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N° 4649 

Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

LEI N" 1. 432 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

Altero dispositivos do Lei n• 0915 , de 18 
de agosto de 2005, que dispõe sobre o 
Regime Próprio de Previdência Social e 
sobre a Entidade de Previdência e dá 
outr as providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1° Os artigos 91 c 92, da Lei n• 0915, -de 18 de agosto de 
2005, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do 
Amapá e sobre a Entidade de Previdência, passam a vigorar com a seguinte 
redação: . 

•Art..2_L Fica constituída no ãmbito do Estado do Amapá, 
a segregação de massa de segurados do seu Regime 
Próprio de Previdência Social, por meio da criação de um 
Plano Financeiro e um Plano Prcvidenciãrio, constituindo 
unidades orçamentarias, financeiros e contábeis distintas 
de sua Unidade Gestora. 

§ 1 • O Plano Financeiro destinar-se-à ao pagamento dos 
beneficios previdenciarios aos segurados que tenham 
ingressado no serviço público estadual e aos que já 
recebam beneficios previdcnciarios do Estado, e seus 
respectivos dependentes, até a data de 31/12/2005, 
obedecendo aos seguintes critérios: 

I . os segurados que aufcrirem beneficio previdenciário 
até a data de publicação desta lei, independente da data 
do seu ingresso no serviço público estadual, ficam 
alocados no Plano Financeiro; 

11 • os beneficiários que auferirem beneficio previden· 
ciãrio até a data de publicação desta lei, independente da 

data do ingresso do instituidor do beneficio no serviço 
publico estadual, ficam alocados no Plano FinMceiro. 

§ 2• O Plano Previdenciãrio destinar-se-á ao pagamento 
dos beneficios previdenciários aos servidores titulares de 
cargo efetivo que ingressarem no serviço pliblico esta· 
dunl, a partir da data de O I /01/2006, e aos seus 

respectivos dependentes, ressalvado o disposto nos 
incisos I e 11, do parágrafo primeiro, deste w·tigo. 

§ 3" O Plano Financeiro será estruturado em rcr~mc 
orçamentãrio na fonna defmida pelo Ministério de Previ· 
dência Social, e o Fundo Prcvidenció.rio será estruturado 
em regime de constituição de reservas de cnpital. 

§ 4• Serão destinadas ao Plano Financeiro, as contri· 
buiçõcs dos segurados ativos e inaúvos que tenham 
ingressado no serviço público até data de 31/ 12/2005, e 
respectivos beneficiãrios. 

§ s• Serão destinadas ao Plano Previdenciário, as contri· 
buições dos segurados ativos e inativos que tenham 
ingressado no serviço público a partir data de 
01/01 /2006, e rcspccúvos beneficiários, ressalvado o 
disposto nos incisos I e 11 deste artigo. 

§ 6° Serão destinados ao Plano Financeiro ou Previ· 
denciãrio, dependendo da data da ocorrência de seu fato 
gerador, se anterior à data de corte, ao Plano Financeiro 
ou se a partir da data de corte, ao Plano Previdenciario, 
os seguintes bens e direitos: 

I · o superduit gerado pela contribuição dos segurados e 
beneficiários em relação à dc~pesa previdenciãria, 
enquanto a despesa previdenciária for inferior ao mon· 
tante arrecadado por estas contribuições; 

I! · o superduit gerado pela contribuição do Estado, atra· 
vês dos órgãos dos Poderes Legislativo, Execuúvo e 
Judiciario, inclusive o Ministério Público e o Tribunal de 
Contas, e de suas Autarquias c Fundações ~bli~as, em 
relação ã contribuição referente aos segurados ativos, 
enquanto a despesa previdenciária for inferior às respec
tivas contribuições dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas e do Estado c seus órgãos; 

lli · os créditos oriundos da compensação previdenciaria 
de que trata a Lei Federal n• 9.796, de OS de maio de 
1999; 
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PODER EXECUTIVO 

Governador: Antônio Waldez Góes da Silva 
Vice- governador: Pedro Paulo Dias de Cárvalho 

Secretarias Especiais de Desenvolvimento Setorial 

Govemadoria Coord. Polhica e Institucional do Amapá: Alberto Pereira Góes 
Desenvolvimento da Gestão do Est. do Amapá: Joel Nogueira Rodrigues 
Desenvol. Econôm ico do Est. do Amapá: Antônio Carlos da Silva Farias 
Desenvol. Social do Est. do Amapá: Maria de Nazaré F. do Nascimento 
Desenvolvimento da Defesa Social do Est. do Amapá: Aldo Alves Ferreira 
Descnvol. da Infraestrutura do Est. do Amapá: Alberto Pereira Goés (interino) 

Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Brasil ia: Francisco Orlando Costa Muniz 
Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas: JoAo Neves Silva 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Marco Johnny de O. Nascimento 
Secretaria Extraord. de Politicas para Mulheres: Ester de Paula de Araújo 
Secretaria Extraord. de l'ollticas Afro-Descendentes: Manoel A. de Souza 

Órglos ~stratégicos de Execução 

Gabinete do Governador: Luis da Conceição Pereira GÓes rl'a Cc,sta 
Gabinete de Segurança Institucional: Cel PM Bráulio Rosani Gond im Cruz 
Centro de Apoio a Coordenação Setorial: Édria Mie beiJe Guimarães da Silva 
Auditoria Geral: Edla Pinheiro Ribeiro 
Procuradoria Geral: Nelson Adson Alm eida do Amaral 
Defensoria Pública: Uelder José Freitas de Lima Ferreira 
Policia Militar: Cel. PM GastAo Valente Calandrini de Azevedo 
Policia Civil: Paulo César Cavalcante Martins 
Corpo de Bombeiros: Ccl BM Giovanni Tavares Mnciel Filho 
Policia Técnico Científica: Elictc Nascimento Borgc$ 
Ouvidoria-Geral: Oton Miranda de Alencar 

Secretários de Estado 

Administração: Welington de Carvalho Campos 
Desenvolvimento Rural: José de Rlbamar de Oliveira Quintas 
Cultura: João Alcindo Costa Milbomcm 
Comunicação: Marcelo Ignácio da Roza 
Ciência e Tecnologia: Aristóteles Viana Fernandes 
Dcspono c Lazer. Hildo dos Santos Fonseca 
Educação: Josi Adauto Santos Ditcncourt 
Receita Estadual: Arnaldo Santos Filho 
Indústria e Comércio: Sebastião Rosa Máximo 
Infraestrutura: Alcir figueira Matos 
Meio Ambiente: Paulo Sérgio Sampaio Figueira (interino) 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Huroldo Vitor de Azevedo Snntos 
Saúde: Pedro Pau lo Dias de Curva lho 
Segurança: Aldo Alves Ferreira 
Sctrap: Rodolro Fernandes da Silva Torres 
Trabalho e Empreendcdorismo: Maria Anésia Nunes 
Turismo: A na Célia Melo Brazao do Nascimento 
Mobilizaçao Social: Mar!lla Brito Xavier Góes 

Autarquias l!staduais e Órgãos VInculados 

Adap: Robério Aleixo Anselmo Nobre 
Amprev: Artur de Jesus Barbosa Sotlio 
SIAC - Super Fácil: Luzia Br ito Grunho 
EAP: Maria Goretb da Silva e Sousa 
lapcn: CcL Walcyr Alberto Santos 
Detrao: Cel. PM José Furtado de Sousa 
Oiagro: Rosival Gonçalves de Albuquerq ue 
Feria: Kátia Regina Baliciro de Souza 
Hemoap: Joio Ricardo Silva Almeida 
rEPA: Benedito Vitor Rabelo 
JPEM: Alei r Mary Sampaio 
Jucap: Gilberto Laurindo 
Lacen: Juvanete Amoras Távora Miranda 
Pescap: José dos San tos O liveira 
Procon: Alba Nizc Colares Caldas 
Prodap: Fernando AQtônlo Hora Menezes 
RDM: Carlos Luiz Pereira Marques 
Rurdp: Juezer de Lima Dantas 
IMAP: Ojalma Vieira de Souza 
ARSAP: Fernando Dias de Carvalho 
p·e Jol!o da Cu nha Mourl!o Neto (interino) 
UEAP· '\la r ia da Silva 
Funsc. :losco Alfaia Dias 

Sociedades de Economi a Mista 

AFAP: Ana Dalva de Andrade Ferreira 
Caes~ 
CEA: Joslm ar Peixoto de Souza 
Ga5ap: Rozlely de Jesus Pontes da Silva 

IV - o produto da alienação de bens c direitos do Regime 
Próprio de Previdéncia Social; 

V - o produto da alienação de bens c direitos do Estado 
transferido ao Regime Próprio de Previdcncia Social; 

VI - as doações e os legados; 

VIl - as contribuições ou aportes extraordinãrios, se apu
rada a necessidade por avaliação atuarial. 

§ 7• No caso da avaliação atu arial indicar déficit deverâ 
ser apresentado no Parece.r Atuarial plano de amortização 
para o seu cquacionamcn to. 

§ a• o plano de amortização deverá estabelecer um pra.?.O 
máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam 
acumulados os recursos necessários para a cobertura do 
déficit atuarial. 

§ g• O plano de amortização poderü ser revisto nas 
reavaliações atuariais anuais respcitnndn srmprc o 
periodo remanescente para o equacionamcnto. contando 
a partir do marco inicial estabelecido pela implementação 
do plano de amortização inicio!. 

