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DECRETO W 0888 DE 13 CE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO [)O AN:AP;,, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapâ, e tendo em vista o contido no Ofício n• 045/2009-GAB/SECOM, 

RESOLVE : 
Tomar sem efeito o Cccreto n• 0692, de 18 de fevereiro de 2009, 

: pubiicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 4441, de 18 de fevereiro 
. de 2009, que nomeou MCIIIOCI dos Santos Concei,ão JuniOI' para exercer o · 
· cargo em comissão de Assessor Técnico Nível l/Núcleo de Jornalismo 
Institucional/Coordenadoria de Comunicação, da Secretaria de Estado da 
Comunicação. 

março de 2009 

VA 

DECRETO W 0889 MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 1 I 9, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá,_ e tendo em vista o contido no Ofício n• 156/2009-SEDDS, 

RESOLVE : 

. Homologar o deslocamento do Ccl QOBM Giovannl Tavares Maciel 
FilhO! Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapã, 
da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de São Paulo-SP, a fim 
de participar da Reunioo da LigG Nacional dos Comandantes de Corpos de 
Bombeiros do BrClSil, no peóodo de 09 a 13 de março de 2009. 

Mocopá, 13 de março de 2009 

DECRETO W 0890 CE 13 CE MARço CE 2009 
I 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n° 156/Z009-SEDCS, 

· RESOLVE : 

Homologar a designação do Cel QOBM Jorvan Tavares 
Nascimento, Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, · 
pelo exercício, em substituição, do cargo de Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 09 a 13 de março de 2009. 

Macapá. 13 de março de 2009 

DECRETO N° 0891 DE 13 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Gr.ral n" . 
2008/19058- Anexo- Processo- Protocolo Geral n° 2008/7286, 

RESOLVE : 

Declarar vago o cargo de Provimento Efetivo de Educador 
Penitenciário, Classe •3 .. , Padrão 11, Grupo Penitenciãrio, Cadastro n• 578428, 
ocupado pelo servidor Marcus Vinicius de Sousa ÃSSunçao, integrante do 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado no IAPEN, a contar de 31 
de janeiro de 2008, na forma estabelecida no artigo 43, inciso IX, da Lei n• 
0066, de 03 de maio de 1993. 

Mocapá, 13 de março de 2009 
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Secretarias Extraordinárias ~ 
ArU'Dl Cilada. Publiqor-st r Compra·se. 

GABINETE DA SECRiiÁRIA . TRAOROINÁRIA DOS 
POVOS INDIGENAS. etW M AP, ll de • arço de 2109. 

'"ViflirÍII ! ~~s &rntos 

PORTARIA N° 0212009-GABISt:AFRO 

O SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE POLITICAS 
PARA O AFRODESCJ:NDENTE. no wo das suas otJibuiçOcs que 
lhe fora oulorpda pela lei n• 0811, de 20 de janeiro de 2004. no seu 
111. &7 em oonsonancia com art. s•. inc:. XII do dcorcto n• 1411. de 
junho de 2004 

RESOLVE: 
Art. 1•. Designar o lkslocamcniO do assessor ltonieo, JoJt .[zidio 
de Araijo Goo~olvea, para parti<:i)* da obottiUo da 11 oonfcrmcia 
da Igualdade Rociol. no pcrlodo de 121 14 de março de 2009. 

Art. 2'. 0!-se Citncia. Cl.lnp,... e Publique·sc. 

Moeapt·Ap. 11 de Março de: 2008. 

~
J~o~rlo 

S.Crtl6rio 

(SêcretarÍa dos Povos Indígenas J 
-~~ 

See. -· d dos PO'IOS 
I 

Órgãos Estratégicos de Execução ~ 

(Procuradoria Geral do Estado :J 
Marcos José Reátegui de Souza 

--~ 

PORTARIA 
N° 017/09-PROG 

O PRO<:VRAOOR·GERAL DO ESTADO DO AIMPÁ. no uso i 
dos catribuiç&s que lhe são eot~fcridas pelo C111igo 28, 
incisos I c IX do Lei ComplementCII" n• 0006. de 18 de 
090110 de 1994 c Murro n• OZ7/Z009.PAPT. 

Vitoria Santos doa Santos 
~ --------------------~ 

AutorizCII" o d&sloCA~M~~to do suvidor PAULO ROBERTO 
FONTENELE MAIA - Procurador de Estado, do sede de 
suos atribuições Mocopd. ati 11 cidade de Bc~PA. paro 
rcprucntCII" o Es1ado junto ao Tribunal llcgional do 
Trabalho do a• R&9iêlo, ~!ativo 4s rcclomoçõu trabalhistllS 
intcrpostllS por Ulianc Monteiro de Miranda pro<. n• 
01609.2008.2002, l>io~ Ramos de Sou:EO proc n• 
015-45.2008.202 c Aline do Silw Mo-.s proe. n• 
01348.2008.201. contra o Estado do Arnapd no período de 
13 ca Z3 de março de 2009. 

PORTARIA N" 003/09 • SEPIIAP 

A. Su ntirit E•trtonlidria dos Po\'OS ladlctea~ •o 
uso das otribli{Gu quelbe do tooluidu pelo Otcrelo a• 1441 de 
Ol de juoho de 2104 e ltdo tra viSia o teor do Oetrcto a0 20lt de 
" de jolho de 2004; 

RESOINE; 

ArLI" u o .. oJotar o desiOU18UIO do servidor 
ALDIERE ORLANDO. AIICSIOr alvd 11, C4dlco CDS·2, 4o sede 
de suu atribtllfCitl Maupoi·AP, atf a aldeia A~urul ao 111uaklpio 
de Oiopoqor, qu ptrli<ipoo do AIH•blfio de Avaliaçlo dos 
Povos lodl&eau dt Olapoqor • APIO, no pcrlodo dt 25.02 a 
01.03.2009. 

ArLl'Of Clfatla, Pobliq~e-sc e Cu11pra-1t. 

GABINETE DA SECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA DOS 
POVOS Jl'>1)fGtNAS, e• Ma -AP. N delllarfl de 2009. 

Lli14rÍII • dos Santos 
See. E;:;r dos Povos 

I 

PORTARIA N" 804/09 • SEPIIAP 

A Sctrrlirla [slraonlidrio dOI POYOI lodfceau, ao 
1ts0 du atriboiçCitl que lhe do cooftridoo pdo Drcrrto a• 1441 de 
01 de jooh de 2tt4 e t<ado e• vista o lnr do Drcr<lo a• 2020 de 
19 de jol~o de 2004; 

RESOLVE: 

Artl' A•torl~o~r o dealoumulo tio servidor JOÃO 
NEVES SILVA, .<\uruor olvtl JJ, C6cll&o CDS-2, da sede dt sus 
alriboi~Citl Moupi·AI', alf ao ••aklplo de Oiapoqoc, o firo dr 
putltlpor de rcniCitl ou oldelu da aR·I~, Moap, Saoto 
lzab<~ úplrito Saolo e Apiul, para ruliur o rrc~o18Calo do 
l<vnlomcolo du ot<usldaclro tio setor r<on~•ko tbo trrras 

I lodl&roas r participar joota,.rate to• o tqoipc do SEOEL da 
; abcrtora tios lo&o• lodlc.naa iotcroo 11 aldeia Kamanml, •• 

pcrlodo dr 13 a 11.03.1009. 

Art.l'Df Ofarla, Publlqlt·lt r Co11pr1·.._ 

GABINETE DA SECRETÁR~t RAOIIOINÁRJA DOS 
POVOS INDIGENAS, e• Mau P, 12 de IDiftO dcl009. 

Uit4rÍII o.Son os Santos 
Sec. E.::!r 1 Povoa 

lnd' . 

PORTARIA N" OGSm • SEPIIAP 

A Sctr<l6rio [llraordidria dos POYOI lodlccou, ao 
u10 du otribo~kl qu lk alo toafcritba pelo Derreto a• 1441 de 
01 de J•••• de 2004 r ltotlo e• vista o I<Gr do Otrrcto ••1020 de 
" de jolbo de1ot4; 

RESOLVE: 

Art. I ' Aatoriur o dosloca•nta des acrvldotu ARINt 
APALAI e ADILMO MORAIS DE SOUZA, A-.-.. IIIYd li , 
C6cliJO COS-2. ela sede de aou atribolç&ts Matapoi·AP, ali 11 

••oidpio de Al-iri•PA, 1 R• de portldparr• do A1K01blela 
[slraordidrio doa Povoa lodlceau tio Parqoe do T•••••••q .. 

. • APITU. ao oerlodo deU 1 li.OJ.llot. 

j !>i-se ciêncict. Cumpra-se. Publi~c-sc. 

de 2009. 

(Defensoria Pública J 
Helder José Freitas de Lima Ferreira 

PORTARIA 
N°. 004/09·DEFE~P 

. I 
O DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe sllo conferidas 
pelo Artigo ao, Inciso XIII, da Lei Complementar 

• Estadual no 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto no oos 
de 01 de janeiro de 2003, e o contido no Memo. n• 
011/2009 - DAA/DEFENAP. 

RESOLVE: 

Designar os servidores FEUSBERTO LOBATO 
COSTA, Chete da Dlvlsllo de Apoio Administrativo, 
CDS·2 e ELENILDA DE JESUS fiGUEIRA DA SILVA, 
Chete da Seç.!o de Finanças, C01·2 lotados nesta 
l nstltulçJo, para viajarem da sede de suas atividades -
Macap~/AP, até o Município de Laranjal do 'Jar/AP, 
no paiodo de OS • 08/03/2009, a fim de tratarem 
de assuntos de interesse desta lnstituiçJo. 

D6·se ci6neia, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

(h)lícia Civil 

Paulo César Cavalcante Martln!l 
~~~~~~~~~~----·---
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Maca á 13.03.2009 

["EXTRATO DO QUARTO TeRMO ADmVO DO CONTRA TO N.' . 
L___ 0121200S-DGPC 

4' (QUARTO) TERMO ADmVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N" 01l/2006-DGPC, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO I>MAPÁ, POR 
NTERMEOIO DA DE~GACIA GERA~ DE POLICIA CIVIL, 
COMO CONTRATANTE E A EMPRESA A. C. T. PEREIRA-ME, 
COMO CONTRATADA. PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

Pelo pre~ instrunento, o 1"'11 melhor rorma do cireitc, ôlS pilr1e:i 
idc~dos no póttic:o ôo ConlloiD crigi\11. U!m, on1n> si, jusiD o 
avençado e colobnm o P<CSCIM T ormo Aditivo so CCI'lirllo elo 
Prcotaçao ele Se...;ços n' 012/2006-DGPC, do -=<>Rio com os 
s.oguneo cllusulos o oondiç6es: 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAl: 

1.1) O P<osenle TERMO ADITIVO to Conltato 1om fundamento 
logo! no Art . 65, I , do Lei n' 8.ee6193 e ahatoçOes poslerlor•. o 
no PartOer Jutldico rf' ·11212008/ASSEJUR/DGPC, bom como no 
contido no Processo n' 28820.001733/20Q8.DGPC. e nao 
c:lauslllas o CMdiç6es aqui ütabolocidas. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO OBJETO: 

2.2) O prosonl<l Tormo Addvo """ como ~o o allloraçlo do 
CliuS<Jia Nona ôo Co- do Presl>çAo cio SeMços n' 012f200S. 
DGPC. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇAO: 

3.1) AJlor;> a Clou....:O Nono - do Dolaçl.o Orç.-nentário do 
Contrato orignol ~ ldllaôo, possando olor o sogiJnte rod8çlo: 

• Ao. dospesas doéqrrenlcs com a <10<ocuçlo ôo pre&«''lo T ormo 
Adldvo cotn><to 6 cchta do& 1'4Cursoa oriundo& do ProgJMlo do 
T~alho, da FO<ú cio Recurso, Elemento do Desposas. 
consignados no PPA ~t.no Pu;.iuol 2007 • 2011, Cl'ldo ..,... 
acr"('Cido R$ 87.500,00 I e>Mrú t sole mil o qulnhontos reab ), 
no seu valof globo!, ....- possa<* .., do R$ 612.500,00 ( 
sei5Gontos e doze mil e qui>'**>$ roois), quo ..n pago polo 
CONTRATANTE tm 01 (<ma) pwcola, conlormo Plano do 
Apicaçto o Cronograma do o.-.bolso F'......,.;ro, porte 
inlegJWllo -lnstrvmer*>. 

CLAUSULAQUARTA- DA DOTAÇ).O ORÇI>MENTARIA: 

4.1) As desposas cloconwnlu com 1 exocuçac> do pr...,la Termo 
Adldvo cor,., .. • oorú do& rocursco criundos do Progromo de 
Traballo, da Form do ROCUISO, Elomonto do Ooepooas, 

~=os R';';;~~'( ~~2~7~~~~~ 
no ..,.. vllor globo!, ""' possott Mr do R$ 612.500,00 ( 
sois<:entoo o doze mil o ..-.- Nels), - s.ort - pelo 
CONTRATANTE .. 01 (uma) peroola, confonno Plano do 
Apicaçao o Cronowama cio DeMmbolso Financai-o, pelie 

nogranle - inslrurnento, lindo """""" paro cobert1lta dos 
despo$a$ 1 Nola cio Empenho n• 2006NE02110, omitida .. 
0511212006. 

::..__::=========::~~·-· -~ 

(!iõHcia Militar ) 
. >&- ' ' • -·==~=;;:;;::-;!! 

Cel. Gastão Valente Calandrlnl de Azevedo 

EXTRA TO DO SECUNDO TERMO ADmVO AO 
CONTRA TO N' 001/08 - PMAP 

IN~RVMENTOS E PARTES: O EslAdo do Amlpl, otravés do 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, como 
Conlrlt.nlc e a Empresa PAIVA & CUTIUM LTDA - ME, como 
Conttatada. 

!'<:lo pr=ntc TERMO ADITIVO, as partes identificadas 
no pórtico do mesmo, dctlaram aceiw e ~USIIIII que o instNmenlo 
acima identificado k:m ~~~orado 1 CLÁt:SVLA NONA DO 
CONTRATO...,, OOIJOI..PMAP- DO PRAZO E DA VICt.NCIA 
que passa • vigorar conforme ~ llboixo, mantidas a demais 
aqui nao referidas. na lixma oomo se IChlrn rcdiaJdas e que DCSic 11o 
e OCIISi .. ficam 1otalmento Jllilic:ldos pn todos • cooseqotncias de 
direilll. 

f'ico PI"'mmCCdo • prazo de vi&fada previslo no 
Cootn.1J n• 001/0S·PMAP, por mais 12 (doze) meses, IIIC o dia lS de 
F<vcrtlro de 2010. 

. Por estarem jus10s c de acordo com rdaçlo to 'conteúdo 
d.:slc TERMO ADITIVO, os:>illlm o mesmo em 03 (trts) vias de 
igual teor c forma, dtvcndo es1e imllwncnlo ser publicldo, Cllll 
raun.o, no Diário Oficial do EslAdo do Amopl, no JIIUO de 20 (vint.e) 
dias f <<>nla: lo ~· (quinto) dia 61il do mb squialc i sua assinatura 
(M. 61, parigrafolinicodol..oi 1.666193). 

: DATA DA ASSINATIJRA; 27 de Fevereiro de 2009. 

. iiCNATÁRIOS: Gastao Valente Calandrini ~ c Eli»ctc """"""'"' '#"'"":]:"" -. .:::J. - -

Uoo~ODIAS- P 
Dlrc!GI' da DAIA' 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Secretarias de EsÍa_d~ 

) 
~9~!ln de Carval~.o Campos ----~ 

PORTARIA N°0L/.Z!2009- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
GcYemo do Estado do Amapá, no USQ da competênda que lhe 
foi delegada pelos Decretos nOs 1.497, de 16/10/92, 0148, de 
23/01/98 e tl!ndo em vista o CDnUdo no Processo- Protocolo 
Geral no ~347/2009, 

RESOLVE: 

EXCLUIR da Porbltla no 891/2006-SEAD, de 25 de 
Julho de 2006, ptbllcada no Diário Olldal do Estado do Amapá 
do dia 1 o de agosto mesmo ano, a servidora Maria de Nazar' 
Freitas Dlu, a CDntar de 01 de sel!!mbro de 2008. 

Maapá-AP#~2009. 

HAR~D11evEDO SANTOS 
Secretário de Estado da Adminlstraçl!o, em exerddo 

PORTAIUA No(X)~ '5/2009- SEAD 

, O Secretário de Estado da Admlnlstraçl!o do Governo 
do Amapá, usando das abibuiçóes que lhe foram conferidas 
pelos lleO'etos n<>s 1.497, 16 de outubro de 1992,. 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 2642, de 18 de junho de 2007 e tendo em 
'lista o <Xlntido no Processo - ProtcKolo Geral n° 
11752{20011, 

RESOLVE: 

Homologar a desl~ de D'bora Pires VIeira -
GerenteJNúdeo de OrientaçJo ao Odildão/Coordenadcria Geral 
de Atendlmento/SIAC, Código cos-2, para exercer 
a.mulativamente e em ~tu~o a Cerênda do Núcleo de 
Monitoramento, Controle e Avalia<;llo/Coordenadoria Geral de 
Atendlmento/SIAC. Código COS-2, dLnnte o Impedimento do 
respectivo tJtUar Mete Nunes de Carvalho, que se 
encontrava afastado para usufruto de fér1as regul entares, no 
periodo de 02/02 e 03/03/2 

PORTAIUA NOCC'/6/2009 -SU.D. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMlHISTRAÇÃO do 
GoYemo do Estado do Àmapá, no uso da competência que lhe 
foi delegada pelos Deaetos n<>s 1.497, de 16/10/92 e 01'18, de 
23/01/96, resol'le, 

REMOVER: 

Servidor : Terezlnhe de lesus Alencar ela Silva 
AQenle AdmnlstratiVo 

Quadro : Federal 
Da : Secretaria de Esbldo do Planejamento, Orçamento 
eTescuro 

-SEPLANor 
Para : Secretaria de Esbldo da Fazenda -
Processo : Proloallo Geral no 70016/2 

PORTAIUA N.Oi1t:J,2009- SEAD. 

O SECRETÁIUO DI! ESTADO DA ADMlHISTRAçlO do 
GoYemo do Eslàdo do Amapá, no uso da competência que lhe · 
rol delegada pelos OeàetDs nOs 1.497, de 16/10/92 e 0148, de 
23/01/98, resolve, 

REMOVER: 

servidor : Maria de Lourdes ~oi ela Silveira 
Agente AdmlnlstratiYO 

Quaó'o : Federal 
Da : Secretai1a de Esbldo da Educ::açl!o - SEED 
Para : Secretaria de Estado da Fazenda - SRE 
Processo : Protocolo Geral rfJ 70016,0 

~009. 

Pág. 03 

(Meio-Ambiente ) 

Paulo Sérgio Sampaio Figueira (interino) ..__ . 

O ScCTctârio de F.~1adn dl) Mdo Ambienle. nc..• 
U.\0 ~~ airalUiçõc~ que lht s1o coofericb1- ()\:lo nrtiso 2.• da I .ti n" 
0318. de 23 de dezembro de 1996. 

R ESO L V F.: 

Aplicar a pena do Al)\'ERTtNCIA. capitulada no íoc. I oo art. 17 do 
d..:"Tctu F-<!itadual n,.. 3009:98 ao Sr. Itamir Alves Lordc:iru, residente 
na fa~umla da."' AcAcias , nmn.i.;ípiu lk Tart:irU~1lz.inhu, t::~Laul u do 
Amapá. muhoda no ,.,,.,.. de RS 2.000,0000(doí• mil r<ai>). PQI' 

tronsporúr subproduto florostol "''" :wtunuçln do <lrc1o ambiento! 
compeh:nte, conlanne o proccsao rf. 32000-IS45nOOR, em ltimi<c 
nesta Socretaria de F.:~L&do do Meio Ambicnl.çtSE~·(A e que ca.rvAo 
veg<tolapce<ndido atravH do T.:rmo de Apce..,olo 00104)4 Sério Jl, 
~ll•imu: 3pR:t.ndido e na re~pons.,bilicb~ do U:tt'llhio Amhi\!tttiil, oo 
t-nli\nto~ o amiuhlo <k marca Mud~ Bms de ph1~o:a BYF 9282 AP 
<k\·.: ser dcwh1do ~o 3.Utuadn. 
Fica cí .:.~e de """ cuu<lição> de INFRATOR PRJM.WO e na 
01:orr.!ncia de in.fr~çiu fu tura, ,;er~U1e-!o aplicadu .b AD~I irnroRLU 
j><lo Dca<lu E..udu:>l ciudo, n• condição de RJ::I:-ICIDllNTf.. 

O.<lsio N" 18 

O Sccr..!tArio de l:::st.a.do do Meio Ambicntt, no 
u_. da.OJ atribuiçlko" que lhe üo cunr«idu: ~l<l ef1igo 2" d" Lei n• 
o:l 18, de 23 ~. dezcml>ro de 1996. 

R F. SOL V E: 
Aplicar • p- de hi>Vf.RTf.N CJA. ""pilulads no inc. I do art. 17 ~. 
decreto E91adua.l n•. 3009l98 ao St. Manoel C«deiro ds ~íl va, 
f'l:BiW:nlc na Av. Castro A1v~ 2974, P.-..iso. muni'--ípio de San!Jtrurl, 
E.otodo do Atrulp>, multada 110 \'alcr de R.S 1.2$0,00(mil ~7.<ntoa c 
cioqOcnt.l reais), p<Jr ClU$.11" pol'uiç3o sonora mcdl;antc a uti1i7.tç.11o dt 
aporclho de som, cunfurme o procc .. o n' 32000.l241V2008, em 
lr.ln,it-t nest• Sccr~ de F..stado do Meio :\mbicn~~SF.MA, c qic o 
m~~~laprcendido cunst3llt" no Tl!fnH'I dt: Ap~c:nslo 01013 1 Stri.e: 
n. seja líb<cado> ao au~do sal> . «>ndiç.io ele subnl<l<o· lo . are,içlo de 
seus nfve1~ 50noros. 
Fi"" oiente de sua condiçio de INF'RATOR I'IUMÁRIO e na 
ocorrência de infr•ttiu futura, A«"·lhc·Jo 1pljc..ada, u 13JlÇ"''\esr; impoll.U 
p.:lo Dccr<to F.aadual ciuo.to. na c~ndíç-3o de RE!NCIDF.NTF.. 

Declalo N' 19 

O S=ctário de F.!Udo do Meio Ambienl<, no 
uso .... alribuiç~< que lbc alo wnferidas p<lo artigo 2' d• ui n' 
031 M, 11.: 23 de dezembro de I !196 • 

RESOL VE: 

1\plic;u a peRa de ADVERWCIA, c:.pítulada oo in<:. I do art. 17 do 
docreto E.todual n'. 3U09"Jll ao St. Rmaldo Bcz.'JTII Macedo, 
n:sidenu"" P .. san:la t:v1111dro Cardoao, 192J, Cot1g6., muni.,;pin de 
Ma.:ap:l. t.11Aoi.> do Amapõ. nMJhoda no \'alor dc RS 1.2$ 1,00 (mil 
duzentu:s t cinquc:õb. e uan reais). por ocuiou.v puluiçSo so001"2 
modiante de apuelho de '"""- 0<101fonne o pr<><>e•"<> n' . J200Q.. 
l496nOOII, em lrimito nesu Sca<Utia d.: ütado do Meio 
Ambionu::;F.MA, bem oomo a I~ do rnatori&l apn:.:ndido 
consunte no Termo de AproeosJo OIOJ61 ~ B. ocja lihendo ao 
auw.do sal> a condiçlo ele se adequar a legialaç.lo portineote (af<rir o 
Jl ni vc:i!C PoOfM'IfO&). 

Fica <.ionte do sua condiçl<l de INFRATOR I'RJMÂRJO e ~ 
<X.'UI...Cncia de illfroçlo ilJiuro, s<r·lhe·lo aplicada• u san~V.:s inlpO'b• 
r< lo Decreto F.r.tarual citodo, na oondiçlo de RF.INt'IDEl\IF.. 

N~l"'. U7 

O s-clirio de Eáado do ~leio Ambiente, no 
uso da< attihuiçO<:• quo lbc llo çooJCridas pelo artigo 2• da Lei n• 
OJ 18. de 23 de de7.emhro de 1996. 

RI. SOLV t:: 

Nctificar o & . MAnoel Reis CuiN, raidcru oa Av. Mamões, 3.\8, 
IAteamentt> ~aí, municlpio do Ma.:apá, I'Aadn do .\mapi, J""A no 
pruo de 0$ (cinco) diu, a corúr do doia <h plhlioçk> deSio 
Mtific.açlo. aprescnt.r es ai.:~ finai ~t. referente an pcoc01so n• 
32000 1239/200R. 

O Sem:lãrio de Eswln do Moio AnobimLO. oo 
uso dali atribui~ôo:a quo lhe, alo wnf.n.b• pelo artiço 2' da Lei 11• 

03 1&. 11.: 2l de doztml><o de 1996. 

RESOLVE: 



Maca á 13.03.2009 

l 

!"-lotifiCU' o Sr. Nihon das Cb.1&3J: Satscs Monteiro, rc.sideme na Tnv. 
Jo~ d.'l Silv.1 C:t~ro, ~Anta Rita, nJt.micipto de Macapá, Esh•du do 
Amar' , p.lD no pr;tZo ck 05 (dnco) dia~y a contar d8 J.al3. da 
,.,uhl ~aça"' d~!Ja noliti,·a~o. Aprt~Cillar a;: akg;.\Vc1 lü1ais, ,.,rcrtnl~ 
oo pro<<!iW u• 32!Nl0 -{1237l200S. 

ACORJ)ÁO r;• OI 

ACOROÃO m; con~lhdros do C01udho 
ülaW.lll 00 Mtio Aruhiente (COEM A) M u.t..\ de !W:L" ütihuiç~.:s qut 
lhe !llo oonfmd .. pelo litigo 80 do Oecrdo n" 30W~J~. ortigo ~· da 
Lei n• 016}!94 e seu Regin,ento Interno t cnnfnrmc dcci~o do 
Colcgiodo om suo 107" Roonilo Plonári& Ordinúil. O<OfTida <111 

1 Ol f21200R, ~. nlll a~t>ll~ndo o , ·oto da Con!Cf!lheir3 relatc>r.t Tem.:a 
Con.:tiç5ll Pontojn (COI,.clh<iro Titular do SEMA), à maiorio dos 
prc~mlu, 

Df:CID€M: 

Julear im~d.."''lt~: o Ruaw~ .-\dmini.~i\fi) mlcqw~o por 1\d~rnir 
S.tri(Á. de Alrn~ida, ooncern"11tc: :.o Aulc.> dt lnfrat;io Ambiental n• 
oooo:n. Sãic A. Pflk:CNIO n• 32()l)()..99S/ l999; rcJ ... U\õlllUh!fll,'iQ J:a. 
p<~>'llid.>cl.: >plicoda p<l• tiwlor 11:4 SEM.\ no v•loc do R$ 
~ .OOJ ,OO(c-io.:~o~ mil ;: um r .. ~,~·onform( u "'-il o i nt.i~o U do .tnic;o :ZR 
oo ll..'Cf<lo F.,..duAI u• &.-.favO< do Ro>:om:nte ADEMIR Si\NTOl> 
DE ADtEIDA. re<idml< no R.a Leopoldo Machado. n' nJ, bairro 
J,:a,. do !'117;1r~. ncsu capital, pela pritica da inft:>o;~o ambienul 
Jl<"'·ista no Ar1i&o $~ da Lei Cou~ltmcnur Esladual n' OOS de: agosto 
IX I??K. ~'c o dispotütivn nn inci~ lll do artigo 29 da Lei Federal n• 
!1.60$ok 1211, fi,.al:irollc: 199R 

~H<~sAo ,.;•21 

O SecretArio de E>taoo do \feio Ambiente, no 
nM '-'a,; alnbuiçAn que lhe do cunfericb~ ptlo artiao 2~ d& l.ci n• 
0318. de 23 1lc: d<zemhn> de 1!1')6. 

R ESO L VE: 

At~i.-M a p.:na de i\IWERrtNClA, capitul•w no inc. I do ort. 17 do 
d..'Cfdo l::otaduol n• .. \009!98 oo Sr. AJ!Ionio Carlos S•nlaliO S••-oo. 
r~sid~·utc Av. llcmt<" MonL..-iro da Sih·a. 3001, Jardim TI, m.unicípiu 
de Mocapó, Es,.do do Anla!>', awltada no valor de R$ 1.2$0,00 (mil 
duzcnt~ t c.i.nquenla rc•iJ). poc ocuiun;&r poluiçlo sonor:~ mc..liaruc · 
de •parelho de "'"'· conforme o proce..., n•. )2<NlO~l3f200H, an 
trimltt nesta Se.:r<toria de Ellldo do Meio 1\mhiemo!SEMA. tx:m 
com a libcr~o do mat«ial apretndldn attnt1 d~.> Tamu de 
Ap<<cns3o 010099 Shic B, sob a cundj.;5o deu ad<quor alcl)isl•çlu 
ambiental viplte. • 
•. i.,. ciente de .,. condiçio de INFRATOR ~RJMÁRJO e na 
U..:UITtnci:~ dt infra\~ futwa. »a-lhe-lo aplicadu ia sanções Uupolll;ui 
pclu O=c10 &~.dual cit• d.J, "" ""ndi~lo dt REDICll)t:NTE. 

~·lot•p'- 09 dt ~ ~. 2009 

P :/1~a 
s~-rcl~~t.~cf;g;::-tncntc 

Dtd1AoN•22 

O Se.nlliri<> de Estado do Meio 1\mhienk. nn 
~1 cb~ :uribuiç.6cs qu~ lhe d o CC'JClftrKiu pclo arti&o 2° d:t t.ei n• 
0) I R, de 23 de deum&<l de 19%. 

R ESO I. VP.: 
Aplicar a pen&llc: t\DVF.RTENCIA, capitul•do '"' ÚIC. I do art . 11 do 
decreto J::stadual n'. 3009."98 oo St. Cidinaldo Ribeiro du Ncvcs, 
rtlidcntc n• Viltt do Patcdlo, 2S, mu.nk!ipio de fCfl'eira GnmcJ, 
F.<t•do do Amapá. muhoda no,.,,.,. do R$ 1.25l,OO(mil duzeulo& e 
cillCIÍ•~Dla t um reais). por cau'-Ar utilizAr moto kfn sem a licença do 
clrglo Mnbiml<ll competem<, c:anformc o p<OCesso n•. 3 2000· 
0:11 5'2008, em ltlmnc Do)lla S ... Tetoria dt E.otado do ~feio 
Asnbicnl<ISEMA. htm como a üb<raçaõ do mottrial •p<ccndido 
atra\~11 doTamo ck ,\,...Hildo OJOO'Jl .. 
Fi"" <ionte de o.ua oondiçio de INFRATOR PRIMÁRIO e llll 

u~o;orré:ncia de inft~.lo futura, NY"-Ihc.Jo aplicada. 11 11~l\es impo."aA 
p.:lo l>e"'cto Emdual citado, '"' condÕ\·ilo de RF.INCIDENTt::. 

O S"""'llirio dt F ... do do Mciu Alllbimte. no 
•~ dA~ alribui~e~ que lhe do conferidas pclu 4rtiKo 2• da l.ci n• 
03 18, do 23 do llc:<cmbn> de 199G. 

RF. S OLVJ::: 

Tonw nulo o ,\IA lO" Séri< A. poi• há o Dis in idem du Auto de 
Wlia<;io • aub AIA, gtn um tlnioo pc-ocuoa en\ desfavw do Sr. Ira 
00. Pu><>._ midenk Vila do Poredlo, D90, n••niclpio de ferT<in 
Gon .... F..w!o do Amapi, n>uhdo ou vaiO< de R$ 1.1$1,00 (mil 
duunlos t cinqucnta c um rc:o&.is). por uti lizar moto scna ~m a JK:c:nça 
<lo ór&lo omhi<tt1l compct..,t<, Ct~nformo o proccuo o•. 320011· 
031$12008, cru tràmitc nesta Socr...,i• do út.'ldo <lu Moio 
AmNt nlc.'SEM A. e qo.:. o m.ailcria.l apc-~cndidu atnv~" do lt nuo de 
Apretn.:lo 0100?2, p<rmalleÇ3 apreendido a canucbeir• calibre 20 ( 
i.H O). t o Rat~lio c o motor rahel.1 2894, marca Bri.~, ~~ Lillil#rada 
OU AIOUodo C 05 30(trin .. ) fttcba.is $<.')am do&do. """ mondorel do 
p>r<dlo para con.ll\1.;1<> da.• orquihatlcadu do oompu de fuuh<~ do 
P...tmliô o C.,W dc:\'e S(f tiscaliuda o cumprimcntu a qu:aJ se dtt;tina o 
n~atonal pela cquipt da Coordenaçio de Fio.:•li·t.açlo CF/IM AP. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Fica ciente de .,.. ccndiçio de l:o-tRATOR PRIMÁRIO c n• 
ocorr~ncd de inkaçlu full.n, &«·lhc'·lo aplitacbl às saD9ÕtS in"J)osta~ 
pelo 0..-acto Estadual citado, ,,. condi>lo de REJNC!DE.'ITE. 

O Stcret.írio de Estado do ~{cio An>bicote, DO 

U!'oC"' d.u atrihuiçõea que lhe alo con(cr;daM' pelo artigo 1• d!i. 1 .ei n• 
Ol 18, de 2.1 de de>tnlbro de 19?6. 

I! J::SOLVI:: 

Manrer a ptMiidadc do muh• oo valor de 25.000.00 ( vinl< c cinco 
mil r~iil), conforme o artigo 27 • In.:. I Jo OeLTeto P.uadu.al n• 
)009198 1j>licadn a cmp<<,. lliECON - IN[). E CO~! . OF. MOVEIS 
F. ESQUADRIAS LTDA • MK cndoffi;o Rua ' • 494, T>i<trito 
Industrial/Santana, bbdo do Amapa. conformo o 111. 27 , inc. I do 
Decreto l.st1dual n• 3009.'98, por utili= inclcvido oo credito do 
Sist-:ma de origem florcttl l • DOF. confOilllC" o prt><.'C$SO n• 32()()()... 
023$:08, em tnami te nela Secretaria de F.dldo do Meio 
Amhictlh:iSE..~iA 

A en>pr .... IMECON -!NO. E C.'Ol-l Dt:; MO\'lilS E ESQU.'\DRI,\S 
L TOA • ME li"" •icnte das &&nçôcs impoSL1 pelo Seaotuia Estadual 
de Me1o Ambieo1c, podendo U!'lr da li\:uldii.Jc prevista noJ artigos AO 
e 81. do Dtcrcto l.stadual o• J009"J8 ( Re<\lrso ao Ecrtgio Conselho 
~>tadual do ~leio Ambienk· COEM A). 
toca ci.:ntc de 111• <m\'Õ<I de INFRATOR PRJ:.IARIO e no 
oconênc.ia de infra~~u fulura. Jeerwlhl .. o aplicad3~ b ~nçõe~ inlf'O!õb!E 
pelo Dc:.reto Estadu•l citado, no tondlçlo de RF.INCIDF.NTF.. 

O Secn:llirio de Eoudo do ~feio Ambia>te, no 
WiO da• .uibuiçô<s que lhe do conl'oridas J>"IO artigo 2" da I .ti n• 
03 18, clc 23 de da.en>hro clc 19%. 

R F.SOI.VF.: 

Notificar o St.Marcos i\nlonio F..-n......a.. dt Auis, rcsideote ua A•·. 
C.Vlos Vince Ccxtes, 1704, lnfnlero 11, municfpio de Macapi, Estado 
do i\m3pi. f>11R no pra1.0 de OS (cin<O) diu, a cootar do dota do 
publtca~o dc~a notifk."''ÇIO. aprevntar u ai~~ rulaia, rl!fcrmk 
ao pru.:c""' n' 32000 ··0751!12008. · 

O Seet.Wio de Eludo do M~.;o An>bi«lle, no 
uso das .uibuiçlla que lhe slo corucridas pelo lttico 2' da Lei n' 
03 111, clc 23 dt dezembro d.: I 9'.16. 

I!~SULVI:: 

NotilicN o Sr.Jooc M11li• s.ntos Moreira, ~sidentc na Av. IJ de 
S<tombro, 26, lluritiza~ ruuni<ipio de Macav', Estado <lu 1\mapã. pua 
no pnw> clc 05 (cinoo) dias, • conUr da data da ruhlicoçao deSia 
notiticaçio, aptncntar a• alepç~ ftnai.\. rer«tnet 10 proctt:JO n• 
32000 -MSl/2008. 

@jce!ta Estadual ~ 
~A~rn;;a;;ld:.;o;:S~a;;n:;:t:;:os;:;F~IIh~o~:~-=--~ 

EXTRA TO DO COI'ITRATO N• 002/lt09-slU! 

I
INSTRUMtNTO PARTES: O Eslado do Amopi, poc iotenn&llo da 
Se=torio da Reeoita Estadual.SRE, como CONTRATANTE, e a 
Empresa O. C. Alvcsllalieiro, como CONlli.ATADA. 
CLÁUSULA PIUMt:IRA - DO OBJETO: O pteten<t Conlnlo tem 
poc objeto • conntaçio de serviços de fomecimente de ~feiQOes tipo 
mannit.:a, para almdu aos savidon:s da Se=toria da Recci,. Estadual 
do Arnap6 - SRE quo dclcmpcnham SUII llividades em boririos 
npec:iais, no Posto Fis:al de Sontanl, no l'oslo Fiscal do Trevo, ,no 
P0110 Fis:al do 1 .... da FOttoleza, no PoSIO Fis:al do Km 09 c no 
POOIO Fiscal do Acroporio. 
CLÁUSULA Sf.GUNOA DA FUNDAIIftl'l"fAÇÁO LEGAL: O 
praence Conlllte tcl'l 001110 fuadamcrtllçlo lcpl as disposições j 
c:cnlidu no artigo 2), inciso 11, allnca • a• da Lei n• 8.666/93, e suas 
altcnçôa poelerior(s, bem como no Convite 001/2009, Processo n' 
)178912008. 

I CLÁUSULAQUINTA- DOVALOit: 
$. 1. O valor unilirio d• ~feições 4 ele RS 10,00 (dez) reaia. 

I 
S.2. O valor &lobo! estimado deste contnte 6 de RS 79.010,00 (oetcnta e 
nove mil e oúnla reais). 

. CI.ÁUSULA StTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os 

I 
Recunoo Finanocirot pora p&pmerliO da referida despesa, objeiO da 
presente LM:ilaçio, c:orrbao a conta dos recursoo ~rios da 
Sccrelaria da !Uceita Esllldual·SRE. no seauintc Provama: 171028 

I 
Font<: de Recursoo: 0101 e Natureza de Despesa: 3)9039. 
CLÁUSULA DEcliiiA TERCEIRA - DA VIGtNCIA: O pra:zo de 
vislncia deste COnlt"IIO l<ri adstrito ' viatncia dos rcope<:livoo cródilos 

I 
orçamenwios anuais, e lleti seu pruo !inal em 3111212009, conlld"' a 
partir da doto de assinltln do rapoctivo connto, podei-do IICI' 

proo~do p0r iotueuc e conY<r~itntia da Adminis<racio. 

Pãg. 04 

CLÁÜSULA DtCJIItA SÉTrMA - DO FORO: A> partes elegem o 
Foro da Cidade de MaQpt·AP, que p<evaleccr' sobre qualqua outro, 
poc mais privilcsiado que seja pora dir imir quaioqucr dúvidu oriund., 
do pracntc Connto. 

DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2009. 

l'llbliq~JCose e ~sistre-sc. 

EXTRA TO DO 3• (TERCEIRO) TERMO DE 
PROIUIOGAÇÃO AO CONTRA TO N• OOS/lto7-SRE 

INSTRUMENTO PARTES: O Estado do Amapá, por iotcrmódin cb 
Secretario da Receia Esuldual·SRE, como CONTRA TANTI::, e a 
Emp<esa GEORGE S. SANTOS·MF, como CONTRATADA i 

(.'LÁUSULA I'RIMt:IRA • DO OBJETO: 0 pre...,le Termo de 
Prorrosaçao tem como objtto alterar a Cl6usula Scxu. do t'ontr&:<> 
onat.Wio 

CLÁUSULA St:CUND .... - DA ALTERAÇÃO: O prazo de vigenci• 
do p«sente T enno de Prorrogoçio strí a contar da daa. de ..,. 
,...u..tura ali 12.03.2009. 

CLÁUSULA. TERCt:IKA • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A 
d .. pe,. de<:orrontc da ....,uçlo do p<csonte Tenno de l'rurro&aç4o 
c:<li'Ftrl o por con,. de dotoçio or;omcn!UiA: Programa de Trabalho 
041.230.038.1028, Nature7.o de Despesa 3390.39, f or•tc de Rt:curws 
OIOI,scnl no valor de R$ 18.480,00 (dezoito mil, quatrocent"' e oitent. 
rcajs). 

CI.ÁL'SlJI..A QUARTA · DA RATIFICAÇÃO: f icam ratif~tad., as 
dtmais cl6usubs do Contrato N" 00Sil007 • SlUU Gt:ORUE S. 
SANTOS ·M[, nlo alkradas pelo presente Tem>n de Prorrogaçlo. 

DATA DA ASSII'ATURA: 02 de)OilCirode 2009. 

Publique-se e rcaistre-se. 

JUSTIFIC.A TIV AISR! 

3• ffi::RCEIRO)TERMO DK PRORROGAÇÃO AO CO.'I/'fRATO 
N' IIOS12007..SIU! 

R A 1'1 F I CO: 

Yt 
SubmciO a ctevada considcra.çl u de Vosn Excetmcia 

lu•t>fativa, objetivando alterar • CLÁUSULA St:XTA - DA 
VIGÊNCIA, do ControlO n' OOS/2007..SRE, celebr~do <ntre o llstodo do 
Amapó,,l'"' iotcnnédio d• SllCRET A RIA DA Rl:CEIT A ESTADUAL, 
e a Empr<sa GOORGE S. SAJIITOS·ME 

Ju.uiftea·te o ato da prorrogaç.5o c1t vi;blcia du Contrato originãrio. 
pela necmidadc dos serviços de natureu continua, fundounentado pelo 
AJlS7, da Lei A.666/93 

Assim, l"ltif.:amos a presente justiflCIIiva para publicaçl o no Diino 
OfiCial do Estado - DOE. pera que produza seus ef<tiOs legais, em 
cumpnmente 10 principio da public•dlde 

Macapi·AP, 02 de jltleiro de 2009. 

JACILEID ~ :u.ESPACJJECO O.c~~/NUMI 

Ratifico u forma elo utl&o 2 

llacapt· 

Proceuo: 010303/::1009 - SRE 
AaeiUlto: Dlapc.11" ele Lkltaçlo 
Fwulamaataçlo Lccal: ArtJ&o 24, lrlci8o IV ela I n• 
1 .666/ 93 e '""' alteraçOea poaterl<uee 
~wllcada: Dl&lma'l Wormltlca Ltda. 
Valor Total: R$ 1.000,00 (oito m.D rcal.a) 
Objeto: Coatrataçlo tle empreaa pua prcataçlo de 
aervlçoa ele fotac6plu. 
Pruo: 03 (trta) meaea 

_JtxcelcDtlaalmo lleahor Secretirlo, 

A Lal ela Lkltaç6ee a CoDtratoa MmJ.aLitratm>a 
preceitua em Hll arttco 2" que: •ft.a obraa, aervlçoa, 
laciU8ln ela palollc ldaelc, compraa. al leaaf6ca, 



Maca á 13.03.2009 

conceul>u, pcrmlu6ea e locaç6ea ela A4mlnlatraçlo 
Pública, qWlDdo contrataelu com terceiros, U!i2 
neccayrJamcatc prcccdtdat 4e llcitaclo, reualvady 
u.JI.Ip6teaea prevlataa neot~~ Lej". 

No artl&o .cima refcrlelo, poelcmoa vlalumbrar que 
a pr6prla lei de Llcltaç6u poulbUlta, em caaoa 
exeepclonala, ao AdmiDiatraelor Público a blp6teae ela 
ellopcnaar a Ucltaçlo, elcvcnelo cote proccellmento acr 
ncceaurlamenta juatUlcado. 

lfo caao em tela, justlfica·s• a contrataçlo ellreta 
ela Empresa Dlllmeq lnformltlca Ltcla, em caritcr 
emercenclal, pelo pruo ele 03 (trh) meeea, com 
aupeelbeo local no artlco 24, IDclao IV ela Lei ,.. 
1 .666/93, teDclo em vista que o proceuo Ucltatórlo 
na modallelade Preclo Preaenclal para a contrataçlo 
elo reapcctivo serviço, aLDeia ae encontra em 
anclamento. 

Oportuno rcaaeltar que, a eecolha pela Empreaa 
Dlclrnaq lnCormUJca Ltda, em car6ter emercenclal, 
para pr .. taçlo do referlclo aenriço, ae elell em raaio ela 
sua proposta de preçoa ter alelo a mala Yantajoaa para 
a Ad.....U.traçlo P\Uilica, 4eDtre u cotaç6ea 
coaataat•• DO rererld.o proceaao. 

Vale reualtar aJnda, que a contrataçlo ac fu 
neceaairla e lncllapenahel para que a Secretaria da 
Receita Eatad..al nlo aofra dcacontlnuldadc em aeua 
aerviçoa euenclala c lmpreaclndJYcla. 

Ante o expoato, aubmeto l apreclaçlo de Voaea 
Excellncla a preaente juatllicat.l,. ele Dlapenaa de 
Llcltaçlo, com lw>damcnto lc&al no artl&o 24, lnclao 
IV ela Lei ele Llcltaç6u e Contratoa Admlnlatratlvoa, c 
em cumprimento ao qlle preceltlll o arttco 26 elo 
moamo ellploma !ceai, para RATIFICAç},Q c 
PQBLICACÃO no Dlirlo Oficial elo Estado, como 
condlçlo para cfidcla to. 

Macapl.· 

L.U ERY 
Prcal ente ela CPL/SRE 

5Uri~mo -=:1) 
Ana Célia Melo Brazão do Nascimento ) 

I'Oil r,, lU.\ (I' I ~·uo7i2110q-SETl 'll 

.\ SH:nt:T,\IU,\ m; ESTMIO llO TI I IIIS~I(), nu 
u<~n d01~ :UrihMf(ôC'S •l•'• lllf dn rnnf,•rMhK p.•ln Ut"(rt' IO . .. J(ll l , dt.• 

u-: LI r ••u,·cmhru dr l(h>8. t.•ll.'lldu rm '~ .. u C111ifulu \ '1. .\rc. 4.'1. ~ 
l*ll~t k.-i tiO(o(v~)J. to qu t cnuua no..' M,·niM u·ntr)!UIU'J
Ut:\':St: l'l lt:.\l' r n• nu,-tWT•'S•·.TI :nt.\1•. 

llf.SOI.\' t:: 

\rt. 1• • ll<,:i~n11r n., M' '"' idt,r-.. ..: l:L< 1\ S:\:\ ll' .\10 
IUl .\C..\ 1)\ ltOSA (;ÚES - (~rrnlt 0Jlt't~ricuhll du l'rujt'lo 
u ~·\'ÍUI IiiJI\'o\11 dU!t l1tiiii U)i Tur~licOll c.Jo fslaüu do .\IU:\1\à- ( llS.I 
< l.ll1.tA;-;F. ,\~t,\ ;\AJÁS CI>UilEA ll,\ SIIX,\, llirtllor> du 
U.:pil rhllll<"nlo dt l'bfnr jttmrnru du Tm·i,mn - ( 'US-J. j\111...,. "" 

t11"lm-arrm d.- ~e \Ir 'u:u •l ri hui(~<',. ~m Mth.i tlli\ nl~· tt 1:!01:uJn 
d\' IJrll.loíliit I Of. Ull ptrim.Jo dr IA n 17tOl /.!IHr), com ohjtllvo de 
1 1~rliclpa~r du 11• •: .. cuulro ""cinnal dw. l nh.•rlo<:utu~ Eshul uui.~ 
d11 l'ruc,n.mll d t lt~ionaalitJ'fào du T ul'~nao- ltt>tdro110 elo Orn~il t 
rte~li·,~r #.bh"H."' d~· il•h:rl'S.~t' dt~ .\dmiu i.s tn(illl ,\ lllit11UttltSt' junth 
"'l ~lini~ lt'riu du turh,tuu. 

,\rtl"' · ~-se dt'fc('i;t, ~·um11r.l-lot \' IUihliqU4.'-ti\', 

UNtDAOf Df i::oNnÍATÓs e ce>NvtNIOS 

EXTRATO DO CONVENIC N" 00312009-SETUR 
PROCESSO N". 51.000. 0211200t 

INSTR!,!MENTQ~ .. /11!_~ ; 
P~to PfCSc:nte Instrumento e nos mellores termos de dheito. ao ftn 
~s$inados o ESTADO DO AMAPÁ. Pessoa J l>'ldicl de Direilo ~ 
Interno. CGC n.• 00.3~ 57710001·25. repreoenl>da por IICU 

Govem0<101. o SonhO< ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA. po<~>~dot 
dol ca~oo•a da iden\odide n• 262.090. expedid:l pela SEGliP/AP, 
uaSCI,to ll<i CPF s.ob o n• 1 23175.!>52-~1. res~jf!l'tô e domic~iado na 
Rua General RondOII. n• 259. C41WO, CEP. 68.9'l3-t1ü. Mac.,p!.AP 
ntste ato denominado Concedente. com a ln~f.rw-enléi')Cia da 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO. <e:>fesenlada pela sua 
Sca•láno Sr'. AliA CtUA MELO BRAZÃO DO NASCIMENTO. 
nomeada pelo DecreiO n' 3601, do 07 de novor.lb<o de 2.008. 
b<asi!<l,a. casada. ~la. portadora do KG n• O'l4 044·AP " 
insCiila no CPF sob ri' 307 532.792·15. rosoder.te e rlorniciliadol na Rua 
Hamilllln S'lva, n• 1975, Cen•o. oesla Cida:le do MacapáiAP, do oultO 
loco como COIIVENIENTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS 
DO ARAGUARI, lnacrila no CNPJ aob c n• :IA 97.5.1981000t·36. com 
tede n1 Rua 1• de M~io SIH-Centfo. na cid;;l~ de CUti~s de Araguari, 
nc5te alo rcpresenlado pelO PreiO<Io. u Sr . PAULO JOSt. DE 8Ril0 
SILVA. ALBUQUERQUE, cas:odo. onscrrto no CPF n' ~33.317.342~. 
RG ri' 32663~P. residonle e oomid!iado. t• ~e Maio SIN.Cenlro, na 
ooade r1c Cuüu do Araguari, resolven• celeto<ar o CONV~IO N" 
00312009 na conformidade da• diu5ula5 e c011diç6u$ seguinles que •• 
~cumprir ta re1peita1. , 

PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LE.~ O """""'' 
~ 1em ft.Spildo legal lO .1o1 :,1, L .. etSO XXi, ~ia Cf-RIB; ~ a1tg05 12, § 4• .: 
' '''· ioci""' 1. :<xw do ~looóçao 4o E>t>dO do M\1(11· no .,_ t16, da lei •' 
8~'S3;e...,._OQOe<.no _p....,..olaln' 2006dta;otloelol!m •a 
lc. E~ n' 81112~ reg<jiJ!'tOiaDO pe;o ~ E$1aoual r.• 1994. do 
:S'il~. r.o P;a-"* J11o:o .r 011J200'>..o..ujlot e--dàC>OS>ÇU< logais 
QUO . ......... ap ictlfi$. 
g,MULA SEGUtiOA - DO Qll.J~.1Ql O P<_,tl C<mioõ1 llln 11C1 
cbjeb a -io dt leOirSOO iu1ceiros, l CotNer1ia0a. ~OO;olos • .-ar 
6c:spcsasc..."'m o P'*" •PcwiRICl200t· . . 
M~!LA lEBCEIR,t, - QA YIGtNC!A: o ~ eo..tr.io .... 
,..,_ de <5 (QUal,... o t>"CC) 6a oa dolo <1t SU3 ............ I'OOC~9 w 
po.:oga1o""""'"'"lnleru rW pa"MS e r.o• lrlrmoo.:Oiogt~~ ~.:.Sdt 
QJ<:solictlill>com~-do20dill..,._dt...,lin~oo 
CLAUSULA ,QUAftTA - 00 yALQ!S E 'DA DOTAC1Q 
~!<\ENIARtA: Setao apic.ldal a txea~Çio d<>le Ccio'obic o viU dt llS. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

$1.1~,[10 (cflqGmfa t trh 11\11 • oitountos 1 cinqUtnll rrlh) 'l llt couc,r~ pur 
c.."'ta do WISEcre'.aria de ~l:.do oo Twi<n>o. no Jiog.a,,., 23695 om 2503. 
Rut.ioa 3m.•l eFonlo. OICt 
~.D..f2BQ: Foca el!olo CJ Foro do Cida:kl do 
Uacapi (Af') para dirimir qua!quer düvldll ou sotlaooal questões qu~ 
1"110 pouam ser resoNkfas admlnistratJvamenle, •~nunc1ando as 
partes qualque~ outro. por mais priVIlegiado Que ~eja. 
g,AU$\!I.A..~IIl<As>~ Esl• tn•lrumento dllYOnl 
ser pvt)l:cado, E:m resumo. no Oi•no Otic;a, do Estado em obs~1 ,..inda 
10 e5bbel<cido no Art. & 1 o parigrato da Lei 8 G66/SJ 
ll.!!Uú.i.~ 09/0312009. 

Mo capA (1\P) 09 ele março de. 2009. 

(f!abalho e Emp!eendedorismo 
1-- . . 

) 
Maria Anésla Nunes ______ ·-~ 

PRI;\e1EIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO :ol' 0911008 QUE 
ENTRE SI CF.I.F.BRAM O COV[ KNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
ATRAVÉS DA SECRF.TARIA DE ESTADO DO TRABALIIO E 
EMI'REENDEDORISMO E DICIMAQ ti\FORMÁTICA LTDA • 
ME, PARA OS FINS 1\EU: I)ECL.\RADOS. 

Pdo p<:onc lrHnora1D, • rn; mdlo .. "'"'"" 00 Ãrtilo, do " " Wu o 
tST ADO DO AMAPÁ. 1'\oow .Mícb oo DiUoJ .PWiia> hom, 
CGGMI' N'. Wl9tS77JOOJI-2S. .r.A<é! ch SECRr.TARIA DE 
ESTADO OOTRAJIAUIO EEMI'R.EENDED0RL")/1>10,siuólrn 
Av. I" oo :vtio, rf 305S <bav.ne cbonrcW COI\TRATANTF. 
...,.....,.. JXr Ul Soodlo~ Sa~oa MARIA ANÉSIA NUNL"<;, 
!r.Rleóu, CBrla. a . N'. ~AP. t ,~ O'F. N'. '1!11fiiOfm-8, 
~ c cbnicilioda nst. Ocbde de ~ ro A......och Hcnq.o:: 
Ga1Ucio. 1756, do wro lrm i~ OICIMAQ INFOR.\1ÁTICA 
L TOA • .\-1 E, ~roCNPM\>1' s:boN'. 34.~ 1.93Q.(l))l-61, siluó1 ro 
Av. bo! Arri'IOCI Siq.l:iN. 401, "A", ~i10, ~P, roac '*' 
1tVC'D'CIÓI pdoSr.riiÉADRIANOAZIDODEOUVEIRA,m..-...., 
Clll:ltl, a:n~ p:rtõ:r a. a rt s1m211 c O'f rf'~-68. 
ro9àrtec<brialld>iRod D.q.JodeQociasKm<L!-IU:!ic1nial ~ 
cb l..a(pl, e A,....a, """ rf 110, tnno ch amm:-ro, d:qi em <in: 
~CONTRATADA, mbe'ftsijlmeUXIIidl,<Zkimn o 
JII!O.'I*' l"<nnoAdii-oo, às(fÓS"' JDtcr. de!dc}!. .. !l.jcian, ~de 
a:nun IIXJÚ>~~I\UpiJaE,rncóatez""'!ldcsa!a&*E 

CLÁIISIJLA PRtMF.IRA. 00 OBJETO: : O presente T\lmlo 
Aditivo tem como objeto· 
I. •l~<r:>t as Clausulo<, Tcrtcira - do Preço, Quimo - do 
Vigtnci> c Décima - d• Ou1:1<;4o Orç•menliti> 
CLÁl:SULo\ SEGUNDA - DAS Al TERAÇÓES: us Cl6u<ulo.< 
constantes do obJCIO deste T"Ymo Adihvo p:1nam a vagun.r cnm a.o:; 
seguintes alternç6t.s ~ 
Ci.At;St:LA TERCEIRA • OOS PREÇOS - A LOCArÁRIA 
poprá a LOCADORA r< la ~oc>çao da máquina o vnlor men$01 de R$ 
666,00 (scasc:cntos e seucnLil e )ti.s reais). O valnr glnh3l do prcunte 
uutruencnto c de RS 7.992,00,00 {sc:te mil novcccnlO$ e noventa c dnis 
reais) 
CI.ÁlJSt:l.A QUINTA· VICt.NCIA ·O prazo para cxccuçio do 
objeiO d<SLe Cnnlr.ltO str.l de 12 (doze) meses,. contar da sssinalura do 
Conlnto. 
CLÁUSULA DÉCIMA • DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA • As 
despesas cotn a cx~o do pr...,nl< Contr•lo c;orrcrâo no prcsenre 
exerclr:io, i conta da vtrba conSianlc do Elemento de Despc51: 
ll.90.l9, Fonl< ~ Recurso: 101 Programa de Tr.b•lho 
11122000120010000, confonne NF. 2003NE00082, anitirla em 
04N312008 
As despe>as rclltivas a e><erci<:ios fuwros corrc<1o a c:on11 dos 
respectivos orçamentos, devendo os créd i lOS c cror<nhns stn:m 
indicodos por meio de: 
a)regisuo por simples oposlila, dispcu>1ndo-se a cclcbr~o de Termo 
Adilivn, qu>ndo st tr:>tor oponos da indic.'IÇ!o da dOIIÇ1o Orçl!11enlÍri:l 
para o novu cu~ício. 17\X\tida a rrnsramaç~ antenormente aprovada 
e· 
b)crlebraç!o de tcuno Adiuvo, "'U~u houve• allcnç1n dos v~lorts 
Jlobois de tinidos nestD c lausuJa 
ClÁUSULA TERCEIRA - DOS ANI:XOS: Os documentos qut 
ori&inan.m as altera.çOes, ~ anexados ao Contrato orasanal c dtlc 
farto parte ontegnnte, como peças clejustif,..ú> .. des1e Termo. 
CLÁUSULA QUARTA • DA RATifiCAÇÃO: ficaln mantidas •• 
d<mais Cláusulas c CondiçO.. du Cunvtnio Oriainal, ~o modifocado.<, 
diretL ou indirctamenle pot t:stc Termo AdiHVO. 
CLÁUSULA QUISTA - DA PliRI.ICAÇÃO: O prcsenl< Termo 
Aditi•o scri publicado, em re>WIIO, no Diário Ofoeial do Eolado, em 
conformidldc com o parigrafo ünico do Arl61 dl Lc:i &.666193, cle 2t 
de jwlho de 1993. 

E por estarem assim justos e conlrltados, finnam o prescniC 
lnstrumeniO em 03 (uh) vias de igual teur e foona. na presença das 
les&tmunha.s ebaixo que a tOOu assistiram. obripndo-~c an .seu fiel 
cumprimento c pa ra que produzam os seus efeitos lcaais. 

DATA I)A ASSINATURA; IOdedc>emb<o de 2008 
SICNAT Á RIOS: Auinora01 fSte Termo de Aditivo MARIA 
ANÉSIA NUNES, pela I' Coolruulc, < JOSt ADRIANO 
A:UVEI>O DE OLIVEIRA pdo l' Conltorote. 

MaupWAP, 09 de Março de 2009. 

~Urdo R~ i~ bosa de Aldotora A;J~Jiitucioa•l 

PRIMI:IRO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 01312<M!I 
QUE qiT~t SI CELEBRAM O ESTADO DO A~L\PA, 
ATRAVts DA SECRETARIA DE ESTADO 1>0 TRABALHO E 
EMÍ'RE,ENDEI>OKIStoiO E J. C M. CARDOSO, PARA OS FINS 
NELE DECLARA DOS. 

Pelo pr....,le lnslnlmeniO, c nos melhores lermos de diretlo, os obaixo 

ass~os, ~um lado o ESfADO DO AMAPÁ, pessoo Juridiea de 

Direito Pilbli«l Interno, COCIMF W . 00.394.57710001-15, por 

inltnllidio da SECRETARIA DE El>TADO DO TRABÃLiio E 

D lrRUNDEDORISMO, cloravlllic &nominada LOCATÁRIA, 
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rtprescnlllda pcl<o ••• Sccret.i.na MARIA Al'\tsiA 1\t:N E.~. brusilei<a, 

cauda, pot1adora da Cl n' 240063·SSPIAP. 2'. via. t CPF n' 

207.670.992-49, residcnk e domiciliada nesta ckladt de MJnpi·A.P. a 

A\o·cnida Hennqut GaiUdo, 1756, e <k outro l;do a J, C. M. 

CARDOSO·M~. inscn10 no <.:NPJ sob o n' 07.307.290-00<>1·60, 

situllda 6 Rua Proress.or T~es. n• 11S9. Bairro Santa R1bl, em 

Mxap:i·IIP, nes~ alo represen1:1do pelo Senhor JOSt C.'JILOS DE 

MELO C\RO~O, hr:>sil<iro, porudor da C~dula de ldcntodade n• 

012.593/AP. 2' via, e CPF n• 34 1.757.172.34, daqui em di:>nlc 

dcnommad;a LOCADOR.'\, com base no Processo n• 

2&780001812008, RESOLVEM ulcbrar o presente Termo Adilivo, 

<>bngaoldo-st a cumrri·lo c re.spcili·lo na conformidade das CIOusuw e 

CondiçOes stguinleS: 

CLÁUSULA PRIMI!IKA · 1)0 OBJETO: : O presente Termo 
Adlli\00 tem como ob)Cio: 
l . allerar as Cliusulas, Quarta-do Prazo, Quinla - do Valor c 
Sexta- da Cwsifoeaçln Orçllmen!ãria 
CLÁUSULit. SEGUNDA - DAS ALTERAÇÓF.S: as Cli usulas 
constantes do objeto deste Termo Aditivo ~m a v;gorar com os 
segusntes otteraç.Oes. 
C:LÁttSl!l..o\ QUARTA· DO PRAW· O Prozo de locaç!o CO<ILll·se· 

i d• dala de :wiruturo ali 2810:!1200R 
t'LÁlJSULA QUINTA • DO V,\LOR· O vol<11 glnhal dn prcsenle 
contrato t de RS 84.700,00 (oitenta e quatro mil c sdec:cntM re.tis). 
CLÁUSULA SEXTA • DA CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMEI\T ÁRIA: As despesns decorrcnlcs deste Coo~lo corrc:do 
i conl.llOJ. PrOi'""'>S de Trahalho 11333018026350000, Elemento de: 
L><>pcsa JJ.90.39. conforme No1a de Empenho 2008NEOOI38, 
c:milldas em 01/0412008. 
AJ despesas rclahv&l a ex.erclcios t\lturos cornr6o o. conta dos 
respectivos orçiU'OCntos~ dt\oendo os créd1tO'J e t:mpenhos serem 
indicodos por moio de: 
a)reaistsu por simples nposlil.:>, disJ'<nsandOose a cdc:braçlo ~ Tcnno 
Adili'"· quando se miar apenas c!;& indicaçdo da. dotaçlo orçamcnliria 
para o novo exerdcio. mantida a progr~ anteriormente aprovada .. 
b~cl<braçjo ~ ttrmo Adilivo, quando houver aller~ dos \1llores 
globais ~fonidos nesto cl.:>usula 
CLÁUSUL.\ TERCEIRA - OOS ANEXOS: Os documentos que 
originaram as ai~. saio an.eudos ao Corwblio orisinal e dele 
fatio par1e inlcgronlc, como peças do juSiificaliva deste Tenno. 
CLÁUSULA QUARTA· DA RATIFICAÇ,\0: Fianl m3nlid"' os 
demois C:liwulos e Condi;Ocs do Cnnvfnio Original, nllo modifiCad.s, 
direta ou indirNment.c por este Termo Aditivo. 
CLÁUSUL-\ Ql!INTA- D1\ PUBLICAÇÃO: O p<c,.nte Tenno 
Adilivo "''á publicado, trn rc5lomo, no lliino Olicial do Esoado. em 
confonnidade com o parigr•ru ünico dn llrl 61 da ler 8.6()6.<)3, de 21 
de junho de 1993. 
C por es.wcm assim juscos e contratadn.10. firmAm o presente' 
lmtrumento em 03 (uh) vias dt igual teor e rorma, na ·rresenç.3 das 
tcsttmunhu abaixo que :l tudo assistiram, obr1gando-se ao seu fiel 
cumprimcnlo e pant que produzam os stu.~ efeítos Jegai.s. 

DATA DA ASSINATL'RA: lO de dezembro dt 1008 
SIGNATÁRIOS: .... sinanrw utc Ter1110 de Aditivo MARIA 
A.'lts!A NUNES, pelo I' Cootrarnte, c JOSt CARLOS OE 
MELO CARDOSO ptlo 2' Cootrarote. 

Mocop4/AP, 09 cle Março de 2009. 

M6rcio~l-b_ rbo11 de .o\lclatan Asa.t~utitutio••l 

PRIMI:IRO TERMO ADITIVO AO CONTRUO N' 01412008 
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 ESTADO DO AMAPÁ, 
ATRAVtS DA SECRETARIA DE ESTADO 1)0 TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO, E F.MPRESA LM.S. LTDA· 
VIGILÂNCJA E SEGURA:-IÇA PRIVID.Io, PARA OS fii\S NtLI: 
DECLARADOS. 

Ptlo p<:o>W:: •ISuTJC., e ros rnU!xns m nai de citci1o, oo tm Wu o 
ESTADO DO ÃJ\tAJ'Á, 1\:sn h:l:ll::l do Dôtit> 1'\tlia) ham, 
COOMF N'. CXD94S77JOOJI-25, alr.M!s w SECRETARIA DE 
ESTADO DO TRAMUIO E EI\IPIU::il'\DEDORISM:O, mwch à 
Av. I' oo Maia, rf J05S d:r.MI1e drn.mn:ili 
CONmATANIT., ~ persa Scaa:nl, Sahn MARIA 
ANÉSIANUNES,~CII!DhC.N'.24a'63 -SSPIAP,i,ia,O'f. 
N'. :m~. l't:!idon: c do::ntir:ii;><. ...... Clcble 00 ~ à 
Avaócb HliNRIQUE GAI..ÚClO, I~ do o.ao b:!o a f1'o1PRESA 
LMS L lUA· VIGilÂNCIA ESEGUJW'oõÇA PIUVADA, i>Di<lno 
CGGMF s:bo N." OllS31.73L<XXl1·7S. siude,...AVENIOAI'nnsl 
broc:l, 134,mno Jat.aoo ~ Macfé-AP, ..-rmrqmn'CIÓI per"" 
"'J11"G1:1W: lqp St. LVCIANO ~WW.\ SILVA. ~ aaxl:>. 
rur.>lde l'l::1ans. BS,cn..,....mo. p;J1ld:odoQ .r IS0.42SI'TC'/ApeO'f rl' 
6n678.SCX).91, rosid<nc: e d:nlÍCÜit'd> ra A'l<ricb ch< ~ 399, 
Caj1n> llnms ~AP, dq..i em Wíe ·~ 
(.UNTRATADA, b1do <r*e si )JOio e ~ alir.m o ~ 
Tc:m10Adílvo. em<mbmi:bloam os~ da l.à ro. ~de 21 
oojlmode 1993csasakroll;ilo:s.cbl.ci<ll3l,de l7denn.;ode 19154,l.ei 
~ 101, de~ de moio do 200:lc<bn:isrun.., q..e rq;.b11 a 
~lisq..oisM-dcsdejâ,s:~~deo:mmocx:rth 
p.w:ILIIF~ra:lpa:m,mcdarw:as~cmua.: 

CLÍ,USULA PRIMEIRA · DO OBJETO: :O preSCJI~ Termo 
Aditivo ttm como objelo: 
I. a(ttrar as Cláusulas. Quinta - do Valor, Sexla -da Dotaçlo 
Orç.mcnliria c Décima-da Vig!ncia 
CI..ÁUSULA SECUNDA - DAS ALTERAÇÕES: u Cláusulas 
constanle.s do objelo deste Tcnno Aditivo pwam a vigorar com as 
stguinlts alleroçllts: . 
Ci.ÁCSULA QUII'ITA - DO VALOR: Pela recular e compi<Q 
tucuçiO dos ICrVIÇW objc:to do presente contrOID, fani jUI a 
Conualada, ao valor alobal do RS 89.9>:0,50 (Q;ttnta e nove mil, 
noveuniOS e qo11ente 1ftis e cinqOcnca cauavos~ O valor .,..,..1 ~ cle 
RS &.994,05 (oito mil novecenlos e novcnla e quauo rea is e cinco 
centavos~ 
CLÁUSULA St::.UA • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA • As 
despesas eoorc::llo I conta dos rccunos O<iondos do PrQitlml cle 
ll•bjiJho 1)6?201772740QOOO, F011rc cle ~ursos; 101 Elc:rncn10.de 
Oesptsa: 3390.37, empenho n~ 2008NEOOI96 crni1ida an JO de •bnl 
cle 2008 e Prowama de irobalhn 113JJOISOZ2480000. Fon:.: de 



Macaoá 13.03.2009 

Recursos: IOI Elemtnto de TlclpeSI! JJ90 37, empcnhu n' 
2008NC0019l <m l!idacm lO de obril dt 2001 
As d~sp61S rcla1ivas a cxcrci~•os fUiuros ~;unerilo n conlo dos 
rnpeccivos orçamentos. devrndo 0$ çré:d ii(JS r etnpc:nhus serem 
imJicados por meio de: 
a)rcgiSUo por s•mpks apow.ibe, dispensando-.~ a cclebr~o de Termo 
Aditivo, quondo se tnltar npenas dft ind1caçSo d11 dotaçã.J orç;;mcntiria 
para o novo (Xcrt icto, manltd.::l a programaç.4o ankrHlnncnlc apro't·acla 
c, 
b)celebn>çAo ~ t<rmo Ad1t1vo, quando houver alto:raçlu dos volores 
aJobais dcfmidos nnla clousulo 
CÚUSULA DEZ- DA VIGtNCIA: O pr<senre conntn vi&<r6 pelo 
pcriodo ~ lO (dez) macs, conlados da doia de lUa assinatur., com 
eficácia 1<11"1 após • publicaçlo do "'" extrato no Dllttio Ofie~~l do 
Estodo, pod<ndo ser objeto de SUC<SSivas prorrosoçôcs, otravós de 
tennõs aditivos, att que seja ak:ançado o pruo máximo em lca 
admirldo (art 57, inciso 11 da Lei 8.666193). 
CLÁUSULo\ TERCEIRA - DOS ANt:XOS: Os documentos que 
originaram as alterações, sc.rio anexi.MJos ao Connto orig'"-at e dele 
fatão porte inttgrlllte, como peças de JUStificati .. desle T<nno. 
CLÁUSlLA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: Ficam m:mtidas .. 
demais Cláusulas e Coodiç6cs do Convlnio Original, nlo modificadas, 
diret\1 ou indiretamente por ute Termo J\d1tivo. 
CÚUSULA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO: O presente Ttnno 
Adili\'O stril publicado, em rcMJmo, no Diário Oficill du Estado. em 
confonnidade com o pariarofo único do Arl 61 da Lei 8.G(i6193, de 2 I 
~c junho de 1993. . ' 

E por estarem ass1m juscos c conU"aladaJ1 furn2m o prc,mte 
ln.<trumcntD <m 03 (trb) vias dt iaual - c fonno, na pte5et~Ç3 dol 
lrsttmunhas 3h3ixo que a tudo assit tlrilm, o bt igJ ndn· sc ~u seu fiel 
cumrrimcniO t para que produwn os ~us clê itos kaats 

DATA OA ASSINATURA: lO de deumbro d< 2008 
SIGNATÁRIOS: Assi .. nm tsl< Termo dt Aditi>·u MARIA 
Al'iÉSIA NUNES, prto I' Contnooto, r L·L'CIANO .\ ·IAIIIIA 
SI LV.\ pelo r Conlrotot<. 

M:ocapi/AP, 09 de Março de 2009. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 2ol/l001 
QUE [;\IRE SI CELEBRAM A SF.CRETARIA DE ESTADO DO 
TRABAUfO E t:.\IPREENDEDORISMO, E FENIX SF.RVIÇOS 
ESPECIAI,I7.AII()S LTDA. 

Pelo presente Jnstnunento, e nos melhores temos l.lc: direito, de um 
l:i~o o ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Juridi:a de Uirtilo Publico 
Interno, CGC/Mf r.~. 00394.Snl0001-25, a!ravt< da SECRF.T A RIA 
Dt: t:STADO DO TRABAUIO E EMPREF.NOF.OORISMO 
situ..J• i Rua Leopoldo Moehado, JOSS, doravant< done>nmado 
CONTRATANTt, repre>mtado por sua Sccrttiria. S<nlwtro MARIA 
ANtsiA :-IIJNES, brosile~a. casocb, Cl ~. 240063-SSP/AP., 2' '·ia, 
CPF N". ' 207 670.992-49. r<sid<nte • domiciliada nesu Cidade de 
Macapá, i Aven odo Htnrtque G&loicio, 1756, • FtNIX SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS I.TDA, inseriu no CNPJ/Mf' "'b o N" 
23.066.22&0001-80, silllada 6 lUta Elieur Ltvi, n• 152, 1.a&uinho, em 
Mxap6, neole • to rtpmcntado pelo Sr. ALESSANDRO GOMF.S 
MO:O.Ir.IRO. rmpruirio, residente e domicüiado nesta ci4ad< de 
Macapi. Cl n• 09S 204-Ap, C.P. F. SII.251.M2.00, doqut tm diant< 
denominado COr> IRA TADA, tom bas< no Processo Adminisntivo 
n' 011 S/2008, resol..,. celebrar o prtsentc TERMO ADITIVO, 
obrig;uodo-10 o cumJOri-lo e respciti-lo na conformidade du C!Ausulu e 
CJndiçOes '"lo~Uintes: 

CI.ÁUSUI..A PRIMEIRA· DO OBJETO: :O prestnlc Termo 
Ad1tivo rem como objeto. 

I alterar as Cláusulu, Quarla - do Valer, Quinla - da 
Dotaç*> O!çamcntãria • Nona- da Vi8ancia 
CLÁUSULA SWCNDt\ - DAS ALTERAÇÕES: tu Clau."'lao 
consumes do obJeto deste Tamo Adtuvo pa:s)am a vtg.orar com as 
scguintrs alttraçóes 
CLÁUSliLo\ QliARTA - DO VALOR: Po l:i cxeouçjn do objetn 
deste CONTRATO, a CONTRATANH paprà a CONTRATADA u 
volor IOQI de RS 02.513,69 (Quotrocenlos e lrinaa e dois mil, 
quir~ocntos c lle'.e ruis e scsxnta e nove cenaavos) conforme pl1111ilhas 
de <!""'""'"'Alio' ao processo Citado oo en:'INulo. . 
CLAUSULA SEXTA- DA DOTAÇAO ORÇAME!\IARIA: Al 
d<>p<sas dccorn:ntes com 1 ex<cuçllo dnte cootroiD tornr.\0 • coou 
dos re<:urS<>s nriuodos do l'roaratna ~trabalho 1133401802S410000, 
Fonte de Rco:unos: 107 [;Jerotnto de l:lotf>esa: l39039, con(omoc: 
empenho rf 2008Nal0016 de 12JOS/2008 c 2008NE00048 de 28/ll.m 
Al dnpesas rollllivos a excrtltios tuwr.,. corr<slo a conta dos 
rcspcctl•o• orçamtnlus, deYCIIdo os tRdiiOS e tlll)l<slhos wrcroo 
rndic~ por rne io ôe: 
a)rcgi>tro por simples opoolila, disp<nundo-sc • a:ltbraçlo de Tmno 
Aditivo, quando,. t11t. ._da ind1coçlo da dotaÇAo orçamcntiria 
pera o novo ex~rddo. mantida 1 proar..-çlo anlnionocrltc Jp'OYadli .. 
bÍcelebraçlo ~ tc:<ono Aditivo, quando huuvcs tlltet8Çio dos volom 
&lobóli~ definidos nuta cleusula 
CLÁI.'St:LA DEZ· DA VIGtNCIA: O rre-nte contrato vigcr6 pelo 
pcrlodo de l 5 de maio de 2001 • 21 de fevereiro de 2008, tom t fodcia 
ltpl a)'Cis a publicoçJo do seu .. trato no Ooáno Oficial ~u Eslóldo, 
podcnllu .., objeso de sucessivas )'I'OrmpçO<s. atro>és de k'rrnos 
adotivos, ate q\IC seja alcançado> u prazo mÓ>tirno <m lei odmitido tan . 
57, ineiso 11 da Lti I .G(i619n 
CL.Ál'SULA TERCEIRA - DOS ANEXOS: Os docuno<ntos que 
ori&inwarn as altcroçôn, JCrSo aneudos ao Contrato O<iainal e dele 
forSo parte inkaronre, corno pcçu de jwto roc.;iu d<>te Termo. 
CLÁliSlLA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: f icam mantidas as 
demais Cláusulas • Cond!Ç6cs do Convàoio Oriairtal, nAo modifocadas, 
dir<to ou indirttamcnte por-Termo Adilivo. 
CI.ÁUSI!LA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO: O pr- Tenno 
Aditiva scri pu~licado, era resumo, no Diálio Oficial do Eatado, em 
cooformi:ladc oom o parip única do Art. 61 da Lei 1.666193, de 21 
dtjunhnde 1993. 

F. por esl....., assim jiiSIOI e conlnllados, firmam u presenle 
ln>trumeniO ero 03 (trb) vtas de i&ual to« e fnnno, na pr._. dos 
lcltcmunhas abat~O que a tudo ~iram, ubro~P~ld<>-se ao seu (ICI 

curnpnmtnln e poro que prudu...,. os seus <f<itooleaais. 

DATA DAASSI:\ATURA: 10dedezcmbro~2001 
SICNATÂRIOS: Asairoafo• otle Tu- de A4ltiw• MARIA 
M\tsiA !'iUI\f.S, p<lo I' Coolr ... t<, e AUSSANDKO GOMES 

(DIÁRIO OFICIAL) 

MONTEIRO. p<lo l" Contrarnlt. 

Macapá!AP, 09 de Março do 2.009. 

Mirei~~ rbosa do Aldo tara A=~a.Jiâtucioall 

PRI:\IEIRO TERMO ADITIVO AO CO!\IRATO N" l.'l/1008 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO A.lltAr.\, 
ATRAVÉS DA St:CRt.IARIA Dt: t:STADO DO TRABALHO E 
E"PREENDEDPORISMO, E MII\UANO SEKVIÇOS l.TDA
ME, rARA OS FINS NEU: DECLo\RADOS 

ll!io ~...........,e Ml nwh:nl..,.,. de......, de om Ub o 
~TADO DO AMAPÁ.~ 1ulclca do DiUio Nlial hcmJ. 
CC'oQMF N'. 1Xll9ot577.QXJI-25, ·- da SIXltE'fARIA DE 
EStADO DOTRABAUIO E EMI'RI:INDEDOJUSMO,,;a.m,.. 
A'·· I' c:k Maio, rf' 30SS dr.....-.ne d:raninado 
(X)l'ITRATANlT. ~ por soa ~ Scrioa11 MARIA 
A"i:SIA NtJNE<;, tr ......... ~ o :N'. 2«Xl63-SSI, AP .. l' '""-CP!'. 
..... . m 670!Nl.-49, ~ • d:.nticilia\\ .-. caue c:1: """"~ à 
Ave-ido 1-\niq.e Ottlú::io, I?S6, do <UIO ltdo o ""'P"" MII'I'\!ANO 
SE.RVIÇO!I L TOA-M[;, irwaila mo-.P.tMF scb o N.•(17.433.119(XXll-
6.5, sa<âlo.,. '"' Cfto<bltõo de l\llaas , I S20 -E ,lx'01o das Col)lo , 
Mo::q:ó-AP, ""*' '*> ~ f'O'""' DiraT Preoidoiv ~. ,JEA'l(),"' 
DOSSAM'OSARAWO,b-~~""'~p.llaircloO 
rf' Wl'i.I21-SSWAP e O'F rf 316.139.882.31, ~e <tiToicilà.d> ou 
/\\ v-ido ROOu-do Arario Modu.lo, S70. l:Wro Nc.o lbitillt clq..i em 
c:i:nc à:rouTWub COM'RATAIM, ...W""" ,; .~ o anüoW. 
a;:ldmnoptlltne l enro Aditi\OoOllcmbmidadeccrn '"'~ 
I .à"" 8.666, de21 dejorinde IWJ um~da Lei 4.Dl,de 17 de 
II'D\D de I~ r..; 0.~ 101. c.l.: (» c:k núo c.l.: 3XXl I' A rf' 
0019'2!Xlll c<bntôsromtlli <f.J::"'!JBn a <::tpÜe, lllq.risas pn::o.dcsdo j6, 

oe ajcillol\ "'d"•â> de crnun t>:Ddo lu1a' ~ """"""" 
rt1t!ldi:>v:~~!q!Unte<C\Udz 

CÚUSULA PRII\fF:IRA - no OBJETO: · O JRS<nle Termo 
Aditivo tem como obj<IO: 
1. alk rar as ClAusulas. Quinla - do Valor. S<tiona - do 
0o1aç1o Orçamerllária e Dez- da Viglncia 
CÚUSUI..A SEGJ.:~DA - DAS ALTERAÇÕES: as Clausulas 
constantes do objeto deslc Termo Aditivo passam a vigorar com as 
scauinl<s all<roçOes 
CÚIISIJLA QCINTA - DO VALOR: Pela re~ulv e completo 
exccuçllo ~os ..:rviçD> ob)<:O olo presente cootrato, fart ius a 
Conlratada, ao valor menul de RS 23.!45,86 (v>nte • u& mil 
oitacentns e qUOIJ'enta e cinco ruis e oilenta e ~is centavos}. O v1lor 
global dos serviços imporia a quantia ~ RS 2l8.458,60(L>uzcntos < 
trinta e oito mil quwncentos c cinqUtnta • oitn rea1 ~ c ~~wnt.o. 
cenaa•os~ 
CLÁliSULA St:XTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMEN'fÁRIA: As 
d~sas d«OfTcnleS C:Oift a exec:uçln deste cnntraiD corrcrln à conta 

dus NCursos unlllllluo <lu"'""""'"~. u•t.olho 11333300727610000. 
fonte de Rtcursos: 101 Ek- de Oespca· J390.l7. tmpcnho n• 
200ANF.002SO emitida em 02 dt maio ~ 2008 
As despesas rcl&tivu a euccleios futuros cotu,&o a con ta dos 
resrectivns orçamentM. dtvC'ftdo os cridQ e c~npenhos XTm1 

indicodos por meio de: 
a )registro por sinopla apostila, dispeosondo-te a cdebraçlo de Termo 
Aditi,•o, quando "' tt11tar apenas da indicaçlo da dOUIÇio OtÇamentária 
para o novo <X<R!icio, onantoda a pf08l111\1Çio -riormenle aprovada 
o; 
b)c<lelnçJo de ttrmo Adili\00, quondo hou>-.r alteroçlo doo ,.aJor .. 
globais dof.,idos .-clauNia 
CÚlSULA DI::Z ·DA VICtNCL": 0 prescntc eonu.to •~~~<ri pelo 
pcrlodo ~ lO (~l) mes<l, contados da data de >Ua winatura, <om 
ofdcia kpl após a publicaçlo do seu <xtnto nn OOrin OC.cial do 
Estado, pod<ndo ser objelo> de suc:eosovas prorropç6es, alrllvts de 
~rmo& Dd1tivos, a~ q"' seja alcançado o rwuo m6ximo em tei 
admitido(art. S7, inciso 11 da Lei 8.666193~ 
CLÁUSlLA TERCEIRA - DOS AI'\EXOS: Os documentoo que 

.
1 
originatam as •ltc~._ oer1o an<JOOdos ao Curwcnio uri~inal e dtlc 
farto parte intciUifttc. como peças de iUSiofocauva deste Termo. 
ÇÚUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: Fin m mllrllidOli os 
demais Cláusulas e Cond~s do Coownio 0!1&1nal, nao modofocadas, 
dirclllou indirctommte purnu:Tcnno Aditivo 
CLÁUSULA QUI:vTA - DA PUBLICAÇÃO: O pr<Strlle Tmnu 
Aditivo seri publicado, <m resumo, "" Diâriro Oficial do Eslado, em 
<onformilladc com o poriafafo ÍlnKo do Art. 61 do Lei 8.666193, ~ 21 
de junho de 1993. 
E por eslarero w1m jusms c contralodos, formam o presente 
lnstrumeniO em 03 (lrà) •ias de iaual teor • f"""" na· presença das 
teslemunhu abaixo que a tudo w istoram, obrigarido-JO ao seu focl 
cumprimtnto C para que prodularn OS ICUS tf<itos l<pis. 

DATA DA ASSINATURA: 10dedacmbn>de2008 
SIGNATÁRIOS: Alllaaram nlc TemM do Adillvo MARIA 
ANt.~IA NUNF.S, p<le I" C011tratolt, t J.ERftsOI'I DOS 
SANTOS ,\RAUJO prlo 2' Cootraulo. 

Mtocapi/AP, 09 de Março de 2009. 

Márola ~...!-rl>oia do Aldolant AJa~altltucloaal 

PRIMF.IRO TtRMO AOITIVO AO CONTRATO N' 27/lCHII DE 
rRESTAÇÁO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAP'Á I'OR lf'o'TEKMtOIO 
DA SECRETARIA DE ESTAnQ DO TRABALHO F. . 
EMP'R!E:'iDEDORlSMO E P'ROCESSAMf.l\10 DE DADOS 00 
AMAPÁ- P'RODAJ'. 

Pelo prcocnle inllntroecllo e'* melhores 1<rm0< de dirtiiO, de vm lado 
o ESTADO DO AMAPÁ, .,.._ jlltfdica da diftilo público inlomo 
inlcrila no CNPJIMF 1Gb o n' 00.394.57710001-25, por i1Unn6dio da 
SECRETARIA DI. ESTADO DO TJIABAUIO E 
EMP'REt:'IID&DOIUSMO, ,._........ por - Socntário, SoniMn 
MARIA ANtsiA NUNES. lnsilcin. caS8IIa, Cl N". 24006~ /AP 
(l' Vial CPF. N". 207.670.992~ • .aidcnlo e doWeiliada nesla Cidoda 
elo MK&p6, • Avonida Hewlqut Oolúc:io, 1756, dora_, denominlda 
CONTRATANTE. c elo outn> lado """"' CONTRATADO o 
I'KOCW.o\MENTO DE DADOS DO AIIIAPÁ- P'RODAP, p<110t1 

jurldica de direito priblica inlomo""" oeclo re R,. Slo lolié SIN, ,.,.. 
capita~ inscritu · nu CNPJ/Mf sob o n' OU91.l92.QXJI-73, 
reprew!llado - ato pelo seu Pnsidenle Sr. FF:RSAI'\DO 
A:vTÓI'IlO HORA !11L'IEZES, lnsilcin>, castodo, CPF n• 
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016.1SI.IlS-3S, Cl n' 148.305 (2' VIA}-SSPISI:. residmle o 
domtciliado nesta ckhadt de Macap6JAP. resoh·em celebrar o prt.sent.t 
Termo Aditivo na conformodode da.< cl:ll.._l,.. • coodiÇO.. S<fUinlel 
que IC obrigam 1 cum·prir c respeitar. 

CI.ÁIJSUI.A PRIMP.IRA- 00 ORJF.TO: : 0 presente Tenno 
Adtti•·o tem como objeto: 
I alterar as Cli usulas, Ttrteira - da V~oa. Quonla - da 
Dot:lç5o e do ~· 
CLÁUSULA SECUNDA - DAS ALTERAÇÕES: as ctâusubs 
conslantes do objeto desCe Tenno Adotivo pasum a viaorar com u 
S<glllllltS &ll<raçllcs 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA V!GtNCIA: O prese""' Contrato 
tcrà vigincta do 09(novc) mosts, • partir da dati de sua assinatura ali 
28 de ':vcrciro de 2009, podendo ser prorropdo ~ acordo com a 
leais!~ "''liclvel 
CL.\USl'I..A QUINTA - DA DOTAÇ.\0 E DO PREÇO: Aa 
despesas dccom:nrcs com a <xecuçlo deste Contrato corr<rlo 1 conla 
dos n:cursoo oriundos do PYogramo ~ nbalho 
li 122.0001.2001 0000, Fonte de R<cursos: 101 , Elemenw ~. 

Despcso: Jl91J9. no valor tOial de RS l i 214.99(0n"' mil. do>- e 
quatoru reais c flO \'Cnta e n'll\'C tc:ni.IYOS), conrotm: Not;,t ·de Empenho 
2001NE00276, onutida ern· 09106/2008, qw tudo puJ:III pclu 
CONTRATANTE mtdillllt< a apresentaç.ln do farun do 
CONTRATADO, alé o qui,.. dia do oah S<tl><cquent< i preot..;;lo ~os 
Ktv.ços. os qua1s incluem c compcwta nos recursos ~rios i 
perfttta ex<cuçlo do Objeto do Contrato, tnalnbaodo os it<ns: 

I. Remuncraçlo dos Rteunos Humanos, 
2. Encargos Soc:oais e Trabalhistas, 

l Todas as despesas cort consultores. 1ócnfco:s, enam:pd~ 
assessores neceWrios ao )llan<jamentD, cootdenaçlo, s•p<rvisk>. 
du<Çio e conuolc dos scrviçco desa1tos no Objctu do presente 
Contrato; 

4. T..US as despesas dteorr<ntes de indtnizoçao por dan.,. 
ocasionados ao patrimi>nio pabli<o rcsultlntc de ~ ou omissAo da 
CONTRATAOA, dev~aoncnte apurados, respcÍIIIndO o 
acompanhamcntu pela CONTRATAO,\ do proctsso de investigoçlo e 
apuroçlo • ao dirtito de defesa; 
As ~.,.... relati,•os a emclcios futuros corrcr5o a conta dos 
respc:cti•·os orçamentos. de,·endo os crédi&os c cn-.pmhos seran 
ind ioados )'lO< me10 de: 
a)r<&istto por simples opostil., dispensando-.se a ctleb<açlo d< T<rmo 
Adntvo, quando se trlltat ape""s da oodicaçlo d• doaaçlo orçamm!Õria 
para o nO\'O excrckio. mantida 1 programa.,:to anknonntn LC tapro\·a<b; 

;~elcbraçlu de termo Aditivo. quando kou,·a- olaera~o dos \':llore1 
&lobais ~finidos nesta claUSIIIO 

PAR.-lGRAfO ÚNICO: Os cusrns das prestaçóo:• ~"' serv1ços de 
infonniuca corrcspondem a um .alor rn<nsal de RS 1246,11 (um mil 
duuncos c quar~ c JCIS retb e onze cenbvos). · 
CLÁUSLLA TERCEIRA- DOS ANEXOS: O. oloeumo:ntos que 
oriainaram as al~s. sc:tlo anexados ao ControlO oriaiool e doi< 
titio parte inlcpwlte, ..,_ peças de jusófoaotiva dcsle T mno. 
CÚUSULA QCARTA- DA JIATIFICAÇÃO: fic•m mantidas as 
dtmais Clãusulas c Condir;il« do Con>'tnio Ori&tnal, nlo modifoctldas, 
ditela ou tndirctament< por ale Termo Adilivo. 
CLÁUSULA QUINTA - DA PUUCAÇÀO: O preseal< Termo 
Ad~ivo scri publicadu, <m tmrmo, oo Oillrio OfKial do Estado. crc 
conrormidadccono o poràgrafo 6nico do Art. 61 da l<i 1.666193. ~e 21 
de junho de 1993. 
E por .-.m winl jusl.,. c coottralados, frrmam o pr<SCIItc 
lnslnlrnCnto em 03 (tr&) vias de iJual 1e« e i>mta. na pn:oc:nço dos 
ICStelnunhas abaixo que a todo assisliram, obripndo-se ao SC\1 f1tl 
cumpriraeniQ c pono que ,otluum os seus eftitoo lopis 

DATA DA ASSINA TIJRA: lO de ~mbru ~ 2008 
SIG:'IIATÁRIOS: Assioora• <>I< Trrwoo dt Aditivo MARIA 
ANt.~lA NUNES, prlot I' C .. tr ... to, o FERNA:-100 A:-ITONIO 
IIORA MENt:ZES prlo l' Coou·•••••-

Ma:apó/AP, 09 de M~ de 2009. 

i\Un' . ~·rloou.eAkhlara ~nltiiMcio .. l 

PRIMEIRO TER:IIO ADITIVO AO CONTRATO N" 11811011 
QIJE ENTRE SI CELIBR.o\M A St:CIIF.TARIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO. E A E:IIJ'RESA J. N. 
COMERCIO A SERVIÇOS LTDA ML 

P<lo presente lnSilWIICIIIO, e nos melhon:s r.rmoa de direito, d< um 
lado o L'ITADO DO A~IAI'Á, PeSJ<Ill Juridica elo OircitD Púbhco 
InternO, CGC/MF N'. 003~.5n.OOOI -l5, -vis do SECRt.'TARIA 
DE ESTADO DO TRABAUIO E DIPREEI'\DEDORISMO 
situada & Rua Leopoldo Machado, 3055, don>-.... denominada 
CONTRATANTE, ,..-tacla por sua Sot:<elária, Senhoros MA_R~A 
ANtsiA I\1JNES, l:nsikn, casada, Cl. N". 2.40063-SSPIAP, 2 voa. 
CPF. N". 207.670.99M9, residente o domiciliada nesla Cidade de 
M-pl. i Avenida._....,. Galíocio, 1756, Trcee JN CO:IItROO 
E SERVIÇOS LTDA. enttdade de dircilo printlo. lnsaioo no 
CNPJIMF sob o N" 01.63U7010001-91, aiwada na A•. Jooê Maowo 
Silva do Nascimento, 211 , Bano Mllt!a,-. aiO rqnsemadn pelo Sr. 
JOSt ALVINO MESQUITA. brúilcifo, snlleiro, tomcrciantl:, 
rcsidtme e domicil iada"" Av. Josi Mouro Silva do Nllctma1to, 281, 
Bairro Muca, .-a cidade, Cl n' 247257-l-SSPIAP e C.P.F. 
001160 .002~. daqvi em dianlc denominado CONTRATADO, com 
bue no .,..,...,.. Admin,..,.ativn n' O 19212001 e nos Artigos 25, 
rmarafo 1'. n. copu~. do Cunsliwiçlo F~ ,.,.. Arti&os 12. 
Pon&rofo ••. 119, 1nci""' I, da Çonslltuiçlo do F.1tado do Amaph art 
22, 111, f l' da Lco 1.666193, c-&lteraÇOes poslcfiorts < nas demoiS 
disposiçOea lepra que lho sejam apldveis, rcsclv<OI celelinr o 
prn<n1e TERMO ADm\'0, obri~IC a ':"'""'i-lo e ltsiJOitá-lo na 
confonnidadt das Cloiesulas c Condiç&& ....,.,..., 

ClÁUSLILA PIIIMD'RA-DOOIIJI:I'O: O pracnle Temo Aditivo 
ICnl c:omo objelo: 
1. al- as CUusulas, Teroeinl - do Valer 1 Qulll1a - da 
Dolttçlo Orçamellliria 
ClÁUSULA SEGliJII'J)A - DAS ALTERAÇÕI'.S: as Cüusulas 
conslinta do objciD deale Termo Aditivo poosasn a .t..,... com as 
ocpinla~. 
d).USULA TERCEIRA - DO VALOR: A eotmlATANTE 
........ 6 CONTRATADA. relmnlc- 10rviços, objeto do prescnle 
...-a impofdnc:ia aJobol de RS 91.117,50 (No- c oi~ lnil, 
- c oilcn<a c - lUis • ciDqQcnla conaavos). dur- 1 •itfn<ta --
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Cl..ÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os 
recursos orçarncnLanos p~ora a cobertura das despesas deste contrato 
~m as seaumtes especifJCnçõcs fonte de recurso 101 . rvogrnma de 
ITllbalho 11692017727400000 - Elemento de Despes3 339039, de 
acordo com o NE n• 20081'E00288, dotado de 0511)61200R < NF. n• 
2008NE00684 de 05112!2008 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS: Os ~ocum<nt<» QUe 
orig•nar3m a~ alteraçôc.s, sc:rêo :.nexac.Jos ao Cun"·C:nio ongm3l ~ ddc 
fartlo p.Jrtt: integrante:. como f)('Ças de JUSlllicau~ d<:stc Termo 
CLÁUSULA QUARTA -'DA RATIFICAÇAO: Ficam manhdas as 
dcmaas Cli.usulas c Con!:l1ç6e:s do Conv~ntO Orig•nol, nAo mod1f'tcadas, 
darc:ta ou 1ndirclltnc:ntc por~tc Termo Adativo. 
CLÁUSULA QUINTA - DA PUBI.ICAÇÃO: O rresente T<rmo 
Adni~·n scr6 ruhlica.do, em resumo, no Duitao Oficaol do Estado, em 
cunloomd.~< com o par:lgraro umco do An 61 da lc1 8.666193, de 21 
~<JUnho de 1993 
E por c~tarem assim justos c contratados, ftrmam o presente 
lnstrumcnUI em 03 (trts) VI&S de 1gual Joor e forma, na presença das 
t.e.f'.tmunhu abaixo que a. tudo assistiram, C'lbrigondo-.se ao seu fiel 
cumpr imento e pnra que produ1am os seus efeitos legai~ 

DATA DA ASSINATURA: OS de dezembro de 2008 
SJGNAT;\.RlOS: Aniaaram est~ l'ermo de AtJith·o MARJ.-'\ 
ANéslA Nl'l'iES, pdo I' Conlrunte, • JOSÉ Al.VINO 
MESQUITA p<lo 2' Coolrunlt. 

MocapWAI', 09 de Março de 2009 

l'IUMEIRO TERMO ADITIVO AO COI'ITRATO N" 03212008 
QUE EI\T RE SJ. CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA OF. F.~TADO DO TRABALHO E 
F.MPRF.F.NDEDORISMO, E A EMPRESA ANDRE L N 
Ff.RREIRA- ME, PARo~. OS FINS NELE DECLARADOS 

Pdo presente instrumento c nos rnc.lhorcs termos de direito. de um lado 
o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jwidicade Oin:1to 
Publico lnt<mo inscrita no CNPJ sob o n• 00394.577/0001-25, por 
intermtdio do SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDJ')DORISMO/ SETE. situada na Rua Leopoldo 
Maeh>do. 30SS, -dor.avante ~cnorninada CONTRATANTE. 
rcprescnlli<l• por sua Secretária, a sr'. MARIA ANÉSIA NUNES, 
brasileiro, eiWda, Cl n' 240063-SSP/ AP, CFP n• 207.670.992-49, 
resedcntc c domici liada nesta cidade de Macapâ. nc Avcn1da Henrique 
Galúe10, 1756 e, de outro. a empres.1 A:-IORF. I. N FERREIRA- ME, 
onscnlll no CNP J/MF sob o N' 09 481 42110001-56. Situada na M enida 
Diógenes Sll\l :l , n• 2254, Buritiul: em Macapá. no:lc 41lo rcprdenl~u 
pelo Senhoc ANDRÉ l.UIS NUNJ::S fERREIRA. cmprtsáno, 
reSidente e dum1t1lia~a nesta c1dadc de Ma .. p!, Cl n• 240912· 
SEGUP/AP, C.P.F. S09.994.S12-00, daqu1 em d1anre denominodo 
COI\TKATADO, com base no Processo Admin15traom n• 0217/2008, 
resolvem celebrnr o presente TF.RMO ADITIVO, obngand<>-sc a 
cumrn·lo e re.'ipcitâ-lo n.1 confonnid»dc das Cláusulas c Con~içõcs 
seguintes. 

a.ÁUSlii.A PRII\IDKA - [)() ORJF.TO: · O presente Tenno 
AditJVo 1.em como objeto: 
1. Alicrar as ClAusulas, Terceiro - do Valor e Quin111 - <lu 
Cb sstficaçAo Orçamcntórin 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: "' Cláusulas 
c()(IS1.8ntcs do objeto deste Termo Aditi~o p3.SSam ~ \II&Ofat com as 
seguintes ::~. ltcroçOes. 

Cl.ÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR: Pela regular c complela 
execu~o dos scn·iços objeiO do prescnle t onlralo. rarn jus • 
Contratado. ao valor total de RS 83.000,00 (oucnlo c trts 1nll reaiS). 
CL4USUU QUINTA; DA CLASSIFICAÇÀO 
ORÇAMENTÁRIA: As despesas dccorrcnle.S dt•tc contrato correrão 

· no Prollf&ma de Trabalho 11 122000120010000. Elemenlo de despesa 
).190 39, nas Fonte de Reeursos 0107 confonmc NoUls de Empenho n• 
2008NEOQ.l 16, emitida em 29.'07/2008 e Nulo de bnpcnho 
n'2008NEOOSI3 ~ci 2:UW2008 <Fonte de Recursos 101, Programo de 
TrJbolhu lii2200012001COOO Nota de Empenho n'2008NF00683 de 
OS/1211008 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS Al'iEXOS: Os documentos que 
ongmaram as alterações, serao anexados ao Conv!nio angina! c dele: 
(arAo pane mtegrantc, como pcç:ts de justificaiiV2 desle Tenno 
Cl.ÁI:SI:LA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: F~c:am manodu u 
demaiS Cláusulas e CondiÇOc:s ~u ConventO Ongmal, nlo modir!Cadas, 
dlfetA ou inchrcb.'Tk."flt.c por est~ Termo Adttlvo 
Cl..ÁI:SULA QUINTA - DA PUII!.ICAÇÃO: O presente Tenno 
Adill•o sera publicado, e111 resumo, no Diário Oficial do Eslado, em 
confomudode com o porrlgrafo único do Ar1. 61 do l.<:i 8.666193, de 21 
de junho de 1993. 
F. por estorem a.•iSim justos e concrutadus. firmam o presente 
Instrumento em 03 (trts) vias dt: igual l&."'r e forma. na presença das 
tc:stc:munh;u aba.Uco que a tudo assistiram, obrigando--.sc ao seu fiel 
cumpruncnto e para que produzam os seus efeitos legais 

DATA DA ASSINA TIJRA: OS de deumbro de 2008 
SIGNATÁRIOS: A.uiaaram Hle Termo de Adilivo ~IARIA 
ANESIA NUNES, p<lu J• Coatracnlc, c ANDRt LUIS NUNES 
FERREIRA, p<lu l" <.:ontracolc. 

·I 

Mocapõ/AP. 09 de Março de 2009 

-
(Saúde 

Pedro Paulo Dias de Carvalho 
~~~~==~~~~-------- · 

