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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

Secretarias Extraordiná~ia~] 
... : ; - '. ·. -:-;::-·. .. ~ - ':"' 

~cretarla Extraord. em Brasília ·) 
.---=: i ,i i • W • W llfV 

anclsco Orlando Costa Muniz 
..::...:..::.~------,,....---"' 

PORTARIA x• 001/all09-SE.AB 
DE 09 DE MARÇO DE ~009 

O SECRETÁRIO DE ESTADO 
, EXTRAORDlKÁRIO DE REPRESEMTAÇAO oo· 

GOVERKO DO ESTADO DO AMAPÁ EM BRASftlA, 
usando das atribuiçóes que lhe são conferidas pelo 
Decreto N" 1080, de 02 de abril de 2007 e nas definiçóe~ 
contidas na Lei n' 1.073, de 02 de abril de 2007, e 

Considerando a necessidade de 
aquisiçêo de equipamentos, material permanente e 
serviços para suporte na~ atividades finalísticas desta 
Sccretllrla; e 

Considerando a existencla de dotação 
aprovada no orçamento desta Secretaria para aquisição 
de equipamento, material permanente e serviços. 

RESOLVE 

Art. I ' - Criar Comissão Especial de Licitação da 
Secretaria Extraordinária de Representação do Governo 
do Estado do Amapt em Brasilia - SEAB, com o objetivo 
de promover procedimentos licitatórioa no Ambito desta 
Secretaria, nos termos do art. 51 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

Art. 2' - A Comissão Especial setA composta 
de 06(seis) membros, 10b a Presid~ncia do Primeiro, 
todos servidores do quadro de pessoal do Governo do 
Estado do Amap6, conforme relacionados a seguir: 
Ana Maria Silva de Souza, 
Oficial de Policia Civü - Presidente 
Helenilza Lia dos Santos Maréco 
Bióloga - SecretAria 
Miguel Arcanjo Dantas Bonfim 
Técnico Ambiental - Membro Efetivo 
Ana Paula Pereira Duarte 
Farmacéutico/Bioquimico - Membro Efetivo 
Filomena Tavares Bandeira de Almeida 
Professora • Membro Suplente 
Enilde Costa Oliveira 
Tecnie_! ~n Enfermagem_ - Membro Suplente. 

Art. 3" O prazo para renovação dos membros da 
Comissão é de um ano a contar da publicação, noe 
termos do § 4' do Art. 5 1 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

PORTARIA 
0281 2009- GAB SEG INST I CEA 

O Chefe do Gabinete de Segunnça lnstituciooal do 
Governo do Esudo do Amapá, usando das atribuiÇII'Ies que 

~ ciéncia, cumpra-se e publique-se. 

FRAKCISCO O \ ~ COSTA KtmiZ 
Seqte Estado 

_, lhe slo ronfcridas pelo Dccfcto Govcmamcntal n• 

/ 

000Sr.!008. de 02 de janeiro de 2008 e de acordo com a 
Portaria n• OOSf.!OOS·GADI-CIVIL, dc.24 de janeiro de 2005. 

RESOLYJ<: 
Autorilar o de.~loeamento dos policiais militares 

p:~!: .. :-: . . -:: .. ::. -=-='-·.3;:=:::;::::~:;;::::;::;;:;;:;::;;==;::;:;==~~ I abaixo relacionados, pertenccotes à Policia Militar do Estado 

Ó · do Amapá e lotados neste Gabinete de Segurança 
rgãos Estratégi~os de Execução lnstituciono.l, da sede de suas atribuiçilc$, Macapé-AP, alé o 

municlpio de Lmnjal do Jari·AP, nos dias 07 e 08 de março 
de 2009, a SCtViço deste Gabinete. 

-- SUB TEN PM PAULO SÍRGIO RABEW MOlJBÃQ, 
Grupo-VI; 

~te de S~g. lns@uci~nãej 
Cel. PM Brãullo Rosani Gondin Cruz 

- . . ··- -. . ·- · - . ~ . -- .- . 

PO R T ARI A 

03012009- GAB SEG INST I GEA 

O Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional do Governo do Estado do Amapâ. usando das 
atribuições que lhe s3o conferidas pelo Decreto 
Governamental n• 000512008, de 02 de janeiro de 2008 e de 
acordo com a Portaria n• OOSr.!OOS-GABI-CJVIL, de 24 de 
j~dro de 2005. 

Autorizar o deslocamento dos policiais 
militares abaixo relacionados, pertencente~ l Policia Militar 
do Estado do Amapá e lotados neste Gabinete de Seguranç.l 
Institucional, da sede de suo.~ 81ribuiç6es, Macapá-AP, até o 
municlpid de Amnp6-AP, no dia li de março de 2009, a fim 
de acompanharem o Excelentlssimo Senhor Governador do 
Estado. 
SUB TEN PM JOSt W.QN DE ~ÚJQ E SILVA, 
Gru110 VI; 
SD PM 1J!1L DE f6.RIA~ BARRETO, Grupo VIl; 
SD PM YA_~Ilta BATISTA DOS· , Gr• po VII. 

BRJlULJO ROSAN"'"'\'I"fV•" 
Chefe do Ga~iQ 

SGT PM 1.!:\9MIRQ LEITE MACHADO, Grupo VI; 
SD PM 1J11Z DE EAJ!!AS..B O, Grupo VIl. 

2009. 

POR"t;. ARJ A 
0291 2009-GAB SEG INST IGEA 

O Chefe do Gabinete de Segurança Institucional do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuiçõc:s que 
lhe sao conferidas pelo Decreto Govc:rnllTJCntal n• 
000Sr.!008, de 02 de janeiro de 2008 e de acordo com a 
Portaria n• 00512005-GABI-C!VIL, de 24 de janeiro de 2005. 

RF.SQI.YJ;: 
Homologar o deslocamento do SUB TEN PM 

JAQÇ$0lj JOSÉ DOS SANTOS MONTElRO,Grupo 
VIl, pertencente à Policia Militar do Est.'ldo do Amapá e 
lotado oeste Gabinete de Segurança Institucional, da sede ti<: 
suas alribuiçOes, Macap6-AP, alé o municlpio de Oiapoque
AP, nos dias OS c 06 de lliiiiVO de 2009, afunde acomp:mbar 
o Exceleotlssimo Senhor Vice-Governador do Estado. 
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(Polícia Militar 

Cel. Gastá o Valente Calandrlnl de Azevedo 

PORTARIA N' 001/2001-CPL 

O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MIUTAR DO 
AMAPÁ. no uso das alflbulç6es que lht Uo confetldn 
pelo Decreto GovtiiiMDOIIUI n• U10. de U de fevenlro de 
2007. 

RESOLVE: 

Art. 1' • Designar os policiais militares abalao 
rtlaclornodos, para comporem a Comlsslo Permanente dt 
LlcltaçJo da Policia MilHar do Estado do Amap•. a coniM 
de 18 de março de 2001. • 

Presklenle: CAP QOPMC CLAUDIO ADRIANO BATISTA 
BAUEIRO 
S.Crtürio: 1' TEN QOPMA JOAO SILVEIRA BARRETO 
FI.. HO 

·Membros eletivos: 
2' TEN QOPMA SELMA SILVA MIRANDA 
2' SGT QPPMC NILTON MEJRELES MONTEIRO DOS 
SANTOS 
3' SGT QPPME PEDRO PAULO DE MOURA SOUZA 
SD QPPMC JOSÉ CARLOS UMA DINIZ 

Art. 2' - Tornar sem efello a Portaria n• 001/2001· 
CPUPMAP. 

Quartel em Macapi, 12 de m.~rço de 2009. 

GASTAOVALE />,. , -•~EVWo-CtlPM ~::;~ 

Secretarias d~ Estado ~ 

Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

PORTARIA N' 017/09.St;TK,\P 

A CIIEFI DE GABINETE DA SECREHRIA 
DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso da 
auibuiçOes que lhos s1o conreridas pelo DccrCIO n.• 2SSO. de 04106107 
c PO<Utia n' 069/0I.SETRAP, 

RESOLVE: 

I'ORTARIA N"' 019/09.SETR.AP 

A" CHEFE DF. C."BINETE DA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no ""' de suas altibuiçõcs que lhe s1o conreridas pelo Decreto o.• -
2SSO. de 04106107 e Porlalia n' 069/0I·SI:iRAP, 

RESOI.VE: 
ArL I' • D<sicnar as scrvidom CARLOS 

At:CUSTO Df. ALMEIDA L~L\, Comandanle de Atronn-e 
FRANCISCO JORCf. FERREIRA BARROS. ClliTIII>dtnk de 
Aeronave c VALDELER CARDOSO NASCIMEI'>"TO. 
Comandante de Aeronave - CDS~I . P""' viajatern da Sede de suas 
auibuic;Oes Mocapa!AP, att a cidade de Gavi:lu P.ixOIO • SP. com o 
objetivo de Transladar a Aeronave do GEA. DANDEIRANTE- pp. 
EIX. no pcrlodo de OI 1 15.'0212009. 

I. 2' · Rc OIIJI]I· 

PORTARIA N" 010/09..SF.TR.>\P 

A CIIEFE DE GABL'lETE OA SECRETAIUA 
DE TRAI'>SPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suu 
alribuiçOes q11< lhe 110 conferidas pelo Occrc~o n.• 2550, de 
041061200? c Porlaria ri' 069/0I·SETRAP. 

RESOLVE: 

I 
ArL I' • Dni&oar o Servidor JOÃO 

T Á VOIIA DA SILVA. AaCIIIc Admini•tnlivo - CDI~2. pata vi>jar 

I 
da Sede de suas alribuiçOCS Macap~AP. atf 01 Municlpios ~ Pedra 
Dranca c Serra do Navio. c:om o ol!jclow de Rcalour •upcn-1$llo de 
obras de pavimmlaÇio. 110 pcrlodo de 16 ol9 .111~'· _ 

Pág.02 

em 

PORTARIA N'Olii09·SETRAP 

A CUEFE DE GADIENETE DA SECRETAIUA DE -
TRA~SPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso das 
atribuiçO<i ..,. lhes s1o conferidas pelo Dcereto n.• 2550. de 
0410612007e Portar ia rf'. 069/0JI..SETRAP. 

RESOLVE: 
Art. I'- DESIGNAR o Servidor JOSt IARBOSA 

DOS SAI'"TOS, MOIOrista para viajar da Sede de suas ll!ibuições 
MocapiiAP. orf 01 Municlpios de l'l:dca Dcanca, Serra do Navio e 
Tatlaru~inho, com o objetivo de dâ apoio as equipes de 
noanurcnçao de canopo 10 longo da DR·JS6, no perlodo de 24 • 
1910112009. 

em 

PORTARIA:\' 02l/IR-St:Tilo\P 

A CIIEn; DE CABL'\ETE DA 
SECRET.o\Rlo\ DE TIIANSI'ORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no U>O de suas altibuiçOts que lhe sao conrcridas pelo Decreto •.• 
2SSO, de 04/0612007 e PO<Utia n• 069/0I·SIITRAP, 

RESOLVE: 
Art. I' - Droicur o Servidor MANOEL 

GIUIAR DOS SANTOS. Mocorista Oficial, pora •iajlr da Sede de 
suas lllribuiçôes MacapWAP, att o Município de Oiapoque. com o 
objetivo de nduzir TW.icos veiculo desta Secretaria. no pcciodo 
dellal7 

' .. 
PORTARIA :"''Gll/09..SETRAP 

A CHEFE DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ • 
no uso de suas lllribuiçOes que lhe s1o oonrerida.< pelo Dcorclll n.• 
2550, de 04106.-U7 c Portaria n' 069/08-SETRAP. 

RESOLVE: 

Art. I' • DESIGNAR os Scf\lidDres INÍl<o 
rdac:ionado., pata viajatem da Stde de suas atribuiçOts Mac:apâ.IAP. 
att o Município de Mazaglo, cocn o objcliYo de Execucat Scrviçoo de 
Travcs.!ia da Balsa- 417. sobre o Rio Matapi, ao perlodo de OI a 
lo.'Ol/09. 
SERGIO CARLOS M. SILVA A&- Transp. Maritimo 
ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA Aw<.Scrv. fluviais 
LUIZ ALBERTO S. DE JESUS Vigia 
EDIVALDO JOSE C. PANTOJA Ag.Ttansp. Marítimo 
MANOEL PEDRO V. DE SIQUEIRA A&- Transp.Maritimo 
LUCAS VILHENA BATISTA Ag.Transp.Muítimo 
ADIEI.SON BELEM UIUTO A&-Transp. M1ritimo 
JOSE RIBAS DOS SANTOS Agcnle de Pcwria 
LUIZ HEI.ENO DA R. RIBEIRO AJ.Transp. Moritimo 
ROBERTO SERGIO RAMOS SILVA Ag.Aiiv.Maritima 
JOSii GUILHERME DA SILVA CRUZ Mestre Fluvial 
OLIVIOGONSALVES DOS SANTOS Ag.Transp. Mocilimo 
EU DE ALMEIDA Ag. Transp. Marítimo 
MARIA TEREZA HAGE Ag.Transp. Maritimo 
GESINALDO FERREIRA DOS SANTOS A&. Transp. Marilimo 

Art. 1' • Revogam-se as disposiçOts em 
contr6rio. 

rORTARIA N' 01~109-sETR.AP 

A CHt:n:; DE CABINEU: DA 
I SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO 
• AMAI' Á. no 11$0 dr suas lllribuiçOes que lhe 110 confc.ide pelo 

DccrCIO n.• 2550, de 04106107 e Portaria n' 069/0S.ScTRAP. 

RE SO LVE: 

ArL I' - DESIC~AR os Scrvidorc.s aboixo 
relacionados. poro viaj~~m~ da Sede ck suu auibWçOCS M"""PiiAP. 
att o M1111idpio de Maza&lo. com o objdi•-o de C><=tamn 
serviços de Travessia da Balsa - 4~. ~ o Rio Vi~ Nova. no 
pcriodo de 11 1 IO/OlM. 

JOSE RAIMUNDO G. fURTADO 
FRANCISCO BELEM BRITO 
MELQUES FERRRIRA CAVALCANTE 

I DIONISIO COUTINIIO FERREIRA 
MANOEL MARQUES MACHADO 
LUZIAN MAGNO PIRIS 

. JOSE LUCIV AL LORATO 
JOAQUl~ DA SILVA MONTF.NEGRO 
MARIO COUTO FILHO 
RUWINALDO LOPES DOS SANTOS 
JEAN EUAS LOI!ATO DE SOUZA 
DWERSON BELEM BRITO 
LOURENÇO DE AI...\4EIDA URA 
RAIMUNDO DE OliVEIRA GUEQ~ 

AJ. de P0<1aria 
Mc11re 
Aa. de Portaria 

AJ. Tlansp.M1rilimo 
Alllfoce 
Vigia 

A&-Transp.Miritimo 
AlllfiCC 

AI-Tr111sp. M1rltU110 
A&. T ransp. Marítimo 
A&.Transp. Moritimo 
4 Tran1p. Marítimo 
Comandante de Navio 

- - AI<Ne~l'mW-
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SECRETARIA DE ESTADO 'DE TRANSPORTES
St:TIL\P. 

b) CONTRATADA 
R T R- ENGENHARIA E COM1:RCIO LTDA. 

<) OBfETOOOTERMOADITIVO 

QJlJSVLA PRIME~ - DA FINAUDADE: Revisto de 
quantidade de serviços, sem reflexo financeiro, conforme proposll de 
seTViços c quantitativos previstos na proposta de p<eços apmeotada 

PORTARL\ N' Ol5109-SETRAP quando da plllicipaçlo da Tomada de l'reÇCMI n'. 02612008· 
CPI.JSh"TRAP c Pl&ailba em ucxo, onde os mesmos farlo parte 
iotccrante da presente avmça. 

A CHEFE DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuiçlles que lhe sJo confuidos r><lo Dttrao n.• 
2SSO, de 04106107 e Portaria n' 069/0e-SETRAP, 

RESOLVE: 
Art. I' • DESIGNAR os Servidores abaixo 

relacionados, para ~arem dal Sede de suas llribuiÇ(!cS MacapWAP, 
11t a l..oGalidode de Bailiquc. com o objetivo de Exec- Serviços 
de Apoio 1 IJM Anacoftda, no pcriodo de OI 1 IOA12109. 
BENEDITO DE UMÁ GOMES 4 Transp. Maritimo 
PEDRO ASSIS DA S. A VELAR Vigia 
RAIMUNDO PORTAL RODRIGUES 4 Transp. Markimo 
RIV ALOO SILVA FERREIRA Vigia 

4.rL l' • Rev içOcs em contrário. 

PORTARIA 1'1.. 026/09-SETRAP 

A CHEFE DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO A.'IIAPÁ, 
no uso de suas llribuiçõu que lhe sJo Conferidos pelo O..:reto n.' • 
2550, de <W06107 e Ponaria n'. 069108-SETRAP, · 

RESOLVE: 
Art. I' • DESIGNAR os Servidores abaixo 

relacionados, pila viajllcm da Sede de suas atribuiçôct MocapWAI', 
até o Municipio de Maz.ta.lo. com o objetivo de Executar Serviços de 
Travessia da llalsa - 417, sobre o Mlllpi. no pcriodo de 16 1 
15102109. 
SERGIO CARLOS M. SILVA 
ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 
LUIZ ALBERTO S. DE JESUS 
EDIVALDO JOSE C. PANTOJA 
ADIELSON BELEM BRITO 
MANO!: L PI::DRO V OE SIQUEIRA 
LUCAS VILHENA BATISTA 
LOURENÇO DE ALMEIDA LIRA 
JOSÉ RIBAS OOS SANTOS 
LUIZ HELENO DA R. RIBEIRO 
FRANCISCO PICANÇO Fl.EXA 
JOSE GUIUIERME DA S. CRUZ 
ROBERTO SERGIO ll SILVA 
IOSF. DA COSTA GUF.DES 
EU DE ALMEIDA 
MANOE V ANI DA C. PINTO 

R 

AJ.Transp.Maritimo 
Aux. Scrv. Fluviais 
A&. Transp. Mllltimo 
A&. TriiiSp.MIIitimo 
Awt. de Coll\ts 
Ac-Transp.MIIitimo 
A&. Tr111sp.Miritimo 
Com&ndanlc de Navio 
AJ. lle'Portaria 
AJ. Transp.Maritimo 
Cozinheiro 
MesueFiuvial 
AJ.Turup.Maritimo 
Agente de Ponaria 
Ag.Transp.M11itimo 
Ag Transp.Miritimo 

g110 u disposiÇ(!cS em 

PORTARIA~· 017109-SF.TRAP 

A CHEFE DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO Al'ttAPÁ, _ 
no uso de suas ltribuiç&:s que lhe SIO cooferidas pelo Decreto n.' 
2SSO, de 04/06107 c Portaria n• 069/08-SETRAP, 

RESOLVE: 

Art. t• · Dtslgnar os Servidores abaixo 
relacionados, para v~lrtlll da Sede de suas IWibuiçõcs Mac~pW AP, 
att o Municfpin de Mazaglo, com o objetivo de cxccuwem '<!rviços 
de Travessia da Balsa- 434, sob<e o Rio Vila Nova, no perlodo de 16 
alS/021119. 
OI.IVIO GONSAL VES DOS SANTOS 4 Ativ. Mar. Fluvial 
GESINALOO fERREIRA DOS SAN'TOS Ag.Transp. Maritimo 
JOSt LUCIVAL LOBA TO Ag. Transp. Marilimo 
RAIMUNDO PORTAL RODRIGUES Ag.Transp. Maritimo 
FRANCISCO BELEM BRITO Meslre 
MELQUES FERRI!IRA CAVALCANTE Ag. de l'ortatia 
JOSE RAIMUNDO G, FURTADO AJ. de Poflafia 
MANOEL MARQUES MACHADO Artífice 
LUZIAM MAGNO PIRJS Vigia 
DIONISIO COUTINHO FERREJRA Ag.TranspM11ilimo 
MARIO COUTO FIUIO Ag.Transp. Maritimo 
JOAQUIM DA S. MONTF.NEGRO Artrficc 
JEAN ELIAS L. DE SOUZA Ag.Transp.Mirilimo 
RUIDINALOO LOPES DOS SANTOS AJI. Traru;p.Matitimo 
DIDERSON BELEM BRITO Ag.Transp.Marilimo 
RAIMUNOO I.IVEIRA OUEOES Agente de Portwia 

L l" • RcvopmioJSII~I$(\OSiçOes OOIIIrAIÍO. 

01-11\STRUI'ttE!'I'TO PRL'IjClPAL: 

EXTRATO 00 I' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. ' 
03512008 - SETRAP. 

01- PARTI: DO INSTRUMENTO PRINCIPA.L: 
o\ CONTRATANTE 

WUSULA 5EGlJNDA - DO FUNDAMENTO LIG.U.: O 
presa~te Termo tem como f\Jodamento lcp1 o disposto no ArL 65, 
ladso D da Lei ••• a.U03 • aau altcrlfkl pollttrionL 

03- DATA DE ASSINATUJlA DA AVENÇA PRINCIPAL: 
08 de Oatubro delOOS. 

.l-e ~A tq 0 009. 
I . 

. s o 
Sccrúirio • S6TRAP 

E~ DO I' TERMO ADJTIVQ 
l'{I'RATO N' ,MJ.aiU. 

OI -INSTRUMENTO PRINCI.PAL: 

EXTRATO DO I' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.' 
04112008 - SETRAP. 

' Dl-PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES-
SETRAP. . 

lo) CONTRATADA 
MILLENJUM- EPP. 

g.Á\iSULA PRIMEIM - DA FINALIDADE: Revislo de 
qDIIItidadc de serviços, JCm reflexo financeiro, confurme proposta de 
scrviços e quantitativos previstos na proposta de preços ljl<cscntada 
qllllldo da putieipaçlo da Tomada de Preços n'. 014/2008· 
CPI..ISETRAP e Pl&ailba em IIIICXO, on4e os mesmos farlo pll1C 

iotecrlllle da pmcaJC ·-

WUSllLA S(,ÇI!J'IDA - DO FUNDAMENTO LIGAI.: o 
pmcatc TCf1110 tem como fur>dllllelllo lcp1 o disposto ao Art. 65, 
lldso n da Lei • •• a."""J. aau alltra~6c· poalerlorta. 

OJ- DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL: 
83 do Destmbro do 2008. 

(Mobilização· $pcial 

Marllla Brito Xavier Góes 

PORTARIA N'Ollll008.SIMS 

) 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO 'E 
MOBILIZAÇÃO SOC1Al.. no uso d11 JUU llribuiçaa que lbe 
focaOUIOrpda pela 1.ci n' 0111, de20 de janeiro de 2004,110 seu art. 
87, em ~a com o 111.8', Inc. XII do Decreto n' 0029, de Ol 
de jtaeiro de 2005, lal4o em vl$!1 o contido no Processo n' 
2008/1 1329. 

RESOLVE: 

Art. I' Dcsltp~~r 1 savidora RlNILDA NASCIMENTO 
DA COSI A, Ooefe de Gabinetc/Excwtivo-CD5-3, para exercer 
CIIIIIUiativiUIIcnte o e&rJO de Scci-cdri1 Adjunla- CDS--4, durante o 
impedimento da rapectiva titular CLAUDIA ROBERTA COSTA 
TITO, que se dcsloçar6 da ...te de 1111S alribWçOes Mac:aP'-AP 116 a 
cidade de Manaus-AM, com· objetivo de pallicipar de reunilo que: 
tem C01110 paull o Pl180 de Emdicaçlo do Subreaistro Civil de 
N&Kilaalto, quc dcvcri ser tnúdo com todos os Estados dos 
R.qJiOcs prioritllri• (Amm)rüa Lcp1 e Notdeslc), no perlodo Ol a 
os de março de 2009. 

ArL l" • 06-se Ciencia, Cumpra-se e Publique-se. 

PORTARIA N '034/l009-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso dos suas alribuiçaa que lhe 
fora outorpd1 pela Lei n' OI 11, de 20 de janeiro de 2004, no seu 
111. 87, em consonlrlela 00111 o 111.8', inc. XII do O..:reto n' 0029, 
de 03 de janeiro de 201», tendo em vb1a o contido no Processo n' 
2009111336. 

u:soLv~ 
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Art. I' Designar o deslocamento da scrvidon 
CLAUDIA ROBERTA COSTA TITO, Sccrelaria Adj111ta CDS-
4, que se rlcsloori da sede de suas alribuiÇ(!cS Mac:api-AP 111t a 
cidade de M-..s-AM, 00111 objetivo pltlicipar de reun.ilo que tem 
como pauta o Pla>o de En.dicaçto do Su.brcaistm Civil de 
Nucimcolo, que dcvcri ser tnúdo com lodos os Estados dos 
Re&iOcs priori!Mia (Anwl>nia Legal e NOI'dale), no periodo de 03 
I 05 de~ de 2009. 

Art.l" • 06-se Citncia, CumptHC e Publiquc·se. 

A SECRETÁRL\ DE ESTADO DA INCLUSÃO E I 
MOBIUZ-AÇÃO SOCIAL, no liSO das1111.1 atribu~s que lhe fora ( 
outorpda pela Lei n' 0111, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, 
em ...,.,...ia eoro o 111.8', inc:. XII do Doeteto n' 0029, de OJ de 
janeiro de 200S. tendo e• visla o contido nos Procaaos n'l009111~S. 

RESOLVE: 

Art. I' Oesl&ftll o deslocamento dos oervidores Maria 
AIIJasla de So- Lopa, Oa-cnlc de SutJI'Ipo de Atividades do 
Projeto Asua e L4U: p111 Vivet Melhor CDS.I e Palrick Wcltoa dr 
Araújo Lamtira, Gerente Operacional de Centro de Mobiliuçlo 
Social do Projeto ' llevitaliDçlo dos C...-os de Mobiliuçlo Social 
CDS.l, que se dcslocarto da ...te de suas atribuiçGca Mocapi-AP, até 
a cidade de Btasii;.'DF, com objetivo de partic:ip11 da capac:itaçlo 
"Oper.eionaliuçao do Prosrwna Bol• F~~nilia· para as CoordcnaçOes 
Eotaduais", no periodo de lO a 13 de ~de 2009. 

ArL l" • Dt-se Ciencia, ClunprHC c Publique-se. 

PORTARIA N '0371lt09-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no wô das suas atribuições que lhe 
fora outorpda pelo Lei rf 0111, de 20 de janeiro ile 2004, no ICU 

art. 17, em ~como art.S', inc. XII do Decreto n'0029, de 
03 de janeiro de lOOS, tendo em vista o conticlo noc Proc:Cs.os n' 
2009/11 S70. 