§ I O. O plano de amortizaçiio indicado no Parcccr 
Atuarial somente será considerado implemenuutc> a partir 
do seu estabelecimento em lei do ente fcdcrntivo. 

§ 11. O plano de runortizaçflo poderá consist.i.r no 
estabelecimento de alíqu ota de contribuição suplementar 
ou em aportes periódicos cujos valores sejam pré
estabelecidos. 

§ 12. A defi nição de alíquota de contribuição suplementar 
ou aportes periódicos deverü estar fundamentado na 
capacitação orçamentária c financeira do en te federativo 
para o cumprimento do plano de amoruzação, com 
previsão no Plano Plurinnal a partir do nno de 2012. 

I - as alíquotas ou aportes periódicos constituirão um 
programa orçamem iuio especifico, não comprometendo 
as dotações orçamentilrias ordinárias dos entes insti
tuidores; 

11 . as parcelas a que se referem o inciso anterior se.rll.o 
retidas pelo Poder Execu tivo e repassadas ao RPPS/ AP. 

§ 13. O plano de amortização de cada exercício, após 
definido c aprovado em reunião ordmária do Conselho 
Estadual de Previdência. será encaminhado aos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, inclusive o Ministério 
Público e o Tribu nal de Contas. e de suas Autarqu ias e 
FUndações Públicas, pela Amapá Prcvidéncia. até o dia 
30 de junho do exercício anterior ao da execução do 
phUlo." 

~ Na hipótese do Plano Previdenciilrio apresentar 
resultado superavitário com [ndioc de Cobertura superior 
a J ,25, em, no mínimo, cinco exercic1os consecutivos 
poderá ser revisto o plano de custeio, por mCio da 
alteração dos parâmetros adotados na segregação de 
massa de que trata esta Lei. mediante prêvia aprovação 
da SPS/MPS." 

Art. 2° Es ta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de O I de janeiro de 2010. 