EXTRATO 
APOSTILA N" 001/09·SESA 

O Secretário de Eslado da Saude do Amapá, 
no uso de sua competência. DECLARA que as despesas 
a que &e refere à Cláusula Nona do Contrato n• 001/0B· 
SESA, celebrado enlre a Secretaria de Estado as Saude 

_ e a emoresa: M.A.A. MIRANDA - ME, objetivando a 

(DIÁRIO OFICIAL) 

contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e CQrrehva. Auto 
lavagem e bOrracharia, com o necesséno fornecimento 
de peças e acessórios de reposição com padrão de 
QUalidade e garantia e que se disponha de serviço de 
guincho (•eboque) durante 24 horas na área do Eslado 
do Amapá, assim como outros serviços necessános para 
o perfeito funaonamento dos veiculas oficoars 
pertencentes a frota da coordenadoria de V~gilãncla em 
Saude, correrilo à conla do Programa de Tabalho: 
10.305.0066.22.38, Fonte: 0.116 e Elomento de 
Despesa: 33.90.39 no valor lotai de RS 50.660,00 
(Cinquenta mil e seiscentos e sessenta reais). 

O presente ill5trumento é &m1!Jdo na forma do 
diSposto no art. 65 § 8" da Le1 8.666193. passando esta 
apostila, bem como Plano de •· o e Cronograma de 
Desembolso anexo, a faze arte In rante do referido 
CONTRATO. lndependen•1 "-'.....,,_.=..,..·~ 

O Secretário de Estado da Saúde do Amapá, 
no uso de sua competência, DECLARA que as despesas 
a que se refere à Clausula Quarta ref. Item de n• 4 1., 
4.1.1, do contrato n• 00212008-SESA, celebrado enlre a 
Secretaria de Estado de Saude e a Empresa: MARIA DA 
ANUNCIAÇÃO DE SOUZA NUNES, objetivando a 
contratação de empresa espec:iaUzada na prestação de 
serviços referente locaÇão de imóvel residencial com 1D 
(dez) apartamentos, lendo a f1t1alidade de servir de 
hospedagem aos médicos e enlenmeiros residentes, 
conforme o relacionado: quarto para duas pessoas com: 
02 (duas) camas de solteiros com colchões. 02 (dois) 
guarda roupas com 04 (quatro) cadeiras, cozinha: com 
armário em aço de 03 (três) portas. geladeira de 208 
litros, fogão de 04 (qualro) bocas com botijão completo, 
correrão ~ conta do Programa de Trabalho: 
10.128.0071 .2208. Fonte: 0.107 e Elemento de Despesa: 
33.90.36 no valor total de RS 8.721,28 (Oito mil 
setecentos e vinte um reais e vinte o oito centavos). 

O presente l"tStrumonto é emitido na lonna do 
disposto no art. 65 § 8" da Lei 8.6661 . assando esta 
apostila, bem como o Plano de Apl' Çã e Cronograma 
de Desembolso anexo. a faze part integrante do 
relendo CONTRA TO, independe de anscriçáo. 

PEDROCUL 

Secrtarlo 

O Secretano de Estado da Saude do Amapá. 
no uso de sua competência, DECLARA que as despesas 
a que se refere à Clêusula Quarta do Contrato 
n•OOS/2008-SESA, celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Saúde e a Empresa: MAURO CESAR DE 
PAULA E SILVA, objetivando a contrataÇão para 
funcionamento da Coordenadoria de Vigilãnda em 
Saúde. de um imóvel locai zado na Av. Almirante 
Barroso. n• 619. Bairro Central, de propriedade do 
LOCADOR. com as seguintes caracterlsticas: EdifiCação 
em três pavmentos. sendo TERREO· (01 Salão de 25x12 
m com 10 v~o para salas. 1" PIS0:395 M composto de 
01 banhe~o. 02 sacadas e 01 Salão de 33 x 12 m com 20 
vàos para salas. 'l!' PISO: 395 m composto de: 01 
banheiro. 01 Cozinha, área de serviço e 01 Salão de 33 x 
12 m com 20 v~os para salas Forro em PVC, laJe em 
concreto armado, piso em porcelanalo natural e escadas 
revestidas com placas de granllos, portão eletrônico em 
alumlnio: murado. cobertura em telha de aluminio, sobre 
a estrutura melatica. sendo Abastecido por sislema de 
égua da CAESA e poço artesiano com bombas 
automaticas e caixas d'água. garagem para 01 carro e 
dez motoddetas .. area externa em volta de lodo o prédio 
com calçamento. Programa de Trabalho: 
10.304.0066.2224, 10.305.0066.2230, 2236, 2238, 2604, 
2739, 2784, Fonte: 0.107 e 0.116 e Elemento de 
Despesa: 33.90.39, no valor total de R$ 41 .380,00 
(Quarenta e um mil trezentos • oitenta reais). 

O presente instrumento é emitido na forma do 
disposto no art. 65 § a• da Lei 8.666193, passando esta 
apostila. bem como o Plano d llcação e Cronograma 
do DesembOlso anexos, ilZe parte Integrante do 
referido CONTRA TO. lnde endenle e rranscriÇão. 

O Secretário de Estado da Saude do Amapá, 
no uso de sua compell!ncia, DECLARA que as despesas 
a oue _se refere á Cláusula Décima do Contraio 
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n"'OB/2008-SESA, celebrado entre a Se<:relana de 
Estado de Saúde e a Empresa: CORREIOS E 
TELEGRAFOS·EGT, objellvando e conlrataçao de 
prestação de serviços postais e lelégraros, convencionais 
adiCional, carga e telegrama via lnlernel , bem como 
venda de produtos postaiS, disponibilizados em unidades 
de atendimentos da Empresa Brasileira de Telégrafos. 
Correrão á conta do Programa d o Trabalho: 
10.304.0066.2224, Fo nte: 0.107 e Elomento do 
Despesa: 33.90.39 no valor total de R$ 3.03-4,50 (Trés 
mil e trinta e quatro reais e cinqüenta centavos). 

EXTRATO 
APOSTILA N" 005109-SESA 

O Secretário de Eslado da Saúde do Amapá, 
no uso de sua competêncta, DECLARA que as despesas 
a que se relere é Cláusula Nona do Contrato n• 
015/2008-SESA, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Saude e a Empresa: GRIFFORTH UNIFO~ME 
PROFISSIONAIS L TOA, objetivando a contrataÇão de 
empresa especializada em l:x:ação. fornecimento. 
reposição. destnfecação e higienizaÇão de hotelaria 
hospilalar e cirúrgica bem como esterilização da holelaria 
clrurglca com gerenciamento e operacionalização da 
etivldade, na modalidade IN HAUSE, mediante cessão 
temporária de uso de maquinários e equipamentos com 
seus respectivos programas de manutençOo preventiv2 e 
corretivas para atender os hospitais de clinicas DR. 
ALBERTO LIMA. HOSPITAL DA MULHER MÃE LUZIA, 
HOSPITAL DA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE, 
HOSPITAL DE EMERGENCIA e HOSPITAL ESTADUAL 
DE SANTANA bem como para atendimento no sistema 
de regulaÇão (SISREG/SESA), centro de relerencia em 
doenças tropicas e policlfnica na UNIFAP e também 
todas as unidades da rede estadual do saude que vterem 
a ser Implantadas necesshando desre serviço. 
conlemplado a devida readequação do espaço fisico 
atual. sob a supervisão técnica da vigilllnc:ia 
san~ária/CVS/SESA. Corre~o á conla do Programa de 
Trabalho: 10.302.0090.2329. Fonte: 0.101, 0.107 e 
0.116 e Elemento de Despesa: 33.90.39 no valor total 
de R$ 3.933.562,50 (Três mllhOes novecentos e trinta 
e três mil e quinhentos e sessenta c dois reais o 
clnqUenta cenlavos). 

O presente instrumento ê emitido na forma do 
disposto no art. 65 § a• da Lei 8. • assando esta 
apostila, bem como o Plano de icaçáo Cronograma 
de DesembOlso anexos, a f er ntegrante do 
re ferido CONTRATO, i epen nl scnçáo. 

Maca lro de 2009. 

Secreta 

EXTRATO 
APOSTILA N' 006/09-SESA 

o 

O Secretário de Estado da Satlde do An:Japã, 
no uso de sua competência. OECLARA que as despesas 
a que se refere a Cláusula Se>da do Contrato n• 
01912008-SESA, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Saude e a Empresa: RECANTO ARCANJO-CENTRO 
DE SAÚDE PSIQUIATRIA E DEPENDENCIA QUIMICA 
L TOA., objetivando a contratação de Empresa 
especializada em serviços da tratamento de 
desdrogaUzação e assistência médica hospitalar aos 
beneliclários. Programa do Trabalho: 
10.302.0071.2258, Fonte: 0.101, 0.107 e 0.116 e 
Elemento de Despesa: 33.90.39 no valor total de R$ 
180.000,00 (Cenlo • Oitenta Mil Roals). 

EXTRATO 
APOSTILA N" 007/09-SESA 

O Secretário de Eslado da Satlde do Amapá, 
no uso de sua competênCia, DECLARA que as despesas 
a que se refere à Cláusula Quarta do Contraio n• 
01612008-SESA, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Saude e a Empresa: M. B. DE SOUZA TAVARES -
ME, objetivando a contrataÇão de Serviços de 
fornecimento de COFFE BREAKS. conforme as 
nec;essidades. para atendime~lo de Cursos, 
SEMINÁRIOS. ENCONTROS. Palestras e outros a 
serem realizados pela SESA, CEREST, VIGILANCIA 
SANITÁRIA,CREAP e demais unidades correrão à conta 
do Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001, 

_:1 0.302.0090.23291 10.304.0066.2224, 10.301 .0077.2655 
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e 10.128.0071.2208 Fonte: 0.101 , 0.107 e 0.116 e 
Elemento ele Deapeaa: 33.90.39 no valor total de R$ 
111.631,25 (Cento e Setenta e Oito Mil e Seiscentos e 
Trinta e Um Roals e VInte e Chico Centavos). 

O prewnte 111strumento 6 emfbdo na forma do 
dtsposto no art. 65 § e• da Lei 8.666193. passando esta 
apostila, bem como o Piano ele Aplica o e Cronograma 
de Desembolso anexo. a fazer a Integrante do 
referido CONTRA TO. lnde ndent do Ira ição. 

EXTRATO 
APOSTILA N" 008/0i·SESA 

o 

O Secretário de Estado da Saúde do Amapá, 
no uso de sua competjnaa. DECLARA que as despesas 
a que se refere • C~usuia Quatta do Contrato n• 
01712008-SESA, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Saúde e a Empresa: EQUINOCIO HOSPITALAR 
L TOA, objetivando a contrataçAo de Empresa 
especializada. visando o fornecimento de insumos, os 
quais serao destinadoa aoa dependentes de terapia renal 
substutlva. dos Municlpios de Macapj e S;mtana, 
incluindo em regime de Comodato at6 38 Máquinas ele 
Hemodittise· 32 Poltronas e 05 sistemas de osmose 
reversa. disponlbUizando acessórios e manunleçAo de 
osmose. Programa da Trabalho: 10.303.0090.2314, 
Fonta: 0.101, 0.107 a 0,111 • Elemento de Despesa: 
33.&0.30 no valor total de R$: 4.i7S.41i,20 (Quatro 
MithOn Novacantoa e lttanta • Hll Mil e 
Quatrocentos e Dezenove RA1al1 e VInte Centavos). 

O presente inatrumenlo • emitido na forma do 
dtSpoeto no art. 65 § 8" da Lti 8.e6e/93. pasatndo esta 
apostila. bem como o Pltno de Apica Cronograma 
de Desembolso tnexo. a fazer ;trte i egrante do 
referido CONTRATO. lnde e e de trans o. 

EXTRATO 
APOSTILA N" OOi/01-SESA 

.. O Sec<etirio de Estado da Saúda do Amap,, 
no uso de sua compettncla. DECLARA que as despesas 

· a que se refere • Cláusula Qulntt do Contrato n• 
' 00412008-SESA. celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Saúde e a Empreu: DIGIMAQ INFORMATICA L TOA 
·: EPP. ob;etivando a pre$taçao de serviço de locação de 
maquinas copiadoras, correrto a conta do Programa de 
Trabalho: 10.t22.0001.2001, Fonte: 0.107 e Elemento 
de Despeaa: 33.i0.3i no valor total de RS 33.600,00 
(Trinta a His mil e aalaeantoe ..alt). 

O presente instrumento é emitido na forma do 
dtsposto no art. 6S § 8" da Lei 8.666193, passando esta 
apostila, bem como o Plano de AplicaçAo e Cronograma 
de Desembolso anexo, a f pa integrante do 
referido CONTRA TO. indepen nte de scrlçAo 

O Secreláno de Estado da Saúde do Amapá 
no uso de sua compet6ncia. DECLARA que as despesas 
a que se refere á Cláusula O~ava do Contrato n• 
013/2008-SESA, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Saúde e a Empresa: O. DUVEIRA NERI • ME, 
ob;etivando a contrataçao de serviços de forma continua 
da manuter>Çao preventiva e correiNa (mecânica e 
elétrica, lnclustve lanternagem, ptntura. injeçào 
eletrõnica) serviços de g_ujncho; bouacharia, lavagem, 
balanceamento de rodas' e afinhamento de direção, 
incluido o fornecimento de peças e acessórios de 
reposiçao genulnos ou similares de primeira linha dos 
velculos oficiais pertencentes à frota da SESA/AP. 
correrao li conta do Programa ele Trabalho: 
10.122.0001.2001 . 10.302.0090.2329 • 
10.302.0090.2737, Fonte: 0.107 e 0.116 e Elemento de 
Despesa: 33.90.3i no vala< total de R$ 527.275,00 
(Quinhentos 111 vinte e Mie mil duzento• e setenta e 
cinco reais). 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EXTRATO 
APOSTILA N" 011109-SESA 

O Secretário de Estado da Saúde do Amapé, 
no uso de sua compet6ncia. DECLARA que as despesas 
a que se refere a Cláusula Quinta do Contrato n• 
01412008-SESA, oalebrado entre a Secretaria de Estado 
de Saüde e a Empresa: RIO NORTE TAXI AÉREO 
L TOA, objetivando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço com transporte 
aéreo em aviOea Brnotor, correrão~ conta do Programa 
do Trabalho: 10.302.00i0.2329, Fonte: 0.1 01, 0.107 e 
0.116 c Elemento de Despesa. 33.90.39 no valor total 
de R$: 61 5.600,00 (Seitcentol e quinze mil e 
seiscentos reais). 

O presente instrumento ó emibdo na forma do 
disposto no art. 6S § e• da Let 8.666193. passando esta 
apostila, bem como o Plano de licaçAo e Cronograma 
de Desembolso anexo. a azer parte Integrante do 
referido CONTRA TO, lndepe ente transcrlçlo. 

EXTRATO 
APOSTILA N" 012/0~SESA 

O Secretirio de Estado da Saúde do Amapá. 
no uso de sua compet6ncia. DECLARA que as despesas 
a que se refere • C~usula Nona do Contrato n• 
02312008-SESA, celebrado entre a Secrettria de Ettado 
de Saúde e a Empres.a: L.M.S VIGILANCIA E 
SEGURANÇA PRIVADA LIMITADA. Obíetivando a 
ContrataçAo de serviços especializados de . Vigillncía e 
Segurança armada e desarmada e Mon~onsmento 
eletrOnico para 01 Prédios administrados pell Secretaria 
de Estedo da Sellde. Correrto • conta do Programa de 
TrabalhO: 10.302.00&0.2329 Fonte: 0.101 e 0.107 e 
Elemento de D .. peaa: 33.90.37 no vala< loltl de R$: 
1.189.700,00 (Hum mllhlo qulnhentoe e oitenta e nove 
mil e aetacentoa retla). 

O present.e instrumento 6 emHido na forma do 
díspoato no an. 65 § 8" da Lei 8.666/i3, passando esta 
apostila, bem como o Plano de Apticaçlo e Cronograma 
ele Desembolso -xo, a fazer p nlegrant.e do 
referido CONTRATO, Independente tran IçAo. 

Macapi. o de Jl · de 200$1. 

PEDRO PA CARVALHO 
Secreta da Saúde 

EXTRATO 
APOSTILA N" 013/0i-SESA 

o Secretário de Estado da Sl'ilde do Amap,, 
no uso de sua compet6ncia, DECLARA que as despesas 
a que se relera • Cl6usula Quarta do Contrato n• 
025105 - SESA. celebrado entre esta Secretaria de _ 
Estado da Saúde 111 a empresa: BIOMÉDICA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICO LTDA, 
objetivando a contretaçlo de empresa especializada em 
exames laboratoriais automatizados e 
semiautomatizados para bioqulmica e le~ora de tiras e 
reagentes para Uranálise discriminados para realização 
de exames automatizados de hematologia 
sem/automatizado e automatizados para Bloqulmica e 
feitora de titraa e reagentes para Uranillise. Com 
forneCttnentos de reagentes e programa de 
gerenc11mento de equipamento para conhecimento de 
pacientes. Programa de Trabalho: 10.302.0090.2329, 
Fonte: 0.101, 0.107 e 0.116, e Et.manto de Despesa: 
33.9G-39, no valor total de RS 1:921 .448,10 (Hum 
milhão. novecentos e vinte e um mtl, quatrocentos e 
quarenta e o ito reais e dez cenUtvoa). 

o presente Jnstrumento e emitido na forma do 
disposto no arl 65 § e• da Lei 8.666193. passando esta 
aposbla. bem como o Piano de Aplica<;ao e Cronograma 
de Desembolso anexos. a la arte integrante do 

·"~'c:: ~t'~"" ""' " 
Secre rio e Era~ óde 

T~O_.d" 
APOSTILA N° 014109-SESA 

o Secretário de Estado da Saúde do Amapá, 
no uso de sua compel~ncia, DECLARA que as despesa~ 
a que se refere ê Claus"/a OUJnta do Contrato n 
02212008-SESA. celebrado entre a Secretaria de Estado 
ele Saúde e a REAHE BRITO NUNES, objetivando a 
contratação a prestação ~ serv~s de Con~uttona 
Jurídica a coordenadoria de ~tgiiAncla Sanndna -DIVISA. 
Programa de Trabalho: 10.304.00fi6.2224, Fonta: 0.107 
e Elemento de Despesa: 33.&0.35 no valor total de R$: 
22.600,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais). 

o presente instrumento é emitido na forma do 
disposto no art 65 § 8" da Lei 8 666193, passando esta 
apostila bem como o Plano de Aplicação e Cronograma 
de De~mbolso anexo, a faze~inl~grenle do 
referiéo CONTRA TO rdependen de Ir nscnç~o. 

Macal . elro de 2009. 

PEDRO PAii.~lt>E CARVALHO 
Secretarllt. d'. Es~a Saúde 

EXTRATO 
APOSTILA N" 015109-SESA 
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O Secretario de Estado da Saúde do Amapá, 
no uso de sua competência, DECLARA que as despesas 
a que se refere à Ci4usula Q Quarta do Contrato n• 
02512008-SESA, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Saüde e a Empresa: COLETORA DE RESIDUOS DO 
AMAPÁ - EPP, objetivando a ContrataçAo de Empresa 
especializada na prestação de aervlços, de forma 
continua. para coleta e transportes de reslduos biológicos 
e conllnuos da Unidade de Saúde (HCAL, HMML,HCA e 
HE). Correrão â conta do Programa de Trabalho: 
10.302.0090 - 2329, Fonte: 0.101 e 0.107 e Elemento 
de Despesa: 33.90.39 no valor total de R$: 270.000,00 
(Duzentos e SetenUI Mil Ruis). 

O presente Instrumento 6 emitido na forma do 
d isposto no art. 65 § 8" da Lei 8.666193. passando esta 
apostila, bem como o Plano ele Aplicaçao e Cronograma 
de De5embol&o anexo. a fazer rte integrante do 
referido CONTRA TO, independente trans ' ~o 

O Secretilrio de Estado da Saúde do Amapá, 
no uso de sua compettncia, DECLARA que as despesas 
a que se refere a Cl;lusula Sexta do Contrato n• 
01212008..SESA, celebrado entre 1 Secretaria de Estado 
de Saúde e a Emprttsa: E. VALES DA ARA0JO - ME, 
objetivando a ContralaçAo da En1lresa especializada no 
rtmo de allrMntaçJo, para o Mrvlço de fomeanento, 
correrlo • conta do Programa de Trabalho. 
10.302.00i0.2737, Fonte: 0.111 e Elemento da 
Deapeea: 33.&0.31. no valor total de R$: 23&.&91,10 
(Duzentoa e trinta e nove mil novltCintos e noventa • 
um reais e snsenta centavoa). 

O presente instrumento 6 emkldo na forma do 
disposto no art. 6S § 8" da Lei 8.666193, passando esta 
apostila, bem como o Plano de ApicaçAo e Cronograma 
de Desembolso ane • a fazer Integrante do 
referido CONTRATO. i depende de Ir scriçio. 

· elro de 2009. 

PEDROPA 

EXTRATO 
APOSTILA N" 020/09-SESA 

O Secretário de Estado da Sallde do Amapá, 
no uso de sua compeltncia. DECLARA que aa despesas 
a que se refere • Cliusula Sexta do Contrato n• 
OU/05 - SESA. celebrado entre esta Secretaria de 
Estado da Saúde e a empresa: L D. DA SILVA· ME. 
ob1etJ>ando a pre.taçào de serviços de manutençao 
Hidrau /ica, marcenaria, pintura e alvenaria. auxilio em 
servlçoa diversos, serviços de transportes de pacientes 
(motorista) para o H06p~al de Emergência. Hosp~al de 
Especialidade e Hospital da Mulher, que correrAo i 
conta do Programa de Trabalho: 10.302.0090.2329. 
Fonte: 101,107,11& e Elemento de Despe~a 33.90-31, 
no valor total de R$ 2.556.073,13 (Dois MilhOes, 
q uinhentos a cinqüenta e aela mil, setenta • trils reais 
e ... senta e tr6s centavos). 

O presente Instrumento • emitido na forma do 
disposto no art. 65 § 8" da Lei 8.666193, passando esta 
apostila. bem como o Piano de Aplicaçao e Cronograma 
de Desembolso anexos. a parte Integrante do 
referido Contrato, independ te de ranlctlçAo. 

PEDRO 
Secr 

RVALHO 
Saúde 

EXTRATO 
APOSTILA N• 021109-SESA 

O Secretário de Estado da Saúde do Amapá, 
no uso de sua competência. DECLARA que as despesas 
a que se refere a Ci4usula Se.>rta do Contrato n• 028105 
- SESA, celebrado entra esta Secretaria de Eslado da 
Saude e a empresa: CRISTIANE DOS SANTOS • EPP. 
objetivando a prestação de serviços de manutenção 
Hidráulica, marcenaria, pintura e alvenaria. auxiliO em 
serviços diversos, serviços de transportes de paCientes 
(motorista) para o Hospital da Criança, Hospital de 
Santana. que çorrerao à cont.e do Programa de 
Trabalho: 10.302.0090.2329, Fonta: 101,107,116 • 
Elemento de Despesa 33.9G-37, no vator total de RS 
321.539,50 (trezentos e vinte um mil, quinhentos e 
trinta e nove reais e einqOenbt centavos) 

O presente Instrumento i emitido na forma do 
disposto no art. 65 § e• da Leo 8.666193. passando esta 
apostila. bem como APlano de Ap~o e Cronograma 
de Desembolso afe\os, a fa~ pa~e tnlf!9ran~ ~o 
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referido Contrato, i 

O Secretério de Estado da SaUda do Amapá, 
no uso de aua compe!encia. DECLARA que as despesas 
a que se refere • Cláusula Selda do Contrato n" 027/05 
- SESA, celebrado entre esta Secretaria de Estado da 
Saúde e a empresa: ERHANI MONTEIRO BARROS 
HOTELARJA • ME, objetivando a conlrataçao de 
empresa para PfH!a &arviço de Hospedagem e 
AlimenlaçAo, destinados a pacientes e acompanhantes 
que se submelem 1 tratamento fora de domiCilio a 
centros espeçializ.doa em Be""' do Para. com 
capacidade m4xina para 100 (cem) pessoas, q ue 
correrão i conta do Programa de Trabalho: 
10.302.0071·2258, Fonte: 0.101 e 0.107, e Elamanto da 
Despe5a: 33.80-38, no valor total de RS 395.489,1 o 
(trezent05 a novente e cinco mil, quatrocantos e 
oitenta e nove reiiiS a dez centavoa). 

O presente instrumento ' emitido na forma do 
disposto no alt. 65 § ~ da Lei 8.666193, passando esta 
apostila, bem como o Plano da Apllcaçao e Cronograma 
de Desambolao anexos, a fazer arta Integrante do 
referido Contrato, independente ra riçlo. 

PEDRO P 
Secre 

O SecreUirlo de Estado da Saúde 'do Amapá, 
no uso de sua competência, DECLARA que as despesas 
a que sa refere a Clausula Segunda do Contrato n• 
02412005 - SESA, oolebrado entre esta Secretaria de 
Estado da Saúde e a empresa: CARLOS ZOGHBI 
EMPREENDIMENTOS L TOA, tem por objeto, a lo•::.çao 
de 01 (um) imóvel. localizado a Rua Padnt Prudência, n• 
220. esquina com a rua -o· de Almeida, com 1.800 mtrs' 
de ârea conatrulda, composto de lérnto, mezanino. 03 
pavimentos. 08 (oMo) vagas de garagem 02 (dois) 
elevadores: um social outro de HIViço, 36 (trinta e seis) 
sulles· sendo 09 com sala de estar, recepçiO, 
restaurante, audl6fio, mezanino, copa cozinha. 
lavanderia, refeitório, paia funcionértos, 03 depólltos 
para merc;adorla, para atender as 118()8Ujdades desta 
Secretaria de Ellado da SaUde. com o serviço de 
hospedagem na Cidade de Belem do Par~ . que correrao 
à conta do Programa de Trabalho: 10.302.0071.2258, 
Fontr.·0.101 • 0.107, a Elemento de O..pesa: 33.90· 
39, no valor total de RS: 151.200,00 (Cento e cinqüenta 
a um mil, duzentos reais e zero centavos). 

O presente instrumento 6 emitido na forma do 
disposto no àrt. 65 § ao da lei 8.666193, passando esta 
apostila. bem como o Plano de Aplicaçto e Cronograma 
de Desembolso ane , a f rte integrante do 
referido Contrato. lnd ndent tran 'çlo. 

EXTRATO 
APOSTILA N.• 024108-SESA 

O Secretário de Estado da Saúde do Amap~ . 
no uso de sua compeltncia, DECLARA que as despesas 
a que se ntfere ao 4• Termo adiUvo do Contrato n• 
020/2005 - SESA, celebrado entre esta Secretaria de 
Estado da SaUde e a S,.: MARIA DA PIEDADE 
BORGES MATOS, objetivando, a locaçlo de 01 (um) 
imóvel com mobill<lrio, destinado a Coordenaçto de 
Programa de Saúde Mental, para implantar o serviço de 
atençlo Psicossocial da SESA/AP. , que correria à conta 
do . P.~ograma de Trabalho 10.302.0090.2329, Fonte: 
0.10t _e 0.107, a Elamento de Deapau 33.90-36, no 
valor.lolal de RS: 35.160,00 (Trinta e cinco mil eanto a 
aess':nta reais a zero cantavas). 
.4 .. "' 

,.. O presente Instrumento 6 emitido na forma do 
disposto no art. 65 § a• da lei 8.666193, peasando esta 
apostila, bem como Plano de Ap~o e Cronograma 
de Desembol$o an 041. a fazer rte Integrante do 
referido Contraio, pendente Ira eriçAo. 

PEDRO 
SECRE 

EXTRATO 
APOSTILA N" 025108- SESA 

O Secretário da Estedo da SaOde do Arnapé, 
no uso da aua competllncia~DECL.AAA aue as desDMas 

(DIÂRIO OFICIAL) 

a que se retere i Cl6uauta Segunda do Contrato n• 
18/05- SESA. celebrado entre esta Secretaria de 'Estado 
da Saúde e a empresa: PRO-HOSPITALAR 
EQUIPAMENTOS MEOICOS LTDA, objetivando a 
conlrataçao de empresa para fomeclmenlo de material 
Instrumental (placas e parafusos), utiUzados em cirurgias 
de Attroae de Coluna, reaUzadaa no hospital de Clinicas 
Alberto lima, que correria à conta do Programa de 
Trabalho: 10.302.0Q90.2329, Fonte: 0.116 e Elemento 
de Despesa: 33.90-30, no valor total de RS: 196.133,40 
(Cento a novente e Mia mil, cento e trinta e trts real a 
e quarenta centavo). 

O presente Instrumento 6 emitido na forma do 
disposto no art. 65 § ~ da lei 8.6661113, passando esta 
apostila, bem como o Plano de Aplicaçlo e Cronograma 
de DeMmbolso anexos fazer e lnteorante do 
referido Contrato. lnd dente de Ira i Ao. 

PEDRO P ULO _rl4. 
SECRETA O Dr; 

EXTRATO 
APOSTILA N' 02&/08-SESA 

2009. 

·O Sactetárlo da Estado da Saúde do Amapá, 
no uso da sua compettncia, DECLARA que as despesas 
a que se retere • Cléuaula Segunda do Contrato n• 
021104 - SESA, para aa despesaa do mês de Janeiro, 
celebrado antre aata Secretaria de Estado da Saúde a a 
empresa: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 00 
NORTE S.A. objetivando a contrataçao de empresa para 
o fornecimento de ~~- medicinais: Oxig6nlo liquido, 
Nitrogênio liquido, Oxlg6nio Cilindro, Ar Medicinal 
Cilindro, Oxlg6nlo Nftroao CIUndro, Oxtg6n1o White Méd, 
Oxigênio Cilindro N~rogênio 4 .6 Cilindro, para o 
abastecimento do Hospital da Mulher. Hospital de 
Emerglncia, Hospital da Criança e do Adolescente, 
Hosp~al de Especialidades. Hospital Estadual de Laranjal 
do Jari e Hospital local Santana, que corntr~ à conta 
do ·programa de Trabalho: 10.302.0090·2328, Fonte: 
0.101, 0.107 e 0.1115, e Elemento da Daapna: 33.90.30, 
no Ylllor total de R$ 1.011.116,00 (Hum mllhlo, onze 
mil, oltocentoa a quinze reata e zero centavos). 

O presente Instrumento 6 emitido na fonna do 
disposto no art. 65 § 8" da Lei 8.666193, passando eate 
apostila, bem como o Plano de Aplieaçlo e Cronograma 
de Deaembolao anexos, a fazer parte integrante do 
referido Contrato, Independente a eriçao. 

PEDROP 
SECRET 

o Secretjrio de Estado da Ssllde do Amapa, 
no uso de tua competência. DECLARA que as despesas 
a que se refere 6 Cliuaula Segunda do Contrato n• 
003105 - SESA,' para o mês de Janeiro de 2009. 
celebrado entre esta Secretaria de Eatado da Saúde e a 
empresa: COMERCIAL NOGUEIRA L TOA, objetivando a 
conc:esdo de ~rea fl&lca com todas as lnstalaçOes e 
equipamentos existentes, e a contrataçAo de empresa 
especializada no ramo de alimentaçlo, para o preparo, 
fornecimento a dlstrllulçlo dl<lria de refelçOes, lanc:hes e 
Insumos para pacientes e plantonlatas do hospital de 
crianças, hospMal da mulher , hospbl da criança e do 
adolescente, que oorrerlo A conta do Programa da 
Trabalho: 10.302.0090.2329 e Fonte: 101,107,116, 
Elemento de Despesa 33.90-39, no valor total de R$: 
568.5157,63 (Quinhentos e aeasente e oito m il, 
quinhentos e '"santa e 1ete raals a sessenta e três 
centavO&). 

O pntaente Instrumento 6 emitido na forma do 
dispos1o no art. 65 § ao da lei 8.666193, pasundo esta 
ap051ila, bem como o Plano de AP!icaçao e Cronograma 
de Desembolao anexos. a f r rte Integrante do 
referido Contrato, Independem de tr acriçlo. 

O Sec:reUirio de Estado da SaUde do Ama~. 
no uso de sua competência. DECLARA que as despesas 
a que se retere o Contrato n• 030/2005 - SESA 
celebrado entre esta Secretaria de Estado da Saúde e ~ 
empresa: JOS~ ELFRÁZIO CARDOSO FILHO • ME, 
objetivando a pr~o dos aervlços de manutençlo 
hidréullca. marcenaria, pintura e alvenaria, auxilio em 
serviços diversoa. serviço de transporte da pacientes 
{motorista) para o Hospital de Larenjal do Jari, com o 
fornecimento de IOdos os materiais, equipamentos. 
ulensilios, e inaumoa neceiHrlos para a execuçao doa 
..viço&, qua. corrwlo • conta do Programa da 
Trabalho: 10.302.0090.2328, Fonte: 101,107,116 e 
Elemento de Deapau ·3390-37, no valor total de R$: 
185.843,20 (Cento e noventa e cinco mil oitocentos e 
Quõlrente e tr•• raa_la e vJnte centavoa). 
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O presente instrumento é emitido na fonna do 
dispo~to no art. 65 § ~ da lei 8.666193, pasaando esta 
aposWa, bem como o Plano de AplicaçAo e Cronograma 
de Desembolso anexos, a f p.~~rte lnlaQrante do 
ntferido Contrato, lt1 ,pende de tran o. 

• 

APOSTILA N" 0301118-SESA 

O Sec:re,.rio de Estado da Saúde do Amapa, 
no uso de sua compet6ncia, DECLAR4 que as despesas 
a que se refere • C"usula Segunda dlo Contrato n• 
001108 - SESA, celebrado entre esta Sec.retaria da 
Estado da SaOde e a empresa: M. N. OLIVEIRA 
CORR~- EPP- ORTOPEDIA NAT4l CIRURGICA, 
objetivando a contrataçao de empreu para o 
fornecimento de materiais orlof*lk;oa (ho<taaes e 
próteses) para o CREAP. que comtrlo à conta do 
Programa de Trabalho: 10.302.0080 • .2809, Fonte: · 
0.101, 0.107 • 0.11& e Elemento de Despeu 3390-32, 
no valor lotei de R$: 87.330,00 (OitenUI e ute mil, 
trezentos e trfnte reeis e zero centavos). 

O presente instrumento 6 emltldo na forma do 
disposto no art. 85 § a• da lei 8.666193, Pllllndo eata 
apostila. bem como o Plano de ApAc;açlo e Cronograma 
de Desembolso anax • fazer arte integrante do 
refe~do Contrato, endent " ~Çio. 

O Secretjrio de Eatado da Saúde do Arnap6, 
no uso de aua compatlncia, DECLARA que as 
despesas a que se refere a Cliuaula Sexta do 
Contrato n" 002101 - SESA, celebrado entre asta 
Secretaria de Estado da Saúde e a empresa: AMAPÁ 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. objetivando a 
prestaçAo de serviços espedalizedos de fonna continua. 
de limpeza, conservaçao e higlenlzaçto hospitalar com 
forneclmento de meteriais e utenaOios nece ... rlos para 
os serviços a serem exowtados nos imóveis 
administratados pela SESA, sendo hospitalares e nlo -
hospitalantS. que correria à conta do Programa da 
Trabalho: 10.302.0Q90.2329, Fonte: 0.101, 0.107 e 
0.118 • Elemento de O..peaa: S3.90-37, no valor total 
de RS 827.594,44 (Salacantoa e vinte sete mil, 
quinhentos e novente e quatro reais e quillenta e 
quatro eantavoa). 

O presente Instrumento 6 emitido na fonna do 
disposto no art. 65 § 8" da lei 8.666193, passando esta 
apostila, bem como Plano icaçlo e Cronograma 
de Desembolso 1 fazer ane Integrante do 
referido Contrato, ;, de tra acriçao. 

EXTRATO 
APOSTILA N' 033/0li·SESA 

O Secret6rio de Estado da Saúde do Ama~, 
no uso de sua competência, DECLARA que as despesas 
a que se refent • Clausula Segunda do Contrato n• 
007108 - SESA. celebrado entre aata Secretaria de 
Estado da SaOde e a empresa: FRICONTEL COMÉRCIO 
OE AÇO INOXIOAVEL E REFRIGERAÇÃO LTOA, 
objetivando a prestaçao de serviço de manutençAo no 
sistema de ar condicionado do centro cirúrgico Hospital 
Alberto Uma, que correrto • conta do Programa de 
Trabalho: 10.302.0090.2329, Fonte: 101.107e 116 a 
Elemento de O..peaa: 33.90.39, no valor total de R$ 
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro reais). 

O presente Instrumento 6 emitido na forma do 
disposto no art. 65 § 8' da lei 8.668193, pauando eata 
apostila, bem como o Plano de · o e Cronograma 
da Desembolso aneliOS, a er ria Integrante do 
ntferido Contrato, lnd e de 1ra Jcriçlo. 

PEDRO 

EXTRATO 
APOSTILA N" 034109-SESA 

O SICI'eUirio de Estado da SaUde do AmaP', 
no UIO de tua compelincia, DECLARA que U despesea 
a que se refere a Clausula Segunda do contrato n• · 
028/2008 - SESA, celebrado antre eata Secretaria de 
Estado da Sa(lde e a EMPRESA: NUTRITERAPICA • 
TERAPIA M~DICO NUTRICIONAL L TOA, objetivando a 
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contrataçlo de empresa especializada para o Preparo de · 
Fornecimento e Distribuição dléria de alimenta~o 
Parenteral e enteral destinadas as Unidades 
Hospit.llares, que corre~o à oont~ do Progra~ de 
Trab~lho: 10.302.00$0.232$, Fonte: 101 .107.116 e 
Elemento de Despesa: 33.80.39, no valor total de R$ 
83.932,20 (Oitenta e trb mil novecentos e ttinta e 
doia reais e vinte centavos). 

O presente instrumento é emitido na forma do 
disposto no art. 65 § ao da Lei 8.666193, passando est.l 
aposti l<l, bem oomo o Pl<lno de Aplleaç~o e Cronograma 
de Desembolso anexo, a fazer parte integrante do 
referido Contrato, Independente scriçAo. 

neiro de 2009. 

EXTRATO 
APOSTILA N° 035109- SESA 

O Secretário de Estado da Saúdo do Amapil, 
no uso do sua competencia, DECLARA que as despesas 
a que se refere o Contrato n• 033120011 - SESA. 
celebrado entre esta Secretaria de Estado da Saúde e a 
empresa: JOSt: ELFRÁZIO CARDOSO FILHO • ME, 
objetivando a prestaçto de serviço de limpeza 
conservaçao, limpeza e higienlu~. no HospMal de 
Laranjal do Jari. com o fornecimento dt todos os 
materiais, equipamentos. utensllios. e Insumos 
nec:esUrios para a exaeuçao dos serviços, que correria 
• conta do Programa de Trabalho: 10.302.0080.2328, 
Fonte: 0.101, 0.107 • 0.1111 • Elemento dt OHpeaa 
33.80-37, no valor total de R$: 450.000,00 
(Quatroeentoa • elnqO.nta mil 19als). 

O presente instrumento ' emitido na forma do 
diSposto no art. 65 § a• da Lei 8.666/93, passando esta 
apostila, bem como o Plano de Apliea~o e Cronograme 
de Desembolso anexos, a· rte lnlegrante do 

referido Contrato, ind~pende t de tran içlo. 

PEOROP 
Secre 

Ma 2 

EXTRATO 
APOSTILA H" 036101 - SESA 

O Secret~rio da Estado da Saúde do Amapá, 
no uso de su~ compettncía, DECLARA que as 
despesaa a que se refere a Clâusula Sétima do 
Contrato n• 041/0Ci - SESA. celebrado entre esta 
Secretaria de Estado da Saude e a empresa: MECON -
COMÉRCIO E SERVIÇOS L TOA. objetivando a 
Manutençlo de equipamentos hospitalares de baixa, 
media e atta complexidades dos Hosp~al de 
Especialidade Dr Alberto Uma, Hospital de emergência 
Oswaldo Cruz, Hospital da Mulher Mãe Luz•a,Hospital da 
Criança e do Adolescente e Hospital de Santana, 
correrão * conta do Programa de Trabalho: 
10.302.0090·2329, Fonte: 0.101, 0.107 e 0.11& e 
Elemento de Despesa: 33.90.39, no • alor total de RS 
1.115.280,00 (Hum milhlo, conto e quinze mil, 
duzentos e oitenta reais e zero centa•os). 

O Secretário de Estado da SaOde do Amapa, 
no uso de sua eompet6ncia. DECLARA que as despesas 
a que &e refere i Cláusula Segunda do Contrato n• 
001/07 - SESA. celebrado entre esta Seeretana de 
Estado da Saúde e a empresa JOSÉ DE RlBAMAR DA 
CONCEIÇÃO SILVA- ME, objetivando a eontrataçlo de 
empresa para prest.l serviço de Concessão da área fisiea 
com todas as Instalações e equrpamentos eXIStentes e a 
eontralaçlo de empresa no ramo de allmentaçAo, para o 
preparo. fomeomento e dtstributçao diária de refeiçOes, 
lanehes e Insumos, para o Hospital de Laranjal do Jari, 
que eorrerlo á conta do Programa de Trabalho: 
10.302.0090.2329, Fonte 101,107,116 e Elemento de 
D"pesa 3380-39, no valor total de R$ 633.9n,28 
(Seiscentos e trinta e três mil, no•eeentos e aetenb e 
nte reais t vtnte alto centavos) 

O presente Instrumento é emijldo na forma do 
dii~o no art 65 § 8" da Lei 8.666193, passando esta 
apostila, bem como o Plano de Aptieaçlo e Cronograma 
de Oesembolso~ne • a er parte Integrante do 
referrdo Contrato rn pendente e transertçlio. 

Ma pil, O neíro de 2009 

PEDRO O 
Sec ta ' e 
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EXTRATO 
APOSTILA N' 038/08-SESA 

O Secretario de Estado da Saúde do Amapé, 
no uso de sua oompat6nc:a. DECLARA que as despesas 
a que se refere à Ct4usula Segunda do Contrato n• 
002107 - SESA. celebrado entre esta Secretaria de 
Estado da Saúde e a empresa: M. e. MOURA • ME, 
objetiVando a concesslo de éraa flslea com todas as 
Instalações e equipamentos existentes. e a eontralaçlo 
de empresa para prestaçlo de serviço de Lavanderia 
hospitalar, oom a repostçao de peças, envolvendo o 
processamento de roupas e leeidos em geral em todas 
as suas etapas. desde de sua ut~lzaçào ate seu retorno 
em IdeaiS. no Hospital Estadual de Laranjal do Jari, que 
eorrerlo 11 eonta do Programa de Trabalho: 
10.302.0090.2329, Fonte: 101,107,116 • Elemento da 
Despesa 3380-39, no valor total de R$ 49.845,46 
(Quarenta e nova mil oitocentos e quarenta e cinco 
reais a quarenb a sois centavos). 

O presente instrumento é emitido na fonna do 
dosposto no art 65 § 8" da Lei 8.66et93. pa"ando 8$ta 
apostila. bem eomo o Plano de Aplleaçao e Cronogr~ma 
de Desembolso anexos, a fazer pa integrante do 
referido Contrato, indepen nte de Ira o. 

EXTRATO 
APOSTILA N" 039109 - SESA 

O Secretario de Estado da Saúde do Amapé. 
no uso de sua compet6ncla, DECLARA que aa despesas 
a que se refere 11 Cliusula S6tima do Contrato n' 003107 
- SESA, celebrado entre esta Secretaria de Estado da 
Saúde e a ernpre11: MECON - COMtiRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, objetivando a Concessao de érea 
flsiea com todos aa lnstat.çOes e equipamentos 
existentes, e a contrataçlo de empresa especializada no 
ramo de allmentaçlo, para preparo, fornecimento e 
distribuição diária de refeições, l<lnches e iMumos para 
pacientes e plantonista do Hoapital da Emergência e 
Hosp~al da Santana, correria • eonta do Program• de 
Trabalho: 10.302.0090.2321, Fonte: 101,107,11e e 
Elemento de Oeap ... 33.90-31, no valor total de R$ 
940.685,88 (Noveeantos • quarenta mil, aalacentoa e 
oitenta e cinco I'UII a oitenta a oito centavos) .. 

de janeiro de 2009. 

PEDR 

EXTRATO 
APOSTILA N° 040/09-SESA 

O Secretário de Estado da Saúde do Amapé, 
no uso de sua oompeténcra, DECLARA que as despesas 
a que se refere à Clausula Segunda do Contrato n• 
00412007 - SESA. celebrado entre 8$l a Secretaria de 
Estado da Saúde e a EMRESA: IZAURA H. P. SANTOS. 
objetrvando a eontrataçao de empresa do ramo pertinente 
para prestação dos serviços de confeeçlo de Oculos de 
Grau oom lomedmento de material, para atender o 
projeto "Ver a VIda" e ao Centro de Reabil~açlo do 
Amapâ - CREAP. que oorrerao • eonta do Programa de 
Trabalho: 10.302.0090.2329, Fonto: 0.118 e Elemento 
de Despesa 33.90.32, no valor total de R$: 106.656,00 
(Cento e sala mil, seiscentos e cinqaanta e sei$ reai s 
e uro centavos). 

O presente instrumento é emitido na forma do 
drsposto no art 65 § ao da Ler 8 666193, passando esta 
apostila, bem como o Plano de Apheaçlo e Cronograma 
de Desembolso anexos. a fazer parte integrante do 
referido Contrato, independa te de tran$Criçâo 

PEDRO PAUL 
Seeret.lrlo 

EXTRATO 
APOSTILA H" 041/09-SESA 

O Secretário de Estado da Saúde do Amapã, 
no uso de sua eompet~ia. DECLARA que as despesas 
a que se refere a Cl<lusula Segunda do CONTRA TO n• 
008/2007 - SESA, celebrado entre esta Secretaria da 
Estado da Saude e a EMPRESA. J. M. O PEREIRA • 
ME, obJe~•ando a eonlrataçAo de empresa especializada 
para realizaçlo das aç6es pert1110ntes a Triagem Audrtrva 
Neonatal do Hospital da Mulher Mãe Luzi<! e Hospotal 
Estadu;~l de Santana, que eorrerJo à OJnta do Programa 
de Trabalho: 10.302.0090.2329, Fonte: 118 • Elemento 
de Oespeu: 33.90.3i, no valor total de R$: 64.848,00 
(Seuenta e quatro mil, oitocentos • quarenta • oito 

_ reais e zero cenl<l•o•L · 
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O presente rnstrumento e emitido na forma do 
disposto no art. 65 § e• da Lei 8.666/93, passando esta 
apos~la. bern como o Ploino de Aplieaçlo e Cronograma 
de Desembolso anexos. a fazer p Integrante do 
referido Contrato. ~endente de t ns llo. 
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PEDRO P UL ~;~LHO 
Secre rio opvaúde 

EXTRATO 
APOSTILA H" 042109-SESA 

O Secretario de Estado da Saúde do Amapll, 
no uso de sua oompetencia, DECLARA que as despesas 
a que se refere a Clausula Segunda do Contrato n• 
010/2007 - SESA. celebrado entre esta Secretaria da 
Estado da Saúde e a empresa: AEROTOP TAXI AtiREO 
L TDA, ob)eU• ando a prestaçlo dos serviços com 
transporta aéreo em a\liôes monomotor por um perlodo 
de doze meses, destinados a as necessidades desta 
Secretaria de Estado da Sallde, que correrão à eonta do 
Programa de Trabalho: 10.302.0090.2329, Fonte: 
101,107,11& e Elemento de Oeapes.a 33.90.39, no valor 
total de RS: 420.900,00 (Qu~trocant<>5 a vinte mil, 
no•ecentos reais e zero cenbvo) .. 