RESOLVE: 

Art. I • Dcsianar o deslocamento dos xrvidOI'C' Patritia da 
SIIYÍ, Gerente Geral do Projeto de RCYiWiuçlo dos Centros de 
Mobilizaçio Social, CDS-l, Jacrld V.Wria Teluln Soom, 
Gcteate De Subt!Npo de Alividedea do Projeto • Aaua e L4U: p111 
Viwr Melhor" CDS-1, ValdlrrM de Fitima Qaar- Riboi<o, 
Asaislenle Social do Contrato Administrativo, que se desloc:arlo da 
oede de suas atribuiç6cs Macapá-AP, alê o M111icipio de Laranjal do 
Jar~ com objetivo de reali:w visitas domiciliares a familias em 
s~uoçla de VlllnerabRidade social, no perioclo de OS a 09 de morçu 
de2009. 

Art. r · Dt-oe Ciõnc:ia, Cumpra-se c Publ iquc-sc. 

PORTA RIA N '039/l009-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCWSÃO E I 
MOBIUZAÇÀO SOCIAL. no uoo dos suas atribuiçOcs que lhe fora j 
oulotpda pela Lei n' 0111, de 20 de joneiro de 2004, no seu art. 87, 
em c:onsonlncia com o 111.8', inc. XII do Doeteto rf 0029, de OJ de 
jancirode200S,II:ndoem'vista o eontido no Proceao n' 2009/11272. 

RESOLVE: 

Art. I' Desisrw o deslocamento dos .... idom CLAUDEMIR 
FURTADO TOMAZ., Gerente Operacional do Projeto 
Assess<nmr:nto a Programas, Projetos. Bcnellciot e Serviços, CDS.I, 
FÁBIO l'ttÁRCIO SOtiSA DA COSTA, Aacnlc Administnaivo do 
Contrato Administrativo, que se daloc:arto da sede de suas allibuiçOes 
MacaP'-AP. até oa Municlpioa do Lewljal do Jllt c Vitória do Jari, 
eom objelivo de r...W. Auditoria J.- do hlrim6aio desta SIMS 
1101 C....... da Mobiliuçlo dcaocs Municipiot (lnvcn16rio, 
Tombamento e ~ de Inxrvtvcis). no perJod9 de li a 14 de 
março de 2009. 



á 16.03.2009 

ArL r· Do!« Ciblcia, Cumpro-se e Publiqloe-se. 

PORTARIAN~IMS 

A SECRJ:TÁJUA DE ESTADO DA INCLUSÀO E 
MOBIUZAÇÃO SOCIAL. no uoo du...., llrilluiçGos que lhe fO<a 
outorpde pela Lei n' 0111, de 20 de jonciro de 2004, no seu ort. 17, 
an COIISC>nMc:io com o 11t 1', inc:. XII do Dec:tet0 rf' 0029, de 03 de 
janeiro de 200S, ta>do em vislo o ccntido no Proocuo n' 2009/I IS64. 

RE SO L V E: 

Art. I ' Oosipor o dcsloc:emcnto ela servidora Maria de 
Socon'o F1ria1 da Sllu ("- de Subirupo de Atividades de 
Peoquisa. Avaliaçlo, Controle de Eslotlstic:a do Projeto 
• Acompanhomento de Proamnu Sociais', COS-1, que te desloclrll da 
sodc de - atribuiçOes Mat•·AP, "'' a cicltdc de Brunia/OI'. oom 
objetivo de porticipar como oôoervadora e coordcnodO<a da "''uipc de 
dolopdos do Eslodo do A,..P' ,. 11 Confcrtno:ia Nocionol de direitos 
ela Pcssot Idosa, no petlodo de 17 1 20 de março de 2009. 

Art. r · DWe Cihlcia, Cumpro-te e Publique«. 

PORTARIA N 't4lfl00t.SIMS 

A SECJU:rÁRIA DE ESTADO DA INCWSÀO E 
MOBIUZAÇÁO.SOCIAL. no uoo du ouasllribuiç&s quo lhe for. 
outo<pclt pela L< o n' OI l i , de 20 do janeiro de 2004, no seu 111. 87, 
em ~......,c,. com o 111.8', inc. XII do Dec:teto n• 0029, de 03 de 
)InCitO de 200S, ta>do em visll o conridc>no Procesao n• 2009/I IS64. 

RESOLVE: 

" Art. I' OesitJnar o deslocamento du servidor Fra10tloco Carloo 
dot S.otoo Costa, Agmle Administnuvo do Contrato Administntivo, 
que K ~locari da tcde de suas atribuiçOes Ma.:oP'oAP, alé a cidade 
de BllliliaiDF, t:ono objaivo de f*1KifiW ela m111ilo de preoidentc de 
CONSEAS, I fim de tratar usuntos do CONSEAS Nocional c 
Esladual, no pcrlodo de 09 o lO de onarço de 2009. 

Art. r · D6-sc Ciàlcia, Cumpro« e Publiquo-sc. 

PORTAR IA N '04Vli09-SIMS 

~.· A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCWSÀO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL. no uso das suas atribuiçOes que lhe 
fora outorpda pela Leo n' 0111, de 20 de janeiro de 2004. no -
art. 87, em consonlncia com o art.&', inc. XII do Decreto n• 0029, de 
03 de janeiro de 200S. tendo em visa o conaido no Processo n• 
2009ml94. 

RESOLVE: 

An. I' Homolopr o dcsloc:amenlo ela scrvidoro Valdln•• 
dt F•tiru Quarn•• Rlbdro, Assisknte Social do Conlra&o 
Administnlivo. que se dcslol:olo de sodc de lUIS llliboliçOes 
Macapó-AP, ué o Munietpio de Latanjal de JOI(I, 00111 objetivo de 
realillll visiw pon novas ioc:I...O.S no Pretir-a Rende para Viver 
Melhor, no periodo de li a 14 de f.....-ciro de 2009. 

Art. r . 06-sc Ci&lc:ia, Cumpra·tc e Publique-oe. 

,-. ~· :·-================-~~ 
Ondu~tria e .Comércio. ) 
Sebastião Rosa Máximo 

I 

(DIÂRIO OFICIAL) 

PORTARIA ÍP) N' N112G0t-St:ICOM 

O SECRITÁRIO DI ESTADO DA INDÚSTRIA, COMbCIO E 
MINERAÇÃO, ao - das - ariuiç6a que lhe s1o canr.ridea 
pelo Dttrtlo a• N7l .. t2 de _.,.de 2M'7 o, ta>do ..., viola o 
que-no Of. Ore. a• III/2GOt.GABiSEMA 

RESOLVE: 

Art. I' · Dosianor o oerviclor ADEMAR DA SILVA 
MINDIS, o..cn~e GeroJ de Projeto -c-wàaçlo de ........_ 
tia~ e ela Biodivcnidcde", Cd41p ~l. para c-..or 0 
0nopo de Tllloalho ............ paro dabonr e -o Plano de 
Pn:veoçlo • eoa.oto do ~ no Eslodo do Amapt 
(PPCDAp}, ,_...,_de~ lllaico de Art. I' de Docrteo .. 
*3 de 06 de março de 2009. · 

Art.l' • ~ u dilposiçOcs em oontririo. 
.... publiq-............ 

RErÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTIUA, 
ÇÁO,-~AP. 12 de .rçoode2009. 

.L......l.~~~~ 

(B!ieita Estadual 
Arnaldo Santos Filho 

PORTARIA (P) ~ 12i200t- GABIS.R.E. 

O SECRETARIO .DA RECEITA ESTADUAL 0'0 AMAPÁ. 

usando daa atribulçOes, e, 

Considerando 01 termoa tio Decreto 027 de 03 de j1111eifo de 

2005, que implementou a Sec:teiW de Receita Estadual; 

Considerando projeloa de iNeresse do &lado no imbilo 

tribul*rio que trwnitam no Cong111110 Nloc:ional (CAmara dOI 

Deputlldot e do Senado Federal); 

Conalderando as dilaluo- rN1ivM i Relotma Trilut*ia 

em curao no Congreuo Nacional; 

Conalderando a -•idade de ac:ornplnhamento e 

a-to del COIIIIIIIIH reuniOes dOI ~ de 

F azeode doi EltadOI em Brasllia. 

I RESOLVE: 
i Art. 1• • Nomear Neiva L~ de Coabl Nuftll!l, Auxiliar de 

' Fiscal do Ex-temtório Fedenol do Ame~ a clilpoaiçlo do 

Estado do Amap4 ccmo IIIPre.-ntanla do GT· 55 • 

ACOMPANHAMENTO LEGISLAT!VÓ para analiMr mal6rias 

de Interesse do Estado que se tniX)ntra em trarrnt.çao na 

Ctmara dos Deputados e Senado Fe_deral no perloclo de 01 de 

abr~ a 31 de dezembro de 2009. , 
Art. r . Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicaçlo, p!Oduzindo efeito retroativo a 1• de .tlnl de 2009. 

Maea~. da 13 

/ 
EXTRA TO DO r TERMO DE PRORROGAÇÃO AO 

COIIITRATO N' M7/lt07.SME 

INSTRUMENTO PARTES: 0 Estado de Alnap6, por inlcnnidio de 
Secretaria dt R-n& ENdual·SRE, eorno CONTRATANTE. e o 
Empr- Bruileira de Tclecomunic:aç6es SI A, como CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEfRA - DO OBJETO: O praente Tamo de 
Prorroaaçlo 1em como objeto 1ltetor a CIMisula Quarta c o ClAusula 
~""'do Controto oriJiAal. 

CLÁUSULA SECUNDA- PA ALTERAÇÃO DA VIGbiCIA: O 
pruo de vit!neia do.,.._ Tcmoo de Pr~ sat de 12(dozo:) 
meses a cootar ela c1t1o de ... winawrL 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO DO PREÇO E DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As deopcsu dcconenla caa .• 
c:aecuç~o do ~Termo comorll l con1a de dolaçto orçaiiiCtll6ria 
do cxerckio de 2009: ~ 0412900312132 Fonle de~ 
0101 , Elemento de Oespaa: 3390.39 - Serviço~ de Teretiroa -~ 
Jur141ic:a, no valor aliludo de RS 66.661,64 (ICSitllla e scos moi, 
oeiseentolc ........ o oito reaio e-e quatro ccntaYOI) 

CLÁUSULA QUARTA · DA RATinCAÇÃO: Ficam ratifocatlas • 
demais cliusulal do CONTRATO N' 00711JX)7 • ~RF.IEMDRATEL. 
n1o aiiCIOdts pelo pnescollo T.-- de Pn>rropçiO. 

DATA DA ASSINATURA: 02 de jancirv de 2009. 

Publique« e rqillre--. 

Pá. 04 

PROCE880: 31719/::1001. 8RB 
COlfVJTE: Ir 001/2009 • DO TIPO IIBIIOR 
OB.1ETO: COIITRATAçAO DI: SBRVJÇ08 DE 
J'ORirDCIJRJITO DB REFEiç0E8, TtPO IL\lUIITU, 
PARA ATUDBR .AOS URVJDOiiUCII DA SECRETAltlA 
DA RECEITA aTADUAL DO AMAPA- IRE. 
DATA DA RULIZAçAO: 09/03/2009 
LICIT.AXT& VJ:IIa:DOR: D. C. ALVBS BALlliiRO - 111:. 
VALOR: ltt 79.010.00 ISBTDTA li •oVB MIL, li 
OITBIITA R&\18) 

IIIACAPÁ· , O D IIARÇO DE 2009 • 

u. 

J\ISTinCATIVA- SRt; 

Justillc:- o ato de prorropçlo do referido Conlrato em ruJo de 
neoesaidedc de - • llivaçlo do lint de -ic:lçio de dodoo 
ponto • ponto, fomec:ido pele Emlonlc~ interlip • ~ da Roocito 
Esladuoal COtll JCis 1'- fixais COIII a (onalidade de prwir 1 
amc:adaçlo do Ellodc do A1111pl 

Assitn, roaifoctroos a pneoent& Jullifaliva para publicaçto no DiMio 
Oficial do Estado - DOE, (1111 que prod,... ..,. cfeilos lapis, em 
cumprinatoao princ:lpio tia publieidedc. 

~AP. 02 de janeiro do 2009. 

(Saúde 
Pedro Paulo Dias de Carvalho 

~Q t:J tTBÔNK'Q N' 0!5Jl009:<J'I1SESA 
O Govtroo do Eallcla do A01aP', por intcrm~io ·da Secn:taria de 
Estado da Saúde - SESA, mc:diaDte Precoeito pela Portoria ~. o' 
0531120t9-GABISESA. de 17 dt Ftvtrdro de 10t9, toma pelico 
para o COIIItccimcato dos iatemsadot que r.,. realizar licilltçlo na 
modalidade PREGÃO, oa fonna EUTRÔI'<lCA, para 
RF.GISfRQ Dt: fBI:C()S. tem por objeto Agolsklg dt 
;\fr tljumret01 Aecatcak01. para *"clcf a SESA. coafor•t aauo 
I do Edital. 0 procedimento licitatôrio obdwendo a Ld Ftdtral a• 
lt.SlO, de 17 de j .. loo de llltl, Oetrtto I' :Z.SS de 16 dt A&osto 
de 1006 • e com 1plicaÇio subsidiUia da Lei Fodcrtl n• 1.666193 e 
suas allcraQOcs. A lic:itaçlo Kri 10 dia Jt 4c Marco de 200! 11 
Q?bOO~gyclhrAL Elldcreço Elctróaico blllll '//!ntw li<iJoroes• 
~aiores ioformaçocs tato obtidas oa sala ela Comisslo 
Pl:rmancntc de Ueilaçlo, sito • Av. FAB, a• 69 - Caltro, nesta 
cidade. CPLISESA de sqwoda • 101t11t-fein. no bolaria das 07:30 ts 
12:00 e das 14:30 1s 11:00 hons. Eoolcreço Eldr6oico: 
~ ..... aol:.b!: ouiNwp aucacwwza'jiK!!mail ÇQIIl 

MacaP'·AP, 13 de Março de 2009. 

·~ 
Maoro Li .., 
·l'n:c .. ~ ..v _ 

r.BJ;GÃQ IUJRÓN!CO N' tlt/2009-CJ'..I4f.M 
O G•••rao • Ealado do Aaapi, poo itolcm*lio ela Secrelaria de 
Eslldo de Saoidc - SESA, modiutc Preaoelro pela Pertaria ele 1' 

t531111MW-GAIISISA, de 11 de Ftvtrtln de ~. 1o1Da público 
para o conboc~ doe iatmsoadoe .... fará ratizar lic:illlçlo ,.. 
IIIOdalidedc PREGÃO, u foraa ELETRONICA. para 
REGISTRO DE PUC()S, 1aa por objclo A9•ia!tlo de 
Mcdlnwplea Aattfus.loto. pua I SF.SA, COitO ... t IICJ.O I elo 
Edital. O proçcdimalto licilalório obdceendo a Ltl Ftdtral a• 
10.~10, de 17 de jalho de 2081, Oetrtte a• :Z.S~ de 16 de A&oslo 
dt 2006-5t:S.t. e com aplicaçlo •llbsidiiria da Lei Fcoktal a• 
1.66619) e suas altmçOa. A rc(crida licitaçlo sat no dia, .11...ic 
Muco de 20ft. b tnOQ(Noycl l!ory. Elldcreço EleuOaieo 
hnps:Jiwww lisi!KoeK <om l!r Maitn• iAfomuoç6c:s tcr1o obcidas 
na sala de Comisslo Pamanentc de Licitaçlo, silo A Av. fAB, a• 69 -
Centro, nesta cicltdc. CPL/SESA t1c qt!IIU A sc:xta-fcir1, no hor6lio 
das 07:30 ts 12:00 e das 14:30 ts 11:00 bons. Endereço 
EJccrmico:ol@saudc IJ) p brou dpriM fnevre@bnfmeil eom 

M.lcap6-AP, I) de Março de 2009. 

fbari~~rr-
........ ,,e/SESA ·AP 

~----------------------------------------------------------------------------~ 
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PREGAO E!.ET,B~'\ICO :'1' 017~~ 
O Gonl1IO do Estado do Amapi, por inttnné<lio da Secretaria de 
F.slldo da S.údc - SCSA, mediante l'rcgociro pela Portarb d< •' 
OW/1009-GAB/SFSA, dt 17 dt Fevereiro de 2009, toma püblico 
pa11 n conhecinoeoto dus interessados que fui realizar licitaçto na 
modalidade PREGÃO, •• forma EU:TRÓNICA, para 
R!;_GISTRO DE PRECOS, tem por objeto Aa•Ujdo de 
Mcdicew•to Agtiftetioto, para a SESA, toaformt Aaexo I do 
Edital. O procedimento licita16rio obedecendo a Lei ftderal o' 
10.520, dt 17 d< J•I~D dt 2001. Dec~to o'l4SS de 16 de Agosto 
de 2006-SW, e com aplicaçlo subsidiw da Lei Federal n• 
1.666193 e suu alteraçOcs. A referida licit&çlo seli no di&...1l..Jk 
Mano de 2009. ls [4bot/Oyalond -oru, Endereço EleCrônico 
!!ltns-!Jwww licjllc<X:K oom br. Maiores informaçOes serlo obtidas 
na sala da Comisslo Pcnnanente de Licitaçlo, sito 6 Av. FAB, n• 69-
Centro, ncsla cidade. CPUSESA de secunda 6 sexta-feira, no horârio 
das 07:JO ts 12:00 c das I 00 ts 18:00 horas. Endereço Eletnlnico: 
cp(f($saydc ap JOY br OU mauro CUCJiejmsouu@botmail.co"2 

Mm~·AP, lJ de Mafi'O de 2009. 

MaoJo~a,So,uu. 
.p, .. .,.;,...,Lp 

Comisslo Permancnle de LlctlaçOcs 

A\:]$0 DE ADIAMENTO DE L!CITACÃO 
PREGÃO ELETRÓN!CO !\ .. OU/l009-CPIJSESA 

1\IODALIDADE: PREGÃO· NA FORMA ELE'ffi.ÓNICA 
TIPO DE L!CIT.\ÇÁO: MENOR PP,EÇO. 
Objeto: Aquisiçlo de Eq!lpatDtoto Aparttbo Auditivo p!ta 
atender o C«IIJO de Reabilitaçlo do Amapi, confonne 
especificado neste Edital c Stus Anexos. A Seeu~•ia de Estodo 
da S.úde, otnvt$ deste Pregoeiro, nos termos da Lcgislaçlo -
vicente e demais &ltcraçOts posteriores avisa aos interessados que 
o l'rcglo mcnciorlldo em epignfc com lbc:nura prevista para o 
dia lJIOJ/1009 as 09110tal• foi adi~ sua obatun para data a 
ser m!tc:ada opottun&melle. 
1\FORMAÇOES: no lelefonc (96) 3212-61&3, CPIJSESA, nos 
seauintes hor6rios OBh u 12h e das ISh 6s 17h de segunda a 
s.exta·feina. 

M&Cipt·AP, 13 de Março de 2009. 

Mal:,~-:;;) Souza 
Preg~i,-;y~A ·AP 

@balho e Em.pree!ldedorismo -- ) -,.._. . . -
Maria Anésla Nunes "--"·------

COMISsAo ESPECIAL DE UC1T AÇÃO 

RESULTADO DE UCIT AÇJ.o 

CARTA CONVITE N'. OOt/2009-CEUSETE 

Aberlur~: 06 do março de 2009. 
Ho<a: 09:00 (NOVE) Holas. 
Objeta: Con~ata;Ao de prestaçao do serviços do Errisslo de Passagens 
1\fteas Nacionais, oom i11ulto de atende< aos setVidor&s da SETE, quando 
autodzadcs a Wljar a seiViço ou para pac1ic.,... do eventos do capacitaçao. 
Finna Vencedool: AP TURISMO 

Mac~·Ap, 09 de março de 2009. 

Presõ~ETE 
Portaria n•. 01512009-SETE 

HOMOLOGAÇÃO 

PBOCEliSO ~ 21780.0040109 
MODAI.IOADE. CONVITt: N'OOI/09 
OBJETO: ContnllaÇio de prestaÇio de scrviçn< de Emis*> de 
Passagens ACreas N:adonais 

FIRMA VENCEDORA: 
C .A, LEÃO FORO (AP TURISMO). 
Valor Estimado do Convite R$ 40.000.00 (Quarenla mY reais). 

..:.. 
A Secretária de Estado do Trabalho e 

Empreendedorlsmo, com base na Lei 8.666193, e suas 
respectivas aleraçoes, toma pYblico para fins de uHimaçJo e 
conheeimenlo ADJUDICAÇÃO, referente â Carta Conv~e n•. 
00112009, npo MENOR PREÇO (maior desconto promocion.al 
sobre o preço global da paaaag.m aérea), com objetivo a 
ContrataçJo de prest~çJo de nrviços de Em~o de Passagens 
Atreas Nacionais. com inluito de ~lender aos servidores da 
SETE. quando aulorludos 1 viajar a seMço ou para participar de 
eventos de capaci1açJo. 
Firma ve~dora: C.A.lfÃO FORO • AP TURISMO 
Valor Estimado do Convite: R$ 40.000,00 (Quarenta mil 
re~is) . 

Macap* . 09 de março de 2009. 

M•ri•··" _q~~"4 SECR~I 

(DIÁRIO OFICIAL) 

COI.IISSÂO ESPECIAL DE liClTAÇ/10 ... 

RESll.TADO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N'. OO~ELJSETE 

Abmlra: 06 do março do 2009 
Ho<a: ti:OO(OIIlli)Ho<a;. 
Objeto: Conn~ de ~Ma Especializada p;wa prestaçao de Serviços 
de 50IIOriz.açao p;wa ~ das aç6et da Secretaria de Esta® do 
lraballot E...,reendcdorismo/SETE. 

Fima Vencedora: ANDRE L N FERREIRA·ME 

Macapâ·Ap, 09demar~Q de 2009. 

~ 
Pr .. ldtnlt da CEUSETE 

Port.rla n". 023/2009·SETE 

HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO 1\' 287110 0037109 
MOD,\UDADE: CONVITF. N' 002109 
OBJETO: Con~ do E"'''fesa Espet:iaizada para prestaçao de 
5eMçol da sonorilaçio para cobolllra daS açlles do Soc:rewia do Estado 
-do Trabatlo e Empreendedorismo/SETE. 

FIRMA VENCEDORA: 
ANDRE L H FERREIRA-ME 
VALOR: : R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais). 

ADJUDICAÇÃO 

A Secrettlria de Eslado do Trabalho e 
Empreendedori$mo. com base na Lei 8.666193, e suas 
respeçtives anereções, toma publico para fins de ultimaçJo e 
conhecimento ADJUDICAÇÃO, referente ti Carta Convite n•. 
002/2009, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com objelivo a 
Contrataç:>o de Empresa Especializada para prestaçJo de 
Serviços de &Onorizaçlo para cobertura das ações da 
Sectetaria de Estado do Trabalho e Empreendedori$m0/SETE. 

FIRMA VENCEDORA: 

ANDRE L H FERREIRA-NE 
VALOR: : R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais). 

M•c•p•. 09 dmde zoo9. 

""'ll"ia. ,,1 • 'I INI':• 

~EC . I_ 

PORTARIAN' 
~GABISEDEL 

- O Secrewriu Estltdual do Desporto e Lazer, 
no uso tl~ suas atribuições legais que lhe !õlo conferidas 
pelo Occn:to Estadual n• 1044, de 31 de março de 2006 
e pelo Decreto Estadual 4275, de 14 de setembro de 
2005, r~ulamenlo no Art. 611 da Lei n• 081 I, de 20 de 
fevereiro tle 2004. 

RESOLVE: 

Art. I' • Nop11:ar as pessoas abai:oco 
relacionadas, pllfll comporem as Comissões: Executiva, 
de Cerimonial, tl~: Comunicação, tle Arhilragcm, de 
apoio ~ servivos Gerais c Coordenaylo de Pólos, do IIl 
Campeonato Amapaense de futebol feminino, 11 
Campeonato lnlo:rbu.irros dé Futebol Masculino e XIV 
Jogos da 3° Idade sob a Coordeooção tla St!Cretaria de 
Estado do desporto e Luzer/ SEDEL. 

1- COMISSÃO EXECUTIVA: 
Ricardo Cavalcante Alclntara de 
Oliveiru 
Wilson José Queimga de Souza 

• Joio Carloslknfcio Dias 

1· COMISSÃO DE CERIMONIAL: 
PRESIDENTE: 

• Luiz ücnésio Gomes Lima 
MEMBROS: 

Rosa Maria da Silva c Sou7.a 
Jeane Pereir~ da Silva 
Rosemary Pelaes de Morais 
Maria das Dores vnsques de Oliveira 
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Diele l'l!na Conh•iro 
Dinair Vilhena Nascimento Junior 
Raquel Frt:ilas da Silva 

• Maria Edite Ferreira dos santos 
• Regineide Matiu dos Santos 

Rusime)Te Pelaes de Moraes 

3- COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 
Mario Thomaz de Lima conceição 

• Cilme Coutinho de Souza 
4- Din:lor tle arbitraaem/Comissão 
DiJOClplinar 

• Carlos Augu.~lo de: Almeida Lima 
lvnir da Silva c Silva 

5- Coorden~• d« Ath·idadea Gerais 
• 1\í:cio Flóvio de O. Mota Filho 

Mário Guilherme dos santos 
Vangenoldo Jose Vieira 

6- Coorden~o Geral de Pólos: 
Rabc:rto de Seoa Sonta Ann 

1· Coorden~o de Pô los: 
• Roberto de St:na Santa Ana 

!vanildo maia 
Agnaldo Ricardo Canlcanl~ tlu silva 

• Germano Maués de M<Iac:s 
• Jose Carlos Braga Dias 

Cremíldo Ferreira 
Gen-ásiop Vilhooa Pereira 

• Manoel Carlo• Cordeiro Espíndola 
• Guaraci Rodrigues Lacerda 

José GouveiA tlo.< Santos 
• Marco Antonio Fortes Oliveira 
• Klcvcrton AlelCandre Pinheiro do Couto 

Alex de Castro Trindade 
• Luiz Fernando Marcoo Leal 

Art. 2• • Esta Portaria entra em vigor na data de 
publicação. 

Dt.-SR CIP.NCJA, PlffiLIQUF..SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SEC TÁRIO DE ESTADO DO 
DESPORTO E LAZER em Macapá-AP, 11 de março de 
2009. 

• 1 d SECA t:kú::L 
r-=========~~==~~~] 
(Desenvolvimento Rural _ 

José de Ribamar Oliveira Quintas 

PORTARIA 
N.' 0«12009-SOB 

O SECRETARIO DE ESTADO 00 DESENVOLWIENTO RURAL, usando 
das alribuiçOes G•• lle são conloridas pelo M 123,1nci$o 11 da Constilu!çao 
do Estado do~ e alendet>do ao Memo. N'. 01QIO!I.GAS~ISOR de 
02.03.2009. 

RES.O LVE: 

Designar o lunciontrio JOst RAIMUNDO DOS SANTOS QUEIROZ, 
OOJpante do cargo de Mo!oristl do VeiOJios Tem!stm, do QJadro de 
Pessoal do ex-Ten-itório Fedeol do Amapt paca 'oiajalll* o I.Uiiclplo de 
Laranjal do Wi, condu~rlelo o "'"lc:ulo NISSAN FRONTIER. pt..,.. NEV -
7720, com l~ICOI do Sea'tii.Yia do Estado do Oesemolvimento Rural, no 
pe~lodo do 02 a 05.03.2009. 