Macapó. 29 de dezembro ~ 2009 

..,. fiAÂft í 

- ~~~ SilVA 
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LEI N° 1. 433 DE 29 DE DEZEMDRO DE 20o9 

Declaro de Utilidade Pública a 
Associaç3o dos Moradoru do Bairro do 
Aeroporto no Município de Porto 
Grande - AMBA. no âmbito do Estado 
do Amapá. 

O GOVERNADOR DO ESTADO t>O AIMPÁ. 

f aço saber que a Assembleia l.cgislativa do Estad' do Amapá 
oprovou e eu, nos termos do art. 107 do Constituição Estadual. sanciono a 

seguinte l.cl: 

Art. t • É declarada de Utilidade Púb4ca a Associação dos 
Moradores do Bairro do Aeroporto no Município de Porto Grande - AMB!\, 
fu ndada em 03 de julho de 2005. 

Art. 2° Os cfe1tos desse titulo cessarão se a entidade: 

I - deixar de cumprir por 03 (trés) anos, scrviçoa prestados ao 
Município de Porto Grande ou parar suas atividades por dec1S<i0 
asscmbleia geral; 

li - substituir os preceitos estatutãnos quanco de sua 
conslltuição imcial; 

111 - alterar sua dcnommaçào c seus ob;ctivos SCI!l justificativa da 
ocorrência aos poderes públicos. 
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Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Macopá, 29 de dezembro de 2009 

LEI W 1 .434 DE 29 DE DEZEMilllO DE 2Cog 

Declara de Utilidade Pública no âmbito 
do Estado do Amapá a Associação 
Musical Primavera - AMUP. 

O GOVERNAI>OR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ. 

Faço saber que a Assemblcia Legislativa do Estado do Amapá 
aprovou c cu, nos termos do art. 107 do Constituição Estadual, sanciono o 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica declarada de Utilidade Pública no ãmbito do Estado 
do Amapá a Associação Musical Primavera · AMUP, pessoa jurklica de direito 
privado com fins não econômicos, personalidade j urídica, CNPJ n• 
06. 163.770/0001·3 1, constituída em 23/10/03, com sede e administração no 
município de Macapá, Estado do Amapá, sito a Avenida Paraíba, n• 95, Bairro 
Pacoval. 

Art. z• Esta Lei entra em vigor na data de sua pu~licaç..~o. 

Macopcí, 29 de deze mbro de 200.9 
...:-. 

í ~~ ll 
ANTÔNfõ] VALDEZ GOE\s ~A ILVA 

Governado~ I_ __ 
LEI N° 1 • 435 DE 29 .. DE DEZEMBRO DE 2009 • • 

Denomino de "Advogado Lourival 
Queiroz Alcântara~ o prédio do sede 
da Defensoria Pública do Estado do 
Amapcí c dá outros providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. 

Faço saber que o Assembleia Legislativa do Estado do Arnopó 
aprovou e cu, nos termos do art . 107 da Constituiç3o Estadual, sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica denominado de "Advogado Lourival Queiroz 
· Alcântara•, o prêdio da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá. 

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

Macapcí, 29 de dezembr o de 2009 

.mó JiiW~~" sa" ~w~ 

LEI W 1.436 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

Dispõe sobre custas judiciais c 
emolumentos dos serviços notlll'lals c 
de registros públicos no Estado do 
Amapá, c dá outras provldêpclas . 

Faço saber que a Asscmblela Legislativo do Estado do Ame1pá 
aprovou c cu, nos termos do art. 107 do Constituição Estadual. sanciono a 
seguinte Lei : 

TÍTULO I 
PARTE GERAL 

CAPÍTULO I 
OAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Esta Lei fum as custas judiciais e os emolumentos dos 
serviços notarias c de registro no Estado do Amapá e estabelece regras para 
cobrança. 

§ t• As custas judiciais devidas pelo processamento de feitos na 
J ustiça Estadual são fixadas conforme a natureza do processo e a especie do 
recurso. 

§ 2" Os emolumentos dos serviços notariais c de registro são 
fixados de acordo com o ato praticado, correspondendo ao efetivo custo e à 
adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados. 

§ 3• A cobrança das custas judiciais e dos emolumentos dos 
serviços notariais e de registro obedecerá ao disposto nesta Lei, na legislação 
federal aplicável c nas tabelas anexas, cujos valores constam expressos em 
moeda corrente do pais. 

§ 4• As custas judiciais e os emolumentos dos serviços notariais 
e de registro, assim como as faixas e limites de valores constantes nas 
respectivas tabelas, serão atualizados anualmente pelo lndice Nacional de 
Preços ao. Consumidor divulgado pelo Institu to Brasileiro de Geografia e 
Es~tística ~ lm'(;=IBOE, cujas tabelas serão publicadas po Diário Oficial, até o 
último dia do ano, observando-se o princípio da anterioridade. 

. tabela OI; 

tabela 08; 

09; 

tabela 10. 

Art. z• Integram a presente Lei as seguintes tabelas: 

.1 - Tabelas de Custas Judiciais, compreendendo: · 

a) Atos das Secretarias do Tribunal e Porte de Remessa e Hctomo 

b) Atos das Secretarias dos Juizados Especiais - Tabela 02; 

c) Atos das Serventias J udiciais • tabela 03; 

d) Atos dos Distribuidores Judiciais - tabela 04; 

e) Atos dos Contadores Judiciais • tabela OS; 

Q Atos dos Avaliadores Judiciais - tabela 06; 

g) Atos dos Partidores Judiciais - tabela 07; 

h) Atos dos Analistas Judiciários em Execução de Mandados -

i) Atos dos Leiloeiros Judiciais e Porteiros dos Auditórios - tabela 

j) Atos dos Depositários Judiciais e dos Depositários Públicos -

11 - Tabelas dos Emolumentos Extrajudiciais, compreendendo: 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA 

~ /:~-.. ~ .. , "'·~. ~ 
Regina Lúcia Costu Martins Dagher 

Diretora 

Robertson Pena Pestana 
Chefe da Divisão Administrativa 

Antônio Carlos Rosa da Silva 
Chele da Divisão de Comercialização 

Raimundo Nazaré Tavares Ferreira 
Chefe da Divisão Industrial 

Membro da ABJO- Associação Brasileira de 
Imprensa Oficiais . 

Sed!!: Av: Aurino Borges de Oliveira, 103 
Bairro São Lázaro Macapá-AP 

CEP: 68.908-470 
Fones: (96) 3212-2136 - 3212-2137 

3212-2138 Fone Fax: (96) 3212-2135 

' "''""· .>: 

... , .. -~- ·~ -- -

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE 

LARGURA PARA TRêS COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA 3 MESES 6 MESES 12f!lESES 

01 ASSINAT. R$75,00 R$ 150,00 R$ 300,00 

ASSINA TU· 
02 RA C/ REMES R$ 225,00 R$ 450,00 R$ 900,00 

SA POSTAL 

www.sead.ap.gov.br 

1 I ;,-1 il 

2··· - · J 

'i~~~ 
-., "' 

PREÇOS DE VENDAS AVU LSAS E PUBLICAÇÕES 

Exemplar ................................................................ RS 5,00 
·· Exemplar Atrasado .... - ......................................... RS 6,00 

Cenlin~etro Composto Cnl Lauda Padrlio ............ RS 5,50 
Centímetro para Compor ..................................... RS 8,00 
Página Exclusiva ............................................... RS 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... RS 50,00 

Ao DIO reserva-se o direito de recusar a 
publicação de matérias apresentadas em 

desacordo com suas normas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às IZ (óo horas 
DAS ·14;j0 ~s 18:00 horas 

. ' 4' -

r 
I 
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a) Imóveis - tabela OI, desmembruda em: 

1. Registro de Imóveis em Geral - tabela OI-A; 

2. Registros Relativos à Incorporação Imobiliária c â 
Especificação ou Instituição de Condomínio- tabela O 1-8; 

3. Averbações Relativas à lncorporaçào Imobiliária e ao 
Condomínio- tabela 01-C; 

4 . Registro de Loteamento ou Desmembramento, Urbano ou 
Rural, Excluídas as Despesas de Publicação, Por Lote - tabela - O 1-0; 

5. Averbação em Geral- tabela 01-E; 

6. Pacto Antenupcial- tabela- 01-F; 

7. Registro de Cedula de Credito Rural, Comercial e Industrial, 
Debêntures e Alienação Fiduciária de Imóveis - tabela O 1-G; 

8 . Certidões, Incluindo Buscas- tabela 01-H; 

9 . Registro de Constrições Judiciais - tabela 01 - 1. 

b) Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais - tabela 02, 
desmembrada em; 

I. Do Casamento - tabela 02-A; 

2. Do Juiz de Paz - tabela 02-B; 

3 . Da Retificação e da Inscrição - tabela 02-C; 

4 . Das Segundas Vias de Certidão - tabela 02-D; 

5. Das Buscas- tabela 02-E. 

c) Registros de Tltulos e Documentos - Tabela 03, desmembrada 
em: 

I. Dos Oficiais do Registro de Títulos c Documentos - tabela 03-
A; 

2 . Do Registro Integral de Títulos, Documentos ou Papel sem 
Valor Decl.arado- tabela 03-B; 

3. Do Registro Resumido de Contratos, Títulos c Documentos -
tabela 03-C; 

O; 

em: 

04-A; 

4 . Das Diligencias para Cumprimento de Notificuç.õcs - tabela 03-

5. Das Certidões- tabela 03-E; 

6. Das Averbações - tabela 03-F. 

d} Registro Civil das Pessoas Juridicas - tabela 04 , desmembrada 

I. Dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Juridicas - tabela 

2. Das Averbações, Autenticações e Certidões - tabela 04-B. 

e} Tabelior'ato - tabela 05, desmembrada em: 

1. Das Escrituras Públicas - tabela 05-A; 

2. Das Escrituras Públicas sem Valor Declarado - tabela 05-B; 

3. Das Certidões de Traslados - tabela 05-C; 

4 . Das Procurações c Substabelecimentos - tabela 05-D; 

5. Do Reconhecimento de Firma e da Autenticação- tabela OS-E. 

f) Oficiais de Protesto de Letras e Títulos - tabela 06, 
desmembrada em: 

I. Do Protesto - tabela 06-A; 

2 . Do Apontamento - tabela 06-B; 

3. Do Cancelamento e da Desistência de Ap~>nlamento - tabela 
06-C; 

4. Do Cancelamento do Protesto e da Desistencia de 
Apontamentos - tabela - 06-D; 

5. Das Intimações - tabela 06-E; 

6. Das Certidões - tabela 06-F; 

7. Do Lançamento de Contraprotesto- tabela 06-G; 

8. Outras Certidões e Buscas - tabela 06-H. 

Art. 3• Pelos atos não incluídos em tabela específica e que 
devam ser praticados, as custas e os emolumentos serão devidos por ato 