O presente Instrumento • emitido na forma do 
disposto no art. 65 § ao da Lei 8.666193, passando esta 
apostila, bem eomo o Plano de Apliea~o e Cronograma 
de Desembolso anexos, a fazer parte integrante do 
referido Contrato. inde ndente de scriçlo. 

Sacra 

EXTRATO 
APOSTILA N" 043/0t..SESA 

O Secretário da Eatado da Saúda do Amapá, 
no uao de aua competência, DECLARA que as despesas 
e que se refere o Contrato n• 011/2007 - SESA, 
celebrado entra aata Secretaria de Estado da Saúde e a 
Empresa SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, 
objetivando. a eontrataçlo de empreaa Npecializada no 
fomecrnento em eonalgnaçio da orteses, próteses para 
neurocirurgill, ortopedia a buçomaxilo-facial da tabela 
•!gente do SHVSUS, de earãter essencial as pessoas que 
do Alendidaa pela .. crataria da Eatado da Saúda, que 
corrarlo i conta do Programa de Trabalho: 
10.302.0080.232i, Fonte: 0.116 • Elemento de 
Oeepau: 33.e<l.30, no valor total de R$: 70.976,91 
(Setenta mil, nov.c:ent.,. e setenta • saia reais t 
noventa e um centavos). 

O presente instrumento ' emitido na forma do 
disposto no art. 65 § a• da Lei 8.666193. pauando esta 
apostila. bem como o Pl<lno de Aplieaçlo 
de Desembolso anexo a lazer a 
referido Contrato, inde dente de t n 

O Secretário de Estado da Saúde do Amapã, 
no uso de sua competencla, DECLARA que as despesas 
a que se refere a Clausula Segunda do Contrato n• 
01212007 - SESA, celebrado entre esta Secretaria de 
Estado da Saúde e 1 EMPRESA: TERMO CLIMA 
ENGENHARIA L TOA, Tem por objeto a manutençlo 
preventiva e correhve dos srstemas de refngeraçêo eom a 
reposição de peças. nos setores de oneo'ogia e 
quimioterapia do hospital de clinicas Alberto lima e do 
centro cirúrgico, eentro de tratamento da quermados do 
hosphal de emergência .. qua eorrerao à conta do 
Programa da Trabalho: 10.302.0090.2329, Fonte: 0116 
• Elemento de Despesa: 33.90·39, no V31or total de R$: 
170.000,00 (Canto e s etenta mil reais). 

O presente Instrumento é emitido na forma do dosposto 
no art. 65 § 8' da Lei 8.666193, passando em apostila, 
bem como o Plano de AplieaçAo e Cronograma de 
Desembolso anexos, a fazer parte rntegranta do referido 
Contrato. independente e transençlo 

PEDRO PA 
Secretar 

EXTRATO 
APOSTILA H" 045/09 - SESA 

HO 

O Secretauo de Estado da Saúde do Amapá 
no uso de sua competência. DECLARA que as 
despesas a que se refere a Cláusula Sétima do 
Contrato n• 023107 - SESA, celebrado entre e&te 
Seeretal'lll da Estado da Saúde e a empresa. INSTITUTO 
DE SAÚDE MENTAL LTDA • ISAME, objetiVando a 
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f 
r 

terceirlzaç.lo dos serviços prestados pelo 'Centro de 
Atençto Psicossocial para usuários de Alcool e outras 
Drogas - CAPS 11 ad, dentro do Ambito da Polftica 
Nacional de Atençto Integral a Usuarlos de Acool e · 
outras Drogas, que cornsrao a conta do Programa da 
Trabalho: 10.302.0090-2329, Fonte: 0.101 a 0.107 e 
Elemento da O....peu: 33.D0·3D, no valor total de R$ 
347.527,75 (Treantos e quarenta 1 88te mil 
quinhentos e vinte a sete reais e setente e çinço 
centavos). 

O pnssente instrumento é emlUdo na forma do 
disposto no art. 65 § ~ da Lei 8.666193. peuando esta 
apostila: bem eomo o Plano de Aplieaçto 1 Cronograma 
de Desembolso anexos a fazer p Integrante do 
referido Contrato. · nte e n 

O Secretlrio de Estedo da Saúde do Amapll, 
no uso dl sua COI1'4l816ncia. DECLARA que u despesas 
a . que se nsfere a ClAusula Segunda do Contrato n• 
026107 - SESA. celebrado entra este Secretaria de 
Estado da Saúde e a empresa: COOPERATIVA DOS 
PROPRIETARIOS DE VEICULOS LEVES E PESADOS 
DO ESTADO DO AMAPÁ • C()OVAP. obje~vando a 
contratação de empnsu para presta setvlço de locaç.lo 
de veiculo para atender a SESA. que corretio à conta do 
Programa de Trabalho; 10.122.0001.2001, Fonte; 0.107 
e Elemento de Despesa 3390-39, no valor total de R$ 
858.900,00 (Oitocentos e clnqOenta a sela mil, 
novecentos reais e zero cenblvo) . . 

O presente instrumento é em~ido na forma do 
disposto no art. 65 § ~ da Lei 8.666193, passando eslil 
apostila. bem como o Plano de Aplicaçao e Cronograma 
de Desembolso anexos. a fazer parte integrante do 
referido Contrato. independente de transcriçao. 

O Secnstãrio de Estado da Saúde do Amapi, 
no uso de sua compel6ncia, DECLARA que as despeaas 
a que se refere à Clausula Segunda do Contrato n• 
02712007 - SESA. celebrado enlte esta Secretaria de 
Estado da Saúde e a empresa: LOCAVEL SERVIÇOS 
L TOA, objetivando a prestaçlo doa serviços de LocaçAo 
de Veículos na SESA, que correrlo a conta do 
Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001, Fonte: 
101,107 e Elemento de Despesa 3380-38, no valOr total 
de R$: 133.100,00 (Cento e trinta e trts mll. cem reais 
e zero centavo). 

O presente Instrumento 6 emitido na forma do 
disposto no art. 65 § 8° da Lei 8.666/93, passando esta 
apostila, bem eomo o Plano de Aplicaçjo e Cronogrsma 
de Oes«nbolso anexos, a fazer parte integrante do 
referido Contrato, independente de transcriç.lo. 

EXTRATO 
APOSTILA N' 048109-SESA 

O Secretário de Estado da Saüde do Amapá. 
no uso de sua competência, DECLARA que aa despesas 
a que se nstere a Clausula Segunda do Contrato n" 
028/2007 - SESA, celebrado entre eslil Secretaria de 
Eslado da Saúde e a empresa: J. c:. M. CARDOSO • Me. 
objetivando, prestaçAo de serviço de locaçAo de vefc:ukls 
na SESA, que con.rio a eonta do Programa IM 
Trabalho: 10.12%.0001.2001, Fonte: 0.107 e Elemento 
de Despesa: 3390-38, no valor total de R$: 83.580,00 
(Se .. anta • tris mil quinhentos a oftanta ,..ls). 

O possante lnatrumento • emhldo na forma do 
disposto no art. 65 5 ~ de Lei 8.666/93, passando esta 
apostila. bem como o f'lano de Aplk:açlo e Cronograma 
de Desembolso anexoa, a lazer parta Integrante do 
nsfllrido Contrato, Independente de tra tçao. 

APO 

O Secm6rio de Estado de Salide do Amapá, 
no uso ~e aua oornpet6ocil, DE~ que sa despesas 
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a que se refere a Clausula Segunda do Convinio n• 
01012007 - SESA. celeb(ado entre .ta Secretaria de 
Estado da Saúde e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRAC:UÚBA. objetivando o apoio operacional para a 
exeeuçio du atividade$ da Unidade Mista de Saúde do 
Municlplo de Pracuúba, no que diz respeito a contrataç.lo 
de recuraos humanos para a melhoria da pnsstaçáo de 
serviço a pop~o. que cornsrao a Conta do Programa 
de Trabelho: 10.301.oon.2151i, Fonte: 107 1 Elemento 
de Dnpesa 33.40.41 Transferência a Munlclplos, no 
valor total de R$: 3.503,35 (Trts mil, quinhentos e trb 
reais e trlnla e cinco centavos). 

O presente Instrumento e emitido na forma do 
dispollo no ert. 65 § ~ da Lel 8.666193, passando esta 
apo~la. bem como o Plano de Apficaç.lo e Cronograma 
de Desembolso anexos, a fazer parte Integrante do 
referido Contrato, Independente de transcrição. 

PEOROPhO M ~E C 000 
Sacra r stado d úde 
~ . 

I!XTRATO · 
APOSTILA N.• 060109-SESA 

O SecreUirio de Estado da Sallde do Amapá, _ 
no uso de aua.compet6ncia, DECLARA que as despesas 
a que se nsfere a Clausula Primeira do Conv6nio n• 
00712008 - SESA, celebnldo entre esla Secretaria de 
E5tado da Saúde e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERREIRA GOMES, obje~vando o apoio" operacional 
para a exeeuçto das atividades da Unidade Mista de 
Saúde do Munlclplo de Pracuúba, no que diz respe® a 
contrateç.lo de reCUrso$ humanos para a melhoria da 
prestaçlo de serviço a populaçAo, que cornsrlo à conta 
do Programa de Trabalho: 10.301.0077.2655, Fonte: 
0.107 a !lamento da Oeapen 33.40.41 Transferência a 
Municlpios, no valor total de R$: 11.095,12 (Onze mil, 
noventa e cinco reata e doze centavos}. 

O presente ln$trwnento é emitido na forma do 
dispoeto no art. 65 § ~ da Lel 8.666193. passando esta 
apottlla. bem como o Pleno de Aplicaç:lo e Cronograma 
de Desembolso anexos, a fazer parte integrante do 
referido Connto, independente de transcriç.lo. 

EXTRATO 
APOSTILA N" 052109- SESA 

O Secr~rio de Estado da Saúde do Amapá, 
no UIO de aua compet6neia, DECLARA que as ' 
despeJas a que H refere a cliusula segunda do 
Conv6nio n• 010/08 • SE$A, celebrado entre esta 
Secretaria e a ASSOCIAÇÃO NOSSA FAMILIA, com o 
obje~vo de repasse recursos financeiros destinados 
ASSOCIAÇÂO NOSSA FAMIUA a fim de promover a 
prornoçlo da qualidade de vida de todos qua buscam os 
seus aervlçoa: Neurologia, serviço eberto. a toda 
populaçAo de O a 17 anoa; pr6 natal, para mulheres do 
bairro a adolescentes de .todo o municlplo; pediatria; 
neonatologla; exames de analises cUnleas e EEG, que 
correrAo à eonta do Programa de ·Trabalho: 
1 0.302.008Q-2329, fonte; 0.101 1 0.107, elemento de 
daspen; 33.~3 , no valor total de R$ 106.800,00 
(Cento e .. 18 mil, oitocentos reais e zero centavo). 

O presente inatrumento é emitido na forma do 
dispoS1o no § a<, do art. 85. da Lei 8.666/93, passando 
esta aposUia, bem como o Pleno de Aplicaçlo e 
Cronograma de DesembOlso anexos, a fazer parte 
Integrante do referido Contra Independente de 
transcriç.lo. 

EXTRATO 
APOSTILA N" 053109-SESA 

O S~ da Eslldo da Saúde do Amapll, 
no uso de eua compettndl, DECLARA que u despesas 
a que se refere • ao Convtnlo n" 002/2007 - SESA, 
celebrado entre fllla Secretaria de Eslldo da Saúde e a 
Empresa: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO, 
objetivando lnleg .. o Hospótel no s~ único de 
Saúde- SUSE e definir a aua inMrçlo na rede regional e 
hiemqulzada de aç&et e aerviçoe de Saúde, v5ando • 
garantia da atenç1o integral da saúde dos Munfcipes que 
Integram a regiiO de saúde no qual o Hospul este 
Inserido, 1 conforme Plano Operativo previamente 
definido enlns as partes em anexo. qua correria à conta 
do Proor- 1M Trabalho: 10.302.0080·2811. Fonte: 
101 107,111 e Elemento à Despesa 3UD-39, no vllor 
total de R$: 2.131.082AO (Dois mllh6ea, selseento. e 
trinta e um mil, oitenta • doia reaie a' quaranta 
cantava.). 

o ~ lniiNrnento • emitido na forme do 
diapoato no art. 65 5 8" da Lei 8.666193, pauando esta 
apostila, bem como o Plano de Apflcaçlo e Cronograma 
de Desembolso anexoa. • fazer oerte Integrante do 

EXTRATO 
APOSTilA N' OS4109·SESA 
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O Secretário de Estado da Saúde do Amapá, 
no uso de sua competência, DECLARA que aa despesas 
a que se refere • Clausula Segunda do CQnvtnlo n• 
001107-SESA. celebrado entre esta Secretaria de' Eslado 
da Sa~de e a convenente: ASSOCIAÇÃO EDUCADORA 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS. Cujo titulo do pro~to 6 
"BERÇARIO MÓVEL" tem por objeto o rapuse df 
recursoa financeiros para promover campanhas de 
conscientizaçio e do acompanhamento de adolescentes 
na gravidez precoce, oferecando aervlçoa nutricionais, 
aeompanhamentos médlcoe. eKames eletrocardiograma. 
serviços ambUlatoriais nas tnsas de enfermagem, 
odontologia e prevençto do canoer (PCCU e 
COLPOSCOPIA) bem como d iatribuiçlo de rem6dioe de 
acordo com presaiç.lo m6dica, e, ainda aerviços nas 
áreas de fisioterapia, acupuntura, psicologia e ISSistência 
social, e outrossim. doaç6es de kít-bebê, principalmente. 
para adolescentes cansnte grévidas nas regiões 
ribeirinhas e adjacentes, que cornsrlo á conta do 
Programa de Trabalho: 10.302.0090.2328, Fonte: 0.101 
e 0.107 e Elemento de Despesa: 33.50.43, no valor total 
de R$ 87.500,00 (Oitenta • seta mil 1 quinhentos 
reais). 

EXTRATO 
APOSTILA N' 05&W.sESA 

O Se~rio de Estado da Saúde do Amapa, 
no uso d~ sua compet6neil, DECLARA que as despesas 
a que se refere à Clausula Dédma None da Carta • 
Contrato n• 00112007 - SESA, ceiebrado entre esta 
Secretaria de Estado da Saúde e a empresa: 
TELEFONIA MOVEL - VIVO SJA, objetivando a •.• 
aquisfçAo dos sérvios de telefonia móvel e inlemet móvel 
via desk modem para etender a dlre!oria das unlddes de 
saúde e assessores deste aeentlaria de estado da saúde. 
que corrarlo . 8 conta do Programa de Trabalho: 
10.122.001.2001, Fonta: 0.107 e Elemento de Despesa: 
33.90.39, no valor lotai de R$: 34.2S4.00 (Duzentos 1 
trinta 1 quatro mU e duzentos e cinqOente e quatro 
reais). 

O pnssente Instrumento é emitido na forma do 
disposlo no art. 65 § a• da Lei 8.666193, passando esta 
apostila. bem como o Plano de AplicaçAo e Cronograma 
de Desembolso anexos. a fazer parte Integrante do 
referido Contrato, independente de tran~o. 

EXTRATO 
APOSTILA H" 011109-SESA 

O Sec:retArio de Estado da Saúde do Amapa, no 
uso de sua competência, DECLARA que •• despesas a. que 
ae ratens • Clausula sexta do Conuato n• 01 812008.SESA, 
celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a 
Empresa: INNEURO - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO 
AMAPÁ L TOA. objetivando a Contrateç.lo de Empren 
especialiZada para prestaçlo de I8IViçol em realizaçio de 
examea da Tomografia Computadorizada Convencionais, a 
ser executados nàs instelaç6es do Hoapital de Emerg6neia, 
destinados aoa usutrlos do Slllema único de Saúde, 
Internados no Hospital di Emergtncia e proveniente do 
ambUialó(io de SESA. Cofretio * conta do Programa à 
Trabalho: 10.30%.0090.2329, Fonte: e 0.101, 0.107 e 0.1115 
e Elemento de O.peaa: 33.90.38 no valor total de R$: 
1.071.000,00 (Hum mllhlo e .. tenta e um mllntala) 

O presenB Instrumento 6 emitido na forma do 
disposto no art. 65 5 6" de Lei 8.6e&'93. pauando este 
apostila, bem como o Plano de Apticaçlo 1 Cronograma de 
OeHmbolao anuo. a tear parte Integrante do referido 
CO~TRATO, independente de traneertçio. 

Mac:apt, 02 de janeiro de 2008. 
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EXTRATO 
APOSTILA N-·055/0t-SESA 

O Sectetario de Estm da Saúde do Amap6, no 
uso de sua eompet6ncia. DEClARA que • despesas a que 
se refere • C"USYia Segunda do Conttato n• 01 312007-
SESA, celebrado entre a Sectetaria de Estado de Saúde e a 
ÊmpteSII: INNEURO - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO 
AMAPÁ L TOA, objelivando a Contrataçlo de Emptesa 
eapecialiHda para prestaçto de serviços em reatiZaçAo de 
exames da Tomografia Computadorizada a Resson•ncia 
Nuclear Magn61ica, destinldoa 101 usu•rloa do Sistema 
Ünlco de S1úde. Conerlo 6 conta do Programa de 
Trabalho: 10.302.0090.2328, Fonte: a 0.101 e 0.107 e 
Elemento de DlapaA: 33.90.31 no valor total da R$: 
3M.250,00 (Treuntos cinqilenta a seis mil, duzentos a 
clnqOanta I"Nis). 

• O presente instrumento e emitido na fonna do 
dilpoelo no art. 65 § e• da Lei 8.666193, passando esta 
apostila, bem como o Plano de AplicaçJo e Cronograma de 
Dinembolllo anexo, a fazer parte lnlegrante do referido 
CONTRATO. independente de tranacriçlo. 

Mac.ap6, 02 de janeiro de 2009 

EXTRATO 
APOSTILA N.• 0211f0t.SESA 

O Secretjrio de Eatado da Saúde do Amap6, no 
uao de SUl c:ornpettncla, DECLARA que as dMpesas a que 
se 11fere • Clausula Segund1 do contrato n• 03-412005 -
SESA, ceiebfado entre esta Secretaria de E$1ado d1 Sllide 
e o Dr. VITOR MOLTINHO DA CONCEIÇ.\0, objetivando a 
P-taçlo de serviço, .va~çOes n• 6raa de oncologia com 
fm preclpuo na reatiZaçlo de perldas em cl~rgiu 
Oncologocu, o aarviço de Oncologia estiO deacrinlnad05 de 
acordo com os aerviçoe do alatema de lnformaçAo 
ambulatorial do Siltama único de Saúde - SUS, que 
COmlrlo a oonta do Program1 de Trebalho: 10.302.0010-
2328, Fonte: 0.101 e 0.107, e et.mento de Deepesa· • 
33.90.36. no valor total de R$: 25.500,00 (VInte a cinco m1Í 
a qulnhentoe reais). 

, O presente instrumento 6 emilido na forma do 
daspo~o no 111. 65 § 8" de Lei 8.666193. p .. sando esta 
apoalila, bem como o Plano de Aplicaçlo e Cronograma de 
OeMmbolso • nexos, a fazer plrle Integrante do referido 
Contrito, Independente de transcriçAo. 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO 

QUARTO TERMO ADITIVO ao CONTRA TO 11" 
001106 • SESA. que entre si celebrlm o ESTADO DO 
AMN'Á, 1través d1 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, e a empresa M. N. DE OLIVEIRA CORRêA · EPP. 
p"a os fins nele declarados. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, e na melhor 
forma do direijo, os responaàvels no fm assinados, todos 
identificados no Contrato de origem, conforme juaUIICIUva 
n• 002/2009 - UCCJNSP/SESA, de continuidade do 
contrato, resolvem de comum acordo, que o instrumento 
adme identifiCado tem alter1do e CLÁUSULA TERCEIRA, 
que passa a vigorar com a seguinte lldaçAo. mantidas as 
demais aqui nlo referldea, na forma como se 1eham 
originalmente redigidas. e que neste ato e ocasiao, slo 
IO!almente ratificadas, para todos os fins de dirdo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA: O 
presente Contrato ~ sua vtgincla prorrogada por 12 
(doze) meses, lícando.prorTogado a partir do dia 0210212009 
at6 o dia 0210212010. " 

Pelo e"!losto, para salvaguardar os interesses da 
admlnistraçAo desta Seeret1ria, submetemos a preaente 
justificativa a superior apreelaçlo e homologaçlo de Vossa 
Excelência assim, em ob&ervlncia ao disposto no 57. I, da 
Lei n.• 8.666/93, e ao mesmo tempo solicitamos a 
ratificaçao · na presente justifiCativa e determine sua 
publieaçAo no Ojjrío Oficial do Estado para que produza 
condições de efiCácia desta ato. 

Por estarem auím da acordo, as partes aulnam 
ó presente Instrumento em 03 (tr6s) vias de igual teor e 
forme. na ptesença de 02 (duas) testemunhas que também 
no fm assinam. 

Maeapá-AP, 02 de Fevereiro de 2009. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO N.• 
002108- SESA, que entra si celebram o ESTADO DO 
AMN'Á1 por intarmtdio d1 SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAUDE, e . a Sr" MARIA DA ANUNCtAÇ.\0 DE 
SOUZA NUNES, para oa Iins nele declarados. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, e na melhor 
forma do dlreijo, oa responsjveia no fim assinados todos 
Identificados no Comr.to de origem, ~forme 
JUSTIFICATIVA N" 004IOt referente à continuidade do 
Contrato n" 00212008-SESA, 111olvem de comum 
acordo, que o lnstrumenlo lcima identificado tem 
alterada a CLÁUSULA TERCEIRA, que pusa a vigorar 
com a seguinte lldeçlo. mantidas as demait aqui nlo 
referidas, na lorm1 como se acham originalmente 
radlgid11, e que ne6la 1to e ocatllo, alo totalmente 
ratificadas, para todos os fint dl dJralto. 

CLAUSULA TERCEIRA ·- DA VIG!NCIA: O 
p11sente contrato ter6 sua lligêncll por um petiodo de 12 
(doze) ~. podendo ser prorrogado por Interesse daa 
plrles e nos termoe da iegillllçlo vigente. 

Pelo expólto, p1r11 aalvaguardar oa lntere-s 
da admlnlstraçto desta Secrelarll, em obaerv6ncia 10 
dlspoelo no incito 11 do 1rtigo 57 da Lei Faderlf 8.6ee/93, 
com noVI redaçto dada pet1 Lei e.S48, de 27~1998. 
etram de termo aditivo. por ICIOido enlre aa part• e 
devidamente justificada, bem como, determino su1 
public:açlo no~ Oficlll do Estado para que produu 
condições de ef!CKia deste ato e por estarem •ninn, 
justos e concotdel, • partes allinam o presente 
Instrumento em 03 (lrts) vl8s de lgu11 teor e fomna, na 
presença de 02 (duas) teslemunhal que tambem no fim 
assinam. 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO 

QUARTO TERNO ADITIVO ao CONTRATO 
N.• 020105- SESA. que tnlnt si celebrem o ESTADO DO 
AMAPÁ, por onterm6dio d1 SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAÚDE, e I EMPRESA MARIA DA PIEDADE 
BORGES MATOS, para oe h nele declaradoe. 

Pelo presente TERMO ADITIVO. e na 
melhOf forma do direito, 01 fMPOndveia no fim 
asatnldoe, todos IdentifiCados no Contrato de Ollgem, 
conforme JUSTIFICA nv A N" 032101 rwfllllnle 6 
continuidade do oontrato 02012006-SESA, resolvam de 
comum acordo que o Instrumento acma ldentll'icado tem 
alterada a ci1usuLA TERCEIRA. que pusa a vigorar 
com a seguinte redeçlo, mantidas 11 dem1ia aqui nlo 
refllridll, na forma como se aelwn originalmente 
lldigid11, e que neat.a ato e ocaai~o. slo totalmente 
ratifocadas. para todoa os Iins de di11Mo. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA 
VIG!NCIA: O Pfllenle contrato tert aua llig6ncia por um 
periodo de 12 (doze) me-. podendo ser prorrogado por 
intere- dM partet e nos termos da legalaçto vigente. 

Pelo uposto, pa11 salvaguardar os 
interesses da ldrninialraçlo desta Secretaria, em 
observêncla ao disposto no lnciao 11 do artigo 57 da Lei 
Federal 8.666/93, com nova lldiÇio dada peta Lei 
9.&48. de 27105199!1, atraves de termo aditivo, por 
acordo entre 11 partn e devld~mente juatifieada, bem 
como, determino sua publicaçAo no DIArio Oficlll do 
Estm para que produZI oondiç6es de e~ deste 
1to e por estarem assim, juatoa e concordes, as partes 
assinam o presente lnttrumento em 03 (lrts) vias de 
Igual teor e forma, n1 presença de 02 (duas) 
testemunhas que t.amWm no fim assinam. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO N• 001/08 
• SESA, qlle entre si celebram o ESTADO DO AMAPÁ. 
atraves da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a 
empresa M. A. A. MIRANDA - ME. para oa fina nele 
declarados. • 

Pelo preHnte TERMO ADITIVO, e na melhor 
form• do direito, os responatveia no fim •sainadoe. todoe 
identificados no Contrito de origem. conforme 
JustiliCitiva n• 00812009 - UCC/NSP/SESA, de 
continuidade do contrato, resolvem de comum acordo, · 
que o instrumento acima identificado tem alterado a 
CLÁUSULA TERCEIRA, que pa$$1 a vigorar com a 
seguinte redaçlo, mantidas as demais aqui n~o referidas. 
na fonna oonno se 1cllam originalmente lldlgid11, e que 
neste ato e ocasilo, alo totalmente ratifocadas, para 
todos os fins de direito. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA: O 
Pfllente Contrato terj sul Ylg6ncla prorrogada por 90 
(n<Mtnta) dias, ficando prorrogado a partir do dia 
02/0212009 até o dia 04'0512009. 

Pelo expoatD, p1ra salv~uardar os interesses 
da administraçAo desta Secretaria, submetemos a 
presente justifoc:ativa a superior IP<eclaçAo e 
homologlçlo de Vossa Excel6ncla asaim em 
observAncia 10 disposto no 57, I , d1 Lei n.• 8.m3, e 
~o ~Mamo tempo Sólidamos a retifiCIÇio na presente 
JUSUIIcatlvl e determine sua publieaç:to no Dilorio Oficial 
do Eatado para que produza condiç6ea de ebcla deste 
ato. . 

. Por estarem assm de acordo, as partes 
assmam o pr~~ente Instrumento em 03 (tr6e) viaa de 
lgu.t teor e form1, na ptesença de 02 (duas) 
te.temunhas que também no fim asalnlm. 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO 

NONO TI!RMO ADITIVO ao CONTRATO H• 
OOZ/Oe • SESA. que entre si celebram o ESTADO DO 
AMN'Á. llram de SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, e a empresa AMAPÁ COilltRCIO E SERVIÇOS 
L TOA. para os fi01 nele declaradoe. 

Pelo PNUnte TERMO ADmVO, e na methot 
forma do dilllto, qe respondveil no fim asalnldoe, todos 
ldentlflc.ados no Contrato de origem, conforme )Ustlne~tlva 
n" 00312008 - UCCINSPISESA, de continuidade do 
contrato, resolvem de comum acotdo, que o insttumento 
ICima ldentifio;ado tem lkarado a CLÁUSULA TERCEIRA, 
que paiSI a vigorar com 1 aegune redaçlo. mantidal 11 
demall aqui nAo referidu, na fomle como se aellam 
originalmente redigidu, • qua neslle ato e OC85ilo, alo 
totalmente 11tifocadea, para lodoa os fins de direlo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA: O 
preaenle Contrato tani sua vigincia prorrogada por 12 
(doze) meses, liCindo prorrogado a partir do dil 0110212009 

.ate o dia 0110212010. 

Pelo exposto, para salvaguardar oa Inter ..... N 
adminiatraçlo desl1 Seeretarll, ~~ a ptellrú 
justificativa 1 auperlot apreciaçlo e homotoglçlo de Voaaa 
Excel6ncia lllim, em observtncia ao disPQ61o no 57, I, da 

I Lei n. • 8.666/93, e 10 meSmo tempo aoilcltarnoa 1 
ratifoeaçAo na preaente justilk:atlva e determine sua 

1 publieaçlo no Di6rio Óllelat do Estado para que produza I condiç6ea de el'daa deite ato. 

Por ellallm 1uím de acordo, as partas aninam 
o ~ta lnltn.mento em 03 (tr6a) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duaa) testamunhas que t.mbolm 
no fim assinam. 

Comlulo PermaMnte de Lle 

ADJUDICADA: CLINICA CIRURGICA DIGESTIVA E 
OBESIDADE L TOA. 
PROCESSO N". 200914216 
OBJETO: tNEXIGtBIUDADE DE UCITAÇÃO - PAGAMENTO 
DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO 
DE SERVIDOR EM CURSO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso 11, c/c art. 13, V1 da Lei 
8.666193 e 11ter1Ç6ea. 
Fonte: 107. Elemento de Despesa: 3390.39- Açlo: 2329 
VALOR TOTAL: RS 7.990,00 (Sete mU novecentos e noventa 
reais) 

ExcetenUsslmo Senhor Secretario, 

Submeto 1 elevada oonslde11çto de Vossa Senhoria 
a presente justllieallva Imperada iegllmente sob a 6gide do 
Artigo 25, lnciao • de Art. 13, VI da lei n•. 8.666193 e suas 
1Ke111ç6ea, objetivlndo pagamento da tax1 de lnserlçlo de 
aervtdof no CURSO PRATICO DE V10EOLAPAROSCOPIA 
PARA CIRURGIA BARIÁTRICA. 1111izado pela CLINICA 
CIRURGICA DIGESTIVA E OBESIDADE LTDA. CNPJ N". 
06.912.4e110001-17. no Plllodo da 22 1 28 de março de 2009. 



Macapá, 13.03.2009 

na cidade de Goiânia. 

A douta Assessoria Jurldica manifestou-se 
favorável à aquisi~o direta nos termos legais citado acima, 
em que prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

Assim posto. em cumprimento ao artigo 26 da Lei 
Federal n•. 8.666/93 e alteraçOes, rogo a Vossa Senhoria se 
digne ratificar a presente justificativa e determine sua 
publicaçlo no Diário OfiCial do Estado para que se produzam 
seus efe~os legais. 

Macap~ . 04 de março de 2009. 

Maur~~ Souza 
Presidente~~LJSESA·AP 

Comiss~o Permanente de Licitaçao 

~TA_CONYITE 00~2~ 
~Q.lli!8/55152:ÇPI, 

~AçAQ 

A Secn~taria de Estado da s.,úde, através 
da Comlsslo Permanente de Llclt.oçlo, toma público para 
nns de utUmaçlo e conhecimento dos Interessados, 
ADJUDICAÇÃO referente à CARTA CONVITE N•. 00512008· 
CPL, tipo: MENOR PREÇO, com o objetivo de Contratar 
empresa para a confe~o de Materiais Gr,ficos e 
Sorigr~flcos para atender aos eventos do CERESTE e 
Hospit.ll da Mulher- HMML 

~RsSAVENCE~ 

EMPRESA ~1 : GHAMMACHI & GHAMMACHI 
VALOR GLOBAL: R$ 65.830,00(sessenta e cinco mil 

o~ocentos e trinta reais~). 6)~ 
1 

~' 
20 

Pedro uio Dia z:-
Secret . de l;st ·' o da Saude 

COMISSÃO PERM~NENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 00312009-CPL/SESA 
PROCESSO: 2008/69724 
MODALIDADE: Preglo Presencial n•. 00312009-CPL 
PREGOEIRO: Mauro de Lima Souza 
OBJETO: Aquisição de Extintores, para atender as Diversas 
Unidades de Saúde da SESA/AP. 
FIRMA VENCEDORA: R. B. FURTAOO.ME 
CNPJ N•. 02.730.278/0001-40 
VALOR CONTRATADO: RS 40.520,00 (Quarenta mil. quinhentos 
e vinte reai$), 

COMISS.~O fciiMAJ'cJ'Tii IJii LICII'AÇÀO 

AVISO PRF.(i,\0 PRF.SF.NCIAI. 004/2009-CPI. 

A Sccrc:taria de E.~llM.Iu da SaUde., corn saJc na A .. ·. Fab, n• 069 ·Bairro 
Ccnlral. Macopá·AP- CEP 61.906-010-fone: (96) 3212-61&3 -E· 
mail: çQJ:il'!lude ap eor br, alravts deste Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
1orna jlliblieo que ás 09:00(Novc) horas(horâtio local) do dia lO. dr 
1\tarço dt 2009, rtalizará lic:ilaçlo modal idade PRLGA-0 
PRESENCIAL. tipo MENOR PREÇO, rtfertnle ao Processo 
o'l008/67384, para o seguinte Objeto: Conlralaçlo de r:mprtsa 
F.speciali1•da em S.l'\'lços de GRAFICOS f. SF.RIGRAFICOS, 
pua atudu u Aç6u dt.Mevotvidu pt.ll Coordenadoria t 

Vicilincia ., S.úde • CVSISF-'>A. Conforme espceificaç1>cs 
cons.lanh:s do Anexo do prcs\:ntc Edital. Para 1 retirada o interessado 
devera comparecer MSU CI'L/St::SA c ap1cscn1ar pcn drivc. 

Macapá, l O de Março de 2009. 

Maurot~M\ Sou7• 
Prtt.;i~ 

ERRATA 
PREG.-1.0 ELETRÔNICO N' OOJ/2109 /CPJ.JllESA - .. .,. .. 

COHISSÃO PERHANENTE DE UClTAÇÁO 

Retificar o aviso de Llcitaç!ío Pregao Eletrôn ico 
003/2009·CPL/SESA publicada em 06.02.2009, no 
Diário Oficial do Estado no 4435, com clrculaçi!o em 
13.02.2009, página. 03 

Onde se li: 
Preg~o Presencial n0002/2009- CPLISESA. 

Lela·se: 
Pregao Presercial n000312009 - CPLJSESA. 

~/stre·se e PubliQUe-se. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

COMISSÃO PERMANt::NTE OE LICITAÇÃO 

AYJSO PREGÃO PRt"SENC~.CPI, 

A Sr><:RETARJA DE ESTADO DA SAÚDE, com sede na A•·· 
f ab, n• 069 • DairTo Cencral • Macapâ·AP - CEP 6S 906-010· 
fÕnc: (96) )2 12-óiS) - E-rODil : >l'l~•ud<•aogny br. alr.m!s 
deste Pregoeiro c l::quipc de ApoiO, toma púbiK:o que U 
14:00(Qualorzc) honas(hor6rio locol) du dia 18 dr Marro de 
2009, rcaliuri licitaçlo mod>lidade PKt:GÃO PRESE..'ICIAL, 
tipo MENOR PKEÇO, rcfacnle ao Proeeuo •' 2008n09JJ, 
poro o seguinte Objeto: . ContraiOçlo de Empn:•• llspecia1iZ4do 
em Sc:rvi(OJ de: ~ha•tt•Cio Pttv«:•dve c. Corretiva p•r. 
••~•dc-r I J."rota dt Vt:íc•lol da Coord~•adotia t Vic,ilã• d• 
t• Sa.;dt. Conforme especi(t(:Dç6C$ constanld do Anexo do 
presente G:lttal, Par& • rctinx:la o •nceressado deverá comparca:r 
nesta CPI /SESA c aprt~ntar pen dri•e. 

Mac:•pà. 03 de Mllf\'O de 2009. 

M011rtC\~ souza 
Prc~~ 
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PROCESSO N': 40.00001 57/2008 
UNIDADE: Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadao
SIAC 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24. inciso IV da Lei 8.666193 
e suas alleraç6es posteriores. 
OBJETO: Contrataçlo emergencial de se111iços de reparo, 
revlsao nas lnslalaçOes elétricas. hidro-sanit•rias e no telhado 
do Super F~ll Zona Norte e Santana. 
ADJUDICADO: Construtora Tropical Uda 
VALOR GLOBAL: R$14.300,00 (quator~e mil e trezentos 
reais). 

Senhora Diretora, 

Trata-se de justificativa para a contrata~o de forma 
direta dos se111iços de reparo, revisto nas lnstalaçOes elétricas. 
hidro-sanhàrias e no telhado do Super Fácil Zona Norte e 
Santana. tendo em vista a urgência e a indisponibilidade de 
tempo hàbcl para a reailza~o de um processo licitatório. 

Somos sabedores de que a ~cítaçlo é regra para a 
Administração Püblica, quando compra ou contrata bens ou 
se111lços. Entrelanto, a lei apresen1a exceçOes a esu regra. 
Slo os casos em que a lichaçlo é legalmente dispensada, 