PORTARIA 
N.' 04512009-SOB 

O SECRETARIO DE ESTADO DO OESENVOLVIMENTO RURAL. usando 
das acribuiçOes que R>e são ca~loridas peb M t23, Inciso I da Constituição 
do Estado do Ama~ c atondendo ao l.lemo. ti'. Ot1.W.ADJNSISOR de 
02.03.2009. 

RESOLVE: 

Designar o Lncionàrio IWMUt.OO NONATO PANTOJA SLVA, oc:upanta 
do c.go de ~cnle de v~~ do Qlaão do Pessoal do Gov$no do 
Estado do Amapâ. pn viaja- al6 o t.blicipio do Fenei'a Gomes, a fwn de 
reailar oobettuta lolc9~ t ftnagem sobte o i1iéo do Projeto de 
P~Ao "leflrlda-I'Pl \Uido a publicaçao no ilformativo 'O Enfoaue 
Rural'. no periodo do OU 07.03 2009. _ ___ .. 

.; 
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~nilo de Planejamento dt AçOel. para 6 pea~Ma do ,.,.icípio, no dia · do Eslildo do Amlpi t alendendo to Momo. 11'. 01:oo9-ADINS/SDR da 
20.02.2009. 09.03.2009. 

PORTARIA 
N.' 04u.!I)09.SOR 

O SECRETÀRJO DE ESTADO DO DESEHVOLVIMEHTO RURAL. usandO
da Mibuiçl!es que he sao cMierida pelo Alt 123, Inciso 11 da~ 
do &lado do~ tlllndtndo to Momo. 11'. 013Al9-GATINAFISOR de 
20.02.2009. 

RESOLVE: 

Designar o bldonário REINALDO DA Sl.VA SANTOS, oc:upanle do calVO 
de Motcrisla dt Veiculos llfles~es. do CNadro de Penoal do ex·Terril6rio 
FedeQI do Amapt 111& o Munldpio de llaubll do Pilf1m. eonduzildo o 
caminlllo plac. NEK - iSa3. I 1m de Ivo para as 
comunidldollotais, no per1odo dt 26 •21.02.2008. 

PORTARIA 
N.'047~ 

O SECRETÀRJO OE ESTADO DO OESEHVOLWIENTO RURAL, usando 
· das áiluiç!les que flt _., Clalllridtl pelo M 123, lociso I da Con61illiçao 

do Eslodo do ~ e llendendo to Momo. 11'. 001m,N'EACJSOR de 
16.02.2009. 

RESOLVE: 

Designar o kincion~ ISIIAEL FORTUNATO CAHTANHEDE BRAGA, 
Asses10< T Knlco dt Progt- Esrll6giool, Atblaçêo e Cooperaçao, 
CD$-2, para 'liajlr "* o Munlclpio dt La-anjal do Jari, a 1m dt participar de 
reunilo ~ e Pf- auenctamenro 1 Projeto de 
Produçlo lnllgrlda-PP( no par lodo dt 17 • 21. 

~. 

PORTARIA 
N.. 04II200f.SDR 

O SECRETÁRIO OE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL, u5arldo 
das ~ que llo _., conleridM pelo Alt 123. hc:ioo I da Contlirulçlo 
do Eslodo do Amlpji a lllndlndo ao Morna. 11'. 01Jii».CCOERISOR de 
04.03.2009. 

RESOLVE: 

Designar o fiJnclcNio ANTONIO JOsé SILVA COLARES, Gerente de 
~ de Cledilo ~ral. COS-2, para 'liajar 116 o lolunlçipio de Ferrei'a 
Gomes, a fn de~ da lmplantlçlo do ProjeCD de Plllduçlo lnleg<ada-
PPI, naa>munidade de Terra PAlia, nod" 04.0 

PORTARIA 
N.' 04!112Q09.SOR 

O SECRETÃRIO DE ESTADO DO DESEHVOLIIIIIEHTO RURAL. usando 
das al/illuiçlOes que 11e saoconr.rid• pelo Alt 123. 1nciso n 11a Constiluiçao 
do Estldo do Am11>* a atendendo to Momo. N'. 01W9-GASGINAF/SOR de 
06.032009. 

RESOLVE: 

PORTARIA 
N.' 0511201$.SOR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESEHVOL VWENTO RURAL. u5ar1do 
da alr'buições que 1\t • c:;cnlerldal pelo M. 123, lncilo 11 da Conslilulçlo 
do Eslildo do Ama~ ellendendo to Momo. N'. OO:I.W-NPORICER/SDR de 
03.03.2009. 

RESOLVE: 

Oesign•. MARCO ANTONIO BORGES LOURINHO, Ger- de Noicleo dt 
Projem de DtMrwoMrnen~ RUflll. COS·2. p111 vYjlr 11& o ~ipio de 
Prac:ulba. t frn da plljdpll da AIUIIilo da ~~ dt AçOes, para o 
Setor Socitl do ,.,.icipio, no cif 01.03.2009. 

PORTARIA 
N.' D52/2009.SOR 

O SECRETÁRIO OE ESTAOO DO DESENVOLVIMENTO RUAAL, u...,do 
das atribuições que llo slo conferidas pelo Alt 123, Inciso M dt Conslituiçao 
do Estado do ~ e elendendo to Memo. N'. 014109-COOER/SDR de 
06.03.2009. 

RESOLVE: 

Designa', AOitR BRJTO COSTA. Chtlt da ~ dt Deserwávimenlo 
Local no CarnoL ~ de Ctlplene, COS-1, ANTONIO NUNES DA 
Sl.V A. Chefe da Unidade da DesenvoMmtnlo Local no Município dt 
Laranjal do Jarl CQS.1, ARMAII)() PEREIRA OUTRA. Cllele da Lndade 
de DestniiCivinenlo l.ocal111 J.t,ll Branca do ~ lollniçlpio da Lar-'Jal 
do Jari. CDS-1, BENEDITO MAGHO GONÇALVES BASTOS, Olelt da 
Unidadt dt OestrwolviMonlo Loctl no ,.,.ieipio dt Vllárit do Jal COS-1, 
BRUNO VERAS NASCIIENTO, Cllel8 da ~Midade de DesenvcM11er11o 
Local do DiUilo de Ptou~ . Município de Macapi. COS-1. CARLOS 
ALBERTO DA COSTA. Cllele da I.Midadt dt OtMnvolvirnenlo l.ocal no 
~da Farrtitt GantJ. COS-1, EHILSON JOsé COSTA CORDEIRO, 
Cltele da Unidade dt OesenYoiWntnlo Local no lo\lnieipio dt CaiQoent. 
COS·1, ERASMO IIACIIAOO IIEIIOOHÇA. a.de da Unidade de 
~ Local no ~IQO do Blique, IUliclplo dt lolaclpl. 
COS·1, FRANCISCO sAVIO DA SILVA BARBOSA, Cllela dt Unidade de 
OesonYCMnenlo lOCII, .uidplo dt Slflt do Ntvlo, COS-1. GAIIREL 
NELO PINHERO, Cllele da Unidade de O.envoMrneniO local no 
Municlplo de C.... do Mgulr( COS-I, JAHAYNA SANTOS DE SOUZA, 
Chefe da Unidade de Deseni'Oivirnento l ocal no tolinlclpio de IIN>al do 
Pririm, CDS-1. IIIGUEL FURTADO DE VASCONCELOS, Cllele da Unidade 
de Desenvdvlmenlo Local no t.llniclplo da Oiapoque, C0$-1. NEY 
GUARANY PENNAfORT, Cllele da Lndade de Desenvolvimento local no 
Murlic4>io de Tanatugalzilho. COS-I, ROVIAH GIRELU, Chele da Unidade 
de Oesenvolvrnento local no Murliclpio dt POI\o Grande. C0$-1, StRGIO 
IRINEU Cl.AUOINO, Chefta de Unidade dt Dtltnvolvimen~ Local no 
1.\lqlo de Prtcuúbl, CDS·I 1 ZACARIAS OA SILVA BELO, Chele da 
Unidade da O.IIIWOM1lenllll.ocal no lo\lnic'*> de Matagllo, CDS-1, paa 
viajaem das lidei de suaallln'buiçoes. llé o 1.\lnlc'*> de Macapa, a tm dt 
~ do 'enCCJ1io lolenlll dt Plantjamtn~ t Avaoaçllo das UDL's e 
le\lnilo da Coorclenadoria dt ~. l<lbre as Fetres de Agrt:uiiDrts 
de Maclpa t Santant. no periodo dt 09 i 11.~ 

OesiQna' o UK:Ionâ'io Jost RAIMUNDO DOS SANTOS QUEIROZ. 
001.,anr. do cargo de Mocorbla de Velalloo T e"estres, do Ouadro de 
Pessoal do ... Terri1011o Fad11ll do Amapjl, pn • "*os 1.\lniclpios de 
Ferreita Gctnes e Pratuúlll. conduzindo o veiQib NISSAN FRONTIER, 
placa NEY - 7720, com ttcnicos da Sacrelarla de Estado do 
OesenvoMmtn~ Rulll, no periOdo de 06 ~ 01.03.2009. 

PORTARIA l 
N.' 05312Q09.SDR -

PORTARIA 
N.' 050/2009-SOR 

O SECRETÀRJO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL. USlrldo 
das atribuições que 1\e s1o c:ctllertdas pm Alt 123, Inciso D da Ca1sliuiçao 
do Estalo do Arnap.le alenclendo ao IAerno. N'. OD1m.NPORICERISDR de 
19.03.2009. 

O SECRETARIO DE EST AD0 DO OESENVOLVIoiENTO RURAL, usando 
das atribuições que 1\t uo conferidas pelo Art. 123. lnct!> U da Consliluiçao 
do Eslado do Aml!>i e lllendendo 10 Memo. N'. OISoll!l.COOERISDR de 
06.03.2009. 

RE SOLVE: 

Designar ~ ~cilnárll MARIA DO SOCORRO BRAGA OE CARVALHO, 
Coordenadora dt DtNnvolvirnenlo Rural. CDS-3. paa viaja ali o Muncipio 
de l.Minjal do .IM( a 1m de represen&a ~ SDR nas rtooiCes. oorn as 
idelanças das comunidades lotais, no peóodo de 07 • 09.03.2009. 

RESOLVE: I PORTARIA 
N.. 05412009-5011 

Homologa~ o deslocarneniD do UIConario MARCO ANTONIO BORGES . 
LOURINHO, Gerente de NUc:leo de ProjeiO& de DeHnvoMrnlnlo ~ral. I O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAl., usandO 
CDS·2. para .,;a;a ali o l.lJnicp:> dt Pracuúba, a fim de_pancipar_da_ dasarilluic<leiQUel\e..,conleridapmAlt 123, lnosollda~ 

l 

RESOLVE: 

Oesigllal o tJncion6rio RAIIUNDO NONATO PANTOJA SILVA, oc:upanta 
do carvo de ~<gen~~ da ~ do Cluldlo dt PaaiOII do Govwr.o do 
ESiildo do ,.,., pn Wjar 111& o OiUtlo da S.0 Joacpn do Facul. 
lblicipio de ~ t r. de r-. ccbor\lra fologrMica e &nagem 
sobre o Inicio do Projtlo dt Prodllçlo ~ ~~Aldo • publbçao no 
inbmiCioo 'O Enloque Ran/', not dial \0 t 11.03.2008. 

PORTARIA 
N.' 0551201$.SOR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESEHVOL VIMEHTO RURAL. usando ,. 
d• ~ que llo slo conlerida pelo Alt 123. lncilo n da Con6lilliçao 
do Estado do Amapi elilndtndo to Mtrno.'N'. 013.1»-GASGINAF/Sal de I 
09.03.2009. 

RESOLV~ • I 
Oesign&' o tJndcNrio J0St RAIMUIIlO DOS SANTOS QUEIROZ, 
ocupar>1e do cargo dt Molorilll dt Vtlclllot TIITWIAIS. do Qato de 
Pessoal do IX· T lflil6rlo Ftdlral do ~. para YÍijll alá o IJs1rio dt S.0 
~ do Paoul l.bitipio dt Mltapi. conduzindo o vtlcuto NISSAN 

·. FRCMER placll NEY - 7720, oorn l6c:niool dt SeaMil de EslMo do 
i O.envolvirntftto Rufa!, noa,dla 10 • 11.03.2009. 

I 
o 06-st ci6ndl, CU1!1lfH41t 

PORTARIA 
N.'~ 

O SECRETÀRJO OE ESTADO DO OESEHVOLVIIIEHTO RURAL. usando 
das llribuiçl!es que 11e s1o conlerida pm Alt 123, I1Ciso I da Crwli!uiçao 
do Eslado do Arnlp6 tlllalldtndo to~ 11'. 031~0R dt 
06.03.2009. 

RESOLVE: 

Designar os loncionirios JOsé OE AISAMAR OLIVEIRA QUIHT AS, 
Sec:r..OO do SOR, C0$-5, MOYséS ROGVuo DA SILVA, a.de de 
Gabinele, C0$-3, MARIA DO SOCORRO BRAGA OE CARVALHO, 
Coordenador• da OounYO!Wnen~ Rurli, C0$-3, JOSÉ MARIA DA SILVA 
MORAES. Coordentdor da Coordenldorlt de Agronegllcios. C0$-3. 
OOERLEI BARBOSA BRITO, Coonlenldor de ECXltiOIIIii Rural, COS.3, 
ISMAEL FORTUNATO CAHTANHEOE BRAGA. .........,. TKnlco de 
Progt- EM~ Marlaçllo e Coopetaçlo, CDS-2. ANTONio JOsé 
SILVA COLARES, Gerenle de l(ldeo de Crülo Rural. COS-2, MARCO 
ANTONIO BORGES LOURIHHO, Gol«* de ltldeo de Projelos de 
Oesenvolvirnen~ R\.ral, C0$-2, AOMLTON MARNIO QUEIROZ, Gerenle 
dt l'licleo de DesanvoiVirntn~ Rural, COS-2. OLAVO DINIZ DE SALES 
BASTOS FILHO, Gerenle dt Projelol clt Cooperallvl&rno Rural, COS·2, 
JOsé JERONIMO DE OUVEIRA TORRES. Geranlll de Nútlao de Pd~ 
Rural. COS-2, RUI ROORIGUES ALBUQUERQUE, Gerente de Nôdoo de 
Callrde t AYIIiaçlo Rur .... COS·2. VITURINO MENDES DA SI. V A. Gtr~~nte 
de Núcleo de OesenvcMnenla Rufa( CDS-2. CLOOOALDO DOS SANTOS 
JUAREZ, Gtrenle dt NúCleo de Otstrwolvinlenlo R"l!· C0$-2. VANDERCI 
DE OUVEIRA ARMNO, Gerenle de Núdto dt ~ e Cornertialiuç3o 
COS-2. HAMILTON BATISTA FERREIRA,~ TCico, COS-1, IVO 
MARCOS DOS REJS SAMPAIO, Aslltsor T Knlco Nivef VAsseuoril de 
OesomloMooenb INQucionaiiSOR. COS-1, IIOISÉS CARLOS OI.J\IEJRA 
BATISTA. OQipanlt do cargo de M6dico VtterNrio, do Qladnl dt Pecsoal 
do ex· T trril6rio Ftdtrll do Afu!>• t DAI.IIERTO MORAES OE OUVE IRA, 
T Knico ~ do <lllldro dt PtSIOif do Go.rerno do ESiildo do NnapA. 
para ....,..., 116 o Mll1idpio de Ftr1ei1 Gomes, 1 fim de parídpars do 
Planejarnenlo Esnl6glco da AçOes da SOR, pera o ano de 2009. Mf!l 
6nua potl AdcinlaltJçlo AroopHrllo. no período 03.2009. 

Macapa-AP, 

/ 
PORTARIA 
N.' 0'71200i-SOR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESéHVOLVIMENTO RURAL, usando 
das alribulçOes que lle sao conloridas pelo Alt 123, Inciso I da Constüçao 
do Eslado do Arllapi t lltndtndo ao Merno. N'. 034109·GASISOR de 
09.03.2009. 

RESOLVE: 

Oesign• o llncioNrio ANTONIO JOsé DE SOUZA LOPES, t.boris1a do 
S..~ COI-2, pn YÍijllllé o lo\lr,q,io de FlmU Gomes. ClOilduzkldo 
o veiWo pidt-419l200, '*'NEM - 11348. c:ao . de Estado do 
DeseowoMraen~ Rufa( not dias 10 • 12.03. 
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do estado do Am'pá, no ;zjio de (20) dllls 

\.'--===-==,..::::~=--==---==----.,---=-_, : JOSI EIX E SOUZA 
-==" · re ente d EA 

. --- - ·---- - ,-·- ·- - - -- --- - -- - -
-,-

(f{emoap- - · _ .. ~.- -· --·-- ) - ---- .. -----~ 

Jo~? Ricardo SUva Almeida - ---

COMISSÃO PERMANENTE DE UCTTAÇÃO 

lUSTIFJCATlVA]~o. 001/2ogjl - _Q!J. 

W.PENSA D~LtÇUA.ÇÃQ: 

ADJUDICADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁCEA 
PROCESSO N°. 17.000.035/2009-LACEN 
RECURSO: FONTE: 101/ PROGRAMA: 
10.122.0001.2677 I ELEMENTO DE DESPESA: 3390·39. 
OBJETO: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELéTRICA PARA O LACEN 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XXII da Lei 8.666/ 93 e 
suas alterações. 
VALOR: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais). 

Senhora Diretora Presidente, 

Em cumprimento ao Art. 26 da no 
8.666/93 e suas alterações, estamos enCl!minhando a -
justificativa, para efeito de homologação no valor de R$ 
240.000,00(duzentos e quarenta mil reais), em favor 
da Empresa COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AHAPA<EA, CNPJ No. 05.965.546/0001-o9, a fim 
de cobrir despesas com fornecimento de energia 
elétrica a este Laboratório Central de Saúde Pública do 
Estado do Amapá·LACEN, referente ao exerclclo de 
2009. 

Dessa forma, com fundamento no 
Inciso XXII do Art. 24 da Lei no 8.666/93 e suas 
alterações sl!o dispensáveis a lldtaçl!o, para 
pagamento do fornecimento de energia elétrica junto a 
CEA. 

Macapá, 26 de fevereiro de 2009. 

ELIANE ~~D-;PINHEIRO Pre~~aCPL 

WRAIQ_QQ_ QIJlNTO TERMO APIIIYO AO. CONT.BA!Qlf 
~-AS~ 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E O SR. IRACENIL DA ROCHA LEITE. 

Pelo presente TERMO ADITIVO. as partes Identificadas no 
pórtico do mesmo. consubstanciadas na lei 8.666193. declaram 
aceitam e ajustam que o instumento acima identificado passa 
a vigorar com as seguintes aHerações, mantidas as demais 
condições aqui nlo referidas, na foona como se acham 
redigidas. que neste ato e ocaaiiO sao totalmente ratll cadas 
para todas as conaeqüéncias de direito. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIG~NCIA E PRORROGAÇÃO: 
O prazo contratual fica prorrogado por um perfodo de 12 (doze) 
meaes, a contar da data de assinatura deste Termo. 

Por estarem assim a· tadas em relaçlo ao conteúdo deste 
TERMO ADITIVO, as · o smo em quatro vias de Igual 
teor, devendo este inst nto publicado no Oiârio oficial 
do estado do Amapa. no o m imo de (20) dias. 

E.1a.BATO DO TERCEIRO IERMQ AO!TNQ AO CONTRATO 
tf..!!17/2026.::ASJUBLCEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA, NA 
QUALIDADE DE CONTRATADA COM A INTERVENI~NCIA 
DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA- FAOESP. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partea identifocitdas no 
pOrtiGo do mesmo. consubstanciadas na lei 8.666193, decl,ram 
aceitam e ajuatam que o ini!Nmento acima Identi ficado passa 

· a vigor'r com aa seguintes alterações. mantidas as demais 
condições aqui nlo referidas, na forma corno se acham 
redigidas, que neate ato e ocaaiAo. tAo totalmente ratiradaa 
para todas as conseqOênclas de dlre~o . 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ORIGEM 
O presente Termo Aditivo tem aua origem no contrato 
celebrado entre CEAIUFPAIFAPIESP, que tem por Objeto a 
elC8cuçlo pela UFPA do Projeto "SISTEMA INTELIGENT~ 
PARA APOIO A TOMADA DE DESCISÃO EM 
RESSARCIMENTO DE DANOS EL~TR ICOS EM 
CONSUMIDORES DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
IW.APA ·, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
- ANEEL. pertencente 80 Programa P&D 200412005. O projeto 
seré executado pelo Núcleo de Energia. Sistema e 
ComunicaçAo - NESC, do Departamento de Engenharia 
Elétrica a de Computaçlo - DEEC. da ·UFPA, tendo como 
lnte<venienle 1 FundaçiO de Amparo e Desenvolvimento da 
Pesquisa- FADESP, e serao desenvolvidos de acordo com as 
etapas especificadas no contrato original. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 
O presente letmo aditivo tem por objetos espeçilicos 1) a 
prorrogaçlo da vigência do contrato original por mais 02 (dois) 
meaes, ficando aeu prazo de vigência final estipulado para 
1510412009, com mala 30 (trinta) dias para prestaçlo de 
oontaa; 2) Oa remanejamento& financeiros: a) no valor de R$ 
2.888,54 (dois mil, dooentO$ e oiterU e oito reais e cinqOenta 
e quatro centavos) da Rubrica - Male<ial de Consumo para a 

~ 
Rubrica - Bolsas; b) no valor de RS 472,56 (quatrocentos e 
setenta e dois reaia e cinqtlenla e sais centavos) da Rubrica -

• Passagem e Locomaç10 para a Rubrica • Bolsas: c) no valor 
de RS 6.141,68 (sei& mil. cento e quarenta e um reais e 

- aessenta e oito centavos) da Rubrica • Equipamento e Material 
Permanente para 1 Rubrica - Bolsas, conforme disposto no - • . . • . "· . -,. ' I 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADIIIYO AO..C.OOIRA TO 
~08812008- ASJUR!Cf.A • 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E A Y. P. & B. EMPREENDIMENTOS L TOA. 

Pelo presente TERMO ADITIVO. as partes Identificadas no 
pórtico do mesmo, consubstanciadas na lei 8.666193, declaram 
acenam e ajustam que o instrumento acima identificado passa 
a vigorar com as seguintes alteraçOes, m1ntidas as demais 
condições aqui nao referidas, na forma como ae acham 
redigidas, que neste ato e ocasião aão totalmente ratificadas 
para todas as conseqtl6nciaa de direito. 

ClAUSUlA TERCEIRA- DO PREÇO: 
O valor deste contrato sofrerá acréscimo de RS 72.484,11 
(setenta e dois mil, quatrooento• e oitenta e quatro reais e onze 
centavos) nos termoe do art. 65 da lei 8.666193, passando o 
valor lotai de R$ R$ 148.089,34 (cento e quarenta e oito mil, 
oitenla e nove reaia e ltlnta é quatro centavos} para RS 
'220.573,4~ (duzentos e vinte mil. quinhentos e setenta e trh 
reais e quarenta e cinco centavos). 

ClÁUSULA QUINTA- DA VIGêNCIA E PRORROGAÇÃO: 
O prazo contratual do~to deste Conirato 5el'á prorrogado 
por 60 (sessenta) diaa. 

Por estarem auim aJu a em relaçlo 80 conteúdo deste 
TERMO ADITIVO, asai la~ e~ tm quatro vias de Igual 
_teor, devendo eate lns ~~f S<t publicado ~ Di~o ofiCial 

novo Plano de Trabalho. 

CLAUSULA TERCEIRA-DA PUBLICAÇÃO 
O extrato do presente Termo Aditivo aer.l publicado pela UFPA 
no 016r1o Oficial da Unilo, até o quinto dia Uti do rn6s seguinte 
ao de aua anlnatura pera ocorrer no prazo de vinte dia• a 
contar conforme o que dispOe o artigo 61 , Parágrafo Único. da 
Lei n' 8.666193 e suaa aHeraçOe• . 

CLAUSULA QUARTA- DA RATIFICAÇAO: 
Penn~m lnalteradaa e ratificadas as demais ctâusulas e 
condiçOe• do Contr to original que nlo foram alteradas pelo 
presente Termo AdiU o. 

Por estarem assim a ~ retaça. ao conteüdo deste 
TERMO ADITIVO, ass nj m mo em quatro ~as de Igual 
teor, devendo este lna o publicado no Diário oflcJal 
do estado do Amapj, no z má o de (20) dias. 

I ( , 

Macapá -~- dt t 

JOSI P OI 
Pre d tedaC 

[fundação Estadual J 
(Êctla 

Kátla Regina Ballelro de Souza 
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RESULTADO DE ACORDO COM O TERMO OE 
REFERÊNCIA DE N° 001/09 PARA SELEÇÃO DOS 

CANDIDATOS A COMPOREM O PROJETO "JOVENS 
EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEOUCATlVAS 

FAZENDO A DIFERENÇA VIA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL • • CONV~NIO N" 

6000 0047913 08 4/08/PETROBRASIGEAIFCRIA 
NOME --· .TOTAL 

01 · Ta lia na Gemaque 1U 
ReZIInde Aprovada 

r-o'2. Ronilda Amaral da 19.0 
Concelçjo 
03- Moema M. V. êli' !':~~ 

18.5 
Silva ~rovad~ 
04· Vanl Raquel Oliveira 18.5 
Coutinho Classificada 
05- Marcltne Mendes 18.0 
Cabral Aprovada 
06· Glauco · da Sitvã' ' 17.5 
Menezes _ _ ,.. Claul~~ 
07-lollarçlléla do Socorro 17.0 
da RCam~s ClassJfõ~da 

08· Odaléa Maria 17.~ 
~rmento Correa Classificada 

09· Anny Kelly Santos 16.5 
ele Paiva Claaslflcada -
10· Paulo ·serra 16.5 
Pimentel Neto Classificado 
11· Fábio Patricia do 16.5 
~rmoSIIva Classlfic<Kio 
12· José Marcelo 15.5 
Martins Nerv Classificado 

"1J:. Rubens Gama de 15.0 
Moraes Classificado -- -

E oe aprovados deverão çomperecer na ut.o da FCRIA 
que eatj localizada de maneira provisória na Secretaria 
de Desenvolvimento Rurai-SDR ~ Av. Fab, N° 0085, 
Bairro Centro munidos de çópia autenticada doe 
seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de 
Resldincia AbAlizado, Canhoto da Conta Comntt, 
Cópia do PIS, Certidlo Civii-Crimln.1l, Certificado de 
Escolaridade • Certld~o de Qultaçlo Eleitoral. 

Atenciosamente, 

ÀComlsdo. 