id~ntico previsto para outra serventia, vedada a cobrança· de quaisquer outras 
quantias não e>tpressamente previstas nas tabelas. 

Art. 4• Não haverã restituição de custas ou emolumentos por 
ato ou di ligencia efetivamente realizados e posteriormente tornados sem efeito 
por culpa do interessado. 

Art _ !5• Os próiZOs para a realização dos atos judiciais ou 
extrajudiciais somente obrigam o servidor, o notãrio e o oficial de registro se 
recolhidas as custas ou os emolumentos correspondentes, ressalvados os 
casos de imunidade, nào-incid!ncia, isenção, gratuidade e suspensão da 
exigibilidade, previstos em lei. 

Art. 6• Os recolhimentos das custas j udicias serão certificados 
nos autos e os recolhimentos dos emolumentos extrajudiciais constarão no 
próprio ato e à margem dos traslados, certidões, instrumentos e papéis 

expedidos, indicando os respectivos valores, as tabelaa c itens aplicados, 
assim como a data do efetivo pagam~nto. 

Art. 1• ll: obrigatória a fixação nas serventias judiciais e 
extrajudiciais, em local visível ao Vúblico, de painel reproduzindo 
integralmente as tabelas desta Lei, para os atos respectivos. 

§ 1• Ato da Corregedoria-Geral da Justiça Clltabcleccrã as 
dimenSões e a forma de apresentação do painel. 

~ 2• A inob~erváncia do disposto neste artigo configurara falta _. 

grave do delegatário. 

C-"PfTvLO n 
M FISCAL.IUÇÃO E bAS PEN-"Lli:MbES 

Art. e• Ao Corregedor-Geral da Justiça, aos Juizes, uo Diretor 
do Departamento Judiciário do Tribunal, aos Chefes de Contadoria aos 
Chefes de Secretaria e aos Notários e Registradores, incumbe a fiscalizaçAo da 
cobrança e do recolhimento das cus tas e emolumentos futados nesta Lei. 

Art. 9• Sem prejuízo das sanções disciplinares e penais, na 
forma da lei, a cobrança indevida ou excessiva de custas ou emolumentos 
acarretara ao infrator, além da restituição, a aplicação de multa equivalente ao 
dobro do valor cobrado, a qual será recolhida ao Pundo de Manutenção e 
~eaparelhamento da Justiça - FMRJ, instituído pelo Decrdo n• 156, de 
30/09/1991. 

§ t• Compete ao Corregedor-Geral da Justiça a instauração de 
procedimento para a apuração da infração prevista no caput deste artigo. 

§ 2" Da decisão no processo administrativo de que trata o § t• 
deste artigo caberã recurso ao Pleno do Tribunal de Justiça, no prazo de cinco 
dias. 

Art. 10. A restituição e o pagamento da multa previstos no artigo 
9• deverão ser efetivados pelo agente infrator em cinco dias da ciência da 
decisão definitiva. 

TiTuLo n 
MS CUSTAS JUDICIAIS 

C-"PfTvLO I 
DA CONTAGEM 

Art. 11 . Consideram-se custas ou despesas judiciais, a serem 
contadas para efeitos processuais, o valor monetário correspondente: 

I - á prática dos atos processuais previstos nas tabelas anexas; 

11 - á expedição de atos processuais pélos serviços de 
comunicação; · 

111 - à publicação de atos processuais em órglos de divulgação; 

IV - à expedição de certidões pelas Escrivanias das Varas e 
demais servel'ltillll judiciais; 

V - às despeaaa com a guarda e conservação de bens penhorados, 
arrestados, sequestrados ou apreendidos judicialmente, a qualquer titulo, ou 
de bens vagos ou de ausentes, em depósito; 

V1 - às despesas de demolição, nas açOcs com tais pedidos c nas 
de nunciação de obra nova, quando vencido o denunciado; 

VII - ils despesas de arrombamento e remoçno, nas uçõc~ de 
despejo e reintegração de posse, ou de quaisquer out.-as díliecncias 
preparatórias de ação, quando ordenadas pelo juiz; 

Vlll - às multas impostas às partes, nos termos da legislação 
processual; 

IX - às despcsaa de condução e estada, quando necessárias, dos 
j uius, membros do Ministério Público e serventuários da Justiça. nas 
diUgências que efetuarem; 

X - ã taxa judiciária: 

XI - ao porte de remessa e retorno. 

Paràgrafo único. As custas c despesas previs tas nesta Lei ntlo 
excluem outras estabelecidas na legislação processual vigente. 

Art. 1Z. Para a inclusão na conta, as despesas deverão ser 
comprovadas nos autos pelo servidor ou pela parte que as tenha satisfeito. 

Art. 13. Nos casos dos incisos VI e VII do art. 10, aa despesas 
deverão ser previamente aprovadas pelo juiz, ouvida a parte interessada na 
diligência. 

Art. 14. Os valores devidos ao perito, ao intérprete c ao tradutor 
são futados pelo juiz em favor de tais profissionais, segundo as tabelas desta 
Lei. 

Parágrafo único. Na ausência de previsão naa tabelas, ouvidas llll 
partes, deverà o juiz fixar o valor da despesa com base no estabelecido para as 
re!lpectivas categorias profissionais, atendidos o grau de zelo profissional, o 
lugar da prestação do serviço, a natureza e a complexidade do trabalho 
realizado, assim como o tempo exigido para sua realização. 

Art. 15. ll: vedada a remessa dos autos à contadoria 
exclusivamente para contagem de custas, mas estas serio obrigatoriamente 
contadas, ainda que jã recolhidas, sempre que os autos forem remetidos para 
os câlculos previs tos na legislação processual. 

Art. 16. Não constituem receita do Erârio e não serão recolhidas 
a favor do Pundo de Manutenção e Reaparelharnento do Judiciário- FRMJ, as 
parecias consideradas pela Lei Processual como indenização de despesas a 
cargo da parte vencida nos feitos judiciais. 

CAPÍ'TVLO ll 
bA CONI>UÇÃO, ESTADA E biUG@NCIA 

Art. 17. Os jui~s. membros do Ministério Público e 
serventuários da Justiça. exceto o Analista Judiciário em Execução de 
Mandados e o Avaliador Judicial, terão direito à condução e estada quando 
praticarem atos ou diligências nos processos judiciais, fora do recinto do 
fórum ou do cartório. 

cAPtrvt.om 
DAS ISENÇóES E DA NÃO-INCIDÊNCIA_ 



Macapá 29.12.2009 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 05 

Art . 16. Süo isentos do pagamento de custas : 

1 • o beneficiário da Justiça gratuitn , observada ü lcgi•laç.:io 
federal especifica; 

11 • o réu <.lcclarado pobre. nos fe1tos criminais; 

111 • o autor nas revisões criminais; 

!V • os postulantes em processos e recursos de ·habeas corpus e 
habeas data; 

V • as partes nos feitos referentes à criança e ao adolescente em 
situação irregular; 

VI · a parte que interpuser o agravo retido; 

VIl • a parte que interpuser os embargos de declaração; 

Vlll . a União, os Estados , o Distrito Federal, os Municípios, c 
suas respectivas autarquias, exceto quanto aos valores devidos a peritos, 
arbitradores e intérpretes. 

§ I ' As isenções pre,~stas neste artigo não dispensam as pessoas 
jurídicas de direito público interno e suas au tarquias, quando vencidas, de 
ressarcirem a parte vencedora das custas e demais despesas que esta 
efetivamente tiver suportado no curso do processo. 

§ 2' As pessoas jurídicas de direito público interno e suas 
au tarquias deverão fornecer os meios para a realização das diligências que 
requererem. 

Art. 19. Não há incidcncia de custas: 

I · nas ações relativas aos Juizados Especiais, em primeiro grau 
de jurisdição; 

11 • no duplo grau obrigatório de jurisdição; 

!11 no conflito de competência suscitado por autoridade 
JUdiciária ; 

IV · nas ações propostas e nos recursos interpostos pelo 
Ministcrio'público c pela Defensoria Pública 

CAPÍTULO IV 

DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

Art. 20. As custas serão pagas pelos interessados em 
estabelecimento bancário indicado pelo Tribu nal de Justiça, cabendo ao autor 
adinntã-las no caso de atos e diligências requeridos pelo Ministério Público ou 
ordenadas, de ofi cio, pelo juiz, nos termos da lei processual vigente. 

Art. 21. A extinção do processo por ltbandono, desistência ou 
transação, em qualquer fase, não dispensa o responsãvel pelo pagamento das 
custas, nem implica em rcstituiçáo. 

Art . 22 . As custas referentes às ações de competência originària 
do Tribunal serão pagas: 

I . antes da distribuição ou do rcgi•tro, juntamente com a taxa 
judiciária, as <.levidas: 

a) por atos da Secretaria do Tribunal; 

b) pelas citações ou intimações, pessoai~ ou postais, requeridas 
na petição inicial. 

!I · antes da prática do ato, nos demais casos. 

Art. 23. Ressalvados os casos orfnnológicos excepcionais, a 
cri tê rio do juiz, as cu stas relativas às causas pertincÍ1tcs aos demais juizos de 
I' grau serão pagas: 

1 • ontes da distribuição ou do registro, juntamente com a taxa 
judi~iaria, as de~das: 

a) por atos do Distribuidor e da Serventia Juuicial; 

b) pelas citações ou intimações, pessoais ou postais, requeridas 
na petição inicial. 

!I . no alo da interposição do recurso e dentro do prazo previsto 
pela legislação processual vigente, as devidas por atos das Secretarias dos 
Tribunais c despesas por porte de remessa e retomo, sob pena de deserção; 

IH · antes da prática dos a tos, nos demais casos, tais como 
penhora, arresto, sequestro, pcrlcia , avaliação, busca, certidão, apreensão, 
intimações para audiencias; 

IV . quando houver determinação judicial , as devidas por atos 
dos inventariantes, leiloeiros, liquidantes, testamenteiros, tutores e 
clepositàrios; 

V • após o cálculo, as devidas por ato da Serventia Judicial, 
quando cobradas proporcionalmente. 

§ I' Somente com o recolhimento prévio das custas pelo 
requerente é que será apreciada a admissibilidade do litisconsórcio facultativo, 
da assisténcia, da opos1ção ou de qualquer das modalidades de intervenção de 
terceiros. 

§ 2' As cus tas devidas pelo Registro da Distribuição serão 
recolhidas antecipadamente à prática do ato. 