( 
. <~;;Autarquias Estaduais . ~ , disoensàvel ou inexif!ivet. 

~~~~==~~~~~~-~~· ~~~~~~~==~~:=~~ ~ No caso em tela, a contrala~o pode ser realizada com 

I 

,..~ -~~ • ""='.,.... • of. , ... . ~ •••• •• .! ............ ~ ,, ... - ..... ~ .... ~· 

EXTRA TO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
00712~PCD/ADAP 

QU~TO TERMO ADITIVO AO CONVtNIO 007/l~, 
Ct:LEBRADO t:N'fRE A AGf.NCIA DE DESENVOLVIMENTO 
DO Al'>lAPÁ - ADAP, POR INTERMÉDIO DO PROJETO 
COMUNIDADES D URÁVEIS· PCD E A ASSOCIAÇÀO DOS 
POVOS INDICENAS WAlAPI TRIANGULO DO AMAPARI 
APIWAT-A PARA OS FINS QUE NELE SE DECL\RAM. 

A AGÊNCIA DO ESTADO DO AMAl'Á - A DAP, entidade 
auUiquica ck Direito Pliblico !Atemo, vinculada ao Governo do 
Estado do Amapi, inscri1a no CNPJ/IviF sob o n•. 01.661.43410001· 
03, neste 110 representada por seu Diretor-PreSidcnlc, Sr. ROBÉRIO 
ALELXO ANSELMO NOBRE, oomeado pelo Decrtto n•. 0503, de 
13 de fcvCiciro de 2009, portador da Carttira de Identidade n•. 
33161 O·AP, expedida pela POLITEC/AP, CPF n•. 070.675.422·00, 
por intc:~io da Unidade •• Gcrtndamtoto do Projr to 
Corauoidadu Dur6vd1, criada ~lo Lei ~ladual n• 001912006, c a 
ASSOCIAÇÀO DOS POVOS JNUIGENAS WAIAPI 
TRIANCULO DO AMAPARt • APIWATA, localizado na Av. 
Cora de Carvalho n•. 579 - Centro - Macopá·AP, CEP 68.906-370, 
inscrila no CNPJ (MF) n•. 02.4SS.43SIOOOI·S6, clonvullc 
d<110111inada CONVEN.t:NTE, rcpmcnlada pelo seu Prtsidcnte, 
AKÁ UPOTYR WAIÀPI, brasikiro, éasado, CPF n'. S08.S35.382· 
04, C1 n•. 120313 • AP, residente e domicil iado na Av. Mendonça 
Jllllior, n•. 333 - Centro ntSta cidade ck Maeapi-AP, vem c:dcbru o 
presente Termo Aditivo oo Col\'tnlo 1° 00712006, nos !Cimos 
adiantes ajustados, no que couber, a sua cxe<uçlo, is normas das Leis 
n. 8.666 de 21 ele junho ele 1993, 9.64& ele 27 ele maio ele 1998 e 
demais ahcraÇllcS, mediante as clAusulas c condições scguint<s: 

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO 

O prucntc Tcnno Aditivo tem por objelO &lllllJIWÇio do prazo de 
ri~ constant< no cláusula primeira do quarto termo aditivo (fls. 
15-16) ao Convblio n'. 00712006 (Os. 04-0S), jé alterado pelo 
primeiro (fls. 09·10), segUDdo (fls. 11·12), terceiro (Os. 13·14) c 
quarto termo aditivo (fls. I s-16). Por esse insuumento lica pi'On'08>do 
por mais QJ C!re!l mesq cO<UCCuU•'OS o prazo pil.rll a concluslo do 
projeto, com thmino ela vlgblcio passando para 28/0S/2009. 

CLÁUSULA SEGUI'o'DA ~DA RA TIFlCAÇÃO 

ficam ratificadas as dc:rnw Cl!usulas do Cunvlnio original firmado 
em 30 de junho de 2006. 

CJ..ÁUSULA TERCI:IRA- DO FORO 

Ê competente o foro da Comarco ele Moc:api, Estado do AmapA, pDrl 
dirimir questões decorrentes deste Tcnno Aditivo, renunciando a.s 
partes a qualquet Olllro, por mais privikgiado que seja. 

E por cslarell) assim justas c acordadas, após lido c acllado conforme, 
as por~<>, a KJIUir, assinam o prescnt< inmumcn!O ecn 3 (tres) vias de 
ipall«rr c forma pua um só fim de dirtito. 

MDCapd. j 1 de Ma_jo~ 2009. 
( //X 

ROBERJO ALEIXJf;t\NS'tUW NOBRE 
Diretor l'tcsident.e. ADAP 

base no art. 24, Inciso IV da Lei 8 .666193, que trata da 
dispensa de lichaçao em shuaçOes de emerg!ncia. Vejamos: 

Art. 24. ~ di&pansável a llclt.oç:lo: 
( ... ) 
IV • nos casos de ernerg!lncla ou de c..lamidade 

pública, auando caracteriz.ada uraéncia de atendimento de 
tltuaclo que possa ocasionar pretulzo ou comprometer a 
seguranca de oessoas. obras, servicos. H.l!!l!amentos t 

outros bens públicos ou particulares ..t..IJmWll.U!!!f...Q! 
~W~s necesdr!os ao atendimento da sltuaclo emergencial 
ou calamilosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluldas no prazo m àximo de 180 (cento • 
o~enta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorroga~o dos respectivos contratos: 

O dispositivo enfocado estabelece que a emerg~nci~ e 
caracterizada pela inadequaçAo do procedimento formal 
lic~at6rio. o qual impedirà a ad~o ce medidas indispensáveis 
para ev~ar danos irreparáveis, pois até que se corctua a 
lic~açao. o dano Já estarA corcretlzado. 

Nas contrataç6es diretas. emergência significa 
necessidade de atendimento imedialo a certos interesses. 
Demora em realizar a prestação produziria risco de sacri flcio 1· 

de valores tutelados pelo ordenamento jurldlco. No caso em 
tela, a dispensa de licitação e a contrataçlo imediata 
representam uma modalidade de atividade acautelatória do 
interesse público, estando presentes dois pressupostos 
essenciais para contra laçao direta emergencial· 

• A demonstração concreta e efetiva da 
potencialidade do dano: Oe acordo com o laudo de ~istorta 
técnica da SEINF, os serviços devem ser feitos urgentemente. 
em virtude de que o perfodo in~emoso està se aproximando e 
os problemas jâ existentes poderão se agravar ainda mais. 

• A contrat.oçlo emergencial 6 a via adequada para 
eliminar o risco de dano: Tanto a estrutura flslca do SIAC da 
Zona Norte quanto à de Santana apresentam problemas nas 
instalaçOes elétricas, lnfiHraçao e fissura nas paredes. goleiras 
no telhado. etc.. que comprometem consideravelmente a 
segurança de nossos se111idores. os bens patrimoniais a ij 
exlstenles, tornando prejudicial o atendimento ao cidadao, 
usuário de nossos sef\liços. Contudo. se houver a contratação 
emergencial tais riscos serão eliminados e a normalidade 
necessària ao bom andamento das fina lidades desta 
lnstituiçAo se restabelecerá. 

Dianle de !ais fatos, entendemos que a urgência torna 
necessãrla a celebração de contrato emergencial. haja vista 
que o mesmo nào pode deixar do ser efetivado em decorréncla 
de sua essencialidade. 

Assim. em cumprimento ao art. 24, inciso IV da Ler 
8.666/93 e suas alleraçoes posteriores e. atendendo a 
exigência do art . 26 do mesmo dcploma legal, submetemos a 
presente Jusl ifccativa a Vossa Senhoria, para fins de 
ralificaçao e posterior publicação no Diário OfiCial do Estado, 
como condi~o de eficácia deste ato. 

Macapâ, 04 de dezembro de 200e 

~;t~Jd~~~f~ 
· Presiilente da CEL/Siii• 

ZeneldeD•t,.Celdu --3 [~==,========,..====9 (SIAC/Super-Fácil 

"'"""' oe '"""'"""'' ... ""''M-''"'"' Orgã os Auto no mo ] l .. . .. __ ... _ . . . . . . 

(oetran 

~ 
-~ ~ 

Cei.BM José Furtado de Sousa Junior 



Maca á, 13.03.2009 

PORTA RIA N" 0512<109- CAil/RD~I 

O CI!RE:"Tt: DA I!ÁOIO 
Olt"t:SORA IH". ~IACAI'Á, no u>o de MIAS 

turihuiç-õcs cotl(CI'idu: J'lêlo Decreto n• 2787 de 11 de 
nutubrn de 2006 e tendo en1 vísu l n«ur.id.Wc de 
d..'$tnv.)ln~r n•edid:l..~ <L! cootrole en• todos M StlOres 
d.1 t:mi:uora, 

RI!SOLVt:: 

An. t• - Dt.sign.ar o s.cn·idor 
C.ORM":Y OA C'ONCF.JÇ.\0 A~IARAI.. Mo<oriSI.l 
cb Gcrê:n"-ia da Ridlu Dúusor~ de Matapi - FOl-2. 
pua, a p;u11r tk"\.I.A data, cfd.uar a wbt'ilfl\~ d~ to&.>s os 
contrato• e S..Y\'ÍÇO' rCA.Iiudos pela Ràdio 

Ar1.2" • O servidor r<!poo.<áHI pelo 
""br.tnço dcv.:nl 4p<t1tntat p<tStoç3o de oonw à 
Ch<f< do Unidldt Comtrci•l no pr.uo de 4S (quarcnl• 
e u1lo ) hur~. li contu cJu pag;~nxnlu <(Rindo pelo 
usuirio dos s..::r ... 1~s d11 t::nWSSOfa. 

Art.J• · Esu Ponaria entnu:i tm \i gcw
ru dal.l de sua publica~lo. rcvoi3das &S disposi\~ 
t:m~lr.ino 

PORTARIA N' 02012009- DETRAHIAP 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO ESTADO DO AJAAPÁ. no uso de suas 
atribuições legais que lhe aio conferidas pelo Oecrelo n' 0042 
de 03 de Jane~o de 2008 e lendo em vista o leor do 
Memorando n" 011109·DTIIOETRAN. 

RESO LV E: 

ART 1' • DESIGNAR o servidor SILVIO MARCELO DA 
SILVA BENTES. Chefe da Divisão Técnica de Trans~o. código 
COS - 2, para viajar da sede de suas alrtbulçóes Macapá-AP 
Jlé a cidade de Braslia - Of a r.m de fazer v;slta técrlca juoto 
ao Reglslro Nadonal de Addentes e Eslalislica de 
TrlnsKo:RENAES no periOdo de 10 a 13.03.09 e 
posleriormente ll cidade de Slo Paulo · SP a flll\ de par1icipar 
no Curso de Pós-Graduaçao MBA - Tr.lnsKo: Mot>Uidado e 
Segurança, no perlodO de H a 16.03.09. 

ART 2' • Es1a Portaria entrarA em vigor na dala de sua 
publicaçao, revogando-se IOdas as disposições em contr.lrio. 

PORTARIA N° 022/09-DETRAN/AP 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO 00 AMAPÁ. nÓ uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n• 042, de 

03 de jane1ro de 2008: 

RESOLVE 

Art. 1' • TORNAR SEM EFEITO, a Portana n•. 
009/2009-0ETRAN/AP. publicada no DOE n•. 4432, do 

05 02 2009 

Art. "l' • Esta Portarta enlrará em vigor na dala de sua 

publicaçao. revogando-se as dispOSiçõeS em conlrário. 

CONTRATO DE N•. 001/2009, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM q DEPARTAMENTO DE 

(DIÁRIO OFICIAL) 

TRÂNSITO DO ESTADO 00 AMÁI'Á E A 
EMPRESA JURACY BARBOSA DA CO~~fA· 
ME, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

OEI'AHTMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 
DO AMAI'Á, P.:ssoa Jurídic..1 de Dirci1o Público 
lnlerno, com sede il Av. Tancrcdo neves s/n, Ua.irro 
são uí?.aro, Município de Macap:í, ésl;u.lo do 
Amapá, devidamenlc ins~-rilo no Ministério da 
Fazenda liOb o CJPJ n°. 02.935.85 1.000.1-51, 
doravanle simplesmente denominado DETRAN-Al' 
ou CONTRATANTE, rcprcscnlado pnr seu 
I>IIU-- J"OR

1 
Senhor, JOSÉ FURTADO DE 

SOUSA J UNIOR CPF n°. 217.887.822-91, C.l. 
N".l366271-131vVAI', residenlt na cidade de 
lvlal·apá-Al' e, do oulro lado a EM I'RESA, 
JURACY BARBOSA DA COSTA-ME, com sede 
na Rua: Independência, n°.40A, bairro: Centro, 
Município de: Macapá, E.'tado \JÔ, Amapá, inscrila 
no CNPJ. N°.03.626.202/0001-31, Inscrição 
Estadual n°.0J.02J.966-3, neste alo rcprcsenlado 
por. JURACY UARUOSA IlA COSTA, brasileiro, 
CPF n°.182.289.412.34. C.J. N'. 196.114, r~sidenlc 
c domiciliado nc.~la Cidade, doravanle simpl~smcnle 
dcnooúnada CONTRATADA, resolvem celebrar 
enlrc si, o Contrato de Prestação de Serviços 
decorrente da autorização exarada no Processo n• 
10.000.0209/2009-0ETRAN-AI', lendo como 
fundamento legal a Lei 8.666 de 21 de junho de 
I 'N:l, suas alterações posteriores e demais legislação 
pcnincnle, combinada com as demais normas de 
dir.:ilo apliçáveis à espécie, e ainda no que cons1a no 
processo adminislralivo citado, celebrado na 
modalidade. Pregão n•. 002/2009-DETRAN-AP, 
mediante as condições das seguintes cláusulas, que 
ambas as partes aceitam, Jatificam e oulorgam, por 
si e seus sucessores. 
CI.ÁUSULA P1UM F.IRA • 00 ODJETO: 
\..onslilui objeto do presente instrumento a 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
PltF.STAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FOTOCÓPIAS E IMI'H.ESSÃO, conforme 
especificações conlidas neste Con1ra1o, em seus 
anexos, na propos1a da Conlralada, no Edital de 
convocação c Termo de Refl!rência, que passam a 
integrar o presente inslrumcnlo indcpendememcnle 
de transcrição. 

CLÁUSULA SÉTIMA. DO I'REÇO 
O preço dos serviços para cada equipamento será 
aquele constante da Proposta da Conlratada, em 
con~ormidadc com o qu~dro abaixo: 
CLAUSU LA OITAVA- DOS VALORES DOS 
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS. ' 
Para a ex~cuçào do objclo do presente Conlrato, 
serão deslinJdos recursos para 10 (dez meses) no 
valor total de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil 
reais), no Exercício de 2009 à conta da dotação 
orçamentária, consignada no l'rograma de 
Tmbnlho n•. 06.122.0001.2001.0000, Fonte n•. 
0107, Elemento de Despesa o0 • 33 90 39. objeto da 
Not.1 de E111penbo n°. 2009NE00008, de 
20/02/2009. 
Para o exercício de 2010, a previsão orçamentária 
scní de R$ 109.140,00, c para 2011, a previsão 
orçamcnt.íria suú de R$ 116.784,00, e para os 
anos de 2012 e 2013, scriio orçados de acordo com 
npa"flvaçiio do PPA. 
CLÁUSULA UÉClMA - DA VIGÊNCIA E 
PRORROGAÇÃO 
O prazo de vigência do presente Con1ra1o será de 1 O 
(dt7.) meses, conlados a parlir de OJ de Mnr~-o o 31 
de Dezembro de 2009, de acordo cona a data da 
assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência 
das partes. por um período não superior a 60 
(scsscn~1) meses, obedecendo-se os prc:ceilos legais, 
de a:ordo corn art. 57. inciso 11 da Lei n.0 8.666/93. 
CLi\USULi\ QUINZE- Dt\ PUBLICAÇÃO 
O presente Contraio e de seus evenluais aditivos 
scrão publicados, por cxlraln, no Diário Oficial do 
Estado do Amapá, nus termos du Parágrafo Único, 
do Art. 61, da Lei n° 8.666/93, correndo as 
respectivas despesas por conta do 
CONTRATANTE. 
CLÁUSUlA DEZESSIITE. DO FORO 
Para dirimir quaisqocr dúvidas surgidas em 
decorrência do não cumprimento dc.~lc instrumento, 
bem como para dirioúr lilígios oriundos do escntc 
contrato, as partes elegem o Foro d, idade de 
Macapá, capital deste Estado, co excluloâo de 
qualquer outro, por mais privile • ·. o 4ue seja. 
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EXTRATO DO CONTRATO 01/2009. 
Objeto: Execução de serviços de auditoria 
nos demonstrativos contábeis do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2008, da 
Companhia de Gás do Amapá - GASAP, 
elaborado de acordo com as praticas 
contábeis emanadas da legislação societária 
brasileira, com o intuito de habilitar a 
CONTRATADA a formar juízo e emitir 
opinião sobre os valores nelas incluso. 
Contraunte:Companhia de Gás do Amapá -
GASAP 
Contratada: RSM Boucinhas, Campos & 
Conti Auditores Independentes. 
Data da Assinatuu: OS de janeiro de 2009 
Prazo de vigência: OS de maio de 2009 
Valor Mensal Global: R$ 4.200,00 (Quatro 
mil e duzentos reais) 
Foro: Macapá/ AP 
Assinaturas: Pela Gasap: Robério Aleixo 
Anselmo Nobre e Roberto de Menezes 
Pedroso. 
Pela RSM: Antorúo Egberto Peixoto Florido 

(!oo~R LEGISLATIVO) 

(Assembléia Legislativa do E"s}ãd?J 

Oep. Jorge Amanajás 

DECRETO LEGISLATIVO H' 0375, OE 04 DE MARÇO DE 
2009. 

Autora: Deputacb FRANCISCA F A V ACHO 

Concede o Tilulo de Hoora ao Mérito Mulher 
Cidadê a Senhora IV ANA LÚCIA FRANCO 
CEI, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA ASSEMB~IA LEGISLATIVA, 
Faço saber que a Assembléia Legislaliva do Eslado do 

Amapà aprovou e eu, nos lermos do art. 202 do Regimenlo 
Interno, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. 1' • Fica outorgado o Titulo de Hoora ao Mérito 
Mulher Cidada a Senhora IV ANA LÚCIA FRANCO CEI por se 
deslacar na sua area de atuaçao na defesa dos direitos do 
Meio Ambiente. 

Art. "l' • Este Oec;reto LegislatiVO enlra em vigor na data 
de sua publicaçao. 

PORTARIA N.' 005012009·AL 

O Presidente cb AsMmbléla LeglslatlVil do 
!:atado do Ama~. usando das atribuições que lhe sAo 
conferidas pelo kem IX. § 1' do art. 19 do Regimento Interno. 

RE SOLVE: 

I • Exonerar, JOSÉ ARCANGELO CAMPELO 
NASCIMENTO, do cargo de Provimento em Comissao de 
Assessor Especial Adminlslnllivo AP~2. da Assembl6la 
L~lslalive Estado do Amapé. a conlar de 1• de Janeiro de 
2009. 
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11 • Revogam-se as disposições em contrário. 

0~-SE CI~NCIA , CUMPRA-SE E R.ECtsTRE..SE. 

PORTARIA N.• 005112009-AL 

O Presldent. da AaHIIIbltia Lagisla~va do 
Eat.do do Am~. usando das atribuiç6es que lhe aao 
conferidas pelo Item IX, § 1° do art. 19 do Regimento lnlemo. 

RESOLVE: 

I • Nomear, JOSÉ ARCANGELO CAMPELO 
NASCIMENTO; pare ocupar o cargo de Provimento em 
Comluao de Seqetérfo Legltlaltvo COSL·1. da Assembléia 
Legislativa do Estado do Amap.6, a oontar de t• de janeiro de 
2009. 

11 • Revogam-se as disposiçóes em contrário. 

@bun~l de Çon~!· do Estado .... J 
Cons. José Júlio de Miranda Coêlho 

1!!61 SESSA.Q...QBQI~BJA 
[).ag; 1810312009 

f!.!.l'(A DE APRECIACÃOI HOMOLQGACÃQ 

Relatorla: Cona. MARGARETE SALOMÃO DE 
SANTÁNA FERREIRA 

&ÇISTRO DE APOSJ;:NTADORI~ 

01) PROCESSO N". 00«5912001-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCE~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Edson França. 

02) PROCESSO N". 002-49812006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCED~NCIA: Amapé Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. João Almeida Lopes. 

03) PROCESSO N". 00138612008-TCE 
ASSUNTO: Regi&tro de Aposentadoria 
PROCEDêNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Alexandrina Oliveira de 
Vasooncelos. 

0-4) PROCESSO N". 00194012008·TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCED~CIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Terezinha de Fátima. 

05) PROCESSO N". 0024981200!!·TCE 
ASSUNTO: Registro de Apo6entadoria 
PROCED~CIA: Amapé Previd6ncia • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Roberto Joaquim da Silva 
Trindade. 

06) PROCESSO N". 00295-412008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEI>tNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Deusa Costa. da 
Conceiçlo. 

~GIST~.!tPE eENSÃQ 

07) PROCESSO N". 00380312003·TCE 
ASSUNTO: Regi&tro de Pensão 
PROC~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Florisbela de Carvalho 
Furtado. 

, 08) PROCESSO N". 00383o4/2003.-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~CIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Shirlene Cardosb Barros. 

011) PROCESSO N". 00-403012003-TCE 
ASSUNTO: Registro da Pena.IC> 
PROCEoéNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADOS: Sra. Eliana Pantoia Cabral e 
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Sr. Lucivaldo Couto Cabral. 

10) PROCESSO N". 00-4039/2003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pendo 
PROCEI>tNCIA· Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Keila Pastana Queiroz 
Candido. 

111 PROCESSO N". 00-4057/2003-TCE 
ASSUNTO: Registro de PensAo 
PROCE~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADOS: Sra. Gleide Silva Aguiar, Sr. 
Lucas Paulo Aguiar Quintela. Sr. Pedro Paulo dos 
Santos Ouintela Filho e Sr. Marcus Paulo Aguiar 
Ouintela. 

12) PROCESSO N". 00372012005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEI>tNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Amanda Pereira Ferreira. 

13) PROCESSO N". 003912/200$-TCE 
ASSUNTO: Registro de PensAo 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADAS: Sra. Ana Paula Sousa Kloster 
Tavares e Sra. Ana Llvia Sousa Kloster Tavares. 

14) PROCESSO N". 00381312005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADOS: Sr. Kleiton César Figueiras 
Teixeira e Sra. Wanassa Danielle Nunes Teixeira. 

15) PROCESSO N". 0031!!712006-TCE 
ASSUNTO: Registro de PensAo 
PROCEO~IA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Glenda Rayssa de Araújo 
Costa Brito. 

16) PROCESSO N". 00399-412006-TCE 
ASSUNTO: Registro de PénsAo 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Selma Regina Sales 
Menezes. 

17) PROCESSO N". 00o42o4212006·TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADAS: Sra. Glória de Fatima Lobo e 
Sra. Yasmim Rodrigues Tavares. 

18) PROCESSO N". 00029312007-TCE 
ASSUNTO: Registro de PensAo 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADAS: Sra. Márcia de Souza Barros 
Vales, Sra. Areta de Souza Barros Vales e Sra. 
Arieta de Souza Barros Vales. 

19) PROCESSO N". 00392312007-TCE . 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEO~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Juliana de Sena Trindade. 

20) PROCESSO N•. 0039:W2007 • TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Lucicleuma de Freitas Matos 
Trindade. 

21) PROCESSO N•. 00131312008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADAS: Sra. Rosilene Chagas Rodrigues 
e Sra. Elizandra Chagas de Oliveira. 

22) PROCESSO N". 00131412008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCED~NCIA: Amap6 Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Ruan Cardoso de Oliveira. 

23) PROCESSO N•. 00t31612008-TCE 
ASSUNTO: Registro da Pensão 
PROCEO~IA: Ama pé Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Renan Conslatino Cardoso de 
Oliveira. 

24) PROCESSO N". 00131912008·TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~NCIA: Amap.6 Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Josué Pereira da Trindade 
Filho. 

25) PROCESSO N". 00132612008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCE~NCIA: Amapé Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Bruno Vinicius dos Santos 
Silva. 

~O pE REFORMA 

20) PROCESSO N". 00239312002-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma •ex- Officio" 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: SD PM Jesiany Marinho 
Gonçalves. 

27) PROCESSO N". 002o400o'2002·TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma "ex- Offlcio" 
PROCEDtNCIA: Amapé Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: SD PM Samira Gofn4!s Pereira. 

21) PROCESSO N". 002-40112002-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma •ex- Officio. 
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PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: SD PM Clair Mira Coelho. 

29) PROCESSO N". 002-40212002-TCE 
ASSUNTO: Registro de Relonna "ex- Offlcio• 
PROCE~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: SD PM Manoel de Jesus dos 
Santos. 

30) PROCESSO N". 00239812002-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma "ex· Offlcio" 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: SD PM Rubens Marcos de Araújo 
Santos. 

31) PROCESSO N". 002399/2002-TCE 
ASSUNTO: Registro de Relonna "ex- Offlcio" 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 

INTERESSADA: SD PM Celso Abrahâo do 
Carmo Silva. 

32) PROCESSO N". 00-415012003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma "ex-Off'tcio" 
PROCEOtNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: $0 PM Germano Ramos da Silva. 

33) PROCESSO N". 005651200-4-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma ·ex-Officio" 
PROCEOtNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: CB PM Hamilton Deniur de Souza. 

34) PROCESSO N". 005871200-4-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma ·er-Officio" 
PROCEDêNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: SD PM George Cláudio Soares da 
Silva. 

ls) PROCESSO N". 001682/2005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Refonna 'ex- Offlcio" 
PROCEDêNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: SD PM Luiz Fábio dos Santos 
Dias. 

36) PROCESSO N". 00263012006-ICE 
ASSUNTO: Registro de Reforma "ex- Officio" 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdéncia • AMPREV 
INTERESSADO: SO PM Marco Antônio Monteiro 
Muniz. 

Rl!!t2!ll: Cona. LUIZ FERNANDO PINTO GARCIA 

REGI$..TRO PE APOSENTADORIA 

37) PROCESSO N". II005o4o4/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDêNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Ralmunda Silva da 
Costa. 

38) PROCESSO N". 00127612006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEO~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Elielde Menezes Lobo 
de Araújo. 

39) PROCESSO N•. 0016-47/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDêNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Olga Vinhote. 

-40) PROCESSO N". 00252912006· ICE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDêNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Jamile Gazel Yared Lima. 

-41) PROCESSO N". 0026&a/2008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEoêNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. lzaura dos Santos Bentes. 

-42) PROCESSO N". 0037o48/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDêNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria das Graças de Fre~as 
Barros. 

-43) PROCESSO N•. 003830/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Apo&entadoria 
PROCEDêNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Neuza Maria Teixeira Igreja. 

-4-4) PROCESSO N", 00-432812006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDÉNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Raimundo Gomes da Silva. 

-45) PROCESSO N". 000023/2007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Teima Lúcia de Oliveira e 
Silva. 

-46) PROCESSO N". 00013612007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDêNCIA: Amapá Prev'odência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Cely Silvestre Ferre ira. 

-47) PROCESSO N". 00119512007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria l

PROCEDêNCIA: Amapá Prevld4ncia • AM.-REV 
INTERESSADA: Sra. Maria lzabel Lobato de 
Sousa. 
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48) PROCESSO N°. 001436/2007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Sibila de Almeida Jardim. 

49) PROCESSO N•. 00027512008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Gorei do Socorro Tork de 
Castro. 

~Q.QEPENS~ 

50) PROCESSO N". 003a9812003·TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~CIA: Amapá Previdéncoa • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Edilson Amanajâs de Brito. 

51) PROCESSO N". 00390112003-TCE 
ASSUfUO: Registro da PensAo 
PROCEOÉNCIA: Amapâ Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. At1 indo Alves dos Santos. 

52) PROCESSO N". 00393512003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCED~CIA: Amapá Previdência· AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Socorro de Fátima Rodrigues 
Lobo. 

53) PROCESSO N". 003937/2003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pendo 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Silas Corrêa de Souza. 

54) PROCESSO N". 00393912003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEOÊNCIA: AmapáPrev~ncia-AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Felipe Werneck Flexa de Monf 
Alveme. 

55) PROCESSO N". 00394912003-TCE 
ASSUNTO: Regislro de PensAo 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Simone do Socorro Moura 
Furtado Canto. 

56) PROCESSO N". 00395412003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCED~CIA: Amapá Prev~ncia • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria do Socorro Marques 
Custódio. 

57) PROCESSO N•. 00403212003· TCE 
ASSUNTO: Regoslro de Pensao 
PROCEDÉNCIA: Amapá Previdência · AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Rosâria Neves Pinheiro. 

S8) PROCESSO N". 00403512003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pens~ 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Antônia Lopes Farias. 

59) PROCESSO N". 00405212003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Penslo 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Valdir Oliveira dos Santos. 

~: Cona. MANOEL ANTÓNIO DIAS 

REGISTRO PEi PENSÃO 

60) PROCESSO N". 00400012004-TCE 12 
ASSUNTO: Registro de Pens~ 
PROCED~NCIA: Macapá Previdência 
MACAPAPREV 
INTERESSADAS: Sra. Larissa Cardoso Carvalho e 
Sra. Gabriela Foro Marinho Carvalho. 

51) PROCESSO N". 00135112005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Jose dos Santo~> 
Almeida. 

62) PROCESSO N". 002951/2005-TCE 
ASSUNTO: Regi•tro de Panm 
PROCED~NCIA: Macapá Previdência 
MACAPAPREV 

INTERESSADA: Sra. Maria da Conceição Ferreira 
Rocha. 

63) PROCESSO N". 00339212005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Penslo 
PROCED~NCIA: Macapá Previdência 
MACAPAPREV 

INTERESSADA: Sra. lraci Sampaio Barata. 

54) PROCESSO N". 00112~-TCE 
ASSUNTO: Registro de Penm 
PROCEO~NCIA: Macapá Previdência 
MACAPAPREV 

INTERESSADA: Sra. Celita dos Santos Lima e Sno. 
Adrielly Nayara Lima Chermont. 

65) PROCESSO N". 00279012006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pendo 
PROCfOtNCIA: MacaP' Previdência 
MACAPAPREV 

INTERESSADA: Sra. Creusa da Conceiçlo Ribeiro. 

M) PROCESSO N". 0040N/2001·TCE 
ASSUNTO: ReQistro d_e PensAo 
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PROCEDÊNCIÀ: Macapá Prev~ncia 
MACAPAPREV 
INTERESSADOS: Sra. Jacira Baia da Silva, Sra. 
Jaciara Silva Conce~o. Sra. Jussara Silva 
Conceição, Sr. Wilian Voeira ConceiçAo, Sr. Luan 
Amador da Conceiçao . Sra. Luanna Amador da 
Conc:eiçao e Sr. João Vitlor da Costa Valente. 

BIJl.I_Qtit: Cona. AMlRALDO DA SILVA F A V ACHO 

fiDüll..~Q QE PENSÃ..Q 

67) PROCESSO N". 00392212007-TCE 
ASSUNTO: Registro de PensAo 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADOS: Sr. José Antônio dos Santos 
Vale Pimenta, Sr. Wangteison Barros Pimenta a 
Sra. Antonielly Barros Pimenta. 

PAUTA DE J!,ILG~ENTO 

Bl.!i'Jlllil: Cona. MARGARETE SALOMÃO DE 
SANTANA FERREIRA 

68) PROCESSO N• 00433312003-TCE 
ASSUNTO: Prel>tação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Tartarugalzinho. referente ao 
exerclcio financeiro de 2000. 
RESPONSÁVEL: Sr. Adelino Fernandel> Gurjào 
Filho. 

Bl!a1!W!: Cona. LUIZ FERNANDO PINTO GARCIA 

59) PROCESSO N• 003191/11119-TCE 
ASSUNTO: Balanço Geral da Prefeitura Municipal 
de Santana. referente ao exercício fonanceiro de 
1998. 
RESPONSÁVEL: Sr. Judas Tadeu de Almeida 
Medeiros. 

70) PROCESSO H• OOÚ8012000·TCE 
ASSUNTO: Balanço Geral da Prefeitura Municipal 
de Santana, referen!e ao exercício financeiro de 
1999. 
RESPONSÁVEL: Sr. Judas Tadeu de Almeida 
Medeiros. 

71 ) PROCESSO N• 00140412006-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Instituto de 
Hematologia e Hemoterapia do Amapá • 
HEMOAP, referente ao exercfcío financeiro de 
2005. 
RESPONSÁVEIS: Sra. Juvaneta Amora Távora 
Miranda eSr. Joao Ricardo Silva Almeida. 

.B!.~tori~; Cona. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA 

72) PROCESSO N". 002816/2008-TCE 
ASSUNTO: Presta~o de Contas da Secretaria de 
Estado da lndüstria, Comércio e Minera~o • 
SEICOM, referente ao exiH"cício da 2004. 
RESPONSÁVEL: Sr. Jurandil dos Santos Juarez. 

73) PROCESSO N". 00289612005-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Secretaria de 
Eslado da Indústria, Comércio e Minera~o -
SEICOM, referente ao exerclcio de 2003. 
RESPONSÁVEL: Sr. Jurandil dos Santos Juarez. 

Relatorla: Cona. AMIRALDO DA SILVA F A V ACHO 

74) PROCESSO N". 004909/2000-TCE 
ASSUNTO: Prestação da Contas da Câmara 
Municipal de Serra do Navio, referente ao 
exerclcio de 1999. 
RESPONSÁVEL: Sr. Sabastiâo de Jesus. 

75) PROCESSO N• 00230312005-TCE 
ASSUNTO: PrestaçAo de Contas da Câmara 
Municipal de Serra do Navio, referente ao 
exerclcio de 2004. 
RESPONSÁVEL: Sr. José Santos da Trindade. 

f.RESTACÃO DE CONIM.PE C~.m..ABa 
E OUI.RO$. 

B!!l12dl: Cona. MARGARETE SALOM.I.O DE 
SANTANA FERREIRA 

76) PROCESSO N• 00124911999-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n• 
019198-SEPLAN/Comiss.ão Pastoral da Terra. 
RESPONSÁVEIS: Sr. Alessandro Gallazzi e 
Sra. Ana Maria Rizzanti Galazzi. 

77) PROCESSO N" 00231512oot-TCE 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 
ln~>taurade no Caixa Escolar Fagurodes Vareta, 
referente aos Convênios n"s 042197, 1468198, 
2199.'99, 046-4199 e 1247199 • SEED. 
RESPONSÁVEL: Sr. Joziel Aranha da Silva. 

71) PROCESSO H" 00290i/2008·TCE 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 
ln5taurada no Caixa Escolar Francisco Walcy 
LObato, referente ao Convênio n• 1173103 • SEED. 
RESPONSÁVEL: Sr. Joio Nelson Pacheco da 
Costa. 

79) PROCESSO N" 00314112oot·TCE 
ASSUNTO: Tomada de Contas EIP&Cial 
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Instaurada no Caoxa Escolar Predicanda Cameiro 
da Amorim Lopes, referente aos Convênios n•s 
1141199 e 1462199 • SEED. 
RESPONSÁVEL: Sra. Dilma da Cos1a Bello. 

Blli.t2rii: Cona. LUIZ FERNANDO PINTO GARCIA 

80) PROCESSO H• 002401/1999-TCE 
ASSUNTO: Prestação da Contas do Convênio n•. 
697197-SEEOICaixa Escolar Teotõnio Brandlo 
Vilela e .eu 1• Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sr. AiHon Ferreira de 
Figueiredo. 

81) PROCESSO N• 002426/1999-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
071198-SEED/Caixa Escolar TeotOnio Brandão 
Vilela e seu 1° Termo Adrtivo. 
RESPONSÁVEL: Sra. Odinéia Rabelo Mendes. 

82) PROCESSO N• 00636411999·TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
025196-FUNDECAP/Sueli Santos Silva-ME. 
RESPONSÁVEL: Sra. Sueli Sant01> Silva. 

83) PROCESSO N• 0000t812000-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
214519&-SEEO/Caixa Escolar José de Alencar e 
seu 1• Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sra. Marílene da Gama 
Machado. 

64) PROCESSO N• 002137/2000-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
1766198.SEEO/Caixa Escolar Cláudio dos Santos 
Barbosa e seu 1• Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sr. Cláudio Cezar Queiroz 
Barbo.a. 

86) PROCESSO N• 000543/2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do 2" Termo 
Aditivo ao Convênio n•. 1819197-SEEO/Caixa 
EsCOlar Jardim de Infância Sementlnna. 
RESPONSÁVEL: Sra. Célia Aires da Silva. 

86) PROCESSO N• 00066Q/2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
008102-FUNOECAPIFederaçAo Amapaense de 
Teatro· FATE. 
RESPONSÁVEL: Sra. Solange Simit Tenório. 

17) PROCESSO N" 00103412003-TCE 
ASSUNTO: Pres!ação de Contas do Convênio n•. 
481197-SEEO/Caixa Escolar Cubana e seu 1° 
Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sr. João Maciel Amanajás 

88) PROCESSO N" 00303412003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
1162198-SEEO/Caixa Escolar Rio Navio e .eu 1• 
Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEIS: Sra. Maria Nazaré Amaral de 
Sousa e Sra. Antônia Cri•tiane da S. Costa. 

89) PROCESSO N• 00338412003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
855198-SEEO/Caíxa Escolar Ponta Grossa e seu 
1• Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: · Sra. Maria Osvaldina dos 
Santos. 

90) PROCESSO N• 003640/2003-TCE 
ASSUNTO: Presla~o de Contas do Convênio n•. 
006102-FUNOECAP/Associação dos Músicos e 
Compo5itores do Amapá· f.JirCAP. 
RESPONSÁVEL: Sr. Finéias Reis da Silva. 

91) PROCESSO N• 00354412003-TCE 
ASSUNTO: PrastaçAo da Contas do Convênio n•. 
022102-FUNOECAP/Associação CuNural AmigM 
do Negro de N66. 
RESPONSÁVEL: Sr. Walb:ar Guimarks da Silva. 

92) PROCESSO H" 00314512003-TCE 
ASSUNTO: PrestaçAo da Contas do Conwnio n•. 
1393198-SEED/Caixa Escolar SAo lwro e seu t • 
Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sra. Maria JO&é Barbosa da 
Silva. 

93) PROCESSO N" 00102512003·TCE 
ASSUNTO: Prestação da Contas do Convênio n•. 
341198-SEEO/Caixa Escolar Sete llhes. 
RESPONSÁVEIS: Sra. Valdirene do Socorro 
Miranda de Souza e Sr. Jows do Pilar PaCheco 
F,.ltas. 

&!JI19.{it: Cona. RA~l CAPIBERIBE DA SILVA 

i-4) PROCESSO N" 00115412002-TCE 
ASSUNTO: Prestaçlo de Contas do Convênio n•. 
008100-SEICOMIA.sociaçAo dos Trllbalhadores 
do Assentaman:o Agro-Extralivi&ta do Maracá • 
Atexma. 
RESPONSÁVEL: Sr. Manoel da Silva. 

15) PROCESSO N" 00383212003-TCE 
ASSUNTO: Pre&laçAo de Contas do Convênio n• . 
005100-SEAF/Cooperativa dos Produtores Rurais 
de Serra do Navio. 
RESPONSÁVEL: Sr. Johny Maycon Figueiredo 
Lima. 
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96) PROCESSO N' 004099/2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n'. 
002103-SETRAP/Prefeitura Municipal de 
Tartarugalzinho. 
RESPONSÁVEL: Sr. Almir Rezende. 

97) PROCESSO N' 00418212003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n'. 
004103-FUNOECAP/Prefeitura Municipal de Cu1ias 
do Araguari. 
RESPONSÁVEL: Sr. José Justo de Moraes 
Barbosa. 

Relato.!!!: Cons. AMIRALOO DA SILVA F A V ACHO 

98) PROCESSO N' 00084012002-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n'. 
OOl/01-SETRACI/Prefeilura Municipal de Pedra 
Branca do Ama pari. 
RESPONSÁVEL: Sr. Mana do Socorro Pelaes. 

99) PROCESSO H" 00126912002-TCE 
ASSUNTO: Prestação ele Conlas do Convénio n'. 
019/99-SEINF/Associação dos Servidores da 
Secretaria de Saúde do Amapá- ASSESAP. 
RESPONSÁVEL: Sr. Jorge Pujucan Almeida 
Salomao. 

100) PROCESSO N' 000681/2003-TCE 
ASSUNTO: Pr.,..tação de Contas do Convênio n'. 
014/01-$EINF/Ciube dos Oficiais da Policia Militar 
e Bombeiro Militar do Amapé e seus 1', 2', 3' e 4' 
Termos Aditivos. 
RESPONSÁVEL: Sr. Jorge Furtado Corrêa .. 

Macapâ, 06 de março de 2009. 

DAMILTON BA ~~4m.~ 
Secretário erai-TCEIAP ~"v_ ) 

--- - ··- - - · -
Extrato da Ata da 1M• Sesslo Ordinária, realizada 
no dia dez de dez.embro de dois mil e oito. 

As nove horas e trinta minutos. no Plenário "Cons. José 
Verissimo Tavares', do Tribunal de Contas do Estado 
do Amapá, nesta cidade de Macapâ, capital do Estado 
do Amapá, presentes os Conselheiros José Julio de 
Miranda Coelho (Presidente); Manoel AntOnio Dias; 
Raquel Capiberibe da Silva; Amiraldo da Silva Favacho; 
Regildo Wanderley Salomão; Auditora Convocada Maria 
Elizabeth C. de Azevedo Picanço e o Procurador de 
Contas Pro-Tempore. Paulo Roberto de Oliveira Martins. 
Constatado · quoflJm" para deliberações, foi aprovada 
pelos Conselheiros a Ata da 183• Sessão Ordinária. 
Ausência justifteada da Conselheira Margarete Salomão 
de Santana Ferreira. Constatado 'quorum· para 
deliberações, foi aprovada pelos Conselheiros a Ata da 
183• Sessão Ordinária. PAUTA DE APRECIAÇÃO/ 
HOMOLOGAÇÃO. Relatoria do Conselheiro Manoel 
Antônio Dias. REGISTRO DE APOSENTADORIA. 
Voto em bloco para os Itens de 01 a 25. 01) Processo 
n'. 00354512006-TCE. Assunto: Registro de 
Aposentadoria. Procedência: Macapá Previdência -
MACAPAPREV. Interessado: Sr.' Osvaldo Costa dos 
Santos. 02) Processo n•. 00354812006-TCE. Assunto: 
Registro de Aposentadoria. Proced~r.cia : Macapá 
Previdência - MACAPAPREV. Interessada: Sra. Arlete 
Dias Mak:her. 03) Processo n'. 00355212006-TCE. 
Assunto: Registro de Aposentadoria. Procedência: 
Macapá Previdência - MACAPAPREV. Interessada: Sra. 
Joana Célia da Costa Nunes Barreto. 0<4) Processo n'. 
00355312006-TCE. Assunto: Registro de Aposentadoria. 
Procedência: Macapá Previdência - MACAPAPREV. 
Interessada: Sra. Terezinha da Silva Oliveira. 05) 
Processo n'. 00367512006-TCE. Assunto: Registro de 
Aposentadona. Procedência: Macapá Previdência -
MACAPAPREV. Interessada: Sra. Maria Altamira 
Ferreira Lima dos Santos. 06) Processo n'. 
00367612006-TCE. Assunto: Registro de Aposentadoria. 
Procedência: Macapá Previdência - MACAPAPREV. 
Interessado: Sr. Fernandes da Conceição. 07) Processo 
n•. 00421612006-TCE. Assunto: Registro de 
Aposentadoria. Procedência: Macapá Previdência -
MACAPAPREV. Interessado: Sr. Jacinto Almeida 
Maciel. 08) Processo n'. 00424312006-TCE. Assunto: 
Registro de Aposentadoria. Procedência: Macapá 
Previdência - MACAPAPREV. Interessada: Sra. Maria 
Nilma Ribeiro de Oliveira. 09) Processo n•. 
00056812007-TCE. Assunto: Registro de Aposentadoria. 
Procedência: Macapá Previdência - MACAPAPREV. 
Interessada: Sra. Maria da Conceição Coelho de Souza. 
10) Processo n'. 00145912007-TCE. Assunto: Registro 
de Aposentadoria. Procedência: Macapá Previdência -
MACAPAPREV. Interessado: Sr. Manoel Gomes Barros. 
11) Processo n'. 00153712007-TCE. Assunto: Registro 
de Aposentadoria. Procedência: Macapá Previdência -
MACAPAPREV. Interessada: Sra. Maria de Nazaré 
Madureira de Souza. 12) Processo n'. 00156012007· 

'TCE. Assunto: Reglstro de Aposentadoria. Procedência: 
Macapá Previdência - MACAPAPREV. Interessada: 
Sra. Maria Lúcia Assunção Gama. 13) Processo n'. 
00159912007-TCE. Assunto: R9llistro de Aposentadoria. 
PiOcedOncia: Macapá Previdência - MACÀPAPREV.' 
Interessada: Sra. Edna Lals Cunha Araújo. 14) 
Processo n•. 00182512007-TCE. Assunto: Registro de 
Aposentadoria. Procedência: Macaoá Pre.vidência -
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MACAPAPREV. Interessado: Sr. Raimundo Le~e de 
Azevedo. 15) Processo n•. 00221312007-TCE. Assunto: 
Registro de Aposentadoria. Procedência: Macapá 
Previdência- MACAPAPREV. Interessada: Sra. Andréia 
Brandão Castelo. 16) Processo n'. 00231212007-TCE. 
Assunto: Registro de Aposentadoria. Procedência: 
Macapá Previdência - MACAPAPREV. Interessada: 
Sra. Mariana Moraes de Azevedo. 17) Processo n'. 
00232012007-TCE. Assunto: Registro de Aposentadoria. 
Procedência: Macapá Previdência - MACAPAPREV. 
Interessado: Sr. Arnaldo CaNalho Muniz. 18) Processo 
n•. 00303712007-TCE. Assunto: Registro de 
Aposentadoria. Procedência: Macapá Previdência -
MACAPAPREV. Interessada: Sra. Vanda Barbosa Dias. 
19) Processo n' . 00303812007-TCE. Assunto: Registro 
de Aposentadoria. Procedência: Macapá Previdência -
MACAPAPREV. Interessada: Sra. Maria Odete da Costa 
Santos. 20) Processo n'. 00304012007-TCE. Assunto: 
Registro de Aposentadoria. Procedência: Macapá 
Previdência - MACAPAPREV. lnterassado: Sr. Mário 
Nazaré da Cunha. 21) Processo n' . 00304112007-TCE. 
Assunto: Registro de Aposentadoria. Procedência: 
Macapá Previdência - MACAPAPREV. Interessada: 
Sra. Antonia Maia Santanna. 22) Processo n' . 
00304212007-TCE. Assunto: Registro de Aposentadoria. 
Procedência: Macapá Previdência - MACAPAPREV. 
Interessada: Sra. Miraci Silva Freitas. 23) Processo n'. 
00324112007-TCE. Assunto: Registro de Aposentadoria. 
Procedência: Macapá Previdência - MACAPAPREV. 
Interessada: Sra. Joaquina da S~va de Carvalho. 24) 
Processo n'. 00334212007-TCE. Assunto: Registro de 
Aposentadoria. Procedência: Macapá Previdência -
MACAPAPREV. lnterassado: Sr. Murilo Agostinho 
Pinheiro. 25) Processo n•. 00115912008-TCE. Assunto: 
Registro de Aposentadoria. Procedência: Macapá 
Previdência MACAPAPREV. Interessado: Sr. 
Sebastiao Pelaes da Luz. Decido do Plenário: Pelo 
registro das referidas aposentadorias apreciadas em 
bloco. Relatoria do Conselheiro Reglldo Wanderley 
Salomlio. REGISTRO DE ADMISSÃO. Voto em bloco 
para os i tens de 26 a 31. 26) Processo n•. 
00287212007-TCE. Assunto: Registro de Admissão. 
Procedência: Ministério Público do Estado. Interessado: 
Sr. Alexandre Flávio Medeiros Monteiro. 27) Processo 
n'. 00287312007-TCE. Assunto: Registro de Admissão. 
Procedência: Ministério Público do Estado. Interessado: 
Sr. Ricardo Crispino Gomes. 28) Processo n•. 
00287-412007-TÇE. Assunto: Registro de Admissão. 
Procedência: Ministério Público do Estado. Interessada: 
Sra. Elissandra Toscano Barreto Nogueira Verardi. 29) 
Processo n•. 00287512007-TCE. Assunto: Registro de 
Admissão. Procedência: Ministério Público do Estado. 
Interessado: Sr. Anderson Batista de Souza. 30) 
Processo n'. 00287612007-TCE. Assunto: Registro de 
Admissão. Procedência: Ministério Público do Estado. 
Interessada: Sra. Maria do Socorro Pelaes Braga. 31) 
Processo n'. 00287712007-TCE. Assunto: Registro de 
Arlmi~!ilio. Procedência: Ministério Público do Estado. 

Interessado: Sr. Vinicius Mendonça CaNalho. Decisão 
do Ple~rto: Pelo registro das referidas admissões 
apreciadas em bloco. PAUTA DE JULGAMENTO. 
Relatoria do Conselheiro Manoel AntOnio Dias. 32) 
Processo n•. 00174812004-TCE. Assunto: Prestação de 
Contas do Tribunal de Justiça do Estado do Amapà, 
referente ao exercício de 2003. Responsáveis: 
Desembargador Carmo AntOnio de Souza, 
Desembargador Edinardo Maria Rodrigues de Souza e 
Desembargador Mário Gurtyev de Queiroz. Decisão do 
Plenário: Pelo julgamento das presentes contas como 
Regulares. Relatoria da Conselheira Raquel 
Capiberibe da Silva, 33) Processo n•. 00297411999-
TCE. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de 
Estado da Agricuh4ra, Pesca, Floresta e Abastecimento 
- SEAF, referente ao exerclcio de 1998. Responsáveis: 
Sra. Maria Benigna Oliveira do Nascimento Jucâ e Sr. 
Pedro Mauro Seabra do Rosário. Decido do Plenário: 
Pelo julgamento das presentes contas como Regulares 
com Ressalva. 34) Processo n•. 00396612003-TCE. 
Assunto: Prestação de Contas da Seaelaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia - SETEC, referente ao exercido 
de 2002. Responsáveis: Sr. Manoel Cabral de Castro e 
Sr. Augusto de Oliveira Júnior. Decisão do Plenário: 
Pelo julgamento das presentes contas como Regulares 
com Ressalva. 35) Processo n•. 00019112004-TCE. 
Assunto: Prestação de Contas da Agência de Defesa e 
Inspeção Agropecuária do Amapá - DIAGRO, referente 
ao exercido de 2003. Responsável: Sr. Raimundo 
Magalhães dos Santos. Decido do Ple~rio: Pelo 
julgamento das presentes contas como Regulares com 
Ressalva. 361 Processo n•. 00117212006-TCE. Assunto: 
Prestação de Contas do Instituto de Pesos e Medidas 
do Amapá, referente ao exercício de 2005. 
Responsável: Sr. Alcir Mary Sampaio. Decisão do 
Ple~rio: Pelo julgamento das presentes contas como 

·Regulares com Ressalvas. Reliltoria da Cons. Regildo 
Wanderley Salomão. 37) Processo n•. 00068612002-
TCE. Assunto: Prestação de Contas da Câmara 
Municipal de Ferreira Gomes. raferente ao exercício de 
2001 . Responsável: Sr. AntOnio Renildo da Costa. 
OecisAo do Plenário: Pelo julgamento das presentes 
contas como Regulares com Ressalva. 38) Processo n•. 
00432812003-TCE. Assunto: Prestação de Contas da 
c amara Municipal de Ferreira Gomes. referente ao 
exercldo de 2002. Responsável: Sr. AntOnio Renildo da 
Costa. Oect.lo do Ple~rio: Pelo julgamento das 
presentes contas COI)'lO Regulares com Ressalva 
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Relatoria da Auditora ConvÕCada Maria Elizabeth 
Cavalcante de Azevedo Picanço. 39) Processo n•. 
00188012008-TCE. Assunto: Balanço Geral da 
Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes, referente ao 
exerci cio de 2007. Responsável: Sr. Adiei de Campos 
Ferreira. Decisão do Ple~rio: Pela emissão de 
Parecer Prévio como Regulares. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE CAIXAS ESCOLARES E OUTROS. 
Retatoria: COO$elheira Raquel Capiberibe da Silva. 
Voto em bloco para os itens de 40 a 45. 40) Processo 
n• 003244/1998-TCE. Assunto: Prestação de Contas do 
Convênio n• 008196-SEAGNAssociação da Colônia 
Agrícola do Camot. Responsável: Sr. AntOnio Clotildes 
dos Santos. 411 Processo n• 00020811999-TCE. 
Assunto: PreSTação de Contas do Convênio n• 
003611996-SEED/Prefeitura Municipal de Laranjal do 
Jari. Responsável: Sr. Antônio de Jesus Santos Cruz. 
42) Processo n• 00192011999-TCE. Assunto: Prestação 
de Contas do Convênio n• 02511998-SEAF!Socíedade 
Central de Agricultores do Amapá. Responsável: Sr. 
Raimundo Nonato Dias Mota da Silva. 43) Prooesso n• 
00293612000-TCE. Assunto: Prestação de Contas do 
Convênio n• 001/1999-SEAF/Colônia de Pescadores Z-
9 de Calçoene. Responsável: Sr. Raimundo de Abreu 
Costa. 44) Processo n' 00442012000-TCE. Assunto: 
Prestação de Contas do Convênio n• 00511999-
SEICOM/Casa da Amizade do Rotary Club de Santana. 
Responsável: Sra. Maria Lulza Tavares de Souza. 45) 
Processo n' 00109912002-TCE. Assunto: Prestação de 
Contas do Convênio n• 01612001-SEICOMIInstituto de 
Pesquisas Cientificas e TI!O'lOiógicas do Estado do 
Amapá-IEPA. Responsável: Sr. Alan Cavalcanti dá 
Cunha. OecisJio do Ple~rio: Pelo julgamento das 
presentes contas julgadas em bloco como Regulares 
com Ressalvas. ITEM O QUE OCORRER. 01) Processo 
n'. 00453212008-TCEIAP. Assunto: Apreciação do 
Calendario para vigorar no exercício de 2009. 
Remetente: Sr. Oamílton Barbosa Salomão. Decisão do 
Plenário: Pela aprovação do Calendário, para vigorar 
no exercício de 2009. 02) Processo n•. 00457312008-
TCE/AP. Assunto: Apreciação do Plano Anual de 
Fiscalização, exercicio de 2009. Remetente: Sr. AntOnio 
Urna de Araújo - Diretor da /vea de Controle Exlemo. 
Decisão do Ple~rio: Pela aprovação do Plano Anual 
de Fiscalização, exercício de 2009. Encerramento da 
Sessão, pelo Presidente ás dez horas e quarenta e 
cinco minutos. 

Certifico ser este extraído da Ata da 184• Sessão 
Ordi~riil, do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, Macapá (AP), 10 de março de 2009. 

Dilmilt~'tb~I\M~:rn;:; 
Secnt 

PROCESSO~: 00354512006- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDIÕNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: OSVALDO COSTA DOS SANTOS 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 122/2008 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 r:Jc 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 OSVALDO COSTA DOS SANTOS, cargo 
efetivo de Artífice de Construção Civil, do Quadro de 
SerVidores da Secretaria Municipal de Obras e SeNiços 
Públicos· SEMOSP. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO N2: 00354812006- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDÊNCIA: FUNDAÇÃO MACAPA PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: ARLETE DIAS MALCHER 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N." 123/2008 00 TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fuk:To no artigo 112, Inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapá r:Jc 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 ARLETE DIAS MALCHER, cargo efetivo de 
Professora, do Quadro de Servidores da Seaetaria 
Municipal de Educação e Cultura - SEMEC. 

Dê-se ciência, ao Orgão de origem. 

PROCESSO N!l.: 00355212006 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
MAC~-
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INTERESSADA: JOANA CtUA DA COSTA NUNES 
BARRETO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N."12412008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no art1go 112, ii1CISO IV. da 
Constrtutc;ão do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
1nciso 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 Especial, em 
favor de JOANA C~UA DA COSTA NUNES 
BARRETO, cargo efetivo de Professora, do Quadro de 
Servidores da Secretaria Municipal de Educação e 
cunura - SEMEC. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

PROCESSO N2: 00355312006 ~ TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: fUNDAÇÂO MACAPA PREVIDENCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N."12512008 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 Le• Complementar 
n .• 0010 de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes. 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Especial. em 
favor de TEREZINHA DA SILVA OUVEIRA, cargo 
efetivo de Professora, do Quadro de Servidores da 
Secretaria Municipal de EducaçAo e Cultura- SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO N2: 00367512006- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDtNC1A: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: MARIA ALTAMIRA FERREIRA LIMA 
DOS SANTOS 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 126/2008 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, allnea "b" e 68. inciso 11, da lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 a, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, a unantmidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Especial, em 
favor de MARIA ALTAMIRA FERREIRA UMA DOS 
SANTOS, cargo efeUvo de Professora, do Quadro de 
Servidores da Secretaria Municipal de Educaçllo e 
Cu~ura - SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO Nll: 00367612006 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDtNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: FERNANDES DA CONCEIÇÃO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 12712008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPA, com fulao no artigo 112. inciso IV, da 
Consl~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 Conselheil"o Relator, é unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Voluntária por 
Idade e Tempo de Contribuição, em favOr de 
FERNANDES DA CONCEJÇÀO, cargo efetivo da 
Auxiliar de Artífice. do Quadro de Servidores da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos -
SEMOSP. 

Dê-se ciência, ao óryão de origem. 

PROCESSO~: 00421612006 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÂO MACAPÁ PREVID~NCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: JACINTO ALMEIDA MACIEL 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 12812008 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 oresentes. 
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DECIDE pelo Regbtro da Aposentadoria Compulsória, 
em favor de JACINTO ALMEIDA MACIEL, cargo efetivo 
de Motonsta Oficial, do Quadro de Servidores da 
Secretaria Municipal de Trabalho e Açllo Comunitária -
SEMTAC. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO Nll: 00424312006- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEOtNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: MARIA NILMA RIOEIRO DE 
OLIVEIRA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 129f2008 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, ellnea 'b' e 68,1nciso 11, da lel Complementar 
n .• 0010 de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Espeoal, em 
favor de MARIA NILMA RIBEIRO DE OUVEIRA, cargo 
efetivo de Professora, do Quadro da Servidores da 
Secretaria Municipal de Educaçllo e Cultura - SEMEC. 

CC-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO N11: 00056812007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDtNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVID~NCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE 
SOUZA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 130/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 
Constituiçao 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 Compulsória. 
em favor de MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE 
SOUZA. cargo efeUvo de Pedagoga, do Quadro de 
Servidores da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultul'll - SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO N"ll: 00145912007 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDÊNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: MANOEL GOMES BARROS 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 131/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO 00 AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, oom fulcro no artigo 112, Inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapà ele os artigos 26, 
Inciso V, allnea "b' e 68, inciso li, 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 MANOEL GOMES BARROS, cargo efetivo 
de Auxiliar de Artlf.ce, do Quadro de Servidores da 
Seaetarla Municipal de Saúde - SEMSA. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO N2: 00153712007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÂO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: MARIA DE NAZAR~ MADUREIRA DE 
SOUZA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 13212008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
00 ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulao 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 Especial, em 
favor de MARIA DE NAZARÉ MADUREIRA DE 
SOUZA, cargo efetivo de Professora, do Quadro de 
Servidores da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura - SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgllo d_e origem. 

PROCESSO ttll: 00156012007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEI>tNCIA: FUNDAÇÂO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: MARIA LÚCIA ASSUNÇÂO GAMA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 
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DECISÃO N.O 13312008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO EST AOO 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, alinea 'b" e 68. inciso 11. da Lei Complementar 
n.O 0010 de 20 de setembro de 1g95 e, acolhendo Voto 
do Cooselhelro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadona Especial, em 
favor de MARIA LÚCIA ASSUNÇÃO GAMA, cargo 
efetivo de Professora, do Quadro de Servidores da 
Secretaria Municipal de Educaçllo o Cultura - SEMEC. 

06-se ciência, ao órgllo de origem. 

PROCESSO N2: 00159912007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVID~NCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: EONA LAfS CUNHA ARAÚJO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N."13412008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTAOO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112, Inciso IV, da 
Constnuição do Estado do Amapá c/c os artigos 26. 
inciso V, allnea ' b" e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n.O 0010 de 20 de setembro de 1g95 a, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Voluntária por 
Idade e Tempo de Contribuiçllo, em favor de EDNA 
L.AJs CUNHA ARAÚJO, cargo efetivo de Auxiliar 
Técníco em Administração, do Quadro da Servidores do 
Gabinete Civil Municipal- GABIC. 

Dê-se ciência, ao órgllo de origem. 

PROCESSO Nll: 00182512007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~CIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: RAIMUNDO LEITE DE AZEVEDO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.013512008 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 Amapà c/c os artigos 26, 
Inciso V, allnea "b' e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n.• 0010 da 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria por lnvatidez, 
em favor de RAIMUNDO LEITE DE AZEVEDO, cargo 
efetivo de Agente de VIQilância, do Quadro de 
Servidores da Secretaria Municipal de Admirústração -
SEMAD. 

D6-se ciência, ao órgllo de origem. --- . 
PROCESSO N2: 00221312007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVID~NCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: ANDRÉIA BRI\NDÃO CASTELO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 136/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulao 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 l ei Complementar 
n.O 001 O 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 ANDRÉIA BRANDÃO CASTELO, cargo 
efetivo de Auxiliar de Artífice, do Quadro de S81Vidores 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura -
SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgao de origem. 

PROCESSO Nll: 00231212007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCI~: FUNDAÇÃO MACAPA PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: MARIANA MORAES DE AZEVEDO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 13712008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 
ConsUtuiçâo do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso V, allnea "b" e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n.O 0010 de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo R~glstro da Aposentadoria Voluntária por 
Idade e Tempo de Contribuiçlio, em favor de MARIANA 
MORAES DE AZEVEDO, cargo efetivo de Auxmar de 
Disciplina, do Quadro de Servidores da Secretatia 
Municipal de Educação e Cultura - SEM EC. 

Dê-se ciência, ao 6ro1io de origem. 
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PROCESSO NQ: 00232012007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDêNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: ARNALDO CARVALHO MUNIZ 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 138/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no artigo 112. inciso IV, da 
Const~uiç.ao do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso V, alínea "b" e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n.• 0010 da 20 de selembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Voluntária por 
Idade e Tempo de Contribuição, em favor de ARNALDO 
CARVALHO MUNIZ, cargo efetivo de Engenheiro Civil, 
do Quadro de Servidores da Secretaria Municipal de 
Planejamento • SEMPLA 

Dé-se ciência, ao órgllo de origem. 

PROCESSO NO.: 00303712007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDêNCIA: FUNDAÇÃO MACAPA PREVID~NCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: V ANDA BARBOSA DIAS 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 139/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
ÓO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapã 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 Relalor, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Voluntãria por 
Idade, em favor de VANDA BARBOSA DIAS, cargo 
efetivo de Auxiliar de Disciplina, do Quadro de 
Servidores da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura· SEM EC. 

De-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO N2: 003038/2007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDêNCIA: FUNDAÇÃO MACAPA PREVID~NCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: MARIA ODETE DA COSTA SANTOS 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 140/2008 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 Amapã c/c os artigos 26, 
inciso V, allnea "b" e 6a, 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 MARIA ODETE DA COSTA SANTOS, 
cargo efetivo de Auxiliar de Artlfice, do Quadro de 
Servidores da Secretaria Municipal de Educaçllo e . 
Cultura • SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgao de origem. 

PROCESSO Nll: 00304012007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDêNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREV1DtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: MÁRIO NAZARt DA CUNHA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 141/2008 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 Estada do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso V, alínea "b" e 68, Inciso 11, da Lei Complementar 
n.• 001 O de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, lll unaniinidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Voluntãria por 
Idade e Tempo de Contribulç.ao, em favor de MÁRIO 
NAZARÉ DA CUNHA. cargo efetivo de Motorista Oficial, 
do Quadro de Servidores de Secretaria Municipal de 
Manutenç.ao Urbanistica • SEMUR. 

Db-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO Nll: 00304112007-~ 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDêNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: ANTONtA MAIA SANTANNA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 14212008 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 Estada do Amapá êlc os artigos 26, 
inciso V, allnea "b"_e ~~_.!!,_di Lei Complementar 
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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 ANTONIA MAIA SANTANNA, cargo efetivo 
de Professora, do Quadro de Servidores da Secretaria 
Municipal de Educaçllo e Cultura· SEMEC. 

Db-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO N2: 00304212007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDÊNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: MIRACI SILVA FREITAS 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 14312008 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 Amapà 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 
da Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Voluntãria por 
Idade e Tempo de Contribuição, em favor de MIRACI 
SILVA FREITAS, cargo efetivo de Agente de 
Administraçao, do Quadro de Servidores da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura • SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO N2: 003241/2007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDÊNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDENCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: JOAQUINA DA SILVA DE CARVALHO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 144/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 
Constilulçao do Estada do Arilapà 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 Volunlária por 
Idade e Tempo de Contribuiç.ao, em favor de 
JOAQUINA DA SILVA DE CARVALHO, cargo efetivo 
de Servente, da Quadro de Servidores da Secretaria 
Municipal de Obras • SEMOB. 

Db-se ciência, ao órgao de origem. 

PROCESSO Nll: 00334212007 - TCE . 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDêNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N. • 14512008 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 6a, inciso 11, de Lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, lll unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro de Aposentadoria por Tempo de 
Contribuiçao, em favor de MURILO AGOSTINHO 
PINHEIRO, cargo efetivo de Engenheiro Civil, do 
Quadro de Servidores da Secretaria Municipal de 
Planejamento • SEMPLA. 

Dê-se ciência, ao órglo de origem. 

PROCESSO N2: 00115912008- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÃO MAeAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: SEBASTIÃO PEL.AES DA LUZ 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.•14612008 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 SEBASTIÃO PELAES DA LUZ, cargo 
efetivo de Professor. do Quadro de Servidores da 
Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura • SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgilo de origem. 

PROCESSO N• 00287212007. 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO - ALEXANDRE 
FLÁVIO MEDEIROS MONTEIRO. 
RESPONSÁVEL: MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO 
-IACI PELAES DOS REIS. 
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RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO. 

DECISÃO N.0 147/2008- DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso VI, do art. 112, da 
Constituiçao do Estado do Amapà, c/c Art. 26,V,alinea 
·c· da Lei Complementar n.• 0010, de 20 de Setembro 
de 1995, acolhendo o voto do Conselheiro à 
unanimidade DECIDE, nos termos do art. 38 do 
Regimento Interno e Art. a• da Resolução Normativa n.• 
005/92-TCE, proceder o registro de Admissão de 
ALEXANDRE FLÁVIO MEDEIROS MONTEIRO. 

Dê-se ciência da decisão ao óroao de origem. 
PROCESSO N" 00287312007. -
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO - RICARDO 
CRISPINO GOMES. 
RESPONSÁVEL: MINISTÉRIO PÚBUCO DO 
ESTADO ~ACI PELAES DOS REIS. 
RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO. 

DECISÃO N.0 148/2008- DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 00 
AMAPÁ, com fulcro no inciso VI, do art. 112, da 
Consl ituiç.ao do Estado do Amapã, c/c Art. 26,V,allnea 
"c" da Lei Complementar n.• 0010, de 20 de Setembro 
de 1995, acolhendo o voto da Conselheiro á 
unanimidade DECIDE, nos termos do art. 38 do 
Regimento Interno e Art. a• da Resoluçao Normativa n.• 
005.192-TCE, proceder o registro de Admissão de 
RICARDO CRISPINO GOMES. 

Dê-se ciência da decisão ao órgao de origem. 

PROCESSO N• 00287412007. 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
ELISSANDRA TOSCANO BARRETO NOGUEIRA 
VERARDI. 
RESPONSÁVEL: MINISTtRIO PÚBUCO 00 
ESTADO~ACI PELAES DOS REIS. 
RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO. 

DECISÃO N.0 149/2008- 00 TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso VI, do art. 112, da 
Cons!Huição do Estado do Amapã, c/c Art. 26,V,allnea 
•c• da Lei Complementar n.• 0010, de 20 de Setembro 
de 1995, acolhendo o voto da Conselheiro à 
unanimidade DECIDE, nos tennos do art. 38 do 
Regimento Interno e Art. ao da Resoluç.ao Normativa n.• 
005.192-TCE, proceder o registro de Admissão de 
EUSSANDRA TOSCANO BARRETO NOGUEIRA 
VERAROI. 

Dê-se ciência da decisão ao órgllo de origem. 

PROCESSO N• 00287512007. 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO - ANDERSON 
BATISTA DE SOUZA 
RESPONSÁVEL: MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO 
~ACI PELAES DOS REIS. 
RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO. 

DECISÃO N.0 15012008- DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso VI, do art. 112, da 
Constitulçao do Estado do Amapã, c/c Art. 26,V,allnea 
"c" da Lei Complementar n.• 0010, de 20 de Setembro 
de ·1995, acolhendo o voto do Conselheiro à 
unanimidade DECIDE, nos termos do art. 38 do 
Regimento Interno e Art. ao da Resoluç.ao Normativa n.• 
005192-TCE, proceder o registro de Admissão de 
ANDERSON BATISTA DE SOUZA. 

Dê-se ciência da decisão ao órgao de origem. 

PROCESSO N" 00287612007. 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO - MARIA DO 
WcORRO PELAES BRAGA. 
f!ESPONSÁVEL: MINISTÉRIO PÚBUCO DO 
ESTAOO~CI PELAES DOS REIS. 
RELATOR: CONS. REGILOO WANDERLEY 
SALOMÃO. 

DECISÃO N.0 151/2008- DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 00 
AMAPÁ, oom fulcro no inciso VI, do art. 112, da 
Con~ituiç.ao do Estado do Amapá. c/c Art. 26,V,alinea 
"c!' da lei Complementar n.• 0010, de 20 de Setembro 
de :t995, acolhendo o voto da Conselheiro il 
unanimid3de DECIDE, nos tennos do art. 38 do 
Regimento Interno e Art. a• da Resoluçllo Normativa n.• 
005192-TCE, proceder o registro de Admissão de 
MARIA DO SOOORRO PELAES BRAGA. 

Ob-se ciência da decisão ao óraiio de orioem. 
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PROCESSO N• 002877/2007. 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO- VINICIUS 

ENDONÇA CARVALHO. 
RESPONSÁVEL: MINIST~RIO PÚBLICO DO 
ESTADO -4ACI PELAE S DOS REIS. 
RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO. 

DECISÃO N.• 152/2008- DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso VI. do art. 112, da 
Const~uição do Estado do Amapá, ele Art. 26,V,alinea 
'c" da Lei Complementar n.• 0010, de 20 de Setembro 
de 1995, acolhendo o voto do Conselheiro à 
unanimidade DECIDE, nos termos do art. 38 do 
Regimento Interno e Art. a• da Resolução Normativa n.• 
005192-TCE, proceder o registro de Admis&ao de 
VINiCIUS MENDONÇA CARVALHO. 

D6-se ciência da de&sao ao órgao de origem. 

PROCESSO N11: 00174812004- TCE 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE 
AO EXERCICIO DE 2003. 
RESPONSÁVEIS: CARMO ANTONIO DE SOUZA, 
EDINARDO MARIA RODRIGUES DE SOUZA E MARIO 
GURTYEV DE QUEIROZ 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

ACÓRDÃO N.•t98/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO 00 AMAP_L_ 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapa, reunidos em Ses&ao 
Plenária, com fulcro no art. 112, inciso 111, da 
Constituição Estadual ele o arl 26, inciso IV, allnea •a•, 
da Lei Complemenlaf n.• 0010195 de 20 de setembro de 
1995 e, acolhendo VOTO do Conselheiro Relator. à 
unanimidade dos presentes, DECIDEM: 

1 - Julgar nos tennos do art. 41 , I, da Lei 
Complementar n.• 0010195, de 20 de setembro de 1995 
ele o art. 19 e parágrafo único, do Regimento Interno do 
TCEIAP, as Contas do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, referente ao Exercício de 2003, de 
responsabilidade dos Srs. Carmo AntOnio de Souza, 
Edinardo Maria Rodrigues de Souza e Mário Gurtyev de 
Queiroz, como REGULARES; 

2 - Dar quitação plena aos responsáveis Srs. 
CARMO ANTONIO DE SOUZA, EDINARDO MARIA 
RODRIGUES DE SOUZA E MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ. 

PROCESSO: N" 297-411999- TCE-AP. 
ASSUNTO: AUDITORIA- EXERCICIO DE 1998. 
PROCEDtNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA PESCA FLOREST~ E 
ABASTECIMENTO- SEAF. 
R~PONSAVEIS : MARIA BENIGNA OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO JUCAIPEDRO MAURO SEABRA DO 
ROSÁRIO. 
RELATORA: CONS. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA. 

ACÓRDÃO N• 19912008 -TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, reunidos em Ses&ao 
Plenária, com fulcro no art. 112. inciso 111 e VI da 
Constituição Estadual ele o arl 26, inciso IV, al ínea "a' 
da Lei Complementar n• 0010, de 20 de setembro de 
1995 e, acolhendo VOTO da Conselheira Relatora, ã 
unanimidade DECIDEM: 

1 - Julgar corno Regular com Ressalva nos 
termos do arl 41, inciso ll da lei Complementar n• 01 O 
de 20 de setembro de 1995, a Prestação de Contas da 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PESCA, FLORESTA E ABASTECIMENTO.SEAF, de 
responsabilidade do Sr. PEDRO MAURO SEABRA DO 
ROSÁRIO e da Senhora MARIA BENIGNA OUVEIRA 
00 NASCIMENTO J UCÁ. . 

11 - Informar aos referidos responsáveis da 
decisão desta Corte, dan~lhes as devidas quitações. 

PROCESSO: N" 00396612003 - TCE-AP. 
ASSUNTO: AUDITORIA - EXERCIClO DE 1998. 
PROCED(;NCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
CltNCIA E TECNOLOGIA- SETEC. 
RESPONSAVEIS: MANOEL .CABRAL DE 
CASTRO/AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR. 
RELATORA: CONS. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA. 

ACÓRDÃO N" 200/2008- TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
s:;ontas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão 
Plenária. com fulcro no art. 112, . in~so lll e VI ~~ 
Const~uiçao Estadual ele o arl 26, 1naso IV, allnea a 
da Lei Complementar n• 0010, de 20 de setembro de 
1995 e, acolhendo VOTO da Conselheira Relatora, à 
unanimidade DECIDEM: 

l 
1 - Julgar como Regular com Ressalva nos 

tem10s do art. 41, inciso 11 da Lei Complementar n• 010 
de 20 de setembro de 1995, a. Prestação de Contas da 

(DIÁRIO OFICIAL) 

SECRETARIA DE ESTADO DA ClENCIA E 
TECNOLOGIA - SETEC, de responsabilidade dos Srs. 
MANOEL CABRAL DE CASTRO E AUGUSTO DE 
OLIVEIRA JÚNIOR. 

11 - lnfonnar aos referidos responsáveis da 
decisão desta Corte. dan~lhes as devidas quitações. 

PROCESSO: N° 191/2004 - TCE-AP. 
ASSUNTO: AUDITORIA - EXERCICIO FINANCEIRO 
DE2003. 
PROCEDtNCIA : AGtNClA DE DEFESA E INSPEÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO AMAPÁ - DIAGRO. 
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO MAGALHÃES DOS 
SANTOS. 
RELATORA: CONS. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA. 

ACÓRDÃO N" 201!2008 · TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, reunidos em Ses&ao 
Plenária, com fulcro no art. 112, inciso 111 e VI da 
Constituiçao Estadual ele o art. 26, inciso IV, allnea ·a· 
da lei Complementar n• 0010, de 20 de setembro de 
1995 e, acolhendo VOTO da Conselheira Relatora, á 
unanimidade DECIDEM: 

I - Julgar corno Regular com Ressalva nos 
termos do arl 41, inciso ll da lei Complementar n• 01 O 
de 20 de setembro de 1995, as Contas da ~G~NCtA 
DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUARIA 00 
AMAPÁ.OIAGRO, de responsabilidade do Sr. 
RAIMUNDO MAGAlÃES DOS SANTOS. 

li - Informar ao referido responsável da deci&ao 
desta Corte, dando-lhe a devida quitação. 

PROCESSO: N" 117212006- TCE-AP. 
ASSUNTO: AUDITORIA - EXERCICIO FINANCEIRO 
DE 2005. 
PROCEDtNCIA: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 
DO AMAPA - IPEM. 
RESPONSÁVEL: ALCIR MARY SAMPAIO. 
RELATORA: CONS. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA. 

ACÓRDÃO N" 20212•008 ·TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá,. reunidos em Sessão 
Plenària, com fulcro no art. 112, inciso lll e VI de 
Constituição Estadual ele o art. 26, inciso IV, alinea 'a' 
da Lei Complementar n• 0010, de 20 de setembro de 
1 995 e, acolhendo VOTO de Conselheira Relatora, à 
unanimidade DECIDEM: 

1 - Julgar corno Regular COIT! Ressalva nos 
termos do arl 41, inciso ll da Lei Complementar n• 01 O 
de 20 de setembro de 1995, as Contas do _INSTITUTO 
DE PESOS E MEDIDAS 00 AMAPA-IPEM, de 
responsabilidade do Sr. ALCIR MARY SAMPAIO. 

11 - Informar ao referido responsável da decisão 
desta Corte, dandc>lhe a devida quitação. 

PROCESSO: N" 324411998- TCE-AP. 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ÓO CONVtNlO 
N" 008/96-SEAGA. 
PROCEDtNClA: ASSOCIAÇÃO DA COLONIA 
AGRICOLA DO CARNOT. 
RESPONSÁVEL: ANTONIO CLOTILDES DOS 
SANTOS. 
RELATORA: CONS. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA. 

ACÓRDÃO N" 20312008 - TRIBUNAL. DE CONTAS DO 
ESTADO DOAMAPA. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessao 
Plenária com fulcro no art. 112, inciso lll e VI da 
Ccnsmuiçao Estadual ele o art. 26, inciso IV, alínea •a· 
da Lel Complementar n• 0010, de 20 de setembro de 
1995 e, acolhendo VOTO da Conselheira Relatora, à 
unanimidade DECIDEM: 

1 - Julgar como Regular com Ressalva nos 
termos do arl 41 , inciso 11 da Lei Complementar n• 01 O 
de 20 de setembro de 1995, as Contas da 
ASSOCIAÇÃO DA COLÓNIA AGRiCOLA DO 
CARNOT, referente ao Convênio n• 008J96.SEAGA, de 
responsabilidade do Sr. ANTONIO CLOnLDES DOS 
SANTOS. . 

li - Informar ao referido responsável da dea&ao 
desta Corte, dando-lhe a devida quitação. 

PROCESSO: N° 0208/1999- TCE-AP. 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONvtNIO 
N" 0036196-SEED. 
PROCEDtNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL CO JARI-AP. 
RESPONSÁVEL: ANTONIO DE JESUS SANTOS 
CRUZ. 
RELATORA: CONS. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA. 

ACÓRDÃO N" 20412008 - TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
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(.;ontas do tstaao ao Amapa, reumoos em ::.essao 
Plenária com fulcro no art. 112, inciso lll e VI da 
ConstituÍçao Estadual ele o art. 26, inciso IV, alinea 'a' 
da Lei Complementar n• 0010, de 20 de·setembro de 
1995 e, acolhendo VOTO da Conselheira Relatora, à 
unanimidade DECIDEM: 

l - Julgar como Regular com Ressalva nos 
termos do art. 41, inciso ll da lei Complementar n• 01 O 
de 20 de setembro de 1995, as Contas do Convênio n• 
0036196-SEED, de responsabilidade do Sr. ANTONIO 
DE JESUS SANTOS CRUZ. 

ll - Informar ao referido responsável da deci&ao 
desta Corte, dando-lhe a devida quitaçAo. 

PROCESSO: N"1920/1999- TCE-AP. 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COIWtNlO 
N" 025198-SEAF. 
PROCEDtNCIA: SOCIEDADE CENTRAL DE 
AGRICULTORES DO AMAPÁ. 
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO NONATO DIAS MOTA 
DA SILVA. 
RELATORA: CONS. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA. 

ACÓRDÃO N• 20512008 · TRIBUNAL 'DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 

ACORDAM os Conselheiros ~ Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessao 
Plenária, com fulcro no art. 112, inciso lll e VI da 
Constituição Estadual ele o art. 26, inciso IV, allnea ·a• 
da Lei Complementar n• 0010, de 20 de setembro de 
1995 e, acolhendo VOTO da Conselheira Relatora, a 
unanimidade DECIDEM: 

I - Julgar como Regular com Ressalva nos 
termos do art. 41, inciso 11 da Lei Complementar n• 01 O 
de 20 de setembro de 1995, as Contas do Convênio n• 
025198-SEAF, de responsabilidade do Sr. RAIMUNDO 
NONATO DIAS MOTA DA SILVA. 

ll- Informar ao referido responsável da deci&ao 
desta Corte, dando-lhe a devida quitação. 

PROCESSO: N° 293612000 - TCE-AP. 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONvtNIO 
N" 001199-SEAF. 
PROCEDtNCIA: COLONIA DE PESCADORES Z-9 DE 
CALÇOENE. · 
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO DE ABREU COSTA. 
RELATORA: CONS. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA. 

ACÓRDÃO N" 20612008 -TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO 00 AMAPÁ. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessao 
Plenária, com fulcro no art. 112, inciso lll e VI da 
Constituiçao Estadual ele o art. 26, inciso IV, alinea ·a· 
da Lei Complementar n• 0010, de 20 de setembro de 
1995 e, acolhendo VOTO da Conselheira Relatora, il 
unanimidade DECIDEM: . 

1 - Julgar como Regular com Ressalva nos 
termos do ert. 41, inciso ll da Lei Complementar n• 01 O 
de 20 de setembro de 1995, as Contas do Convênio n• 
001199-SEAF, de responsabilidade do Sr. RAIMUNDO 
DE ABREU COSTA. 

ll - Informar ao referido responsável da decisão 
desta Corte, dandc>lhe a devida quitação. 

PROCESSO: N° """20/2000...; TCE-AP. 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVtNlO 
N" 005199-SEICOM. 
PROCEDtNClA: CASA DA AMIZADE DO ROTARY 
CLUB DE SANTANA-AP. 
RESPONSÁVEL: MARIA LUIZA TAVARES DE SOUZA. 
RELATORA: CONS. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA. 

ACÓRDÃO N" 207/2008 - TRIBUNAL DE CONTAS 00 
ESTADO DO AMAPÁ. 

ACORDAM os Conselheiros dà Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, reunidos em Ses&ao 
Plenária com fulcro no art. 112, inciso 111 e VI da 
Constituição Estadual ele o art. 26, inciso IV, al.inea ·a· 
da Lei Complementar n• 001 O, de 20 de setembro de 
1995 e. acolhendo VOTO da Conselheira Relatora. a 
unanimidade DECIDEM: 

1 - Julgar corno Regular com Ressalva nos 
termos do art. 41 , Inciso ll da Lei Complementar n• 010 
de 20 de setembro de 1995, as Contas do Convênio n• 
005199-SEICOM, de responsabilidade da Sra. MARIA 
LUIZA TAVARES DE SOUZA. 

ll - Informar a referida responsável da deci&ao 
desta Corte, dando-lhe a devida quitaçao. 

PROCESSO: N" 109912002 - TCE-AP. 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVtNlO 
N° 016/0.1-SEICOM. 
PROCEDt:NClA: INSTITUTO DE PESQUISAS 
CIENTIFICAS E TECNOLÓGICAS E TECNOLÓGICAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ-IEPA. 
RESPONSÁVEL : ALAN CAVALCANTI DA CUNHA. 
RELATORA : CONS. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA. 

ACÓRDÃO H" 20812008 - TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 
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ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapâ, reunidos em SessAo 
Plenária, com fulcro no art. 112, Inciso 111 e VI da 
Constilulçllo Estadual c/c o art. 26, inciso IV, allnea 'a' 
da Lei Complementar n• 0010, de 20 de setembro de 
1995 e, acolhendo VOTO da Conselheira RetatOfa, à 
unanimidade DECIDEM: 

1 - Julgar como Regular com Ressalva nos 
tem10s do art. 41, ínciso 11 da Lei Complefne!llar n• 010 
de 20 de setembro de 1995, as Contas do Convênio n• 
016101-SEICOM, de responsabilidade do Sr. ALAN 
CAVALCANTI DA CUNHA. 

11 - lnfonnar ao referido rasponsàvel da decisAo 
desta Corte, dando-lhe a devida qu~. ____ _ 

ACóRDÃO N.• 20912008 
PROCESSO N" 00068612002. 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA 
MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES - REFERENTE 
AO EXERCÍCIO DE 2001. 
RESPONSÁVEL: SR. ANTONIO RENILDO DA 
COSTA. 
ReLATOR: CONS. REGILOO WANDERLEY 
SALOMÃO 

ACÓRQ·ÃQ 

VIStos, relatados e cisaJiidoa estes autos que 
trata da Preslar,;ao de Cootas da PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIRA 
GOMES· REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001 tendo 
como reaponaável o Sr. ANTÓNIO RENILDO DA 
COSTA. 

Considerando que, 1]0 processo devidamenta 
organizado, bem como as falhas apreaenla<!as IAo 
meramente formais, sem dano ao Erário, eOsejando a 
proposta de mérito consignada na inslruçllo processual 
e no parecer do O. Membro do Ministério Público junto a 
esta Corte de Contas; 

E nos tennos do disposto oo art. 112, incisos 111 
e VI da ConslituiçAo Elladual; 

ACORDAM, os Elu:elentlssimoa Senhonla 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapi, nsunidol em SessAo Plenária, com fulcro no art. 
41, Inciso 11, da Lei Complemeotat n.• 010195, ele art 
20, do Regimento Interno e, acollendo o voto do 
Relator, à unanimidade: 

JULGAR REGULARES COM RESSALVA as 
presentes contas, e que seja expedida ao responsàvet a 
devida quitaçio 

ACóRDÃO N.• 21012008 
PROCESSO N" 000432812003. 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA 
MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES - REFERENTE 
AO EXERCÍCIO DE 2002. 
RESPONSÁVEL : SR. ANTONIO RENILDO DA 
COSTA. 
RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO. 

• 
Vistos, relatados e discutidos estes autos que 

trata da Prestação de Cootas da PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIRA 
GOMES· REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002 tendo 
como · 'responsàvet o Sr. ANTÓNIO RENILDO DA 
COSTA. 

Considerando que, no processo devidamente 
organizado, bem como as falhas apresentadas alo 
meramente fonnais, sem dano ao Erârlo, ensejando a 
proposta de mérito consignada na inslnJÇAo processual 
e no parecer do D. Membro do Ministério Público junto a 
esta Corte de Contas; 

E nos termos do dispo6lo no art. 112, inci&Os 111 
e VI da Constituiçao Estadual; 

ACORDAM, os Excelentlssimos Senhoras 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Arnapi, reunidos em SessAo Plenária, com fulcro no art. 
41 . Inciso 11, da Lei Complementar n.• 010195, c/c art. 
20, do Regimento Interno e, aoohendo o volo do 
Relator, à unanimidade: . 

JULGAR REGULARES COM RESSALVA aa 
presentes contas, e que seja expedida ao responsàvel a 
devida quitaçao. 

Estavam presentn t Sesdo a. Conselheiros: Jod 
Julio de Miranda Coelho .(P,..idente), Manoel 
Ant6nlo Dias (1" Vlca-Prnldenta), Amlraldo da Silva 
Favacho (Corregedor), Raquel Capiberibe da Silva, 
Regildo "tVanderiey Salornlo, Audltor8 Convocada 
Maria Elizabeth C. de Azevedo Picanço e o 
Procurador de Contaa Pro-Tempont Paulo Roberto 
Martina. 

Sala dn Sessões do Tribunal de Contaa do Eatado 
do Amapi, em Macapi (AP) 1841 Seaalo Ordi"'rta· 
realizada no dia 10 de dezembro de 2008. 

Damilton l ~ f.llllliii.T } 
Secretirio~~~ I ·-
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@E_R · JÜDICIÃRIO) 

(!i}bunai-Reg.ional Eeit~ral 
Des. Luis Carlos Gomes dos Santos 

Ação Cautelar n• 9012009-Cla.~ 001 
Requerente: I ai me da Silva Pcrc1. 
Advogado: Dr' Patricia de Almeida Barbosa Aguiar -
OABIAP 782 
Requerido: Moists Simões Aicolwnbrc 
Advogado: Dr. Alessandro de I~ Uchoa de Llrito -
OAWAI' 104S 
Rellllor: Iuiz EDINARDO SOUZA 

DECISÃO 

Trlllã-sc de A<;Ao Cautelar. com pedido de 
liminar iiiDJidila a/lera pan, manejada por Jaime da 
Silva PcrC'.t, n• qual requer alribuiçlo de efeito 
suspensivo ao recurso eleitoral interposto contra 
decisao que cas.<oou seu diploma de Vereador e declarou 
sua incqibi lidade por tres anos em face de 
re~taçio ajuizada por Moists Simlo Alcolumbre. 
sob o ariumento de que o requerente nao. se 
dcsincompatibilizou no pn:~.u legal. 

Em resumo, alega o requerente q uc foi 
representado por r>foi~ Simt'lcs Alcolumbrc, sob a 
alegaçto de que deixou d<: desincompatibilizar-sc do 
l!<:rviço públi~ ~llllivo ao cargo de carreira do Estado 
do Amupá e que. apesar do requerente ter apresentado 
d«laraçllo de desincnrnpatibilitaÇJo do cargo 
comissionado que JK155Uia na Assc:mbléia Legislativa 
do Estado do Amapá, continuou incluldo na folha de 
pagamento, recebendo os proventos integralmente:. Por 
iSl!O, R>quercu a dc:claniÇio da inelegibilidade do 
requerente e a cassaçllo ou anulação do registro de 
candidaturs ou do diploma do mesmo. 

Sustenta que, de falo, dc.<iincompalibililou-se 
do caiJO que ocupa nn governo estadual, e que o 
afastamento do cargo comissionado que ocupava na 
Assembléia legishúiva tambtm aconteceu de fato c de 
direito. 

Justi fiCa que a suposta ausencia de prova de 
dcsincompatibililJI~'ào foi wn incidente Wlâvcl à 
tpoc:a, e que o ma1istrado que julgou e dereriu o 
registro da candidatura nllo obstaculizou. Jior nau ter 
havido impugnaçlo. 

Sob~ os valores recchidos da· Assembléia 
Le&islativa. justifiCOu que llljUCia casa tiSsumiu a 
responsabilidade pelos depósitos indevidos, por erro no 
prOC:C5!Wllento adminb'trativo da exoneraçAo do 
requcnlntc. 

Su.<;~entou que por duas •cus reque~u ao jul111 
a quu, na forma de diligàlcia, a juntada do 
procedimento administrativo instaurado pela 
Assembléia r ..:gislativa, sem sucesso, o que 
i:aractcrbaria cerceamento de defesa. 

, Alega ainda, que n procedimento eleito pelo 
R>querido foi inadequado. visto que a rq>rcscntaçilo 
prevista no art. 96, I da Lei n• 9.S04197 se presta pars 
apurar condutas em desacordo com a citada lei. 
u1ili~.-111do o instituto da ~presentaçao como ~ubstituto 
da açau de impugnaçao do registro de candidatura. 
visto que o prazo para o ajuizamento desta encontra-se 
pm:luso. 

l'or lim, alega nulidade dos ~tos processuais 
pralicadn<~ após a data da prutocolizaçllo da AIJE_ n• 
5.987/õii, ·a~~ ~o~ -;;;;tos ~~ que h~e~e a 
citaçilo do requerente no referido processo. · 

IU51itica o pedido de liminar inaudita a/tua 
pan, diante da demo~raçao d<>S requisitos 
autorizodores da medida, para a concessAo de efeito 
suspensivo da decisao a quo até o julgamento do mérito 
do rCCUISO elekorsl. 

É o relóllório. 

OECIOO. 

Analisarei neste primeiro instante somente o 
pedido liminar. . , 

. · ~ 

· Em que pese a regra geral lnsila no an. 257 do 
Código Eleitoral ""1llbc:lecer que os rccur.;os eleitorais 
nlo terlo efeito suspen~ivo, a jurisprudblcia nacional e · 
local tem evoluldo no sentido de atribuir, 
excepcionalmente. efeito 511spensivo u recurso 
interposto, visando a garantia do duplo gntu de 
jurisdiçlo e a possibilidade do reexame da.~ provas c 
fattllõ em sede de recurso eleitoral (Ac.TSJ; n• 1271, 
334S, I 702, AC 81108 c 86109-TRt::-AI'). 
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!'ois bem. Quanto aos rcqws1IOS para a 
concC>sào de medida de nature7.a cautelar, quais sejam: 
o periculum In moro c o f umu.• boni iiU'i.r, dispensarei 
as explicaçõe~ conceituais. !'asso à análise da 
existência ou nllo dos mesmos no presenle caso. 

Quanto ao primeiro. o risco da demora, já. 
enlcndcu o STF, por ocasi11o do julgamento do MC n• 
~09/AP, que a pussibilillade de retirada do cxcrcicio do 
mandalo poHtico enseja dano não rcpan!vd, eis que 
lixados por prv.os peremptórios, o que, por si, indica a 
existência de periculultf in mt>ra . 

Isto porque o ordenamento jurídico pátrio 
homenaeeou a prciunçln de legitimidade do sislema de 
escolha dos candidalos, c a representaçlo popular 
atrav~s do voto, ra:rJo pela qual a deeisAo que ~tirar do 
eleito tais prerrogativas.. deve ser escoimada, o quanto 
pusslvel, de dúvidas ou vlcios que possam ameaçar a 
segurança juridica ou configurar daiiO irr:parávcl. 
Assim sendo, =onheço presente o requisito. 

Quanto ao .segundo, a fu=ça do bom direito. 
cumpre-me ressaltar que nllo cabe, nessa dccisllo, 
proferir juizo de valor positivo ou negativo em rclaçJo 
ê decido guerreada. mas. 111>-somente, constatar a 
phwsibilidade dos arg1mentos trazidos ao recurso, que, 
por nAo se apresentarem infundados, merecc:m um 
exame mais cuidadoso, com destaque para a 
possibilidade de ocurrência de cerceamento de defesa, 
pela possivel violaç3o do principio da prcsunçlo de 
legitimidade dos aios administra11\•os, bem ~'tlmo pela 
vcrosslmil impropriedade da via eleita para a obtcnçlo 
da prcstaçao jurisdicional que originou a dcci~ 
recorrida. 

Por lodo o ~~. concedo, em canlter 
excepcional a medida c~clar pleiteada. para atribuir 
efeito suspensivo ao recurso clciloral interposto • 
sentença proferida nos autos da Represen~iiO n• 
6.000-A/2008. 

Dê-se ciencia i MM' Juiza prolators ela decisAo 
recorrida. bem como à CAmara de V crcadore~ dn 
Municlpio de Macapã. 

Citt-se. 

Decorrido o prv.o para manifeseaçJo do 
requerido, com ou sem a ~ abr.un-se vistru; ao 
Ministério Público Eleitoral. 

Publique-se. 

Macapi·AP, 06 de março de 2009. 

(a) J•iz EDINARDO SOUZA 
Rtlator 

E,'UBLICACÃOjlE AÇÓRPÃOS E RESOLUÇ~ 

ACÓRDÃO N" 2840/2009 

Agravo Regimental 1111 Açlo Cautelar n• 87 - Classe 
1 
Agravante: Aliaon Diego dos Santos Pinheiro 
Agravante: Valter Ruben Vander Llnden Vieira 
Advogada: D,. Patricia de Almaida Barbosa Aguiar 
Agravado: Antonio de Deus Nunes doa Santos 
Advogados: Or. Fábio Lobato Garcia a outros 
Relator: Juiz Uno Sousa 

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃIJ CAUTELAR. 
MANUTENÇÃO LIMINAR DE VEREADOR NO 
CARGO. PRESENÇA DE FUMUS BON/S IURIS E 
PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO DE LIMINAR 
PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO 
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapã, por unanimidade de votos, em conh~r do 
agravo regimental e, no mérito, negar-lhe proVImento, 
nos tennos do voto do Juiz Relator. 

Sala de Sessõe& do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapé, em 9 de março de 2009. 

Desembargador LUIZ CARLOS - Presldenta; Juiz 
UNO SOUSA - Relator; Dr. JOSt CARDOSO LOPES 
-Procurador RegioNII Eleitoral. 

ACÓRDÃO N" 284112008 

Prntaçlo de Contas n• 919-Ciaue 25 
lntareuado: Partido Democrttlco Trabalhista- PDT 
Relatot: J uiz Petrua Azev6do 

PARTIDO POLinCO. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ANUAL EXERCÍCIO FINANCEIR_Q_Qg 200!!J.EI N" 

-.· 
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9.096195. RESOLUÇÃO TSE N• 21.841/2004. 
REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. APROVAÇÃO. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, por unanimidade de votos, em conhecer do 
pedido e, no mérito, api'OIIar a prestação de contas do 
Partido Democrático Trabalhista - -PDT, relativa ao 
exerclcio financeiro de 2007, nos termos do voco do 
Juiz Relator_ 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 09 de março de 2009. 

Desembargador LUIZ CARLOS - Presidente; Juiz 
PETRUS AZMDO - Relator; Dr. JOSÉ CARDOSO 
LOPES - Proçurador Regional Eleitoral. 

ACÓRDÃO N" 2114212009 

Açio Cautelar n• 79 - ClaMI 1 
Requerente: EuricéU. Melo Cardoso 
Advogado: Dr. And.W Rodrigues Coeta Oliveira 
Requerida: CollgaçAo "LARANJAL QUE 
MERECEMOS" 
Advogado: Dr. Francineudo de Castro Marques 
Relator: Juiz Paulo Braga 

AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO EM 
~ECURSO ELEITORAL JULGAMENTO DO 

- ·..-
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PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, por unanimidade de VOCos, em conheoer da 
açAo e extinguir o processo sem resoluçAo do mérito, 
pela perda do objeto, nos termos do voto do Juiz 
Relator. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 09 de março de 2009. 

Desembargador LUIZ CARLOS - Presidente; Juiz 
PAULO BRAGA - Relator; Dr. JOS~ CARDOSO 
LOPES - Proçurador Regional Eleitoral. 

Bel". Ana Cristi~ J ira da Pu ~~éria 
S ECRE;rARIA JUDICIÁR IA 

PAUTA D! JULGAMENTO 

Pauta n• 121200t : Elaborada nos termos do Art. 
<45 do Regimento Interno desta Cort!!. CientifiCO 

CóOIOO 
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aos interessados que será submetido a julgamento 
na Sessão do dia 23/0312009, ou na(s) 
subseqoente(s), o(s) processo(&) abaixo 
relacionado(s): 

Recurso Eleitoral n• 626 - Clane 30 
RecorNnte: Ruzlvan de Jeaua Pontea da Silva 
Advogado: Dr. Vladimir Belmlno de Almeida 
Recorrida: Raimundo Nonato Barboea de 
Amorlm Filho 
Advogados: Ora. Patricia de Almeida Barboea 
Aguiar 
Relator: Juiz Petrua Azevido 

Macapá-AP, 13 de março de 2009. 

FeLira da Paz 
Judiciária 

EIAP 

(Tribunal de Justiça do Estado 

Des. D6glas Evangelista Ramos 

DETAIJIA. 
FT Uf M!NTO TOTAL 
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TRIB U NAL PLE N O 

PRECATÓRIO N' OOO!l80.?J.2006.8.0J.OOOO (aarlço o' 
3I2./W.6l 
Requisitante: 

Requerente: 

AUv,1gadcl: 
R"'lucridu: 
l'rocumdorcs: 

Juizo de Direito da 5' Vara Cível c de 
Fazenda Pública da Conwca de Mocapá 
(Ação de Execução n• 1.9 16/2000) 
Semiru Rodrigues Mand e Dejair Rodrigues 
Rorges 
Osvaldu s~.,u,.;t th: Curnpos 
Es~odu do Amapio 
Ana Cêlia Doho Manins c Outros 

DESPACHO 
"Culuquc-sc à disposição do Juízo da 5' Vnra Cível e de 

Fazenda Publica da Comarca de Mncnpá o crédito no volor de 
RS 22.616,04 (vinte e dois mil, seiscentos e dezesseis ruis e 
quatro centavos). devido à credora SEM IRA RODRIGUES 
MI\RTEL. relati•·o aos autos da Ação de execução n' 
19 16.'2002, (Precatório n' 0001380. 93.200<o.8.03.0000), fl'l r:> 

35 devidas providência~. -----------

Oficie-se. 

Intime-se. 

Após, arquive-se. 

Mocapã, 12 de ma~o de 2009. 

(a) Des. DÔGL:\ :VAI\GELI)!TA jtAMOS 

Pro;ide~~tc dn • ~:de ~tAiça do Amapá." 

M~~ alndor o.Nascimento 
O~~ da ecretaria do ribunal Pleno 

TRIBUNAL PL E NO 

PRECATÓRIO.JII' 0001360 05.2006.8.03.0000 !ftntJ11o n~ 
llimlMl 
Requisitante: Juízo de Direi to da 3' Vnru Cível c de 

Fazenda Públ ica da Comarca de Macapã 
(Ação de Execução n' 7.969/2004) 

Requerente: 
Ad,ogados: 
Requerido: 

Adonay ~anliago Leite 
Maik lolcno Figueiredo Cardoso 
Estado do Amapá 

Procuradores: Raimundo Sérgio de Vasconcellos Souza 
Filho c Outros 

DESPACHO 
"Coloque-se à disrosiç3o do Juizo da l' Vara Cível c de 

Fa7.cnda Pública da Comarca de Mncapâ o crédito no valm de 
RS 13.471,57 (treze mil, qu.lrocentos e setenta e um reais 
e cinqüenl• e sete centavos), devido ao credor A DONA Y 
SANTIAGO LEITE, relativo aos autos da Ação de execução 
n• 7%9/2004, (l'rccatorio o' 
0001 360.05.2006.8.0l .OOOO).para as devidas providências. 

Oficie-se. 

Intime-se. 

Após, arquive-se. 

Macapá,l2dc ma~de2009 . / .. - . 

(a) Des. DÔGLAS, EYI).l~GUIS":Á ~AMOS 
Presidente doQ~""~.·· ~e Ju~si :td<f Amapá." 

r-- 1-- :""C."'). MaNsa Te. I ha Salvador lo Na..,imento 
ir 1 du ccretaria do ribunal Plenu 

I 

CAMARA ÚNICA 

~f:rARIAclm 

NfP.Y.O DE INSIRUMENJO N" 2.27712001 
MYII\'ro~U.03.000Q 

Agravante: RICARDO OliVEIRA GOL VIM 
Advogada: ESTER ALMEIDA DE SOUZA 
Agravado: ANTOHIO TAVARES VIEIRA NETTO E OUTROS 
Advogado: JUPIARA ARAÚJO RIBEIRO JÚNIOR 

'Abram-se vistas dos autos aos agravados para 
apresentarem conn.tazOes. 

Maca~. 10 de março de 2009. 

(a) Desembargador Gillatto Pinheiro 
Relalol" 

(DIÀRIO OFICIAL) 

~.Ú!IIÇI, 

ATA DA 682" SESSÃO OROINÁRIA, REALIZADA NO DIA 
TR~S DE MARÇO DE DOIS MIL E NOVE. 

As oito hor.n e quinze mlnu1o$, presentes os 
EJCCGiantlsslmos Senhores Desembargadores MELLO 
CASTRO (Prealdente), OOGLAS EVANGELISTA. MÁRIO 
GURTYEV, GILBERTO PINHEIRO, LUIZ CARLOS, CARMO 
ANTONIO e EDINARDO SOUZA. PrOCU'adora de JusUça Ora. 
RAJMUNDA CLARA BANHA PICANÇO. Feita a leitura da Ata 
da última Sessao ordiNiria, a qual foi aprovada por 
unanimidade, foram julgados os segulnles processos: 

~~S.C.BOO!fAI.S. 

N". 2.735107 - Número único da Justiça: 0000694-
67.2007.8.03.0000 · • Origem: Vara do Tribunal de Júri da 
Comarca de Macapá - Apelante: lzaque Miranda do Carmo • 
Advogado: Dr. Jorge Anaioe - Apelado: Ministério Público do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador MeUo Castro • 
-Revisor. Desembargador Mário Gwtyev. 

~ "A Cimara Única do Egrigió Tribunal de JLJ$11ça 
do Estado do Amapá, à ur~~~nlmldade, conheceu do recurao 
apenas pela aUnea "c", Inc. UI, art. 583 do CPP. No mérito, 
pelo meamo quor.um, de1.1-lhe provimento parcial nos 
tormoa do voto proferido pelo relator." 

lr...JAHLOJ - Número único da Justiça: 0000501-
182008.8.03.0000 - Origem: 1' Vara Criminal da Comarca de 
Santana - Apelante: Amarfldo Conceição da Fonseca -
Advogado: Defensor Público - Apelado: MlnJstério Púbüco do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador Edlnardo Souza • 
Revisor: Desembargador OOglas Evangei sta. 

DeclfAQ -"A Cimal'll Única do Egriglo Tribunal de Justiça 
do Eatado do Ama~, à unanimidade, conheceu do recurso 
e, no mérito, pelo moamo quorum, nego1.1-lhl provimento 
noa t.rmo. do voto,profericlo pelo relator." 

N". 2.i:H/UI - Número únic::o da Justiça: 0001120. 
45.2008.8.03.0000 - Origem: 2' Vara Criminal da Comarca de 
Maca~ - Apelante: Marcos Santos Pires da Silva -Advogado: 
Or. Cícero Borges Bortlalo Júnior - Apelado: Ministério Público 
do Estado do Amapá - Relator: Desembargador Oôglas 
Evangelista -Revisor: OasM~bargador Mello Castro. 

~lü!! -"A Clmara única do Egriglo Tribunal da Juatiçá 
do E51ado do Amapá. à un~nlmldado, conheceu do racurao 
o, apóo ro)elt• a preliminar de nulidade do proceuo, pelo 
mesmo quorum, nego1.1-lhe provimento noa termos da. 
vote& prolorida.." 

.lr.......2.828/~ - Número únk:o da Justiça: 0000602-
55.2008.8.03.0000- Origem: 2" Vara Criminal da Comarca de 
Macapá -Apelante: Carlos Luis Ferreira -Advogado: Dr. Sandro 
de Souza Garcia • Apelado: Ministério Públkxl do Estado do 
Amapá - Relator: Desembargador Dõglaa Evangelista • 
Revisor: Desembargador Mello Castro. 

~- •A Cimal'll Única do Egriglo Tribunal de Justiça 
elo Estado do Amapá, em continuidade de julgamento, por 
maloM. vencido o Relator, deu provimento parcial ao 
recurso nos t.rmo. doa votos proferidos. Estendendo-.. a 
declalo à co4. Redigir6 o ec:6rdlo o De..,bargador 
Mello Castro." 

N'. 2.1130101 - Núm110 único da Juslic;a: 0001124-
82.2008.8.03.0000 - Origem: 2" Vara Criminal da Comarca de 
Ma capá -Apelante: Mauricio da Silva de Castro- Advogado: Dr. 
AJessandro Leal Cordeiro • Apelado: Ministério Público do 
Estado do Amapá • Relator: Desembargador Edinardo Souza • 
Revisor: Desembargador OOglas Evangelista. 

Q!lelsJo -"Retirado de DaUCa. • 

rr. 2,939/0t - Número único ~a JU$tiça: 0000638-
97.2008.8.03.0000 - Origem: Vara Unlca da Comarca de 
Ferreira Gomes - Apelante: Cristiano Con6a Lacerda Filho -
Ad'IOgado: Or. AJessardro Leal Cordeiro - Apelado: Mlnl5térlo 
Público do Estado do Amapá • Relator: Desembatgador 
Gilberto Pinheiro • Revisor: Desembargador Luiz Carlos. · 

I2GJII9. ·"A Clmara Única do Egrégio Tribunal de JLJ$11ça 
do El1ado do Amapá. l Unlnimidlldo, conheceu do recurso 
a, no mirlto, pelo mesmo quorum, negou-lho provimento 
neM termos do voto proferido pelo r.Jator. • 

N•. 2 t42IOl Número úrVco da Justiça: 0001121>-
52.2008.8.03.0000 - Origem: 2' Vara Criminal da Comarca de 
Santana • ApeJantes: Ralm~ dos Santos Barros e Rosivan 
dos Santos Barros .Advogado: Defensor Púbico • Apelado: 
Ministério Público do Estado do Am~ • Relator: 
Desembargador OOglas Evangelista - Revisor: Desembargador 
Mello Castro. 

~ • "A Clmara Única do Egriglo Tribunal de Juetlça 
do E51ado do Amapá. à unanimidade, conheceu do rec:urao 
e, no m6rtto, pelo mesmo quotlllll, negou-lho provimento 
1101 t.rmot dos votos profarldoa.• 

~i6..1.&1 • Número único da Justiça: 0000726-
38.2008.8,03.0000 • Origem: Vara Única da Comarca de 
Tartarugalzlnho - Apelante: Gilson Batbosa - Advogado: 
Defensor Público - Apelado: Mniat6r1o Público do Es1ado do 
Amapá • Relator: Desembargador OOglas Evangelista -
Revisor. Desembargador Mello Caml. 

~~~-"A cama ... Única do Egriglo Tribunal de Justiça 
do Ealado do Amapá, l unanimidade, conhacau do rec:urao 
a, no m6rtto, pelo mesmo.,__, deu-lho provlmanto noe 
tannoa ela. votos prot.rido&." 

tt....~ - Nlinero únic::o da ..wt;ça: 0000783-
56.2008.8.G3.0000- Origem: 3' Vara Criminal o Auditoria Mililllr 
da Comarc:a de Macapâ - Apelante: Joao Paulo Pinho de 
~-~-~: Dr. Manoel Carlos Pereira Souza- ADeJado: 
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Ministério Púbico do Estado do Ama~ - Relator: 
Desembargador Mello castro - Revisor: Desembargador Mário 
GUI1yev. 

~ - "A Clmara Únlcà do Egrégio Tribunal de Juatlça 
do Estado do Amapil, à unanimidade, conheceu do recurao 
o, no m6rlto, pelo mesmo quorum, Mgou-lho provimento 
no& tarm~ do voto proferido pelo relator.• 

tr. 2.RI3/!II - Número único da Justiça: 0000797-
40.2008.8.03.0000 - Origem: 2" Vara Criminal da Comarca de 
Ma capá - Apelante: José Averaldo BritQ de Moraes -Advogado: 
Defensor Público - Apelado: Ministério Público do Estado do 
Amapá - Relator: Desambargador Edinardo Souza - Revisor: 
Desembargador DOglas Evangelista. 

~-"A Cima111 Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Eatado do Amapá. à unanimidade, conheceu do reeurao 
e, no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lho provimento 
nos termoa doa votos proferldoa." 

~ 2~ - Número únk:o da Justiça: 0000823-
38.2008.8.03.0000 - Origem: 3' \Iara Criminal e de Auditoria 
MiWtar da Comarca de Macapá - Apelante: Tomé Costa Furtado 
- Advogado: Or. Michel Nascimento de Oliveira - Apelado: 
Minlstér1o Público do Estado do Amap;l - Relator: 
Delõ8mbargador Gilberto Pinheiro - Revisor: Desembargador 
Luiz Carlos. 

~- "A Clmara Única elo Egliglo Tribunal de JUttlça 
do Eat.ado do Ama~. à unanimidade, conheceu do recurao 
a, no m6rlto, pelo mesmo quorum, nego1.1-l!le provimento 
noa terrnoa do voto proferido pelo relator." 