QoofR LEGISLATIVO) 

. (Tribunal de Contas do Estado 

Cons. José Júlio de Miranda Coêlho 

1!&JiESSÃO ORDINÁRIA 
Data: 1810312008 

fâ~PRECIACÃQ/ ~.Q!,OGACÃO 

B!!l.ls!r!l: Cone. MARGARETE SALOMÃO DE 
SANTANA FERREIRA 

!ru>ISIRO QE APOSENTAOOR!A 

01) PROCESSO N". 00445912001 -TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEOt:NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Edson França. 

02) PROCESSO N". 00249812005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCE~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Joêo Almeida Lopes. 

03) PROCESSO N". 001386/2008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDt:NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: ·Sra. Alexandrina mveira de 
Vasconcelos. 

04) PROCESSO N". 00195012008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEoENCIA: Amapá Previdência · AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Terezinha de Fátima. 

05) PROCESSO H". 00249812008-TCE 
ASSl)NTO: Regi!ltro de Apolentad<:ria 
PROCEDt NCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Roberto Joaquim da Silva 
Trindade. 

0$) PROCESSO N". 0029~TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposel\tadoria 
PROCEDtNCIA: Amapé Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Deu3& ~la da 
Conceição. 

) 
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07) PROCESSO N". 003eci312003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pe ndo 
PROC~NCIA: Amapá Previdência - A MPREV 
INTERESSADA: Sra. F lorisbela de Carvalho 
Furtado. 

08) PROCESSO N". 003fi:W2003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pe nsJo 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Shinene Cardoso Barros. 

09) PROCESSO N". OG-4030/2003·TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCEDI!NCIA: Amapá Previdência- AMPREV 
INTERESSADOS: Sra. Eliana Pantoja Cabral e 
Sr. l ucivaldo Couto Cabral. 

10) PROCESSO N". OG-4039/2003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDÉNCIA: Amapé Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Keila Pastana Queiroz 
Candido. 

11) PROCESSO N". OG-4057/2003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCEotNCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADOS: Sra. Gleide Silva Aguiar. Sr. 
Lucas Paulo Aguiar Quintela, Sr. Pedro Paulo d os 
Santos Ouintela Filho e Sr. Marcus Paulo Aguiar 
Quintela. 

12) PROCESSO N". 00372012005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Amanda Pereira Ferreira. 

13) PROCESSO N•. 003912/2005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdência · AMPREV 
INTERESSADAS: Sra. Ana Paula Sousa K loster 
Tavares e Sra. Ana livia Sou&a Kloster Tavares. 

14) PROCESSO N•. 003913/2005-TCE 
ASSUNTO: Reg1stro de Pensao 
PROCEDÉNCIA: Amap6 Previdência • AMPREV 
INTERESSADOS: Sr. Kleiton César Figueiras 
Teixall'a e Sra. Wanessa OenieNe Nunes Teixeira . 

15) PROCESSO N". 003187/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Glenda Rayssa de Araújo 
Costa Bnto. 

15) PROCESSO N•. 003994/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro de PensJo 
PROCEDtNCIA: A map' Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Selma Regina Sales 
Menezes. 

17) PROCESSO N". OG-4242120011-TCE 
ASSUNTO: Registro de PensAo 
PROCEDtNCIA: Amapa Previdência- AMPREV 
INTERESSADAS: Sra. Glória de Fátima lobo e 
Sra. Yasmim Rodriguea Tavares. 

18) PROCESSO N". 00029312007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Penallo 
PROCEDtNCIA: A mapé Previdência - AMPREV 
INTERESSADAS: Sra. Marcia de Souza Barros 
Vales, Sra . Areta de Souza Barros Vales e Sra. 
A rieta de Souza Barros Valaa. 

19) PROCESSO N". 003923/2007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pendo 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Juliana de Sena Trindade. 

20) PROCESSO N". 00392412007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. lucicleuma de Freitas Matos 
Trindade. 

21) PROCESSO N". 00131312008-TCE 
ASSUNTO: Reg istro de PensAo 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADAS: Sra Rosilene Chagas Rodrigues 
e Sra. Elizandra Chagas de Oliveira . 

22) PROCESSO N•. 00131412008-TCE 
ASSUNTO: Regi&tro de Pensão 
PROCEDi;NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Ruan Cardoso de Oliveira. 

23) PROCESSO N". 001315/2001·TCE 
ASSUNTO: Registro de PensAo 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Renan Constatino Cardoso de 
Oliveira. 

24) PROCESSO N". 001319/2001-TCE 
ASSUNTO: Registro de PensAo 
PROC~IA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Josu6 Pe reira da Trindade 
Fdho. 

25) PROCESSO N". 00132612008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCJ:otNCIA: Amaoá Previdência • AMPREV 

(DIÁRIO OFI(i@J 

INTERESSADO: Sr. Bruno Vinicius dos Santos 
Silva. 

REGISTRO OE REFORMA 

26) PROCESSO N". 002311312002-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma ·ex· Off'rcio" 
PROCEOi;NCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: 50 PM Jesiany Marinho 
Gonçalves. 

27) PROCESSO N". 002-40012002-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma ·ex- Offlcio• 
PROCEOtNCIA: Amap~ Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: SO PM Samira Gomes Pereira. 

28) PROCESSO N•. 002401/2002-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma ·ex- Offlcio" 
PROCEDêNCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADO: SD PM Clair ~ra Coelho. 

29) PROCESSO N". 002A02/2002-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma "ex· Officio" 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADO: SD PM Manoel de J86us dos 
Santos. 

30) PROCESSO N". 00239ai2002·TCE 
ASSUNTO: Registro de Refonna "eK· Off/cio" 
PROCEDi;NCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADO: SD PM Rubens Marcos de Araújo 
Santos 

31) PROCESSO N". 002399/2002-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma "ex-Offlcio" 
PROCED~NCIA: Amapé Previdência · AMPREV 

INTERESSADA: SD PM Celso Abrahão d o 
Carmo Silva. 

32) PROCESSO N•. OG-415012003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma "ex-Officio" 
PROCED~NCIA: A mapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: SD PM Germano Ramos da Silva. 

33) PROCESSO N". 00565120G-4-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma "6x-Offício" 
PROCEDi;NCIA: Amapé Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: CB PM Hamilton Oeoiur de Souza. 

3-4) PROCESSO N". 00567/2004-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma 'ex-Offfcio" 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: S D PM George Cláudio Soares da 
S ilva. 

35) PROCESSO N". 00158212005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma "ex- Off/cio" 
PROCEotNCIA: Amap' Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: SD PM Luiz Fábio dos Santos 
D ias. 

36) PROCESSO N". 00253012006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Reforma ·ex- Officio" 
PROCEOtNCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADO: SD PM Marco Antônio M onteiro 
Muniz. 

B!.!.i.l2tit: Cona. LUIZ FERNANDO PINTO GARCIA 

&.,G!ST.BQ..Q&..4f>OSENTAOOR!A. 

37) PROCESSO N". 00054412006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCED~NCIA: Amap. Previdencia - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Raimunda Silva da 
Co6ta. 

38) PROCESSO N". 00127612006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência · AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Elielde Menezes l obo 
de Araújo. 

311) PROCESSO N". 001647/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDÊNCIA: Amapt Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Olga Vinhote. 

40) PROCESSO N•, 002529/20011-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Jamile Gaze I Yared lima. 

41) PROCESSO N". 00211612008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDtNCIA: Amapé Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. lzaura doa Santos Bentes. 

42) PROCESSO N". 00374612006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDtNCIA: Amapé Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria das Graças de Freitas 
Barros. 

43) PROCESSO N". 00383012006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCI!OÉNCIA: Amapé Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Neuza Maria Teixe ira Igreja. 

44) PROCESSO N". 00-432812008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCE~NCIA: Amapé Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Raimundo Gonws da Silva. 
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45) PROCESSO N". 00002312007-TCE 
ASSUNTO: Reg1stro de Aposentadoria 
PROCED~NCIA: Amapâ Previdénáa - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Teima Lúcia de Ohveira e 
Silva. 

46) PROCESSO N". 00013612007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDÊNC~: AmapáPrevidéncia - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria Cely Silvestre Ferreira. 

47) PROCESSO N". 001195/2007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDtNCtA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria lzabel lobato de 
Sousa. 

48) PROCESSO N". 00143612007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdência · AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Sibila de Almeida Jardim. 

49) PROCESSO N". 00027512001·TCE 
ASSUNTO: Reg1stro de Aposentadoria 
PROCEotNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Goret do Socorro Torl< de 
Castro. 

~ODE PENSÃO 

50) PROCESSO N". 00389812003-TCE 
ASSUNTO: Registro de PensAo 
PROCEDI!NC~: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Edilson Amanajés de Brito. 

51) PROCESSO N°. 003901/2003-TCE 
ASSUNTO: Regl$tro de Pensão 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Arlindo Alves dos Santos. 

52) PROCESSO N". 003935/2003· TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Socorro de Fátima Rodrigues 
lobo. 

53) PROCESSO N". OOU37/2003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~NCIA: Amap6 Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Siln Corrêa de Souza. 

54) PROCESSO N". 00393912003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEotNCIA: Amap6 Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Felipe Werneck F lexa de Mont' 
Alveme. 

55) PROCESSO N•. 0039o41112003·TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Simone do Socorro Moura 
Furtado Canto. 

56) PROCESSO N". 00395412003-TCE 
ASSUNTO: Regislro de Pensão 
PROCEDtNCIA: Amapá Previdência· AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria do Socorro Marques 
Custódio. 

57) PROCESSO N•. 00403212003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. RosJria Neves Pinheiro. 

58) PROCESSO N". 00-403512003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pendo 
PROCEMNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria A ntônia Lopes Farias 

59) PROCESSO N". 00-406212003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEotNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADO: Sr. Valdir Oliveira dos Santoa. 

!!!!f!~: Cona. MANOEL ANTONIO DIAS 

!m>ISTRO DI;,P.ENSÃO 

60) PROCESSO N". 00-4000/2004-TCE 
ASSUNTO: Registro de PensAo 
PROCED~NCIA: Macapâ Previdência 
MACAPAPREV 

INTERESSADAS: Sra. Larissa Cardoso Carvalho e 
Sra. Gabriela Foro Marinho Carvalho. 

61) PROCESSO N". OOU5112005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDtNCIA: Amapé Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Maria José doa Santos 
Almeida. 

62) PROCESSO N". 002981/2005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEotNCIA: Macapé Previdência 
MACAPA PREV 

INTERESSADA: Sra. Maria da Conceiçlo Ferreira 
Rocha. 

53) PROCESSO N". 003392/2005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDtNCIA: Macap6 Previdência 
MAC'.APAPREV 
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INTERESSADA: Sra. lraci Sampaio Barala. 

64) PROCESSO N". 00182512008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEoENCIA: Macapá Previdência 
MACAPAPREV 

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

65) PROCESSO N". 0027i0/2006-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~NCIA: Macapá Previdência 
MACAPAPREV 

INTERESSADA: Sra. Creusa da Conceição Ribeiro. 

66) PROCESSO N". 00409812008-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCED~NCIA: Macapá Previdência 
MACAPAPREV 

INTERESSADOS: Sra. Jacira Baía da Silva, Sra. 
Jaciara Silva Conceição, Sra. Jussara Silva 
Conceição, Sr. WiUan Vieira Conceição, Sr. Luan 
Amador da Conceição, Sra. Luanna Amador da 
Conceição e Sr. João Vittor da Costa Valente. 

B!W2d!: Cona. AMIRALOO DA SILVA FAVACHO 

B§IISTRO DE~ 

67) PROCESSO N". 003i2212007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSAOOS: Sr. José AntOnio dos Santos 
Vale Pimenta, Sr. Wangleison Barros Pimenta e 
S ra. Antonielly Barros Pimenta. 

~DE JULGAMENTO 

~~: Cana. MARGARETE SALOMÃO DE 
SANTANA FERREIRA 

88) PROCESSO H" 004333/2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Tartarugalzinho, referente ao 
exerci cio financeiro de 2000. 
RESPONSÁVEL: Sr. Adelíno Fernandes Gurjão 
Filho. 

B.t.!!.!2Ii!: Cona. LUIZ FERNANDO PINTO GARCIA 

69) PROCESSO N• 0031t1/1999-TCE 
ASSUNTO: Balanço Geral da Prefeitura Municipal 
de Santana, referente ao exercício financeiro de 
1998. 
RESPONSÁVEL: Sr. Judas Tadeu de Almeida 
Medeiros. 

70) PROCESSO N" 002380/2000-TCE 
ASSUNTO: Balanço Geral da Prefeitura Municipal 
de Santana, referente ao exefl:lcio financeiro de 
1999. 
RESPONSÁVEL: Sr. Judas Tadeu de Almeida 
Medeiros. 

71) PROCESSO N• 00140~2008-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Instituto de 
Hematologia e Hemoterapia do Amapá -
HEMOAP, referente ao exefl:ício financeiro de 
2005. 
RESPONSÁVEIS: Sra. Juvanete Amora Táv9ra 
Miranda eSr. João Ricardo Silva Almeida. 

B!!i.t2ti!: Cona. RAQUEL C~"oBERIBE DA SILVA 

72) PROCESSO N". 002895/2006-TCE 
ASSUNTO: PrestaçOO de Contas da Secretaria de 
Estado da Indústria, Coméfl:io e Mineração • 
SEICOM, referente ao exerci cio de 2004. 
RESPONSÁVEL: Sr. Jurandil dos Santos Juarez. 

73) PROCESSO N". 00289612006-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Secretaria de 
Estado da Indústria, C~rcio e Mineração • 
SEICOM, referente ao exercício de 2003. 
RESPONSÁVEL: Sr. Jurandil dos Santos Juarez. 

~: Cons. AMIRALDO DA SILVA F A V ACHO 

74) PROCESSO N°. 00490912000-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Câmara 
Municipal de Serra do Navio, referente ao 
exercício de 1999. 
RESPONSÁVEL: Sr. Sebastião de Jesus. 

75) PROCESSO N• 00230312005·TCE 
ASSUNTO: PrestaçOO de Contas da Câmara 
Municipal de Serra do Navio. referente ao 
exercício de 20Q.4. 
RESPONSÁVEL: Sr. José Santos da Trindade. 

PREUAÇ_ÃQ..P.t CONTAS DE CAIXAS ESCOLARES 
.!i..QVIBQ.S. 

·~.: Cone. MARGARETE SALOMÃO DE 
SANTANA FERREIRA 

761 PROCESSO N• 00124911999-TCE 
ASSUNTO: Presta~o de Contas do Convênio n• 
Ot9J98.SEPLAN/Comissão Pastoral da Terra. 
RESPONSÁVEIS: Sr. Alessandro Gallazzi e 
Sra. Ana Maria Rizzanti Galazzi. 
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77) PROCESSO N• 002315/2008-TCE 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especoal 
Instaurada no Caixa Escolar Fagundes Varela, 
referente aos Convênios n"s 042197, 1468/98, 
2199/99, 0464/99 e 1247199 • SEEO. 
RESPONSÁVEL: Sr. Joziel Aranha da S~va. 

78) PROCESSO N" 00290912008-TCE 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 
Instaurada no Caixa Escolar Francisco Walcy 
Lobato, referente ao Convênio n• 1 173103 • SEED. 
RESPONSÁVEL: Sr. JoAo Nelson Pacheco da 
Costa. 

79) PROCESSO N• 003141/2008-TCE 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 
Instaurada no Caixa Escolar Predicanda Carneiro 
de Amorim Lopes, referente aos Convênios n's 
t 141/99 e 1462199- SEED. 
RESPONSÁVEL: Sra. Dilma da Costa Bailo. 

~: Cona. LUIZ FERNANDO PINTO GARCIA 

80) PROCESSO N• 0024<1111988-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Conta$ do Convênio n•. 
697197-SEEO/Caixa Escolar Teotônio Brandão 
Vilela e seu 1' Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sr. Ainon Ferrejra de 
Figueiredo. 

81) PROCESSO N• 00242811998-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
071198-SEEO/Caixa Escolar Teotônio Brandão 
Vilela e 5eu 1 • Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sra. Odinêia Rebelo Mendes. 

82) PROCESSO N• 006364/1999-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n'. 
025196-FUNDECAP/Sueli Santos Silva-ME. 
RESPONSÁVEL: Sra. Sueli Santos Silva. 

83) PROCESSO N• 00009112000-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
2145198-SEED/Caixa Escolar José de Alencar e 
seu 1' Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sra. Marilene da Gama 
Machado. 

114) PROCESSO N• 002137/2000-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
1766/98-SEED/Caixa Escolar Cláudio dos Santos 
Barbosa e seu 1• Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sr. Cláudio Cezar Queiroz 
Barbosa. 

85) PROCESSO N• 00054312003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do 2' Termo 
Aditivo ao Convênio n•. 1819/97-SEED/Caixa 
Escolar Jardim de Infância Sementinha. 
RESPONSÁVEL: Sra. Célia Aires da S~va. 

86) PROCESSO N• 00056012003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
008/02-FUNOECAP/Federaçao Amapaense de 
Teatro· FATE. 
RESPONSÁVEL: Sra. Solange Simit Tenório. 

87) PROCESSO N• 0010~2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n'. 
481/97-SEEO/Caixa Escolar Cubana e seu 1' 
Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sr. João Maciel Amanajás. 

88) PROCESSO H" 0030~2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
1 t62198-SEEO/Caixe Escolar Rio Navio e seu 1• 
Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEIS: Sra. Maria Nazaré Amatal de 
Sousa e Sr;;o. Antônia Cristiane da S. Costa. 

89) PROCESSO N• 00331412003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
855198-SEEO/Caixa Escolar Ponta Grossa e seu 
1' Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sra. Maria Osvaldina dos 
Santos. 

90) PROCESSO N• 003540/2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
006102-FUNDECAP/Associação dos Músicos e 
Compositores do Amapá· AMCAP. 
RESPONSÁVEL: Sr. Finéias Reis da Silva. 

91) PROCESSO N• 00354~2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
022/02-FUNDECAP/Associação Cultural Amigos 
do Negro de N6s. 
RESPONSÁVEL; Sr. Walber Guimarães da Silva. 

92) PROCESSO N• 00384512003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
1393/98-SEED/Caixa Escolar São lázaro e seu 1" 
Termo Aditivo. 
RESPONSÁVEL: Sra. Maria José Barbosa da 
Silva. 

83) PROCESSO N• 00102512003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n• . 
341/98-SEED/Caixa Escolar Sete Ilhas. 
RESPONSÁVEIS; Sra. Valdirene do Socorro 
Miranda de Souza e Sr. Josias do Pilar Pacheco 
Freitas. 
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~: Cons. RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA 

94) PROCESSO N• 0018~002-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
008JOO.SEICOMIAssociaçâo dos Trabalhadores 
do Assentamento Agro-Extrativista do Maracá • 
Atexma. 
RESPONSÁVEL: Sr. Manoel da Silva. 

95) PROCESSO N• 003832/2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
005J()(}.SEAF/Cooperativa dos Produtores Rurais 
de Serra do Navio. 
RESPONSÁVEL: Sr. Johny Maycon Figueiredo 
Lima. 

96) PROCESSO N• 004099/2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
002/03-SETRAP/Prefeitura Municipal de 
Tartarugalzinho. 
RESPONSÁVEL: Sr. A lmir Rezende. 

97) PROCESSO N° 004182/2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
004103-FUNOECAP/Prefeitura Municipal de Cutias 
do Araguari. · 
RESPONSÁVEL: Sr. José Justo de Moraes 
B~rbosa . 

~:Cone. AMIRALOO DA SILVA F A V ACHO 

98) PROCESSO N• 00084012002-TCE • 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
003101-SETRACVPrefeitura Municipal de Pedra 
Branca do Amaparl. 
RESPONSÁVEL: Sr. Maria do Socorro Pelaes. 

99) PROCESSO H" 001289/2002-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
019/99-SEINF/Assoçiação dos Servidores da 
Secretaria de Saúde do Amapá - ASSESAP. 
RESPONSÁVEL: Sr. Jorge Pujucan Almeida 
Salomão. 

100) PROCESSO N• 000611/2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Convênio n•. 
014/01-SEINF/Ciube dos Oficiais da Policia Militar 
a Bombeiro Militar do Amapá e seus 1", 2'. 3• e 4° 
Termos Aditivos. 
RESPONSÁVEL: Sr. Jorge Furtado Corrêa. 

Macapá, 06 de março de 2009. 

DAMILTON BA~~~ 
Secretãrio lG-;;:Í.TCEIAP IAO ) 

@o~R-~U_DICIÃRIO) 
(Tribunal de Justiça do Estado ) 

Des. DOglas Evangelista Ramos 

GABINETE DA PRESIOtHCIA 

RESOlUÇÃO NO 469 /2009-l)AP 

O Tribunal de justiça do Estado do Amopá, no 

uso de suos olribuições regimentois, e lendo em vislo 

o contido no Protocolo NO 002551 /2CX>9, 

Considerando o que restou decidido, à 

unanimidade, na 47 4g Sessão Ordin6rio do Tribunal 

Pleno Administrativo, reol izodo em 10/ 12/2008, 
RESOlVE: 

Art. 1e. DESIGNAR os Excelentíssímos 

Senhores Desembargadores CAPJ.NJ ANTÓNIO DE 

SOUZA. OirelorGerol do Escola judicial do Amapá: e 

MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ e RAifo.AUNDO 
NONATO FONS~CA VAlES, poro comporem o 

Conselho Administro/ivo e Pedagógico do Escola 
judicial do Amapá, com eleilos o partir de 06 de 

março de 2009. 
Art. 2e. Revogam-se as d isposições em 

conlr6rio. 

tv'.:lcopó, em 13 



.. 
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EX'TRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N'04112toJ..TJAP 

1- INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
CONTRATO N"().I212003·TJAP 
11 ·PARTES D,\AÇÃO CONTRATUAL: 
CONTRATA,..TE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRATADA: ELEVAX COMf:R.CIO E SERVIÇOS LTDA. 
111 ·OBJETO: 
O presente Tenno AditÍ\'O tem por objCIO prom>pr 1 viatneia do 
Contrato n• 04212003·TJAP, por um periodo, excepcional, de OS 
(cinco) OIC$0$ . 

IV· VICtNCIA E PRORROGAÇÃO: 
Ptlu presente Termo Aditivo a vigtncia do Contrato n• 04212003· 
TJ."-P lic:a pr'OITOgada pelo pcriodu de 0$ (cinco) meses, eonüdos de 
!!LIUDIIÇQ ~ :u de iulbo de 2009. vrdoda nova pmrrogoç•o. 
\'·VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas com o pn:sa>te Termo Ad~ivo totaliurlo a importinci• 
de RS 11.719,65 (d .. onll, oe~ ... atos • oltnla e .. .,. ou;. • 
sn""'" • rinco ctota•••· e e<>mrio • """"' do Orçamcn~o do 
Tribunal de Justiça paR 2009, .00 o Código Atividade 
02.122.0216.26S3.0000- Manwtcnçào doo Serviços Administrativos, 
Natureu de Despesa 3390.39 - Serviços de Terceiros Pessoa 
Juridic•. conforme Nota de Efllllcnho 200'1NE223, de 271(12/2009, 
dcsembol•adas em OS (cinco) pan;elas men .. is no v.alor de RS 
l.IS7,U (<loh mil, cato• c doquuta t sett reail• no•••ta ctr& 
cteta .. s). em conformidade com o Cronoaramo de Dcsembols<t 
F.nancciro. 
VI • F\.'ND.\MENTO U:CAL: 
Lei Complancnlar n• I OI, de Jl.l de maio de 2000; Lei r{' 4.320, de 
17 de matÇo de 1.96<1; ArtiJ!D S7, Inciso 11, i 4• e/c 111.6S, f X', 11, da 
Lei n• 8.666. de 21 de junho de 199 ahmda pela Lei n• 9.64&198; 
CLillsula Quinta •e1o Con1r.>t 042.12003·TJAP; Procossu 
AdminisuatiYO n" 12.347/200&·00 AP. 

t:XTRATU DO TERMO DF. DOAÇÃO 

I · INS'I'K!IENTO PRII\CIPAL: 
Termo dr çlo a. 01012009-TJAP 

IJ . PART DAAÇ . .\0 CO"'TR.\l'l1.\L: 
DOAOORf. IBUNAL DE J USTIÇA DO F.STADO OO.o\MAI'Á 
DONAT,\ ,\ : PRF.fF.ITI:RA \ll!N ICIP.~L DE MACAPÁ -
~MM. 

O pm<nlt instrWlll:fltu tem pnr ohjcto tr-.rn<ferir do plllri,.,'nio do 
TRIBUNAU OE JUS I'IÇA 00 E!>'TADO DO AMAPÁ, cnrnn 
~ para o pllrimOnio da P~n:ri'UKA MUNICIPAL 1>1: 
MACAPA • PM~. como DONAIA.RIA. a posse e domínio dos 
macm~i~ c:lassirM:IdoS Ç()l'llO Ínsm:tvtisfinecuperi.v(iS pelo 
DOADOR, dt:S<ritos no Anexo 1. 

1\' . fiJI\DAME:\'TO I.F.GAI.: 
Artogo 17, Inciso 11, alinea "a" 
199J, c altetaçOc$; Dc<:rcto ~ 
IQ90; P.A n• I 5)912009- SG e P. 

JUSTIFICATIVA", Ql.l/2 

PROCESSO AUMI:\IS'fkA'I'IVO: N" 00143SI2009·SG 
ASSIJI\TO: INDENIZAÇÃO 
OBJETO: RF.FORMA NO PRÉDIO SWt: 00 •'ÓKUM DA 
RESIDt~CL\ DO J UIZ TlTUI.AR DA COMARCA DE 
TAKTAKt:GALZINIIO 
ft;:'oiDAMENTAÇÁ O LEGAL: Art. 60, P.Mãgrafo (Jnioo, ele 1111. 
59. Parágrafo Único, da Lei n• 1.666193, com r«laçao d• Lei n• 
9 MR/9A. 
AO.ItJDICAT Á RIO: n .M.R. EMPREENDIMENTOS 
\'ALOK TOTAL: RS .7.1i0!'.00 (Quartnta t M1t oail, sti.Kcatos t 
rincoruis) 

f..xulrnlls.cimo Stnhor Pruidenlt. 
Tr•tam ,,. rrcscntc< autos do pogamcnto dos valores devido a litulo 

de md<nit.IIÇOO il Empre.q B.M.R.F.MPRE~DIMENTO, CI\PJ N' 
O.'i. 70~.011JIOOOI-JH, ref<n:nlc ~ prcslar;Jo dt serviços extra 
conlraluais de reforma AO prulio sede du rúrum C da n:sidêncío do 
Juiz Titullll da Cornarea de Tartarupll inhu, no vak.- de RS 
~7 .60.'i,OO (Q .. rtall t ottr •II,Kio<r•tos t ch•co rtah) 

A Lloola A.ue~<Ori• Juridíea da Di~toria Geral, manifts10114< nos 
scgumtcs tcnnos: "'Assim enlcmh:mos que a citada rclaçlo ~ nul1 
çpnformt dispõe a lei de Licicaç.'ks c CoottraiOS Administr•livos em 
vignr ~lo vcjlW!lOS: 

Azt.IIO. O. contl'llos e seus aditamentos scrlo lavrados nas 
r.:paniç.)es imcre»a<Jas. L1 quai< rMnt<rlo ttrquivo cronológico dos 
seus autógrafos c registro si•tcmiti<o do .. u extrato, salvo os 
relAtivos a direitos reais sobn: imóveis, que se lbnnalium I'"' 
instrumento lovrado em cenório de llow, de tudo juntandu-5< cópia 
no P'"""'"" que lhe deu oriarm. 