Art. 24 . Nos Juizados Especiais, interposto recurso, o seu 
preparo compreender;\ as custas c todas as despesas processuais, incluindo 
aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição c observada a tabela 
especifica. 

Art . 25. Sem prejuízo da gratu idade, quando concedida nos 
termos da lei federal , as custas c a taxa judiciária, quando d~das, serão 
pagas ao final : 

1 • na ação popular; 

11 · nos litigios relativos a acidentes do trabalho; 

lll · na ação civil pública; 

IV · nas ações penais públicas c nas ações penais privadas 
subsidiárias da publica, em caso de condenação; 

V . nas ações penais privadas, propostas nos termos do art. 32 
do Código de Processo Penal, em caso de condenação. 

Art. 26. Nos arrolamentos processados de acordo com a Lei 
l'ederal n ' 7.019 /82, de competência da Vara de Familia, órfãos e SucessOes, 
os valores ntribuidos nos bens imóveis, para efeito de contagem e cobrança de 
custas, não poderão ser inferiores aos valores venais que serviram de base 
para lançamento do imposto predial e territorial no exercício i.mc.diatamente 
anterior ao da abertura do processo, competindo ao inventariante fazer a 
respectiva prova. 

Art. 27. Nos fe itos relativos a ações penais públicas c a ações 
penais privadas subsidiárias da pu blica, as cuslas serão pagas ao final pelo 
réu, se condenado. 

Parágrafo único. Nos feitos relativos a ações penais privadas, as 
cus tas serão recoUudas de acordo com as normas previstas para os feitos 
civei's. 

Art. 26 . Nas hipóteses em que admitido o pagamento das custas 
após a distribuição, esta será cancelada se o feito n6o for preparado no prazo 
de trinta dias. 

Parágrafo único. Salvo disposição legal ou determinação judicial 
em contrário, será de cinco dias o prazo para o recolhimento das custas 
devidas por atos a serem praticados nos feitos judiciais. 

Art. 29 . Não havcró. pagamento de novas custas no caso de 
redistribuição do feito em virtude de reconhecimento de incompetência entre 
juizes estaduais, nem restituição quando a competéncia for dedmada para 
outros órgãos jurisdicionais . 

Art. 30. Ressalvados os casos de falência c outros previstos em 
lei, não terá andamento o processo sem a prova do pagamento das custas 
de~das, juntada aos autos. 

Art . 31 . Incumbe ao juiz, com a colaboração do escrivão, 
mediante certidão, c à Secretaria do Tribunal, a verifica ção do exato 
recolhimento das custas e da taxa judiciária antes da prática de qualquer ato 
decisório. 

Art . 32. Os processos fmdos não poderão ser arquivados sem 
que o escrivão ou a Secretaria do Tribunal certifique nos autos estarem 
integralmente pagas as cus tas c a taxa judiciária. 

§ 1° Constatada a existéncia de debito, o escrivão ou a Secretaria 
do Tribunal notificarã por via postal a parte devedora, para efetuar o 
pagamento no prazo de trinta dias. 

§ 2° Decorrido o prazo previsto no § I ' sem que o débito tenha 
sido quitado, o processo somente poderá ser arquivado após ter o escrivão ou 
a Secretaria do Tribunal expedido certidão sobre o fato, especificando todas as 
parcelas devidas, a qual deverá ser encaminhada â Procuradoria Fazendária 
do Es tado, para fins de inscrição do debito na Di~da Ativa e execução. 

§ 3" A inobservância do disposto neste artigo implicará falta 
funcional grave. 

§ 4° ~ dispensável a inscrição <.lo débito em Divida Ativa se o seu 
valor total não ultrapassar o valor prc~sto para as custas judiciais mínimas, 
na data do arquivamento do processo. 

Art. 33. É vedado a qualquer servidor da Justiça ou agente 
publico, remunerado ou não pelos cofres públicos, inclusive ao juiz de paz, 
receber valor a titulo de custas ou de taxa judiciária diretamente das partes. 

Art. 34. Em dia que não houver ou já encerrado o expediente 
bancário, o JUIZ poderá autorizar a prauca de atos urgentes, 
independentemente do recolhimento prévio das custas. 

Parágrafo único. Na hipótese ~eferida no caput deste artigo, 
obriga-se a parte 'interessada a comprovar o recolhimento das cus tas no 
primeiro dia útil subscqucnte, em que haja expediente bancàrio, sob pena 
conversão em multa, no dobro do valor devido. 

CAPÍ1ULO V 
DOS ATOS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL E PORTE E REMESSA E 

RETORNO 

Art . 35. Na aplicação d as tabelas referentes aos Atos da 
Secretaria do Tribunal c Porte de Remessa e Retomo serão observados: 

1 • é de responsabilidade da parte int•ressada fornecer cópias dos 
documentos necessários para instruir os recursos, mandados, contrates, 
traslados, cartas, fofrnais, oficios e certidões; ' 

11 · não serão devidas custas adicionais pela autenticação, na 
serventia, dos documentos de que trata o inciso I deste artigo; 

lll · as custas referentes ao porte de remessa c retorno serão 
recolhidas no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 

CAPÍ1ULO VI 
DOS ATOS DA SECRETARIA DOS JU!ZJI.DOS ESPECIAIS 

Art. 36. Nos Atos das Secretarias dos Juizados Especiais, no 
caso de recurso de qualquer espécie, desarquivamento ou determinação 
judicial, as custas referentes aos atos processuais terão por base os valores 
dos atos da Justiça Comum, ressalvada a hipótese de assistência judiciária 
gratuita, nos termos do artigo 54 , da Lei n' 9.099, 26 de setembro de 1995. 

CAPÍTULO VII 
DOS ATOS DOS CONTADORES JUDICIAIS 

Art. 37. Na aplicação das tabelas referentes aos Atos dos 
Contadores Judiciais serão observados: 
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I • as custas referentes aos cálculos judiciais serão recolhidas 
antes da remessa dos autos à Contadoria; 

ll • as custas serão rateadas no caso de condenação em litis 
consórcio. proporcionalmente à parcela que cada parte sucumbiu ; 

JII - as custas serão devidas pela metade no caso de atualização 
ou reajustamento do cálculo anterior; 

IV · não serão devidas custas pela reelaboração de cwculo por 
erro do Contador Judicial ou por esclarecimentos e complementações 
determinados pelo juizo; 

V · o prazo para a realização dos cálculos pelos Contadores 
Judiciais é de cinco dias, podendo ser prorrogado por quinze dias pelo juizo, 
em ra.zAo da compleltidade; 

§ I' Para fms de prorrogação do prazo de que trata o inciso V 
deste artigo, consideram-se complexos os cálculos que envolvam rateios, 

· correção monetária de prestações periódicas, emprego de fõmaulas detalhadas 
ou outros cálculos que requeiram maior tempo; 

§ 2' Nos memoriais e planilhas dos cálculos deverão constar as 
folhas dos autos de onde foram extraidas as informações c os atos processuais 
que subsidiaram 11 elaboração dos mesmos, assim como deverão indicar as 
fontes judiciais, legislativas, jurisprudências, doutrinárias e técnic11s que o 
fundamentaram. 

CAPÍTULO Vll 
DOS ATOS t:lOS AVAL!At>ORES JUDICIAIS 

Art. 38. Na aplicação das tabelas referentes aos Atos dos 
Avaliadores Judiciais serão observados: 

I • as custas remuneram todos os atos necessários <i avalinção, 
inclusive despesas de locomoção. 

li - as custas serão devidas pela metade: 

a) quando a avaliação incidir sobre o único imóvel residencial 
com ãreá construída igual ou inferior a cem metros quadrados; 

b) quando a avaliação incidir sobre fração ideal de bem ou tlircito 
igual ou inferior 11 cinquenta por cento. 

Parágrafo único. Não serão devidas custas nos casos de 
reavaliação resultante de impugnação. 

CAPÍTULO IX 
DOS ATOS DOS PARTit:lORES JUDICIAIS 

Art. 39. Na aplicação das tabelas referentes aos Atos dos 
Partidores Judiciais serão observados: 

I • as custas previstas serão devidas pela metade quando: 

a) o passivo corresponder a oitenta por cento ou mais do valor; 

b) quando o monte bruto for igual ou inferior a R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) na data da avaliação ou, na ausência desta, na data do 
cálculo para recolhimento dos impostos. 

I 

§ I' Não são devidas custas pela reforma do esboço de partilha, 
sobrepartilha ou rateio em virtude de erro do Partidor Judicial. 

§ 2' FUncionando n" mesma comarca mais de um Partidor, as 
custas serão rateadas entre eles, na proporção dos atos praticados. 

CAPÍTULO X 
t:lOS ATOS DOS ANALISTAS JUDICIÁRIOS EM EXECVÇÃO DE 

MANDADOS 

Art. <40. Na aplicação das tabelas referentes aos Atos dos 
Annlistns Judiciários em Execução de Mandados serão observados: 

I · as custas previstas remuneram a condução, o depósito, a 
avaliação prévia e a intimação das partes ou de terceiros para testemunharem 
a diligéncin, bem como a necessidade de atuação de mais de um analista no 
cumprimento da diligência; 

li . as despesas decorrentes do arrombamento e da remoção de 
bens correrão por conta do requerente, que deverã providenciá-las 
previamente. 

111 • não serão devidas custas: 

a) nos pregões em audiência; 

b) pela intimação dos membros do Ministério Público, Defensoria 
Pública e de servidores da Justiça, nos feitos em que funcionarem; 

c) em renovação de citação ou intimação não cumpridas na 
di ligéncia inicial. · 

§ t• Nos editais de praça ou nos anúncios de leilão, bem como 
nos pregões, será obrigatória n informação sobre o valor das custas devidas 
pela realização do ato. 

§ 2• Os arrematantes ou adjudicatl'lrios remissos não fi carão 
dispensados do pagamento das custas da praça ou do leilão. 

CAPÍTULO XI 
DOS ATOS DOS DEPOSIT ÁJUOS JUDICIAIS E DOS DEPOSITÁRIOS 

PÚBUCOS 

Art. 41 . Na aplicação das tabelas referentes aos Atos dos 
Depositários J udiciais e dos Depositários Públicos serão observados: 