N". 2111161!!1 - Número i.nico da Justiça: 0000824· 
· 23.2008.8.03.0000 ' Origem: Vara Única da Comarca de Porto 

Grande • Apelante: Ministério Público do Estado do Amapá -
Apelados: Adenllson de OCiveira Gomes e Raimundo Nonato 
Madureira Junior • Advogado: Defensor Público - Relalor. 
Desembargador Edinardo Souza - Revisor: Desembargador 
DOglas Evangelista. 

~-"A Clma111 Única do Egr~lo Tribunal de Jutllça 
• do E atado do Amapá, à unanimidade, conheceu do roeurao 

o, no mérito, pelo mumo quorum, de1.1-lho provimento noa 
t.rmos do voto proferido pelo relator." 

~ · - Ni.rnero único da .k;stiça: 0000825-
08.2008.8.03.0000 -Origem: 3' Vara Criminal e Auditoria Militar 
da Comarca de Macapá - Apelante: Marivaldo Barros Lima -
Advogado: Or. Mauricio Silvá Pereira • Apelado: Minlstêrio 
Público do Estado do Amapá - Relator: Desembargador Mello 
Castro • Revisor: Desembargador Mário Gurtyev. 

Dee!JlQ · "A Clmara Únlca do Egrégio Tribun81 de Juatiça 
do Estado do Amapá, • unanimidade, eonl'...,.u do rec:urao 
e, no ""rito, pelo maamo q.-vm, negou-lho provimento 
noa tarmoa do voto proferido pelo relator.• 

.!f.._~ • Núm110 único da Justiça: 0000891-
85.2008.8.03.0000- Origem: 1" Vara Criminal da Comarca de 
Santana • Apelante: Max Sandro Pereira Gonçalves -
Advogado: Defensor Público - Apelado: Ministério Público do 
Estado do Amapá • Relator. Desembargador Gilberto Pinheiro -
Revisor: Desembargador Luiz Carlos. 

~ • •A Cimara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do EStado do Amapi. à unanimidade, conheceu do reeUtSO 
a, no ""rito, pelo moamo quorum, negou-lhe provlmonco 
noe tarmos do voto proferido pelo relator. • 

tr.....U11lQ.I - Número unico da Juslic;a: 0000923· 
90.2008.8.03.0000 - OrigM~: 3' Vara Criminal e Auditoria Militar 
da Comarca de Macapâ - Apelante: Luiz Fernando Lacetda 
Ferreira • Advogado: Dr. Adernaldo dos Santos Júnior -
Apelado: Ministério Público do Estado do Amapá - Relalor: 
Desembargador Mello Castro - Revisor: O~bargador Mário 
Gur1yev. 

~ "A Clmara Únlca do Egriglo Trtbun~l de JUttlça 
do Estado do Amapá, à unanimidade, conheceu do recurso 
e, no mérito, pelo mesmo quotUm, dev-lho provimenco 
parcial nos t.rmos do voto proferido pelo relator. • 

~Q/Q.I • Ni.rnero único da Justiça: 0000944-
66.2008.8-03.0000 - Origem: 1' ~ra Oiminal de Comarca de 
Santana • Apelante: Ministério Pübli<:o do Estado dO Amapá -
Apelado: Joslas Monteiro de Costa • Advogado: Defensor 
Públioo • Relator: Oesembatgaclor Mello Ca5tro • Revisor: 
Desembargador Mário Gurtyev. 

~ - "A Clmara Única do Egriglo Tribunal de Jualiça 
do Estado do Amapá, i unanimidade, eonhec:au do reeUtSO 
e, no rn6rito, pelo mHmo quorum, dou-lho provimento 
parcial noa t.rmos do voto profwido pelo relator." . 

AJ>EV,ÇÕES J~.t, 

~ - Ni.rnero único da Justiça: 0000707-
662007.8.03.0000 - Origem: Va111 Única da Comarca de ~ 
do Navio • Apelame: L M. • Advogado: Defensor Públi<:o • 
Apelado: Ministério Público do Estado do Amapá - Relator: 
Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: Desembargador 
Lulz Carlos. 

~·"A CArna111 Únlea do Egriglo Tribunal de Juatlça 
do Ettado do Amapá, à uMilimldade, nJo conheeou do 
rocurt0 e, de oficio, conceda,. Habeu Corpus para anular 
o procauo a ,..nlr da autincla da lntlmaçlo ela aentança 

_pelo -~•cente no& termos do voto _!lrofo~ ~lo 
relator.• 

tr. 015/1!1 - Núnero único ela Jus~: 0000489-
04.2008.8.03.0000 • Origem: Vala da lnfAnc:la e Juwn!Ude da 
Comarca de Santana -Apelante: O. doS S. A. -AdvOgado: Dr. 
GetOnlmo Acécio da Silva - Apelado: Ministério Púb1loo do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro -
Revisor: Desembargador Luiz carlos. 

' 
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~ ·~A Cimata Única do Egriglo Tribunal de Juallça 
do Estado do Amapá, • unanlmidacle, conheceu do ,..curso 
e, no !Mrlto, pelo m .. mo quorum, após ,..jeltar a 
preliminar de nuUdade do processo, deu·lhe provimento 
noa termoe do voto proferido pelo ,..lator." 

~ÀO CiyEL E R.EME$SA EJ(..QffiCIO 

~ 2.52210~ • Número ünico da Justiça: 0021921-
812005.8.03.0001 · Origem: t• Vv.l Clvel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Mac:apá • ApelM~te: Rádio Difusora de 
Macapii • Advogado: Dr. Marcelo FINTeira Leal • Apelados: 
Sérgio Cerqueira Barcelos e Carlos Eduardo Mello Sllva 
AdvogadO: Dr. Carlos Eduardo Mello SHva • Relator: 
Desembargador Edlnardo Souza - Revisor:Desernbargador 
DOglas Evangelista. 

~: "A CAmara única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do EaUido do Am~. à unanimidade, nio conheceu de 
rameaaa e conheceu do recurso volunUirlo. No mérito, pelo 
mesmo qUOIUm, deu provimento ao apelo noe termoa do 
voto proferido pelo relator." 

!!!.. 3.882/08 • Nümero ünico da Justiça: 0000791-
332008.8.03.0000 • Origem: 3" vara Civel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Mac:ap;i - Apelante: Genésio Cardoso 
do NasdmeoiO e outros (06) ·Advogado: Dr. Mauricio Btaga de 
Nóvoa- Apelado: Município de Santana -Advogado: Dr. Fábio 
Lobato Garcia • Relacor: Desembargador Gilberto Pinheiro • 
Revisor: Desembargador Luiz Canos 

~ · "A Clmara únlca do Egr6glo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, à unanimidade, conheceu do recurso 
e da remeaaa. No mérito, por maloóa, deu provimento ao 
apel':'• vencido o O... Camoo AntOnio que lhe negava 
provomenio, e jul11ou prejudicada a remena nos lermo• 
doa votos proferidos." 

~ 3.2<'1/07: • Nümero unoco da Justiça: 0004913· 
57.2006.8.03.0000 • Origem: t• Vara Cível e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá - Apelante: PRE\IINORTE -
Fundação Eletronorle Previdênc:Ja - Advogado: Dr. Was/'ingiOn 
LMna Praia • Apelado: Benedito Plcanço de Uma - Advogado: 
Dr. José Henrique de Mendonça Dias • Relator: 
Otisembargador Edinardo Souza • Revisor:Desembargador 
DOglas Evangelista 

~JilQ - " A Càmara Única do E11réljlo Tribunal de Jusllço 
do Estado do Amapé, 6 unanimidade, conheceu do recurso 
e, no mérito, pelo m .. mo qUOIUm, neg~he provimento 
nos termos do voto proferido pelo rel.tor. • 

H", 3,559l08 • Nümero ünlco da Justiça: 0000239-
68.2008.8.03.0000 • Origem: Vara Única da Comarca de Serra 
do Navio - Apelante: Rodldo Machado Araújo -Advogado: Dr. 
Washington dos Santos Caldas - Apelado: Mineração Amapari 
LTDA ·Advogado: Dr. FeUpa André Souza de Castro - Relator: 
Desembargador Gilberto Pinheiro • Revisor: Desembargador 
Luiz Cartos 

~·"Retirado de ~uta 1 pedido do re l;~rtor. Inclusão 
na próximo aeaúo." 

.IG...J.712J~ - Nümaro único da Justiça: 00004911-
63.2008.8.03.0000 • Origem: t• Vara Civel e de Fazenda 

Públ'oca da Comarca de Macap;i -Apelante: Estado do Amapá • 
Advogado: Dr. Guilherme Carvalho e Sousa -Apelado: Robson 
AntOnio Tavares da Costa. Advogado: Dr. Elias Salviano Falias 
- Relator. Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: 
Desembargador Luiz Carlos. 

~12 · ~A C&rnara Únlca do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estlldo do Amapé, 6 unanimidade, conheceu do recur50 
e, no mérito, pelo mesmo quorum, deu-lhe provimento nos 
termos do voto proferido pelo relator." 

~~ • Número único da Justiça: 000056~ 
65.2004.8.03.0000 - Origem: 3" Vara Civel e de Fazenda 
PúbWca da Comarca da Macapá - Apelantes: HenriQuela dos 
Remédios Costa e JC Maranhao Comércio e Represenlaçao 
Lida. ·Advogados: Dr. Aulo Cayo de Lacerda Mira e Ora. Gisele 
Coutinho Beserra • Apelados: JC Maranhão Comé<do e 
Representação Lida. e HenriQuota dos Remédios Costa • 
Advogados: Ora. Gisele Coutinho Besooa e Dr. Aula Cayo de 
Lacerda Mira • Relator: Desembargador Edinardo Souza -
Re\Asor: Desembargador DOglas Eva~ista 

~-"A Câmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amap, , 6 unanimidade, conheceu dos 
recursos, acolheu a preliminar de llogiUmldade paüiva ad 
uusam suscitada pela apelante J.C. MaranhAo Comércio e 
RepreMntaçio Uda e julgou prejudicado o recurso de 
Henrlqueta dos Remidios Costa, nos termos do voto 
prorerido pelo relator." 

H", 3,777/0~ - Nümoro ünico da JusUça: 0000610-
32.2008.8.03.0000 • Origem: 4" Vara Cível e de Fazenda 
Publica da Comarca do Macapá ·Apelante: Estado do Amapá -
Advogado: Or. Guilherme Carvalho e Sousa ·Apelado: Antenor 
GUmar.les Rodrigues Alho • Advoljada: Ora. Rosely Llenne 
Malcher Ramos • Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro -
ReVIsor: Desembargador W z Carlos 

Q!sl~~ - "A CAmata Única do Egriglo Tribu~ de Justiça 
do Estado do Amepé, à unanimidade, conheceu do recurso 
e, no mirito, por maioria, vencido parcialmente o relator, 
deu-lhe provimento nos termos dos votos proferidos. 
Redlljlri o acórdão oDes. Luiz Carios." 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~: "A c...,.,.. Única do E~lo Tribunal de Jualiça 
do Eatado do Amapé em continuidade de julgamento, por 
maioria, vencido o Relator, negou prov1manto ao apelo noa 
•rmoa doa votoa proferidos. Radiglril o acórdlo do 
Dtaembargador LW Carlos. • 

N", 3.02210§ - N(rnero único da Justiça: 0000852-
88.2008.8.03.0000 • Origem: 2" Vara Cfvet e da Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá • Apelantes: Jael Neves 
Gonçalves AmOrim e Estado do Amapá Advogados: Dr. Toago 
StaUdl Wagner e Ora. Sinya Simone Gurgel Juarez Dantas -
Apelados: Estado do Amapá e Jael Neves Gonçalves de Souza 
Advogados: Ora. Sinya Simone Gurgel Juarez Dantas e Dr. 
TlaQO Staudt Wagner • Relator: Oesemba~"""' ........,las 
Evangelista. ._..... ......,. 

I!W.Y!l ·"A Cimara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Eslado do Amapj, il unanimidade, conheceu doa 
,..cursos e, após o relator rejeller a preliminar de 
prascnçlo, pediu vlata o 1° vogal. O 2" vogal aguarda. 
lncluaio na próxima Maaio. • 

tr. 3.923101 • Nümero único da Justiça: 0000853-
73.2008.8.03.0000 - Origem: 4" Vara Civel e de Fazenda 

Pública da Comarca de Macapá • Apelante: Telemar Norte 
leste SIA ·Advogada: Ora. V.Onlca Beck -Apelado: Slndlcato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Extratlvistas dos Estados do 
Para • Amapá • Advogada: Ora. Clelde Rocha da Costa • 
Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro • Revisor: 
Oesem bargador Luiz Carlos. 

~ • "A Clmara Única do E11réglo Tribunal de Justiça 
do Eatado do Amapé, à unanimidade, conheceu do recurso 
e, no mérito, pelo mesmo qUOIIIm, deu-lhe provimento nos 
lermoe do voto proterldo pelo relator. • 

tf.....l.i30101 · Nümero único da Justiça: 000086&-
87.2008.8.03.0000 • Origem: 3• Vara Clvel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá - Apelante: Sergio Samanho 
Chagas- ME ·Advogado: Dr. Jean Everson Coetlo da Sava • 
Apelado: Daiz da S. Ntr~es Valente - EPP - Advogado· Dr 
AntOnio Klebar de Sotml dos Santos - Relator: Oesembar~d; 
Gilberto Pinheiro- Revisot: Desembargador Luiz·Cartos 

~JUl! ·"A CAmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Eslado do Amapi • unanimidade conheceu do recurso 
e no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lhe provimento, 
nos lermoe do voto proferido pelo relator. • 

~101 • N(rnero único da Justiça: 0000866-
~.2008.8.03.0000 • Origem: •• Vara Cível e de Fazenda 
P~lca da Comarca de Macapá • Apelante: UqU!jâs 
Distribuidora SIA - Advogada: Ora. Kaôna Torres Uma • 
Apoiado: J. A Uchoa • Advogado: Or. Francisco Fabiano Dias 
de Andrade - Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro • 
Revisor: Desembargador Luiz Canos 

~~~ • "A Cimara Única do Egréljlo Trlbu~ de Justiça 
do Estado do Amapé, á unanimidade, conheceu do recurso 
e, no mirlto, pelo mesmo quorum, Mgov..lhe provimento 
nos lermos do voto prole rido pelo relator. • 

~ ~ • Número único da Justiça: 000091&-
16.2008.8.03.0000 - Origem: 2" Vara de Familia, Otfaos e 
Sucessões da Comarca de Maca pá -Apelante: J. L v. (J. L v .. 
~rador do apelante) - Advogado: Dr. Aulo Cayo de Lacerda 
Mora • Apelado: J. N. V. • Advogada: Ora. Kamyta Dantas • 
Relator: Desembargador Gitbeno Pinheito - Revisor: 
Oesembargador Luiz Canos. 

12A&!tAQ • "A Cimara Única do E11réglo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, i unanimidade, conheceu do recurso 
e, no m<irlto, pelo mesmo quorum, negou-lhe provimento 
nos tennos do voto proferido pelo relator." 

N", U62/0~ • Número ünico da Justiça: 0000932-
52.2008.8.03.0000 • Origem: 2" Vara Clvel e da Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá · Apelante: Estado do Amapá -
Advog~o: Dr. Diego Bomlla Aguiar do Nascimento - Apelado: 
André Dtas Martins ·Advogado: Dr. Julietme Soqueira de Souza 
• Relator: Desembargador Glberto Pinheiro • Revisor: 
Desombatgador Luiz Carlos. · 

~-"A C4mata Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, à unanimidade, conheceu do recurso 
e, no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lhe provimento 
nos termos do voto proferido pelo re lator. • 

tf.......3..Wll!i · Nümero úrico da Justiça: 0000098-
15.2009.8.03.0000 - Origem: 1• Vara Cível e de Fazenda 
Púbbca da Comarca de Macapá -Apelante: Estado do Amapá • 
Advogado: Dr. José E-andro aa Costa Garcez F"~ho - Apelado· 
Franclt Pinon Mareco - Advogado: Dr. Nataniel Cavalcant~ 
Martins - Relator: Desembargador Mário Guttycv 
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Embargada: Maria do Carmo da Costa de Souza • Advogado: 
Dr. Toag9 Staudt Wagner • Relator: Desembargador 06glas 
E-angeiista. 

QG!dg • ~A Clomara Única do Egréljlo Tribunal de Justiça 
do EsUido do Amap6, i unanimidade, çoohec:eu doa 
embargoa de declaraçio e, no m6rlto, pelo mesmo 
quorum, negou-lhes provimento noa termos do voto 
proferido pelo relator.~ 

N", 3,752108 • N(rnero úrico de Justiça: 0000570-
50.2008.8.03.0000 - Origem: 4" Vara Cfvel e de Fazenda 
Pública de Comarca de Macapá - Embargar-e: Sanecir Lida. -
Advogada: Ora. Keila Michaele Costa Guedes Nascimento 
Marques - Embargado: AntOnio Ernesto Amoras Colares -
Advogada: Ora. Neiva lücia da Costa Nunes • Relator: 
Desembargador Gilberto Pinheiro. 

~Q ·"A Cimara Única do E11réglo Trlbun11 de Justiça 
do Estado do Amapé, i unanimidade, conhec.u doa 
embargoe de declaraçio e, no mirito, pelo mesmo 
quorum, negou-lhas provimento nos termoa do voto 
profarldo pelo relator." 

N", 3 7&5101- Número único da Justiça: 0000592. 
11 . .2~.8.03.0000 - Origem: 2" vara Cfvel e de Fazenda 
Púb!Q da Comarca de Macapá - Embargante: José Ribamar 
Pereira • Advogado: Or. Toago Staudt Wagnet: - Embargado: 
Estado do Amapá • Advoljadol: Dr. Otivio José de 
Vasconcellos Faria - Relator: Desembargador DOglas 
Evangelista. 

~·"A CAmara Única do Egr6glo Tribunal de Justiça 
do EsUido do Amapá, 6 unanimidade, conheceu doa 
embargos de declaraçlo •· no mérito, pelo mesmo 
quorum, MijOu-lhes provimento noa lermos do voto 
proferido pelo ,..lator. • 

AGRAVOS PE JNSmUMENJO:i 

N". 2.207/00 • Número único da Justiça: 0000614-
69.2008.8.03.0000 - Origem: Vara Única da Comatca de 
Amap~ • Agrav;nte: Estado do Amapâ -Advogada: Ora. Slnya 
Simone Gurgel Juarez Dantas -Agravado: Minlstéflo Público do 
Estado do Amapá • Relacor: Desembargador 06glas 
Evangelista. 

~til! · "A Cimara Única do Egréljlo Tribunal de Just1ç1 
do E sUl do do Amapi, à unanimidade, conheceu do agravo, 
,..J,~tou a preliminar de lnadmisaibilldade do recurso e, no 
m6nto, pelo m-..o quorum, deu-lhe provimento parcial 
noe lermoa doa votos proflllldoa." 

tr, 2 2WOi - Nümero único da Justiça: 0000012· 
44.2009.8.03.0000 • Origem: t• Vara Clvel e de Fazenda 
Püblica da Comarca de Macapé - Agravanle: RZT 12 Holding 
Ltda • Advogada: Ora. Maria de Nazaré Santana de Sousa -
~ravada: Sólida Mineração S.A --~~o: Dr, Rafael_:!osé 

Cllerfen áe SOuza 6oettgl!l' • Relator: Desembargador Mérlo 
Gurtyev 

~u"º - " A Clmara Únice do Egr6glo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, nio conhocau do 
agravo nostennos do voto proferido pelo reletor." 

AGRAVO REGI!!II;NTAL NO~ms..I.B.~.~MJ;H~ 

rr, 2.275/0t _. N(rnero único da Justiça: 0000912· 
61.2008.8.03.0000 - Origem: 2" Vara Clvel da Comarca de 
Santana - Agravante: José Amilt.on de Jesus AA!aral • 
Advogado: Dr. Jorge Anaice - Agtavada: Daun:iiB<le Amaral de 
Melo - Advogado: Dr. Riano Valente Freire • Relator: 
Oesombargador Luiz Car1os 

QG(áQ · ~A Cimara Única do Egréljlo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapé, â unanimidade, conhaceu do agravo 
r111lmental e. no mérito, pelo mesmo quorum, MQOU·Ihe 
provimento nos termos do voto prolerido pelo relator." 

H", 2,31m - Nümero único da Justiça: 0000077-
392009.8.03.0000 • Origem: 1" Vara Cível da Comarca de 
Santana -Agravante: Geraldo Magela Guerra • Advogado: Dr. 
Jean Roberto da Silva Howt-Agtavada: Ecometals Manganês 
do Amapá Lida. E Ecometals Llm~ed - Advogado: Dr. João 
Amérlco Nunes Dinlz- Relator: Desembargador Mârio Gurtyev 

QGlüg • ~A Clomara Única do Egréljlo Tribunal de Ju•diça 
do Estado do Amapá, à unanlmid-. conheceu do agravo 
regimental e, no mérito, pelo mesmo quorum, Mijou-lha 
provimento nos termos do voto proferido pelo relator. • 

atBÃB.Y..Q$_..1)1;_ _ DECLN.iAÇÁO NO AGRAVO Pli 
INSTRUMENIQ ""'--',.,._ ....... """'~'--_..... 

!f, 2.180/0L..· N(rnero único da Justiça: 00005111-
~Jll! · ~A c:mara Única do Egréljio Tribunal de Justiça 84.2008.8.03.0000 - Origem: , . vara Clvcl e de Fazenda 
do Estado do Amapá, il unanimidade, conheceu do recurso Pública da Comarca de Ma capá -Embargante: Transgold Lida 
e, no mérito, pelo mesmo quorum, deu-lhe provimento - Advogado: Dr. Márcio Ferreira da $Uva - Embargados: 
~rclal noe termos do voto Ptmli.do peJo relator." aaudlzeta Cooea Moraes, Anderson Correa Pe<eora e Malheus 

- - Correa Pereira • Advoljado: Dr. JoaQuim Herbert Cardoso Costa 
.!G....J~~a~- Nümero único da Justiça: 0000114- · Relator: Desembargador DOglas Evangelista. 
662009.8.03.0000 • Origem: 3" Vara Clvel e de Fazenda 
Pública da Cornarca de Macapá - Apelan~e: Marllia Brito Xavier 
Góes • Advogada: Ora, Edilene Santos Abreu - Apelado: 
AntOnio Gonçalves Correa Nelo • Advogado: Dr. José Ronaldo 
Serra /Vves • Relator: Desembargador Mário Gurtyev 

Qlçlt.iQ • "A Cimara únic.o do Egrégío Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapi, à unanlmldade, conheceu do recurso 
e, no !Mrlto, pelo mesmo quorvm, deu-lhe provimento 
parclol nos termos do voto proferido pelo relator." 

EMBARGOS o~ DEC!.,MACÃO NA APELAÇÃO CIYEL 

.Qf..ctm ·"A CAmata Única do Egré11lo Tribumol de Justiça 
do Eatado do Amapj, • unanimidade, conheceu doa 
embargoa de declaraçio e, no m6rlto, pelo mosmo 
quorum, MQOU·Ihes provimento noa termoa do voto 
proferido pelo relator." 

~ J,2t!{08 _. Nümero único ~a Justiça: 0001224-
37.2008.8.03.0000 - Origem: Vara Unlca da Comarca de 
Mazagêo - Embargante: Raimundo Sérgio Bezerra da Rocha • 
Advogado: Dr. Adamor de Souza OUve~a - Embargada: 

N", 3 7H/OII - Número ünico da Justiça: 0000619-
91 .2008.8.03.0000 • Origem: Vara Única da Comarca de Serra 
do Navio • Apelante: Leda Peixolo da S~va - Advogado: Dr. 
Caleb Garcia Medeiros ·Apelados: Enor Alves da Silva e André 
Ries da Silva -Advogado: Dr. Alexandre Bat\ag!in de Almeida • 
Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: 
DesembargadorluizCar1os 

!f. 3,§42/0a - Nümero ünico da Justiça: 0000391· 
19.2008.8.03.0000 • Origem: 4• ~ Civel e de Fazenda 
Pública da Comatca de Macapá - Embargante: Estado do 
Amaoá • Advooado: Dr Otávio José de Vasconcelos Faria -

Mineraçâo Amapat1 Lida - Advogado: Dr. Gilson Ri>amar 
Monteiro da Siva • Relator: Desembargador Carmo Antônio. 

~·"A CAmara Única do Egréljlo Tribunal de Juatlça 
do Eltado do Amap~ à unanimidade, conheceu doa 
embargos de declaracio e, no !Mrito, pelo mesmo 
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quorum, negou·lhes provimento noa tannos do voto 
proferido pelo relator." 

~IQL_- Número único da Justiça: 0001130-
89.2008.8.03.0000 • Origem: 4• Vara Clvel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapâ - Embargante: Sanedr L1da • 
Advogado: Ora. Keila Michaele Costa Gll&des Nascimento 
Marques Fascio - Embargado: AntOnio Ernesto Amoras 
Colares • Advogada: Ora. Neiva Lúda da Costa Nunes • 
Relator. Desembargador Gilber1o Pinheiro. 

.llGiliQ • • A Clmara Única do Egriglo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, i unanlmidadt, conheaou do. 
embargos dt dtclaraçio a, no mirito, pelo mesmo 
QUOfum, negou-lhes provimento noa tennoa do volo 
proferido pelo retlltor." 

----
REGISTROS: 

Antes do encerramento da sessão, o ExcelenllsSimo 
Senhoc Desembargador Mello Castro comentou ser esta a 
unima sessão da Câmara Única, sob sua presidência, 
tnfonnando que focam julgados quarenta e oito processos 
analisados um a um, fechando assim com chave de ouro sua 
administTaçào. Agradeceu aos Desembargadores presentes. ao 
Mlnlstélio Público, aos Militares e aos SenAdores em geral. 

O Excetentíssimo Senhor Desembargador Gilberto 
Pinheiro parabenizou o Exeêlenlíssimo Senhor Desembargador 
Meno Castro pela GOnduçào, nestes dois anos. na Presidênda 
da Câmara e Secção Única, agradeceu a Deus, aos 
Desembargadores presentes, ao Ministérlo Publico e as 
Se<vidores em geral, comentários este aderidos pelo 
Exceklntlssimo Senhor Desembargador Oóglas Evangelista. 

O E~entlssimo Senhor Desembargador Luiz Caf1os 
agradeceu também pela maneira gendt e educada com que o 
E~entl!'Simo Senhor Desembargador Mello Castro presidiu a 
Câmara Unlca. 

Os Excelentlsslmos Senhores Desembargadores 
Cam1o AntOnio e Edinardo Souza. aderiram as manifestações 
anteriorll$, parabenizando o Excelentlssimo Senhor 
Desembargador Mello Castro pelos dois anos de tTanquiUdade 
com que leram conduzidos os trabalhos. 

Por fim, a Excelentissima SenhOra Procuradora de 
Justiça, Ora. Raimunda Clara Banha Picanço, em nome do 
Mlnisterio Público, solidarizou-se oom todas manifestações, 
parabenizando o Excetentissimo Senhor Desembargador Mello 
Castro, pela grande sapiência que $9<llpre conduziu os 
ITabalhos na Cone. 

Nada mais havendo ~ada a Sessão às treze 
horas e quinze mlnulos. Eu, Claey Santana Paiva. 
Diretora da Secretaria da Càma Unica. lavrei a presente ata, 
que vai por mim subsa1ta e assinada pelo ExcelenUssimo 
Senhor Desembar9a~r ~ Col ~ara. 

Desemba~~o Pinheiro 
Presidente da a 

1
a Única 

TRIBUNAL PLENO 
~O DE SECURA.NCA n, único da Jusllca: 
OOQ9!ll2:1Q,2J!92.8.0J.&OOQ 
Impetrante: 
Advogado: 
lnfonnante: 

Relator: 

Everaldo Carneiro Ribtlro 
Eden Paulo Souu de Almeida- 602AP 
Desembargador Luiz Carlos Gomes dos 
Sutos 
Desembargador Cllbtrto Pinheiro 

"Trola-se de mandado de •egur•nça impetrado por 
Everaldo Carneiro Ribeiro nomeo.ndo como auloridadc 
coatora o Relalor do Agravo de lnstnlmcnto n• 2274/08, 
Desembargador Luiz Carlos Gomes do Santns, que teria 
concedido efeito suspensivo uo recurso e dctenninado o 
d""bloqueio de crédito• existentes na conta do agravante. 

Em sua inicial disserta acerca do trâm it~ de: ProcesSO 
executivo movido em d.:sfavor de Benedito da Costa Braga, 
afinnanuo que o magistrado singular, após julgar 
improcedentes embargos à execução, determinou o bloqueio 
de valores existcnt"" na conta do executado. Entretanto, an 
ra:du da inlcrposição de agravo de instrumento foi a ordem 
cmanadn do Juizo de J• gmu suspensa liminarmente por ato da 
autoridade nomeada coatora. 

Continua aduzindo que foi interposto agravo regimental 
em face da decisão proferida pelo Relator do Agravo de 
Instrumento, onde expós sc:r inlanpcstivo o recurso, eis que 
prolocolizado fora do prazo legal. Ademais, argumenta que a 
decisão que concedeu o efeito suspensivo estaria gerando 
prejulzo de dificil ou impos•ível reparnçõo. 

Reafinna, citandu as data., relalivas nos trâmites 
processuais c dispositivos que regem a matéria, que o agravo 
de instrumento seria inlcmpe.tivo, nlo merecendo 
conhecimento, bem como d9 acerto da decisão exarnda pelo 
primeiro grau de jurisdição que dtlerminou o hloqueio de 
valorcc< na conta do agravanle, eis que existente numerário 
suficôenle para saldar o débi1o. 

Em <eu õUTaZOado argumeola ter sido violado seu direito 
liquido e êerto, ban como o cabilllQltO do mandtlmuS, 
requerendo, ao final, a concessão do beneficio da justiça 
_gratuita c liminarmente: foS>C conferido efeito su>-pensivo à 
ikcisão exarada pela autoridade nomeada~ coatora que 
doetc:rminou o desbloqueio de valore< existentes na conta do 
exec~tado. No mérito a confinnação U.. liminar deferida. 

Rd11ndos, passo a decidir. 

l'ela lcilura dos aulos deprcende-se que o impetranle 
busca suspender os efeitos de decisiio proferida c:m agravo de 
instrumento, onde o Relator do recurso, nominado autorida!k._ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

coatora, conferiu efeito suspensivo, diga-se, previsto em lei, e 
detcnninou a desbloqueio de valorc~ existcnlc:s em conta 
COtTcntc, porquanto se trotava de conta salãrio. 

Cabe destacar que se o sislana proccs.•ual vigor não 
oferecesse altcmativa par• preservar o dircilo afinnado pelo 
impetrnnlc, como nas situações em que hipótese alguma fosse 
possível o efeito suspensivo, certamente poderiamos cogitar 
acerca do cabimento do mandamus. Mas. não é o que ocorre 
na hipótese dos autos, eis que o R~-gimento lmcmo do 
Tribunal de Ju~tiça do Estado do Amapá prevê, 
expressamente, em seu art. 326. o manejo de agravo 
regimental contra decisões proferida~ pelo Relator, tanto assim 
que o irnpetranle fez uso de tal recull!o com vistas à 
modificação du decisão que lhe foi desfavorável. 

Entrctanlo, conforme pode se verificar através do sistema 
Tucujuris o agravo de regimental no agravo de inslrumento 
não foi conhecido. 

De tal dcci~ão o irnpelrante deverá fazer uso de recurso 
prcvi~to na legislação proccssuvl, porquanto contra alo 
judicial impugnável por recurso próprio não tem cabimcnlu a 
impetração do mandado de segurança, salvo quando não haja 
possibilidade de coibição eficaz e pronto pelos recursos 

comuns, o que nõo ~ o caso do~ autos. O Supremo Tribunal 
Federal, por meio da Súmula n.• 267, assim pacificou o 
entendimento: "Não cabe Mandado de Segurança conrra ato 
judicial passível de recurso ou correição". 

Nessa mesma esteira a jurisprudência pálria, inclusive de 
nossa Corte de Justiça, é pacifica confonne am:~tos que trago 
à eolaçio. 

PROCESSUAL· MANDADO DE SEGURANÇA· A TO 
JUDICIAL • RE-CURSO ORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO 
• O mandado de segurunça contra ato processual pressupõe a 
existência de recurso ordinário, sem efcilo sus-pensivo, contra 
o ato objeto da impetração • Admitir que o mandado de se
gurança substirua recurso nio interposto t fazer imprestável o 
insliluto da preclusão que possibilita o trnlamcnlo igualitário 
das partes, no processo.· (STJ • 1• Turma. Rcsp n• 149627 • 
Rei. Min. Humberto Gomes d~ Barros • Unânime • Julg. de 
09/12197 • DJU de 29/06.198 • in Prolink lnfom1a Juridico • 
Edição 18) 

PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA. 
IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL I'ASSiVEL DE 
RECURSO. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. 
AUS~NCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO 
CONHECIMENTO. I) O Mandado de Segurança ~o é o 
in~trumenlu juridicamente admis.•ívcl para utacar ato judicial 
quandu exislir Recurso próprio a impugnar o ato apontado 
como coolor. Súmula n• 267 do STF; 2) Remédio Heróico não 
conhecido e, por força do inciso VI do Código de Processo 
Civil, extinto sem julgamento do mérito. (TJAI' • MS n.• 
1056!07 ·Acórdão n.• 11041 • Rei. Dcs. LUIZ CARLOS. 
S~oçção Única • j. em 24.05.2007 • v. Unânime • publ. o:m 
18.06.2007 • DOE n.• 4028). 

Nilo há, pois, a principio, qualquer ofensa a direito 
liquido e certo do impetrante, eis que julgado o agravo 
regimental interposto, deverá fazer uso dos meios processuais 
próprio~ com vista a impugnar o ato que entende: prejudicial. 

Relativamenlc às liminares, a finalidade delas é de 
preventivamente assegurur n tutela do direito aparente, 
quando, por convincente prova já pnH:onsliNidn, se 
evidenciem configurados o fumu~ honi iuris e o pcriculum in 
mora. 

Marcelo Freire Sampaio Costa, in Aspectos da Teoria 
Geral da Tutela Antecipada, Juris Sinte.<e, Jan/fev 2001 , a 
respeito do a.sunto, e citando Humberto Theodoro Júnior. 
salienta que o ex-Desembergador "ulili:ta-se de argumentos 
singelos, porém, robustos, quando en.-.ina, em relação a 
plausibilidade de dano irreparável, ser a mesma avaliada pelo 
jui7, segundo as regras do livre convencimento, de modo que 
não dispense a fundamentação ou motivação de seu 
conhecimento; mas islo dar-se-:1 com muito maior liberdade 
de ação dn que na fonnaçiio de c:er1cza que se exige no 
processo definitivo". 

O mesmo aulor cita, uindn, esclarecendo o lana Cândido 
Rangei Qinamarco, que ele <liz 5er "um defensor ardoro.o;o da 
instrumentalidade e real efetividade do processo, a situação 
processual a ser extirpada (como se fora um cancro) mcdianrc 
a turela antecipada, fundada no inciso 11 do di"f''sitivo legal 
da antecipação da tutela de mérito, consubslancia-se na 
necessidade, inadiável, de neutralizar os malo::~ do processo, 
porque, há demoras razoáveis ditada., pelo car.iter formal 
inerente ao processo c há demoras acrescidas pelo 
comportamento d""lcal do demandado." 

Como salientei, colacionando trecho• da doutrina, a 
concessão de liminar deverá obedecer dois requisitos bá.sicos, 
que são o perigo da demora e a aparência do bom direito, 
liCildo que a inexistência de algum deles toma inevilável o 
indeferimento da liminar requerida. 

Nio vejo presente, por isso, o fumus boni íuris. daí 
porque indefiro a liminar requeridL 
··-P~tc inform3ções a autoridade nomeada coatora. 

Cite-se o Sr. Benedito da Costa Braga. para, querendo, 
intervir no feito no pra2o de lS (quinze) dins. 

Após, obra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para 
manifes1nção. 

(a) Descmbarp GILBERTQfíNIIEJRO 
~él'ator'' ' 

MARISA ER ~~LVA~DONASCIMENTO 
~~r u; Secretaria d~r~hunal Pleno 
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lliNP.AOO DE SEGURANÇA f'r.j)OOOI I'-J'.2009,8,03,!KI.II.Q 
Cantieo g' N' 1,374/2009} 

Impetrante: 
Advogado: 
Aut. Coa1ora: 
Relator: 

"VIstos etc. 

Leia Vasconcelos da Silva 
Manoel da Costa Maciel 
Prefeito do Município de Vitória do Jari 
Desembargador Lu i~ Carlos 

LEIA VASCONCELOS DA SILVA, por rrocur.~dor 
hahilitado, impetrou Mandado dt Segun~nça, com expresso 
pedido de liminar, GOntra ~uposto ato ilegal perpetrado pelo 
Prefeito Municipal de Vitúria do Jari, que tomou nulo o 
Decreto de nomeação c termo de po!<.<C da impetranle para o 
cargo público de Especialista em Educação. 

Aduziu a impetranle que foi aprovada no Concurso Público 
n• 001/07 - PMVJ, paro cargo de Especialista em Educação, c 
que em razão da desislência de várias pcssoos, o Município 
entendeu ban realilllt uma segunda convocação para o 
preenchimento das vagas não preenchidas, através do Ediwl n• 
00212008, oportunidade na qual foi chamada a imp<:trantc, 
sendo nomeada c empossada no referido cargo. 

Todavia, após seu ingresso ao =go, a auloridade impetrada, 
através do Decreto n• 016, de 30 de janeiro de 2009, tomou 
sem efeito os decretos de norrn..'1Ção e lermos de posse. 

Em raz.õo disso, suslentou a grave ilegalidade do referido ato 
pralicado pela autoridade imp~'lrada, argumenrodo que aquela 
Administração, ao tomar sem efeito sua nomeação, tentou 
burlur o concurso público reali:t.ado, para ensejar, a seu bel 
prazer, contratações de seu interesse atra•-és de oontralos 
administrativos ou remanéjamcntos. 

Ao final , pediu a conccco;.<lo de medida liminar, Inaudita 
atura part~. visando a imediata cassação do ato ilegal, para 
manter-se no exercício efetivo do cargo anleriormcnte 
ocupado, bem corno o pagamento de suas remunerações 
duranrc o período que esteve afastada. No mérito, p<:diu a 
segurança definiliva, e ainda, o beneficio da gratuidade 
judiciária, ou caso indeferido, que a.~ custas Sl!jnm pagas ao 
final. 

Juntou documentos de fls. 11/5 I, destacando documentos 
pessoais, decreto de nomeação, lermo de posse, cópia de edital 
de convocação, contra cheques, decreto n• O 1612009. 

É o suRcleate relot6rio. l'uso a fuod1mentar e decidir 
sobre o pedido dt liminar. 

Trata-se Mandado de Segurança por meio do qual a 
impctraole busca a cassação do Decreto Municipal n• 016, que 
anulou seu decreto de nomeação e tamo de posse para o cargo 
público de Especialista em Educa.çlo, depois de já ~e encontrar 
crh e•ercicio desde maio de 2008. 

Compul~ando os autos, verifico que a impetrante ingrcs.<;OU 
regulannenle no serviço público, sendo nomeada c empossada 
para o Cargo de Especialisla em Educação daquele Município, 
conforme documentos juntados nos autos. 

Pois bem. 

É bem verdade que a jurisprudência dominante no Supremo 
Tribunal Fed=l (Súmulas 346 c 473) p<:rmilcm ao Poder 
Público rever seus próprios atos, porem desde que haja 
ilegalidade ou mesmo comprovada c juslificadamente para 
melhor atender ao inleresse pliblico. 

Após análise dos motivos lançados no Decreto anulalório, 
pude que nio com:spondan eles aos fundamentos 
estabelecidos pelas súmulas citadas ou seja o ilegalidade ou o 
comprovado interesse público. 

Apenas sustentou a autoridade impetrada, que a.• 
contratações rcali7.-.das teriam e~codido os números de vagas 
prcvis1os no edital do concurso, 1odavia, nõo se pode perder de 
vista que a impetrante foi nomeada c empossada no referido 
car~:o em razão U.. ausência de preenchimento das vagas pelo• 
aprovados dentro do número estabelecido no edital. 

E sobre o assunto a Jurisprudência do STJ manifesta-se no 
sentido de que nasce par.~ o Clllldidato classificado o direito 
liquido e certo à nomeação, quando não preencllir.lo as vagas 
regulanncntc, vejamos: 
RECURSO ORDINÁRIO- MANDADO DE SEGURANÇA-
ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO 
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MA TO GROSSO 
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS - AUSÊNCIA DE 
I'REENCHIMENTO DE ALGUMAS DAS VAGAS PELOS 
APROVADOS DENTRO DO NÚMERO ESTABELECIDO -
DIREITO SUBJETIVO Á NOMEAÇÃO DOS 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS INCIALMENTE ALÉM 
DO NÚMERO. DE VAGAS- PRECENDENTE- I. ~9! 
~1o pela administracàQ ... que evidencie q necm.i~ de 
procncbjms;nto de v~~ preyi:!las em çdjtal .9ç~ 
público. não ocupadas oor aprovados . 4ql!ro do nirroqo 
e<itabelççjdo &m direi lo subjetivo i nomeado elos candidatos 
clonificaclos jnicialmenfe além !laqueie !)Úmro>. Pre=lcntes. 
2. Explicirada a necessidade de a administração nomear 88 
defmsorcs públicos, deixou de ser di~ricionllrío para se tomar 
vinculado o ato de nomeação dos recorrentes, que, embora não 
inicialmente classificados até o 88 ' lugar, diante <lu 
desinteresse de alguns dos aprovados c:m tomarem posse, 
enquadraram-se dentro do número de vagas. 3. Recurso 
ordinário provido. "(STJ- ROMS 20050036111- (1963S)
MT - 6• T. - Rtl Mia. Maria Therua de Assis Moora -
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Por outro lado, não será dc:ma.•iado ressaltar que a autoridade 
ionpcrrada afastou a impetrante dos quadros de funcionários 
daquele Município san oportunizar-lhc, todavia, qual~uer 
direito de defesa. E sobre o assunto, ressalto ainda que, 
embora a Administraçio Pública, no seu exercício da auto
tutela, tenha o poder-dever de anular ou revogar liCUS próprio,; 
atos, sem necessidade de concordância prtvia dn Judiciário, 
porém, essa prerrogativa administrativa não d ispensa a 
necessidade de observância dos princfpios con<titucion"is du 
ampla defesa c do contraditório, que no caso em análise, não 
foi observado. A Jurisprudêncio do STJ também kv-J a esse 
entendimento: 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE 
SERVIDORES CONCURSADOS. ESTÁGIO 
PROBATÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL AMPLA 
DEFESA. I. Os servidores p<iblicos concursado., nomead~ 
e empossados, que e.•tejam em estágio probatório, goam dos 
direitos constitucionais do devido processo legal e da ampla 
defesa quando em processo de demissão nu exoneraç.'lo. 2. 
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso 
provido. (ROMSISE, 1111nlstro Hamílton Corwolhldo, DJ 
18.12.2000). 

Pelos m01ivos expostos • concedo pardalmeDte a liminar 
pleiteada. para suspender ns efeitos do Dccmo Municipal, 
permanecendo a impetrante no cargo e ainda determinando 
que a autoridade impetrada se abstenha de realizar qual(j\J:Cr 
contrJta\':io referente ao cargo ocupado pela impclrante, a!É o 
ju lgamcqtotinal do prcscntcMIIIIilllfiUS. 

_ D_ctcnnino a colhcilll das informações da autoridade tida 
como cojltora, no decêndio legal. e após. encaminhem-se os 
autos a douta Procuradoria de Justiça para manifestaçio. 

lottm~M. Cumpra-se. 

Macap4, 20 de fevereiro de 2009. 
I ~----- - ' 

(11) Dese,bt~rgudor LUIZ CARL 
Relator" 

TRIBUNAL PLE!IiO 

.MM!JlAilO DE SEGURANÇA N" 0000122-43,2009.1 OJ OOOQ 
lmpctrantcs: Rodineri Souza da Silva e Outro• 
Advogado: Manoel da CoSIJI Maciel 
Aut. coatora: Prefeito do Município de Vitoria do Jari 
Relator: Desembargador Raimundo V ales 

··DECISÃO 

Vistos etc. 

RODINERI SOUZ,\ DA SILVA, CLEVDE 
NASCIMENTO DA SILVA, ROSIVALDO CHAVES DOS 
SANTOS, MARIA FEREIRA DUARTE., ADALTON 
BEZERRA DE HOLANDA, LiLIO MONTEIRO DOS 
SANTOS, DIEL CARVALHO DE SOUZA, 
IVALDELENE DE FREITAS SANTANA, AIDA 
TOSCANO FURTADO e OSMARINA ARAÚJO DE 
LIMA, identificados na inicial, através de advosado. 
impetraram Mandado de Segurança, com expresso pedido de 
liminar. contra ato do PREFEITO DO MUNIC IPIO DE 
VITÓRIA DO J ARI, nos termos da Lei n• I .55315 I. 

Alegnro~~n, em síntCC'IC, que foram aprovados em concurso 
público rcali-.ado pela Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. 
para ocup:u o cargo de Professor Educaçlo B'slca I 
(PrDfusor de I' a 4' Stril'l)- Nível Médio, e que, in vestido!~ 
nos seus cargos a panir de março de 2008, pas.<aro1m a 
regularmente exercer suas atividades na Secn:taria Municipal 
de Educação • zona urbana. 

Contudo. foram surpreendidos pelo Decrdo n• 01612009, de 
Jll, de janeiro de 2009, que tomou nulos os Dccn:tos de 
NÕmcaçãu e rc>peetivos Termos de PMSC dos impetrantes, 
demitind<H>s sumariamente dn serviço público municipal, 
inobstante sempre dcsemp~:nharem suas funções com afinco c 
zelo. 

Acrescentaram, ainda, que a motivação da autoridade 
impclmda, ao expedir o mencionado decreto de anulação, teria 
sido o excesso de nomeaçõ.:s de concurAAdo< pelo gestor 
municipal nnterior, cxtrJJX•Iandu o limite legal para 
contratação de pessoal. 

1\o entanto - acrescentaram - todos m contratados estariam 
dentro do limite previsto no edital do concurso. embora 
tenham t>s impt:trant.cs sido com·ocados em segundo chnmadn, 
faco a dcsistcncia de várirn< concursados convocados em 
primeira m3o, o que lhes guantiria reclassificação. 

Por fim, aduzirarn que a dcmissio sumária não fora 
precedida de regular processo administrativo que assegurasse 
aos impcrrantes o direito à ampla defesa e contraditório, daí a 
ilegalidade do ato perpetrado pelo gestor municipal. 

Por eMas ru~ requereram os impclrantcs a concessão de 
liminar para determinar a "il•utl;.tll CIISS41rlo 11• "'" ilq~~l, 
,,,,r,llo os 1Mp«n11IG 1111 exercldtl efetil!O ile seu 
lrt1btl/llo, fiO llte.rJitO Cll'fO flll «"P•NIIt, bellt COMO O 

p11g11111t111o ilt SUII r t,.UIItrilçlo tiiU'IIflle rollo 11 pu{tHio rllt 
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No má-ito, pedimm pela conccs.\ão 'm definitivo da 
segurança "11o stfflillo de "'""ter 11 li~~tiflllr porvr 11IUrtl 
COflt:.!!_iiJa':_ •.. 

Postularam, também. pela concessão do beneficio da 
~o1tuidade ~ustiça ou pagamento de custos 110 final do 
proccs.'". 

A inicial veio instruída, com procuração judicial, cópias de 
documentos JlCSSOais, dos DccrctOil de NomençJo e Tennos de 
Posse dos impetrantes, do Edital do concurso, da Listagem 
Geral - rcsohado do concurso público, do Edital de 
Convocaçãu, do Decmo n• 01612009-Gi\B/PMVJ e seus 
anexos. (f. 02/55). 

to relatório. Passo a examioar apenas o ptdido liminar. 

Insurgem-se os impctraotes co~tra ato praticado pelo 
Prefeito do Municlpio de V~óri• do Jari, sustentando que 
foram sumariamente demitidos de seus cargos de profes!Klr 
sem que houvesse a instauniÇào de .Jq~~lar procedimento 
administrativo para tanto. gara.1tindo-l~e o exerclcio ~pia 
dcf\:sa;:•do con1111dit6rio, coofonne disposiçiio do próprio 
te."o constitucional brasileiro. ... 

' AnaliJBndo os requisitos outorizâdon:S à concessão de 
mcdid•s de urgência, vislumbro presentes o fumus boni iuris c 
o perí~fn in moi-a na hipótese deduzida nos autos. Ex~lico. 

'lttl.~ 
E'!"" à administração pública n3o ê dada a possibilidade de 

dcmiti~dnr público (estive! nu não) liOl1 que haja a 
instauração de regular procedimento administntivo 
disciplinar, juMamcnle para g~~antir-lhc o direito ao exercício 
da ampla defesa c do contraditório, ambos princípios 
consagrados pela Cana Republicana de 1988. 

Corno se obset"\-a dos autos. o gestor do Município de 
Vitória do Jari, atravts do Decreto n• 016.12009, anulou os 

- decretos de nomeação c tcnnos de posse do impetrantes. 
contudo sem que instaurado processo administrativo com a 
finalidade de apurar eventual falta atribuída aos servidores. 

Essa circunstância, em si mesma, já autorizaria a concessão 
da liminar requerida, ante 1 oconàlcia de flagrante afronta à 
garantia individual dos ·servidores, que hi vérios meses já se 
encontravam na ativa. frustrando-lhes, ponanto, justa 
expectativa criada pela própria Administntção Municipal, que 
deliberadamente os convocou, porque aprovados em concurso 
público, para assumir o cargo de profcs..,.. da rede municipal 
de ensino. 

Ademais, o risco iminente de lesão ao direito dos 
impetrantes resta evidenciado, pois que a possibilidade de 
perder .....,.uneração que aufenm pelo exercido do cargo de 
profcsser;impõe a necessidade de assegurar o status quo dos 
servidores, vedando que a administrdÇào p<iblica efetive um 
prejuízo I'COI ao seu direito. -Pelo tlpolto. demonstnda a presença dos prcssupost"' 
necessãrios i concessão da medida liminar, deliro-a para 
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T r•ta-se de mandado de segurança impetrado por 
Jucicne dos Santos Martins e Tunira do Socorro Costa Barbosa 
contra ato, que sustentam ohusivo c ilegal, do Prefeito 
Municipal de Vitória do Jari, al<gando tcn.,n concorrido às 
vagas para Professoras de Educação Bàsica I • Filosofia. 
ofertadas no concun;o publico datado em I O de janeiro de 
2007. clas.~iticando-sc, na ocasião, em 7" c 8" lugares 
respectivamente. 

Narrarn que ap6~ homologação do resultado do 
concurso púhlico o Municlpio passou a chamar aqueles que se: 
classificaram nas primeiras colocações, eis que foram ofertadas 
quatro vagas. Entretanto, no decorrer do processo houve a 
desistência de três candidatos, além de um quarto não tt:r 
apre<e:nllldo os documentos exigidos no edital. levando, em 
conseqüência, a ser desclassificado. 

Argumentam que foi realizada uma segunda 
chamada, através do Edital de Convocação n• 00312008 e, após 
todo o trâmite do processo de nomcaçio. foram inVestidas nos 
cargos a partir de moi o de 2008, para desempenhar sua função 
na Secretaria Municipal de Educação, na 1.003 urbana. 

Atinnam que apesar de regularmente nomeadas c 
empossadas nos cargos, exercendo nonnalonc:ntc suas 
atividades, no dia 3010 1/2009. foram surpreendidas com 
publicação do Decreto n• 01612009, que anulou seus decn:tus 
de nomaçio e o termo de posse. restando evidenciada a 
arbitrariedade c abuso por pane da autoridade coatora 

Sustentam que o Gestor Municipal fez algumas 
cunsiderações equivocada.• sem atentar para a fonna legal, 
aduzindo ter ocorrido a exoncraç!o em razào do exc=o no 
quadro funcional, apesar dele ter nomeado. através de contrato 
administrativo, outra pessoa para ocupar sua vaga de 
proft:S>Ora. 

Após dissertar acerca da ofensa a S<:us di reitos 
líquidos e certos a serem mantidas nos cargos galgados atrJvés 
de concul1i0 p<iblico. pugnam pela concessão de medida 
liminar ohjctivaçio a cassação do ato ilegal, mantcndo-1! no 
exercício efetivo dos mesmos cargos que ocupavam, bem 
corno o pagatnento das ranunmções dur•nte o período em 
que estiveram afastadas. No mtrito a concessão definitiva da 
segurança, bem como o beneficio da justiça gratuita. 

Relatados. passo a decidir. 
Antes de passar a decidir o pedido liminar, 

manifesto-me a cerca do pleito a justiça gratuita. 
A lei n• 1.060/SO prevê em 5CU art. 2•, parágrafo 

único, a concessão da justiça gratuita aqueles cuja sítuaçio 
econOrnica não lhe permita pagar a.• custas do processo e os 
honorãrios de advogado, sem prejulm do sustento próprio ou 
da famllia. 8Cin corno o art. 4• assevera que • simples 
afirmação. na própria pctiçio inicial, de que não esLi em 
condições de pagar as dcspcsu processuais e os honorários de 
advogado, sem prejuízo ( ... ), ensejam a concessão de tal 
beneficio. E verificando, através do contra.~hequc de 
deumbro de 2008 (fls. 16). que a impetrante possui 
vencimento base de RS S66.2S (quinhcntM e sessenta c seis 
reais c vinte e cinco cenlllvos). aliado •o fato de ter sido 
atàstada do cargo no início deste ano, ensejam uma situação 
econômica delicada. 

Ausente, pois, qualquer impedimento à conccssão da 
gratuidade da justiça, defiro-a. 

Pa~-~-~·íli~ do pedido liminar. 

Cornpulsaodo os autos dcprccnde-sc que as 
im~tes prestaram concurso público, tendo sido aprovadas 
para o c:xerclcio do cargo de Professoras de Educação Básica • 
Filosofia no Muni c! pio de Vitória do Jari, tanto assim que 
for:un regularmente nomeadas e empossadas, conforme se 
infere da cópin dos Decretos n• 22212008 e 29012008 (fls. 
14120). 

' assegurar a pennantncia dos impetrantes RODINERI -
SOUZA DA SILVA, CLEYDE NASCIMENTO DA 
SILVA, ROSIVALDO CHAVES DOS SANTOS. MARIA 
FEREIRA DUARTE, ADAL TON BEZERRA DE 
HOLANDA, LILIO MONTEIRO DOS SANTOS, DI EL 
CARVALHO DE SOUZA, IVALDELENE DE FREITAS 
SANTANA, AIDA TOSCANO FURTADO e OSMARtNA 
ARAÚJO DE LIMA, no cxaclcio do carso de Professor 
Educ.açio Búka I (Professor de t• a 4' Séries) - Nlvtl 
Médio, do Município de Vitória do Jari, garantindo-lhea a 
percepção da correspondente remuneração, inclusive do 
período de af.,.1llmo:nto, até 1 apreciação do mérito do presente 
maltdanaut. 

Conforme ensinamento de Diógenes Gaparini. "a 
invalidação, como resro. exige o devido procedimento 
administrativo e a garaotia 110 beneficiário do ato invalidado do 
amplo direito de defesa.• (in Direito Administrativo, ed. 
Saraivn, p.l 03). 

Notifique-se a autoridade impetrada desta decisão, 
requisitando-lhe infonnaçõcs, que deverão ser prestadas no 
prazo de dez dias. 

Após. ao M inistàio Publico deste Grau para as 
manifestações de seu ofi ~io. 

Defiro a gr.tuidade judiciária requerida. 

Publique-se. 

Intimem-se. 

Cumpra·sc. 

Macap:i, 02 de março de 2009. 

(1) Desembargador RAIMUNDO VALES 
Relator" 

TRIBUNAL I'LENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N" 
0000 123-28.2()()<1.8.3.0000 

lmpcrrante: JUCIENE DOS SANTOS MARTINS E 
TANIRA DO SOCORRO COSTA BARBOSA 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL 
Informante: PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 
JARÍ 

Nlls.<:l Constituição é cristalina ao enfatizar a 
garantia do devido processo legal. O preccitu contido no inciso 
LIV do artigo S', deixa claro que ninguém scní privado da 
libc:rdade ou de seus bens scrn o devido processo legal. Cumo 

· se tanto não bastasse, la10Sccnta nn inciso LV que ao• 
litigantes. a n processo judicial ou administrativo, c ao• 
acusados em geral, do a.•segurados o contraditório e a an1pla 
defesa, com os meios c recursos a ela inerentes, vedando, no 
inciso XXXVII, a existência de tribunal ou juizo de exceção. 
sem csqueçcr a cxigéncia do art. 93, IX no ~tido da 
fundamentação substancial dos julga.nentos. 

Como bem observa Paulo H.:nriquc dos Santos 
lucon, citando Ada Pellegrini Grinover, • a Constituição 
Federal não mais limilll o contraditório c a ampla defesa aos 
processos administrativos (puniti,·os) em que haja acusados, 
mas estende u garantias a todos os processos administrativos. 
punitivos enio punitivos, t.inda que neles nio haja acusados. 
mas simplesmente litigantes. Litigantes existem sempre que, 
num procedimento qualquer, surja um conflito de interesses. 
Nilo é preciso que o conflito seja qualiticado pela prctetfsiio 
resistida, pois neste caso surgirio a lide e o pnicesso 
jurisdicional. Bou.ta que ~ participes do processo 
administrativo se anteponham face a face, numa posição 
contraposta". (anigo publicado na RJ n• 2S3 • nov/1998, p;óg. 
5). 

No mesmo sentido tlely Lopes Meirelles, in Direito 
Administrativu Brasileiro, Ed. Malheiros, p. 666, ensina que 
"110 Poder Judiciário é pcnnitido perquirir todos os &.'Jl<XtOS de 
legalidade e legitimidade para dcorobrir c pronunciar a 
nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, c seja qual 
for o artificio que a encubra. O que nio permite ao Judiciário~ 
pmnunciar-!C sobre o mérito administrativo. ou seja, .abre a 
conveni~ncia, oportunidade •. çfkíéneía ou ju!fiça do ato, 
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porque, ~ assim agisse. estaria emitindo pronunciamento de 
adoninislrdção, e não de jurisdiçlio judicial.• 

Compete, pois, no Judiciirio, o exame de todo 
comportamento não legitimo da Administração, ou seja, que 
confronte a onlc:m jurídica vigente. Al.:m disso, deverá, ainda, 
fa.zcr o e•amc dos atos administrativos que, a pretexto de 
exercer apreciação nu decisão discricionária, lranspassnr os 
limites da discricionariedade. 

Adernais, ainda que o interesse público justificasse a 
exoneração das impetrantes, nem por isso a Administração 
estaria autorizada a r<oceder ao anepio da lei, repudiando 
direitos garantidos e suprimindo princípios fundamentais, que 
o poder púhlioo, tal como qualquer adoninistr.tdor está 
obrigado a observar. 

Aliá.<, a presença do interesse público não nutoriza a 
Administ.raÇl\o a ignorar o devido processo legal c afetar 
diretamente o interesse da• autoras, pois a satisfação do 
interesse da coletividade deve ser buscada dentro da legalidade 
c não ao seu alvitre, a teor do disposto no art. 37, da 
Constituição Federal. Nesse sentido, é farta a jurispt"udenciu 
do~ Tribunais Pátrios, inclusive de nossa Cone de Justiça, 
conforme arrestos que trago a culaçào: 

ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. 
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. INAPLTCAÇÀO DA 
SÚMULA N.• 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA 
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. I. A 
Administração Públi•-a. ao n:ver os seus próprios atos, c:.<tú 
sujeita às regras constitucionais, mormente aos princípios do 
devido processo legal, da ampla defesa c do contrJditório, sob 
pena de incorrer em ilegalidade e de fonu."'llar a prática da 
arbitrariedade. 2. Agr"vo regimental dcspnwido. (AgRg no Ag 
850463 1 DF; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 200710010084-9, Relatora MinisiTa 
LAURITA V fiZ, DJ 25.06.2007 p. 287). 

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL 
AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDIMENTO 

AL>MINIST~ATIVO - APLICAÇÃO DE SANÇÃO -
lNOOSERV ANCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL • 
ANULAÇÃO. I) Todo c qualquer alo administrativo deverá 
vir devidamente motivado e precedido, quando imponar em 
qualquer tipo de sanção, do devido procedimento 
administrativo com possibilidade de ampla deti:sa e 
contr-.Kiitório. sob pena de nulidade. 2) Niio tendo sido 
garantido ao recorrido o devido processo legal, com a 
possibilidade de contraditório e ampla defesa, anula-se o ato 
administrativo que o excluiu do cugo de Secretário. 3} Apelo 
improvido. (TJAP, AC n• 3081107, Rei. Desembargador 
GILBERTO PINHEIRO,j. 22/0S/2007, p. 2710612007} 

Assim, volto a frisar não se tr'dta de analisar o nu.'rito 
do ato administrntivo. que somos sabedores. está fora da esf•Ta 
de competência do judiciário, rnas sim de coibir possíveis 
il<:galidadcs W>te a ausblcia do devido processo administrativo 
com obediéncia ao contraditório e a ampla defesa. 

Nesse sentido, c•be salientar que as liminai-cs visam 
a~segurar a tutela do direito aparente, quando através da 
denominada prova prima facie M: evidenciem os critá'ios 
classicamente adotados de aparétocia do bom direito (fumus 
boni iuris) c perigo na demora (periculum in mora). 

No primeiro pressuposto, temos a "plausibilidadc do 
direito", a evidenciar a CJ<isléncia de um interesse processual, a 
que se convencionou denominar de fumus boni juris (fumaça 
do bom dir<eilo ). No segundo, temos o eventual retanlamento 
na composição da lide com JX~ibilidade de perecimento, ou 
do próprio processo ou d<e s~u objeto: é aquilo denominado de 
periculum in mora. Sumentc o concomitãncia desses dois 
pressupostos admite a tutela liminar. 

Marcelo Freire Sampaio C<>sta, in Aspectos da 
Teoria Geral da Tutela Antecipada, Juris Síntese, JaniFcv 
2001, a respeito do assunto c citando Humberto Theodoro 
Júni<>r diz que o ex-Desembargador "utiliza-se de argumentos 
~ingclos, porém, robu~tos, quando msina, em relação n 
plausibilid:lde de dano in<'Par.ivcl, ser a mesma avaliada pelo 
juiz, segundo as regras do livre convencimento, de modo que 
não dispenSO! a fundamentação ou motivnção de seu 
Ctlnhecimento; mas isto dar-se-á com muito maior liberdade d<e 
ação do que na fom1ação de C<-rtc:za que se exige no processo 
dclinitivo". 

O mesmo autor cita, ainda, esc(a...,.,.,ndo o tema 
Cândido Rangel Dinamarco, que ele di~ sc:r "um defensor 
ardoro'O d:l instrumentalid:lde c real efetividade do processo, a 
situação proco:ssual a s<:r extirpada (como se fora um can<:ro) 
mediante a tutela antecipada, funda® no inciso 11 d<> 
dispositivo legal da antecipaç;io dn tutela de mérito, 
consubstnncia-sc na necessidade, inndi6vel, de ncutrali>.ar os 
males do processo, porqu~. há demoros razoáveis ditadas pelo 
caráter fonual inerente ao processo e há demoras acrescidas 
pelo comportamento desleal do demandado.'' 

No caso em tela, vislumbro que as impetrantes 
exerciam seus cargos desde maio de 2008, c certamente vinha 
recel><:ndo, desde então. a remuneração que lhes eram devidas, 
preenchendo, assim o fwnus honi iuris. 

Quanto ao segundo requisito, periculutn in mora 
também ~e revela aparente, pois a decisão da autoridade ora 
cootora dt:sestruturou a tranquilidadc das impetrantes, hem 
como, pos:oivelrnente trará consçquências de ordem financcir~, 
i>so por se tratar de verba de natureza al imentar. Ademais, 
Vitória do Jari, como grande parte dos municípios dul'ais, não 
sendo diferente no Estado dn Amapá, ccrtam.,te J)Ossui déficit 
~os quadros da educação e iniciado o período letivo, prejuízo 
maior terá a comunidade com o afa.•tamento de professores, 
potencinlizando a ocorrência de lesão que:, se não ineparávcl, 
no mínimo será de difitil reparação. 

No que tange ao pedido de pagamento da 
remu.!'cração no período que estivcnun _ afastadas, ~c 
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salientar, conforme pacifica doutrina e jurisprodência, que o 
mandamus niio é succdiinco de açlio de cobrança. devendo as 
impetrantes manejar ação próprio com Ull objetivo (Sumula 
269, STF). 

Corno salientei, colacionando trecho~ da doutrina, a 
concessão de liminar deverá ohcdccer doi~ requisitos básicos, 
que são o perigo da demora c a aparência do bom direito, 
:~endn que n inexistência de algum deles tomo cogente o 
indef<Timcnto da liminar rcquaidu. 

Verificado a presença dos requisitos, c por tudo que 
dos autos consta, concedo pareialmente a liminar suspendendo 
os efeitos do Dccn:to Municipal n• 01612009 em relação a 
Jucicnc dos Santos Manins e Tanira do Socorro Costa Barbosa 
e detenninando a inclusão das impetrantes na folha de 
pagamento do Município, bcnl como suas lotaÇões em uma da 
unidades escolares de acordo com as necessidades c 
conveniências municipais. 

Preste infonnaçôe.• a autoridade nomeada coatora no 
prazo legal. Após, ab111-se vista ~ d. Procuradoria d~ Justiça 
para manifestação. 

Intime-se. 
M acapã, 02 de março de 2009. 

Des. GILBERTO PINHEIRO 
elator 

""'~, ""' Diretor da S~ rio do Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA W 
0000124-13.2009.8.03.0000 
Impetrante: CLAUDIA NORONHA OLIVEIRA 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL 
l nfom~antc: PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 
JARI. 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 

Trata·~c de mandado de segurança impetrado por 
Cláudia Nol'(lflha OI iveira contra ato, que sustenta abusivo c 
ilegal, do Prefeito Municipal de Vitória do Jari. alegando ter 
concorrido à vaga para Professor Educação Bá.<ica 1 -
Educação Especial, ofcnada no concurso público datado em 
I O de janeiro de 2007, classificando-se, na ocasião, em ,. 
lugar. 

Narra que após hotnOiogação do resultado do 
concurso público o Municlpio pa.<.<;ou a chamar aqueles que se 
classificaram nas primeira.• colocações, eis que foram 
ofL-rtadas seis vagas. Entretanto, no deconcr do processo 
houve a dcsisténcia da 3' colocada, por motivos pessoais ou 
por falta de documentação comprobatória exigida, passando, 
ponanto. a ocupar a 6' colocação. 

Argumenta que foi realizada uma segunda chamuda, 
através do Edital de Convocaçln n• 0031~008, e, após todo o 
trâmite do processo de nomeação, foi investida no cargo a 
panir do m~ de abril de 2008, pD111 desempenhar sua função 
na Secretaria Municipal de Educação, na zona urbana. 

Afirma que apesar de regularmente nomeada e 
empossada nu <:urgo, excrocndo normalmc:ntc suas atividades, 
no dia 3010li2009, foi surpreendida com publicação do 
Decreto n' 01612009, que anulou lleus decretos de nomeação c 
o tmno de posse. restando cvidmciada a arbitrariedade c 
abuso por parte da autoridade CtiQlora. 

Sustenta que o Gestor Municipal fez alguma. 
considerações equivocadas sem alentar para a fnnna legal, 
aduzindo ter ocorrido a exoneração em razão do excesso no 
quadro funcional, apesar dele ler nomeado, através de contrato 
administrativo. out..- pc$Wra para ocupar sua vnsa de 
professora. 

Após dissertar acerca da ofensa a seu direito líquido 
e e<.-rto de ser mantida no cargo galgado ar.ravt. de concurso 
público, pugna pela concessão de medida liminar objetivação 
a cassação do ato ilegal, mantendo-a no cxerdcio efetivo do 
mesmo cargo que ocupava, b.'m como o pagamento da 
remuneração durante o período qu~ esteve ufastada. No mérito 
a conces~ào definitiva da segurnnço, bem como o beneficio da 
justiça gratuita. 

Relatados, passo a decidir. 
Antes de passar a decidir o pedido liminar, 

manifesto-me a cerca do pleito a justiça gratuita. 
A lei n• 1.060/50 prevê em seu urt. 2•, parágrafo 

único, a concessão da justiça gratuita aqueles cuja situação 
econ6mica não lhe pennita pagar as custas do proc=o e os 
hononirios de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou 
da familia. Bem como o art. 4• assevera que a simples 
afimllçiio, na própria peti.,lo inicial, de que não está em 
condições de pagar as despeoas processuais e os honorários de 
advogado, sem prejuízo ( ... ); ensejam a concessão de tal 
bcn~ficio. E verificando, atravts do contra-cheque de 
dezembro de 2008 (fls. 16), que a impetrante possui 
vencimento base de R$ 566.25 (quinhcnlo~ e sessenta c sei~ 
rcai• e vinte e cinco centavos), aliado ao fato de ter sido 
afastado do cargo no inicio deste ano. msejam uma situação 
econômica delicada. 

Ausente, pois, qualquer impedimento à concessão da 
gratuidade da justiça. defiro-a. 

Pas,;o a análise da liminar. 
Compulsando os ~utos depreendc-sc que o 

impetrante prestou concurso público, tendo sido aprovada, 
para o exercício do cargo de Professora de Educação Especial 
no Município de Vitória do Jari, tanto assim que foi 
rcgulannentc nomeada, conforme-;;- inli:re da cópia do 
Decreto n• 296/2008 (fls. 13) presente nos autos. 

Confonne ensinamento de Dió~;cncs Gaparini, "a 
~validação, como reera.. exice o devido procedimento 
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administrativo c a garantia ao beneficiário do ato inV"~I idado 

do amplo direito de defesa. • (in Direito Administrativo, ed. 
Saraiva, p. I03). 

Nossa Constituição é cristalina ao enfatizar n 
garantia do devido processo legal. O preceito contido no 
inciso LIV do anigo s•, deixa claro que ninguém será privado 
da liberdade ou de lleus bens S<.'flt o devido processo legal. 
Como se tanto não bastasse, tK.7esccnta no inciso LV que aos 
litigantes, em processo ·judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral, são assegurados o contraditório e u ampla 
defesa, com os meios c rocursos a ola in,·n;ntes, vedando, no 
inciso XXXVII, a existência de tribunal ou juizo de exceção, 
sem esquccc:r a exigência do an. 93, IX no sentido da 
fundan>eotação substancial dos julgamentos. 

Como bem obser-va Paulo Henrique dos Santos 
Lucon. citando Ada Pellegrini Orinovcr, • a Constituição 
Federal não mais limi~~ o contraditório c a ampla defesa aos 
processos administrativos (punitivos) em que haja acusados, 
mas estende as garantias a todos o.~ processos administrativos, 
punitivos e não punitivos, ainda que neles não haja acusados, 
mtlS simplesmente litigantes. Litigantes existem sempre que, 
num procedimento qualquer, surja um conflito de interesses. 
Não é preciso que o conflito seja qualificado pela pretensão 
resistida, pois neste caso surgirão a lide e o processo 
jurisdicional. Basta que os panicipes do processo 
administrativo se anteponham face a fac~. numa posição 
contTaposta". (artigo publicado na RJ n• 253 • nov/1998, pág. 
5). 

No mesmo sentido Hely Lopes Meirellcs, in Direito 
Administrativo Brasileiro, Ed. Malhciros, p. 666, ensina que 
"ao Poder Judiciário é pennitido perquirir todos os aspectos de 
legalidade c legitimidade para descobrir c pronunciar a 
nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja 
qual tbr o aniflcio que a encubra. O qu~ não pennite no 
Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou 
seja, sobre a cnnv.,iéncia, oportunidade, eficiência ou justiça 
do ato, porque, se assim agisse. <:stl!ria emitindo 
pronunciamento de administraçio, c não de jurisdição 
judicial." 

Compete, pois, ao Judiciário, o c:xamc de todo 
comportamento não legitimo da Administração, ou seja, que 
confronte a ordem juridica vigente. Além disso, deverá, ainda, 
fv.er o exame dos atos administrativos que, a pretexto de 
exercer aprcçiação ou decisão discricionária, ITanspassar os 
limites da discricionaricdade. 

Ademais. ainda que o interesse público ju.<tificasse a 
Cltoncnçio da impetrante, nem por isso a Administra<;io 
estaria autorizada a procedc:r ao arrepio da lei, repudiando 
direitos garantidos c suprimindo princípios fundamentais, que 
o ~ público, tal como qualquer administrador está 
obri~;ado o observar. 

Aliàs, a presença do inlere"-'IC público não autoriza a 
Administração a ignorar o ' devido processo legal e of~tar 
dirctamentc o inten::;se da autora, pois o satisfação do 
intcre.<.<c da coletividade deve ser buscada dentro da 
legalidade c não ao seu alvitre, a teor do disposto no an. 37, 
da Constituição Federal. Nesse sentido,. é farta a 
jurisprudéncia dos Tribunais Pátrios, inclusive de nos."' Cone 
de Justiça, confonnc arrestos que t.rago l colação: 

ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. 
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. INAPLICAÇÀO DA 
SÚMULA N.• 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
INOBSERV ÀNCIA DOS PRINCfPIOS DA AMPLA 
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. I. A 
Administração Pública, ao n:wr os seus próprios atos, está 
sujeita b regras constitucionais, mormente aos princfpios do 
devido processo legal, da ampla defesa c do contraditório, sob 
,rcna d~ incorrer -~-~9:alidad~ c_ de . ~.mentar a prática da 

arbitrariedade. 2. Agravo regimenUll desprovido. (AgRg no Ag 
850463 1 DF; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 200710010084-9, Relatora Mini•1r.t 
LAURITA V AZ, DJ 25.06.2007 p. 287). 

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTJTUCIONAL 
AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DE SANÇÃO -
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
ANULAÇÃO. I) Todo e qualquer ato administrativo devcr-.i 
vir devidamente motivado e precedido, quando imponar em 
qualquer tipo de sanção, do devido procedimento 
admini>trativo com possibilidade de: ampla defesa e 
contraditório, sob pena de nulidade. 2) Não tendo sido 
garantido ao recorrido o devido processo legal, com a 
possibilidade de contraditório c ampla detesa, anula-se o ato 

, administrativo que o excluiu do cargo de Secrctãrio. 3) Apelo 
1 improvido. (TJAP, AC n• 3081107, Rei. L>esen1bargador 

GILBERTO PINHEIRO. j. 2210512007. p. 2710612007) 

Sobreleva frisar nio se tratar de analisar o mérito do 
ato administrativo, que sotno~ ~bedores, está fora da esfer-.t de 
competência do Judiciário, mas sim de coibir possíveis 
ilegalidades ante a au~ncia do devido processo administrativo 
com obediência ao contraditório e a ampla defesa. 

Nesse sentido. cabe salientar que as liminares visam 
assegurar a tutela do direito aparente, qllllndo otruvés da 
denominada prova prima fade se c..ovidcnciem os cricérios 
classicamente adotados de aparência do bom direito (fumus 
boni iuri•) e perigo na demora (pc:riculum in moro}. 

No primeiro pressuposto, temos a "plausibilidade do 
direito", a evldenciar a existência de um interesse processual, 
a que se convencionou denominar de fumus boni j uris (fumaça 
do bom direito). No segundo, lemos o eventual rttarrlamento 
na composição da lide com possibilidade de perecimento, ou 
do próprio processo ou de seu objeto: é aquilo denominado de 
periculum in mo.-.t. Somente a concomitãncia desses dois 
pressupoStos ~dmite a tutela liminar. 
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Man.-clo Freire Sampaio Costa, in Aspectos da 
Teoria Geral da Tutela Antecipada. Juris Síntese, Jan/Fcv 
200 I, a n:speito do assunto c citando Humberto Theodoro 
Júnior diz que o ex-Desembargador "utili7.a-s.: de argumentos 
singelos, porém, robustos, quando cn~ina, em relaçio a 
plausibilidade de dano irreparável, ser a mesma avaliada pelo 
jui7, segundo os regras do livre convencimento, de modo que 
não di~pense 1 fundamentação ou motivação de seu 
conhecimento; mas isto dar-so-á com muito maior liberdade de 
ação do que na fonnaçào de certeza que se çxige no proce:iSO 

deliniti~·o". 

O mesmo autor cita, ainda, =lareccndo o temn 
Cândido Rangel Dinamarco, que ele di1. ~L'f "um defensor 
urdoroso da instrumentalidade e real efetividoúe do processo, 
a situação processual a ser extirpada (como se fora um cancro) 
mediante a tutela antecipado, fUndada no inciso 11 do 
di~itivo legal da antecipação da tutela de mérito, 
consubstancia·~ na necessidade, inadiável, de neutralizar os 
malc. do processo, porque, há demoras rozoál(eis ditados pelo 
car:ltcr formal inerente ao processo e há dem0l115 acrescidas 
pelo comportamento desleal do demandado." 

No caso em tela, vislumbro que a impetrante el<ercia 
seu carao desde 12 de abril de 2008, e certamente vinha 
recebendo, desde então, a remuneração que lhe era devida, 
preenchendo, assim o fumus boni iuris. 

Quanto an segundo requisito, periculum in mora 
tamb6n se revela aparente, pois a dcci5iio da autoridade ora 
coatora dcscstruturou a tranquilidade da impetrante, bem 
como, possivelmente trará conscquências de ordem financeira, 
isso por se tratar de verba de natureza alimentar. Adanai~. 
Vitória do Jari, como grande parte dos municlpios do Pais, 
não sendo diferente no Estado do Amapá, ccrtaoncntc poAAui 
déficit nos quadros da cducaçio e iniciado o pcrlodo letivo, 
prejulzo maior terá a comunidade com o afutammtn de 

·p..,.r.;.~~.-~tenéiali7.andu v oCõrrênci; de lesa;;- que, se não
irrepar.lvel, no mínimo scnl de: úificil repur•~lo. 

No que tange ao pedido de: pagamento da 
remuneração no período que esteve afascada, impende 
salientar, confonne pacifica doutrina e jurisprudência, <f!C o 
mandamus nao é succdineo de ação de cobrança, devendo a 
impetrante manejar açio própria com tal objetivo (Sú1nula 
269, STF). 

Como ~alicntci , colacionando trechos da doutrina, a 
concessão de liminar deva-á obedecer doi.< r.:qui•ito~ bá'lico~. 

que são o perigo da danora c a aparàlcia do bom direito, 
sendo que a incxistàlcia de algum deles toma cogentc o 
indeferimento da liminar requerida. 

Verificado a presença dos requisitos, e por tudo que 
dos autos consta, conQcdo parcialmente a liminar suspendendo 
os efeitos do Dccrtto Municipal n• 01612009 em rclaçio a 
Cláudia Noronha Oliveira c determinando a inclusão da 
impetrante na folha de pagan>cnto do Município, bem como 
sua lotaçio em urna da unidades escolares de acordo com as 
nec~sidodC8 c: convcni~ncia• munic~pais. 

Preste infonnaçõcs a autoridade nomeada coatora no 
pra7.o legal. Após, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça 
para manifes~ação. 

lntime·se. 
Macapi, 02 de março de 2009. 

Dcs. GILBERTO PINHEIRO 

R~ 
José ltam ~ da Rocha 

Diretor da~a do Tribunal Pleno 
\ 

TRIBUNAL PLENO 
WNDAQO PE SECUMNCA 1• úolc.o c4 .{ulJu.: 
~7.8.200'1.a.l!J.iQli.Q. 

Impetrantes: M laeraçlo Engenhnta Sen·lço Com. Lida
MINESCOM ·R. Rij:lo da Silva- ME t 
Rodla e Melo Ltda 

Advogado: V aleitei do Freitas Fnnira • S60AP 
Informante: Stcrttárlu de Est•do do 1\oltio Ambiente do 

Amapá 
Relator: De~mbaraador Gilberto Pinheiro 

''Trata-se de mandado de s.:gurdnçn impetrado por 
MINESCON L TOA, R. REGIO DA SILVA· ME e ROCiiA 
& MELQ LTDA ·ME em face de ato tido por ilegal e abusivo 
perpetrado pelo Secretário de Meio Ambiente do Estado do 
Amapá que, através de oficio, cancelou licença emitida em 
favor da.< impetrantes, determinando fossem cessadas a.< 
atividade. de extr.oc;ão mineral no Municlpio de Pano Grande
Ap. 

SuSientam em suas razões que serem detentoras de 
licenças operacionais CJ<pcdidas pela Divisão de Registro e 
Licenciamento da Secretaria do Meio Ambiente do ES1ado do 
Amap;l. entretanto, na data de 02 de fevereiro de 2009 
receberam o Oficio n• 0065/NRUCNDTMNSE.MA. 
subscrito pela autoridade nomeada cotllor• cancelando todas 
as licenças de operação das empresas estaduais ext111toras de 
seixo vcnnelho. porquanto estariam causando 
poluiçiioldegr.Wação. 

Argumentam que o texto do ofocio recebido teria sido 
moldado visando util izaçio de mercúrio na ut111Çio de ouro, 
bem como de balsa.< ~iantes. ~arte, em momento algum 
utilizarão ou utilizam o metal ou o equipamento mencionado, 
eis que ela tem como fUnção o alaraamento e limpeza de 
canais, e desbartwlqucamento de maraens de riO$. 

Dis.<eftam acaa do uso da dnp escariantc, inclusive 
fazendo uw de imagens e afinnando que apenu o Governo do 
Estado do Amapá possuiria esse tipo de equipamento. 
Adanais, cno .parecer ex..!.,rtKIO pela Policia Tócnlca dcasc 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Estado concluiu-se que o equipamento utili1Jido na extração 
de seixo seria diametralmente oposto àquele e~-pecificudo no 
dispositivo legal ins..'rto nos ofocios recebidos. restando 
ausente qualquer sostentaç3u em lei. 

Ao longo de sua peça inicial afirmam possuir todas as 
licenças emitidas pelos órgão~ oompetentes, não tendo a 
Administração in.taurado qualquer procedimento onde 
pudessem mowar os equipamentM utili·t.ados, bem como a 
formaçio de &l\lpo de estudos que, acompanhados de técnicos 
habilitados, verificarem se os mecanismos utilizados nas 
balsas estariam enquadrados no artigo 90 úa Lei 
Complementar n' 005104, dispositivo utili7.ado para suspensão 
das licenças de operação. 

Alqam ter ocorrido violaçlo da Constituiçio Federal de 
1988 e, após dissertar acerca da ofensa a seu dircitn liquido c 
certo, porquanto feridos os princípios da ampla defesa e do 
devido processo legal, requereram a concessão liminar do 
n1andamus com o fito de suspender o ato administrativo que 
dctc:nninou a suspensio das licença.< de operação para 
CJ<traçio de ~ixo vermelho rolado no kio Araguari. No mérito 
que r~ confirmada a liminar. 

Informações prestadas pela autoridade nomeada coatora 
afinnando que o ato administrativo pode ser anulado pela 
própria Administração quando eivados de vícios. Na hipótese 
dos autos afinna que a suspensão d:.os licenças decorreu do 
fato das impetrante5 terem infringido o art. 90 da LC n• 
005194, porquan:o seria proibido o uso de mereúrio nos curliOS 
d'agua, bem corno a entrada, montagem e fUncionamento de 
balsas c dragas cscariantca no Amapi. 

Em suas infonnações defende o ato administ111tivo 
arguoncntando que as atividades de mineração exiSientes no 
Estado dcuadariam o meio ambiente e o uso de novns 

tecnologias, tipo dragas cscariantes, &íl111Variam a situação de 
fonna acentuada. 

Rclatadus, passo a dceidir. 

Deprccnde-sc que a Administração. por meio de sua 
Secretaria do Meio Ambiente, delerminou que fossem 
cessadas u atividades dll empresa impetrante sob fundamento 
de serem poluidoras c degr~dantes, eis que utilizadas dragas 
escariantcs c mercúrio para o exercício de ati~·idades minerdis. 

Poder-se-ia dizer que em caso de duvida que esta deve 
prevalecer em famr do meio ambiente. Entretanto, pela 
unálise dos documentos não vislumbrei qualquer agressão que 
pudesse causar dano à natureza, eis que se trata apenas de uma 
atividade humana de e><traç:io do minirio atravts de dragas de 
sucçio. Faz parte da relação do homem com o ambiente, na 
busca do equillbrio, tais atividade5. Sobfeleva salientac, aindll, 
que não há, no meu sentir, qualquer dano sério e irreversível a 
dar ensejo a parali~çio das atividades das cmprcw 
impetrante. 

A questão em pauta nlo reside na interferência do 
Judiciirio na anàlise do mérito dos atC>ll administrativos, mas 
sim no procedimento adotado pela Admini>1raçào para 
determiOIU' o cncc:rramcnto da atividade ex=ido pelas 
impetrantes, • extraçio de seixo no c;onal c leito do Rio 
Ara11uari ·, sem a devida instauração de procedimento 
administ111tivo, rc"PCitancJo.se o devido processo legal, c com 
possibilidade de ampla defesa c do contraditório. 

Nesse sentido as&CVero que após minuciosa análise d011 
documentos juntados aos autos nlo vi•lumbrei qualquer peça 
que pudesse demonstrar que as impetrantes tiveram 
oportunidade de se manif~tar acerca do ato emanado da 
Administraçlo. 

Confonne ensinumento de Diógcnc. Gaparini, •a 
invalidaç!tl, como regra, exige o devido procwimento 
admini~trativo e a garantia ao beneficiário do ato invalidado 
do atnplo direito de defesa.• (in Direito Adminislr.ltivo, cd. 
Saraiva, p.l03). 

Nossa Constituiç1o é clara ao enfatizar a garantia do 
devido processo legal. O preceito contido no inciso LIV do 
anigo 5°, deixa claro que ninguém !lerá privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal. Como se tanto 
não ba.<tasse, acrescenta no inciso LV que aos litigante:..., em 
processo judicial ou administrativo, e aos ~ an geral, 
são assegurados o contraditório c a ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inenentes, vedando, no inciso XXXVII, 
a existblcia de tribunal ou juizo de exceçlo, sem esquecer a 
cxigencia do an. 93, IX no sentido da tündan1entação 
substancial dus julgamentos. 

Coono ban observa Paulo l-lenrique dos Santos Lucon, 
citando Ada Pellcgrini Grinover, • a Constitui<,io Fedenol llMo 
mais limita o contraditório e a ampla defesa aos processos 
administrativos (punitivos) em que haja acusados, mas estende 
as garantia• ~ todos os processos administrativos, punitivos e 
não punitivos, ainda que neles não haja acusados, mas 
simplesmente litigantes. Litiaante5 existem sempre: que, num 
procedimento qualquer, surja um conflito de int.:ccsses. Nio é 
preciso que o conflito seja qualificado pela pretensio r~istida, 
pois neste caso surgirão a lide c o processo jurisdicional. 
Basta que 06 participes do pr~ administrativo se 
anteponham face a face, numa posiçio contraposta•. (anigo 
publicado na RJ n• 253 • nov/1998, pia. S). 

No mesmo sentido Hcly Lopes Meirelles, in Direito 
Administr.ttivo Br.asileiro, Ed. Malhei~Q~, p. 666, ensina que 
"ao Poder Judiciário c permitido perquirir todos 0$ upe<.'loll 

de legalidade c ICJitimidade pua descobrir e pronunciar a 
nulid.de do alo adminiiCrativo onde ela ae encontre, e seja 
qual for o artiticio que a encubra. O que não permite ao 
Judiciário é pronunciar-te eobre o mérito administrativo, ou 
seja. sobre a convenibleia, oportunidade, cficiEncia ou justiça 
_do ato, pol'quc, ac assim agisse, cataria emitindo 
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pronunciamento de adonini~traçào, e não de jurisdição 
judicial." 

Cornpo:te, poi>, au Judiciàrio. o e~ame de todo 
componamento niio legitimo da Admin istroção, ou seja, que 
confronte a ordem juridica vigente. AJém disso, deverá, ainda, 
fazer o el<ome dos atos administrativos que, a pretexto de 
el<trcer apreciação ou decisão discricionária. transpassar os 
limites da discricionariedadc. 

Ademais, ainda que o interesse público justifica'l'IC a 
suspensão das atividades exercidas pelas impetrantes, nem por 
isso a Administração e5taria autorizada a proceder ao arrepio 
da lei, repudiando direitos garantidos e suprimindo princlpios 
fundamentais, que o poder público, tal como qualquer 
administrador cstl obrigado a observar. 

Aliás, a presença do interesse público não autorin a 
Adminimaç5o a ignorar o devido processo legal e afetar 
diretamente o interesse du requerentes, pois a satisf.,.ão du 
interes.~ da coletividade deve ser buscada dentro da 
legalidade e nllo 10 seu alvitre, a teor do disposto no art. 37, 
da Cnnstituiç3o Federal N~ sentido, é farta a 
jurisprudmcia dos Tribunais Pátrios, inclusive de nossa Cone 
de Justiça. conforme art'CStos que lr.igo à colaçlo: 

ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. 
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. INAPLICAÇÃO DA 
SÚMULA N.' 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA 
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. I'RECEDEI'ITES. 1. A 
Administraçllo Pública, 10 rever o.• =• próprios atos, está 
sujeita b regras constitucionais, monnente aoa principias do 
devido prc>CC!ISO legal, da ampla defcu e do contraditório, sob 
pena de incotra" em ilegalidade e de fomentar a prática da 
arbitrariedade. 2. Agravo reaimental desprovido. (AgRg no 
Ag 1150463 I DF; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO 2007/0010084-9, Relatora Ministra 
LAURITA V AZ., DJ 25.06.2007 p. 287). 

CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL • 
AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDIMEI'ITO 
ADMINISTRATIVO • APLICAÇÃO DE SANÇÃO • 
INOBSERV ÁNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL • 
ANlllAÇÃO. 1) Todo c qualquer ato admini~trativo dcvcr6 
vir devidamente motivado c precedido, quando importar em 
qualquer tipo de sançin, do devido procedimento 
administrativo com possibilidade de ampla defesa e 
contraditório, sob pena de nulidade. 2) Não tendo sido 
garantido ao recorrido o devido processo legal, corn a 
possibilidade de contraditório c ampla defesa. anula-se o ato 
administtalivo que o excluiu do cargo de Secretário. 3) Apelo 
improvido. (TJAP, AC n' 3081107, Rei. Dc!cmbargador 
GILBERTO Pll•oiHEIRO, j. 22105n007, p. 2710612007) 

Assim, volto a liisar nlo ac trata de analisar o mérito do 
ato administrativo. que sornM aabcdores, não está na e5fcra de 
competblcia do Judiciário, mas sim de coibir posslvcis 
ilqalidadcs ante a au.<Cncia do devido pi'OCC$SO administrativo 
com obedi!ncia ao contraditório e a umpla defesa. 

Além disso, documentos juntados aos autos demonstram 
que a impetrantes não es~ariam infringindo o dispos1o no art. 
90 d1LC n• 0005194 (É proibido o uso de mercúrio nos curws 
d'~gua, bem como 1 mtnda, montagem c funcionamento de 
balsas e d111gos escariantca no Estado para o exm:icio de 
atividade5 minerais), porquantn n Laudo de lnspoçào T~nica 
em equipamentos para Cl<traç&l de seixo (fls. 27130) dispõe 
em sua conclusio que "de acordo com o tipo de equipamento 
utilizado nu dragas cxtrator.IS de seixo de propriedade das 
empresas MINESCOM LIDA., R. RÉGIO DA SILVA-ME~ e 
ROCHA MELO LTDA. apresentados a e~amc, conclui n 
signaturio t111tar·se de equipamentos de sucção, cujo 
funcionamento não está associados ao uso de dcsagrcgadorc.< 
ou cscarificadores." 

En1 relação a utilização de mcrcuroo, desnecessário 
mencionar que para extração do seixo nlo se utiliza tal m~tal . 

Não se pode deiltar de mencionar de mencionar a 
contradição aistentc entre o~ atos da Administraçio, uma vez 
rotineiramente emitia Licenças em favor das impetran!Qo, 
porquanto cumpriam m nequisitos exigidos em lei. 
Posteriormente, sem que ocorresse qualqu« alteração na 
f01lllll ou nos equipamentos utilizados para extração do 
mineral, o mesmo órgão cancela, sem o devido processo legal, 
a licença anteriormente concedida. bem como suspende 
procedimento administrativo que tinha como objeto a 
cl<podiçio de nova licença em favor da anpn:sa Rocha & 
Melo Ltda. 

Conforme tenho me manifestado u liminares visam 
a.""'gur.Jt a tutela do direito aparente, quando atmvés da 
denominada prova prima facie se evidenciem os critérios 
classicamente adotados de aparência do boln direito (fumua 
boni iuri1) e perigo na den10111 (periculum in mora). 

No primeiro pressuposto, temos a "plausibilidade do 
direito'', a evidenciar a existálcia de um inten:uc proccssuaJ, 
a que se convencionou denomin• de filmus boni juris (fumaça 
do bom direito). No scaundo, tanos o CYaltual rewdamento 
na composiçlo da lide com poPibilidade de perecimento, ou 
du próprio processo ou de seu objetu: é aquilo denominado de 
periculum in mora. Somente a concomitAnela desses doi~ 
pressupo6tos admite a tutela liminar. 

Marcelo Freire Sampeio Costa, in Aspectos da Teoria 
Geral da Tutela Antecipada. Juris Slntcsc, Janlfev 2001 , a 
n:spcito do esaunto e citando Humberto Theodoro Júnior diz 
que o ex-o-mbargador "utiliza-se de araumcn~os singelos, 
porém, robustoa, quando ensina. em ~ a. plausibilidadc 
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de dano irreparável, ser a m.:sma avaliada pelo juiz, segundo 
as regras do livre convencimento, de modo que não dispense a 
fundament..'lÇào ou motivação de seu conhecimento; mas isto 
dar-se-á com muito maior liberdade de ação do que na 
fonnação de certeza que se exige no processo definitivo'". 

O mesmo autor cita, ainda. esclarecendo o tema Cândido 
Rangel Dinamarco, que ele diz ser ''um defensor ardoroso da 
instrumentalidllde e neal efetividade do processo, a situação 
processual tt ser <:ltrirpadu (como se fora um cancro) mediante 
a tutela antecipada, fundado no inciso 11 do dispositivo legal 
da antecipação da tutclu de mo<rito, consubstuncin-se na 
necessidade, inadiável, de ncutrnlizar os males do processo, 
porque, há demoras rdZOávc:is ditadas pelo corúter fonnul 
inerente ao processo e há demoras acrescidas pelo 
comporn~mento desleal do demandado:· 

Como salientei, colacionando trechos da doutrina, a 
concessão de liminar deverú obedecer dois requisitos básicos, 
que são o perigo da demora e a aparência do bom direito, 
sentiu que a inexistd>cia de algum deles toma cogente o 
indeferimento da liminar requerida. 

Na hipótese do~ aut~ pro<entc o fumo• boni iuris no 
tocante a ausência de procedimento administrativo, 
oportuni1.illdo a ampla dcf""" c o contraditório, anterior a 
emissão do oficio que determinou a paralisação da extração do 
mineral. O pcriculum in mora, por sua vez, resta evidente, eis 
que a suspensão das atividades, mesmo que por cuno pcriodo, 
trará prejuízos não apenas para impe1rada, mas também, 
atingirá todos seus empregados. 

Em relação ao pedido de fonnulado no sentido de que o 
CREiAp componha a lide, niio vejo como possivd, porquanto 
no mandado de segurança a prova deve vir pró-constiruida, 
não sendo admissivel dilação probatória, em especial no que 
diz respeito a coleta de depoimcntM ou realização de pericios 
técnicas. 

Adernais, deve ser ressaltado que a empresa R. REGlO 
DA SILVA . ME é autora de outro mandado de segurança 
(MS n• 172·69.2009.8.03.0000), devendo, pois, ser excluída 
do oólo ativo des.•e m:llldomus. 

Presentes, pois, os requisitos necessários, concedo a 
liminar suspendendo os efeitos do ato administmtivo que 
determinou o suspensão das atividades das empre:>as 
MINESCOM LTDA c ROCl-IA &. MELO LTDA • ME, 
consistentes na Clltrnção de seixo vermelho rolado no Rio 
Araguari. 

Retifique-se a autuação, excluindo do pólo ativo do 
presente mondamus a empre..a R. REGIO DA SILVA· ME. 

Abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça 

(a) DtsembarJ:ador CILBERT~P NHEIRO · 
Relator" ( j 

MARISA TEREZINHA ~f} ' lfÓ 'Ni\sc ( lENTO 
Diretora da Secretan5 dO T bunal Pleno\ 

T R I BU NAL PLE N O 
M.AJ'W(\DO DE S.t:GU RANCA n• úojco da Juslica ; 
OOOOIS8-8S.lOM.8.03.0000_ 
lmpen-antc: Alfrtdo Manoel dos Santos J unior 
Advogado: Joffomanoel Picanço Costa- 1487AP 
lnfonnantc: Secretário de Estado da Admini•1raç.io do 

Amapá 
Relator: De~mbar~:ador Cil~rto Pinheiro 

'1'rata-se de mandado de segurança impctr:ldo por 
Alfredo Manoel dos Santos Júnior contra ato, que sustenta 
abusivo c ilegal, do Sccrccirio de Estado da Administraç3o do 
Amapá, que deixou de nomeá-lo e empossá-lo no cargo de 
professor Classe C, Padrlo I, apesar de regular aprovação em 
concurso público para provimento do cargo de proft:Ssor ue 
matemática. 

Argumenta em suas razões que se submeteu a concurso 
público tendo sido aprovado em 155" lugar. Convocado paro 
fase de exames médicos e documentais apresentou todos 
aqudes dest:ritos no edital do cename, entretanto, lhe foi 
solicitado pelo junta médica u'll laudo especifico em razão de 
possuir cicatriz decorrente de tratamento para t'C(irada de um 
tumor maligno no intestino. O documento exigido foi 
apresentado no mesmo dia. isso em razão de te-los em mãos. 

Narrn que a junto médica requereu, ainda, determinado 
estudo, .biópsio, que foi apr~entado no dia seguinte. Nlo 
satisfeitos, os ml!dicos exigiram que fosse o parecer de um 
oncologista com o objerh·o de saber o estágio em que se 
encontrnva o câncer, apesar de ter apresentado todos os laudos 
atestando que o tumor havia sido retirado. Exigiram diversos 
outros exames c documentos nilo previstos no edital, trazendo 
enonnes transtornos, inclusive à sua famllia. 

Continua afirmando que o proce<limento udotado causou
lhe inuignação, uma vez que exerce normalmente suas 
atividades como prull:ssor contratado pelo Estudo do Amapâ, 
decorrendo dai a ilegalidade da omissão da autoridade 
nomeada coatora ern não proceder sua nomeação c posse. 

Após dissertar acerca do ofensa a seu direito liquido e 
ceno, porquanto o fato de estar em tratamento não seria 
impeditivo à nomeação e posse, requer o concessão de liminar 
no sentido de detcnninada à autoridade nomeada coatora que 
proceda à pnltico de tais atos. No mérito que seja confinnada a 
liminar. 

lnformaçõe! pr~tadas pela autori<lade nomeada coatora 
afinnando que em r87Jlo do impetrante ser portador de câncer, 
estando em tratamento quimiolerúpico, como infonnou em sua 
cxordial, a junta médica, por cautela, resolveu por aguardar a 
conclusão do tratamento médico. Inclusive, ele, por diversas 
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vezes, ~teve fora do Estado em m.ão d.:ssa necessidade e que 
o nomeação não se deu por ele ainda não estar opto 
fisicamente para a• ativiuad"" incn:ntes ã função. 

Relatados, passo a decidir. 

Antes de passar a decidir o pedido liminar, manifcst<rme 
a cerca do pleito relativo à gratuidade da justiça. 

A lei n• 1.060150 prevÇ em seu art. 2•, par.igrufo único, a 
concessão da justiçu gr•tuito uqudes cuja situação econômica 
não lhe permita pagar os custas do processo e os honorários de 
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da famíliu. 
Bem como o an. 4• assevera que a simples afinnação, na 
própria ptlição inicial, de que não está em condições de pagar 
as despesas processuais e os honorários de advogado, sem 
prcjulzo próprio ou de sua famllia, ensejam a concessão de tal 
hcnctlcio. E verificando, através do contra-cheque de 
dezemhro de 2008 (fls. 16), que a impetrante possui 
vencimento base de RS 566,25 (quinhentos c sessenta e sei ~ 
reais e vinte c cinco centuvos), aliado ao fato de ter sido 
afastada do cargo no início deste ano; ensejam uma siru:.ção 
ecnnômieA llelic:vl:l. 

Ausente, pois, qualquer impedimento à concessão da 
gratuidade da justiça, deliro-o. 

Passo a análise do pedido limiryar. 

No que diz respeito ao pedido liminar propriamente dito, 
destaca-se que o impetrante, por meio do presente mandamos, 
busca suo nomeação e posse no cargo de professor Classe C, 
Pudriio O 1, porquanto aprovado na primeira fase do concurso, 
mas ainda nio declarado apto pela junta médica em razão estar 
em tratamento decom:nte de câncer. 

Na hipótese dos autos dcpreende-!IC inicialmente o 
impetrante tinha apenas expectativa de direi to paro investidura 
no cargo que conquistara pela aprovação no concurso público, 
conforme pn:visão constante no respectivo editnl, -que é regra 
comum de balizamento para todos os candidatOii e também 
para a Auministrnção. Entretanto, no momento em que ele é 
chamado para realização dos exames médicos c apresentaçiio 
dos uocumentos exigidos no edital em substituiçiio dos 
competidores renunciantes e ~i•1t:nlc:s pelos situados em 
ordan imediatamente posterior trnnsformou essa mera 
expectativa de direito em direito público subjetivo à admissão. 

Esses fundamentos doutrintrios encontraram ressonância 
nn jurisprud~cia pátria, ai passando também a prevnleccr o 
entendimento no sentido de que "a panir du veiculação, pelo 
instrumento convocatório, da necessida<le de a Administração 
pro,·er detcnnioado mimem de vagas, a nomeação c posse, 
que seriam, o principio, atos discricionários, de acordo com o 
necessidade do serviço público, tomom-se vinculados, 
gerando, em contrapartida, direito subjetivo para o candidato 
aprovado dentro do número de vagas previstas em edital. (STJ 
- RMS 19922 I AL- Rcl. Ministro PAULO MEDINA - DJ 
11.12.2006) 

Nessa direção: 

"Nos tmnos da reiterada jurisprudencia desta Corte, 
comprovada a necessidade perene de preenchimento de 
vaga ( ... ) e a existencia de candidato aprovado em 
concurso válido, a expectativa de direito à nomeação 
convola-se em direito liquido e certo. Precedentes. 
Recurso provido para conceder a ordem à.< impctrantt:.• Ido 
Ribeiro Barbosa e Mario do Rosário CMta Villcfon.'' 
(RMS 18105/MG - Relator Mlolstro JOSÉ ARNALDO 
DA FONSECA- QUINTA TURMA - J 19/0512005 - DJ 
27.06.2005 p. ~ 15). 

"( ... ) E entendimento doutrinário e jurisprudencial de que 
a aprovação em concurso público gera mera expectativa de 
direito à nomeação, competindo à Administração, dentro 
de seu poder disericionáJio, nomear os candidatos 
aprovados de acordo com a sua coo ven iencia e 
oportunidade. 111 - Entretanto, a mera expectativa se 
convola em direito líquido c cetto a panir do momento em 
que, dentro do prnzo de validade lk• con~'llrso, há 
contratação de pessoal, de forma prcc:\ria, para o 
preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição 
àqueles que, aprovados em concu'"" ainda válido, 
estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função." 
(RESP 476234/SC - Quinta Turma - Rei. MiD. Felis 
Flscher - DJ 02.06.2003 p.334). 

Alinhado a esse paradigma pretoriano, este Egrégio 
Tribunal tamb.!m assim decidiu: 

CONSTITUCIONAL t ADMINISTRATIVO -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO 
PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA E NÃO 
CONVOCADA PARA EXAMES MÉDICOS E 
APRESENTAÇÃO DE DOCUM ENTOS EM 
SUBSTITUIÇÃO A CANDIDATO FALTOSO -
PREVISÃO EDITALÍCIA - EXISTtNCIAS DE 
VACAS E NECESSIDADE DE SEUS 
PRENClllM ENTOS DEMONSTRADOS PELA 

I ~DMINJST~ÇÃO- EXPECTATIVA DE DIREITO 
_..6._NQM.~~CAº QUE!_ SE CONVOLA EM DIREITO 

LIQUIDO E CERTO- SEGURANCA CONHECIDA [ 
CONCEDIDA. I) Niio se ignora que a aprovação em 
concurso público gera mero expectativa de direito à 
nomeação, competindo à Administração. dentro de seu 
poder discricion6rio. nomear os candidatos aprovados de 
acordo com a sua convaJiencia e oportunidade; 2) 
Entretanto, a mera expectativa se convola em direito 
liquido e certo a partir do momento em que, dentro do 
prazo de validade do concurso, a Administração Pública, 
depois de manifestar a existência de vagas, bem como, a 
necessidade de seus preenchimentos pela convocação de 
candidatos aprovados. deixa de substituir o candidato 
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faltoso pelo imediatamente posterior, descumprindo regra 
expressamente prevista no edital que. como se sa~. tem 
força de lei no âmbito do concurso público que 
regulamenta, impondo ao Poder Públf.co o seu 
cumprimento; 3) Segumnça conhecida e concedida para 
determinar à autoridaue coatora que proceda a efetiva 
convocação da impetrante para a real i7.ação dos exames 
ml!dicos e apresentação de documentação e, caso 
aprovada, a nomeação da mesma para o cargo de 
tonooudióloga, para o qual foi aprovado em concuoo 
público. (T JAP - MS n.• 1057/ - Acórdlo n.• 11828 -
Rei. CONS'f ANTINO URAIIUNA- Trtbuaal Pleno - J. 
OS/12/2007- v. Maioria - p. 22101/2008 · DOE n.• 4174). 

Sobreleva ressaltar que o direito subjtlivo do impetrante à 
nomeação e à posse se dá em razão da veiculação p:lo 
instrumento convocotório da necessidade <la Administração 
em prover dctcnninado.número de vogas, assim o que seria ato 
d iscricionlrio dado a necessidade do serviço público, toma-se 
ato vinculado. 

Não se pode deixar de mencionar que o impetrante ainda 
não foi considerado apto pela junta médica, requisito essencial 
à investidura no cargo pleiteado. Ademais, a llltelu cautelar 
que se busca é de cunho satisfativo, dai a impossibilidade de 
seu deferimento em supressão da competência plenária da 
Corte para concessão definitiva do maodamus. 

Destarte, faz-se necessário, até julgamento do mét'ito 
mandamental, as.qurar a vaga do impetrante ao cargo para o 
qual fui aprovado. 

Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta, 
concedo parcialmente a liminar, deferindo o pedido de 
grutuidade da justiça c assegurando a vaga para o qual foi 
aprovado em concurso público até julgamento final do mérito. 

Abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para 
manifestação. 

Intimo-se. !\ 

(a) Desenabargado~ptLBERT·Ori~HEIRO 
~Rc(ator" .· 

MARISA TE~ AL~~~ DO NASCIMENTO 
Di refuta ta ria do Tnbunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA 
0000172-69.2009.8.03.0000 

lm~nte: R. RÉGIO DA SILVA 

Advogado: CARLOS LOBA TO LIMA 

N.• 

Informante: SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE DO AMAPÁ 
Relator: Desembargador GILBERTO PlNHEl RO 

Trota-se de mondado de segur.mçu impctrudo por R. 
RÉGIO DA SILVA· ME (M. MINERAÇÃO) em face de ato 
tido por ilegal c abusivo petpetrado pelo Secretário de Meio 
Ambiente do Estado do Amapá que, atrav.:S de oficio, 
cancelou licença emitida em favor da impctr•ntc; 
determinando fossem cessadas os atividades de extração 
mineral no Municlpio de Pono Grande-Ap. 

Sustenta em suas razões que é detentora de licença 
operacional expedida pela Divisão de Registro c 
Liceociameoto da Seaetaria do Meio Ambiencc do Estado do 
Amapá válida até I O de junho de 2009, tendo como objeto a 
extração miner::~l elas.~ 11 (~xo rolado) no leito c canal do 
Rio Arngoori em Pono Grande. Além dis~, possuiria, ainda, 
autorização de registro de licença, emitida pelo Departamento 
Nacional de ExtrdÇ'do Mineral e dada pelo mesmo município. 

Argumenta que o cancelamento tetia ocorrido em 
roz.'lo da utilização de mercúrio t balsa escariante, entretanto, 
nunca teria feito uso. ue t•l metal, hcn1 como daquele 
equipamento, conforme lauuo emitido por expcrt da 
POLITEC, fazendo, ao contrário, uso de balsa de sucção. 

Disserta accn:a da admissibilioode do mandado de 
segurança e da competd>cia para seu processamento e 
julgamento, oduzindo que o ato rido por ilegal c abusivo não 

. foi precedido de qualquer procedimento ooministrntivo, 
ferindo, com isso, seu direito e Hquido e cer!O o monier suas 
atividades de extração mineral. 

Após afirmar eSiarem presentes o fumus boni iuris e 
o periculum in mora, requer a concessão de liminar para tornar 
<em efeito o teor do Oficio n• 
0065/NRUCCNDTMNIMAP/SEMA. e no mérito. seja 
confirmada a liminar. 

Relatados., passo a decidir. 
Depreend&-se que o Administração, por meio de sua 

Secretaria do Meio Ambiente. detenninou que fossem 
cessadas as atividades da empresa impetrodo sob fundamento 
de serem poluidoras c degradantes, eis que utilizadas dragas 
escariantc.'l c mercúrio para o exercleio de atividades minerais. 

Poder-se-ia di1.cr que em caso de dúvida esta deve 
prevalecer em favor do meio ambiente. Entretanto, pela anàlise 
dos documentos não vislumbrei qualquer agressão que 
pudesse causar dano à natureza, eis que se trata apenas de uma 
ati,-illade humano de extração do minério atn.vés de dragas de 
sucção. Faz pane da relação do homem com o ambiente, na 
busca do equiHbrio, tais atividades. Sobreleva ~ientar, ainda, 
que não hi., no meu sentir, qualquer dano ~o c irrevcrslvel a 
dar ensejo a paralisaçio da~ atividades da empresa impetrante. 

A qucstiio não reside na interferêoci.a .!!_o Judiciário 
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na análise do mérito dos atos administrativos, ma.< sim no 
procedimento adotado pela Admini~ração para detenninar o 
encerramento da lllividade exercida pela impctrdda, • extntção 
de seixo no canal e leito do Rio Araguari . , sem a devida 
instauração de procedimento administracivo, respeicando-se o 
devido processo legal, e com possibilidade de ampla defesa e 
do contraditório. 

Nesse ~tido assevero que apó~ minuciosa análise 
dos documcmos juncados aos autos nio vislumbrei qualquer 
peça que pod.:sse demonstrar Que a imPCirante teve 

~rtunidade d;~nif~tar acerca do ato emanado da 
Adminiscn>çio. 

Confonne msinamento de Diógenes Gaparini, •a 
invalidação, como regra, exige o devido procedimenco 
administrativo e a garantia ao beneficiário do alo inv•lidatlo 
do amplo direito de defesa.• (in Direico Administrativo, ed. 
Saraiva, p.l 03}. 

Nossa Constituição~ clara ao enfutin~r a garnncia do 
devido processo legal. O prcccico contido no inciso LIV do 
artigo 5', deiu cloro que nincuán seri privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal. Como se lanto 
não boslasse, aaescenta no inciso LV que aos licigantes, em 
processo judicial ou administracivo, e aos acu~os em geral, 
são nssegurados o contraditório c a ampla defesa, com os 
meios c recursos a ela inerentes, vedando, no inciso XXXVII, 
a aistêocia de tribunal ou juizo de exceção, sem esquecer a 
aigâlcia do art. 93, IX no sentido da fundammcaçio 
substancial dos julgamentos. 

Como bem observa Paulo Henrique dos Snncos 
Lucon, cilando Ada Pellcgrini Grioover, • 1 Consticuição 
Federal ni!o mais limita o cootradic6rio e a ampla defesa aos 
proc~ administracivos (punitivos) em que haja acusados, 
mas estende as garantias a todos 06 processos administnttivos. 
punicivos c não punitivos, ainda que neles não haja acusados, 
mas simplesmente litigantes. Litigantes aistem sempre que, 
num procedimento qualquer, surja um conflito de interesses. 
Niio é pnociso que o conflito seja qualificado pela prctenslo 
resistida. pois nesce caso surgirio a lide e o processo 
jurisdicional. BIS(& que os participes do p~~ 
administrativo se anteponham face a face, numa posição 
eoniTllj)Osta". (altigo publicado na RJ n' 253 • nov/1998, pág. 
5). 

No mesmo sentido Holy Lopes Meirellcs, in Di"'ito 
Administnttivo Brasileiro, F.d. Mall>eÕros, p. 666, ensina que 
"ao Poder Judiciário é pennicido perquirir todos os aspcc!OS de 
legalidade e legitimidade paro descobrir e pronunciar a 
nulidade do ato administr.llivo onde ela se encontre, e seja 
qual for o artifi~io que a encubro. O que não pennite ao 
Judiciãrin é pronunciar-se sobre o mmto administrativo, ou 
seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou juSiiça 
do ato, po<que, se assim agi5Se, estaria emitindo 
rwnnooeiamenco de administração, c não de jurisdição 
judicial." 

Compete, pois, ao Judiciãrio, o aamc de todo 
comportamento nAo legitimo da Administração, ou seja, que 
eonfionte a ordem juridica vigente. Alem disso, dcvcri, ainda, 
fazer o exame dos atos adminislrativos que, a _pretexto de 
cxc:rccr apreciação ou decisão di5Ciicionãria, transpa.<Sar os 
limites da discricionariedadc. 

Ademais, ainda que o intcrcs.<c público juscifieasse a 
suspa!Sio da.~ atividades exercidas pela impetrada, nem por 
isso a Administração estaria autorizada a proceder ao am:pio 
da lei, repudiando direitos garantidos c surrimindo princípios 
fundamentais, que o poder publico, tal como qualquer 
adnlinistrador está obrigado a nl>scrvar. 

Alii.(, a presença do inl=sse público não autoria a 
Administração a ignorar o devido f"""lÇe.<ss legal e afetar 
diretamente o interesse da autora, pois 1 satisfução do intc:n:sse 
da coletividade deve ser buscada dentro da legalidade e nAo ao 
seu alvilre, a teor do dispu>1o no art. 37, da Con>1icuiçio 
Federal. Nesse 5entido, é fona a jurisprudência dos Tribunais 
Pátrios, inclusive de nossa Cone de Justiça, conforme am:scos 
que trago à colação: 

ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. 
SuSPENSÃO DE PAGAMENTO. INAPLICAÇÃO DA 
SÚMULA N.' 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
JNOBSERVÃNCIA DOS PRINCiPlOS DA AMPLA 
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. I. A 
Administraçio Pública, ao rever os seus próprios atos, cstá 
sujeita às regras constitucionais, mormente aoa principias do 
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sob 
pena de ineon-er em ilegalidade e de fomentar a prática da 
arhitraricxade. 2. Aeravo regimental de<orovido. (AfiR& no Ag 
850463 / DF ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA--voõE 
INSTRUMENTO 200710010084-9, Rd•ton Ministra 
LAURITA V AZ, DJ 25.06.2007 p. 2A7). 

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL 
AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO • Af'L-ICAÇÃO DE SANÇÃO • 
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL • 
ANULAÇÃO. I) Todo c qualquer ato administrativo deverá 
vir devidamente mOtivado e pn:cedido, quando >importar em 
qualquer tipo de sanção, do devido proccdirncntn 
administr.uivo com possibilidade de ampla defc:sa c 
contraditório, sob pena de nulidade. 2) Não tendo sido 
garuntido ao reconido o devido processo legal, com a 
possibilidade de contntditório c ampla defeso, anula-se o ato 
administrativo que o excluiu do cargo de Scerelário. 3} Apelo 

, ir$rovido. (TJAP, AC n' 3081/07, Rei. Desembargador 
GILBERTO PINHEIRO,j. 22i05/2007, p. 2710612007} 

Auim. volto a friw nio se tntta de analisar o mé:rico 
do ato administrativo, que somos sabedores, niío está na esfera 
de competmcia do Judiciário, mu $Ím de coibir possivci~ 
ilq:alidades ance a au!hlcia do devido processo administrativo 
com obcdiblcia ao contradicório e a ampla defesa. 
' AICm diuo, documentos juntados roos auto& 

fi.!moosu.m uuc a imoetranle nlo estaria infri1111indo o .. --
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disposto no art. 90 da LC n• 0005194 (É proibido o u~o de 
mercúrio nos cursos d'água, bem como a entrada, montagem e 
funcionamento de balsas c dragas CKariantes no Estado para o 
aercicio de atividades minerais}, porquanto o Laudo de 
lnspcçJo Técnica em equipamcncos para extração de scixo 
dispõe em sua conclusão que "de acordo 0001 o tipo de 
equipamento ucilimdo nas dragas extratota5 de 'Cixo de 
propriedade das empresas MINESCOM LTDA., R. RÉGIO 
DA SlLVA-MF.., e ROCHA MELO LTDA. apresentadas a 
exame, conclui o signatário traUir·sc de equipamentos de 
•ucção, cujo funcionamento não está associados ao uso de 
desagregadores ou cscorifieadores." (fls. 24) 

Em relação a utilização de mercúrio, desnecessário 
mencionar que para extração do seixo nAo se faz """""-<ária a 
utilização de tal m:tal. 

Por fim, nilo se pode deixar de mencionar de 
mencionar a contradição existente mtn: os atos da 
Administração, uma vez que na data de lO de junho de 2008 a 
licença emitida pela Secretaria do Meio Ambiente autorizou os 
atividades de lavra pelo período dr 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias, ou seja, a empresa cumpria os requisitos exigidos 
em lei. Posteriormente, sem que oeom:sse qualquer alteroçAo 
na fonna ou no~ equipamentos utilitado~ para cxcraçõo do 
mineral, o mc.<mo órgão cancela, sem o devido processo legal, 
a licença anteriom1ên1c concedida. 

Confonnc tenho me manifestado as liminares vi$ôim 
assegurar a tutela do direito aparente, quando através da 
denominada prova prima facic se evidenciem os critérios 
cla.<Sicamente adotados de aparência do bom direito (fumus 
boni iuris} c perigo na demora (periculum in mora). 

No primeiro pressuposto. temos a 
"plausibilidadc du direito", a evidenciar a existência de um 
interesse processual, a que se convencionou denominar de 
fumus boni juris (fumaça do bom direito}. No segundo, temos 
o eventual relardommco na composição da lide com 
possibilidade de ~imento, ou do próprio processo ou de 
seu ubjeto: ê aquilo denominodo de periculum in mora. 
Somente a concomitãncia desses dois pressuposlos admite a 
tutela liminar. 

Marcelo Freire Sampaio Costa, in Aspectos da 
Teoria Geral da Tutela Antecipada, Juris Sinccsc, Jan!Fev 
200 I, a respeito do assunto e citando Humberto Theodoro 
Júnior diz que o ex-Desembargador "utiliza-se ele argumento& 
singelos, porán, robu~tos, quando ensina, em relação a 
plausibilidade de dano irreparável, ser a lllC!IIna avaliada pelo 
juiz. segundo as regras do livre convencimento, de modo que 
ni!o dispmsc o fundamentação ou motivação de seu 
conhecimento; mas isto dor-se-á com muito maior liberdad~ de 

ação do que na fonnaçlio de ccncza que se exige no processo 
definitivo". 

O mesmo autor cita, aind•, esclarecendo o 
cema Cindido Rangel Dinamarco, que ele diz ser "um defensor 
ardoroso da instrummtalidade e real efetividade do processo, a 
situação processual a ser extirpada (como se fora um cancro} 
mediante a tutela antecipada, fundada no inciso li do 
dispositivo legal da antecipação da tutela de mérito, 
coosubslaneia-sc na necessidade, inadhivel, de neutralizar ~ 
males do processo, porque, há demon~~ razoãveis ditada.• pelo 
caráter fonnal inaentc ao processo c hi danonos ~das 
pelu comportamento desleal do d .. nandado." 

Como salientei, colacionMdo trechos da doutrina, • 
coocessio de liminar deverá oOOdceer dois requisitos !>bicos, 
que são o perigo da demora c a aparência do bom direito, 
sendo que o inexist!ncia de algum deles toma cogentc o 
indeferimento da liminar requerida. 

Na hipótese dos autos pre:scntc o fumus boni iuris no 
tocante o ausência de procedimento administrativo, 
oportunizando a ampla defesa c o c:ootraditório, anterior a 
emissão do ollcio que dclcnninou a paralisação do extração do 
mineral. O periculum in mon, por sua vez, resta evidente, eis 
que a suspcnsAo das atividade.~, mesmo que por curto periodo, 
troni prejulzos nlo apenas para impetrada, mas também, 
atingirá todnot liC\ls empregados. 

Em relaç:io ao pedido de int~·mção do Municipio 
de Porto Grande, ausente previsão legal para tanto, devendo 
figurar no pólo passivo a autoridade que pratica o aco. 

Presentes, pois, os requisitos necessários, concedo a 
liminar ouspcndendo os efcicos do ato administrativo que 
dclcnninou o cuncelammto da Licença ele Operação n• 
O 143/2008, emitida em favor da empresa impetrada até 
decisão final dose e mandMmus. 

P~tc, a autoridade nomeada coatora, as n=sáriu 
infon~ no pram lcg-•1. 

Dcoorrido o prazo legal, vindo ou nio as 
infonnaçõc:s, abra-se vista a d. Procuradoria de Justiça. 

MacMpá, 02 de março de 2009. 
Desemba~ador GILBERTO PINHEIRO 

~ela:-

JIIié ltama~i ~Rocha 
Diraor da Secretaria do Tribunal Pleno 

TRI BU NAL PLENO 

MANDADO DE SECUMNCA N' 0000171-741009.1 OJ OQ9Q 
Impetrante: 
Advogado: 
Aut. Coatora: 
Relator: 

"DECIS ' 

Vistos, etc. 

Eciwldo do Socorro Alves de Sousa 
Manoel da Costa Maciel 
Pn:fcito do Munieipio de Vitória do Jari 
Desembargador Mirio Gurtyev 

Pá . 30 

ECLVALOO DO SOCORRO ALVES DE SOUZA, através 
de advogado regulannentc constituido, impetrou Mandado de 
Segurança, com expre!tSO pedido de liminar, concra ato do 
PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI que o 
excluiu abusivamente do serviço püblico municipal, alegando 
que se subrneceu ao concurso público objeto do Edital n' 
001/07- PMVJ, de 10.01.2007, promovido por aquele 
Municipio para preenchimento de cargo ile Agente de 
T ribucos, e salientando que, a dopcico do haver sido aprovado, 
nomeado, empossado e de se encontr.u- em pleno e.r.en:icio do 
cargo, o atual Prefeito daquele Município editou o Decreto n' 
01612009, de 30.01.2009. declarando nulo o alo pelo qual foi 
nomeado e investido. 

Aduziu, em resumo, que o ato impugnado é ilegal e abusivo 
uma vc:z que, segundo cnto:nde, a real pretensão da autoridade 
impetntda é preencher a vaga decorrente do ato questionado, 
admitindo outra pessoa, atrov~ de contrato admini~u-ativo. 

Destarte, requereu o deferimcnco de liminar, para cassar o 
a.to impugnado e garantir sua perman!ncia no exercício do 
cargo que vinha ocupando, inclusive recebendo sua 
remuneração nonnal e de todo u período em que esteve 
afastado. Ao final, pedindo gracuidalfc de justiça ou o 
deferimento do pagamenco dus custos qlllllldo do julgamento 
da lide, pugnou pela concessão da segurança, confinnondo a 
medida que requcn:u o titulo de liminar. 

A inicial veio instruída com os docwnentos de fls. I 0/43. 

Assim resumido& os principais argumentos do presente 
Mandado ele Segurança, passo a apreciar o pleito de liminar, 
antecipando que merece parcial ocolhimcnto, conforme a 
seguir restará justilicado. 

O pedido de gratuidade ele justiça hi de sa acolhido, haja 