Pari(!raf<• únicu. J:.~!u ~~nenhum efeito o controto verbal coon a 
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AdminiJtraçlo, salvo o de poqu.:nas C0111J1fl&S de P<onto pagament~. 
assim <111aldidas aq\'~las de valor nlo sup~:rior a S% (cincn ll"" 
ccnto)do limite cstobcle<:ido no lll 23, inciso 11. al ira:a ···desta Lei, 
feiras em regime dt adiantam<llto.· 

A dOUia Assessoria Jurldica expõe, ailda: • ... caractcriuda a 
nulidade, o serviço fora efetivamente pn:<tado, nlio podcndv a 
Adminblr.IÇio valet·SC de advld.>de pa01icular sem 1 de••ida 
rctribuiç.\o. Porunto. rala a mwna o dever de indenizar a emp~csa 
pt:lo serviço prestado constarltt: da Nota Fisçal encartada nos autos, A 
luz do que olispõe o artigo S9, l'lt'&rafo Único, oeauintt: 

Atf.S9. A ri«/llrtlflo M. IUIIIdodt tio tMrnlo •dlroitristrtlli"" opn11 
mriHIIIYilmelllt impd/~ú o.r t/tilos }urfdicu qat tlt, 
ordinllrlll"'tllle, dnnill {I'HM:Jr, 11/lm dt dtstoiiSiitulr os }4 
prodM1)1Úl1. 

f•rd6riifo rillico. A IIMIJtlaM. 1111o txiMt,. • A4Minàtltlflo do 
..,., rlt úukllilJJr " ctHrtnttdil pdrl f'll nlt "'"'"" txMillllltJ •li 
• dtll# mr f'"' dafur 11«.·/a,... t por--prq.ú.os rqulumorit 
ttHnPrrmllkn, tolflllflo fllt """ /Jrt ui• ~. ptMW1fflldo-.re 
• rapoiiUbiiJrltuk tk fi'"" IM lltfl <rJJU& " 

Ad hune modo, verifica-se, in caso. que foram atendidos todos os 
requi<itos lcpis e factuais b:aliudota da açlio :ldminiJtrati•'J tnl 
pauta. taiJ como: a ut:epeionalid:ode ~. p<cs~ do< serviços, a 
razlo da escolha da fom:ccdon e a ,Íustilieo~iva dn preço. Daf 
concluirmos que a oontralaÇJo sub examt: enq....Jr•-sc, perfeitamente, 
na hipótese de INU!;~Il.AÇÁO, insculpida oo artiao 60, Pqrafi.> 
Único, ele artigo S9, '*""•fo único da Lei Federal n.• 8.666193 e 
alteraçOc:s. 

Pelo cxposro. pon satvaauard.- os inlertsscs da Adminisuaçlo 
deste T rihunal, e dcmoiiS!Bda a hipótese incidente desll aç&o. 
subn><:~c1110< a rrcscntc Ju>tificativa • apreoioçAo e homoloaaçlo de 
Vossa lixcelencia. ao mesmo tempo em que S<~icitllrtlOs a sua 
public.-.çlo na lmp<<11sa Ofocial, para qu.: <e cumpro o ~isposto no 
aniao 26, da Lei de licicaç.'ks c t:oottratos em vip, condiçlu de 
cfi~i• desle ato. 

TRIIUIW. PlENO 0-' COW.RCA DE TRI8UIW. DE JUSTIÇA 
AV. GENERAL RONDOH, 1295 PREOKl 00 TJAP . CEP: 68906380 

Pauta de Publicação • Aios Judlclai& 

N" único da Justiça: 000191J.4.22.2008.8.03.0000 
MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE; V ANDA ALCANTARA GARCIA 
Advogado: ORESTE NUNES DE OLIVEIRA FilHO· 885AP 
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA 
AOMINISTRACAO 00 AIMPA 
Oespacho/Oecido: WALOIZA AMARAL DA GAMA e NAIOE 
LI MA 00 CARMO BASTOS. pot meio de advogado, impetrou 
Mandado de Seg~Kança, com expreno pedido de liminar, 
conlra ato suposlôomenle Ilegal emanado elo SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA AMINISTRAÇAO 00 AMM'A. 

Alegou, em slntese, que lol aprovada no concurso público, 
pata o cargo de Professor Classe ·c·. Padlio 1. do Grupo 
Magistério, tomando PQ$58 em 02 de dezembto de 2008. 

Aduziu que após ter a$$lnldo o lermo de posse, ao relomer à 
Seaetarla de Estado da Admlmtraçio. no dia seguinte. foi 
cientificad<l de que nlo poderia desempenhar as ati.;dadel 
lnerenles ao referido cargo, por PQAUir outro vlnt:Uo 
empregõ~tic:io com o Governo do Eslaelo do Ama~. 

Asseverou que, de fato, poaSUI lal vinculo, ocupando o cargo 
de a&&lslanta social. com -dâo no Ho6pital E&ladual de 
Sanlana. No enlanlo, Isto nlo a impede da exet'cer o cargo 
pata o qual concorreu '*" concurso. Para justificar o seu 
enlendlmento, citou e transcteveu tlsposltivo da Conslltuiçio 
Federal Art. 37. XVI, aNnea c). 

SusleniOu que. na qualidade de assislente social, proftssio 
legalmenle rec:oMeclda como categoria de profissional da 
saúde. poda acumular ... e cargo com o de professor, uma 
vez que nlo há lncompatibllidade de hor~o. Dlssa que o seu 
hor.\rio de trabalho em retaçio 10 cargo de assistente aoclal t 
das l2h00 ãs 18h00, o que tle perm"e exercer o de professor 
no período da manhã e nolle. sem prejuízo da e<~r~ hOr.\rla de 
40 (quarenla) horas semanais. 

Ressaltou, ainda. que ambos oa cargos têm suas atividades a 
sar d8$empeMadas no mesmo munlclpio, ou seja, em 
Santana, nio tllàgindo grande espaço de tempo pata o seu 
deslocamento de uma unidade para oulra. 

Aduziu que o ato da auto~ indigitada coalora padece de 
iegalidade, porque nio houve abeltln de nenhum proce&$0 
admlnislrativo que lhe garantisse o direito de defesa, por 
exemplo o de demonstrar a compatibóUdade de hor.\rio, sendo 
de imedialo privada de exercer a& atividades per11nentes ao 
e<~rgo da professor. 
Para justificar o pedido IIm inar. enfatizou a presença dos 
requlsllos Que a aulottz.am. noladamenle o perigo na demora e 
a aparência elo bom direito. Requereu, em seguida, a 
conee$Sio da liminar, pera que lhe seja a&&egurada a vaga no 
cargo a que tornou possa at6 o julgamento desla açao, bem 
como a gratuidade judiciâria. 

Junlou documentos de ns. 07/13, denlre elel: a) procuraçio; 
b) doalmentos pessoais; c) lermo de posse: d) dedaraçio do 
Selllr de Pessoal do Hospital Estad~ de Santana. 

1: o relatOOO. 

Antes de decidir acerca do pedido liminar, manifesiCHne sobre 
o pedielo de gratuldadejudldaria fq peta 1m petranle. 

A Lei n.• 1.060150 (Lei de A$$Í$t6nc:ia Judiciàrla) prevê. em 
aeu art. 2.•, parágrafo tlnlco, o conceito de necessitado, 
bastando que o requerenle dedare sua Situaçio de pobreza 
legal, pata que, na austnc1a de prova em contrário, s$-lhe 
garantida a gratuidade judlclirla. Esta lei, em seu art. o4.•. S 1.•. 
erigiu em favor elo requerenle autênUca presooçio lwis tantum 
de veracidade ouanto ao conleúelo de &Ua dedaraçio. 
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Confiram·sa os raferidos dispositivos; 

'Art. 2.0. Gozarão dos beneficio& desta Lei os nacionais ou 
eslrangelros residentes no pais, que nec8$sitarem recorrer a 
Justiça penal, cillil, mlllar ou do trabalho. 
Par.lg(afo Único • Considera-se nece"ltado. para os fins 
legais, todo aquele e&4a sltuaçio ecooOmlca r4o lhe permita 
pagar as custas do DrOCe5SO e os honor.\rios de advogado. 
sem prejulzo do sustento Jl(Õpno ou oa tam t~a.-- -~ 
( ... ) 
Art. 4.0. A parte gozará dos beneficios da assislência 
judiciária, medianle simples afirmaçio. na própria pellçlo 
inicial, de que nao eslá em condições de pagar as rustas do 
processo e os honorários de advogado. sem prejuízo próprio 
ou de sua família. 
§ 1.0. Presume-se pobre, até prova em contrArio, quem 
afirmar essa condição nos termos desla lei, sob pena de 
pagam enio alé o décuplo das custas judiciais.' 

No ca50, a lmpelrante afirmou que. no momento, nào pode 
arcar com o pagam«1to daa custas prOC8$suais. sem prejulzo 
próprio. No entanlo, nao se pode esquecer que se traia de 
servidora pública estadual, assistente social. que ainda que 
possa receber vencimento mOdesto, nlo é alvel 'que nlo 
possa, pelo menos. ao final do processo, arcar com es 
despesas, em e<~so de Insucesso. 

Com efeilo, lndeftro o pedido de gratuidade judiciária, mas 
concedo-lha a possibilidade de arcar com o pagamento das 
custas. ao fnal. 

Passo ao exame da Mminar. aproveitando as lnfonnaçiles da 
autoridade Impetrada. que 'iieram aos auto& is fts. 22126. 
dianle da requlslçio do Desembalgador Plalltorisla. 

Nessas inlonnações a IUiorldade Impetrada confirmou que a 
lmpelran(e obleve aprovação no referido conc..wso, e que 
tomou posse no cargo de Professor, Classe C. Padrio I, do 
Grupo Magislério, no regime de 40 (quarenla) horas semanais. 
E que em raz.lo da impos$1bilidade de acumiAaçio de cargos, 
peta lncompatiblldade de horários, a lmpetranle não está 

· exercendo a atividade Inerente ao cargo de professor. Para 
tanto, fui'IC!oo-se no art. 37 XVI, b. da Con$tikJiçio Federal, 
que, •a contrario sensu' , nlo permite aeumulaçio dos cargos 
excepclonaelos ne&sa allnN, na hipótese de incompati!lilldade 
de horilio$. 

No caso, cohl-58 dos auro.. que a Impetrante -.:. o cargo 
de Assistente Social, em regime de 30 (trinla) horall semanais, 
no Municipio de Sarllana. Sendo aprovada no concurso público 
para o Grupo Magistério do Estado, tomou posse no cargo de 
Professor, rujo regime de trllbalho 6 de 40 (QI*enta) horas 
&emanais. V6-se que. conforme afirmado peta própria 
impelrante, ela cumpre axpadienle no Hospital Estadual de 
Santana, na qualidade de Assl$tente Soclal,das 121100 b 
181100. Signiftca dizer que ela cumpre regime de 30 (lrinta) 
horas semanala. Somando-se essa carga hor.\ria de trinla 
mais quarenta hora& do cargo de Profeuor. ~ um !Oial de 
setenta horas semanais, ou seja, é manifesla a 
lncornpalibilldade de hor.\rlo, 

Além dls50, ainda que a Impetrante venha 1 desempenhar as 
atillidade pertinentes ao cargo de Professor no me&mO 
municlpio onde exerce o de Assislente Social, nio há dúvida 
que. a contingência, em retaçio a disponibilidade de horário. 
faria com que a Administração Pública vletlsa a ter que se 
adapCar .. potalbilldades elo servidora e nlo esta aquela. o 
que. a rigot. nlo 58 pode admitir, em lace dl prevalência do 
Interesse púbico. 

Por outro lado, também é manifesla a falhe da Admnwação, 
que nomeou e deu posse ê impalranle. servidora do Estado do 
Amapá. sem ler tomado as dellidas cautelas, quando se sabe 
que 6 exatamente a SEAD que tem o oontrole de todos os 
set'lidores do Quado de Pessoal do Estado. De forma que ftca 
diflcil de 58 tomar uma ~o. em car.\ter liminar. em seu 
favor, se ela mll$/110 contribuiu pata isso. 

A jl.l'isprud6ncla !em lrllhldo no sentido de que oa aervldores 
nomeadol e empossados. gozam elo devido processo legal, 
em observAncia lOS prlnclplos consUiuclonaia do connditórlo 
e da ampla defesa, pata -em afastados elo _,jçQ público. 
Conft,.se: 

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES 
CONCURSADOS. ESTÁGIO PROOATÓRIO. DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. m.f'I.A DEFESA 1. Os servidores 
p(oblcos concuiSado•. nomüdoe e empanados, que estejam 
em es(jglo probal6rio, gelam doa direilol oonalllucionals elo 
devido ~so legar a da ampla defesa quando em processo 
de demi$Sio ou liiiOilelaÇJo. 2. PriK*Ianles do ~ 
Tribunal de JusllÇa. 3. Rea.so provido." (RMS 9408/SE • Rei. 
Ministro Hamlllon Carvaltoido • Saxla Ttmll • j . 1011012000 • 
publ. OJ 1811212000 p. 238) 

Por Isso mesmo, ainda que se algwe manifesta a 
Incompatibilidade de horário. diante dessa wllse sum~a. 
revela-se pos&lvel a concessão da liminar, para se resguardar. 
por enquan!O, a vaga da lmpelrarlte ao e<~rgo a que foi 
empossada, conforme requerido. 

Pelo IJ<POSIO, defiro a liminar. determinando que a autoridade 
Impetrada ae llbslenha de qualquer ato que venha prejudicar a 
situaçio da Impetrante, até o julgamento deftnltivo deste 
Mandado de Segurança. 

0&-se citnc:ia dessa cleciWo à auiDIIdade lndlgilada coalool, 
no caso. 10 Secrelário de Estado da Admlnlstraçlo do Amapi. 

Após, • Procul8don•Gonll da Jus~ça. 

N" único da Jusliça: 000191J.4.22.2008.8.03.0000 
t.4ANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE: VNK>A ALCANTARA GARCIA 
Advogado: ORESTE NUNES DE OUVE IRA ALHO· 885AP 
IMPETRADO; SECRETARIO DE ESTADO DA 
AOMINISTRACAO DO NAN'A 
OespachoiOeclsJo: Os presentes autos vietam a esta relataria 

_em face de serem cllstintoa o no!lll da lf!!Pd~te_E?OStarn na. 
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petlção inicial e na decisão de ns. 28132. 
Assim, por se tratar de mero erro malerial, onde se lê 
"WALDIZA AMARAL DA GAMA e NAIDE LIMA DO CARMO 
BASTOS" leia-se 'V ANDA ALCÂNTARA GARCIA". 
Publique-se a presente retificação. 
Cumpra-se. 

N• único da Jusüça: 0000197-82.2009.8.Q3.0000 
MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE: CLEIDE CUMARU DE ALMEIDA COUTO 
Advogado: VALDECI DE FREITAS FERREIRA· 560AP 
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO 
DOAMAPA 
Despacho/Oecisáo: Vistos, etc. 

Revogo a liminar proferida através do Sistema de Processo 
Eletrônico TUCUJURIS no dia 06/0312009, face o teor da 
cerüdão eletrOnlca retro. e passo a proferir a seguinte decisão: 

LIMIN AR 

CLEIDE CUMARÚ DE ALMEIDA COUTO, Identificada na 
Inicial, através de advogado. Impetrou Mandado de Segurança. 
com expresso pedido de üminar, contra ato do SECRETÁRIO 
DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ, nos termos da Lei 
n• 1.553151. 

Alegou. em síntese, ser professora do Quadro Permanente de 
Pessoal do Estado do Amapá, e que há anos tem estado 
vinculada ao Sistema de Organização Modular de Ensino -
SOME, da Secretaria de Estado da Educação, atividade de 
magistério excepcional essa cujo exercido lhe garante a 
percepção de Gratificação de Ensino Modular·GEM, nos 
termos da Lei Estadual n• 94912005. 

Afirmou que, encontrando-se em gozo de licença médica para 
tratamento de saúde de oo:lem psicológica. a Impetrante teria 
sido sumariamente destituída do Sistema Modular, perdendo, 
em consequência, a correspondente gratificação de ensino 
modular, o que lhe gerou redução remuneratória de monta, da 
qual necessita ate mesmo para fazer frente ao custeio de seu 
tratamento médico. 

Sustentou ser ilegal e abusivo o ato de destituição sumália da 
designação para o Ensino Modular e a perda de sua respectiva 
gratificação, porquanto a Lei n• 949/2005 obriga à 
Administração Pública Estadual o pagamento da GEM durante 
o perlodo de afastamento relativo à licença-saúde (art. 37, § 
3"), bem assim a comunicação por escrito. com antecedência 
mlnlma de 30 (trinta) dias. do desligamento do professor do 
Sistema Modular de Ensino (art. 62, parágrafo único). 

Além disso, o ato impugnado padeceria de vicio Insanável, eis 
que nao precedido do devido processo legal, logo nao 
fundamentado e cerceado<' do direito constitucional à ampla 
defesa e contraditório, Infringindo, no mais, o art. 61, da Lei n• 
949/2005, que estabelece oa casos pelos quais posslveJ o 
desligamento do professor do Sistema Modular de Ensino. 

Por essas razões, requereu a Impetrante concessão de liminar 
·anulando o ato de desligamento praticado pela autoridade 
coatora ... , e, por conseguinte, suspendendo os efeitos do 
desligamento. com o consequente retomo da GEM 
(GratifiCação do Ensino Modular) .... para a sua remuneração 
do mês de março de 2009". 

No mérito, pediu pela concessão em definitivo da segurança 
"confirmando a nulidade do ato Impugnado". 

A Inicial velo Instruída, com procuraçao judicial, cópias de 
contracheques, atestados médicos, receituários, cópia do 
Memorando n• 281512008, da Unidade de Ensino Médio 
Modular - UEMOD/CEBEPISEED, cópia de acórdão proferido 
pelo T JAP no MS n• 1010/06, e comprovante de recolhimento 
de custas processuais (f. 16141). 

~ o breve relatório. Passo à análise do pedido liminar. 

lnsurg&-se a Impetrante contra ato administrativo que, 
enquanto de licença médica pra tratamento de saüde, 
culminou em sua sumária destituição do Sistema Modular de 
Ensino, cujo exercido lhe garantia remuneração adicional da 
qual necessita para custeio de seu tratamento, tudo sem que 
houvesse a Instauração de regular procedimento admirústrativo 
para tanto, garanlindo~he o exercício da ampla defesa e do 
contraditório, e Infringindo lei local que regula a questão. 

Âdi~~to • Q;;'e, p-;;$êntes os pressupostos neééssànos à 
concessão da medida, a ümlnar há de ser deferida. 

~ que os documentos juntados aos autos dão conta de que a 
impetrante Integrava, até recentemente. o Sistema Modular de 
Ensino Implantado pelo ES:ado do Amapá, em r~ do qual 
percebia a correspondente Gratificação do Ensino Modular no 
valor de R$ 2.291 ,40. Essa verba. todavia, lhe fora 
sumariamente retirada de sua remuneração, dado que 
repentinamente desligada daquele sistema de ensino 
excepcional, sem comuniCação escrita no prazo de trinta dias 
de antecedência, inobstante encontrar-se de ücença para 
tratamento de saúde. 

Segundo a Lei n• 94912005, a gratificação de ensino modular 
é devida mesmo durante os perlodos de afastamentos 
relativos à licença para tratamento de saüde (art. 37, § 3"). 

Alem disso. o desligamento do Sistema de Ensino Modular 
segue regras especificas que Impedem a retirada sem justa 
causa do professor que nele atua. ou seja, quando não 
ocorridas as situações previstas no art. 61 daquela lei (I -
Implantação do ensino regular; 11 - conduta em desacordo com 
costumes e tradições da comunidade onde atuar: e 111 -
Insuficiência no resullado de avaliação de desempenho). 

' E mesmo quando ocorridas as hipóteses legais que autorizam 
o desligamento do Ensino Modular, há ainda a exigência da lei 
de que a Administração Educacional faça ao professor uma 
comunicação escrita do ato de seu desligamento, isso com 
antecedência mínima de 30 (tr1nta) dias (art. 62, parãgrafo 
único). 

Por fim, até mesmo ao professor que responde a processo 
admlnlstrativ!>_!l!sciplina~ d~mento ~r~do 
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de procedimento que assegure o 'pleno direito ao contraditório 
e a ampla defesa (art. 62, caput). 

Não cumpridas pela Administração Pública Estadual referidas 
exigências legais, o ato administrativo de desligamento 
sumário se reveste de Irregularidade e, por conseguinte, 
toma-se ofensivo ao dlrelto do professor vlnci.Jiado ao Sistema 
Modular de Ensino, de ver nele garantida sua permanência, 
com a consequente percepção da Gratificação de Ensino 
Modular que, ademais, há anos Integra o salário da servldol'a. 

Dal a manifesta plauslbilidade do direito invocado pela 
Impetrante, tornando presente o fumus boni juris, primeiro dos 
requisitos necessários à concessao da medida Uminar 
pleiteada. 

Ademais, o risco Iminente de lesllo de diflcit reparação à 
Impetrante resta evidenciado, pois que a perda da gratificação 
adicional que autere pelo exercício do cargo de professor do 
Ensino Modular pode comprometer com seriedade a 
continuidade do tratamento médico a que submetida por 
contingência da vida. Eis o pericutum In mora, segundo dos 
requisitos autorizadores da liminar pretendida. 

Pelo exposto, demonstrada a presença dos pressupostos 
necessàrios à concessao da medida liminar. def~ para 
assegurar a permanência da impetrante CLEIDE CUMARÚ DE 
ALMEIDA COUTO, no exerciclo das a!Mdades do Sistema 
Modular de Ensino da Secretaria de Educação do Estado do 
Amapá, garantindo-lhe a percepção da COTTespondente 
Gratificação de Ensino Modular, a partir do mês de março de 
2009, até a apreciação do mérito do presente mandamus .. 

Notifique-se a autoridade Impetrada da presente decisão. a 
qual, no prazo de dez dias, deverá prestar informações a 
respeito dos fatos narrados na Inicial. 

Após, remetam-se os autos ao Mioistéóo Público de Segundo 
Grau, para sua manifestação de oficio. 

Publiqu&-se. 

Intimem-se. 

Cumpra-se. 

N° único da Justiça: 0000200-37.2009.8.03.0000 
MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO LOBA TO BENTES 
Advogado: GILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR· 1 029AAP 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DO 
JARI 
Despacho/Decisão: MARIA DO SOCORRO LOBATO 
BENTES, por meio <!e advogado constituído, impetrou 
Mandado de Segurança, com expresso pedido de liminar. 
contra ato supostamente Ilegal e abusivo emanado do 
PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI que, por melo 
de contralos administrativos, admitiu novos servidores em 
prejulzo dos candidatos aprovados no concurso público. 

A impetrante disse que partJdpou do concurso público de 
provas e titulas para o cargo de Operador de 
Microcomputador, serldo classificada em ?" lugar. conforme 
faz prova o edital de convocação n.• 00112007 de 14 de janeiro 
de 2007. 

Afirmou que, transcoofdo mais de Lm ano após o resultado do 
certame, os classificados ainda nao foram nomeados para 
preenchimento das vagas existentes. 

Aduzlu que as vagas previstas no edital do concurso estão 
sendo ocupadas por servidores contratados 
administraüvamente, ferindo o direito liquido e certo da 
impetrante e os preceitos constitucionais referentes à 
Administração Pública. 

A impetrante pontuou que, em visita ao prédio da Prefeitura de 
Vitória do Jari, constatou a presença de diVet'SOS f<n:ionários 
exercendo as funções para as quais se rearozou o concurso, 
citando, corno exemplo, ~rios de nome Jarder e KarOI 
Augusto de Souza, filha do SecretArio de Educação do 
munlciplo, ambos ocupando as vagas de Operador de 
Miaocomputador. 

Argumentou que os contratados administrativamente sao 
amigos do ret, uma vez que a autoridade dita coatora estA 
priorizando esse tipo de provimento das vagas, prejudicando 
os concursados aprovados que esião à espera de nomeação. 

Após aduzir violação à Constituição Federal. a Impetrante 
roquereu: a) liminarmente, a sua nomeação no cargo de 
operador de microcomputador; b) no mérito, a concessao do 
writ a fim de suspender os atos administrativos que 
culminaram nas contratações dos servidores por meio de 
contratos administrativos, espedalmente dos flncionános 
Jarder e Karol Augusto de Souza que exercem a função de 
operadores de microcomputador; c) a notificação da autoridade 
reputada coatora (art.• .,., I da Lei n.• 1.533/51): d) a intimação 
do Representante do Ministério Público; e) o benefldo da 
gratuidade judiciária. 

Instruiu o pedido com cópias dos seguintes documentos: a) 
procuração: b) documentos pessoais e: c) listagem geral do 
resultado do concurso para o cargo de operado<' de 
computador. (fls. 05107). 

A petição inicial foi autUBjla na Vara Única da Comarca de 
Vitória do Jari, ocasiao em que a magistrada determinou a 
notiftcaçao da autoridade reputada coatora para prestar 
Informações (ft . 08). 

Antes do cumprimento da diligência, a MM. Jufza chamou o 
feito à ordem e dedlnou da competência, com base no art 
133. li, ·c· da CF/88, em razão da prerrogativa de foro da 
autoridade dita coatora. 

Após as lnUmaQéies das partes e do Orgão ministerial. os autos 
vieram condusos a esta Relataria para a apreciação da 
medida liminar. 

~ o relatório. 
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Antes de decidir acerca do pedido rominar, manifesto-me sobre 
o pedido de gratuidade judiciária formulado pela Impetrante. 

A Lei n.• 1.060/50 (Lei de Assistência Judiciária) prevê, em 

'seu art. 2.•. parágrafo único, o conceito de necessitado.' 
bastando que o requerente declare sua situação da pobreza 
legal, para que, na ausência de prova em contrário. seja-lhe 
garanüda a gratuidade judiciària. Esta lei, em seu art. 4.•, § P, 
erigiu em favor do requerente autén6ca presunção luriS tantum 
de veracidade quanto ao conteúdo de sua declaração. 
Confiram-se os referidos dispositivos: 

Art. 2.•. Gozarão dos beneficios desta Lei os naCionais ou 
estrangeiros residentes no pais, que necessitarem recorrer à 
Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. 
Parágrafo Único • Considera-se necessitado, para os fins 
legais, lodo aquele cuja situação econõmica não lhe permita 
pagar as custas do processo e os honorários de advogado. 
sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 
( ... ) 

Art. 4.0 • A parte gozará dos benefldos da assistência 
judiciária, mediante simples afwmação, na própria petição 
lnidal, de que nao estA em condições de pagar as custas do 
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio 
ou de sua famllia. 
§ 1.•. Presun&-se pobre, até prova em contràrfo. quem 
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 
pagamento até o décuplo das custas judiciais. 