1 • nenhum mandado de levantamento será expedido sem o 
recolhimento das custas do depósito, bem como o pagamento das despesas 
extraordinárias realizadas com a guarda, conserv11ção, liscalizaçào e 
administração do bem, diante das peculiaridades deste, essas ú ltimas 
devidamente atestadas pelo depositário e aprovadas pelo juiz; 

11 • não serão devidas custas quando o depósito consistir em 
dinheiro ou valores já recolhidos em estabelecimento bancário; 

!li · as custas serão devidas pela metade se o bem apreendido 
encontrar-se em depósito público na data da apreensão; 

IV · o auto de depósito deverá conter, para sua valid,de, certidão 
do analista judiciário em execução de mandados especificando as 
circunstãncias que o levaram a entregar o bem em ·depósito, como a 
incapacidade da parte, suas ausencins ou recusas. 

TÍTULO III 
DOS EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 

CAPÍTULO I 
PARTE GERAL 

Art. 42. Emolumentos são a remuneração devida pelos serviços 
notariais e de registros destinados a garantir a publicidade, a autenticidade, a 
segurança e a eficácia dos atos juridicos, sob chancela da fé pública. 

Art. 43. O gerenciamento administrativo e financei ro dos 
serviços notariais e de regis tros é da responsabilidade exclusiva do resp.,ctivo 
de legatário ti tular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, 
investimento e pessoal, nos termos da Lei Federal n'. 8 .935/94, não podendo 
tais despesas, em nenhuma hipótese, ser repassadas ao usuário. 

Art . 44. Sob pena de infração disciplinnr e sem prejuízo das 
demais cominações legais, é vedada a eltigência de qualquer pagamento a 
titulo de taxa de urgência, cabendo ao titular da serventia zelar pela agilidade, 
qualidade e eficiéncia dos serviços notariais e de registros. 

Árt . 45. A flXação e a cobrança dos emolumentos relativos aos 
serviços notariais e de registros são regulados pelas tabelas respectivas, 
observado o limite máximo nelas estabelecido. 

Parágrafo único. Quando o valor declarado para o alo for diverso 
do atribuído pelo Poder Público, os emolumentos serão calculados sobre o 
maior valor. 

CAPÍTULO n 
DA COBRANÇA E CO PAGAMENTO 

Art. 46. Nos serviços notariais e de registros p:ivalizados nos 
termos da Lei Federal n' 8.935/94, os emolumentos serão pagos diretamente 
ao notário ou registrador, no momento da lavratura do ato ou da apresentação 
do documento ou requerimento. 

Art. 47. As despesas postais, de publicação, de reprodução de 
plantas c cópias de microfilme serão pagas antecipadamente pe.lo interessado. 

Árt. 48. Havendo num único documento diversos atos a serem 
pra ticados, estes serão cobrados separadamente. 

Art. 49. Não são devidos novos emolumentos pelas retificações, 
restaurações e repetição de atos decorrentes de erro funcional. 

Art. 50. De todos os pagamentos efetivados serão ob.rigatõria
mente expedidos recibos para entrega ao usuário, independentemente de 
solicitação. 

Parágrafo único. As certidões fornecidas pelos serviços notariais e 
de registro permanecerão disponivcis aos interessados por até noventa dias, a 
contar de sua expedição, prorrogável uma única vez por igual periodo. 

CAPÍTULO III 
DA GRATUIDADE E !>AS I SENÇÕES 

Art. 51. São gratuitos: 

1 • os atos não estabelecidos expressamente nas tabelas de 
Custas e Emolumentos , ressalvado o disposto no artigo 3' desta Lei; 

11 • o registro de nascimento e o assento de óbito, a primeU:a 
certidão respectiva, bem como, para os reconhecidamente pobres, as demws 
certidões extraídas pelo registro civil, nos termos da lei; 

Ili . os atos do Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais' 
determinados pela Autoridade Judiciári11, relativamente à criança ou ao 
adolescente em situação irregular; 

IV • quaisquer atos notariais ou rcgistrais praticados em 
beneficio do juridicamente necessitado, assim reconhecido por autoridade 
judiciária, em feitos de jurisdição voluntária (CPC, artigos 1.103 a 1.210); 

v - os atos de retificação, restauração ou repetição decorrentes 
de erro funcional; 

VI • os atos de extração de certidão, quando destinada ao 
alistamento militar, para Iins eleitorais ou previdenciários, ou para outras 
finalidades cuja gratuidade esteja prevista em lei, delas devendo constar nota 
relativa á sua frnalidade; 

VIl • o primeiro registro de direito real constituído em favor de 
beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas c 
em âreas rurais de agricultura familiar, independentemente da comprovação 

do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários (nrt. 290-A, dn 
. Lei n' 6.0 15/73, de 31 de dezembro de 1973). 

Vlll • a primeira averbação de construção residencial de até 
setenta meLros quadrados de edificação em ârcas urbanas objeto de 
regularização fundiária de interesse social, independentemente da 
comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciãrios 
(art. 290-A, da Lei n' 6.015/73, de 31 de dezembro de 1973). 

IX - Outras hipóteses criadaa por lei. 

_§_!:__ o~~.!_ determinados por ordem judicial em feitos de 
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jurisdição contenciosa devem ser praticados independente do pagamento de 
emolumentos, quando realizados no interesse da União, dos Estados, dos 
Municipios e seus respectivos entes, em execução Fiscal (Lei n• 6.830/80), no 
interesse de parte beneficiária de gratuidade de Justiça ou determinados pela 
Justiça do Trabalho no interesse de empregado litigante; urna vez consolidado 
o ato, o oficial encaminhará comprovante com valor ao juízo de origem, para 
inclusão na conta das despesa s processuais a serem pagas pela parte vencida 
ao final do respectivo processo, em valores vigentes à época do pagamento. 

§ 2' As determinações judiciais destinadas a produzir atos 
notariais ou de registro em favor de parte não beneficiaria de gratuidade de 
Justiça, somente serão cumpridas após o pagamento dos emolumentos 
devidos. 

§ 3' 11: proibida a cobrança de qualquer despesa sobre eventuais 
praxes ou estilos forenses. 

§ 4' É obrigatória a afucaçào, em local visível nos cartórios, da 
transcrição das gratuidadcs previstas neste artigo . 

§ 5' Os notãrios e os registradores poderão celebrar convênios ou 
parcerias junto aos órgãos públicos e particulares, para a prestação de seus 
serviços. vedada a transfcréncia total ou parcial de atribuições aos 
convenentes. 

CAPÍl\JLO IV 
DO REGISTRO DE IMÓVEIS EM G~L 

Art. 5Z. Na aplicação das tabelas referentes ao Registro de 
Imóveis em Geral serão observados: 

I - os emolumentos relativos aos atos do registro de imóveis em 
geral incluem o exrune do titulo, dos indicadores real c pessoal, da abertura de 
matrícula quando esta, segundo a lei, houver de ser elaborada 
simultaneamente, alem da expedição e entrega da primeira certidão do 
registro, sem ônus adicionais; 

, H - nos registros com valor declarado, os emolumentos devidos 
serão calculados com base no valor que o Poder Público atribuir ao bem para 
Iins de imposto de transmissão (ITBI ou lTCMD) quando este for maior ou, não 
havendo transmissão, no valor-base para o cálculo do IPTU ou ITR, conforme o 
caso; 

lll - nos registros sem valor declarado, os emolumentos- devidos 
serão calculados com base no valor que o Poder Público atribuir ao bem para 
Iins de imposto de transmissão (ITBI ou ITCMD) ou, não havendo transmissão, 
no vlllor-base para o cálculo do IPI'U ou do ITR, conforme o caso. 

, IV • serão reduzidos em cinquenta por cento os emolumentos 
referentes aos seguintes registros: 

a) rela tivos ao Programa de Arrendamento Residencial de que 
trata a Lei n ' 10.188, de 12 de feverc!J'o de 2001, por força do art. 35, da Lei 
n' 10.150, de 2 1 de dezembro de 2000: 

b) relativos à partilha de bens decorrentes de dissolução da 
sociedade conjugal (separação judicial e divórcio) ou da sociedade de fato de 
natureza familiar; 

c) relativos á aquisição imobiliãria para Iins residenciais 
financiada pelo Sistema Financeiro de Habitação, independente do percentual 
do valor financiado, quando do primeiro registro, nos termos do art_igo 290, da 
Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei dos Registros Públicos). 

V - nos a tos relacionados com a aquisição imobiliária para fins 
residenciais oriunda de programas e convênios com a União, Estados e 
Municípios, para a construção de habitações populares destinadas a famílias 
de balxa renda, pelo sistema de mutirão c autoconstruçào orientada, os 
emolumentos devidos serão reduzidos para vinte por cento, desde que o imóvel 
possua área construída de até sessenta e nove metros quadrados c o terreno 
possua área de até duzentos e cinquenta metros quadrados - (Art. 290, § 4', 
da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de 1973). 

VI - nos registros de contrato de locação com prazo determinado, 
os emolumentos serão calculados com base no valor total do contrato; se com 
prazo indeterminado, sobre o vrdor da soma de doze aluguéis mensais vigentes 
à data do registro. 

CAPÍTLJLO V 
DO REGISTRO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIAAIA, ESPECIFICAÇÃO OU 

INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO 

Art. 53. Na aplicação das tabelas referentes ao Registro de 
Incorporação imobiliária, Especificação ou Instituição de Condomínio serão 
observados: 

I - os emolumentos fixados, por ato, remuneram inclusive a 
expedição da primeira certidão do registro ou averbação, a qurd será entregue 