~~~!é~: ~~.":a~:-.::~:en~ ~~~9~ 
assisttneia judiciúia menx:e cn'ldico acé prova em contrário, no 
caso c:'onc:reco, cambém deve ser considenldo que o impetrante 
é simples 8Crvidor público municipal e que, no mommto em 
que ajuizou esta mandamental, se encontntva desc:mpregado. 

Quanto ao pedido de liminar, rn= igual sorte, embora 
parcialmente, eonfonne anu:rionnente realçado, uma vez que, 
como é do conhocimento ~nho, em sede de m:IJidodo de 
segurança, a conccs.ão de liminar se mostra posslvel, "ex vi" 

- do que cstatui o art. -,., inc. 11, da Lei n• 1.533J1951, quando o 
documentação caJTCada com a impetraçlo faz prova da 
relevincia d01 fundamentos nos quais se aliccrça o pedido 
inaugural e quando, eoncomicantcmente, resta demonstrado 
que a continuação do produção de efeitos pelo ato impugnado 
durante o curso do ')nondamus" possa implicar na ineficácia 
ou inocuidade da segurança, caso ao final seja deferida. 

Aqui, vejo prcscnc~ ambos os pressupostos. O perigo de 
dano decOO'Cilte da demora no julgamento desta mandamental, 
porque a exist&lcia de mera expectativa, san duvida alguma, 
desestabilizanl uma sicuação de tranqüilidade, lanto para o 
impcúw)te oue continuará sem receber sua remuneraeão. como 

decorrtncia da inopinada ruptura de seu vinculo laboral, 
quanto para o próprio Munídpio, que deixará de conlar com a 
atuação do impetrante, como Agente de Tn'butos, na 
arrecadação municipal, principalmente porque, até o 
julgamento desta mandamental, não terá como substiwl-lo. 

Percebo também relevtneia nos fundamentos da pretensão 
aduzida na aordial. tendo em vista que, • luz dos autos, o 
impetrante foi aprovado no concurso público já idmlificado 
(fls. 15/28 e 38}, a.s.sim como nomeado e invescido no cargo 
em 04.09.2008, consoante revelam os documentos carreados 
por eópiu às fls. 12113. Não obstante, quando se encontrava 
no pleno exerclcio ele seu misto-, foi SUrprcCildido com a 
exclusão do cargo de agente de tribucns pelo inusitado Dc:crao 
n• O 16. de 30.01.2009. Portanto, induvidosarncntc, salta aos 
olhos o "fumus boni iuris", ou seja, a plausibilidade do direito 
invocado. 

"Ex positis'', defiro a gracuidade de justiça c, concedendo 
parcialmente a liminar, suspendo os efeitos do Decrao n' 
01612009, de 30 de janeiro de 2009, ediwdo pelo Prefeito 
Municipal de Vitória do Jari, c, como conseqüência; ordeno, 
em caráter provisório, o imediato retomo do impeuante ao 
cargo qoe ocupava, 0001 a respectiva ·remuneração. e 
determino i aucoridade indigilada coatora que se abstenha de 
real i7..at qualquer contratação com o objetivo de preencher a 
vaga então pertertcenle ao impelrantc, até o julgamento 
definitivo desta mandamental. 

Além di~ detennino à Secretaria do Pleno que 
pro\'idencic a imediata ciência à autoridade impet.'llda, que 
também deverá ser notificada para, em dez dias, prestar as 
infonnações que mtender necessárias. 

Após, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça, pelo 
prazo "'gimental. 

Intimem-se. 

Macapt, 0210312009 

(a} Dcsembarsador MÁRIO GURTYEY 
Rdator" 

Jolé lta~ da Roc:.iaa 
Di mor da ~:':~ribunal Pleno 
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TR I BUNAL PI. ENO 

N" único da JustiÇJ~: 0000179-61.1009.8.03.0000 
MANDADO Dt SEGURANÇA 
Impetrante: Maria Suzc:th Braz Pereira 
Advogado: Manoel da Costa Maciel 
lmpe1111do: Prefeito do Municipio ue Vitoria do Jari 
Relator: Desembargador Mário Gurtyev 

"DECISÃO 

Vistos, etc. 

MARIA SUZETH BRAZ PEREIRA, através de advogado 
regulannente constituído, impetrou Mandado de Segurança, 
com expresso pedido de liminar, contra ato do PREFEITO 
MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI que a CJtcluiu 
abusivamente do serviço públic:o munidpal, alegando que se 
submeteu no concurso público objeto do Edital n• 001/07-
PMVJ, de 10.01.2007, promoviclo por aquele Municfpio para 
preenchimento de cargo de Professor da Educação Bàsica 2 
(Professora de História). c solientando que, a despeito de haver 
sido apruv-dda, nomeada. empo.uada e de se encontrur em 
pl1:11o exerci cio do cargo, o atual Prefeito daquele M unicipio 
editou o Decreto n• 01612009, de 30.01 .2009, declarando nulo 
o ato pelo qual foi nomeada c investida. 

Aduziu, em resumo, que o ato impugnado é ilegal e abusivo 
uma vez que. segundo entende, a real pretensão da autoridade 
impetrada é preencher a vaga decorrente do ato questionado, 
admitindo outra pe.uoa, através de: contrato administrativo. 

Destarte, requereu o deferimento de liminar. para cassar o 
ato impugnado c garantir a po:nnanência no exercicio do cargo 
que vinha ocupando, inclusive recebendo sua remuneração 
normal c de todo o periodo em que esteve afastada. Ao final, 
pedindo gratuidado: de justiça ou o deferimento do pagamento 
das custas quando Llo julgamento da lide, pugnou pela 
concessão da !W:gurança, confirmando a medida que requereu a 
titulo de liminar. 

A inicial veio instruída com os documento~ de fls. 10/46. 

Assim resumidos os principais argumentos do presente 
Mandado de Segurança, passo a apreciar o pleito do: liminar, 
antecipando que merece parcial ac:olhimento, conforme a 
seguir restará justificado. 

O pedido de gratuidade de justiça há de ser acolhido, haja 
vista que, além do comando do art. 4", da Lei n• 1.06011950, 
deixar claro que a palavra do requerente desse tipo de 
assistência judiciária merea: crtdito até prova em contrárió, no 
caso concreto, também deve sa- considerado que a impetrante 
é simples servidora pública municipal e que, no momento em 
que ajuizou esta mandamental, se encontrava desempregada. 

Quanto ao pedido de liminar, merece igual sorte, embora 
parcialmente, conforme anteriormente realçado, uma vez que, 
como é do conhecimento comczinho, em sede de mandado de 
segurança, a concessão de liminar se mostra possivel, "ex vi" 
do que esta tu i o art. 7", inc. 11, du Lei n• 1.533/195 I, quando a 
documentação carreada com a impetração faz prova da 
relevãncia dos fundamentos nos quais se alicerça o pedido 
inauguro! e quando, concomitantemente, resta demonstrado 
que a continuação da produção de efeitos pelo ato impugnado 
dumnte o curso do "mandamus" possa implicar na ineficácia 
ou inocuidade da segurança, caso ao final seja deferida. 
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notificada para, em dez dias, pn$tar as informações que 
auender necessárias. 

Após, abra·se vista à douta Procuradoria de Justiça, pelo 
pl11ZO regimental. 

Intimem-se. 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE S!!GURANCA !'!~ OOOOII0-46.200!.8.83.000l! 
Impetrante: Jean AICJt Ferreira Baqiga 
ad,·ogado: Mnnoel du Costa Maciel 
Aut. coatora: Prefeito do Municipio de Vitoria do Jari 
Relator. Da:embargador Raimundo Vales 

"DECISÃO 

Vistos etc. 

JEAN ALEX FERREIRA BARRIGA, identificado na 
inicial. atruvés de advogado, impetrou Mandado de Segurança, 
com expresso pedido de liminar, eontrd ato do PREFEJTO 
DO MUNICfPIO DE VITÓRIA DO JARI, nos tennos da 
Lei n• 1.55315 I. 

Alegou, em síntese, que foi aprovado em concurso público 
realizado pela Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, para 
ocupar o cargo de Técnico em Enfermagem, tmdo tomado 
posse no dia 30 de agosto de 2007, conforme comprova através 
do Tenno de PoltSC que segue anexo aos autos. 

Discorreu que estava lotado junto à Secretaria Municipal de 
Saúde daquele Municfpio, onde desempenhava suas atividades 
regularmente. 

Contudo. afirmou que após retomar do periodo de gozo de 
férias, foi con1unieado verbalrno:nte pelo seu thefe imediato, 
por detenninaç4o do Prefeito, que estaria demitido do quadro 
municipal. 

Acrescentou, ainda, que não lhe foi garantido o direito de 
ampla defesa c de contraditório, nem instaurado o devidu 
procedimento administrdiivo. wis, por ser servidor público, 
somente poderia ser demitido após abertura de processo 
disciplinar. 

Por essas raWes, requem~ o impetrante CQncessào de liminar 
para determinar a ~lmedlillil CtUHÇ4o tio ato ikgal, llfllflte11tlo 
o lllfpdrllflte no uuckil> efetivo tle uu trt~balho, 110 •es•o 
cargo lfUe DCUJ14N, bem CDIIlD o p4gamen1o tk S114 
remuner11ç6o t/Urtlllle todo o perlotlo em lfiU! esteve 
afastt~tlo. ~. 

No mérito, pediu pela concessão em definitivo da segurança 
•no sentido tk 1r1anter 11/imlnar porwnturtl colfcetlúla •. 

A inicial veio instruída, com procuração judicial, cópias de 
documentos pessoais do impetrante, Termo de Posse do 
impetrante ao cargo de Técnico em Enfermagem, 
Requerimento de Fêrias, Recibo de Pagamento de Salãrio e 
cópia do Edital n• 00112007, de lO de janeiro de 2007. (f. 
08/26). 

É o breve rrlatórlo. Decido. 

Aqui, percebo a presença de ambos os pressupostos. O 
perigo de dnno decorrente da demoro no julgamento desta 
mandamental. porque a existência de mera expectativa, sem 
dúvida alguma, dcse,;tabilizará uma situação de tranqüilidade, 
tanto para a impetrante que continuará sem receber sua 
':'" ':n"!1lç1io, como dCC5_lrrên~ia da .inopin'!_da '!!.etura de ~ Por se tratar. de alegação de arbi~ria d~issão sumária e 
vinculo laboral, quanto paro 0 próprio Município, que deixará verbal de scrvulor q~e se en~trnna na nt1va em Janeiro de 
de contar com a atuação da impetrante, como professora que é, 2009, e ~r haver o 1mpetrunte JUntado aos autos, ~~o prova 
no ensino de história às suas crianças c adolescentes. pré-const•tulda se&ura à demonstração do nccessano f umus 

Vejo também a relcvãncia dos fundamentos da pretensão 
aduzida na cxordial, tcJJdo em vista que. à luz dos autos, a 
impetrante foi aprovada no concurso público já identificado 
(ti. 15 c 18/31) e, quando nomeada e regularmente convocada 
conforme Edital n• 002/2008 (fls. 12 e 16117), tomou posse em 
25.03.2008, consoante revela o documento cam:ado por cópia 
à fl. 13. Não obstante, quando se encontrava no pleno 
cxercicio de seu mister. foi surpreendida com a exclusão do 
magistério municipal pelo inusitado Dllcret<• n• 016, de 
30.01.2009. Portanto, induvidosamente, salta aos olhos o 
"fumus boni iuris", ou seja, a plausibilidade do direito 
invocado. 

"Ex positis", defiro a gratuidade de justiça c; concedendo 
parciahnentc a liminar, suspendo os efeitos do Decreto n• 
01612009, de 30 de janeiro de 2009, eLiitado pelo Prefeito 
Municipal de Vitória do Jari, c, como conseqüência, ordeno, 
em car.iter provisório, o imediato re<omo da impetrante ao 
cargo que ocupava, com a respectiva remuneração, e 
determino à autoridade indigitada coatora que se abstenha de 
realizar qualquer contratação com o objetivo de preencher a 
vaga então pertencente à impetrante, até o julgamento 
definitivo desta mandamental. 

Além disso, determino à Secretaria do Pleno que 
providencie, a retificaç4o do nome da impetrante para MARIA 
SUZETH (com H) e a imediat3 ciencia à autoridade impetrada 
do conteúdo ucsta decisão, a Qual também deverá ser 

boni jurls, apeoa.< um termo de posse datado de 30 de agosto 
de 2007 e um tootratheque de Janeiro de 2008, não me 
convenço, por 0111, da plausibilidade da postulação, eis que nil.o 
comprovado, de plano, o argumento de que ainda se 

. ~contrava vin~ulado ã administração pública municipal ~ 
Vitória do Jari nos instantes que antecederam a impetração. 

Pelo exposto, posterso a apreciação do pedido liminar para 
após as informações, que ora requeiro com urgência. 

Notifique-se a autoridade impetrada para, no praz.o de· dez 
dias, prestar informações. 

Apó.<, retomem-me os autos para apreciação do pedido 
liminar. 

Publique·se. 

Intimem-se. 

Cumpra·se. 

Macapá, 02 de março de 2009. 

(a) Deserubal"lador RAIMUNDO VALES 
Relator" 
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TRIBUNAL PLENO 

MAN!>ADO DE SEGURANCA N" OOOOlll-!&.2009 8,03,0000 

Impetrante: 
Advogado: 
Aul Coatora: 
Relator. 

&lini17JI Silva dos Santos 
Manoel da Costa Maciel 
Prefeito do Municlpio de Vitória do Jari 
Desembargador Mário Gurtyev 

"DESPACHO I DECISÃO 

Vistos. etc. 

EDINII.ZA SILVA DOS SANTOS, através de advogado 
regulannente constituído, impetrou Mandado de Segurança, 
com expresso pedido de liminar, contra ato do PREFEITO 
MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARJ que a excluiu 
abusivamente do serviço público municipal, alegando que se 
submeteu ao concurso público objeto do Edital n• 001/07· 
PMVJ, de 10.01.2001, promovido por aquele Município para 
preenchimento de cargo de Educadora Sociol, c !181ientando 
que, a despeito de haver sido aprovada, nomeada, empossada e 
de se encontrar em pleno exercício do cargo, o atual Prefeito 
daquele Município editou o Decreto n• O 1612009, de 
30.01.2009, declarando nulo o ato pelo qual foi nomeoda e 
investida. 

Aduziu, em re.umo, que o alo impugnado é ilegal e abusivo 
uma vez que, ~~egundo entende, a n:al pretensão da autoridade 
impetrada é preencha- a vaga decorrente do ato questionado, 
admitindo outra pessoa, através de contrato administrativo. 

Destarte, requereu o deferimmto de liminar, para cassar o ato 
impugnado c garantir sua permanência no exercfcio do cargo 
que vinha ocupando, inclusive recebendo sua remuneração 
normal c de todo o periodo em que esteve afll$lada. Ao final, 
pedindo gratuidade de justiça ou o deferimento do pagamento 
das custai quando do julgamento da lide, pugnou pela 
concessão da segurança, confirmando a medida que requa-eu a 
titulo do: liminar. 

A inicial veio instruida com os document~ de fls. I 0/4.7. 

Assim resumidos os principais argumentos do presente 
Mandado de Segurança, passo a apreciar o pleito de liminar, 
antecipando que merece parcial acolhimento, conforme a 
seguir restará justificado. 

O pedido de gratuidade de justiça há de ser acolhido, haja 
vista que, além do comando do art. 4°, da Lei n• 1.06011950, 
deixar claro que a palavra do requerente dellse tipo de 
assistência judici6ria merece erêdito até prova em contrário, no 
caso concreto, também deve ser considerado que a impetrante 
é simples savidora pública municipal e que, no momento em 
que ajuizou esta mandamental, se encontrava desempregada. 

Quanto ao pedido de liminar, mcrcce igual sorte, embol'a 
parcialmente, confonnc anteriormente realçado, uma vez que, 
como é do cOnhecimento comezinho, em sede de mandado de 
segurança, a concessão de liminar se mostra possível, "ex vi" 
do que estatui o art. 7", inc. 11, da Lei n• I.S3311 9S I, quando o 
documentação carreada com a impetração faz prova da 
relevância dos fundamentos nos quais se aliterça o pedido 
inaugural e quando, concomitantemente, n:sta demonstrado 
que a continuação da produção de efeitos pelo ato impugnado 
durante o curso do "'mandumus" possa implicar n~ ineficácia 
ou inocuidade da segurança, caso ao final seja deferida. 

Aqui, percebo a presença de ambos os prcssupost.os. O 
perigo de dano decorrente da demora no julgamento desta 
mandamental, porque a existência de mera expectativa, sem 
dúvida alguma, desestabilizará uma situação de tra.,qüilidade, 
tanto para a impetrante que continuará sem r~ su~. 

remuneração, como decorrência da inopinada ruptura de seu 
vinculo laboral. quanto para o próprio Município, que deixará 
de contar com a atuação da impetrante, como Educadora 
Social, na rede de ensino municipal. princil)2llmcnte porque, 
até o julgamento desta mandamental, não terá como substitui
la. 

Vejo também relevância nos fundamentos da pretensão 
aduzida na exordial. tendo em vista que, ã luz dos autos. a 
impetrante foi aprovada no concurso público jil identificado 
(fls. 18/32) c, quando nomeada c regulannentc convocada 
conforme Edital n• 005/2008 (fls. 12 e 16117), tomou posse e 
entrou em efetivo CJterticio, consoante revelam os documentos 
carreados por cópias ês fls. 13/14. Não obstante, quando se 
encontrava no pleno exercício de seu mister, foi surpreendida 
com a sua exclusão do cargo de Educadora Social pelo 
inusitado Deen:to n• 016, de 30.01.2009. Portanto, 
induvidosarnente, salta aos olhos o ''fumus booi iuris", ou seja, 
a plausibilidadedo direito invocado. 

"Ex positis", defiro a gratuidade de justiça c. concedendo 
parcialmente a liminar, suspendo os efeitos do Decreto n• 
01612009, de 30 de janeiro de 2009, editado pelo Prefeito 
Municipal de Vitória do Jari, c, como conseqüência, ordeno, 
em caráter provi!16rio, o imediato !domo da impetrante ao 
cargo que ocupava, com a respectiva remuneraç4o, e 
determino à autoridade indigitada coatora que se abstenha de 
realizar qualquer contratação com o objetivo de pn:cncher a 
vaga então pertencente à impetrante, ate o julgammto 
definitivo desta mandamental. 

/ 
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Além diuo. cletcrmino i Scaàaria do Pleno que providalcie 
a imediau c:i&cia l autoridade impccrada. que tambCm dc:l.-eri 
su notiflalda pua, em dc:z dia. prescar u infonnaçõa que 
entender Mbessárias. 

Após. aln-10 vise. l douta Procuradoria de Justiça. pelo 
pn20 rqimental. 

lntiman-K. 

M~ 0210312009 

(a) ~rpdor MÁRIO GURTVEV 
Rclalor" 

TRIBUNAL PLtNO 

MMmAD.O..ll~S~ÇA.N" _.....114-&3.21109.U.l.WQ 
lmpc:tranlcs: Jandcnon Ayd« de Lima Marinho c Outra 
Advogado: · Manoel da Costa Maciel 
Aul. Coatora: Prcfeilo doM uniclpio de Vicoria do Jari 
Rdacor: ~Raimundo Vlllcs 

"DECISÃO 

Vistoadc. 

ORENICE TAVARl:S DA SILVA e JANDEJtSON 
AYDER DE LIMA MARINHO, identificados na injçiaJ, 
através de advopdo, impetraram Maodoldo de Segurança, com 
expresso pedido de limi-. contra ato do PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, 1101tennos da Lei n• 
1.553151. 

Alepnm. em slnteac, que b.n aprovados em ooncurso 
público realizado pela Pre(citun Municipal de Vitória dc{Jari, 
para ocupar o c.rso de PJGfcaor Educaçlo Búka I 
(Professor de I" a 4" Séria) - Nlvel Mldlo, e que, inVC!"-idos 
nos _, cwp a plltir de abril de 2008, pasaram a 
rqularmc:nte excn:cr auu llividadcs na zona rural do 
município. 

Cootudo, foram aurpm:ndidos pelo Oeaúo n• 01612009, de 
30 de janeiro de 2009, que t~ nulO& os Do:cretos de 
N~ e re5pCCtivos Termos de Posse dos impetrantes, 
dcmicindo-os sumeriamcntc do ~ público municipal, 
inobstantc acmpn: dacrnpenhaRm - funções com afinco e 
x lo . 

Acrcscentanm, aioda, que a motiv.çio da autoridade 
impdnda, ao expedir o mencionado dc:crcln de anulaçio, teria 
sido o e1CCUO de nomeações de concuraados pelo aestor 
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municipal anterior, cxll'lpolando o limite lqal pera conlealaçio 
depcs..aal. 

No enranto - -.ram - todos os conu.Ddos -wn 
dentro do limite pR:Visto no cdical do concurso, embora tenb8m 
os impetrantes sido convocados em squnda chamada, face a 
desi~a de mos concunados convocadoa em primeira 
mio, o que lhes aaranciria reclassificaçio. 

Por fim, ackmnun que a danisslo sumária nio fora pnx:edida 
de rq11l• proceaao adminiscratiy0 que usqurasse aos 
impetrantes o direito l ampla defesa e contraditório, dai a 
ileplidade do alo perpecnwlo pelo JetiOr municipal. 

Por -. razões, requereram 01 impecrantes 1 concessio de 
liminar para detaminar a "IMMII.,. .._ç;r. illl M• llqt~l, 
lflnlettÚ OI iMpdr.IIIG 110 uen/c/o ef,U,. de Ull 
IIWfMfU, .. ·-· Ctl'fO fllll DCupaiWM, kM C#M(I (I 

~·- i/e ,,. •-uert~ç;lo llur11ttle liHill o perÚIÚ e• 

fiU ati- -~-··"- . 

No máito, pedirlrn pela concculo em definiciw da 
seaufanÇI "•• settt/M i/e ••Mer • O.U.u ptHHitiiUtl 

c•.cUJtl•"· 

Postularam. tambán. pela COIICe5sio do benef'~eio da 
ara~~~idade de julliça ou papma~to de cullas ao final do 

~· 

A inicial veio illltnlkll, com procuraçio judicial! cópias de 
~os pessoais. dos Decretos de Numeaçio e Terr1101 de 

Poaae doi impdranlc:a. do Edical do COIICUI"I<l, da Listqcm 
Gaal - -..ttado do CMCUrao público, do Edital de 
Convocaçio, do Decreto n• 01612009-GABII'MVI e seus 
aneJ<Os. (f. 02/55). 

t o relatMio. PatiO a namlaar apeau o pedido llmlur. 

lrwurgern-sc oo; impetrantes contra ato pnticado pelo Pn:feito 
do Municlpio do Vitória do Jari, austcntando que foram 
aumariammtc demitidos de acus caraos de profcuor san que 
hou\ale a inlllllraçio de resular procedimento adminillrativo 
para tanto, prantindo-lho o e><crclcio da ampl• de(.,.. e do 
contnlditório, coniOrme dispotiçio do próprio texto 
constitucional bruileiro. 

Analisando 01 requisitos autorizadofes 1 concessio de 
medidas de urafncia, vislumbro pmcnlea o fUmus bani iuris e 
o pcri<:ulun in mon aa hipótese deduzida nos autos. Explico. 

É que i adminislraçlo plibliça nlo é dada a possibilidade de 
demitir ac:Mdor público (elllYel ou nio) 1e111 que ~a a 
inslauraçio de reaulllr proc:odimenlo adminilltnlivo disc:iplinar. 
justamenle para prantir-lhe o direito ao cxc:rcicio da ampla 
defesa c do contraditório, 1111bos princípios cón .. paOO& pela 
Carta Republicana de 1988. 

Pá • 32 

Como se ohlerva dos iUtoa, o aator do Municipio de Vitória 
do Jari, acravés do Decreto n• 01612009, anulou 01 decreto$ de 
nomeaçio c lamOI de posse do i~tcs, contudo 1e111 que 
insleurado proceao adminislratiYo com a finalidade de apwv 
ewntllal falu lllribulda aos servidores. 

Essa cita~ns&cia. em li~ jA autorizaria a concess3o 
da liminar requerida, &ll(C a oc:ontncia de fta&rante afi-onta l 
prantia individual dos aervidorea, que "' mos ITieSCI já se 
encontravam na lliva, m..tranclo-lhea. portanto, jusca 
cx~tiva criada pel1 propria Administraçlo Municipal, que 
dehbaadunence os convocou, porque aproyados em concurso 
público, para assuonÍt' o C1Q10 de professor da rede municipal 
dea~sino. 

Ademais. o risco iminente de ledo 100 direito doi impecrantes 
rata evidenciado, pois que 1 possibilidade de perder a 
rcmunençio que aufcrcm pelo exerclcio do carao de profcaaor, 
impõe a necessidade de uaeaunr o llatul quo dos suvidores. 
vedando que 1 administraçlo pública cfi:tive um prcjufzu real 
ao seu direito. 