No caso, vê-se que a Impetrante está patrocinada pela 
Defensoria Pública do Estado do Amapà. ~ de conhecimento 
púbUco que a Oefenap realiza uma triagem s6cio-econõmica 
da parte antes de ajuizar qualque( ação em seu peneficio. 
Assim, ln~stindo prova em contrário de que a Impetrante nao 
pode arcar com as despesas do processo, concedo-lhe a 
gratuidade judiciária, nos termos da Lei acima I1Xpllcltada. 

Quanto ao pedido liminar. convém esclarecer que a Lei n.• 
1.533150. em seu art. 1.•, inciso 11, exige, para a concessao de 
liminar em Mandado de Segurança. a demonstração de dois 
requisitos: a) a relevância dos motlvo6 em que se assenta o 
pedido formulado na petição inicial, o fumus bOO iuris, e a 
possibUidade da ocorrência de· lesão irreparável ao direito do 
Impetrante, se vier a ser reconheCido na dedsao de mérito, o 
perlculum In mora. 

No caso. e impetrante comprovou sua participação no 
conct.WSO público reg.jado pelo Edital n.• 00112007, 
ooncon'endo ao catgO de operador de microcomputador, e que 
foi classificada na 1.• colocação. conforme afirmou (ft. 07). 

Destaque-se que o direito liquido e cet1o embasado pelo 
mandado de segll'ança é aquele titularizado pela Impetrante, 
embasado em situação fática perteitamente delineada e 
comprovada, de plano, por meio de prova consUtulda 
previamente à Impetração. 

Na lniàol, 11 Impetrante anunciou e cxist!ncia de funcionár~ 
admitidos por meio de contratos admlnlstratlvos que estariam 
ocupando vagas anteriOrmente destinadas aos concursados 
aprovados no certame. Apesar de tal alegação, a lmpetr.mte 
não fez prova pr(H:onslitulda de que os funcionârios Jarder e 
Karol, de fato, estariam orupando as vagas de operado<' de 
mlctocomputador na sede da Admlnlslr3ção Munidpal. 

Em que pese afirmativa da imperante de que "a Admlnlstraçao 
não é obrigada a chamar os aprovados" (ft. 02), o certo é que o 
Supremo T11bunal Federal, em recente julgado (RE 
227.480/RJ), modificou seu entendimento. A relatora 
designada para acótdão. emlnanlll Mlnlsn Cármen Lúcia, 
manifestou-se pela obrigatoriedade do Estado prover vagas 
que allU'lCla em edital de concurso pllblico, quando há 
candidato aprovado. ~ o que se extrai do Informativo n.• 520 
daquela Excelsa Corte, cuja publicação teve a seguinte 
redação, In verbis: 

Por vlslumbtar direito subjetivo à nomeação dentro do número 
de vagas, a Tt.rma. em votação majoritária, desproveu reono 
exlraordinário em que se discutia a exlstênda ou não de 
direito adquirido à nomeação de candidatos habilitados em 
concurso públioo. 
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em edital de concurso 
público a existência de vagas, ele se obriga ao seu provimento, 
se houver candidato aprovado. Em voto de desempate, o Mln. 
Carlos éntto observÕU -que. no casô. o Presidente do nü= da 
2" Regiao deixara escoar o praz.o de validade do certame. 
embora patente a necessidade de nomeação de aprOIIados, 
haja viela que, passados 15 dias de tal prazo, fora aberto 
con<U&O interno desülado à ocupação dessas vagas. por 
asoensão Mcional. Vencidos os Ministros Menezes Direito, 
Relator, e Ricardo Lewandowskl que, ressaltando que a 
SIJ!lfEiflla Corte possli orientação no senlodo de nao haver 
direito adquirido à nomeação, mas men expectativa de 
direito, davam provimento eo recurso. (RE n.• 227.480/RJ, 
rei. orig. Mln. Menezes Direito. rei. p/ o acórdão Min. Cármen 
Lúcia, 16.9.2008). 

O Superior Tribunal de Jusüça, acompanhando o 
posicionamento da Corte Suprema, decidiu no mesmo sentido. 
Veía-se: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA 
ANUNCIADA NO EDITAL E NÃO PREENCHIDA. ATO 
VINCULADO. lRIBUNAL Plf.t..O. SESSÃO 
ADMINISTRATIVA. INTERESSE NO PREENCHIMENTO DAS 
VAGAS EXISTENTES. NOMEAÇÃO DA RECORRENTE. 
PRÓXIMA DA LISTA CLASSIFICATÓRIA A SER 
CONVOCADA. DIREITO ÚQUIOO E CERTO. ORDEM 
CONCEDIDA. 1. Em te(Tla de concurso públioo, é cediço que o 
Edital é lei entre as partes. estabelecendo regras às quais 
estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos. 
2. Veiculado no instrumento convocatório o quantitativo de 
cargos vagos 01 serem <isputados no certame. bem como 
restando evidencialdo, posteriormente, o interesse no 
preendlimento das vagas existentes, ante manifestação do 
Tribunal Pleno da Corte de origem, em sessao admlnfstrativa, 
importa em lesão a direito liquido e cer1o a omissão em se 
nomear candidato aprovado, próximo na fiSia dassificatória. 3. 
~ o que OCOil'e m caso doS autos, em que a Recon'ente ·~em,ou 

i .' 
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enquadrada dentro das vagas originalmente ofertadas em face 
de uma renúncia i nomeação a de uma exoneração. (omiSSis). 
4. Recurso conhecido e provido. (ST J - RMS n.• 26426/Al. 
Quinta Turma. Rei. Min. LAURtTA VAZ.j. em 02.12.2008, publ. 
no DJU de 19.12.2008) 

Assim, se há Vagas dlsponiveis e. consequentemente, 
interesse da AdmlnistraçJo em provê-las, aos ~ados 
aprovados ê garantldo o direito liquido e certo de nomeação de 
acordo oom a ordem de dassiticação. 

Apesar dessas COflSiderações, vke que, no presente 
mandado de Seg<r.~nça. a lmpettante não fez prova do nümero 
de vagas previstas no certame ao qual obteve aprovação para 
o cargo de operador de microcomputador, tampouco se os 
candidatos aprovados nos primeiros lugares foram, ou nao, 
nomeados e empossados no referido cargo. 

Em virtude do r1to espedal do mandado de segurança, cabe a 
impetrante a pronta comprovação de todos os falos alegados, 
e, na hipótese, não foi o que aconteceu. 

Destar1e, não há como reconhecer a eldstência da fumaça do 
bom direito nas alegações da impetrante. especialmente 
quando a mesma requer, via lilnlnar inaudita altera pars, a sua 
eletiva nomeação no cargo pleiteado. 

No que tange ao periculum In mora, merece ressalVa o fato de 
que o presente mandado de 5eg<nnça foi ajLÔZa<kl em 
25.02.2008 na comarca de Vitória do Jari e, até a presente 
data, o pedido Hminar não tinha &Ido apreciado. Assim, se o 
atraso na prestação juriSdicional pudesse causar danos 
in"epal1vels ou de difldl reparação à impetrante. por cerlo, tal 
prejuizo ~ tens se consunado pelo decorrer do longo lapso. 
Dai que, no meu entendimenlo. esse perigo lnexlste. 

Ante o exposto, por não vislumbrar a presença dos reqlisllos 
n~rios â concessão do pedido emergencial, denego a 
liminar. 

Notffique-se a autoridade denominada coatora, para prestar 
informações no prazo legal. 

Após, â Procuradoria-Geral de Justlça para parecer. 

N" único da Justiça: 0000206-44.2009.8.03.0000. 
MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE: MARIA DE NAZARE MIRANDA CAVAlCANTE 
Advogado: FRANCK JOSE SARAIVA DE ALMEIDA • 643AP 
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRACAO DO AMAPA 
Despacho./Oed$âo; L I M I N A R 

VISlos, etc. 

MARIA DE NAZAR~ MIRANDA CAVAlCANTE, médica 
identificada na Inicial, alra~s de advogado habilitado, impelrOU 
Mandado de Segurança com expresso pedido de liminar ato do 
SECRETÁRJO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
AMAPÁ. nos termos da Lei n• 1.533151. 

Alegou, em s!ntese, que se encontra Impedida de efetuar 
empréstimo bancário junto a instituições financeiras locais, 
porquaniO a Adminislração estatal estaria se negando a 
autorizar o desconto em folha de pagamento. ao argumento de 
Insuficiência de margem consignatória. 

Segundo a impelranta, sua margem de consignação estaria 
menor que a devida em razão de seus rendimentos, posto que, 
para a sua fixação, a Admlnlsttação Pública não leva em 
consideraçio os valores remunerat0t1os decorrentes dos 
constantes ptan!Oes médicos que há diversos anos presta na 
rede pUblica da saúde do Estado, onda atua. A remuneração 
dos plantões, segundo a Administração empregadora, não 
lnlegra~a os salários para fons de fixação da margem 
oonslgnável. 

Tal omissão farlria direito liquido e certo i maior margem de 
conslgnaçao em folha de pagamento. e consequente 
autorização e averbaçJo de empréstimos contralados -
conforme ~ teria decidido o Tribunal de Justiça do Amapá em 
Mandados de s~nça pretéritos. 

Requereu, ao final. a coocessào de liminar com vistas: 1) à 
determinação de lnc:kJsão. na margem conslgnável da 
Impetrante, dos valores decorrentes dos plantões médicos e 
sobreavisos a qualQuer Ututo que presta. e 2) de averbação de 
empréstimos financeiros contratados dentro dessa nova a 
margem. 

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo. 
confarmando-se a Uminar requerida. 

A lnldal veio lnstrulda com mandato judicial, cópias da 
documentos pessoais e profissionais da Impetrante. do Tenmo 
de Posse, da Cerlldâo de l olação, de contracheques dos 
meses de janeiro de 2008 a janeiro de 2009, de comprovante 
de endereço a do pagamento das custas judiciais (f. 11/47). 

~ o relatório. Passo a examinar apenas o pedido de liminar. 

Como c:OOiço. concessão de liminar é providência que 
somente deve ser deferida quando, além da existência de riSCQ 
de lnoculdade do desfecho da mandamental, também deve se 
mostrar presente a plausibllidade da posliJfação. 

In casu. não logroo a lmpelranle demonstrar que risco corre 
com a eventual concessao da ordem ao final do processo. a 
quando de seu julgamento de mérito. Também não consigo 
extrair da lrVdal qualquer nsco de dano lrre~vel ou de difícil 
reparação ao ser eventualmente concedida a ordem ao final da 

,demanda e. a par1ir dal, poder a Impetrante efetuar os 
empréstimos bancários de que neceSSita. O mero argumento 
de q\AI, se nao concedida a liminar, a impetrante findarâ 
lmpossibi6tada de efetuar empré.stimo bardrio •para comprar, 
pagar. negodar, saldar o que estiver necessitando• não é 
su1ldente i demonstraçao do periallum In mora nec:essálio à 
ooncessAo da medida Ominar requerida. 

nlstração Pública Estadual obrlgalo:'.amente lndulrá na 
I Depois, acaso acolhida a ordem ma~m~niai, a 

(DIÁRIO OFICIAL) 

margem de consignação da Impetrante o percentual dos 
valores eotrespondentes aos plar~tões a sobreavisos que 
presta, sob pena de Incorrer em desobodlênda à Ofdem 

_Judicial porventura emanada desta Corte de Justiça. loQo, _ 

nenhum risco existe ce se tomar lnóc:ua a segurança, se 
evontualmente (X)(IÇ8(IIda ao final da mandamental. 

Ausenta que se encontra o pressuposto processual do 
perlculum In mora, requisito essencial a sua concessão, nao 
há como deferir a imlnar pretendida na lnldal. 
Não bastasse, a detennlnação liminar de indusão, na margem 
consignável do Impetrante, dos valores decorrentes dos 
ptantOes médicos e sobreavisos a qualQuer titlio que presta. e 
de averbação de empréstimos financeiros contratados dentro 
dessa nova a margem, Implicaria em decisão satisfativa da 
pretensão deduzida na Inicial, em verdadeira antecipação do 
mérito do mandado de segurança, o que é expressamente 
vedado por lei. 

Pelo exposto, Indefiro a liminar requerida. 

Requisitem Informações da autoridade lndlgltada coatora, que 
devera prestá-las no prazo de dez (10) dias. 

Após, encaminhem-se os autos ao órgao .Ministério Público de 
Segundo Grau. para sua manifestação de oficio. 

Publique-se. 

Intimem-se. 

N" lnco da Justiça: 000006~2.2009.8.03.0000 
MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE: MARIA LUIZA DA CUNHA 
IMPETRANTE: JOSE MARIA TAVARES 
Advogado: NARSON DE SA GAlENO - 417AP 
IMPETRADO: PROCURADOR GERAL JUSTICA MINISTERIO 
PUBUCOAP 
Despacho/Dedsão: MANDADO DE SEGURANÇA N" 
6~62-2009.03.0000 

lmpelranta: MARIA LUIZA DA CUNHA E JOSÉ MARIA 
TAVARES 
Advogado: NARSON DE SA GALENO 
lnlorman}e: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 

Trata-se de mandado de segurança Impetrado por Maria Lulza 
da Cunha e José Maria Tavares, promotores de justiça 
aposentados do Estado do Amapá, em face de ato lido por 
ilegal e abusivo do Proaxador Geral de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Amapá, que, acatando decisão do 
Egrégio Colégio de Proaxadoras de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Amapá, determinou o desconto 
previdenciário e a exClusão do auxiUo moradia de seus 
proventos. 

Alegam que passaram para a inatividade por tempo de serviço 
em 17 de dezembro da 1996 e 20 de agosto de 1998, 
respectivamente, quando a leglslaçAo vigente à época 
Isentava-os do deSCOilto pnlllidendárlo e determinava, 
GJ~pressamente, que os proventos corresponderiam â 
totalidade de vencimertos percebidos, devendo, ainda. ser 
ravlslo$ na mesma proporção e na mesma data sempre que se 
modificasse a remlll8llçJo dos membros ativos e a axtansao 
aos Inativo$ de quaisquer benefldos concedidos àQueles. 
indusive os decorrentes de raclasslliçaçao de cargo ou função 
em que se deu a aposertadoria. 

Alegam que passaram para inatividade acreditando que teriam 
a5Segurados à Integralidade de seus proventos, porquanto na 
ocasião da aposentadoria se respeitava o especial regime e 
p80.Jiiar oondiçao dos membros da Maglslratura e do Ministério 
Público, onde os direitos e garantias Individuais estavam sob a 
égide das chamadas dausulas pétreas. 

Asseveram que não restariam dúvidas no sentido de que a 
contribuição previdenciária Imposta pela EC n" •112003 é 
consdtudonal, deSde que Incida sobra os subsidies dos 
membros allvos ou os daqueles que passaram para Inatividade 
após a sua vigêrda. Adernais, os fundamentos uti~zados pelos 
Procuradores seria c:ooftllante com a situação juridica 
consolidada, à qual se aplica as garantias do direito adquirido 
qua~rocado, do ato jurfdlco perfeito e, ainda, diante da partlcutar 
condição dos lmpetran:es. da coisa julgada, ensejando a 
violação do lnarredável direito COflSagrado na matriz. 

Continuam aduzlndo que teriam sido lgnorandas as especiais 
garantias e prerrogativas dos membros inativos do Parque! 
Estadual, uma vez que sem a necessária fundamentaçao e 
deixando de opor1unizar o prévio direito de defesa, de~beraram 
pela exdudo do auxiUo moradia e a Inclusão do desconto 
previdenciário sobre os proventos dos membros aposentados 
do Ministério Público. 

Asseveram que em sede preliminar tiveram, através do 
Mandato de Segurança n•. 250199 - T J/AP, assegurado o 
direito liquido e certo â percepçao Integral de seus proventos, 
Avres dos descontos previdenciários, cuja dedsão transitou em 
julgado. 

Ao final, após dissertar a cerca de seus d~eitos de forma 
fu-ldamentada. pugnaram, em sede da Mmlnar. fosse 
determinada a Imediata suspensão ou Interrupção dos 
descontos da conlribulçao prevldendària. bem como a 
rasbtuição dos valores descontados lndavldamente. além do 
auxnio moradia e outros os quais foram subtraldos dos 
referidos proventos. No mérito pela conftrmação da Uminar 
deferida. 
Requlstiã'd;s as Informações 8 autoridade nomeada coatora 
aduzlndo, em sintese, que 8 contribuição previdenciâria teve 
como fundamento o art. 40, § 18 da CF. bem corno em 
especial o art • • da EC n•. 41/2003, onde foi determinadQ o 
desconto daqueles que se enconlravam aposentados, 
asseverand<" 'lua a controvérsia sobre a matéria restou 
pacificada ' '\fte Suprema. induslve em recente julg3d!> 
datado er -~ agosto de 2008. de forma que mesmo para 
aqueles que ~ngressaram na carreh antes da Constitulçao 
Fedetal de 1988 a Incidência é oonsdtudonat. 
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Em relaçao ao auxilio moradia o Colegiado conduiu. baseado 
na Rosoluçêo n•. 009 do Conselho Nacional do Ministério 
Público. que por ter camter Indenizatório. tal varba não seria 
devida aos membros aposentados. E, ainda, que ele somente 
é devido ao membro do Ministério Público em exerclclo, onde 
não haja na comarca residência olicial. Por fim, sa6entou que a 
exclusão dela não representa violação ao principio da 
ltredutibilldade dos vendmantos, visto que dado a natureza 
Indenizatória. jamais fez ou f~ parte da rernunar.~çao. 

Relatados, passo a daddir. 

Malgrado as fundadas razOes expostas pelOs Impetrantes em 
sua poça lnlcial, a matéria em pauta ainda gera divergências. 
Inclusiva com ações judiciais em diversas esferas do 
Judiciário. Assim, am se tratando de mandado de segurança, a 
oleosa ao direi to l'quido e certo deve vir expressamente 
demonstrada através de prova pré-oonstituida 

Em relaçao à restituição de valores descontados. na visão dos 
Impetrantes, lndovldamente. dever.lo lazer uso de ação própria 
com o objetivo de serem as quandas restituldas, a teor das 
Súmlias 269 e 271. do STF. 

No que diz respei to às liminares, sobreleva salientar que elas 
visam assegurar a tutela do direito aparente, quando através 
da denominada prova prima facle se evidenciem os aitêrios 
dassicamenta adotados de aparência do bom direiiO (fl.mus 
bonllur1s) e perigo na demora (periculum in mora). 

No primeiro pressuposto, temos a •plausibilidade do direito·. a 
evldenoar a exlstêrda de um Interesse processual, a que se 
convencionou denominar de fl.mus bonl jurls (fumaça do bom 
direito). No segoodo, temos o eventual retardamento na 
composlçao da lide com possibilidade de peradmento, ou do 
próprio proc:esso ou de seu objeto: é aquilo denominado de 
pericull.wn in mora. Somente a concomit~nc:ia desses dois 
?~ssupostos admite a tutela liminar. 

Marcelo Freire Sampaio Costa, in Aspectos da Teoria Geral 
da Tutela Antedpada, Jurls Slntase, Jan/Fev 2001. a respeito 
do assunto e citando Hum ber1o Theodoro Júnior diz que o 
ex-Desembargador "utiUza-se de argumenlos singelos, porém, 
robustos, quando ensina. em relação a plausibllldade de dano 
Irreparável. ser a mesma avaUada pelo Juiz. segundo as regras 
do livre convencimento, de modo que não dispense a 
fundamentaçao ou molivaçllo de seu conhecimento; mas Isto 
dar-se-á com multo maior liberdade de ação do que na 
formaçêo de certeza que se exige no processo deftnttivo•. 

O mesmo autor cita, alnda, esclarecendo o tema Cândido 
Rangol Dinamarco, que ele diz aer "un defensor ardoroso da 
Instrumentalidade e real efetividade do processo, a situação 
processual a ser exUrpada (corno se fora um cancro) mediante 
a tutela antecipada, fundada no Inciso 11 do dispositivo legai da 
antaclpação da tutela de mérito, consubstancia-se na 
necessidade, lnadlavel. de neutralizar os males do processo. 
porque. há demoras razoàveis ditadas pelo car.lter formal 
Inerente ao processo e há demoras aaescidas pelo 
comportamento desleal do demandado.· 

Como salientei, colacionando lrechos da doutrina, a 
concessão de liminar deverá obedecer dois requisitos básicos, 
que sAo o perigo da demora e a aparência do bom direito. 
sendo que a lnellis:anc~a de algum deles toma oogente o 
Indeferimento da Amlnar requerkla. 

Posto Isto, e por tudo mal$ que nos autos consta indefiro a 
liminar. - - ·-

Abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para marMfestação. 

Intime--se. 

N' único da Justiça: 0000221-13.2009.8.03.0000 
MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE: MARIA VALOICL~tA MIRANDA DOS SANTOS 
Advogado: MANOEl DA COSTA MACIEL· 675AP 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPtO DE VITORIA DO 
JARI 
DespachoiOeclsâo: Quanto ao pedido de liminar, merece Igual 
sorte, embora parcialmente. conforme anteriormente realçado, 
uma vez que, corno é do conhecimento comezinho. em sede 
de mandado de segurança. a concessão de liminar se mostra 
posslvel, ·ex v1• do que estatul o art. 7". inc. 11. da Lei n• 
1.533/1951, quando a doc:unentação carreada com a 
tmpetiação faz prova da relevància dos fl.ndamenlos nos c;uals 
se allcefça o pedido Inaugural e quando, ooncomiu~ntemente, 
resta demonstr.ldo que a continuação da produção áe efeitos 
pelo ato Impugnado durante o curso do 'mandamus• possa 
Implicar na lnefdcla ou lnocuidade da segurança, caso ao 
final seja deferida. 

Aqui. vejo presentes ambos os pressupostos. O perigo de 
dano decorrente da demora no julgamento desta 
mandamental, porque a existência de mera exPectativa, sem 
dúvida alguma, desestabilizará uma situação de tranqüilidade, 
lanto para a Impetrante que continuará sem receber sua 
remuneração, como decorrência da Inopinada ruptura de seu 
vinculo laboral. quanto para o próprio Munlclplo, que deixara 
de contar com a aluaçllo da Impetrante, como professora que 
é. no 811$ino às aianças residentes em sua zona rural. 

Vejo também a relevância dos fl.ndamentos da pretensão 
aduzida na exordlal. tendo em vista que, à luz dos autos. a 
impetrante foi aprovada no cona.wso público já Identificado (fts. 
18 e 20/33) e, quando regtAarmenre nomeada (ft. 1•) e 
convocada pelo Edital n• 00412008 (fts. 19), tornou posse e 
entrou em eletlvo exerclclo, consoante revelam os doaJmentos 
carreados por cópias às fts. 15116. Não obstante, quando se 
encontrava no pleno exerclcio de seu miStet, foi Sllpreendida 
com a exclusão do magisténo municipal pelo inusitado Decreto 
n• 016. de 30.012009, aoostado por cópia às ls. 34136. 
Portanto, lnduvldosamenle, salta aos olhos o "ff.rnus bonl 
luris•, ou seja, a plauslbOIIdade do direito invOcado na peça 
lnaugu-al, até porque il po55e assegura o exardcio do cargo, 
cuja destitulçllo somente pode ocorrer peta via do regliar 
processo admlnlstratlvo, no qual se assegure ao titular do 
cargo completo contraditório e ampla defesa. com todos os 
meios e recursos inerentes. 

.· 
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'Ex positis', defiro a gratuidade de justiça e, concedendo 
parcialmente a liminar. suspendo os efeitos do Decreto n• 
01612009, de 30 de janeiro de 2009, editado pelo Prefeito 
Municipal de Vlt6t1a do Jari, e, como conseqüência, ordeno, 
em caráter provisório. o imediato retomo da rimpetr.lnte ao 
cargo que ocupava. · com a respectiva remuneração, e 
determino à autoridade lndlgitada 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 imediata ciência à autoridade Impetrada. que também deverá 
ser notificada para. em dez dias, prestar as informações que 
entender necessárias. 

Após, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça, pelo 
prazo regimental. 

Intimem-se. 

.~ 

TRIBUNAl DE JUSTIÇA, 1ld~o de ~9 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Tempestividade também foi atendida, eis que a 
Exm•. Procuradora de Justiça, Dr". Marta do Socorro Mlihomen 
Monteiro tomou ciência do acórdão no dia 0310712008, 
consoante fls. 201, e o recurso especial foi recebido e 
protocolizado em 08107i2008. quinto dia do prazo legal, 
ressalvand<>-se que a contagem do prazo obedece à regra do 
art. 188 do Código de Processo Civil, por tratar-se do Ministério 
Público Estadual. 

Quanto ao preparo, o recorrente é Isento nos termOI' 
do art 511, § 1°, do Código de Proce~ Civil. 

Adianto. contudo, que o recurso não merece 
seguimento. 

Evidencia-se, pelos fundamentos alegados, que a 
Procuradoria de Justiça pretende, atr.lvés da via excepcional 
de ROCUfSo Especial, inverter a il!!!!!Mçl(L elo _ri!!. com 
suporte exclusivamente no depoimento da vftima, tanto que 
enfatizou a transcrição do vArias trechos para convencer a 
Corte Superior de Justiça acerca do desacerto da decisão 
recorrida. 

Todavia, essa pretensão é Inviável em sede de 
recurso excepcional, pois compete às JnsiAncias ordlnártas o 
papel de análise do conjunto fático-probatório. O depoimento 
da vftlma em confronto com outros méios de prova, com vistas 
a perseguir a condenação ou absolvição do r8u em sede de 
Recurso Especial , encontra vedação no Enunciado n,• 07..JI;! 
Sum_Ykil2.lli. verbls: .-~~ ·c.- -- - ·V 

(a}~~..tShlJ:.é?~tiA sALvADoR oo NASCIMENTO 
Chete de SecreQna 

"P,.terosio de slmpiM 1'9exanH de prova njo enseja 
- recurso especial." 

~ARA ÚNICA 
SUBSECRETARIA CRIMl!W. 