ao interessado sem ónus adicionais; 

11 - para o registro de hipoteca sobre unidade isolada integrante 
do condomínio, os emolumentos devidos serão calculados de conformidade 
com os estabelecidos para o Registro Geral de Imóveis; 

111 - as vagas de garagem, quando acessórios da unidade 
autônoma, isentas de matricula. ou registro, não estão sujeitas ao pagamento 
de emolumentos, nos termos do artigo 32, alinea "p", combinado·com o artigo 
I", da Lei n' 4 .591/64, de 16 de dezembro de 1964. 

CAPÍTULO VI 
DAS AVERBAÇÕES RELATIVAS À INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E AO 

CONDOMÍNIO 

Art. · 54. Na apücação das tabelas referentes ils · Averbações 
Relativ~s ã Incorporação Imobiliária e ao Condomínio serão observados: 

.,.- I - os emolumentos, por ato, remuneram inclusive a expedição da 
primeira certidão do re~stro ou averbacão. a oual serà entregue ao 

interessado sem ônus adicionais; 

11 - serão reduzidos em cinquenta por cento os emolumentos, 
devidos pela pratica dos seguintes atos de averbação: 

a) desistência da Incorporação Imobiliária, pelo incorporador (art. 
34, §§ 4' c 5' , da Lei n• 4.591/64), calculados com base no valor global dos 
terrenos que lhe haviam sido destinados; 

b) termo de afeU.ção de património à lncorpornção Imobiliária, 
pelo incorporador (art. 31-A, § 1' e art. 31 -8, da Lei n' 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964), calculados com base no valor dos bens afetados; 

c) baixa de ônus ou gravame (hipoteca, rdiennçào fiduciária, etc.) 
incidente sobre o conjunto de imóveis dados em garantia pelo incorporador ou 
instituidor, calculado sobre o valor global dos mesmos. 

CAPÍTULO vn 
DO REGISTRO DE LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO, LJRBANO OU 

RURAL 

Art. 55. Na aplicação das tabelas referentes ao Registro de 
Loteamento ou Desmembramento, Urbano ou Rural, serão observados; 

I - os emolumentos, por ato, remuneram inclusive a expedição da 
primeira certidão do registro ou averbação, a qual serã entregue ao 
interessado sem ônus adicionais; 

11 - O valor dos emolumentos será reduzido em setenta por cento 
nos registros promovidos pelo Poder Público e seus entes, quando destinados 
il regularização de desmembramento ou parcelamento do solo urbano ou mal, 
resultantes ou não de ocupações espontâneas, mas de tal modo consolidadas 
no tempo e que já se tenhrun tornado irreversíveis na data desta Lei, como 
novos bairros, logradouros, redutos e outros. 

CAPÍTULO VIII 
DA AVERBAÇ-ÃO EM GERAL 

Art. 56. Na aplicação das tabelas referentes à Averbação em 
Geral serão observados: 

I - os emolumentos, por ato, remuneram inclusive a cxpcdiçilo da 
primeira certidão, a qual será entregue ao interessado sem ónus adicionais; 

11 - consideram-se sem valor declarad·o, entre- outras, as 
averbações referentes a mudança da denominação c numeração de prédios, 
alteração de destinação ou situação do imóvel, indisponibilidade, demolição, 
abertura de vias e logradouros públicos, casamento, separação, divórcio e 
morte, alteração do nome por casamento, separação ou divõrdo, e atualização 
monetária de divida; 

111 - as averbações relativas ao cancelamento do registro de 
constrições judiciais (arresto, penhom, sequestro e outros), quando no 
interesse de parte beneficiária de gratuidade de Justiça ou dctenninadas pela 
Justiça do Trabalho no interesse de empregado litigante, devem ser praticadas 
independente do pagamento dos emolumentos; uma vez consolidado o ato, o 
oficial encaminhará comprovante com valor ao jwzo de origem, para inclusão 
na conta das despesas processuais a serem pagas pela parte vencida ao final 
do respectivo processo, em valores vigentes à época do pagamento; 

IV - as averbações que devam ser procedidas de oficio e as 
concernentes ao transporte de õnus da matricula, nào estão sujeitas ao 
pagamento de emolumentos; 

V - no Pacto Antenupcial, os emolumentos para o seu registro 
remuneram inclusive a expedição da primeira certidão do registro, a qual será 
entr-egue ao interessado sem ônus adicionais. 

CAPÍTULO IX 
DO REGISTRO DE CONSTRIÇÕES JUDiaAIS 

Art. 57. Na aplicação das tabelas referentes ao Registro de 
Constrições Judiciais serão observados: 

I - os registros de constrições judiciais (arresto, penhora, 
sequestro e outros) devem ser praticados independente do pagamento dos 
emolumentos, quando realizados no interesse da União, Estados, Municípios e 
seus respectivos entes, em execução fi scal (Lei n• 6.830/80), no interesse de 
parte beneficiária de gratuidade de Justiça ou determinadas pela Justiça do 
Trabalho no interesse de empregado litigante; uma vez consolidado o ato, o 
oficial encaminhará comprovante com valor ao juizo de origem, para inclusão 
na conta das despesas processuais a serem pagas pela parte vencida ao fmal 
do respectivo processo, em valores vigentes à época do pagamento; 

I! - os emolumentos, requeridos ou determinados no interesse de 
partes não beneficiárias de gratuidade de Justiça, deverão ser previamente 
pagos pela parte interessada, nos termos do artigo 239, da Lei n' 6.0 15, de 31 
de dezembro de 1973. 

observados: 

CAPÍTULO X 
DO CASAMENTO 

Art. 58. Na aplicação das tabelas referentes ao Casamen to serão 

I • os emolumentos relativos à habilitação para casamento, para 
os casos de casamentos celebrados perante o mesmo oficial da ha bilitação, 
compreendem os seguintes atos: 

a) autuação e protocolo de documentos apresentados pelos 
interessados; 

b) expedição de edital; 

c) nfucação, certificação de publicação c arquivam:_nto de editai5_ 
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d) emissão de certidão de habilitação, para juntada nos autos da 
habilitação; 

e) emissão de certidão de casamento realizado, para juntada nos 
autos da habilitação e entrega da prim eira via aos nubentes. 

§ 1' As pu blicações do edital de casamento na imprensa oficial 
ou privada são de responsabilidade dos nubentes, que arcarão com as 
despesas respectivas , vedada a cobrança pelos cartórios de quaisquer taxas 
referentes a este ato. 

§ 2' Os emolu mentos referentes à Certidão de Casamento, 
somente poderão se r cobrados de forma au tônoma quando o casamento 

celebrado perante um oficial de registro originou-se de processo de habilitação 
realizado por oficial de outra circunscrição ou município. 

§ 3' os emolumentos referentes à Cer tidão de Habilitação, 
somente poderão ser cobrados de forma autônoma quando o processo de 
habilitação for devidamente concluído c os nubentes optarem pela celebração 
do casamento perante oficial de circunscrição diferente. 

§ 4' os em olumentos referentes à Autuação e Protocolo dos 
documentos apresentados pelo interessado, somente poderão ser cobrados de 
forma autônoma qu ando o processo de habili tação se desenvolveu perante 
oficial dive rso daquele e m que o casamen to será reali ~Á)do. 

C,<\PÍTULO XI 
DO REGISTRO DE TÍT\JLOS E DOCUMENTOS 

,1\rt. 59. Na aplicação das tubelas referentes ao Registro de 
Títu los c Documentos serão observados: 

I - para cálculo dos preços devidos pelo registro de contratos, 
títulos e documentos cujos valores venham expressos em moeda estrangeira, 
far-se·à a conversão em moeda nacional, com utilização do valor de compra do 
càmbio do dia em que for apresentado o documento; 

11 - no registro de con tratos de a lienação fiduciária, a base do 
cálculo sc'rá o valor do c rédito principal concedido; 

111 - no regjstJ'o de recibos de sinal de venda e com pra, a base do 
cálculo será o valor global da transação; 

IV - a base de cálcu lo do registro de contrato de locação, bem 
como para os instrumentos de arrendamento com prazo determinado, será o 
valor da soma das mensalidades; se o prazo for indeterminado, tomar-se-á o 
valor da soma de doze parcelas mensais; 

V - nos contratos de leasing, a base do cálculo inc1dirá sobre o 
valor da aquisição do bem objeto do contrato; 

VI - nas cessões de crédito , a base de càlculo será o valor total 
das garantias oferecidas , vedado qualquer ou tro acréscimo; 

Vil nos contratos de prestação de serviço com prazo 
dctenninado, o cálculo incidirá sobre a som a das parcelas pactuadas . Se o 
prazo for indeterminado, tomar-se-à o valor da soma de doze parcelas 
mensais; 

VIII - nos contratos com valores representados por bens ou 
d ireitos, a base de càlculo dos emolumentos será a estimativa do valor destes ; 

§ t• Entende-se como contraw de garantia aquele vinculado a 
inst rumentos de liberação de credito, como os de liança, caução e depósito. 

§ 2' Quando o contrato de garantia não for vinculado a 
· instrumentos de abertura de crédito , o càlcu lo para fins de emolumentos será 
feito considerando-se o valor da fiança, caução ou depósito. 

§ 3• Instrumentos com valo res declarados em u nidade monetâria 
fora de circulação deverão ser corrigidos para valores em unidade monetaria 
vigente . 

§ 4 ' Nos contratos onde constem mais de um valor , a ba se de 
cálculo será a soma dos mesmos. 

C,<\PÍTULO XII 
DAS DIUGÊNCI,<\S PAR,<\ CUMPRIMENTO DE NOTIFI CAÇÕES 

,1\rt . 60. Na aplicação das tabelas referentes á s Diligéncias para 
Cumprimento de Notificações serão observados ; 

1 - para o cumprimento do disposto no artigo 160, da Lei n• 
6.0 15/73 (Lei dos RegistrOS' Públicos), alem dos emolumentos referentes ao 
registro, serão devidos emolumentos pelas certidões e diligéncias necessárias 
ao cumprimento das notificações ; 