Pelo e1poale, demonstrada 1 preacr;ça . dos pressupostos 
nec:aáriol à concealo da medida limU., defiro-a para 
uaeaurar a permanâ1cia doi hnpecranla ORENICE 
TAVARES DA SILVA eJANDERSON AVDERDE LIMA 
MARINHO, no cx«dcio do CIIIO de Pro(eaor Educaflo 
Búica I (Pro(a- de t• a 4" Sérks) - Nlvel Médio, do 
Municlpio de Vitória do Jari, pnntindo-lhcs a peroepçio da 
conespondentc remuncnçio, inclusive do perlodo de 
afutarnento, ~ a tpreciaçio do Mito do presente 
MIUIÚMIIS. 

Notifique-se a autoridade impetrada deota decisio, 
requiailllndo-lhe informaç6es, que deYerlo ser prcsladas no 
prazo de dez diu . 

Após, ao Minlltério Público deite Grau para • manifestações 
de seu oficio. 

Defiro &JI"IIIIidade.iudicilria requerida. 

Publ ique-ae. 

lntimem-ae. 

Cwnpra-se. 

Macapl.. 02 de março de 2009. 

(a) Desembarpd« RAIMUNDO VALES 
Rclll 

:Lq de Março de :Lq4s 

64 AJ'\OS de Atividade 
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T RIBUNAL PLENO 

A DITAMENTO DE PAUTA . 

De ordan du Excelentíssimo Senhor Desembargador Dõglas 
Evangelista Ramos. Presidente do Tribunal Pleno, faço ciente 
a todos os intercs.'l!dm c """ que virem o presente EDITA L, 
ou dele conhc.:immto tiverem, que no oia 18 (de>olto) de 
março de 2009 (quorta-reíro), às 08 (oito) boru, nu em 
<cssiio subseqüente, no editicio salc do TJAP, sito na Rua 
GL'Tlcrul Rondon. n• 1295, esquinn com a Av. FAB, Bairro 
Central, na sala de sessões do Plenário, reolizar-se-á a 273' 
Sesdo Ordídrfa pard j ulgamento dos seguintes f..itos e 
daqueles oprescntadus " " mesa, independentemente de 
puhl icaç.~o: 

~AOO DE S~GURAtjÇA ~QO~(t.6J l009.8J)3.~ 
!An.ti&.cul.s. • 1 368/1008) 

hnpcHontc: 
Advogado: 
I nf'om1ante: 

Pedro Rodrigues Gonçalves Leite 
Evoldo Silva Corrêa- OAB n' 135S/AP 
Presidente da Comlss~o Eleitoral para 
escolha da lista tríplice para o cargo de 
Procurador-Geral de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Amapá 

Litisconsoncs: locl Pela<S dos Reis e Roberto da Silva 
Álvares 

Relator: Desembargador Mó rio (;urtyev 

Macopâ.l ,1~dc2 

A TA DA O'.W St:S.Sr\0 I:XTRAORQ!NÁKI ~ 

Às oi lo horas c quarenta e um minutos do dia cinco de 
março de 200CJ, lili aberta 1 sess.lo, presente< us Exeel<ntissinlOS 
Senhor~ O.:scmbatgadores Mdlo Casuo (Presidente), Oóglas 
f:vangehsto, MArio (jurtycv, Cílberto Pinheiro Luiz Carlus Cormo 
Anlllnin, F.dinnrdo Souza e • Procuradora de J~iço Raimundo Claro 
Uanha Pic:anço, 

Ap'~ a leilura c aprovaçlo à unanimidade da ala t.l:t. 

sessilo antctior. foram julgados os seguintes P""""'""S: 

tCJjnico· _j)_Q()Q()JJ1:)6.200Ci.&.03.0000JH~Sjl09} 
Impetrante: Lucivol Magno Almeida da Silva 
Paciente: Luci vai Magno Almeida W. ~iln 
Aut. Cnat<lnl: Juizo de Direito do Vara de f:xecuçlles Penais do 

r .stado do Amapt 
Relator: IX<. (j ilberto PinhcJrO 
l'lecisao: A Scc<;ilo Ünica do Tribunal de Justiça do F.<lado do 

Amapá, i unnnintidlllle, cool>:ccu d~ Ordem e, no 
mérito, pelo mesmo quo"'"' A DENF.COU nos 
ttrmos du vt.co prorl.!rido ptlo eminente Rdatn, ... 

N'Onjco· ~IO.~JOOOO!HCN'2471/09) 
lmpcnnntes: Luiz Mal)nO do Rn<Diio Pieanço (Adv.) 
l"ucicnre: Luiz Morais Ch3@a"' 
Aut. C:uatorn: Juizo de Direito do Núcleo de Atendimento ê Mulher da 

ComllJ'(a de Mocapli 
Relator. · Oes. Luiz Carlos 
Dccisao: A Secçlo Única do Tribunal de Justiça do Estado do 

Amllj)á, i unanimidade. conheceu da Ordem e no 
mérito, pelo mesmo t{IIOI'II/11 A llf.:\'EGOU ' nos 
t<rmo.< oo voto prorerido pelo emineniA: Rdator". 

N" únjco· .22!l!l!IU:Ih.2Q09 8 03 0000 !ffÇ N" 2 477/.1)9} 
lmpctrantrs: Adivan Vitor ();orro; de Olivtim (Adv.) 
P...c:M:-nte: Mistael Nunt.'S tk LLccna 
Aut. CnlllUru: Juizo de Direito da J' Var.t Ctiminol da Comarca de 

\ loc.apA 
Relntor: 0.:.. Luiz Carlos 
Dccisao: A Secção Ünica do Tribunal de Ju"iça do Fstado do 

Amapi. i u~nimidndt, conheceu da O rtkm e. no 
mtrno. pclu mesa10 quonJm A DENEGOU nos 
ltfmos do voho proferido pelo eminente Rei Olor". 

~.2007,.S01Q()()O lAR N" 01!§12007} 
~Mf;mQ} 

A~or: Fran Soares Nascimento Júnior 
Advogado<. ~rancisco Fabiano l>ias de Andr•d< c Miguel Roberto 

N. Andrnde 
Rtu: Mmistério Público do listado do Amapá 
Relator: llcs. l.uiz C'nrlos 
Revisor: l>es. Carmo AntOnio 
O.cisao: A Sccçao (tnic.1 do Tribunal d.: Justiça do F~todo do 

Anlapà, em continuidade de julgamento, rtjeitou, por 
maKNia, as prel iminares suscitadas Uc: t'ficio pelo 
O,,.,nbargador Mello Castro <k •u~ncia de 
juri-.diçJo do juiz sentcneiantc c nulid:uJe do processo, 
•cncido< ns l'lesembllçadorcs Mello Castro, Gilberto 
Pinhctro c Dl\glas Evangelista e. no mérito. na parte 
conhecida, t~m por maiorio, Jllt.GOU 
1.\IPROCF.Of.NTE a Açilo Rescisória nos termos dos 
\'Otns proferidos. Vencidos os l.ll;scmbargodores 
Oóglas Evançclosta, Mello CostrD e Gilberto rinhcoro." 

Rt&i•truo: Foo mVCrltda a urdem de julgamento. porque o 
cnunemc l'lesembar;ador Gilberto Ponhciro estava presidindo um 
painel no conpcsso do Mintst~io Públ ico t precisava se auscntat, 
sendo inicoado o julgamento pda AR. para libc:r81 o Desembargador 
Gilberto l'mhctro. em nuão do Ccotyesso Internacional da Amazclnia, 
o JUI:AffiCnlo foo ~uspcnso is 9 20. A «:.<w de julg;rmcnto fot 
reaberta As ILOO. Ao fin•l do sesslo o Oes. (jilbcrtn Pinheiro, 
p~bentzou o l>cs. Mello Çastro pela cooduçilo u~ <!!?i< ~ 
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SecÇio, .pelos judiciosos votos. pela cordinl idade c tranquilidode. 
Patah<.mzou tamMm a tOOos os scrvcntulirios, e :.o Mimstêrio Pühlico 
c ~r•dectr ao eterno, pedindo a ele qioc cont inue a dar-lhes 
s~orin, parabeniZOU tombtm o emin<nt< Desembargador l>õj:las 
t:.angclista pela suo po<se. finalizou pedindo "'' Criodor sal>:doria 
para todos patll que posum j ulgar com justiça. O Excelentlssomo 
Scnh~ De.<embargador Mello Castro (Presidente), ngrodeceu c 
enfauzou que na próxima scs<io, o Secçilo ~ará bem representado 

P_<IO Oes .. Gil~rto Pinheiro cnm o brilhantL""" de scmpn:. o 
Excc:lenlissomo Senho< Desemb11gador Luiz Carlos. reiterou todas as 
palavra< profctida.• da terça.fcira pas.<oda. 

CÂMARA ÚNICA DÀ COMARCA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
AV. GENERAL RONDON, 1295, P~DIO DO T JAP-CEP 

68906390 

Pauta de Publlcaç3o-Atos Judiciais 

N" únloo de Justiça: 0000027-13.2009.8.03.0000 
AGRAVO 
AGRAVANTE: MINERADORA VILA NOVA 
Advogadlo: JUPIARAARAUJO RIBEIRO JUNIOR· 883AP 
AGRAVADO: COMPNHIADQCAS DE SANTANA 
Advogado: LO RENA GEMAQUE DOS SANTOS • 949AP 
Oespactlo!Oecido: DECISÃO 

MINERADORA VILA NOVA. por intermédio de adllogado 
devidamente habiWtado, lnletpOs agravo de lnstrunenltl, com 
expreiiSO pedido de efeito suspensivo, contnl a dedsAo 
proferida pela MM. .Niza de Di relia de 2.' vara Clvel da 
Cornan:a de Santana que. 0011 autos da ação caulelar que 
move enl deslavor de COMPANHIA DOCAS DE SANTANA. 
lndelerlu o pedido liminar por 5I deduzido. 

Em auas razOes, alegou que o valor cobtado peta agtavada 
para permitir o embarque do mlnllrio eatocado em suas 
lnslalaQOes estâ acima daqueles avançados no Termo de 
Acordo firmado pelas partes nos auloa da açao renovatória, 
o.Jjo 16rmlno da 'llg6nda ocorreu em 31/1212008. Sustentou que 
ré aproveita-H da lituaçto para pqtlca extoràva de cobrança, 
em que pese os débitos por ela perseguidos ser objeto de 
ações juc!ldais. 

Mrmou que com a ptesente açao cautelar não pretende 
esquiY.Ir-se do pagamenlo referente ao embarque cobrado 
antecipadamerte. comprornetendo-&e a Qli~lo tão-logo seja 
descontada a cana de crécliiO relativa ~ alienação do minério 
estocado na COSA. Adi.IZiu que os demais débitos buscados 
pela agravada, contudo, se forem efetivamente confirmados 
pelo Poder JodldMo, os Nmplirâ ao final das respectivas 
demandas, quando restarem consoidados os correspondentes 
valores. 

Ressaltou que, em que pese as difiaJidades que vêm 
amargando, sempre buscou horvar aaus compromissos 
prioritArios, como folha de pagamento de fundonMos e outros, 
de Oldem social. ArgumeniOu ser necessário o embarque do 
mlnétio ora pleiteado, at6 mesmo para que suas atividades 
emptesariais não sejam paralisadas, o que, lndubilavelmente, 
se acontecer, acarretará o desemprego de seus emptegados 

No mais. asseverou que, para dar maiOl trallSparência às suas 
Intenções, Indicou como garanlla real o bem Caminhlio Marca 
Volvo, Modelo A300, 2007. avaliado em RS 800.000.00 
(oitocentos m~ reais). contudo a Magistrada prolatora da 
dedslio Ola fustigada entendeu ser lnverldlca a propriedade do 
aludido bem, nlio sa atendo ao documento aoostado, que tania 
comprova a propriedade, quaniO o valor do mesmo. 

Finalmente, após ressaltar a presença dos requlsllos 
autorlzadores. e enane<:er a vedaç.Go da agravada em 
CXlndidonar a operação de eJ>pOrlaçlio ao pagamento dos 
valores judicialmente cobrados, requereu $eja cassada a 
dedsAo fustigada, detennlnando·se. em sede de antecipação 
de lutela recusa!, a agravada que permita seu acesso ao Porto 
de Santan&-AP, oom a devida eskleag9m de 45.000 toneladas 
de mioé!io de cromlla, bem como que aquela preste os serviços 
portuários neeess~ ao carregamento do referido minério, 
utilizando como base de cobrança os vaiOles judicialmente 
aoordados. 

O pedido Umlnar para conceder efeito suspensivo ao agravo foi 
Indeferido na declsl!o de I. 47/49. 

Ao contra-mlnuta~gravada noUciou transação extrajudicial 
com a agravanle, envólvendõ a questão· ã!Võ-dã"demãn<lã 
pr1nclpal, cujos reflexos acarrelam a parda de objeto desle 
aQflll!o. 

intlmada a manlestar-se sobre a informação coi\Stante da 
contra-minuta, a agravanle quedou-se sllenle, conforme atesta 
certldlio eletronlca inserta no &istema tucujur1s. 

É o relato. 
Decido. 

A transação noticiada entre as panes, lnduvidosamenle retira o 
lnleresse recursal. impondo por oonseqüênd.a a declaração da 
prejudicialidade do pedido de reforma contido no agravo porque 
esvaliada a necessidade e utilidade do f'IQVimenlo finaL 

Ao exposto, dou por prejudicado o julgamento do presente 
agravo e determino o seu aiQUivameniO. 

Cllltpra-se. 

Intimem-se. 

N" único da Justfça: 00001QU7.2009.8.03.0000 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
AGAAVANTE: UA SIRAJAMA MARQUES 
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AGRAVANTE: MANUELA SIRAIAMA MARQUES DUARTE 
Advogado: ROBERTO ARMOND FERREIRA DA SILVA -
1275AAP 
AGRAVADO: OUMOND ENGENHARIA LTOA 
Advogado: LUIZ RICARDO GONCALVES DE ASSIS- 348AP 
DespachoiOeclsAo: 1.1stos, etc. 

LIA SIRAJMA MARQUES e MANUE1A SIAAJMA MARQUES 
DUARTE, por seu advogado. interpusetam Agravo da 
Instrumento, com expresso pedido de efeito suspensivo. contra 
a decisão do Juizo de Direito da 4' vara Civel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá que, nos aulos da ação de 
Obrigação de Fazel' t/c lndenlzaç3o por Perdas e Danos, 
proposta contra DINÂMICA ENGENHARIA LTDA., atualmente 
Suoedida por DUMOND ENGENHARIA LTDA.. Indeferiu o plello 
de antec:ipaç.Go da tutela pleiteada na peça inlclaJ e ainda 
determinou a lnstataçao de conlnldll6rlo nos embargos da 
declaração opostos em lace da omlssao sobre oa pontos 
controv«tldos da causa, na ordem de designação da audiência 
da lnslruçlio e julgamento. 

No pedido indeferido. fundadas no inad.implemeniD de cláusula 
contratual pela agravada, as agravantes pretendiam vê-la 
compelida a concluir as obraS de Wra-<!llltrutura no condominio 
"Amaz.oo;t VIUe" em detennlnado prazo, sob pena de multa diária 
de R$ 500,00 (qulnlleniOs reais). 

Em sínlese, aduzlram na moivação que adquiriram dois lotas 
no referido condomir-Oo e que, embora o prazo para a conâJsão 
das obras de lnfra..esttulura eslivesse ptevislo, Inicialmente. 
pata 30.0<4.2007 e posOOormente houYesse sido prorrogado 
para 30.0<4.2008, • dala do ajuizamenla os traballlos de infra· 
estrullnção sequer halliam sido lnidados, contrariando. a 
agravada, assim. a ctsposlçao da cláusula lllrceira dos 
contnltos de compra a wnda com ela celebradlos. 

~~· realçando preceilos conlidos em dispositivos 
constitucionais e lnfraconstitJcionals relacionados com a 
ptOteção ao direito do oonsi.Milldor, requereram o receblmenlo 
deste recurso com eleito suspensivo, para determinar, em 
caráter liminar, o Cll!lpr1menl0 da cláusula tercelta dos 
contratos retro citados e para suspender os efaitos da parcela 

do "dedsum; fustigado -qÜepmÍiiu o exercido d;; ~traditório 
nos embargos da dectaraçao Interpostos conn a mesma 
dedsAo. Ao final, P1-913'am pela reforma do "decisum" 
fusligado e, na hlp6tese da lmpr'O\Iimento, requereram 
manlfestaçao explidta desta Corte sobre os arts. 273 e 558, 
ambos do Código de Processo Clvl, pata ftns de 
preque&Uonamento. 

Assim resumida a poslulação, passo a decldir o pedido de 
efeito suspensivo, antecipando que nlio merece aoolhimenlo, 
conforme PII$SO a justificar. 

Como • do conhecimento comezlnho. at6 porque 
~essamente estampado llQ verbete do art. 558.. "capuf', do 
C6d1g0 de Processo CMI, somente 6 posslvel conferir-se eleiiO 
SUSpensivo a ll1t agravo de instumento quando o egravanle 
demonsn. ooocomitante • Atisfatorlamenle, a relevância dos 
lundameniOs de sua lrreslgnaçao a a possibilidade da decisào 
fusUgada, caso contnue pi'OdU21ndo plena efic.ida, lle 
ocasionar dano grava e lrrepanlvel ou, no mfnlmo, de diffcll 
reparaçao. 

"In ca6U", nao vejo presente nen1un dos mencionados 
pressuposiOs, ae)a na lnsurgêocia contra a parcela da dedsoo 
combatida que Indeferiu a antecipação de tulela e designou a 
audiência de lnstruç.Go e julgameniO sem flxar os pontos 
controvertidos, seja na conlrarladade aquela Cl-18 permitiu a 
lnslalaç.Go do contraditório 0011 embargos de declaração 
Interpostos pélas ora agravantes. 

No locante tl pr1meira, consubstandada no lndeferimenlo da 
anteclpaçao de tutela e na omlssllo da Oldern de designação da 
audiência da lnslruçlio e julgamento. por ser este agravo 
gritantemente lntempesfvo. haja \'lsta que, c:ontrariamenle ao 
que se ptetendeu demonstrar nesta lrresigo&çao. a decisão 
fustigada foi proferida em 11.11.2008, sendo cer10 que de HU 
lntelro leor tiveram as agravantes conhec:imenlo lnequlvoco no 
mais lardar. conforme se extrai das peças acoslallas por cói-as 
às fts. 186/189 e 190/192, em 30.11.2008, quand~ petldonaram 
pedindo reconslderaçao e Interpondo embargos de dedaraç.Go. 

Logo, a lrresignaçao quanto a essa parte do "dedSU'TI' nzldo 
por cópia 6 ft. 185, por via de agravo, haveria ter sido 
prolocolada. para -tempestiva, no mlbdmo até 11.12.2008. 
Nlio obslante. somente na data de ontem (02.03.2009) o 
ptesente agravo foi protocolado, razAo pela qual sua 
Intempestividade salta aos olhos. 

~ certo que em 19.02.2009, na abertura da audiência 
designada, a lnstancla ' a quo' . nao acolhendo o piei lo de 
reconslderaçao. ratificou a parcela da dec:isl!o ora agravada. 
Todavia, o lnderarimanto de pedido de reconsideraçao, como é 
por demais sabido. até porque, nesse particular, paclflca é a 
orlentaçao de jurisprudência pállla, nlio reabre o ptazo para a 
lnterposlç.Go de agravo contra o teor do "dedsum" nao 
reconsiderado, que em tal &4tuaçAo )é se encoooa alcançado 
pelo fenOmeno de precfusllo temporal prevista no art 183, 
"capur do Código de Processo Civil. 

A propósito desse tema, trago a lume os segootes precedenl85 
desta Corta e do Egr6gio Superior Trtbunal da Justiça, que tomo 
oomo exemplos, "in verbt&' : 

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INSURGtNCIA CONTRA MATÉRlA PRECLUSA E 
CONFIRMAT0RIA DE COISA JULGADA MATERIAL • PEDIDO 
DE RECONSIDERAÇÃO • IRRELEVÂNCIA TOTAL EM 
RELACÀO AO PRAZO PARA RECORRER - INOCORRtNCIA 

DE HIPóTESE DE ERRO MATERIAL - NÃO CONHECIMENTO 
• 1) Nao é desafiá vai por agravo a repetlçao de declsl!o sobre 
malérla preclusa. eis Que~~ no momento próprio e 
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pela via adequada, reágitada grosseb'amente, com maior razão 
potqUe conliguratória de simplea confinnação da conduslo de 
sentença trãnsita em jUgado - 2) Pleito de reconsideração não 
suspende nem inten'Oillpe o prazo recursal e, quando deduzido 
após seu exaurimento, também não o restabelece - 3) ... 
"omissis' ... • 4)~ravo nao oonheddo'- (TJAP- CAmata única 
• AG n• 045712000 • Rei. Oes. Mário Gurtyev - Julg. de 
26.10.2000 • unantma .OOE da 25.1f.2000 • Portal do 
T JAP/Jurisprud6ncia) 

"PROCESSUAL CIVIL • AGRAVO DE INSTRUMENTO. • 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO • CARGA DOS AUTOS -
PRAZO RECURSAL • 1) Eventual pedido da reoonslderaçáo ou 
nova marifestação nao tem o condão de suspender a ftuênda 
do prazo recursal • 2) Se o procurador judicial, regularmente 
c:onstituldo, faz carga dos autos, é de se re<:onhec:ec que tomou 
ciência lnaquivoca do teor da decisão. iniciando-se, pois, o 
prazo recursal • 3) Agravo nAo conhecido' • (T JAP • Câmara 
Única · AG n" 1.86712006- Rel Oes. Edinardo Souza • Julg. de 
24.10.2006 - Unanime • Doe de 16.11 .2006 - Portal do 
T JAP/Jtxi5prudêncla) 

'PROCESSUAL CIVIL ! ADMINISTRATIVO • RECURSO 
ESPECIAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
INDISPONIBIUDAOE DE BENS · DECISÃO NÃO-IMPUGNADA 
• PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO· INTEMPESTIVIDADE DO 
RECURSO • PRECLUSÃO CONFIGURAOÀ • PRECEDENTES 
DO STJ • PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL· 1) IÕ 
pacifico o entendimento desta Corte Superior da que o pedido 
de reconsideraçilo nAo suspende nem Interrompe o prazo para 
a interposição de agraYO, que deve ser contado a partir do ato 
decisório que provocou o gravame. tnexlsUndo a Interposição 
do reo.no cablvel no prazo prescrito am lei, tomou-se preclusa 
a matéria, llldioguindo-se o direito da parte da Impugnar o ato 
decisório • 2) No caso doa autos, o ora reoorrido não 
apresentou re<:ul$0 da decisão que determinou a 
Indisponibilidade de seus bens, em sede da ação da 
improbidade administrativa, mas, apenas, pedido da 
reconsideração fonnulado após seis meses da referida decisão. 
Assim, o agravo da lnstn.man10 Interposto con1ta a decisão que 
deixou da acolher pedido da recooslderaçao do ora recorrido 
deve ser considerado Intempestivo, em face da ocorrênda da 
preclusão • 3) Recurso espacial prollido' • (ST J - 1' Tunma • 
REsp n' 588.681/AC - Rei. Ministra Denise Arruda • Julg. de 
12.12.2006 • Unanime- OJ da 1".02.2007, pág. 394- Portal do 
ST J/Jurisprudêooa,·,..),_ __ 

Porlilnto, no respeitante a essa parte, estou plenamente 
oonvencido da aus&lcia do requisito da plausibilidade deste 
agravo, diante da Gagranta intempestividade retro demOilStrada, 
partic:Uartdada essa que, quando do julgamento meritório, a 
meu ver, lnvlabllizará a admissão do recurso nessa pon10. E, 
confonna aSSinalado no limiar desta motivação, a ausência de 
um dos requisitos previstos no citado art. 558, já 6 suficiente 
para clesautonzar a concessão de efeito suspensivo a agravo. 

MeU101' sorte não merece o pleito de efeito suspensivo a este 
agraYO, na parta em que se Insurge contra e admissão do 
contraditório, pelo Juizo •a quo', nos embargos de declaração 
tnte<poatoa pela& ora agravantes, com escopo da supnr a 
omlssêo do 6Ub6aitor daquele mesmo ato, na designação da 
audiência, sobre os pontce controvertido& da causa. 

Aqui, vale ressaltar a lm!signação é tempestiva. eis que assa 
deiiberaçllo foi proferida em 19.02.2009, ou seja, logo no Inicio . 
da~. em razêo da aJCistência do mencionado recurso 
integtativo, a que a Interposição do agravo (02.03.009) OOOI"'eU 
no primeiro dia ütit subseqüente ao do vencimento do decêndio 
legal, que coincidiu com um domingo. 

No entanto, a QUe6tlonada determinação do Juizo ·a quo•, 
embora Inserida no bojo de um ato decisório, não tem o carater 
de deàsêo Interlocutória, que, aliás, é o único provimento do 
primeiro grau de JuriscftÇáo que , A luz do piQCI!ito oontido no .art. 
522, 'capul", do Código de Processo Clv~ . é passivet de ser 
desafiado por agravo em qualquer de suas eSj)écles. Na 
verdade, exatamente por assa peculiaridade, é multo provável • 
já que esse ~endlmento não é paclfoco em nosso Pais • que o 
agravo não 5eja conhecido também nessa parte. E a 
possibilidade desse desfecho, ainda que a plauslbllldade 
meritória fosse percepllvel - o que, na verdade, não ocorre ·já 
seria suficiente. no mau senllr, pera desrecomendar a atribuição 
de efeito suspensivo também nessa parta da irreslgna.ção. 

Enlrelan10, se Isso nao bastasse, haveria de ser considerado 
que a tesa meritória dessa parcela do agravo também não se 
mostra plauslvet. uma vez que nao encontra sustentação na 
jurisprudéncia pátria, espedalmenta na sufragada por nossos 
Pret6rloa Superiores. Isso porque, C:Oil$0ante alllallzada 
orlentaçllo j\.risprudencial do Egrégio Superior TribUnal de 
Justiça, por sinal seguindo precedentes do Supremo Tribun~l 
Federal, em se tratando de embafllOS de deciaraçllo CUJO 
acolhimento possa Implicar em modificação da decisão 
embargada, a observância do contraditório se mostra 
lmpnascindível, pena de nulidade da decisêo e do pro08SSl) a 
partir de sua prolação. por violação aos prlndpios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Aliás, por reputar oportuno, trago ê colação os seguintes 
precedentes do aceMl jurisprudencial desta Corte e do Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, nos quais lol stsfragada assa 
ortentação. 'Verbis': 

"PROCESSUAL CIVIL • ... •omíssis' ... • RECEBIMENTO 00 
SEGUNDO APELO COMO ADITAMENTO DO PRIMEIRO • 
INADI.41SSIBIUDADE • PRECLUSÃO CONSUMATIVA • 
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE A EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO • PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO • 
INOBSERVÂNCIA· NULIDADE DO PROCESSQ • 1) Por força 

, do principio da preclusão consumativa, interposta uma 
apelação. a posterior modillcaçêo da sentença, em decorrência 
do acothlmen10 de embargos declaratórios com efeitos 
Infringentes. não autoriza o rB{:Orrente a manejar novo apelo, 
ainda que .-.trilo .o ponto modificado • 2) Nes5e$ casos. para 
evitar 11.mu110 • processual. em lugar da se admitir o_ 
processamento dos dois reanos ou da receber o segundo 
como aditamento do primeiro, o mais recom~vel mesmo é o 
daseotranhameoto das apelações e a declaração de oolldade 
do orocesao a oartir da decl&Ao dos d~tórlos. lndU6iva, a . 

( DIÁRIO OFICIAL) 

fm da pennltlr o axarclcio do contraditório pela parta 
embargada e, se o caso, a posterior InterpoSição de oportuna 
apelaçllo contra a sentença modificada peta decisão dos 
embargos • 3> Consoante paclftca jurisprudência, na · 
modlflcação de sentença em sede de embargos de deciaraçlo 
recebidos com efeito Infringente, sob pena da nulidade 
Insanável, é imprescindlval a observência do principio do 
conlladltótio' • (T JAP - Câmara úntca ·Agravo rf' 2096/2008 • 
Rei. Designado Des. Mário Gurtyev • Ju!g. de 1°.07.2008 • 
Maioria· OOE de D-4.08.2008 • Portal do T JAP/Jurtsprudêncla) 

do eminente relator. 
Este o relatório. 
Analiso, nesta oportunidade, apenas o pedido de iminar. 
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Sem adentrar ao mért10 da dedsão agravada, é de 58 observar 
que o douto Magistrado a quo, em decisão posterior à 
oonoessao da liminar, se deu por Incompetente para jtAgar a 
causa e determinou a fadistrlbulção da ação para uma das 
Varas de Famrna, Orlaos e SuoessOes da Comarca da Macapá, 
por entender tratar-se da dlscusslo que envolve direitos 
heredrulrlos. 
Destarte, ao declarar. de oficio, a sua incompetência pera o 

"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO • Julgamento da causa, o douto 1.4agistrado, apesar de nao se 
EFEITO INFRINGENTE -EXCEPCIONALIDADE • PRINCÍPIOS pronunciar sobre a revogação ou não da liminar então 
DO CONTRADITÓRIO E OAAI.4PLAOEFESA-OBSERVÃNCIA <:oncedida, tomou nulo os atos decisórios, nulidade que se 

• -- opera automaticamente. independente de qualquer ato, 
• ... 'OMISSIS' ... • RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE coofonna disposição legal contida no art 113, §2°. Do Código 
ORIGEM • PRECEDENTES • 1) Os embargos de dedaraçAo de Processo Ci-,il, verb1s: 
devem elllnder aos seus requisitos, quais sejam, suprir 'Art. 113. A incxlmpetênda absoluta deve ser declarada da oficio 
omlasAo, conlladlção ou obscu:idade. Os efe1tos modificativos e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 
somente são concedidos ao recurso íntegraijvo em casos inde-pendentemente da exceção. 
excepdonatrsslmos, raspeltande>-se, ainda, os Indispensáveis ( ... ) 
c:ontradltór1o e ampla defesa • 2) ... 'omlssis' ... • 3) ... § r Declarada a incompetência absoluta, JOtnenta os atos 
'omlssis' _ _. - ( ST J - 5' Turm• • EDd no ~Rg no Ag n• decisórios serão oolos, remetendo-se os autos ao juiz 
396.107/PR- Rei. Ministro Gilson Dipp - Julg. de 08.04.2003 • competente.' • 
UnAnime - OJ de 05:05.2003, pág. 318 • Portal do Assim, ao Juiz para o qual a competência se declinou caberll, 
ST J/Jurisprudéncia) nulo os atos decisórios, o e)l8rrl8 das quesllles submeUdas é 

"PROCESSO CIVIL· RECURSO ESPECIAL· EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS 
CERCEAMENTO DE DEFESA • 1) A jurisprudência dos 
Tribunais Superiores, a partir do STF, tem entendido ser 
lmprescindlvei a Intimação da parte contrária, quando aos 
embargos são dados efe~os modificativos • 2) Hipótese em que 
o relator admitiu a modifiCação e afirmou a desnecessidade de 
~mação, ferindo o principio do contraditório e da ampla def~ 
• 3) Recurso especial conhecido para determinar o retomo dos 
autos à Instância de origem' • (ST J - r Turma • REsp n• 
657.003/BA- Rei. Miristra Eliana Calmon • Julg. de 03.03.2005 
• Unãnime • OJ da 18.04.2005, pág. 265 • Porlill do 
STJ/Jurtsprudênda) 

'DIREITO PROCESSUAL CIVIL • AGRAVO NO RECURSO 
ESPECIAL • 'OMISSIS' ... • EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE • AUSIÕNCiA DE 
INTIMAÇÃO DA EMBARGADA · NUUDADE PROCESSUAL • 
DISSjOIO JURISPRUDENCIAl - ... 'OMISSIS' ... • 2) É 
necessária a lnUmaçllo da parte ad~. com a devida 
Instalação do contraditório, para o a<:othimanto de embargos de 
dedaraçêo com efeitos modificativos, 50b pena de nulidade. 
Precedentes • 3) Deve ser assegurada às partes a necessârla 
aslabilldade para uma efetiva prestação jurisdicional amparada 
na Inafastável segurança jorldlca - ... 'omissis' .. ." • (ST J • 3' 
Turma - ~Rg no REsp n• 615.449/PB - Rel. Ministra Nancy 
Andrlghl - Julg. de 13.09.2005 • Unânime • OJ de 26.09.2005, 
pag. 360 • Porlill do ST J/Jurisprudência) 

"PROCESSO CIVIL • EMBARGOS DE DECLARAÇÃO • 
EFEITOS INFRINGENTES· 1) Ab1buição de efeitos lnfrlngantes 
a embargos de dedaração supõe a prévia lntimaçAo da 
contraparto - 2) Sem o contradlt6rio, o respectivo julgamento é 
nulo • 3) Recurso especial oonheddo a prollido' • (ST J • 3' 
Turma • REsp rf' 396.762/AM • Rei. Mlnl~tro Ari Pargendler • 
Juig. de 05.09.2006 - Unanima - DJ de 04.12.2006, p.299 
·Portal do ST J/Julisprudênda) · 

Fll\almente. também não vejo como a circunstância do Juizo •a 
quo• haYef permitido o contraditório na sede dos mencionados 
embargos declaratórios, ainda que ao final tal providência seja 
reputada desnec:essârta, possa acarretar à& agravantes 
prejulzo grave a Irreparável ou, no mlrimo, de dlfk:il reparação. 
Portanto, por mais esse aspecto, nAo vejo presentes os 
pressupostos autortzadores da ooncessao de afeito suspensivo 
também a essa parcela desta lrreslgnação. 

·ex posltis', nego afeito suspensivo ao agravo e determino a 
Intimação da agravada para, no decêndio legal, se for de seu 
Interessa, oferecer oontramlnuta. · 

Intimem-se. 

N" únloo da Justiça: 000016&-32.2009.8.03.0000 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
AGRAVANTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 
Advogado: RAFAEL JOSE CHERFEN DE SOUZA 
BOETTGER • 1129AP 
AGRAVADO: PEDRO RAIMUNDO BORGES HAUSSLER 
Advogado: RAIMUNDO EVANORO DE ALMEIDA SALVADOR 
JUNIOR· 839AP ' 
Oespacho/Dedsilo: 
Trat.sa da ~vo da instrumento interposto pela IGREJA DO 
EVANGELHO QUADRANGULAR contra a r. decisão do Juizo 
de Direito da 2' Yara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca 
de Macapá, que, nos autos de Ação Cautelar ajuizada por 
PEDRO RAIMUNDO BORGES HAUSSLER. ooncedeu liminar 
determinando que a ora agravante se abstenha de edlftcar 
qualquer benfeitoria no Imóvel descrito na lnldal, até decisão 
final 
A agravante, em longo arrazoado, sustenta que o agravado não 
comprovou por quaisquer documertos possuir direito 
hereditário &obra o bem Imóvel objeto do atlgro, restando 
demonstrado, por outro lado a validade e legalidade do negócio 
jurfdico celebrado c:om vendedora, única herdeira do Imóvel. 
Aduz, nessa conta>do, que o agravado, apesar da ser meio
Irmão da vendedora do inOvai, fruto de posterior união do seu 
pal, nao possui nenhum direito sobra o mesmo, posto que a 
propriedade do bem por parte desta antecede à referida 
raiação. 
Assevera, por fim, que o próprio juiz, em decisão posterior, 
dec:Jinou da competência para uma das Varas de Famllía, 
Orfaos e Sucessões da Comarca de Macapá por entender 
!ralar-se de discus~o que anvolve direitos hereditários. 
Conclui por requerer o conhecimento e o provimenlD do agravo 
a ftm da que seja concedida liminar para atribuir-lhe efeito 
suspensiYO oom o propósito de suspender os efeitos da r. 
deds§o que proibiu • agravante de edlftcar qualquer banfeitoria 
no inóvel descrito na Inicial. 
No m611to, requereu o provtmenJo do recurso para que seja 
cessada em defiritivo a decisão agravada. . 
'.leram-ma os autos condusos em face da auséncla temporária 

apreciação do judiciário, desde a propositura da açêo, tndusl~e 
Umlnares e antecipação de bJtela requer1das. 
E outro nao podaria ser o esplrlto da lei, e<s que não &ena 
rec:omendado que os atos praticados por Juiz Incompetente 
pudessem se manter lntegros e gerando efeitos no mundo 
jurldico, sujeitando as partes, indevidamente, aos seus efeitos, 

não se --põ(lãii(!õ, ãlíída. aídglr que'·a parte atingida por estes -
mesmos atos fique aguardando o pronunciamento do Juiz 
competente para anulá-los ou ratificâ-los. 
Nesse sentido, trago á colação a orientação jiJrlsprurlencial do 
Supremo Tribunal Federal: 
'Como ato decisório que é, a iminar proferida por juiz 
absolutamente Incompetente deve ser anulada quando do 
reconhecimento da Incompetência (RT J 1131506). No mesmo 
aantldo: RF 3091169).' (Código da Processo Civil Comentado • 
Nelson Nery Junior e Rosa Marta Andrade Nery • RT • 3' edição 
-p. 424). 
E, ainda: 
'A nulidade dos atos decisórios da justiça que se declara 
Incompetente opera de modo automático: (RTJ 128/624). 
Com esse& fu'ldamen10S, detlro o pretendido efeito suspensivo 
para declatar 1\lJa a deàsão que concedeu liminar acautelatória 
ao Agravado, devendo o d. Juizo para o qual foi remetido os 
autos examinar os pedidos folmulados como lhe parecer de 
direito. 
Notifiqu&-se o d. 1.4agislrado autor da declsAo agravada do 
inteiro teor desta decisão, b«n como preste· CPC, art. 527, inc. 
IV. no prazo legal as Informações que julgar opor11.1nas. 
Intima-se o Agravado pera os fins do art. 527. inciso V, do 
C6dlgo de Processo Civil. 
Após, inexistindo interesse pübUco 'I ensejar manifestação da 
douta Procuradoria Geral de Justiça, voltem-me os autos 
condusos para )ligamento. 
Publique-se • Intimem-se. 
Macapã. AP. 02 de março de 2009. 

N" ünico da JusUça: 0000206-14.2009.8.03.0000 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
AGRAVANTE: I. M. DOS R. . 
Advogado: ALFREDO ALEIXO DE SOUZA FILHO ·1018AP 
AOOAVAOO: S. DE O. A. 
Advogado: GERONIMO ACACIO DA SILVA· 524AP 
Despacho/Oecisão: Agravo de Instrumento em ação de 
alimentos gravldloos, no qual o agravante nao formulou pleito 
de atribuição da efeito suspensivo. Assim, dê-se clblcia à 
agravada, pela inpransa oficial, Vldusive pm ofertar 
contraminuta, querendo. no decêndio legal. 

Após, com ou sem resposta, abra-68 vista à douta Proa.lradoria 
da Justiça pelo prazo regimental. -

lnllmem-68. 

N" IDco da Justiça: 000021CH!1.200Q.8.03.0000 
CORREICAO PARCIAL(CP) 
REPRESENTANTE: MINISTIÕRJO PÚBUCO DO ESTADO DO 
!oN.APA 
REPRESENTADO: ALMIR NOGUEIRA DA SILVA 
AdYOgado: FÁBIO LOBATO GARCIA· 14068AP 
REPRESENTADO: MUNICtPIO DE SANTANA 
Advogado: RtANO VALENTE FREIRE· 1405MP 
REPRESENTADO: FRANCISCO PAULO NOGUEIRA DE 
SOUZA 
REPRESENTADO: JOSE ANTONIO NOGUEIRA DE SOUSA 
Despacho/DeCisão: 'v1stos. etc. 

O Representanla do MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DO 
AMAPA. com exercicio na Comarca de Santana, ingressou com 
pedido da Correição Parcial na Ação CMI PUblica (Autos n• 
15.300512007), em o.no na 1'1/ara Clvel da referida Comart:a. 
sob o argumen10 de que aquele Juizo não vem dando 
tramitação adequada ao mencionado fai10, haja vista que, além 
da vir protelando o exame do pleito de rmina~, a~~ _ 

-põr chamar o fei10 à ordem, Isso após ser contestada ação, 
declarando a nUldade da d\ação e determinando a notificação 
dos ráus pera oferta de defesa prévia no prazo de quinze dias. 

A Inicial se fez acompanhar doa documentos da fts. 05/118. 

Brevemente relatado, passo a justificar o arquivamento do 
plaiJo cotrelclonal. , nitio ~tis', cooforme razOes a seguir. 

Por força do comando do art. 343, Ines. I e 11, da Regimento' 
Interno desta Corte. em casos como o dos autos, somente seria 
cablveJ a Correlçilo Parcial se não fosse cabível recurso contra 
a conduta ou aJo Impugnado ou se o recurso adequado nao 
pudesse ser recebido com efeito suspensivo. 

Pois bem. "Ex vr do que dispõe o art. 345, 'capur, do 
RegimenJo lntemo desta Tribunal, o prazo para reclamar, em 
relação ao Ministéflo Público, é de dez dias, eis que oontado 
em dobro. Assim, em relaçio - demais atos anteriormente 
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praticados pelo Juizo na identificada ação clvil plblica. de há 
muito preclulu o direito do requorente reclamar. conclusão essa 
que autoriza o entendimento de que o ato Impugnado por essa 
1/\a rorreiclonal é a decisão que anulou a citação dos réus e 
determinou a notificação dos mesmos para apresentarem 
defesa prévia no prazo de quinze dias. 

Ocorre que a mencionada decisão, lnduvídosamonte, dosafta 
agravo de instrumento. espécie r&CUrsal que. conforme seja a 
fundamentação de sua interposição, à luz do quo dispõe o art. 
558, do Código de Processo Cillil, pode ensejar o recebimento 
com efeito suspensivo, particularidade essa que, por sua vez, 
afastsa a possib~idade de admitir-se. dosdo logo, correição 
parcial no caso concr-eto. 

Entretanto, mesmo que não existisse o óbice revelado nos 
tópicos anteriofes,ainda assim a presente correição parcial não 
poderia prosperar, haja \lista que lnobsorvado pelo reclamante 
requisito indispensàvel ao aforamento de reclamação, que é a 
formulação de pedido de reconside<ação ao Juizo prolator do 
ato impugnado. no prazo de dois dias da ciência (art. 345, 
parâgrafo primeiro, Rt). Até porque, sendo a correição parcial 
uma via de manifestar irresignação não prevista na lei 
processual civil, sua utilização deve sogulr à risca os requsitos 
e o procedimento regimentalmente previstos. E, nesse 
parUcular, a norma rt>gimmtal é oog<~nte ao dispor; 'A parte, ou 
ótgao do Ministério Púbüco, não podero1 reclamar com vistas a 
correição parcial sem, antes, no prazo de dois dias, pedir 
reconsideração". E aqui, se houve o pedido de reconsideração 
no prazo regimental, o reciamante não trouxe prova com a 
Inicial reclamatória. 

"Ex posltis", escorado nos preeceitos estampados no art. 345, 
parágrafos primeiro e terceiro, do Regimento Interno desta 
Corte, nao conheço da correição parcial, cuja iniciai lndenro de 
plano, e determino o arquivamento dos autos. 

Intimem-se. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

CÂMARA ÚNICA DA COMARCA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
AV. GENERAL RONDON. !295 PRÉDIO DO TJAP • CEP: 68906390 

Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

N° único da Justiça: 0003021-42.2008.8.03.0002 
APELAÇÃO 
APELANTE: RAIMUNDO NONATO DUARTE MOREIRA 
Advogado: JORGE MOTA LIMA ·11302PA 
APELADO: MINIST~RIO PÚBUCO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Despacho/Decisão: O recorrente demonstrou Interesse em 
arrazoar, nos termos do art. 600, § 4°, do Código de Processo 
Penal. Assim, detenmino sua intimação para apresentar as 
razões recursais, no prazo legal, Intimando-se também o 
Ministério Público para as rontra-razOes. 

Após, a Procuradoria de Justiça. 

N° único da Justiça: 0001357-73.2008.8.03.0002 
APELAÇÃO 
APELANTE: JOSIMAR LEITE OA CONCEIÇÃO 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS· 1111BAP 
APELADO: MINIST~RIO PÚBLICO 00 ESTADO DO AMAPÁ 
Oespacho/Decisao: T""do em vista a existência de pleito para 
arrazoar nesta instância (ft.214), lntlm&-se o apelante, através 
de seu Advogado, para apresentar as razões recursais 
(art.600, § 4°, CPP). no prazo legal. 
Após, abra-se vista ao Ministério Público de primeiro grau, 
para contra--arrazoar e, em seguida, encaminhem-se os autos 
à douta Procuradoria de Justiça. 

TRIBUNAL De JUSTIÇA,12 de março de 2009 

r-p_.. <:.-
(a) ClACY MARIA SANTANA DE SOUZA PAIVA 

Chefe de Secretaria 

CÂMARA ÚHIÇA 
SUBSECRETARIA CIYEL 

f!!&AAGO$ D~ P~WÃQ NA APELACAo CiVEL te 
3.191108- Númtro único da..Wstlça:_ 

OOOOIQ2-t2.2008 O 03 QOOO 

Embargante: DARLEM DO SOCOfiRO MENDES FERREIRA 
Advogado: T1AGO STAUDTWAGNER 
Embargado: ESTADO DO AJI.APÁ 
Advogado: JOSÉ EVANDRO DACOSTAGARCEZ FILHO 

DESPACHO 

•Abra-se vista ao embargado para, querendo 
apresentar contra-razões no prazo legal. 

Macapá, 09 de março de 2009. 

(a) Das. GILBERTO PINHEIRO 
Re,.lor 

EMBABGOS DE DECL,ARAÇÀO NA AeELACÁQ CfvEL N' 
3 Ul/01- Número único da Jufllça: 

0000104-32,2001.1.03 OOOQ 

Embargante: ANGEOIIAIUA FERREIRA DA CONCEIÇÃO 
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER 
Embargado: ESTADO DO NAAPÁ 
Advogado: FÁBIO RODRIGUES DE CARVALHO 

DESPACHO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

·Abra-se vista ao embargado para, querendo 
apresentar contra-razões no prazo legal. 

Ma capá, 09 de março de 2009. 

(a) Ou. GILBERTO PINHEIRO 
Rel•lor 

EJ!I,M.B.GOS DE DEC\.ARAÇÃQJMAPELACÃO CivE!,_N~ 
M.OYP8 -141ffilero único da JJal,lç_a; 

0000311-55 200U.03.00Q.Q 

Embargante: DAVINA DE OLIVEIRA RIBEIRO 
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER 
Embargado: ESTADO DO NAAPÁ 
Advogado: IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA OE 
FREITAS 

DESPACHO 

'Abra-se vista ao embargado para. querendo 
apresentar contra-razões no prazo tesat. 

Macapá, 09 de março de 2009. 

(a) Ou. GIL.eeRTO PINHEIRO 
Relator 

Pág. 35 

N9 único_ da Justiça: 0032872-66.2007.8.03.000! -AÇÃO DE 
RESCISAO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇAO DE 
POSSE 
Parte Autora: MAURICIO MARQUES FIGUEIRO 
VASCONCELOS 
Advogado: NICOLAU TORK RODRIGUES · 632AP 
Parte Ró: MARCIO MULLER SILVA COSTA 
Advogado: VERA DE JESUS PINHEIRO • 65AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
04106/2009 às 09:00 

N• l!nico da Justiça: 000963&-51.2008.8.03.0CXl1 
AÇAO.ORDINARIA DE COBRANÇA 
Parte Autora: ANA MARtA DOS SANTOS 
Pane Autora: DULCIANE NUNES DINIZ 
Parte Autora: IDEU DE SOUZA ROCHA 
Pane Autora: MARIA DE NAZARE MADUREIRA DA COSTA 
Par1o Autora: MARIA EDNA VIEIRA MORAES 
Advogado: ULISSES TRASEL • 696AP 
Parte Ré: ESTADO 00 AMAPA 
Advogado: OTÁVIO JOSE DE VASCONCELLOS FARIA -
7337PA . 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
1 0/0612009 às 1 0:00 

N• único da Justiça: 0010336-27.2008.8.03.0001 
AÇÃO ORDINÁRIA OE COBRANÇA 
Parte .Autora: ANTONIA CEUA NASCIMENTO PEREIRI\ 
SOUSA 
Parte Autora: UDIANE DA SILVA MELO 
Advogado: ULISSES TRASEL • 696AP 
Parte Ré: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: ANA PAULA TAVARES DE SOUZA· 1230AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
16/06/2009 às 11 :00 · 

N9 lr1ico da Justiça: 0015551·81.2008.8.03.0001 c=====::..:...:::.,.. ___ ...:;..:===-=:-:--:;;;,." AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 
~ -.; ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

OfíciOS Judiciais Parte Autora: RAIMUNDO ADALBERTO DOS SANTOS 
VALADARES 

Varas e Secretarias da Capital Advogado: JOSEAUGusToPEREtRACARooso-37SAP 
Parte Ré: BANCO HSBC BANK BRASIL SA-9ANCO 
MULTIPLO • 
Advogado: JOÃO AMERICO NUNES DINIZ - 194AP 

-- Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
17/0_6(2009 às 11:00_ 
N° único da Justiça: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE COMARCA 

DEMACAPÁ 
RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA. SIN' ·ANEXO DO FÓRUM • CEP: 

Pauta de Publicação • Atos Judiciais 

N° único da Justiça: 0033419-09.2007.8.D3.0001 AÇÃO 
CIVIL COLETIVA DE CONSUMO C/C PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA 
Parte Autora: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
DO AMAPA-PROCON 
Advogado: EDIELSON DOS SANTOS SOARES • 496AP 
Parte Ré: FACULDADE DE MACAPA ·FAMA 
Ad110gado: CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA • 
174AP 
Parte Ré: FACULDADE ATUAL 
Ad110gado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO- nOAP 
Parte Ré: IESAP • INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO 
AMAPÁ 
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA· 1120AP 
Parte Ré: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA AMAZONIA • 
ASSEAMA 
Advogado: JOÃO HENRIQUE SCAPIN • 584AAP 
Parte Ré; INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FONTOURA DE 
AZEREDO • FONTAZ 
Advogado: JURACY BARATA JUCA NETO· 1160AAP 
Parte Ré: IMES • INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO 
SUP~IOR 
Pane Ré: UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ ·UVA 
Parte Ré: CEAP • CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO 
A MAPA 
Parte Ré: FACULDADE CETE 
Parte Ré: FACULDADE FABRAN BRASIL NORTE 
Parta Ré: FAMAP • FACULDADE DO AMAPÁ 
Parte Ré: FATECH • FACULDADE DE TEOLOGIA E 
Ct~NCIAS HUMANAS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
09/0612009 às 1 o:oo 

N• lr11co da Justiça: 0037381-06.2008.8.03.0001 • AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO DE DANOS POR ATO !LICITO 
Parte Autora: PATRICIA TRINDADE DA SILVA 
Parte Autora: RAMILSON TRINDADE DA SILVA 
Ad110gado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA • 
405AP 
Parte Ré: COEXP-<:OMERCIO E CONSTRUCOES 
LTDA·UNIAO MACAPA 
Agendamento da audiência: Audiência agendada para o dia 
2610512009 às 09:00 

N• único da Justiça: 0033415--35.2008.8.03.0001 · AÇÃO DE 
COBRANÇA 
Parta Autora: RADIO E TV DO AMAZONAS L TOA 
Advogado: ELIAS SALV!ANO FARIAS· 400AP 
Parte Ré: A SERAFIM DE SANTANA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0210612009 às 10:00 

N" lr1ico da Justiça: 002n52-08.2008.8.03.0001 - AÇÃO DE 
COBRANÇA 
Parte Autora: IONEIDA PREOICANDA CAVALCANTE DA 
CUNHA 
Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA • 602AP 
Pane Ré: ELCIDES MORAES TORRES 
Parte Ré: MARIA DE FATIMA FONSECA CABRAL 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0910612009 às 09:00 

N• único da Justiça: 0023056·26.2008.8.03.0001 - AÇÃO OE 
COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA 
Parte Autora: SILVIA DIAS OUVEIRA MONTEIRO 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA-
405AP 
Parte Ré: PORTO SEGURO • CIA DE SEGUROS GERAIS 
Advogado: JUCIMARA DE ALENCAR DE SOUZA · 1214AP 
Agendamento de audiência: A~ncla agendada para o dia 
26/0512009 às 10:00 

0000803-25.2000.8.03.0001 
EXECUCAO 
Parte Autora: HAICK COMERCIO L TOA 
Ad110gado: EOWARD SANTOS JUAREZ· S08AP 
Pane Ré: J M M MEDRADO-ME 
Parte Ré: JOSE MARIS MENDES MEDRADO 
Despacho/Decisão: A Executada foi cilada no .-ucro do 
processo. não necessitando de nova diligência para essa 
finalidade, vez que válida aquela citação. O que se determinou 
é a Intimação da penhora, o que pode ser dispensado nos 
termos do § 5• do art. 652 do CPC. 
Na hipótese, por ter sido efetuada penhora de valores 
depositados em conta corrente, prest.me-se que a Executada 
tomou conhecimento do tato, dispensando-se a dligência. 
Remetam-se os autos à Contadoria para o câleulo das custas 
processuais remanescentes. 
INTIMEM-SE. 

N" lr1JCo da Justiça: 0001968-63.2007.8.03.0001 • AÇÃO DE 
DESVIO DE FUNÇÃO 
Parte Autora: RUBENS EOEVAL SARRAF 
Advogado: JOSIÕ LUIS WAGNER· 18097RS 
Parte Ré: ESTADO 00 AMAPÁ 
Advogado: ANA LUCIA FERREIRA DA PAZ- 543AP 
Oespacho!Oeclsão: Aguarde-se manifestação da parte 
interessada pelo prazo de seis meses. 

N• único da Ju$tiça: ~58-67.2006.8.03.0001 --:
REINTEGRAÇÃO DE PO.SSE 
Parte Autora: CIA ITAU LEASING DE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL 
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA· 617AP 
Parte Ré: SELMA ELIZABETE DE LACERDA MIRA 
Advogado: AULO CAVO DE LACERDA MIRA • 923AP 
Desp;ICho/Oecisão: Intime-se o autor a eletuar o pagamento 
das custas processuais finais: 

N' único da Justiça: 0014697-24.2007.8.03.0001 - AÇÃO DE 
COBRANÇA C/C DANO MORAL. COM PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA 
Parte Autora: CESAR AUGUSTO SCAPIN 
Advogado: ALESSANDRO DE JESUS UCHOA DE BRITO • 
1045AP 
Pane Ré: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO • 
UNIMED MACAPÂ 
Advogado: CARLOS AUGUSTO TOAK DE OUVEIRA • 
174AP 
Despachoroecisão: Preenchidos os requisitos objetivos e 
subjetivos de admíssilllldade. recebo o recurso de apelação 
lntetpOSto pela pane ré, em seu duplo eleito. 
À parte apelada (Autor) para. querendo, olerecar 
contra-razões, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Com ou sem a vinda das razões contrárias, remetam-se os 
autos .ao Egrégio Tribunal de Justiça. com as homenagens 
deste Juizo. 

tntilile-se. 

N• único da Justiça: 0037782-05.2008.8.03.0001 • AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR 
Parte Autora: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL 
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA· 617AP 
Parte Ré: SHEILA DOS SANTOS RIBEIRO 
Advogado: WALOEU GOUVEIA RODRIGUES • 245AP 
Despachoroecisão: Vostos etc. 
Cuída·se de Açãô de Busca e Apreensão de velc~o alienado 
!iduciariamente ao Autor, que, em razão de mora da Devedora, 
requereu a med4da e lhe !oi deferida a liminar. 
A Requerida, reconhecendo a divida, requer seja o feito 
encaminhado l Contadoria Judicial para atualização da divida 
com o objetivo de purgar a mora. 
A alteração de Decreto Lei 911/69 feita pela Lei 10.93112004, 
extinguiu do procedimento a oportunidade purga da mora pelo 
devedor com o pagamento dos vaio<ea em atraso, custas 
processuais e honorários advocatícios. 
Ocorre que nlo é justo que o consumidor que jà pagou em 
torno de 40% do valor do bem, tendo atrasado algumas 
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prestações. seja compelido ao pagamento total do 
financiamento para obler a restituição do bem. 
De outro lado, o interesse do Banco Credo< é receber o seu 
crédJtC1 o que conjuga-se com o interesse do Réu. 
O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá já decidiu que o 
Juiz pode revogar a Qminar concedida, rever suas decisões 
interlocutórias. até mesmo de oficio, sempre que 
circunstâncias supervenientes a isto recomendem: 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL· ALIENAÇÃO ADUCIÃRIA 
MORA OU INADIMPLEMEN-TO DO DEVEDOR • IMPOSIÇÃO 
DE DEF~IMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSAO DESCABIMENTO - AFRONTA AOS 
PRINCIPIO$ DO LIVRE CONVENCI-MENTO E DA 
LIBERDADE DE CONSCI~NCIA DO JUIZ - POSSIBILIDADE 
DE REVOGA-ÇÃO DA LIMINAR ANTERIOMENTE 
CONCEDIDA • PEAMANIÔNCIA DOS BENS COM O 
DEVEDOR· AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A teor 

,da imposição conüda na norma do art. 3• do Decreto-Lei n.• 
911/69, descabe ao Magistrado conceder liminar em ação de 
busca e apreensão baseada em contrato de alienação 
liduclárla simplesmente pela mora ou Inadimplemento do 
devedor, porquanto reveste-se àquela de inegável alronta aos 
principias dO livre convencimento e da liberdade de 
consciência dO Juiz, que, nAo se convencendo tia certeza, 
ainda que preambular, do direho daquele que a pleheia, não 
está obrigado a deferi-la, regular exercício do seu poder ge·ral 
de cautela e que se jus~fica para evitar dano Irreparável ao 
devedor; 2) A atividade Judicial nao Sê reduz a simples 
realização forçada de ..., comando abstrato e jurídico previsto 
na norma j!Kfdoea, mas. ao revés, é necessAtio e lundamental 
que o Magistrado anal.se os falos e provas que envolvem a 
controvérsia da ação e faça a subsunção destes fatos aos 
pr incíllios j!Kídicos para, só então, pronunciar um resultado 
Jurídico de acordo com o seu convencimento e conscléncla: 3) 
Nada obsta que o Jujz revogue a liminar anteriormente 
concedida ao visualizar na contestação e documenlaçAo 
apresentada pelo devedor a existência no contrato de crédito 
comercial celebradO enue as partes. de cláusulas, taxas e 
encargos em tese abusívos e llogals ca-pazes de impor dano 
irreparável ou de difici reparação. Inexiste para o Juiz a 
chamada prectusllo, podendo ele também rever suas doosOes 
lnter1ocut6rias, até mesmo de oficiO, sempre que 
circunstâncias supervenientes a isto recomendem; 4) 
Tratando-se de bens Indispensáveis à atividade produtiva do 
devedor e ao seu sustento e de sua lamilia, admite·se. 
excepcionalmente. que estes permaneçam na sua posse até o 
julgamento da demanda; 5) Agravo comecidO e Improvido. 
(Relator. MELLO CASTRO -Votação: Unânime • Data de 
Julgamento: 24/41200t 0:00:00 • Data de Publicação: tl61200t 
- Número do DOE: 2554). 
Assim expostos os fatos, verifreo que a manutenção da 
liminar. licando, em conseqüência, o veiculo em máos do 
Credor, se aligura Injusta. posto que, se pegas as prestações 
em atraso. restará menos de 50% do valor financiado. 
Isto posto e o mais que dos autos consta, determino a 
remessa dos autos à Conladorta para atualtzaçAo dos valores 
em atraso até o mês de fevereiro de 2.009, custas processuais 
pagas pelo Autor e honorários adVocatfcos de 10% sobre o 
valor em atraso. 
.eon~ Requerida o prazo de cinco dias para purgar da 

mora. 
lnbmem·se. 

NO único da Justiça: 00024ô7-52.2004.8.00.000t 
EX E CUCA O 
Parte Autora: IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTDA 
Advogado: KA TIA DANTAS DE MELO • 827 AP 
Parte Ré: ADRIANA COUTINHO CASTRO 
Advogado: DEFENSORIA PÚBUCA DO ESTADO DO 
AMAPÁ · 999999999AP 
Despacho/Decisão: I • HOMOLOGO o acordo celebrado entre 
as partes, constante às fls . 78-79 dos autos, para que produza 
seus jurfdicos e legais efehos, cujo pagamento das parcelas 
sara através de depósito Judicial. 
11 • Suspendo o curso do processo até a data final para 
cumprimento do acordo. 
Intimem-se, inclusive o réu, para dar Inicio ao depósito das 
parcelas. 

NO único da Justiça: 0001 t 20.()8.2009.8.03.0001 -AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Parte Autora: CIA. ITAULESING DE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL 
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA- 6t7AP 
Parte Ré: ALISSON DE ALMEIDA SILVA 
Despacho>'Deci&ao: Isto posto, declino da competência em 
favor do Juizo de Di'eito da Comarca de Oiapoque- AP. 
Remetam~ os autos ao A. Juizo competente. 

NO únoco da J~liça: ()()()()425-54.2009.8.03.0001 • AÇÃO DE 
AEINTEGRAÇAO DE POSSE 
Parte Autora: BANCO ITAUCAAD SIA 
AdvogadO: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA- 617AP 
Parte Ré: MARIA CREUSA LOPES LEAO 
DespachoiDoci&ão: Isto posto, declino da competência em 
lavor do Juizo de Di'eito da Comarca de Mazagão - AP. 
Remetam-se os autos ao A. Juizo competente. 

NO ünooo da Justiça: 0002098-82.2009.8.03.0001 • AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Parte Autora: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MÚLTIPLO 
Advogado JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 6t7AP 
Parte Ré: RENATO DE OLIVEIRA 
DospachoiDeclsAo: Isto posto, decUno da competência em 
lavor do Jurzo de Dkelto da Comarca de Tartarugalzlnho- AP. 
Remetam-se os autos ao R. Juizo oompetente. 

NO único da Justiça: 00037 t 9-17.2009.8.03.0001 
AEINTEGRAÇAO DE POSSE COM PEDIDO DE UMINAR 
Parte • Autora: BANCO HSBC BANK BRASIL SA-BANCO 
MULTIPLO 
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP 
Parte Ré: JEOVANE PIRES DA COSTA 
Oespacho/Decldo: Isto posto, declino da competência em 
lavor do Juizo de Direito da Comarca de Serra do Navio· AP. 
Remetam-se os autos ao R. Juizo competente. 
INTIMEM-SE. 

NO único da Justiça: 0021217·97.2007.8.03.0001 • BUSCA E 
APREENSÃO 
Parte Autora: BANCO FINASA S.A. 
Advogado: CESAR DE BARROS COELHO SARMENTO • 
11336PA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Parte Ré: ANTONIO ANDERSON RIBEIRO VANZELEA 
Despacho/Doctsao: faculto ao Autor regularizar a 
representação judicial no prazo de tO(dez) dias, sob pena de 
extinção. 

N° único da Justiça: 0014026-98.2007.8.03.0001 - BUSCA E 
APREENSÃO 
Parte Autora: BMCO FINASA S.A. 
AdvogadO: CESAR DE BARROS COELHO SARMENTO • 
1t336PA 
Parte Ré: JOSIEL DA COSTA VASCONCELOS 
Despacho/Decisão: Desentranhem-se os documentos de tis 
36-41. Faculto ao Autor requerer o que entender de dire~o no 
prazo de 05 (cinco) di.:ls, sob pena de extinção. 

N• único da Justiça: 0000489-45.2001.8.03.000t 
EXECUCAO 
Parte Autora: BANCO DA AMAZÓNIA SIA 
Advogado: GISELE COUTINHO BESERRA - 1168BAP 
Parte Ré: MANUEL SANTANA MELO 
Advogado: JACKSON TAVARES DA COSTA· 9070PB 
Despacho/Declsao: 11 • Requeira a parte autora o que entender 
de direito, no prazo de os (cinco) dias. 
lntlme·se. 

N° único da Justiça: 0001722-96.2009.8.03.0001 
AÇÃO DE CONSIGANAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUEL 
Parte Autora: SONIA MARIA DAGHER 
Advogado: SEMJ JOSE DAGHER - 896AP 
Parte Rô: MARIO PESENTE 
Despacho/Decisão: Deliro o depósito da quantia descrita na 
Inicial, a ser efetivado em 24h, da intimação, cienMrcando-se a 
parto Autora. de que deverá promover os depósitos das 
parcelas vincendas nos respectivos vencimentos. enquanto 
tramitar o presence feito. 
Formalizado o depósito preliminar, cite-se a parte ré para, 
querendo, levantar o depósho ou oferecer resposta, no prazo 
de quinze dias, com as advertências do art. 897 do CPC e art. 
67 da lei 8.245191, em especial sobre os elehos da revelia. 

NO único da Justiça: 0033422·27.2008.8.03.000t -AÇÃO DE 
COBRANÇA 
Parto Autora: RADIO E TV DO AMAZONAS LTDA 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS· 400AP 
Parte Ré: FUNDAÇÃO NACIONAL DA AMAZONIA DE APOIO 
AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FUNAMA 
AoUnas processuais: No uso das prerrogativas da portaria 
006198, intimo a parte autora. a IIm de se manifestar quanto a 
c~rtldâo dO Oficial de Justiça de 11. 36, no prazo de 05(clnco) 
d1as. 

NO único da Justiça: 0004347-74.2007.8.03.0001 
COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 
Parte Autora: SONIA MARIA DE LIMA RIBEIRO 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 
Parte Ré: BRADESCO CIA OE SEGUROS 
Advogado: TA TIANA SARMENTO LEITE · 1148AP 
Sen~ença : Isto posto e o mais que do5 autos consta, julgo 
parcoalmente procedente o pedido da Autora e condeno a Ré, 
BRADESCO CIA. OE SEGUROS, a pagar à Autora o valor de 
A$ . 12.450,00 (doze mil quatrocentoe e cinqüenta reais, 
eqUIValente a trinta salários mínimos atuais, acrescido de 
correção monetária a part~ da prolaçAo desta sentença e de 
juros de mora de 1% a partir da citação, ooonida em 
09.05.2007. 
Condeno, ainda, a Ré, por sucunbêncla, ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocallclos que arbitro em 
10% (dez por cento) sobre o valor devido. 
PubQque·se. Registre-se. Intimem-se. 

N• único da Justiça: 0024394-Q6.2006.8.03.000t 
MONITÓRIA 
Parte Autora: ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE ENSINO E 
CULTURA AAEC 
Advogado: OZIEL ARTUR BARROS BORGES- 631AP 
Parte Ré: ILZAMAR GOMES DA CRUZ 
Sentença: Constata-se que a parte devedora adimpliu a 
obrigação reclamada, conforme manWestação expressa da 
autora, às tis. 53. 
Isto posto e tudo o mais que dos autos consta. extingo o 
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, 
Inciso 11, do Código de Processo Civi. 
Custas peta requerida. Sem honorários advocatícios. 
Pagas as custas, desentranhe-se o titulo que instruiu a inicial, 
para ser devolvido a parte RequeOO&. 
PUbllqu&-se. lntimem-$e. 
Macapá, t9 de fevereiro de 2.009. 

W único da Justiça: 00t6692· t 1.2008.8.03.0001 
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/ PEDI CO DE LIMINAR 
Parte Autora: BANCO GMAC SIA 
Advogado: MAURÍCIO PEREIRA DE UMA· 102t9PA 
Parte Ré: ROBELINO COELHO PINTO 
Advogado: DEFENSORIA PÚBUCA DO ESTADO DO 
AMAPÁ-999999999AP 
Sentença: Trata-se de AÇÃO OE BUSCA E APREENSÃO. 
com expresso podido de liminar. de veiculo automotor, 
adquirido por intermédio de linanclamento garantido por 
cláusula de alienação liduclárle, em face ao inadimplemento 
dO devedor, constltufda em mora, por notificação via Cartório 
de Tflutos e Documentos Extrajudicial, nos termos do 
Decreto-Lei n" 9t1/69. 
A hipótese é de julgamento antecipadO da lide, em face da 
parte devedora ter adim plldo a obrigação, consoante a petição 
encartada às lls. 23-24. 
O veiculo objeto da lide foi deVOlvido a parte Ré, conforme 
docl.fllento de lls. 30. 
Isto posto e tudo o mais que do5 autos consta, extingo o 
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, 
Inciso 11, do Códrgo de Processo Civil, eis que o réu, conlorme 
expressa de.:laraçáo do Autor, efetuou o pagamento da divida. 
Custas saLslenas. Sem honorárioe adVocatícios. 
Certd!Cado o lfânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
Publique<&e. Intimem-se. 
Macapá, 27 de fevereiro de 2.009. 

N• único da Justiça: 0013180.47.2008.8.03.0001 
BUSCA E APREENSÃO 
Parte Autora. BANCO FINASA S.A. 
AdvogadO: JOSIÔ DOS SANTOS DE OLIVEIRA • 1170AP 
Parte Ré: CHAALENE SALES MUNIZ DA SILVA 
Sentença: Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de 
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garantido por cláusula de alienação fiduciária. em tace ao 
lnadimplemen1o do devedor, constituída em m<lfa, por 
notificação via Cartório de Títulos e DociSI\entos Extraiudicial. 
nos termos do Decreto-lei n .. 911169. 
Vejo presentes os pressupostos processua.is Indispensáveis à 
constituição e desenvoMmento válido e regular do processo 
(CPC, art. 267. IV, e 30: art. 301, I a XIII e 40), bem assim as 
condições gerais (Idem. art. 267, V) e especiais da ação (Dec. 
Lei n• 91 1/69). 
A via eleita é apta ao exame da prelenslo deduzida na inicial. 
A hipótese é de JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, em 
conseqüência da AEVEUA da Ré que, citada pessoalmente. 
conlorme provas dos autos. deixou de oferecer contestação no 
prazo legal, consoante a regra do art. 330, Inciso 11, do Código 
de Processo Civil. 
A revelia tez presumir que aceitos pelo Réu, como 
verdadeiros, os tatos alegados pelo Autor, com suas 
conseqüências jurfdicas. nos lermos dos arts. 285 e 3 t 9, dO 
CPC, máxime ante a Inexistência nos autos de quaisquer 
elementos que contrariem esta presunção. 
E os documentos acostados à inicial dão conta da existência 
da relação obflgaclonal entre as partes e do inadimplemento 
do Requerido que. aliás, talvez reconhecendo sua lnlidelldade 
contratual, sequer velo aos autos em defesa própria, a refutar 
as alegações do Autor. 
Ante o exposto e o mais que do5 autos consta, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. para declaiar rescindido o 
contrato de manclamento constante dos autos e consolidar no 
patrimônio ao Autor a propriedade e a posse plenos e 
exclusivos sobre o veiculo dele objeto. cuja decisão liminar 
torno definitiva, com suas conseqilências juridicas, ficandO 
liberado a alienar, como lhe aprouver, o veiculo objeto da lide. 
Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsho, 
comur1icando-se que está autorizado a emitir novo certificado 
de registro de propriedade em nome do Credor, ou de terceiro 
por ele Indicado, livre do Onus da propriedade fiduciária 
(Decreto Lei n• 9tt/69, art. 3 ... § 1 .. , com as aHerações 
Introduzidas pela Lei n• 10.93t~). 
Condeno a n!. por Onus de sucumbência, ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da 
pane autora, que lowo em tO% (dez por cento) do valor em 
atraso. nos termos do art. 20, §3•, do CPC. 
Publlqoo-se. Intime-se. 
Macapá, 27 de fevereiro de 2.009. 

N• únloo da Justiça: 00268tt-85.2007.8.03.0001 
AÇÃO DE BUSCA E PAEENSÃO 
Parte Autora: BANCO HSBC BANK BRASIL SA·BANCO 
MULTIPLO 
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA • 617 AP 
Parte Ré: WILSON JOSE OUEJROGA DE SOUZA 
Sentença: Por manifestação expressa nos autos, a parte 
Autora requer a desistência da ação. 
Inaplicável o drsposto no § 4•, dO art. 267 do CPC, em rauo 
do Réu nao ler sido citadO. 
Assim, homologo, por sentença, o pedido formuladO e, por via 
e conseqüência, declaro extinto o processo sem resolução de 
mérito. nos termos dO art. 287, inciso VIII, do CPC. 
Custas satisfehas. Sem honorários advocatícios. 
Certificado o trânMo em Julgado, arqulvem·se os autos 
Publique-se Intimem-se. 
Macapâ, 27 de levereiro de 2.009 

W único da Justiça: 002:1078·55.2006.8.03.0001 
REVISIONAL DE CONTRATO 
Parte Autora: A M BRANCO ME 
Advogado: ULYSSES GUIMARÃES AIRES DA COSTA-
1080AP 
Parte Ré: AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA AFAP 
Sentença: O autor absteve-se de providenciar o andamento 
processual, mesmo diante da InUmação pessoal para impulsão 
om 48 (quarenta e oito) horas. sob pena de extlnçào. 
Ante o exposto e, considerando tudo o mais que dos autos 
consta. EXTINGO o leito, sem resolução de mérito, o que faço 
com suporte no art. 267, 111, do Código de Processo Civil, eis 
que a parte autora, ainda que regularmente Intimada, deixou 
de promover os atos e diligências que lhe competiam, 
abandonando a causa por mais de trinta dias (30) dias. 
Custas satisfeitas. 
Após o trânsito em julgado, arqulvem·se os autos. 
Pubhqu&-se. Intimem-se. 
Macapá, 27 de fevere.ro de 2.009 

NO único da Justiça· 00146t4-71.2008.8.03.000t 
AÇÃO MONITÓRIA 
Parte Autora: UNIAO DE FACULDADES DO AMAPA LTDA . 
FAMA 
Advogado: JOSÉ AOOERTO FRANCO DE CAMPOS -
1470BAP 
Parte Ré: NILSON DA COSTA BEUO 
Sentença: Trata-se de ação :ol(;r.i".ólla Intentada contra 
NILSON DA COSTA BELLO, objetivandO o recebénento de 
valor docorrente de cheque destituldo de executividade. 
Deferida a expea~o de mandaOO de CltaçaO e pagamento, o 
Réu deixou escoar em brancas linhas o prazo de 15 (quinze) 
dias, sem eletuar o pagamento nem apresentar embargos à 
monitória. 
Reza o art. 1.1 02c. do Cód'rgo de Processo Civil, que a nao 
oferta de embargos, no prazo legal, pelo devedor c~ado, 
acarreta em constituição, de pleno direito, dO título executivo 
jud1clal, devendo o mandado inicial se converter em mandadO 
executivo. 
É o caso dos autos. 