RECURSO ESPECIAL NA APELACÀQ CRIMINAL N" 
~ 

Número imjco da Justiçll: OOOOQ39.§1.2008.8 03.QOOO 

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AJAAPÁ 
Recorr1do: LUCI MAURO SOUZA DA GAJAA 
Advogado: KLEBER ASSIS 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL interpôs 
RECURSO ESPECW. dirigido ao Superior Tribunal de 
Justiça, com fundamento no artigo 105, 111, alínea ·c· da 
ConsUtuição Federal, contra Acórdão da Colenda Cãmara 
Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Amapá. assim 
emenlado: • 
"PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇAO. ESTf!PRO. 
PALAVRA DA vfnltfA. CONJUNTO PROBA TÓRiO. DUVIDA. 
1) É certo que os crimes sexuais ~. predoinl~ntemente, 
cl;mdestlnos e. por cor~Mqiiéncla, ., palavra d• vffima 
constitui elemento crive/ e essencial ~ • fonn01çio do 
j uizo contudo não se pode olvidar que esta somente 
pod; ser fund;,ento de "" decreto condenatória quando 
c0819nte com os demais elementos do processo. 2) Sem a 
certen absolutJI d• milterlalldade. da autoria e da 
culpabilidade, persisündo dúvidas, em homenagem ao 
principio do In dublo pn;, reo, conU{Irlldo em nosso 
Dl,.lto Penal, não hil q ue s e falar em condenaç<lo. 3) 
Recurso provido. •. (T JAP • ACr n.' 2767/08 • AdJrdão n.• 
126~ • Rei. Desemba'VtJdol' EDINARDO SOUZA • Cilmara 
única • j . 2~008 • v, Maioria. p. OWOT/2008 ·DOE n.• 
4267}. 

Consta dos t~tos que o Tribunal de Justiça do 
Amapá deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo 
recorrente. reformando a r. sentença condenatória proferida 
pelo Juizo da 2' Vara Crim nal da Comarca de Santana • Ação 
Penal n• 3.33812006. 

A Corte de Justiça, por maiOria, julgou Improcedente 
a denúncia e absolveu LUCIMAURO SOUZA DA GAMA da 
imputação criminosa definida no art. 21 J ele art. 226 do Código 
Penal, considerando, entre outros fundamentos, a dúvida 
quanto à materialidade, autoria e culpabilidade do réu, o que, 
segundo o principio do In dublo pro r.eo. converge para a não 
condenação do acusado. 

Em razões de Recurso Especial, fls. 204/217, a 
Douta Procuradoria de Justiça alegou, em síntese, que a · 
decisão exarada pela Camara Única do Tribunal de Justiça do 
Amai)<\ deu interpretação jurisprudencial divergente que outro 
Tribunal. 

Afirmou que, ao contrário do que constou no aeóldAo 
recorrido, o conjunto probatório é mais do que suficiente para a 
comprovação da materialidade e autoria do delito. Destaque 
especial ao depoimento firme, seguro e coerente da vitima. 

Aduziu que a judsprudénda é unânime em valorar a 
palavra da vitima em crimes sexuais. O fato de o recorr1do ter 
negado desde o inicio a autoria do crime não desconstitul as 
provas carreadas nos autos, tampouJX> desprestigia o 
depoimento da vitima, diante da relevância desta última prova 
em crimes sexuais. 

Transcreveu tredlos do depoimento da vitima que 
demonstram, a seu ver, que a menor foi despida e segura à 
força pelo réu enquanto dorrnla, consumando-se, 
posteriormente, o crime de estupro com violência presumida. 
Destacou, nesse ponto, que a menor teve sangramento, ficou 
Isolada e com medo do acusada, sendo que esses falos foram 
ocultados pelos familiares do réu com intuito de preser.oá-Jo. 

Para comprovar a divergência, apontou decisões 
paradigmáticas os prec:OOentes do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça: !:!Q.n.."-.6.8. 719:SP • s• r - lul{lado em 24/051200Z e 
HC n • 59 746-BJ - s• T. -j~m 17110/2006 ambas de 
telatoria do Exmo. fljJ. Mia. Gilson DiPR. juntando cópias dos 
acórdãos. ·---- - ·--- - - -

Após transetever trechos do Acórdão paradigma e 
efetuar o confronto analítico entre os julgados. requereu o 
conhecimento e provrnento do recurso, para reformar o v. 
acórdão recorrido. 

O recorrido, embora in~mado, não apresentou 
contra-<azões, consoante certidão de fls. 241 . 

Este o relatório. 
Em juízo de admissibilidade, examino os 

pressupostos. 
' O Recurso ~ próprio e adequado, pois a causa foi 
decidida em última instância. por maiOrta, pelo Trtbunal de 
Justiça do Amai)<\. 

Presentes a legitimidade e o Interesse, porquanto o 
Acórdão é contrário à pretensão Ministerial. na condição de 
custos legis. 

A peça rBCUISal está regular, pois contém a 
exposição dos latos e Indica os fundamentos jurídicos da 
refonna pretendida.----

Nesse mesmo sentido: 
"PROCESSUAL PENAL ~,!IM)..ESPEC®,., 

ASSOLIIJCÃO. REEXAME DE PROVAS, SUMULA 7.STJ..1 • 
S fwic u IICistem QIPI'JS Pif6 •.~ondto,ação í lnllnto gue 
Hlwri no ób/ct dl súmula l.SIJ. njo condiztote pois. 
~~~~·~!JakJ. 
~fáli~~_p,etul~~ 
~ 2 . ... om/$$1$. •. (REsp n• 237.231/PR, Rel~tor 
Ministro Fem•ndo Gonçalves, In DJ 412/2002). 

Ademais, ressalto que o Tribunal de Justiça. por 
maioria, aferiu que o d8Cfei0 condenat6t1o pretendido não 
poderia fundar-se em provas dúbias, até porque os elementos 
embasadores da condenação devem Impor a certeza sobre a 
materialidade e autorta do fato de~tivo. Isso, aUás, em 
homenagem ao principio In dublo pro reo. 

Fr1se-se que no processo penal, em se tratando de 
sentença penal condenatória, o principio jurídico do favor rei 
deve nortear lodo o deservolar processual, pois em 
homenagem a política criminal deve-se prestigiar o j us 
/lbe41atls em detrimento do j us punlendl. 

Nesse mesmo sentido, o Ilustre doutrinador 
FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO com a 
proficiência que lhe é ~liar; aduz que: 
uuma condenação í cols..Mria; íM/xa vestígios indeléveis 
na peuM do condenado, que os ~rrl*{lará pelo resto d• 
vida cont um aMhtma. Conscíentizados os Juizes desse 
fak>, nl<o podem eles. ainda que, Intimamente, conside~ 
o réu w/pedo, conderN-Jo, sem a presen~ de um• prova 
sana, seja a 1'9Speito fã autoclll, seja sobra a materlalidllde 
de/i titia." (In Código de Processo Penal Comen~ art. 1• 
a an. 3~3-, Editora Sar•lve, SP, 1m, 4• ed/çjo, pig. 431). 

Ademais, quanto ao dissldio Jurisorudencial 

suscitado, percebe-se que o recorrente atendeu 
satisfatoriamente lodos os requisitos para comprovação da 
divergência: juntou cópia da decisão paradigmálica, indicou a 
fonte do julgado e efetuou o cotejo analitico entre as decisões 
supostamente divergentes, lndusive a simUilude fática ficou 
comprovada. consoante regra do art. 541, parágrafo único do 
Código de Processo Civil e art. 255 e §§ do RIST J. 

Todavia, não Vislumbro a demonstr.lção de leses 
opostas nos acórdãos confrontados. Muito pelo contrário. Os 
acórdãos em eVidência convergem para a mesma 
Interpretação jurisprudencial, pois ambas as decisões 
reconhecem que a palavra da vWma nos crimes dessa 
natureza deve ser coerente com os demais a/ementas do 
conjunta probatório. 

No presente caso. atr.lvés do Vogal Des. Edlnardo 
Souza (fls. 1g2f195), a Câmara Única reconheceu a fragilidade 
das provas, propiciando dúvida no esplrtto do Julgador. razão 
porque incabfvel o decteto condenatório. 

Assim, estando a decisão recorrida em conformidade 
com o próprio aêórdão paradigma, aplica-se ao caso a li.liDl!.llll 
n.' 83 do Sucerior Tr~nal dt~ in verbís: 
"Não n conheu de Recurso Especial pe~ diverplncla, 
q u•ndo a or/enlllçào do tribunal se firmou no mesmo 
sentido da decls~o recorrida." 

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência 
do Colando Superior Tribunal de Justiça, vwb/s: 
"( ••• ) 4. É /nvl'vel o Recurso Especl•l pelll a/lnea •c• do 
permissivo consl/tudona~ tendo em vista o disposto na 
Súmula 83/stj: "n<lo se conhece do Recurso Especial pela 
dÍV8f!lfllclll, quando a Ol'íenl<lçio do tribunal n firmou no 
mesmo sentido d• dec/úo recorrida". 5. Agravo 
reg/mero,./ Improvido." (STJ - AGA 200701058624 -
(8g2g1g SP)- 5• r. -BeL Mln. Arnaldo Esteves Lima - DJU 
15.10.2007- p. 00348). 

Por fim, embora o recorrente lenha efetuado o cotejo 
analitico e apontado acórdãos paradigmáliOos, não atendeu a 
regra do art. 105, 111, •c• da Constituição Federal, pois não 
indicou a nonna lnfraconsUtucional que supostamente tenha 
incorrido em interpretaÇllo divergente. A Corte Superior de 
Justiça, por sua vez. exige essa indicação, consoante julgado: 
"( ... ) ~ !!2Jvlf. C.Tiflt ao dlssidjq jurilprudtru;laL deixou a 
º'' amvantLJMS raz6ts do CICUISO uoeclil. de 
t!CD/jcjr.r sobre qual n.Ql1J!I ~ 
~ a dissidência lotar~. -~ntonn• exigido 
llW •11- 105 Inciso m ilíntl .,. da Cll1a Ma{/,.;_ ~deLA 
[91 fltlaal /ni«J!!t~çjo divwgentl a alll lht bala atrlbuldo 
outro Tribunal" fendo se limitado a aponl<lr divergência 
quanto j súmula n• 213/STJ, que n<lo lem natureza de lei 
federal. Incide. j espéde, o enunciado sumulilr n• 284 do 
STF. Preçed111111S: edcl no resp n• ~55.3BgtRJ, Rtl. M/n. 
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 1gt12/07; Ag'll no ag n• 
764.1)g1/SC, Rei. Mln. JOSÉ DELGADO, DJ de 14112106; 
Resp n• 533.766/RS, Rei. M~n. T!iORt ALBINO ZAVASCKI, 
DJ dt 1et0!105. ~ ( ... ). • (STJ - AgRg-REsp 1.058.580 -
(20081010m0.1)- 1• r.- Rtl. 111/n. Francisco Falúo- OJe 
17.1)g.2008- p. 481). 

Com esses fundamentos, nego seguimento ao 
RECURSO ESPECIAL. 

Publique-se. 
Intimem-se. 
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Macapá/AP. 09 de fevereiro de 2009. 
Desembargador HONILOO AMARAL DE MELLO CASTRO 

Vice-President$ do Tribunal de Justiça do Ama~ 

Macapá/AP, 12 de março de 2009. 

Bei•:R~o ~Garda 
Diretora da Subseaetaria Criminal da Câmara Única 

CÂMARA ÚH!Ga 
SUBSECRETARIA CIYEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO tr 2,295/0i 
Número único da Justica: 0000013-29,20QS.8,03 0000 

AQravante: SOUDA BRASIL PARTICIPAÇÕES 
Advogado: RAFAEL JOSÉ CHERFEN DE SOUZA. BOETTGER 
Agravado: GENERAL NICE RESOURCES (HONG KONG) 
LIDA. 
Advogada: MARIA DE NAZARÉ SANTANA DE SOUSA 
Relator. Desembargador GILBERTO PINHEIRO 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sólida 
Brasil ParticipaçõeS em face da decisão proferida pelo Jufzo da 
5' vara Cfvel e Fazenda Pública da Comarca de Maca!)<\. que 
nos autos de execução ajuizada por General Nice Resources 
(Hong Kong) Ltda. determinou a desconsideração da 
persona~dade jurldlca da agravante, além do bloqueio. em 
conta corrente de sua titularidade, do valor dellido via 
BacenJud. 

Em suas razões a _agravante Insurge-se contra a decisão 
aduzindo que a desconsideraÇl1o da personalidade Ju(ldica não 
poderia ser determinada pelo magstrado através de simples 
despacho em processo de execução. porquanto seria 
lmprescindlvel dilação probatória por meio processual 
adequado, ou seja; procedimento judicial próprio. Nesse 
sentido, a determinação exarada pelo magistrado singular 
afrontaria normas processuais. uma vez que Indispensável 
processo de conhecimento autOnomo. 

Afirma que não estariam presentes os requisitos 
necessários para desconsideração levada a efeito, eis que 
ausentes quaisquer elementos a comprovar ter se operado 
transferência de recursos entre a agravante e as empresas 
Sólida Mineração e Sólida Siderurgia a justifocar a confusão 
patrimonial afirmada pelo julgador singular. O único ato levado a 
efeito teria sido o depósito elisivo efetuado nos autos de pedido 
de falência em tramüe na 1" Vara Cível e de Fazenda Pública 
da Comarca de Macapá. 

Reafirma a ausência dos elementos imprescindíveis para 
que fosse determinada a desconsideração da personalidade 
)llridlca, eis que Inexistentes provas de que tenha ocorrido 
abuso de autoridade. fraude ou qualquer outro alo ilicito 
objeti\lando prejudicar credores. Além disso, sustenta inexistir a 
alagada confusão patrimonial e o falo das empresas possuirem 
o mesmo diretor. por si só, não seria suficiente a configurar 
essa confusão. principalmente se levado em conta que a 
controladora foi constituída com o fim especifico de participar do 
processo de aquisição acionária de suas atuais controladas, 
não oesenvolvendo qualquer outra atividade. 

Argunenta que teria ocorrido equfvoco do m39istrado ao 
determinar a penhora on tine de suas conlaS correntes, 
porquanto as empresas interessadas, - Sólida Mineração e 
Sólida Siderurgia · , possuem patrimônio suficiente para suportar 

·a execução e responder pela dfvida constante no titulo. De 
outro giro, a determinação exarada corresponderla à penhora 
do próprio estabelecimento. uma vez que se trata de empresa 
de participação (holding), tendo como objeto social a exclusiva 
atuação e participação no desenvoMmento das controladas. 

Citando precedente do Egrégio Supetior Tribunal de 
Justiça sustenla que a determinação de penhora de saldo 
bancário deve ser feito apenas quando inexistentes outros bens 
passiveis de penhora, alendidos, ainda, outros requisitos, tais 
como o não comprometimento da atividade empresarial. 

Após dissertar acerca do periculum in mora e do fumUIS 
bani iuris, requereu a concessão de efeito suspensivo 
objetivando a suspensão da decisao que determinou a 
desconsideração de sua personalidade jurídica. determinando. 
como conseqüência, a liberação da ordem da bloqueio de suas 
contas-rorrentes. No mérito pela confirmação da imlnar 
deferida. Alternativamente pugnou pelo provimento do recurso 

p ra o fim de !e~ ar o de~u~~ ~~~E:Bnhora on Nne 
de suas contas correntes ou que ela se resb1nja a montante que 
não prejudique as atividades da empresa. 

Contra-razões da agravada afirmando que não exlstirtam 
quaisquer equivocos na decisão recorrida. devendo ser mantida 
em sua totalidade. 

Informações prestadas pelo magistrado singular 
descrevendo o trâmite processual e afirmando que apesar da 
determinação no sentido da desconsideraçã~ da personalidade 
jurfdlca não foram encontrados valores passweis de penhora na 
conta das executadas. 

Relatados, passo a decidir. 

Inicialmente cumpre transcrever as palavras do i. Juiz 
Convocado Constantino Brahuna. que no julgamento do AG n• 
2246108, com a maestria que lhe. é pewiar, discorreu acerca da 
desconslder.lção da personalidade juridica no cur.;o da 
execução. Vejamos: 

•o princípio v/f10Ci1nll no direito brasileiro i, 
portanto, o da lncomunkJib/lidade de lnte,.sses, bens a 
direitos de socJedade c:om o s de seus sóc/05, só se 
jus~ndo" medida ex«~pe/onal IM despersoN/i~~~o rh 
pessO.J fllridicll como lllnl!lvo de aç.lo teflpil.dica contnt 
fraude à ..-ecução, C8C;JCierinda por ~10& de reduçlo da 
sociedade ao est.la de lnsolvlnci6 civil ou qutlxa 
mercantil, mtdlante e//enaç6e~ de bens ou direitos ou 
transferinçiu de •çõ.s ou cotas de caplr.J no curso do 

- Pff!CISSO "<fecutivo, a permitir, nc prpp[_IO prQCe_S.ML de 
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Ítxecuçio, a dasconcldti'açJo tú /»SSO. }urldiea e ~~~~ e 
de$COI!s1iluiçio do alo lesillo a cndor, auim pntieado. 

Cumpn not»t; porém, que a despersonaiJnçjo tú 
peuoa }CIIÍIJiU, admilí<W por c.-1/çe «ienlaçjo 
jurls~ crinaJI:uda no enunciado da Sumu,. 07 do 
E(Jriglo STJ, sup6e nec:eSAriM!etJI8 e cat'llc:ferluçjo, no 
ato Mienat6rlo, de tr.ude j uecuçlo, l$to I, de dllepklaçJo, 
dunnte o processo ueculi.-o, do petrim&llo da sociedade 
executad~ com ob}etNo de tornM' frustndll a satJs~o de 
dNida por ela assumida com o u~nflt. Ato juridko cuja 
consumaçio se t.nha operado ., ... de IMtauraçjo do 
IJ'OC'H$O de uecuçlo, hduddo por aliena~ de cotu <M 
capital .oclaJ e relhda de cotisiiJ d.l soc:l«lMH, 011 mesmo 
por aH.naçJo e IW'Ceíro de boa-fé de bens e dirailos da 
pe$$<» Jurldlea contra e qual se ..., a /nsiiJurar processo 
executivo n1o upóe o sócio rellran• 011 o adquirente 
<Msus mesmos bens • desconstituiçio daqueles atos, 
tampouço sqJM;Jo <M seu palrim6nlo a tMdidas do cunho 
eJqKOJWialório, adotadas em pro v./to de utilidade e effc~cJa 
do ~sso uecutl\lo. 

A doulritN do di~ of lhe '-ga/ antity, embora 
rKept;Jonada paio dirWio btasllelro em molde a pennitir, 
em fesa, a descon~ da ~»S•~ jurldlea no C1M'SO <M 
processo uecutlvo, ~so se lmpóe s6 to/erll-141, como 
uceçio que I ao principio túlncomunieabilid<Jde <M bens 
e dlteltos d.l sociedade com o de ....,. sócios, nos c.aos 
de tr.ude a exec~o e conlllsio patrimonial, esta multo 
comum nos casos tús cham..tu sociedades un/pessoals 
onde o ~ do único sócio e lltuiN da sociedade 
apnsent.sa em enleio com o desta ~ constataçio 
que pncisa, no enlllnto, frear evidenciada por lnconcussa 
JWOV& • 

O q~ dizer, com isso, que ~nallzafSo <M 
,._ ~ -.do exceçio e nlo a~ nlo pode aer 
adotada em proc:N.SOS de uecuçSo _, nenhum crtllirlo, 
múlme em considerando que esses processos, por 1wem 
de lmpuldo olk;lal, nio eclmlt.m cognlçio s..,io por vle 
incldenfal, dai que a ~ de bens e direitos <M u· 
sócios <M IOCiedades por cotu de responsabilidade 
peuoal, como _., .. d.l decretaçio da dest:onsh»raçio 
tú ,._ jwfdk;a, s6 se flu posslvel qiWido a retirada do 
ex-sócio se fllnha cJanJmanl8 verificado por llnw de nftido 
matiz tr.udulanlo. Fon d<Msa clrcunsfâncla ucepclo~NI, 
,.~ ...,_ a~ túiM:omunkabiUdade de bens e 
direitos dos sócios com o da sociedade, como tamWm, em re/4JfSo .,... iõai(/iães---poT coli""ãi-·reaporiá7il11éfiàe -
limita~ e emnsio de tal responsabilidade ,,. o /lmltt do 
capiiiJI social aubscrito, se nlo lnlegnli:udo. Acaso 
/nl8gnlliudo o capital, nem mesmo posslvel se~ cogitlr' 
d.l responsabilidade aubaldUrla dos sócios por obrig.ç~• 
011 dMdas d.l sociedade, contnoldaa no deMmpenho de 
sue atividade social. 

Como regra, wrlenl8 ~s • PRCelto contido ,. W 
da ~· tús aocMdedes por cotas <M responubilldade 
limitada e tamllMI no Código Civil btas/Wro em vigor, <Mw 
sem,n ,_.,e~eçer o principio <M lncomunkabilidade de In,.,...... bens e clin/tcn tú sociedade com o . de seus 
s6clos. A ex~ a admitir a quebra desse principio, 
~equer e canctttrlzefSo de comprovada frilucle a credor, 
oriund.l de manlpulaçjo palrimonlllf de bens d.IIOCiadade, 
clrcunstJncla espedale Impor, IIJI qual friMi anterlonnenr., 
proç.sso cognltNo em que 18nhe havido exaustivo 
contradilório, COtl\'llfV8tlle j lnequiYoca comprov.çlo 
daqueles ptWSSUpo.tos, Jamais .-Ido po$Siwl, assim, sua 
tlecreQçlo, fl'W!do nio evldenett e mani,.siiJ e ocon-fncla 
de frilude contnt ~ • 

• Aaescento. ainda, que mesmo nas hipóteses nAo 
abrangidas pelos dispositivos legais poderá o maglslladO 
desbonslderar a~~ ela empresa,lgnofando a 
~ pàlrmonlal, -~to. deYer;i 11151af demonstrada • 
manfpulaçêo fraudulenta com nltido lnlenlsse de lrustrar 
interesses do ctedor, ou seja. não poderá afastar-se do& 
requisibs incispensiveis para a prjdca do ato. 

Na hipótese concreta dos autos não vertfico. a principio, 
qualquer manipulaçilo no sentido de frus1rar a execuçio, tanto 
asslm que nos embargos de ~ interpo&tos foram 
nomeados • penhora vários bens. ~ certo que faculta ao ctedor 
a rejeiçAD de tais ben&. eis o dmelro precede a ele$ na onlem 
preler6ncia des<:rita no ar1lgo 655, Código de Processo Civil. 

Entretanto. ilinda que a exac:uçJo se faça no lntetesse 
maior do aedor, não vOOfico, a principio. qualquer ato tendente 
a frustrar a execuçJo em o.no, tanto assim que foram dados 
bens em garantia á~-

Nesse sentido ll0653 Cofte de Justiça Cleddlu: 

PROCESSO CML - EXECUÇÃO -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONAUOADE JUR(DICA -
.. POSSIBUOADE - AUSENCIA DE COGNIÇÃO. 1) A 
despenonalzaçio de pessoa jwidica, sendo exceção e nAo a 
regr.~. nAo pode sw adotada em processos de execuçâo sem 
nenhum c:ritér1o, mâxine em <XlOSiderando que asses • 
proces50S, por tarem de lmpulslo ollcial. nAo admitem cognição 
senão por via lnddental, daf que a pemora de bens e direitos 
de ex-sócios de IIOdedades por cotas de responsabilidade 
pe$S081. oomo YIWt8nte da decretaçao da descom;ideraçio da 
pessoa jurldica,' só &e faz posslvel quando a retirada do ex
~- se tenha claramente verlllcado por tintas de nltido matiz 
fnt'Ua'!Aento. 2) logavo provido. (r JAP, Ag n• 2U&'UI, ReL 
Júfz c6lwocado CONSTANTINO BRAHUNA, }. 11.11.2001, p. 

'15.1Z.:Z008) • 

Ademais. como deixei salientado aâma. tamb6m fll~me 
a corrente doutrinaria que afilma n1o ser posslvel. mormente 
quando n1o pre$8llle$ os requisitos eJdgldos em lei. a 
desoonslderaçAo da personalidade Jl,wldica de forma Incidental é 
execuçao. porquanto vejo oomo impresciodlvel a i~ de 
proces&O <:Ogritlvo, onde respeilado o devido processo legal. 
oom opo.f111!lldade do ~Orio e ampla defesa. pn 
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eonligl.raçao da oonfusâo pannoolal, bem como de manobras 
dos devedores oom o fto uclusiw de prejudicar os credores. 

Na lriclal a agravante faz menção, em seu pedido. da 
suspensao dos eleitos relativos a desconsideraçio' da 
pe~idade (urfdlca da empresa Sólida Mine~. quando 
na realidade seria a Sólida Brasil Participaç6es. Esse equívoco 
em nada interlere na declsAo. 

De110 ressaltar que as liminares -.isam assegurar a tutela 
do dirello aparente. quando através da denominada prova prima 
t.cle se evidenciem os criiAirios Classicamente adotados de 
aparência do bom direito (lllmua bonl lurla) e perigo na 
demora (perlculum In mora). 

No primeiro prassuposlo. temos a 'plauslbllidade do 
direito", a evldenciat a existência de um interesse processual. a 
que se convenc;ionou denominar de fumus bonl juris (f1.111aça do 
bom d~elto). No segundo. temos o eventual retardamento na 
composlç3o da Ide com posslblldade de p«ecimento, ou do 
própllo processo ou de seu objeiO: é aqulo denominado de 
perlcuiVm In ff'IO(B. Somente a ooncomlt.Anda desses dois 
press~lo& admite a tutela iminar. 

Marallo Freire Sampaio Costa. In Aspectos da Teona 
Geral da Tutela Antlldpada. Jurls Slntese, Jan/Fev 2001. a 
r81peiiD do assunlo e cililndo Humberto Theodcwo JúniOf diz 
que o ex-Desembargador "Utiiiza-se de llgUmCit1/os singelos, 
pcrim, robustos, quando ensina, em relaçlo a plauslbll/d&de de 
dano ineparáve/, ser a mesma tMtliada pelo juiz, segundo u 
regras do fl!re conwna'mento, de moGb que nAo ri:;penss a 
fundaroontaçiO ou molivaçlo de seu eoollecknento; mas isto 
dar-~ oom multo maíor liberdede de ~ do que na 
formação de certeza que se exige no proces.so definíWo". 

O mesmo autor cita, ainda. esdatecendo o tema 
Cindido Rangel Dinamarco, que ele diz 1er ·um defensor 
ardoroso da lnslrumentelid«<e e teal eletMdode do processe, a 
$/luaçlo processual e S8l extitpada (como se fora um cancro) 
mediante a tutela lllltecipBda, fuoo.da no /ndStJ 11 do dispositiVo 
legal da ~ da lul&la de m6rilo, OOIISllbstancfe-se na 
nt1et1$Sidade, inadi~liOI. de neutralizar os males· do proc6SSO, 
potQUtJ, há demora$ r.JZOéveJs dltedas pelo catáler formal 
inelwQ ao prooe&$0 e liA demoras eaescidas pelo 
comportamento de&Jea/ do denw>dlldo .• 

Como salientei. oolacionando llechos da doutrina. a 
ooncessio de liminar deverá obedecer dois requis!IP& básicos, 
que são o perigo da demora e a aparência do bom direito. 
sendo que a lnexisléncia de algum deles klrna oogenw o 
Indeferimento do efeito suspensivo requerido. 

Na hipótese dos auiOS resta efetivamente demonsllado 
tanto o fumus bonllurfs, oonslslerl18 na impossibilidade. face a 
aus6nda de damonstraç.\o de procedimento próprio para 
~ da pe110nalidacle ]lxldlca da eml)re$8 
agravanle, quanto o periaJium kt mote. decorrenle da 
estagnaçio que poderã sofrer &·empresa com o prolongameniO 
da sltuaçilo at& anélise do m6rito rec:uraal. 

Poe1D isto, concedo a lminar, suspendendo os efeitos da 
dadsão reoocrida que detem~inou a das00rl$1deraçao da 
personalidade ~k:a da empresa Sólida Brasa ParUdpac;Oes e 
a penhora on line de créditos 8ldstentes em contas 001rentas. 

Macapá, 10 de março de 2008 

(A)Oesembargador GILBERTO PINHEIRO 

~
'AP, 13de de 2009. 

Bel" ia AJcoforado 
Olrelora da Subseae la Civet da ctmara única 

lU~~CltvEL • 
BliC\JRSO ESPEêjALNõS EMBARGOS De PECL,ARACÀO 

t!Q.AGRAVQ PE .. STRUMENTO N, • 2 09112008 
t!Jí..fl\ti'O Ú!l(CO da J\!stlca: DOQ1023-45,2008 8 03.0000 

RECORRENTE: SAHECIR L TOA. 
ADVOGADA: KEILA MICHAELA C. G. NASCIMENTO 
RECORRIDO: JOSENILDO DE OLIVEIRA CUIMAR 
ADVOGADO: JOSENILOO DE OLNEJRA CUIM.AR 

SAHECIR Ln>A. interpôs RECURSO ESPECIAL 
dlrlgido ao Colendo Superior Tribunal de Juatiça, com 
fundamento no art. 105, 111, alíneas •a· e ' <! ela Constil!Jiçio 
Federa~ contra dedslo proferida pela Colenda Cimua Unlca 
do Tribunal de Justiça do Amapi, atacando acórdão assim 
ementado: 

*PROCESSUAL CIVIL EXCEÇÃO DE PR~-
EXECUTIVIOADE. NECESSIDADE DE PROVA P~~-
CONSTITUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE Dll.AÇAO 
PROBATÓRIA. 1) A Ellcaç.lo de PI'Hxecutlvldade por M r 
melo de defe&a sem necessidade de aegurança do Jub:o, 
somente 6 admitida quando clesnecaaúrla qualquer dll.ç.lo 
probatória, logo a prova deve ser prkon1tltufda; 2) Agravo 
Improvido." 

(I JAP • Ag n.• 2.De1/08 ; Acórdão n.• 12.334 • Rei. 
Des. LUIZ CARLOS • CArnan Unlca • J. 08/0o4/2008 • v. 
UnSnime • p. 13/0512008 · DOE n."4247). 

Consta dos autos que o TriblMlal de Justiça do Estado 
do Amapj, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de 
lnstnmento lnte<pOSto pet;1 recorrente, conlrmando a r. deciSAo 
m~Uca proferida pelo Juizo da 4' Vara Clvei e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá • Processo de Execução n.• 
9.45412006. 

A t ·"J de Justiça reconhe<:eu que em exceção de 
prlHxecu\i'. .,Ao 58 admite diaçêo probatória. In casu, os 
fundamentl • nulidade do \filAo que embasou e lrklal 
executiva, c:oncemente a Incerteza do oonlrato de t'lclncririos 
adwcaticios. demandartam dltaçio probat611a. 
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Interpostos Embargos Dedaratórlos, fts. 16f/174. a 
Colenda camara Única, fi unanimidade, negou·lhes provimento. 
diante do caráter 5\bsmutivo do recurso. uma vez que estes 
po$SUem natureza integraliva (Acórdão de fls. 1801184). 

lrreslgnado. em mz.Oes de Recurso Especial. fts. 
1901207. o recorrente afirmou que o acórdão recorrido negou 
lligêncla à Lei Federal. bem como divergiu de decisões 
proferidas por oulros Tribunais. 

Alegou que a execuçao é mAa. pois aparelhada em 
contrato de hOnorartos adllocaticios ad exitum, sendo que o 
exeqüente nao comprovou a contraprestação dos serviços. 
Logo. o processo executivo não poderia prosseguir com dúvidu 
acerca da Nquldez. certeza e exigibilidade do Ululo exeO.Jtivo. No 
mais, compotirla ao exeqOente a prova ela c:oosecuçio do 
s«vlço prestado. o que nAo ocorreu. 

Aduziu que a questão de fundo fá foi objeto da Medida 
Cautelar n. • 11.967·AP perante o Superior Tribl.nal de Justiça, 
cujo relator. Min. AJdlr PassarinhO. deferiu liminat para atribuir 
eleito suspensivo a Recurso Especial Ollunda de Ação cautelar 
de Aires te que b-am>tou na 3" Vara Clvel de Macapá. 

Apontou negativa de vigência aos ar1lgos 535. 11, 588, 
614, Incisos I e 111, 615. IV, 618, I, IV e V1 lodos do Código de 
Processo OYII. pois, a seu va-. tanto o acórdão do Agravo de 
lnstrumeniO quanto o acórdão dos Embargos de Oedaraç;lo 58 
omitiram em declarar a nulidade do Processo Executiw fundado 
em Ululo incerto e lneldglvel. 

Após discorrer sobra a divergência .(tr1sprudendal. 
apontando acórdão paradigma do STJ (AG 475302.SP- 4"f. 
Rei. Min. Aldir Passarinho) requereu. ao final. o provimento do 
_Recurso_Especlal para~· de reforma do Acórdao guell'eado. 

A parte reoorrlda, embora Intimada. nlio ofertou conlla· 
razões (fts. 2181219). 

~ o ralat6rlo. 

Em jub:o de admissibilidade, ex.nlno a. 
requlsltoc. 

1- Da retenção do recurao especial: 

Primei171mente, afasto a possibilidade de retenção do 
presente recurso especial, uma vez que o acórdão recorrido 
Ollglnou-se de declsAo inter1ocllt6ria proferida em ~ 
~. hipótese nao contemplada no art. 542, §2", CPC. o 
diapositivo legal Invocado dispõe que a retenção dos recursos 
excepclonals llmlt<He às decisões proferidas em processo de 
Sõ!lllt>ecimeom. Qlllll1ar ou mJlbargos a execução. 

Assim, embora a dadslo de primeiro gau 68(a 
lnlelloc:ul6rta, como vis1o nao h6 previsao legal para sua 
retenção. Logo. necessário se faz analisar. detidamente. &e o 
recotl'ente atendeu os pr~stos exlrlnseoos e lntr1nsecos do 
reo.Jrso aspedal. oonfonne preo;fslo do art. 105, Inciso IN. 
alfneas 'a" e •c• da ConsUtulção Federal. 

U- Dos demais requisito• de admissibilidade: 

O recurso ê próprio e adequado. pois a causa foi 
decidida em última lnstancla pela Corle Estadual de Justiça, 
sendo negado provimento ao J>qavo de Instrumento, ê 
unanimidade. e o Recurso Especial enoonlla previslio no Texto 
Constiludonal. 

Presentes a legitimidade e o lntere6Se da recorrente. 
porquanto se lnsutge oonlra Ac6rdAo que ê contrário á sua 
pret8l1Sio. 

Atendido o requisito ela regularidade formal una vez 
que peça rGC~.~Sal oontám oa fundamentos jurídicos do pedido, 
bem como é subscrita por advogada com procuraç.\o nos autos 
e com poderes para atuar nas Instâncias superiores (ft. 09). 

Quanto à tempestividade, ve~ftco que o v. Acórdão de 
Embargos de Deci<nção foi publicado no Dlârlo Oficial do 
Eatado de 11/0812008, oorn c:iraAaçio em 12108J2006 (cettidao 
de ft. 188), a o RGOJrso foi recebido e protooolizado no déc:imo 
quii'Wo dia do prazo recursal (2710812006), sendo, porlanto. 
tempestivo. 

Ademais. 1 Recorrente efetuou o pagamento de 
custas. bem como despesas com o porte de remessa e relemo 
dos autos, conforme guias e comprovantes às lls. 215/218. 

Observo, entretanto, que o Recurso E1peclal 
mer.ce seguimento parcial. 

Com efeito, o Rea~rso Especial é o melo processual 
de competência do Superior Tribunal de Justlça, que tem o 
u oopo de manter a hegemonia e a autoridade das Leis 
Federais. 

cabe. porlaniP, neata fase recursal, a anái se dos 
requiSitos de admissibilidade do Recurso. bastando. para o seu 
oonhec:imento, que sejam demonsndos os lundamentos 
jurldloos estabelecidos pelo TrtbiJnal de Ollgem. imltando·se. 
neste seara. a aplicaç3o do direito federal à espécie. 

In cesu, a argumentação da Recorrente acerca da 
negativa de Ylgênda aos ~~.3~.JI..M§..614 incisos I e 111, 
615 IV 818 I IV a \11 todos do Cólllgo_® Processo CMI 6 de 
clareza suficiente • compreensAo do litígio. e proo..n Impugnar 
os pontos em que o Acórdão recorrido. em tese. deikOU de 
enfrentar. Os fundamenlos jurldk:os apresentados slio de 
natureza Interpretativa. como se verifica em suas leituras. 
juslrficando a admiSSiblidade do Recurso. 

Destaco, ainda, que a vexa/ia qu86stlo c;t,glu·se na 
discussão acerca da possibilidade de aferir a liquldez do titulo 
,!xecllU'!O em ~çao _de pré-executiv\dade_._~~ que o _ 

Colando Superior Tribunal de Justiça se marifastou. 
recentemente, no sQinte aentldo: 



Maca á 16.03.2009 

"TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA 
EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 
REDIRECIONAMENTO - COA NÃO CONSTA NOME DO 
SÓCIO- 0NUS DA PROVA· FAZENDA PÚBLICA. 

1. A txcl$lo dt prj-execut!vldade. segundo ojlin" 
Luiz Fux !REsp 573.4§71SC), L.,rvn il suscllacjo de 
~LQllt....d.~~dt O(IC)O pelo Iuiz. 
amo as ~.Jisll!!dH do !Uu!o executivo. os 
I!!.UI!Jpostos ~l_L_U~di"'ÕH ~~da a* 
rucuUv.t. 2. ( ... ). 3. ( ... ) . 4. ( ... ) Agravo regimental 
Improvido." 

(AgRg no REsp 9e8.047/RN, Rei. Ministro 
HUMBERTO MARnNS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
03/0412008, DJe 14104/2008). . 

Todavia, quanio ·ao· dÍs.sidio jUt1sp~enci31, verifico 
que a recorrente não atendeu aos artigos 541 do CPC e 255 do 
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OlNa!Cim<oniD: 1310li1Q60 
Nwalidede. MACAPA • AJ> · 
Pr0fiu..1o: : :· '~lA.~ . · '"! ~1\ 

SEDE: DO JU!iO:. VMA '!JNb. DE OV.POOUE ela Comar~ do 
OÍAPOQUE. Filtum do OIA UE, Silo ~ AV. BAAAO DO RIO 

""'!"';;,,c""•' ·I' o- ( 

. -. ~ ~ 
~SCihiENTO 011 COSTA 

RISTJ. pois o acórdão paradigma não possui similitude fática 
com o acól'dão recorrido. A deCisão lida como paradigmática (f&= ~ -·- ' · ~..; ~ 
traz em seu bojo uma nulidade argüida com fulcro no art. 614, 11 M • • • p • b}' E d } 
do CPC, que trata da ausência de demonstrativo de cálculo em IDISteno u lCO sta ua 
processo executivo. Já o aeó<dão recon1do enfrentou, tão- I 
somente. a imposslbildade de dilação probatória em exceção de ~~;=;;=::=:::::::::::::::::::::;::::;::;;;:;;:::;::;=::::::::::::;::;::;:::;::::::.;;~ 
pré-executillidade. Nesse senldo, já decidiu o Colando SuperiOt 
Tribunal de Justiça, v.rb/s: 

"( ... ) 2· Não hltVIndo a recorrente demonstrado, 
mediante a reatlzaçlo do devido cotejo analftlco, a 
existência de similitude das circunst!nclaa fatlcas e do 
direito aplicado nos ac6rdáos recOfTido e paradigmas, resta 
desatendido o comando dos arts. 541 do CPC e 255 do 
RIST J. J. Recurso Especial nlo cont>.cldo. • 

(STJ - REsp 94:1.472- (2007/0087866-1)- 2" T. -
Rei" Eliana Calmon- DJe 18.11.2008- p. 204). 

Pelo exposto, ADMITO parcialmente o RECURSO 
ESPECIAL. tão-somente pela alínea 'a" do permissivo 
constitucional. 

Publique-se. 
Intimem-se. 
Macapâ/AP, 11 de fevereiro de 2009. 

DeStmbargador DÕGLAS EVANGELISTA 
Voce- Presidente do T JAP, em exerci elo 

Varas e Secretarias do Interior 

VAF.A UI·JICA C!: OIAPOOUE- DA COW.RCA OE C.IA~OOJ~ 

AV. !lA11ÃC DO :'110 I!AAHCP. 17. CENTRO· CfP" ;;,st->:>er. 

EDITAL õ:lE INT1W.Ç.ÃO ·IHrERDIÇÃO 

Pn~;o: 2CGIOS 

~.AQ..Q.Q.?.SQ~~SQ 

:>~~ h~.: GOS910f200-' • CVAAlElA 
F~•!a ,o..,Jt>'!' IMRINETE Oh SILVA CABRAL 
:-.~.·~.;;<!<, · .!OSE MAAIA DE DEUS E Slllil. • ~1/J> 
:•~ ·., r.e : . Ql;~VALINA DA $1LYA i.QiiA':'O 

O lldl.l .lUlZ do Ovdlo em uOicido nhta plzo 1or~a !>lli:>III:O 
q.J.; •, . ;>'Oteat&O fll' ~~~~lo foi de~-.do a imatd~ c!a ""~ re 
=»~=· . .:t K:!onttfic;~d~. constar~ oa rc5pcc:U\·~ s.cnbli\Ça u C'IUN\S da 
:.,._. " ';io. a ICe~fi<a;Jo dO(•i ~ad::<(•J e 06 lmn .. ~· cur.tela. 
c;.ottoff'f16 t:leilc.itQ"-'do a seguir. • < 

~çOES C~LEME.'U6&.S; 
CUAAOORICAUSA 0A INTEROICÃOIUWTES DA C!JRATflA 

CURADORA: MAAIHETE OA SILVA CABRAL 
CAUSA OA INTEIIDIÇAO: EM IWÃO 0.0. OEFIC I~NCLA 

~ojENTAI. COMPROVAO.\ NO PR.OCESSO. 
LIPJITES DA CUAATEI.A: REPRESENTARÁ A 

CURATELADA EM TODOS OS ATOS 011 VIOA CML. 

IW:A. MAIUHrn OA SilVA CABRAL 
l!ndo<eço: RUA COARACY 

NVNES,24 I ,CENTRO.DIAPOOUI!.AP,esueoo:lO. 
Cl: 23~88i · SsPIAP 
CPF: 481 742.~·15 

F1lioç.lo: DeRVALIHA DA SILVA LOBA TO E JOS~ 
HAIL TON CABRAL 

E•t.CNiJ· SOLTfiiiO 
DLN..Omoo10· 24111/1974 

oNolur.»dadc: II.YoAPA · /IP 
Pro(~ COLAR 

. CI· · 
F~iaç3o: 

DERVA~ DA SILVA LOBATC 
RUA PRESID.EHTE KENNEOY,.751 .CE:~TRO.Ol 
APOOUE,AP.68SIIOOOO. 
2392~9 • SSP/AP 
DEOBL.ÁNOINA MAOUAEIAA DA SILVA E 
DARIO GOMES DA SILVA lOBA TO 

(P~ocurador Geral de Justl~ac.:~ ~ 
laci Pelaes dos Reis 

EXTRATO 00 CONTBATO tf 002/2009-MPEA 

OBJETO: Preslaçao do serviços de buffet 

tf DO PROCESSO: 30002931200~PEA 

MODALIDADE: Pregão Preseooaf'n• 00112009-MPEA. 

CONTRATANTE: Ministério Publico do Estado do Amap~. 

CONTRATADO: A. K. A. da Silve ME 

NOTA DE EMPENHO: 008812009-MPEA 

VALOR DO CONTRATO: RS 400.000.00 (quattocentos mil 
reais). 

VIGêNCIA: Adstrita ao exercfcio 2009, oom inicio em 
. 27/02/2009. 

ASSINATURA: 27/0212009. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr lad Pelaes dos 
Reis, Promotor de Justiça e Diretor Geral do MPEA e; pela 
Contratada: Sr". IVIa Kãlia Almeida da Silva Miranda, 
representante legal. 

EXTBATO DA CABIA CONTRATO tf 00212009-MPEA 

OBJETO: Prestação de serviços de carimbos. 

N° DO PROCESSO: 300005812009-MPEA 

MODALIDADE: Convite n•. 00312009.CPUMPEA 

CONTRATANTE: Mini1tério Publico do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: A. Isaías da Silva- ME 

NOTA DE EMPENHO: 007712009-MPEA 

VALOR 00 CONTRATO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

VIGêNCIA: Adstrita ao exercido 2009, com inicio a partir de 
27/0212009. 

DATA DA ASSINATURA: 27/0212009. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. laci Pelaes dos 
Reis, Promotor de Justiça e Diretor Geral do MPEA e; pela 
Contratada: Sr. AntOnio Isaías da Silva, representante legal. 

TORRES DA SILVA 
Gestor Administrativo dos Contratos do MPE 

Portaria n•. 62612006-DG/MPEA 

~RAIO 00 CONTRATO N" 003,7Q09-M.P.E6 

OBJETO: Aluguel de prédio localizado na Av. José de 
Anchieta. n•. 212, no Municlpio de Ferreira Gomes. 

N° DO PROCESSO: 3000416/2009-MPEA. 

MODALIDADE: Art. 24, X - LLC. Justificativa 005/09-MPEA 

CONTRATANTE: Ministério PUblico do Estado do Amapá. 

<:;ONTRATADO: Edilson Cantuária Dantas 

NOTA DE EMPENHO: 008512009-MPEA 

VALOR DO CONTRATO: RS 7.200,00 (seta mil e duzentos 
reais\. 
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VIG~NCIA: 06 (seis) meses, com inicio em 02/0312009. 

ASSINATURA: 02103/2009. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr Iaei Pelaes dos 
Reis, Promotor de Justiça e Diretor Geral do MPEA e; pela 
Contratada: Sr. Edilson Cantuária Dantas. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Portaria 053/2008-PGJ/MPEA. 

: ....................................................................................... .. 
i AVISO DE LICITAÇÁO ! 

t .......... -...... ,_ .............. -.............................................. J 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

AMAPÁ, ATRAVÉS DE SEU PREGOEIRO OFICIAL 
E EQUIPE DE APOIO, AVISA QUE ESTARÁ 
PROMOVENDO LICITAÇÃO, CONFORME ABAIXO 
ESPECIFICADO: 
PROCESSO N": 3000442/2009 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N". 
00412009-MPEA 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DE ABERTURA: 26103/2009 (quinta-feira) 
HORA: 10h 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA·MPEA, LOCAUZADO NA AV. FAB, N". 
064- CENTRO- FONE: (96) 3212·1740. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUST(va 
AUTOMOTIVOS - GASOLINA COMUM E BIOOIESEL, PARA 
ABASTECER A FROTA DE VEicULO$ OFICIAIS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ. 

O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO 

ENDEREÇO ACIMA CITADO. OU ATRAVlOS DO 

SITE: www.mp..2Q.Q.QV,~ . . O PREGOEIRO E SUA 

EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE A DISPOSIÇÃO 

DOS INTERESSADOS, PARA ESCLARECER 

QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O CERTAME EM 

APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, 

DAS 07h:30min AS 13h:30min, NO ENDEREÇO 

A CIMA CITADO, OU PELO TELEFONE: (96) 3212· 

1740. 

Prefeituras, Câmaras 
e Ór.gãos Municipais 

PREFElT\JllA MUNICIPAL DE ITAUBAL 
CNI'J N"- 34.92521~1-90 

COMISSÃO PERMANE!ffE DE LICITAÇÃO 

A Pn:l'eilln do municlpio de ltaub&IIAP, por 

Õlll<tmlldiO dc:olt l'n:loeiro, """" pObtico 100 in~CRSS~doo. 

q"" CSiari rcolizalldo licilaç.lo na ModoficWo 1'1-qao, no dia 

c horirio a seJUir relacionados com base no quo di.spGc a Lei 

n• 10.52002, com l!Jiicaçlo sull&idikia pela Lei n• &.666193 

c suas~ pollaiora. 

fRECÃO PREstNCIAL •' OOVlOQ?-ClkPM! 

.!Wddt;. C0111111aÇ1o de CI1IJRSl especializada ~ 

f~ de CGIIIbuodvcis c clcrivodoo, deslinadoo a rt<><a 

de vclculoo da PMI , para vm perlodo de tl (doze) n>e>CS, de 

acordo com as eopocifocaçllol c _.udades do A• .. • 11 do 

odiJal . . 

ll.laJkl.ld!Mh; Menor Pn>ço 

Cr!!lr!t c!rJoiWKillt: Global 

~~o3.0412009.u ro:ao 
Hs . 

~ Prédio S<do da Pn:fcituta de IJaUbol - AP (Sala da 

1..COS~ 

J 



Maca á 16.03.2009 

.. OBS: Edilal c:ompleto c seus A...,. eowto disponlYeis 

puilamcnle e poderio JCf obtidos. na sal& da CPL. no 

ho.Wio 011:08 lil 11:00, em dl>S ÚU:is , medianle eoii<V de OI 

(um) dioqu<tc W&cm ou pendri~ ~ ...-•oçlo do .-mo, 

RG do ~ lcpl e carilllbo pod<lo da empresa. 

~ 111fonnoçlo odicionol podett ser oWia no endereço 

•upncilado. 

ltMlbol·AP, 12 de DWQO de 2009. 

~~A~.· 
~~c~os· 

Olldalda CPUPMIIAI'. 

COMISSÃO PEilMANENTE DE UCITAÇÁO 

A Prd:ituro do municlpoo de llalbol/AP, po< 

inll:tm«lio dcsle I'Tc&ocito, torno público aoo ínlcresslldos, 

que ertari reaJi>ando liciiiiÇio na Modalidade ......... no dio 

e horirio 1 seguir rclacionadoo com .... no que d4póc a Lei 

n' I 0.52002, com oplicaçlo sulloldilria pela Lei n' 1.666193 

. .... altuoÇOOs ....... rior .. 

~ Aquisiçlo de modiameniOI, a>ndaull ' 1n01erws 

odootol6eícos. pilO um pcrlodo de 12 (dozt) RICOCI, de 

ocordo com u cs~ • -lidadcs do Aau.o 11 do 

edital . 

llat lk Ucil.o.lill; MCI>O<I'I\lço 

.làllu~rtatll d&JJclJadlt: 03.0.12009, .. 13:00 

HJ . 

~~ Pródio sede da Pte reinu. de ltaubal - AP (S&Ia da 

CPLCOS~ 

OBS: Edilal compltto e oeuo """"'" cowao disponl""is 

puiwntn"' e poderio JCf ob<idoo, na ao1a da CPL. no 

hcririo OI:GO b ll~. em di•lll<is, mediaMo CllltteJII de OI 
(um) disoucte viracm ou oondrive .,... mvaciO do D\CimO. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RG do repreoenuntt lcpl c Clrllllbo ~ da -

Qualquer infonnoçlo odiciOCIOI poderi ser obtida no endereço 

supncic.odo. 

lw.J.I-AP, 12 de liiiiÇO de 2009. 

'""· . t/.~ ~ (:::'\.-.~,. 
CUS VTNI . 01: BARROS' 

,.,...... ... ,llti/AJ' 

O PIU!FtlfO 00 MVNICIPIO DE 
lfAUIIAUAI', no uso de suas a11ibu1ç0os 1cpis, e 

Consídcfando que houve ~ no 
Pnx:esoo licilolil<io em Ida; 

Considenndo o aundimemo aos inlcresscs 
públi<:oo, 

RESOLVE: 

TORNAR PÚBLICA 1 ANULAÇÃO do 
procedimento Jjcil&lllrio 100 a modalidade TIP a. 
~I.COSIPMJM caje ob,ine t a 
••~• de -• Ualdade de Se64< .. 
llaullai!AP. 

lllubol!AP, 12 de março 2009. 

-~ ... c. .. 
Prddla da ~.;lkllallllal 

( P~~licaçÕes Diversas 

SEC-ALIMENTO 
Slndiea1o da. Empregada. no com6n:lo Varwjlata e 

Atacadiata de a.neroa Allmenllcla. de Macapi e 
Santana do Eatado do Arnapi . 

EDITAL DE CONVOCAÇÁO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA. 

A presidente do SEC- AUMENTO, no uso daa 
AlribuiQOes Que lhe do conferidas pelo Estatuto 
Social da Entidade, resolve convocar todos os 
Trabalhadores do comércio varejista a atacadista de 
gêneros alimenti<:K>. de Macapi e Santana. associados 
ou não em pleno gozo de seus dire~os sildicais a 
comparecerem em 0018 Assembléia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 23 de Marco do 
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corrente ano. Segunda - feira •s 18:00 horas em 
primeira chamada com 213 dos associados e as 18:30 
horas em segunda • ultima chamada, será na sede 
social do sindicato, sito • Rua : Manoel EUCIOJdo 
Pereira n"1688- B, Baino: Santa Rita para deliberarem 
a seguinte pauta do dia: 

a) Leitura do Edilal de convocaçao; 
b) DiscussAo para aprovaçAo ou nlo da propo$18 

do Termo Aditivo a CCTe do Termo· Aditivo ao 
A.C.T, já previamente elaborada pela diretoria 
do ano de 200912010 • encaminhameoto ao 
sindicato patronal; 

c) Autoriza;ao para diretoria fazer as 
negodaçOes do Termo Aditivo a CCT 
200912010 e Termo Aditivo ao A.C. T; 

d) E o que o correr. 

Macapâ/AP, 1~ço de 2009. 

Maria de • Coelho 
Presidente ALIMENTO 

CONSTRUTORA TROPICAL L TDA 

Torna público que recebeu da SEMA, a 
licença de instalação com validade de 365 
dias para a Construção da Escola Estadual 
Protótipo, co.m 16 Salas de Aula. no Bairro 
Araxá, em Macapá-AP. 

I 

IRMÃOS ROGERI CONSTRUÇÃO E COMERCIO 
LTDA 

CNPJ: 23.086.739-0001-63 
Toma público que requereu a Renovação da 
Licença de Operação (L.O) com atividade de 
extração de aterro e lotcritico (piçarra) junto a 
SEMA- Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
o mesmo esta localizado na Rod. Duque de 
Caxias K.m.09 - Macapá- AP 

~q de Março de :;Lq4s 

64 An.os de Atividade 


	