Ante o exposto, resta constituído, de pleno direito, o mandado 
de pagamento em titulo executívo judicial, no valor de A$ 
12.941,t2 (doze m~. novecentos e quarenta e um reais e doze 
centavos), exigível em 26 de maio de 2.008, nos termos dO art. 
t.t02c. dO Código de Processo CivU. atualizadO 
monetariamente e com juros legais, a partir da data do 
ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento. 
Fixo honorários advocaUcios em A$ 1.300,00 (um mil e 
lrezentos reais). 
Após o tránslto em julgado, prossiga·se o leito na forma 
prevista nos arts. 475.J e segU!ltes do CPC, registrando-se a 
conversão da monit6<1a para execução. 
O Réu terá o prazo de t5 (quinze) dias, após o trãnsito em 
julgado da presente sentença, para o cunprimento da 
obrigaçAo, sob pena de, não o Jazendo, Incidir multa de 10% 
(dez por cento) sobre o total do valor devido, além de penhora 
de bens. 
Publique-se. Intimem-se. 
Macapá. 19 de fevereiro de 2.009. 
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N1 único da Justiça: 0013570.17.2008.8.03.0001 
AÇÃO MONITÓRIA 
Parte Autora: CENTER KENNEDY COMERCIO LTOA 
Advogado: SIMONE SOUSA DOS SANTOS • 1233AP 
Parte Ré: RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA 
Sentença: Trala·se de ação monitória i"ltenlada contra 
RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA. objetivando o 
recebimento de valor decorrente de título destituído de 
executividade. 
Deferida a expedição de mandado de cilação e paoamento. a 
Ré deixou escoar em brancas rtnhas o prazo de 15 (quinze) 
dias, sem efetuar o pagamento nem apresentar embargos à 
monitória. 
Reza o art. 1.102c. do Código de Prooesso Civil, que a não 
oferta de embargos. no prazo legal. pelo devedor cnado, 
acarreta em constijuição, de pleno direito, do titulo executivo 
judicial, devendo o mandado i"licial se converter em mandado 
executivo. 
É o caso dos autos. 

Ante o exposto, resta conatltuido, de pleno direito, o mandado 
de pagamento em títulO executivo Judicial, no valor de R$ 
2.n0,18 (dois mil, setecentos e setenta reais e dezoito 
centavos), exigivel em 01 de abril de 2.008, nos termos do art. 
1.102c, do Código de Processo Civil, atuaUzado 
monetarlameote e com ju"os legal$, a partir da data do 
ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento. 
Fixo honorários advocatfcios em R$ 465,00 (quatrocentos e 
sessenta e cinco reais). 
Após o trânsito em julgado, prossiga-se o fe~o na forma 
prevista nos arts. 475-J e seguintes do CPC, registrando-se a 
conversão da monitória para execução. 
A Ré terá o prazo de 15 (quinze) dias. após o trânsito em 
julgado da presente sentença, pare o cumprimento da 
obrigação, sob pena de. não o fazendo, incidir multa de 10% 
(dez por cento) sobre o total do valor devido, além de penhora 
de bens. 
Publique-se. tntimem·se. 
Maca~,19defevereirode~.009. ___ _ 

N" úniCo da Justiça: 0002480-12.2008.8.03.0001 
AÇÃO MONITÓRIA 
Parte AUiora: CENTER KENNEOY COMERCIO L TOA 
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS • 
897AP 
Parte Ré: MARIA EUZABETE NUNES DA COSTA 
Sentença: Trata-$e de ação monitória i"llentada contra MARIA 
EUZABETE NUNES DA COSTA. objetivando o recebimento 
de valor decorrente de titulo destituído de e.ecutividade. 
Oelerida a expedição de mandado de cltaçlo e pagamento, a 
Ré deixou escoar em brancas ~nhas o prazo de 15 (qui"lze) 
dias. sem efetuar o pagamento nem apresentar embargos à 
monitória. 
Reza o art. 1.102c. do Código de Processo Civil, que a não 
oferta de embargos. no prazo legal. pelo devedor citado, 
acarreta em constituição, de pleno direijo, do titulo ex8C\Afvo 
Judicial, devendo o mandadO Inicial se converter em mandado 
execu~vo. 
E o caso dos autos. 

Ante o exposto, resta constituído, de pleno direito. o mandado 
de pagamento em tlt<Ao executivo Judicial, no valor de R$ 
998,29 (novecentos e noventa e oito reais a vinte e nove 
oerrtavos), exigível em 03 de janeiro de 2.008, nos termos do 
art. 1.102c. do Código de Processo Civil, atualizado 
monetariamente e com jutos legais, a pertlr da data do 
ajuizamento da ação atê a data do efetivo pegemento. 
Fixo honorários advocatícios em R$ 465,00 (quatrocentos e 
ses5enta e cinco reaiS). 
Após o trãnsito em }ulgado, prosslga·se o leito na forma 
prevista nos arte. 475-J e seguintes do CPC. registrando·se a 
conversão da monaória para execução. 
A Aé terá o prazo de 15 (quinze) dias, após o trãnsito em 
julgado da presente aentença. para o cumprimento da 
obrigação. sob pena de, não o lazendo, Incidir multa de 10% 
(dez por cento) sobre o total do valor devido. além de pemore 
de bens. 
PubUque·se. lntimem·se. 
Macapá, 19 de fevereiro de 2.009. 
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N" único da Justiça: 0000972-94.2009.8.03.0001 
AÇÀO DE COBRANÇA 
Parte Autora: RAOIO TV DO AMAZONAS LTDA 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS· 400AP 
Parte Ré: ARANHA & CASTRO L TOA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
1810612009 às 10:00 

N" qnlco da Justlça: 0040294·58.2008.8.03.0001 
AÇAO CE COBRANÇA 
Parte Autora: ClONES BARATA ALVES 
Advogado: ROBERTO ARMONC FERREIRA DA SILVA • 
1275MP 
Parte Ré: BANCO BRAOESCO SJA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
23/0612009 às 10:00 

N" único da Justiça: 0003667·55.2008.8.03.0001 
AÇÃO MONITÓRIA 
Parte Autora: CENTER KENNEDY COMERCIO L TOA 

'Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS • 
897AP 
Parte Ré: DISRAELY MAGALHAES DA SILVA 
Cespacho/Oeclsão: Manifeste-se a parte autora, no prazo de 
05 (cinco) dias. 
Intime-se. 

N" único da Justi<;i: 0000546-04.1999.8.03.0001 
ACAO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 
Parte Autora: DAQUÊO COSTA RIBEIRO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA· 602AP 
Parte Ré: ELSON SOUZA PEREIRA 
Advogado: · GILSON RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA • 
365AP . 
Parte Ré:.LUIZ CARLOS MOTA DA SILVA 
Despac:ho~Qecisáo: Aguarde·se a devolução da carta 
precatória. 
· tntim&-se. 

N' único da Justiça: 0012938-88.2008.8.03.0001 
AÇÃO ORDINÁRIA PELO RITO SUMÁRIO 
Parte Autora: RAIMUNDO FERREIRA MOTA 
Advogado: JOAO PAULO VAZ. CAVALCANTE· 1171AP 
Parte Ré: BANCO DIBENS SA 
Advogado: JOS~ DOS SANTOS DE OLIVEIRA· 1170AP 
Cespacho/OecisAo: Manifestem-se as partes sobre os cálculos 
apresentados pela Contadoria, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Intimem-se. 

N' único da Jus~ça : 0001093-35.2003.8.03.0001 
COBRANÇA . 
Parte Autora: LUCILENE CARVALHO DA SILVA 
Advogado: IVNlA CONTENTE GONCALVES. 526AP 
Parte Ré: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE 
SOCIAL.SISTEL 
Advogado: MARIA REGINA DA SILVA ARRUDA· 6933PA 
DespachoiDecisão: 10 o breve relato. Decido. 
Trata-se de Impugnação a Penhora, nos termos do art. 475-L. 
111, do Código de Processo Civil. 
Insurge-se o Executado contra a penhora efetuada em conta 
corrente, alegando excesso de execução. 
Depresnde-se dos autos que. após ser Intimada para o 
cumprimento espontAoeo da sentença. a executa lnsurgl~se 
contra os cá~los apresentados, alegando que na conta 
estavam Inclusos saldos lneldstentes e juros capitalizados. o 
que redundaria na pratica de anatoclsmo. Na oportunidade 
efetuou o depósito do valor de R$ 502,53, por entender ser 
esse o valor devido. 
Face a divergência entre as partes. os cálculos foram 
submetidos ao Contador do Juizo e este ratificou a conta 
apresentada pala Exeqüente, por estarem de acordo com a 
senlença e acórdAo proferidos. 
O.s C<llcws foram homologados e efetuado o bloqueio de 
valores em conta bancaria da executada. via SISBACEN. com 
o acréscimo da multa de 10%, fts. 319. 
O~. se a divergénda sobre os cátcws Já foi dirimida, tendo o 
Juozo homologado a conta apresentada pela Exeqüente, não 
ha qualquer diferença que caracterize excesso de execução. 
tendo em vista que os cálculos foram efetuados de acordo com 
a sentença e acórdão proferidos. 
Isto posto, julgo improcedente a impugnação. 

Requisite· se a · transfer~ncla dos valores bloqueados. para a 
con.ta Judicial am nome do Trib<.nal de Justiça. via SIBACEN. 
Comunicado a transfer6ncla, expeça-se alvará de 
levantamento, ressatvando·se as custas processuais, 
calculadas b fts. 333. 
Intimem-se. 
Ma capá, 17 de dezembro de 2.008. 

N' único da Justiça: 0028272·36.2006.8.03.0001 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: FRANCISCO RIBEIRO BATISTA 
Advogado: CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO· 521AAP 
Parte Ré: MARCIONE CRISTINA DE MELO MENEZES 
AGUIAR 
Des~o/Oedsão: 11 • Tendo sido i"lformado pelo Banco que 
não ha possibaidade de efetuar a tranferêncla nos moldes 
acordados, o Juizo não pode obrigâ~o a mudar sua rotina. 
porque cómodo ao requerido essa opção. Ademais, eldstem 
outras. formas para dar cumprimento ao acordo. tais como 
depósoto em conta corrente; depósito judicial. pagamento 
presencial, entre outras. 
Requeira a parte autora o que entender de direito. 
Intimem-se. 

N" único da Justiça: 0022765-31.2005.8.03.0001 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ELBA OLIVEIRA PINHEIRO DA FONSECA 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS. 400AP 
Parte Ré: ESTACO DO AMAPA 
Advogado: ANA CELIA OOHO MARTINS • 473AP 
Despacho/Decisão: Manifestem-se as partes sobre os cálculos 
de n. 180, 1'19 prazo de cinco dias. 

N" único da Justiça: 00256ll9-10.2008.8.03.0001 
CARTA PRECATÓRIA 
Parte Autora: TEIXEIRA & BRAGA COMéRCIO L TOA 
At!vogaoo: HAGEU LOURENCO RODRIGUES • 860AP 
Parte Ré: SOLIOA MINERAÇÃO SJA 
Despacho/DecisAo: Tendo em vista que o Depósito Publico 
não comporta a guarda de bens dessa natureza, Indique o 
autor depositaria particular. 
Intime-se. · 

N' único da Justiça: 0022599-96.2005.8.03.0001 
COBRANÇA . 
Parte Autora: FATIMA CONCEIÇÃO NASCIMENTO LOPES 
Advogado: AMILCAR HECHT DA COSTA· 1248AAP 
Parte Ré: ESTADO DO AJMPA 
Advogado: ANA CEUA DOHO MARTINS • 473AP 
DespadloiDedslio: Defiro o requerimento de ns. 191. 
Aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. 
Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. 
Intime-se. 

N" único da Justiça: 0000803·88.2001 .8.03.0001 
EXECUCAO 
Parte Autora: SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO E 
NAVEGACAO SA 
Parte Autora: SANAVE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA 
Advogado: KENNYA ABRAAO MONASSA DE ALMEIDA· 
580AP 
Parte Ré: LUIZ FLEXA VIANA 
Despacho/Decisão: Defiro o pedido de suspensão do processo 
pelo prazo requerido à ft. 147. 

N" único da Justiça: 0002802·71 .2004.8.03.0001 
AÇÃO DE EXECUCAO . -
Parte Autora: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA AMAZONIA 
Advogado: JOSé ROBERTO FRANCO DE CAMPOS • 
1470BAP 
Parte Ré: CLIVIA CILENE SILVA DOS PASSOS 
Parte Ré: CLARA MARIA SILVA DOS PASSOS SOARES 
DesoachoiOeclslio: I • Defiro a Juntada do Slbstabelecirnento. 
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Alterem·se os registros referentes à Advogada substabelecida; 

11 • Guspendo o feito pelo prazo de sessenta (60) dias. 
Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 
autora para dar prosseguimento ao feito. no prazo de 05 
(cinco) dias. 
tnlilf\ecse. 

N' unlco da Justiça: 0022527..:07.2008.8.03.0001 
ACÃO ORDINÁRIA' PELO RITO SUMÁRIO 
Parte Autora: CEZARINA DA SILVA PEREZ 
Advogado: R~l REGIS CARDOSO CAVALCANTE· 709AP 
Parte Ré: BANCO FINASA SJA 
Advogado: JEFFERSON MASSUD ALVES · 1417AP 
Despacho/Decisão: Culda·se de relação de consumo. porque 
está pacificado o entendimento de que as relações havidas 
entre as Instituições financeiras e seus clientes devem ser 
consideradas como de consumo, protegidas petas disposições 

- do coe. c_omo estabelecido no § -r> do art. 3' do coe, 
cqnforme decidiu o STF no Julgamento da ~IN n• 2591. 
Assim, não lendo a autora juntadO o contrato cujas clásulas 
pretende discutir nesta ação, sob a alegação de que o Réu não 
lhe forneceu o documento. o qúe é perteltamente possfvel. 
No . entanto, para o julgamento da c;ausa toma·se 

, Imprescindível a apresentação do instrumento do contraio e 
! como o coe prevé a inversão do õnus da prova, assino o 

prazo de quinze dias para o Banco Réu apresentar o contrato 
firmado entre as partes e. ao mesmo tempo, se manifestar 
sobre os documentos juntados pela Autora. 
Intimem-se. 

N° único da Justiça: 0014579·t4.2008.8.03.0001 
AÇÃO ORDINÁRIA 
Parte Autora: JOSE LUIZ BEZERRA NETO 
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER ·1234AAP 
Parte Ré: ESTADO DO AMAPÁ 
A\:lvogado: ANA LUCIA FERREIRA DA PAZ · 543AP 
Despacho/Decisão: Manifeste-se a parte autora sobre a 
conteslação e documentos de fls. 41-45, no prazo de 10 (dez) 
dias. · · 

_!!ltim~ . -~-- · ____,...... ~.,,.... 

N" ünico da Justiça: 0008039-47.2008.8.03.0001 
AÇÃO DE REVISAO CONTRATUAL 
Parte Autora: OSVALDO MOURÃO DA COSTA 
Advogado: JOAO PAULO VAZ CAVALCANTE · 1171AP 
Farte Ré: BANCO FINASA SJA 
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL CA CUNHA· 617AP 
Despacho/Decisão: I • Com relação ao agravo retido, fls. 48, 
mantenhO a decisão agravada por seus próprios fundamentos: 
11 · com relação ao pedido de reconsideração. fls. 75. 
mantenho o poslclonamento do Juizo, já explanado às fls. 47. 
até mesmo. porque os contadores do Fórum não · estão 
habilitados a efetuar cálculos que importem em respostas de 
quesitos: 
111 ·Efetue a parte aUiora, o depósito dos honoràrios do perito. 
no prazo de 1 O (dez) dias. 
Intimem-se. 

N' único da Justiça: 0024899-60.2007.8.03.0001 
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . 
Parte Aulora: BANCO PANAMERICANO SIA 
Advogado: FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA 
JUNIOR· 12722PA 
Parte Ré: RAIMUNDO MELQUIAOES VASCONCELOS ClAS 
Despacho/Decisão: Manifeste-se a parte autora, em cinco (05) 
dias. 

N" único da Justiça: 0000659-80.2002.8.03.0001 
EXECUÇÃO DE TiTULO JUDICIAL 
Parte Autora: A R FILHO E CIA L TOA 
Advogado: KATIANE MARINHO CARVALHO· t 7710CE 
Parte Ré: ASSOCIACAO DE CABOS E SOLDADOS PMBM 
DOAMAPA 
Advogado: ELVA FATIMA DE SOUZA GOMES· 349AP 
Despacho/DecisAo: Intime-se a parte autora para diligenciar a 
publicação do mesmo. bem como eretuar o pagamento da taxa 
prevista na Lei n• 0959105. 
NomCio como leiloeiro o Sr. Sidney Canezin. 
Intimem-se. 

N' ünloo da Justiça: 0005044-32.2006.8.03.0001 
EXECUCAO 
Parte Autora: FLORI NA ALVES DE SOUZA 
Advogado: EDSON JORGE ALVES DE SOUZA· 143959SP 
Parte Ré: ESPÓLIO DE JOSE MÁRIO MANTOVANI 
Despacho/Decisão: Conforme wrtidão de fls. 140. o 
Inventariante não foi Intimado para o leilão. Promova a parte 
autora a intimação do mesmo. 

N" ünico da Justiça: 0040638-39.2008.8.03.0001 
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Parte Autora: AUTOMAJS • VEICULO$ & CONSORCIO$ 
LTDA 
Advogado: CASSIUS CL.AY LEMOS CARVALHO· 521MP 
Parte Ré: OFELIA YANA ATAIDE MARQUES GONÇALVES 
Despacho(OedsAo: Faculto à parte Autora emendar a inicial. 
para juntada do contrato de compra e venda com reserva de 
domínio e prova da constituição em mora da Requerida. no 
prazo de 1 O (dez) dias. sob pena de indeletimento da inicial. 

N" únioo da Justiça: 0000637·22.2002.8.03.0001 
OUTRAS ACOES(PROCEDIMENTO ORCINARIO) 
Pàrte Autora: CLEICIANE MACHADO FERNANDES 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
·364AP 
Parte Ré: EMIVAL CRUZ 
Advogado: CHARUES SALES BORDALO • 438AP 
Despacho/Oeclsão: Manifeste-se a parte autora sobre a 
peliçlio e documentos juntados as ns. 181-187, no prazo de 05 
(cinco) dias. 
Intime-se. 

N" único da Justiça: 0006488-66.2007.8.03.0001 
BUSCA E APREENSÀO 
Parte Autora: UNIBANCQ.UNIÀO DE BNlCOS BRASILEIROS 
SJA 
Advogado: PATRICK HANS PESSOA DE MELLO MÜLLER . 
9937PA 
Par1e Ré: FRANCISCO DE ASSIS CE OLIVEIRA DOS 
SNlTOS 
Advogado: JOAO PAUlO VAZ. CAVALCANTE· 1171AP 
Despacho/Decisão: Manifeste-se as partes sobre os cálculos 
de fts. 193. no orezo de 10 (dez) dias. 
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lnUmHe. 

N• único da Justiça: 0022799.()6.2005.8.03.0001 
AÇÃO OE COBRANÇA 
Parte Autora: EOER JOFRE DAMASCENO CACE LA 
Advoçado: ALAN MAURICIO FERREIRA DOS SAN -
11145PA 
Parte Ré: ITAÚ VIOA E PREVID~NCIA S.A. 
Advogado: MARIA APARECIDA VIDIGAl DE SOU- 2173PA 
Despacho/Decisão: Preenchidos os requisitos objetivos e 
~ubjeli\'Os de ad~lssibilidade. recebo o recurso de apelaçáo 
Interposto pelo Reu, em seu duplo efeito. 
À parte apelada (Autor) para, querendo, oferecar 
contra-razões. no prazo de 15 (quinze) dias. 
Com ou sem a vinda das razões contrárias, remetam-.;e os 
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homen;~gens 
deste Juizo. 

Intime-se. 

NO único da Justiça: 0017069-09.2008.8.03.0001 
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO OE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA 
Parte Autora: AMADEU SILVA DA COSTA JUNIOR 
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER- 1234MP 
Parte Ré: BANCO DAYCOVAL S/,A 
AQvogado: BRENO TRASEL- 134AP 
Parte Ré: NORTE SUL CR~DITOS - BANCO PINE 
Advogado: EDIElSON DOS SANTOS SOARES - 496AP 
Polttc Ró: ASPBRAS - ASSOCIACAO DOS SERV.PUI:ILICOS 
BRASILEIROS 
Parte Ré: BANCO BRAOESCO S/A 
Parte Ré: ESTADO DO AMAPÁ 
Despacho/Decisão: Manifeste-se a parte autora, sobre as 
contestações e documentos de fls. 29-85, no prazo de 10 (dez) 
dias. 

N• único. da Justiç3: 00353n-93.2008.8.03.0001 
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE 
LIMINAR 
Parte Autora: ROSIRES SÃO TOMé PICANÇO 
Advogado: MARCELO DA SILVA LEITE- 999AP 
Parte Ré: FRANCISCO CARDOSO DUARTE 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAPÁ- 999999999AP 
Parte Ré: ROSE DO SOCORRO 
Qespacho/Decis.to: Manifeste-se a parte autora sobre a 
conle~laçàQ e do!:lJmentos de fls. 44.{;1. 

NO único da Jusliça: 0040108-35.2008.8.03.0001 
AÇÃO REVISIONAL C/C ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA/liMINAR 
Parte Autora: ALAELSO VIDEIRA BOSQUE 
Advogado: PRETTY CHRISTINA QUEIROZ LEITE 
FIGUEIREDO- 1501AP 
Parte Ré: BANCO BMG SA 
Parte Ré: EMPRESTIMO CAIXA 
Despaeho/Decisio: Decido sobre o pedido de antecipa<;ao de 
tutela. 
O art. 273 do CPC reza que o juiz poderá, a requerimento da 
parte, antecipar, total ou pan:ialmente. os efeitos· da tutela 
pretendida no pedido Inicial. desde que. e>Óstindo prova 
lnequiYOCa, se convença da verossimilhança da alegaçAo. No 
que eoncerne ao desconheclmento do contrato, 
especificamente as cláusulas contratuais. tais corno número 
de parcelas e taxa de juros, o Autor nAo trouxe nenhuma prova 
de sua alega<;ao, o que Impossibilita a antecipação da tutela. 
Quanto a taxa de juros, as Instituições Financeiras estão 
autorizadas. pela Lei n• 4.595164, a cobrar a taxa de jl.w'os 
superiores a 1% ao mês, e não liA vedação consUtucionat, vez 
que o§ 3", do art. 192 da Constituição Federal. foi derrogado 
pela EC n• 4012003 . . 
No mai~ . pertinente ao pedido de respeito ao Imite de 30% 
dos descontos facultaU\105, no presente caso. conforme se 
extrai dos contnl-dleques do Autor. percebe-se que as 
referidas consignações Mo ultrapassam o imite legal de 30% 
e somadas oom as compulsórias, também nAo ultrapassam 
70% dos seus rendimento• mensais. 
Por am. no locante ao pedido de suspensloo doS desoonlos 
até que se faça reduçJo de juros e do númefo de parcelas, ou 
que efetive-se desconto em montante menor · ao que está 
sendo praticado em cada parcela, a Constituiçio Federal em 
seu art. 5•. inciso LIV, dispõe que "ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens. sem o devido processo legal". 
Referido dlspositi\10 oonstitudonal, é aplicável A qualquer 
pessoa flsica ou ju11dica. ainda que esta seja institulçAo 
financeira. nlo pódeodo o Juizo ae valer da referida medida 
para subtrair valores da Empresa FINncéira. 
Assim, ante a aushlcia de pressupostos legais. indefiro o 
pedido de anteeipaçAo de tutela. 
Citem-se os Réus para os termos da presente açio e para, 
querendo, contestarem os pedidos, no prazo de 15 (quinze) 
dias, com as advertências do art. 319 do CPC. 
lntimem·se. 

N° único da Justiça: 0006621-40.2009.8.03.0001 
AÇÃO MONITÓRIA · 
Parte Aulool: N. L FONSECA- ME 
Advogado: FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE - 68SAP 
Parte Ré: RILON MORAES SARAIVA 
Oespac:hol!)ecisio: Comprove a parte Autora a legitimidade 
para receblmenlo. dos tftulos que aparelham a preaem. ac;Ao. 
no prazo de 10 {dez) dias, sob pena de Indeferimento da lnódat. 
Intimem-se. 

NO único da Justiça: 0008411.{;4.2006.8.03.0001 
COBRANÇA 
Parte Autora: A. GUIMARÃES DA SILVA 
Advogado: ROBERTO JOSE NERY MORAES- 491AP 
ReprM«~t.anle Legal: EDIVALDO DE VILHENA AMARAL 
Representante Legal: PEDRO GILBERTO NASCIMENTO OE 
SOUZA 
Parte Ré: ALTO TOCANTINS MINERAÇÃO LTDA 
Advogado: ESTER ALMEIDA DE SOUZA- 751AP 
Oespac:ho/Oecisio: O IY.Jtor requereu 1 suspensão do feito 
vlaando a .celebração de acordo extra·judicial ou protelar a 
decisão> do mérito .. Portanto. sem Interesse em m~ldas 
acautjllatótias. màlóme envolvendo terceiros, com a ftnalidade 
de forçar acordo. 
Nada a decidir. 

OeOOITido o prazo da auspendo requerida, sem 
manlfestaçio, clesign!He audiência de instruçio e jljgamento. 
Intimem-se. 

N" único .41..JIItUça: 00~7!M.:11.J0084 .. 03.0001 __ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 
LIMINAR 
Parte Autora: DIBENS LEASING SIA ARRENDAMENTO 
MERCANTIL 
Advogado: ISANA SlLVA GUEDES -12679PA 
Parte Ré: MARIA DE NAZARE RODRIGUES 
Rotinas processuais: Intimo a parte Autora a manifeslar·se 
sobre o teor da certldAo de n. 35. no prazo de cinco dias. 

N• único da Justiça: 00007n·27.2000.8.03.0001 
EXECUCAO 
Parte Autora: BANCO DA AMAZONIA S.A 
Advogado: GISELE COUTINHO BESERRA - 1168BAP 
Parle Ré: MARIO PEREIRA DA SILVA 
Advogado: AOAMOR DE SOUSA OUVEIRA - 59AP 
Rotinas processuais: Intimo a parte autora para diligenciar a 
publlcaçao do Edital ele lntimaçio que se encontra a sua 
disposiçio nos presentes autos, devendo atender o que 
preceitua o Inciso 111 do artigo 232 do CPC, bem como efetuar 
o pagamento da taxa prevista na Lei n• 0959105. 

N° único da Justiça: 0021536-36.2005.8.03.0001 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAS • 
Parte Autora: CELESTINA DA SILVA RAMOS 
Advogado: FRANCISCO FABIANO DIAS DE ANDRADE -
510AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SA- POSTO DO FÓRUM 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 

- • 364AP 
Sentença: Isto posto e o mais que dos autos consta. com 
fundamento no art. 14 do Código do Consumidor, juJilo 
procedente o pedido para rondenar o Réu a cancelar os 
empréstimos efetuados elettonlcamente e resutuir os valores 
aufrldos pelo traudador no valor do R$ 18.208.00 (dezoito mil 
duzentos e ollo reais). Ulo devldamenle corrigido pelo INPC. 
desde a data em que foram efetuados os débitos. além de 
juros de mora ce 1% (um por cento) ao més, a partir da data 
dos descontos efetuados após a clta<;ao. que ante a falta de 
registro, dou eoono ocorrida em 30.01.2005. 
Condeno, também, o Réu a indenizar os danos morais 
sofridos pela Autora em decorrência do ocorrido. no valor de 
R$ 10.000.00 (dez mil reais). 
Condeno, ainda. o Réu. por Onus de sucumbência, ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o montante da 
condenação. 
Publlque.se. Registre·se. Intimem-se. 
Macapã, 19 de janeiro de 2.009. 

NO único da Justiça: 0000585-26.2002.8.03.0001 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Parte Autora: ARTHUR DE LIMA TORRINHA 
Parte Autora: MARIA IZABEL AMARAL TORRINHA 
Advogado: JEAN CARlO DOS SANTOS FERREIRA -
633AP 
Parte Ré: SODÁRIO DA COSTA BARBOSA 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAPJ..- 999999999AP 
Sentença: Isto posto e o mais que doS autos consta, Julgo 
procedente o pedido dOI Autores' para reinlegr64os na posse 
da área Invadida pelo Réu. 
Condeno o R..,, por suc:urnWncia nas custas processuais e 
hor'lodrlos ad\'Ocaticios. que fim em 10% sobre o valor dedo i 
causa. observado o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50, vez 
que patrocinado pela Defensoria P(Jbllea. 

NO único da Justiça: 000100U1.2002.8.03.0001 
OUTROS FEITOS DIRECIONADOS 
Parte Autora: AlZIRA DE SOUZA RAMOS 
Parte Autora: ANSELMO RAMOS DA COSTA 
Parte Autora: ANTDNIA DE LIBORIO DIAS 
Parte Autora: CLAUDETE RAMOS DA COSTA 
Parte Autora: GERALOA DA COSTA OLIVEIRA 
Parte Autora: GERALDO RAMOS DA COSTA 
Parte Autora: IDELFONSO RAMOS DA COSTA 
Parte Autora: IZIDIA RAMOS DA COSTA 
Parte Autora: JOAO RAMOS DA COSTA 
Parte Autora: JOAQUIM RAMOS DA COSTA 
Parte Autora: JOAQUINA MENEZES DA COSTA 
Parte Autora: MANOEL RAMOS DA COSTA 
Parte Autora: MARIA DAS GRACAS DAS CHAGAS LEITE 
Parte Autora: MARIA RAIMUNOA MACHADO DE MATOS 
Parte Autora: MARTINHO SANTOS DE OLIVEIRA 
Parte Autora: MA TEUS RAMOS DA COSTA 
Parte Autora: OSCARINA DA SILVA RAMOS 
P.n& Autora: RAIMUNDO DA COSTA LEITE 
Parte Autora: RAIMUNDO DA COSTA LEITE FILHO 
Advogado: LUCI MEIRE SILVA DO NASCIMENTO 
MIRANDA - 102AP 
Parte Ré: JOSE FERREIRA BASTOS MONTEIRO 
AdiiOgado: JANILCE ARAGAO DA ROCHA- 80!5AP 
Seneença: 1110 poilo • , o mais que dos autos consta, julgo 
lmprooedenle 1 lçlo e condeno os Autores nas custas 
pr~ e IIOnOitl1os adllocatic;jos à Patrona dos IUus. 
Que. em razlo ltllnfo Vllór dado • ca-.a. oom fulao no S 4•, 
do art. 20 do CPC, ft110 em R$ 2.000.00 (Dois mU reaiS). 
PublquHe.~ ........ lnllrnem·se. 
~. 29 de*' de 2.004". 

Asalm. •• o acordo celetlrldo nlo lhes aproveita, tam~m em 
nada prejudica seu dhlto. 
Oeelar1e. do os AutOres Clnleedores ~ açlo proposta por 
~ falta de nteresse de agir. 
Isto posto e o mats que dos au1os consta. julgo Improcedente 
o pedido e extingo o filho sem resoluÇio do mérito, com 
fundamento no ar). 267. \11, 'do CPC. 
PIJ!IIque-se. Registre-M. lntlmem·se. 
Macapá. 29 de janeinl de 2.009. 

NO único da Justiça: 0000717-93.1996.8.03.0001 
ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE~MOVEL 
Parte Autora: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: EVALDY MOTTA DE OLIVEIRA- 27AP 
Parte Ré: ALCIDES LEÃO 
Parte Ré: COSME MARQUES SOUZA 
Parte Ré: DAMIÃO DtONIZIO DA SILVA 
Parte Ré: ELIAS RABELO DA CUNHA 
Parte Ré: FRANCISCO OtONzlo DA SILVA 
Parte Ré: FRANCISCO P1I'I1EIRO 
Parte Ré: FRANCISCO SOJZA CRUZ 
Parte Ré: JO~ JACINTO ÓA CONCEIÇÃO 
Parte Ré: JOSÉ PAULO FWEIAA 
Parte Ré: JOS~ PEREIRA GIOMES 

Parte Ré: LUIZ MELLO FERREIRA 
Parte Ré: MANOEL DA CONCEIÇÃO ALMEIDA 
Parte Ré: MARANHÃO DO IBAMA 
Parte Ré: MARIA OE TAL PROFESSORA 
Parte Ré: MARIA VIDAL DA ROCHA 
Parte Ré: PARÁ DE TAL 
Parte Ré: PEDRO REBELO DA CUNHA 
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Parte Ré: RAIMUNDO DA ASSUNÇAO CARDOSO DA 
COSTA 
Parte Ré: RAIMUNDO FLÀvtQ PEREIRA DA COSTA 
Parte Ré: SIDNEY DA SILVA GOMES 
Parte Ré: TOSHIO FUJISHIMA 
Parte Ré: ABEL GOMES DOS SANTOS 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO- 99999AP 
Sentença: Isto posto e o mais que dos autos oonsta. julgo 
procedente o pedido para reintegrar o Estado do Amapá na 
área ocupada pelos Réus e eventuais sucessores. 
Concedo aos Réus e seus sucessores o prazo de 180 (cento 
oitenta dias). a partir da ciênc:ia desta sentença. para 
desocupação \'Oiuntána da área. 
Em não aendo desocupada a área no prazo acima concedido. 
expeça-se mandado reintegrat6rio, em deslavor dos Réus que 
p8'rmanecerern no imóvel, que deverá ser cumprido por dois 
oftciais de Justiça. requisitando-se. para tanto, força policial. 
O E.stado do Amapá deverá Indenizar as benfeitorias erigidas 
e cutuas permanentes pelo valor da avaliação. devidamente 
oorrigido a partir da data do Laudo avatialóro. 
Condeno os Réus ao pagamento· das custas processuais e 
honorários advocatícios 4 Procuradoria do Estado. observado 
o ~i:;posto no art. 12 da Lei 1.060/50. não podendo ser 
utiizado para esse fim parcela da indenízaçao devida. 
.Pubilque-s'e. Registre-se. Intimem-se. 
Macapâ. 29 de janeiro de 2.009. 

NO único da Justiça: 0000736-26.2001 .8.03.0001 
OUTRAS ACOES(PROC ESPECIAL JUR VOLUNT AR) 
Parte Autora: CASSILDA MARIA BRITO 
Advogado: KAMYLA CRISTINA ARAÚJO DANTAS -1203AP 
Sentença: Isto posto e mais que dos autos consta, com 
fundamento na Lei n• 6.015173. JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO para DETERMINAR a transaiçáo no livro 'E", do 
Registro de Casamento de PATRICK MONTALIBET. mestre 
de obras. nascido em Bollêne (Vauciuse) em 25 de setembro 
de 1948, domiciliado em Caiena. Guiana Francesa. filho de 
Plerre Montalibet aposentado e de Jeanne Malie-Loulse Cary. 
aposentada, divorciado de Marie-AnJorjeHe Uevre. por 
sentença do Tribunal de Grande lnstancla de Valence (DrOmo), 
proferida em 10 de setembro de 1983 e CASSILDA MARIA 
BRITO. brasileira, sem profissão, nascida no dia 15 de maio de 
1960, na cidade de Macapá. Estado do Amapá. domiciliada em 
Calena. Guiana Francesa, filha de Zutmira Brito. O matr1m0nlo 
foi contraído em 20 de junho de 1998, na cidade de Caiena, 
Guiana F ranc:esa. 
A Transalçio deverá ser lavrada no Cartório de Registro Civil 
desta Capital, Cartório Jucá. 
Elllingo o fello com resoluçáo de mémo, nos tennos do art. 
269. Inciso I, do CPC. 

Varas e Secretarias do Interior 

Jari 

\AA UNCA DE VITORIA DO JARI - 011 COMAACA DE VITORIA DO J1o 

AV. 15 DE MAIO, SM • CEP: ee824000 

-:10-
~DOPROCEHQ 

"'-""" Cl0208t/2007 .AÇAoDEJNTEROIÇAoCOM 
AHTiaPAÇAo DE TUTElA 

--.: l'l.CUEHA IIOROO PEDAADA 
- N : -CA IIOAOU PEDAADA 

o ... .NR do DlrwiiD .. -.Ido-....... """" p(lloo 
_ ............................... Wordiçlotlo ..... .. 

-~ • ....-.elo ........ ononç.ooeo&aMdo 
~.o~da(o)~)ooo-.e~o...-, 

~---·--· ~OU COYUIIENTARU: 

CURADORICAIJSA OIIIIITEROIÇAQotJM 011 CURA nLA 
EXPOSITIS, .... -noort.1.1no 1114 do 

C6clgo elo"'-CM, DEFIRO O PEDIDO pote o 1m elo 
DECIIfTAR A INTIRDIÇAO do REBECA BORGES PEDRADA. 
NOIIEANIX)UtE Ct-'WlORA o 81" fLOMEHA BORGES 

PEDRAOA. ---_....lodoo 00- do lliclo ..... ....-.ao~ elo-a 
o...... c...-.-..---·""'... Uwo pr6pio, no-do ci--. ox .t doo Mo. 1.117 o 1.111 

do C6cligo do "'-CML 
,__._..no~CMio~no 

,__ono()lvio~*(ID)_oom __ do1D 
.. ... -00 011. 12,11. do C6d9>0.C .• 00 01\.1.114 do 
CPC. 

Vleelo.III+"Ch.)Aeoo,....._COM 
RnCI.UÇAODO'IIelliro.--" ort. at, ~CPC. ... -................................ .. 
DofoMftPIIca. 
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Pubiq-ln1imatn40, 
F~ u corn\J"''kaç6M • ~ n.c:eadriaa. 
~>.,o. o llinliiD tm Ju!Qtdo t inlt11rol wrnprVntnlo doolt 

dedMJm, erqu~ oa autol com M bMxaa eM ..&~. 

SEDE DO JUizO: VAAA ÚNICA OE VrTOAIA DO JAAI dt COMar<:a dt 
VITORIA DO JAAI. Fl>nlm 0t VITÓRIA DO JARI, oilo t AV. 15 OE 
a.wo. SIH - CéP: eee2<1000 

VITÓRIA DO JARI, JO dt jw>tiro dt 2009 

(a) JOHNATHA FERREIRA OE OLIVEIRA 

Chola de Sea-etorio 

2A. VARACIVEL · DA COMARCA DE SANTANA 

RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO. 900 • CEP: 68925000 

EDITAL DE INTIMAÇÃO ·INTERD IÇÃO 

Prazo: 20 dias 

~CÃO DO PROCESSO 

Proeésso NO .. 01079812006 • INTERDIÇÃO CIC PEDIDO DE 
CURATELA 

Parte AuiOra: JOSE MARTINS DOS SANTOS 
A<tvogaco : MARIA 00 CARMO SOUZA OOS SANTOS. 921AP 
Parte Re RENATO DOS SANTOS 

O M\4 JUz de Oitei'lo em exercido neste juizo toma público 
que no processso em epõgrare foi dedar.oda a intord~ da pane ré 
abaixo identificada. constando da respediva sentença as co usas da 
interdiçao. a identi~c.oçAo do(a) curodO<(a) e os limites da curatela. 
conforme rnenoooado a seguit. 

l!lfOil/MCPES CQMPLEMENIAR~ 

CURADOR/CAUSA DA INTEROIÇÃOil.IMrTES DA CURATELA 
O(a) ontetdllado(a) RENATO DOS SANTOS t ponadol(a) oe 

,,anstomo m«~tar, o que~ loma a bSO:utamente l"'Capa.z de percer 
J>8$aoa1menle os atos da Vida OYII. ficando O(a) curador(a) JOSÉ 
MARTINS DOS SANTOS. nO<ntadO(a) para reprasantâ-la. em lOdOs os 
atos da vida ciVIL 

Réu· RENA TO OOS SANTOS 

SEDE 00 JUIZO: 2A. VARA CtVEl da Comarca de SA.~TANA. Fórum 
de SANTANA. Sito é RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO, 900. CEP. 
68925000 

SANTANA. 29 de jafl<IÍ(o de 2009 

1A. VARA CIVEL- DA COMARfA DE SANT~NA 

RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO.;ooo. CEP: 68925000 

EOIT AL DE ClT AÇÃO • PROCEDIMENTO ORDINARtO 

Prazo· 30 dias; . I I 

!QfllTIFICA~O 00 PROCE~SQ I 1, 

I'Jocesso N".: 01501412007 • CONVERSÃO D€SJJ'ARAÇÃO 

Pane Autono: L. t.A. OA S. N. 
Advogado : G. M. R. P. • n7AP 

EM or.:,ÓRCIO . 

Pane R6 G. DE J. N. 

Cltaçlo da parte re. que se encontr.l atualmfnle em Ug>r lr\eerto e nto 
sabido, para os lonmosda presenle ação e. ;quarondo, conlestar o(s) 
padido{s~ no prazo de 1~ (quinze) dlos. (1)01 a -nela peque. se 
Mo o fiz.er. pc~r-se-lo verdadeiros os fátos aniculados pet~ parte 
ou1o<a (art. 319 do CPC~ ; 

INEOBMACOES CQ!dafMENTARES~ 

Riu: . _ GERSON OE JESUS NONATO 
! 
Endereço: 

SED€ 00 JUIZO: 1A. VARA CIVB. 
de SANTANA. silo t RUA ClAUDIO 
68925000 

JW(a) de OireiiO 

Prefeituras, Câmaras 
__ .. _e .9r~~~.~._!Y.lunici pais 

.--~- .·.. . .. . . .. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PREfEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
EXTRA TO DE DIS~ENSA DE LICITAÇÃO 

N' Processo: 2004.0351.2009, o~jeto: Aquisiçlo de 200 (duzentas) 
cadeiras com braço para atender 1 Rede Mu nic:apal de Ensino do 
Municlpio de Pono Oronde/Ap, Fundamc:nto Leaol: Art. 2~. inciso 
IV. d• Lei 8.666193. justifocotivo: serviço erners<ncial. l>e<laroç.lo de 
Dispensa em 1610312009: Expedito da Silva Villna. Presidente da 
CPL. Ratifocaçlo em 17/0ln009. JoK Mario Besst de Oli•·eino . 
pn:fei1o municipal . Volor RS 16.000,00 (O.teSStis mil reois) . 
eontrotada: Manoel Mateus da Poz dos Reis - EI'P CNPJ n• 
OS.99614S.OOOI-O&. 

Porto~), :)de~ 2009. 

JOS R0««6E ~À 
!'refeito Municipal 

~B - . . l 
Washington_ dos Santos Caldas -· 

!!DITAI. 

Conforme Norma Estatutária da l-ei 
n'. 8.906/94 tomo público que requereu inscrição 
POR TRANSFEREMCIA nos Quadros de Advogados 
da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do 
Amapá, do Advogado IVO DA ROCHA LOPES. 

Macapâ-AJ>, 10 de miii'ÇO de 2009, 
---.. --.==-~-:.:-~ --

Dr. WASHIHGTOH DOS SANTOS CALllAS. 
· Presidente OAB/A.P· 

Conforme Nonna Estatutário da Lc:i 
n•. 8 .906/94 tomo público que requereu inscrição 
SUPLEMENTAR nos Quadros de Advogados da 
Ordem dos Advoga dos do Brasil- Secção d o Amnpã, 
do Advogado BRUHO GUSTAVO TOUBAJI' ROJIIAR. 

,..., .. - ,_ 

I Publicações Diversas~ 

mrr AL DE CONVOCAÇÃO 

Sirtdicat.o d01 Coad•ont tle Vek.&• e Tr1hllu~dorts tiD 

F.mprnac dr Tran•portes Rodoviiric:. 4e PMu~ros ckl 
1:\otlM!o du Aloapt - SINCOTTRAI', por .. u Prooiclmle em 
c:xCJÇ(cio Sr. CARLOS a.EY RAMOS PAJVA. cnnvoe&,. no.t 
termos elo on. 73 do ÜUIW> da Enlidodo. Todos ot uaociadoa 
p&ra Ancmbk:~a G..nl Exir.lordi.n.i.ria. DO dia Jl do nwço do 
ano de 2009 em cano ás 9:00 horu om JlrimcLra convocaçlo c i1 
18:00 horu em ~ecwwb: c últjma c:hamada, c.om J ugulntc pauta: 

• U.:llberaç.lo sobro as c:lt.:~'l pera o triênlo 
200912012. da Dirà«ia, 4oo Dclopdoo juntn o 
Fc.!croç.lo e do Ccnoclho rOK.tl; 

• EleiçJo ola Comiulo Eleitonl; 
• Apo\•al;lo do Rcsimt:niO Elci.toral; 
• O qU~.: ocorrer. 

c 

Loco!: Sode elo S!Nc.O'ITIIAP •ito na BR·1Sô, n. 
1388, Jardim t'clicidao.lc l 
Publi'tUI.."'IC. 

1'-ia<&pi. 13 de Março de 2009. 

c~~h~~-ffi~ 
Prctickuc em excrdc:io 

Órgãos Federais ] 

Carlos Guilherme Oliveira de Me~-~.---.-4 

BOLETIM DE PESSOAL N" 03 DE 31 DE MARÇO 2009 
PORTARIA DE N.0 0155 DE Ol DE MARÇO DE 2009. 

O CERENTE RECIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTtRIO D.~ PAZINDA NO ESTADO DO .UIAPÁ. no uso 
de suas atribuiço)cs conferidu peJo Art. I' da Portaria SPOAIMF 
L' 540, de 28 de novembro de 2007, publicodo no Di!rio Ofteiol do 
Unilo n.• 230, de 30 de novembto de 2007, tendo em viSia o dispo&to 
no ArL l' do Portorio SRJIIMP o• 1121, de 13 de novembro dc 
2007, publicada no [);ário Oficial d.\ Unilo n.• 221, de 19 dc 
novembro de 2007. 

RESOLVE: 
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CONCEDER O ABONO DF: PERMANtNCIA, nos 
termos do Art . 40 p:l.clgr;a(o 19, da Emenda Coo.stitucionnl n. • 41. 
publicada no D.O.U, do 3 t. l2.2003, ao servidor t'RM<CISCO 
RAMOS PICA. 'IÇO, ocupantc do Cargo de "Azule dt Portorla", 
Closse •s•. Padr~o "111", Motricula SIAPE L" 1011730, pertencente 
10 Quadro de Pessoal do Exumo Tcnitório Federal do Amapá, lolado 
na Sc<rttoria dt Eatodo dt Tru tpo tet/SETRA.P/Ct:.A, rendo em 
vista o Processo n.• 00060.00007612 7 

Esra portD.ria entro em v· o 
!lolctim de Pessoal 

Carlos C:•ilher 
Gcnol 

~ORTA.RIA DE N.0 GIS611EOl DE MARÇO DE 2009. 
O CF.RF.NTF. RtC tONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DO AMAPÁ , no uso 
de SUJIS atribuições conferidas pelo Art. 1" da Portar ôo SI'OA/MJI 
o: 540, de 28 de novembro de 2007, publicada no Piirio Ofocial da 
UniGo n • 230, de 30 dc novcrr.bro de 2007, lendo em vista o disposto 
no Art. 2° do Portorio SRHIMP a• 2121, de l3 de novembro de 
2007, publicada no [);4rio Oficial da Unii!o n.• 221, de 19 de 
novembro de 2007. 

RESOLVE: 

ArLI'-CONCEDt:K LICt:NÇ.A PR~MIO POR 
ASSIDUIDADE, na forma da Resoluçto n.• 3S do Senado da 
R~pUblica, 'publ icado no D.O.U., de 03109199, conforme Processo n.' 
28770.00735&'2009-19-St:.SA, do(a) servidor(o) ANA HIGINA 
PEREIRA AGRA DE GODOY, ueupantc do cargo de MÉDICO, 
Classe "S", Padri!o " lll", Matriculas SIAPE a• 1758~8 e 6758~8. 
do Quadro de Pe..,.J do Extinto Território Fcdcral do Amopo\, 
lotado( a) no S.enrarla dt Estado do Sl6dt, nos periodos de 15.04 à 
14.05.2009; 15.06 à 14.07.2019 • 15.08 à 13.119.1009, r<ferenlo ao 
qoinq~~nio 04.10.1988 à 01.1 I 3. 

ArL 2'-Esta Portaria e na data de sua publicaçi!o 
no Boletim de Pe..,.l. 

CartosCu~h 

Cer te Reeion•l 

PORTARIA DE N.• 0157 DE02 DE ~IARÇO DE 2009. 
O CERE!\'TE REC10NAL Dt: ADMINISTRAÇÃO DO 

MJ:IilSTtRIO DA FAZENDA NO ESTADO DO MIAPÁ. no uso 
de suos a~buições conferida< ptlo Art. I' da rorlllrio SPOAIMF 
a: S40, de 28 de novembro de 2007. publicada no Diário Oticial da 
Uni!o n.' 2JO, de 30 de novembro de 2007, tendo em visu. o disposto 
no Art. 2° d• Portaria SRfi/MP R0 2121. de ll de novemhro de 
2007, publicada no Diirio Oficial da Uniilu n.• 221, de 19 do 
novembro de 2007. 

RESOLVE: 

ArLI'-CONCEDf.R LICENÇA PRbUO POR 
ASSIDUIDADE, no fonno da Resoluçllo n.• lS do Senado da 
República, publicado no D.O.U., de 03109199, conforme Prooesso n.' 
l8770.008ól8/l009-62·SES . .t,. do(a) scrvidor(a) ALVINO 
RAiMUNDO DOS SANTOS, ocupante do cargo de MÉDICO, 
Classe •s•, Padrio •m•, Matrlcul:u SIAPE o• 10419589 • 20119589, 
do Quadro de Pessoal do Extinlo Território federal do Amapá, 
lolado(a) na Stcrtlario dt Estado do Saoíde, no pcrlodo de 01.04 à 
29.06.2009, refertni<IO qOinqilenio 30.01.1985 à 28.01.1990. 

Art. 2'-Esta Portoria e;ooem vigor no data de sUJI pubhcoçAo 
no &letim de Pessoal. 

Corlos Guil Oliveira dt Mtlo 
Gere te Re~loaol 

PORTARIA DE N.• 0158 DE 02 DE MARÇO DE 2009. 
O CEREI'<'TE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÀO DO 

MlNISTtRIO DA FA7.ENDA NO ESTADO DO A.'\tAPÁ , no uso 
de suos a~buiç&s conferidas pelo ArL I' da Porlorôo SPOA/MF 
o.' S40, de 28 de oovembro de 2007, publicada no DWio O[icial da 
Unilo n.' 230, de 30 do novembro de 2007, tendo em visto o disposto 
no Art. 2° do Portarlo SKJIIMP o0 2121 , de 13 de novembro de 
2007, publicada no Di6rio Oficial do Uni!o n.' 221, de 19 de 
novembro de 2007. 

RESOLVE: 

ArLI'-CONCEDER LICENÇA PRb!IO POR 
ASSIDUIDADE, na fonna da Resoluçio n.' 35 do Senado da 
República, publicado no D.O.U., de 03109199, confonnc Processo n.' 
28770.00371212009-25-SF.SA, dn(a) servidor(a) /1<1AI'IOEL 
ALMEIDA DA SILVA, ocupante du wgo de AUXILIAR 
OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, Classe "S", Podrio 
"lU", Motrlcula SIAPf. n• 1012029, do Quodro ele Pc...al do 
Extinto Território Feden~l do o(a) na Seer'Claria de 
Eslodo da Saúde, nos perlodos . .2009, lll30.K.2009 e 
OI it30.09.l009,refcrentc 10 qOo • 2.1978129.11.1983. 

ArL 2'-Esla Portario entr e orna data de sua publ~ 
no Boletim de Pessoal. 

Carlot Coakt 
Gtrt 

PORTARIA DE N.0 OIS9 Di: 02 DE MARÇO m: 1~. 

O GERENTE JU:CIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MJNISTtRIO DA FAZENDA NO ESTADO DO AMAPÁ . no uso 
de suas otribuiçõcs conferidu pelo Art. 1' do Portorla SPOA/IItF 
L' 540, de 28 de novembro de 2007, publicada no Diãrio OfJCial da 

• Unillo n.• 230, de 30 de noveroobro de 2007, tcn<Ju em vista o disposto 
no Art. 2° do Portoria SRJI/l\IP D0 llll, de 13 do novemb<o dc 
2007, publicoda no DiArio OfJCial do Unilo n.' 221, de 19 de 
no.-cmbro de 2007. 

RESOLVE: 

ArLI'-CONCt:D};Jt L1CF.NÇA PRt/1<110 POR 
ASSIDUIDADE, na forma da Rnoluçlo n.' JS do Senado da 
Repúblico, publio:aolo no D.O.u. de 03109199, conforme Processo n:• 
l8770.00l74212009·14-SJ!SA, do(o) scrvid<x{o) JOSt rf.RES DA 
SILVA, ocupante do caraa de AGENTE DE PORTARIA, Clasoc 
•s•, Padrao •m•, Matricula SIAPE •' 1038l85. do Quadro de 
Pessoal do Extinto TcrritórM> ral do Amape, lclado(a) na 
Sttrttoria de Ettada da Sa• e dt 01.04 l 29.141.2009, 
referenll: 10 qOinqoàlio 28.05. 9tl. 

Art. 2' -Esta Portaria 
no Bolclim de l'csaoal 

Carlot Goilb t Oliveira dt Melo 
Ctrt te RecJ .. ol 

PORTARIA DE N.0 tl60 DEil DE MARÇO DE 1009. . 
O GER.ENT~RECIOIIAL Dt AD1tllii~-O ..!!9 



., 
Maca á 13.03.2009 

MINISTk:IUO DA FAZEND.-. NO ESTAJ)O DO A~L'PÁ , no uso 
de tuas etribuiçl>es conf<tidas pelo Art. I' da rurtarla SPOAIMF 
o.' s~. de 28 de novemb<o do 2007, publicada no Diirio Ofocial da 
I.Jnilo n.'llC, de 30 de novembro de 2007. tendo em vista o disposlo 
no Art. 2• da Portlm SRIIIMP o• 2111, de 13 de no,•embro de 
2001, publicada nn Diário Ofociel da llnik> n.' 221, de 19 de 
no""mhto de 2007 

RESOLVE: 

ArLI'-CONCEDER UCENÇJ\ PRt.MJO POR 
ASSIDUIDADt. ne fonna lia ResoluçJo n.' 35 do Senado da 
R<pilblica, publicado no D.O.ll., de 03~9.-w. wnformc p....,.,sso n.' 
l8770.001U511009-0-I-SESA, do(•) servidor(a) MANOEL 
O!ERMONT DA SILVA, oeupente de eargo de .-.UXILIAR DE 
ENFT.Rl\L'GEM, Classe •s•. Padrlo "111", Matricula SIAPf. a• 
1010878 do Quadra de Pes,..l do Extinto Território fede~ do 
Amap6 Íorodo(e) na Se<rtla d Etlado da Sdde, no perlodo de 
OJ.OU• 29.K.ll09,rcfcren qD . 'nio 2US.J987à 26.08.1992. 

ArL l '·lisla Portari en orna dlla de soa publicaçlo 
no Doletim de Pesl<lOI. 

Carloo G ttM Oliveira de Melo 
G .reole Rrciooal 

PORTARIA DE N.0 1161 DE02 DEMARÇODE2009. 
O GERI:NTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MINJSTtRIO DA FAZENDA NO EST-'DO DO AMAI' Á, no uso 
de suao; ottibuiçlles conferidos pelo ArL I' da Portaria SPOAr.tiF 
a.' 5~0. de 21 de novcmb<o de 2007, publicada no D~rio OfiCial da 
Unilo n.' l30, de 30 de no~bro de 2007, lendo em visla o disposto 
no Art. 2° da Portlrla SRH/MP o• 2121, de 13 de no\-cmbro de 
2007, publicad• no Diúio Oficial da Unilo n.' 221, de 19 de 
novembro de !007. 

RESOLVE: 

Art.I'·CONCr.Df:R I.ICENÇA PRbiiO POR 
ASSIDUIDADE. na forme da Rcsoluçlo n.' 35 do Senado do 
Rep(lblica, publieado no D.O.U., de 03.00..W, conforme Procosso n.' 
28770.079~"n008-#-SESA. do(a) :oervidor{a) NAZARt 
FERREIRA DA SILVA, cx:upon~ du cargo de AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, Classe •s•, Podrto •ut•, Matricula SIAPE o• 
10126SJ, do Quadro de Pessoal do Extinto Território Federal do 
Ama~. lotodo(a) no Secreto ria de Ettado do Sdde, nos periodos de 
GJ • 3U4.2109; OI l 30.06.l009 e OI. l tl.OJ.lOJO, refcrcn~ 10 

qoinqUcnio 31.07 • .,19 ll'-07,1,4. 
Art. 2'·Esla Portaria entra m ·i dolo de sua publicaçlo 

no Roletim de Pcssool. 
Carlos GoUherm 

GtrcDtt ccio••l 

PORTAR!..' DE N.O 0162 DE02 DE MAAÇO DE 200,. 
O GF.RF.NTF. RF.GIONAJ. DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MINJSI't.JUO DA FAUNDA NO ESTADO DO AMAP.Í., no uso 
de suu atribuições conferidat pelo ArL 1' da Portaria SPO~IF 
._. 544, de 28 de novembro de 2007, publiclda no Diirio Ofocial da 
Uniito n.• lJO, de lO de novembro de 2007, tendo em vi'lla o cl.ispos&o 
no Art. 2° do rortam SRIIIMr o• llll. de IJ de novembro de 
2007. publicada no Diitio Ofoc10l da Unilo n.' 221, de 19 de 
novembro de l007. 

RESOLVE: 

Art.l'-CONCEDER UCt:l'I'ÇA PÜMJO POR 
-'SSIDUID-'DE, na fonna da Rcsoluç~o n.' 35 do Senado da 
RLpilbiJCa. publicado no D.O.U., de 03~199. conforme Proc:csso n.' 
l&770.06777112008-0-I-SESA, do(o) servidor(a) Jt.L'RIA DE 
LOURDES CORTES COSTA, ocupante do cargo de AGENTE DE 
UMPt7A E CONSERVAÇÃO, Clauc •s•. l'adrlo "lU", 
Matricula SIAPE a• 10184Jt, do Quadro de Pasoal do Extinto 
Ttrritório Federal do AmaP', lotado(a) ne Se<rtlarla de Etlado do 
Saúde, no perlodo de OI .~ l 19 .1009, referente 10 qoinqalnio 
04.11.1918 l 01.10.1993. 

AtL l'·Eola !'orlaria Ir' • orna dali de..,. publieaçlo 
no Boletim de Pesto>l. 

Cariot GuU~ me Oliveira de Melo 
Gert te Reclooal 

PORTA RIA DE N.' OI 6J DE 01 DE MARÇO DE 2019. 
O GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 

Mll'I'JSTtJUO DA FAU:NDA NO ESTADO DO A~IAPÁ, no uso 
de tuas etribuiç6cs oonferidas pelo Art. I' do Portaria SPOA/!IIF 
L'~~. de 2R de novembro de 2007, publicado no Diirio Oficial da 
UnLio n. • 230, de 30 de no•=b<o de 2007, tendo em vista o disposlo 
no ArL 2° da Portaria SRJI/MP o• 2121. de I 3 de novembro de 
2007, puhlicada no Diúio Ofocial da Unilo n.' lll, de 19 de 
no'-.:mbro de 2007. 

RESOLVl:: 

Art.I'-CO:"'ICEDER LICENÇJ\ I'Rt/.110 POR 
ASSIDUIDADf, na fonna da Resoluçio n.' 35 do Senado da 
República, publicado no D.O.U .• de OJm/99, confo'!"" Procuso n. • 
28771.07089J/2008-U·SESA, do( a) •cmdor(e) JOSE CARU>S DA 
SILVA SOUZ.-\, ocuponte do c'"'o de ARTIFICE. Oossc •s•. 
Pad~ "111", MAtricula liiAPE e• 1113077, do Quadro de Pessool 
do J:.xtintn Território Federal do AmapA. lotldu(•) no Scertlam de 
[ ;todo da Saúde, n"" perlodos de 01.04 l 30.05.2009 e 03.0S i 
OU9.2009, referente 10 qilinqll<! to 1.~.1983 l 11.0~.1'181. 

Art. l"·EIIa Porlarie enlr e vigor na dot> de sua publicaçlo 
no Bnleum de PesSOAl. 

Carlos Gull e Oliveira de M<lo 
Ger ole R<l!ioool 

POKTARIA DE N.O 0164 DE 01 DE MARÇO DE 1009. 
O GERENTE REGIONAL DE ADML"'ISTRAÇÁO DO 

~IIJiõJSTtRIO DA FAZENDA :-10 ESTADO DO "-"IAPÁ. no uso 
de suas alnbuiçG<s conferida.! pelo ArL I' da Portaria SPO..v!IIF 
o.' SolO, de 28 de novembro de 2007, publicada no Diário Ofocial da 
Vr.oo n.' 230, de 30 de 110\'CMbro de 2007,lcodo tOl visto o diSposto 
no Art. 1° da Pot1orla SRH/MP a• 2121, de 13 de novernb<o de 
'.!007. public:ade no DWio Ofociol da Unilo n.' 221, de 19 de 
r.o~o de 2007,e processo n.' 21n0.074SOSI200I-H. 

RESOLVE: 

Revorter a Jorooda de Trabai!KI Rodtaldl, paro 40 
(quarenoo) horas semtan~is noa - do f 3• do arL S" do Medida 
ProviSÓria n.' 2174·21 de 24.08.2001 , publicada no D.O.U. de 
l.S<UI/2001 , • tcmdoro do Exlinlo Território Fc:denl do Ama"· 
OCILENF. FtRREIRA W Al'I'DERL-!'1' GATO, ~do atl!O __ 

(DIÂRIO OFICIAL) 

de DA Tli.ÓGRAFO, Clone •s• I 
a 0 IOISU9,101Ada nASctrtll 

Esto Pocuria entro 
Doletim de Pctto>l. 

"lU". Matricula SIAPE 
deS.ti•t. 
la de suo public:açlo no 

Carloa Glll)) ()IJyelra de Melo 
Cerr .. Reciooal 

PORTAR IA DE N.• IJU DE Ol DE MARÇO DE 2009. 
O GERE.,'TE REGIONAl, DE ADMU.lSTRAÇÃO DO 

MINISTtRJO DA FAU:NDA NO ESTADO DO AMAI' Á, no uso 
de lult etributÇ&s conferida.! pelo ArL I' da Portaria SPOAIMF 
o.' 54t, de 21 de no""mbto de 2007, publicada no Diório Of1eial da 
Unilo n.' 230, de 30 do novembro de 2007, tendo em vista o dÍ>J'OSlo 
no Art. lO da Porloria liRH/MP o• 2111, de 13 de novembro de 
2007, publicada no Diino Oficial da Unilo n.' 221, de 19 de 
novembro dc 2007. 

RESOLVEI 

CONSIDERAR DESUGADO do Quadro de ....... I do 
Extinto Território Federal do AntiP', a partir de Ol!Olll009, o 
servidor JOVJNO FERREIRA, OCUJ1011to do Corao de "Acute 
Ad•liniltntiYo", Classt 115". Padrio •ln". Matricula SIAPE • 0 

101161~. em Vtnude de tua Red' lribuiçlu para a Foodaçlo 
Naciooal de Satide/nJNASAIPA 1forme Portaria o• 3.171· 
SRHIMP, de 1"1112001, public a ., de 1111112001. 

Esta portarie tJ~tra em dala de sua pub1icoçlo no 
DolctimdePessoal. 

Corlot Gol .. r e OI!Ytira de Melo 
Cerco Recioul 

PORTARIA DEN.'IJ67 DEOJ DE ~IARÇO DE100f. 
O CERFM'E REGIONAL DE AOMINISTRAÇÁO DO 

l\UNISTtRIO DA I'AUNDA NO ESTJ\DO DO A.\ L' PÁ, no uso 
de suas otribuiQOu tonferidas pelo J\rt. I' de Portam SPOAJMF 
L' 5~. de 28 de novomb<o de 2007, publicada oo Diono Ofocial da · 
Uniio n.' llC, de 30 de novembro de 2007, tendo em visto o disposiO 
no ArL 1° do Portaria SRI~1P n• 1111, de 13 .de no>"Cmbto de 
2007, publicada no Diúio Oftciol d• UniSO n.' 221, de 19 de 
novembro de 2007. 

RF.SOLVE: 

Conocdcr t ANDRU MARCEI.A ALMEIDA 
SANTANA, AuxOio Funnol no Valor de RS 1.716,17 (Um Mil. 
Setecentos e Dezesseis Reais e Deustetc Cenlavos), eoncspondente o 
um mh de remuner>çtu du Ex-servidor aposentado NEI.SONITO 
CHAGAS DF. SANTANA. ocupante du cargo de Artlfoce de 
CuploL Mareenorio, Mob1cula SIAI' o.' 1121571, do Quadro de 
Pc.soal do I;x-Terrilório reder pt, r.J<eido no dia 15 <I< 
fevcn:iro de 2009, (l'rocesso n.' 4 11712009·18). 

PORTARIA DEN.O OJ" DE OJ DE ~IARÇO DE 2109. 
O GERENTF. REGIONAL DE AD~IL'ilSTIUÇÁO DO 

MINISTtRIO DA FAZENDA NO t:STADO DO AMAf'Á, no""' 
de suas otribuiçOcs conferida pelo Art. I' da Portorla SPOA/MF 
._. 541, de 28 de novembro de 2007. publicada no Diário Ofocial da 
Unilo n.' :130, de 30 de novembro de 2007, tendo em vista o dl5pOSUI 
no ArL lO da Portaria SIUIIMP a• 2121, de 13 de novemb<o de 

2007, public:ada no Diirio Oficial da Unilo n.' 211, de 19 de 
novcmb<o de 2007. 

RF.SOI.Vt: 

CONSIDERAR DESUGADA do Quadro de l'eoSOAI do Ex
Território Federal do Amapá, • part~ de 0610J1200!1, a scrvidont 
EMIUA PINIIErRO MACEDO GUlllfARÁES, ocupon~ do 
Cargo de • A&eate Admlolttrattvo•, Classe •s•, Padrto •m•, 
SIAPE o• 1012874, cm·virlllde de tu Redi>lriboisJo para o Qu>dro 
dc Pc'SSOIJ do MINISTtRI D S ÚDEIAP, conforme Porlaria 
Coojuota SRH n• 313, do t de 1009, publicodo no 
D.O.U, dell/02n009. 

C'_. rios Gu roae Ollvelre de Melo 
reate Rqioool 

PORT.-.RIA DE N-.0 1169 DE~ DF. MARÇO DF. 2009. 
O GERENTE REGIO:>IAL DE ADMINISTRA('.ÁO DO 

MINISTtRIO DA FAZENDA NO ESTA.DO DO A.\1APÁ, no uso 
de suas azribuições conferidas pelo Pot1orla a.' 540, de 28 de 
no>-.rnbro de 2007, P"blicada no D.O.U., de 30 de novembro de 2007, 
e ~ndo em •ista o disposto no ArL r da Pof1orie SRliiMP o• 
2121, de 13 de novcmb<o de 2007, e contidcrondo 1 competincie que 
lhe foi ddepda no taJlUI do mnmo dispooili\'O lepl: 

Resolve: 

I • Proceder uqualraoauto da ex-servidora MARIA 
ODETE BORGES l.EITÁO. na cau:pia fWICional de "A&nle de 
Porlarüt", da refcrtncia NA·l5 par• o Classe "B",I'adrlo "lll". de 
ecordo com a Lei 1.4ó0, publicada no DOU de 17 de tclcmbro de 
I 992, com efeitos finenceirou <>Ontar de O I de seleoobro de 1992. 

ll - Proceder recaquadraoacoto da cit>dl servidora, pont 
Classe: •o•. Pw.lrlo •IJI•, em confonnidade com a Lei 8.627193, 
publicada do DOU de 20 de fc..,ciro de 1993, wm efeilot fWICionais 
emOI.00/92 eftnanccínloeconterdeOI dejancirode 1993. 

lll · Proceder on rtpcuiclonomcnto d• citoda :oervidnra, poro a 
Classe •o•, Padrllo "VI". na form• do item U do artigo 3' do Lei 
8.1>27/93, publicado no DOU de 20.02.93, com efeítot fU\aneetroa 1 

partir de01.01.9l. 
IV· Conceder Proarenlo Fu.clo••l Vertic.al a ex-servidora. 

para Cl.1sse "A",I'adrto •J•. de oeordo com o IJeacto n.' 84.669180 
combinado oom o artigo 7" do Lei 8.627/93, com efeitos ftnanec:ínlo 1 

conlar de O I de setemb<o de 1993 
v. Proceder o ex-scrvidor:o ocupon~ do Cargo de • Ac .. l< de 

Purtoria". após aplieaçiu doa it<ns an~riORt desla portaria. ao 
reposicion1100>la para o Nlvel loter....tiárõo, Cla ... "A", Padrlo 
'I", de ...,do com o Lei 1.74)191. publicado no Dilrio OfiCial da 
Unilo de lO de dcumbro de 1993, com cl'eitos fmanceiros a partir de 
lO de dez<mbro de 1993. 

VI- Conc:cdcr Procraslo f .. ciooal Horlzootola JetVickn, 
de acordo ODnl o Decreto n.' 14.669180, combinado com o ort 7' da 
Lei 86'7193 na l'orma abaixo· . 

Da Pen Ele~oo 
........ leio Clwc ClaiK Fluotelroa 

foi.l'-93 lll.09.94 
/Podrlo /Padrlo 

01109/t.....---AI Ali 
01.19.~ .11.0'-95 Ali Alll ..... 9195 
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I PORTAAIA o.: N.O 1110 DE~ DE MARÇO DE 2009. 
O GERENTE IIEGJO~ DE AO.\Ill~ISTRAÇÃO DO 

MINJSTtRJO DA FAZENDA 1'1'0 ESTADO DO AMAPÁ no...., 
de tuos otribuiçOc$ conferidas pelo Art. I' do Porterla SPO~JF 
L' _Solt, de 28 de no•cmbro de 2007, publicada no Diitio Ofocial da 
UniAo n.' 230, :k 30 de novCJnbro de 2007, tendo em vista o disposto 
oo Art. lO da Portaria SRIIIMP o• 1121. de 13 de novclllbro de 
2007, publicado no Dilorio Ofociel do Uniio n.' 221. de 19 de 
no,-cmbro de 2007 

RESOLVE: 

ArLI'-Conceder i MARIA AUGU~iA PANTOJ.-, DA 
SII.VA, Auxilio FWICtal conforme proc. n.' 16439.00019512009-24 
com fundamento oos artigos 226, 227 c 228 da Lei 8.112190, no val~ 
de RS 921.~ INoveocnloo o Vint• Um Rcois). CM'CS!X>Odente a 
COtnplemcnlaçlo ilo valor-a. OC'spnr- \l"fOCeSSO n:" 
16439.00015612009·21) com o functal do(a) ocrvidor(a). 
EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA, do ""'110 de A&eatc 
Ad10iaillralivo. Classe •::.'*, Padrto •w•, de que era ocupante 
(ATIVO). Matriculo SIAPE L' 1009861, falecido(a) no dia 09 de 

fevereiro de 2009. ~ 
ArLl'·Esla porUirio en · na dolo de sua publicaçlo 

no Bolellnl de Pessoal. 
Carlot CoUbe tiro de Mtlo 

Gcna a.io••l 

PORTARIA DE N.OIJ84 DE 05 DE MARÇO DE 2009. 
O GERENTE REGIONAL Dt ADMINISTRAÇÁO DO 

~fiNISTt.RJO DA FA:z.t:l\'DA l'iO ESTADO DO 1\M.U'Á. no uso 
de suas atril>uiQ(Iu conferidas pelo Art. I' da Poriam SPONMF 
n.' 544. de 28 de ..,,...,..,.. de 2007, publicada no Di6rio Ofociel da 
Unilo n.' 230. de 30 de no\ICII\b<O de 2007, ttndo em visla o tli>pOSlo 
no Art. lO da Pnrtorio SRHIMP a• 2111, de 13 de novemb<o de 
2007, publicado no Diório Oftcial da Unilo n.' 211, de 19 de 
novembro de 2007. 

RESOLVE: 

Conoedcr a PAULO GOME.<; AGUIAR. Auxllio Funeral 
no valor de RS 2.321,74 (Dois Mil, Trcuntos c Vinte c Um Reais e 
Sctent> e Qu>tro Cencavos), correspondente a um .-b de remuncraçllo 
do ex-servidor aposentado rEDRO DE MELO AGUIAR, ocupante 
do cargo de J\01iliar Opero<ioaol do S.rvlçoa ))jversot. Mllricula 
S IAPJ! L' I 021581, do Quadro de Pessoal do El<-T crriltrio Fedcnol 
do Amop.l, falecido no die 2~vereiro de 2009. (processo n.' 
16439.00020112009-43~ 

Carlos GuU llvelra de Mtlo 
Ge ott ReaJo• oi 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEIToRAL 

Po<tarie • ' 0512009- rREIAP 

O Prorondor Rqiooal Eleitoral ao Estado du Arupi, no u.'D dos 
atribuiçóes que úo conf~tldas pelos artlgot 77, cap•t. t•fi••· e 79, 
p<>rágrafo tinlco, da Lei Complemcntor n" 7S, de 20 de maio de 1993, 
t tendo em vit<ta • indicaçio propoSia 110 Oficio .. 034!2009-CG/PGJ, 
datado de 04/03/2009, wbscrito pelo Exmo. Sr. Dr. M:ilcio Auiusto 
Alves, Procurador-Geral de lulliça. 

RESOL\' t: 

Oe5ignar M Ptomotme.s de Justiça •bljAo relacionados para, 
sem prejurzn de SYaS fuaçõcs. enrc:crcm alribuiçõe& ju•to à Justiça 
Eleitoral no perfnda de I" a 3 I de ma~ de 2009: 

COM.\ BC r\ DE \IACAPÁ 
- 1' 7.noa FJritoral 
I..UIZ MARCOS DA SILVA 
- 11'7..una Elehnral 
AFONSO HENRIQUE OUVEIRA PEREIRA 

COMARCA DE SAI'TANr\ 
Al.ESSANDRA MORO DE CARV AUJO 

COMARCA QE UR&NJ,U DO JARI 
HORÁRIO I..UIS BEZERRA COUTINHO 

COMARCA DE AMAP,\ 
ANDERSON BATISTA DESOU7.A 

ÇQMAHC'A QE Olt\POOUE 
FÁiliJ\ NILCI SANTANA DliSOUl.A 
Pcr!odo de O 1 a 2Ml3noo9 
A1..6Xi\NDR[; Fl..Á VIO MEDEJRO.~ MONTEIRO 
Período do 2?.31/03.'2009 

COMARCA Pt: C,\I,COENt; 
MAl! lA 1>0 SOCORRO PELAES BRAGA 

COMARCA Pt: FERREIRA GO\JES 
ANDKE I..UIZ DIAS AR-'ÚJO 

OUIARCA DE TARTAIUIGA!.ZJNH<l 
WUEBER DUARTE PENAFORT 
l'eriodo: 01 A 07i03/2009 
lMRCIO NUNES MENDES 
Ptrlodo: 08 a 3 IAll/2009 

COMARCA QE MAZ,AC.\0 
JOÁO PAULO DE OUVEIRA FURlAN 

COMARCA Dt: SERRA DO SAYIO 
AFONSO GOMES GUIMAIIÁES 

Dl-oe ~CICia. Publique ... e cumpra..._ 

MaupifAP, 05 lle ••rf• 

I!)I!"CAMlUliY'U]d:!:_ 


	