ll - as despesas extraordinárias realizadas nas cliligências para 
cu mprimento de notilicaçôes poderão ser cobradas mediante a apresentação 
de seus comprovantes. 

C,<\PÍTULO XIll 
DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

Art. 61. Na aplicação das tabelas referentes ao Regis tro Civil das 
Pessoas J uridicas serão observados: 

1 - para fms de cobrança dos emolumentos referentes ás 
averbações , autenticações e certidões considcrar-se-ão os a tos separadamente. 
vedada a interpretação extens iva, de forma a j us t ificar a cobrança de 
emolum~P•os não previstos nesta Lei; 

ll nas averbações serão consideradas as deliberações da 
Direton . Pessoa Juriclica ; 

1!1 • para a prática dos atos de Averbações, Autenticações e 
Certidões, deverão ser apresentados os documentos previstos nos artigos 120 
e 12 1 da Lei n' 6 .0 15, de 31 de dezem bro de 1973 (Lei dos Registros Públicos) 
c outros exigíveis por lei; 

' JV . no caso de requ enmento de certidão ou de documentação 
alem das en tregues no a to do registro da Pessoa Jurid1ea, serão dev1dos 

emolumentos conforme o ato praticado; 

Parágrafo único. SerJ.o considerados Registros Subsequentes 
para Iins de averbação todos os documentos que alterem o registro das 
Pessoas J u ríd icas, tais com o, a tas ou convenções de eleição e posse de 
diretorias: a tas ou convenções de alterações estatutárias c quaisquer out ros 
atos com este lim, emanados do corpo dirigente ou de quem o exerça. 

C,<\PÍTVLO XIV 
DO TABEUON,<\TO 

Art . 62. Na aplicação das tabelas referen tes ao Tabelionato serão 
observados: 

I - pa ra o pagamento de titulos, no tríduo legal, será emitida guia 
de depósito especifica a favor do tabelionato, conforme regularoento da 
Corregedoria da Justiça; 

ll - os titules liquidados no tríduo legal terão seus emolumentos 
reduzidos em vinte por cento; 

111 - os ti t ulos retirados, livres de protesto, no. prazo legal, terão 
seus emolumentos reduzidos em cinquenta por cento: 

IV - o tabelião poderá solicitar do aprcscntillltc do titulo ou de 
quem o faça, depósito prévio de cinquen ta por cento dos emolumentos 
correspondentes, a lim de garantir a prãtica do ato , 

V . para Iins de cobrança dos emolumentos serão levados em ; 
conta os atos a serem praticados separadamente, vedada a interpretação : 
extensiva, de forma j ustificar a cobrança de emolumentos náo previstos nesta 1 

Lei, . 

Parágrafo único. É vedada a nexibilização dos emolumentos e 
ocorrendo a cobrança em desacordo com o estabelec ido, licam os agentes 
delegatários sujeitos às penalidades previstas no artigo 31, inciso lll , da Lei n· . 
8.935/94, de 18 de novembro de 1994. 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FIN,<\IS 

Art. 63. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por 
resolução, expedirá as instruções necessárias aos recolhimentos das custas 
j udiciais destinados ao Fundo de Manutenção c Rcaparelhamcnto do 
J udiciário -FRMJ. 

Art. 64. Ficam revogadas as Leis n•s 959, de 30 de dezembro de 
2005 e 1. 151, de 03 de dezembro de 2007. 

,1\rt. 65. Esta Lei entra em vigor no clia 01 de japeiro de 20 10, 
produzindo efeitos após noventa clias da sun publicação. 

Mocapá, 29 de dezembro de 2009 
~ 

- ~~ I~ I ~ 
ANTÔ~llij WALDEZ GO~s' iJk SILVA 

Governado 

Lei n" 1. 436 de 29 de dezembro de 2009 .............................. .......... ... .. 

ANEXO I 

TABELAS DE CUSTAS JUDICI,<\IS 

T,<\BELA 01 
DOS ,<\TOS D,<\ SECRET,<\RIA DO TRIBUNAL E PORTE DE REMESSA E 

RETORNO 

_ --1-- ----- -..:.A'-'TOS CUSTAS R$ 

O I Ação penal privada originária 53,59 
----t-- ---

02 Ação rescisória 160,76 
f--;::::- 1- -- • ---- - ----- -- • 

03 Mandado de Segurança: 

um impetJ'ante 53,59 
f-:---t-- - - - - - --·--

por impetrante que exceder a mais 2 1,44 
f---·f---·-- .. _. 

Procedimentos Cautelares 32,16 
1---11----- --- ... 

Recursos Especial ou Extraordinário 160,76 
------~------

Agravo Regimental, Embargos In fringen tes 160,76 
--- -+-----1 

Conflito de Com petência, Desaforamento 85,74 
-------t-- - -- -

Reclamações e Exceções 
------------

26,80 

160,76 Recurso em Sentido Estrilo 
- -+---------- .. 

Outros recursos cíveis 160,76 
f-- -t------ ------------·· 

Ou lros recursos na ação criminal privada 160,76 
- -+---- ----- - .. - ----~1----4 

Restauração de Autos 21,44 

Certidões (folha com 20 linhas) 
+------------·-· 

5,36 
- --+-- - --1 

2, 15 - por folha excedente a uma 

~---~-===~=-------------



/ 
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14 Porte de Remessa e Rctorno:lntcmo e Externo 
1--- - - - - --- -·--1---- ---

De acordo com a Resolução 314/2005 supremo 
Tribunal Federal 

- -J---- --
14.1 até 54 (0,3 kg) 

14.2 55 a 180( 1 kg) 
f-----1- . ---------. 

14.3 18 1 a 360(2kg) 
-- - -------------

.14.4 361 a 540 (3kg) 

AP 

61,09 

63,24 

80,38 

97,96 ----- ------ ------
54 1 a 720 (4kg) 112,53 14.5 

1--
14.6 

t---
14 .7 

----11--- -
124,97 721 a 900 (5kg) 

90 1 a I 080 (6kg) 
------ ------- --. 

142,1 1 
r----;------·--· - --- -----r--- .. ·-

14.8 1081 al260 (7kg) 
1-- -+-----~~----------

14 .9 1261 a 1440 (8kg) 
1-

14 . 10 144 I a 1620(9kg) 
--------·- -

1621 a l800 (IOkg) 
-- ---

1801 a 1980 (llkg) 
--t--- ---------

14.13 1981 n 2160 (12kg) 

14.14 216 1 a 2340 (13kg) 
1----1---

----- - - --·-

159,26 

176,41 

193,55 

210,70 

227 4: 1 

260,86 

14.15 2341 a 2520 (14kg) 278,00 
f-- ------ ---- ---- ---- -

14.16 2521 a 2700 (ISkg) 296,01 
---- - --- - --1- -

14. 17 2701a2880(16kg) 314,01 
1-- -f,------------- -

14.18 2881 a3060 (17kg) 332,02 
----- - -

14.19 3061 a 3240 (18kg) 
- -- -r----- .. --=---- - - - -----

14.20 3241 a 3420 ( 19kg) 
1--

14.2 1 342 1 a 3600 (20kg) 
- --- ---- ----

14.22 3601 a 3780 (21 kg) 
-- ----------------

14.23 378 1 a 3960 (22kg] 
- -------------- ----------1 

14.24 3961 a 4140 (23kg) 
- - - - ---------

350,02 

368,03 

386,03 

404,04 

422,04 
--

44?,05 

458,05 14.25 4 14 I a 4320(24kg) 

14.26 432 1 a4500 (25kg) 
- ---- -----+---

------- ------------·--
14 .27 450 1 a4680 (26kg) 

I- ------· 
14.28 4681 a 4860 (27kg) 

-------------------
14.29 4861 a 5040 (28kg) 

476,05 

494,06 

512,06 
-

530,07 ------ - ----- -+-------
14 .30 504 1 a 5220 (29kg) 548,07 

---- - - ---------- ---- --- - ·-
14.31 522 1 a 5400 (30kg) 566,08 

------------· 
TABELA 02 

DOS ATOS DAS SECRETARIAS -~O_S JUIZADOS ESPECIAIS 

1----i - ---- ATOS CUSTAS R$ 
O 1 Distribuição ISENTO r- - . __ 
02 Citação ISENTO t.,_ _ ___J ________ -· 

a) Um citando ISENTO 
r--- . ------------------------------1-----

b) Por citando que exceder ISENTO 
r

c) 

03 

a) 

b) 

c r 

Pelo correio, por pessoa ISENTO 

Intimação 

Um intimando ISENTO 

Por intimando que exceder ISENTO 

Pelo correio, por pessoa ISENTO 
f-_;_---l--- --------------------------- ~ -------- · 

64 Dilig~ncia (por ato) ISENTO 
~--f-

os Certidão (folha de trinta linhas) ISENTO 
~--+-------------------------+------.. ---

n) Por folha excedente a uma ISENTO 
t--· .. ... - ---+-----1 

06 Preparo de recurso de qualquer espécie/Turma 107,17 
Recursal 

"l.. 

TABELA 03 
DOS ATOS DAS SERVENTIAS JUDICIAIS 

I- ~-----=-··-~-- .. . . ATOS . ..::.-::.::.;;;:..c==-.-r--C-US_T_A_S_R_$_, 

I - DAS VARAS Ó VEIS E DE FAZENDA PÚBLICA r
Ol Procedimento Ordinário 

02 Procedimento Sumârio r-- . .....:. . __ , 

53,59 

42,87 

37,51 03 Despejo 
""" . ~' .. - - - ----~-===~===:=-~ 

04 Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa 
--+ - ------ --

a) 

b) 

Consignação em Pagamento - Depósito 

Anulação c Substituição de Títulos ao Portador -
Prestação de Contas 

·- --
37,51 

37,51 

·-·--------1------
c) 

d) 

c) 

Possessórias - Nunciação de Obra Nova- Usucapião 

Reserva de Domínio 
---- - - ------

Divisão c Demarcação 
-~--------

53,59 
-
53,59 

53,59 

16.08 Fi Habilitação - Restauração de Auto& 
---t----

~ Outros procedimentos 53,59 

05 Procedimentos especiais de jurisdição voluntãria 26,80 
----- - -r----

06 Embargos de terceiros 53,59 

07 Procedimentos cautelares 
-·-- - - ---+- .. -- ---i 

a) Arresto e sequestro 32,16 
·-

b) Busca c apreensão 32,16 
------- ----

c) produção antecipada d'e provas 32,16 
- - ---

32,16 d) Caução justificação atentado __ _:_~-~~--~------~======--========~========~ 
e) Protestos interpelação notificação exibição judicial 32,16 

I) Outros procedimentos cautelares 32,16 

08 Liquidação da sentença 

aJ · Por artigos 53,59 

b) Por arbitramento 26,80 

09 Execução por Titulo_exec~tivo extrajudicial 42,87 

I O e:m bargos à execução (9U do dev~dor) 

a) Execução fundada em sentença 42,87 

· b) Execução fundada e!Jl. titulo cxecutivo .~xtrajuiliclal. ·· · 42,87.. 

~~,&i:ição d~~~~Ça~; ~/J. das ~~~ :;:;~-c~$:jl); 
\I : ~ 1 Embargos- à arrecadação- à adjudicação; .~ 26,80 

12 Cartas 
-- ·4-·-----------------------------4-------~ 

De arrematação, adjÚdicnção, remissão ou de 
sentença por página 

11 

a) 

b) 

c) 

d) 

Jl.. . 

13 

5,36 

Segunda via por página 7,51 
----- - - +-----

Precatório de ordem rogatória, para cumprimento 

De citação, notificação ou intimação, inclusive parn 
produção de provas (por cada ato) 

lnquiritória: a quantia acima, mais por pessoa a ser 
ouvida 

Para outras finalidades c atos diversos 

Cartas precatórias 

De avaliação, cálculo de imposto, execução, exame c 
perícias 

Para citação ou intimação e para produção de provas . ..... 

Pedido de assistência nomeação à auditoria oposição 

16,08 

16,08 

16,08 

0,00 

16,08 

· ------
1~.08 

32,16 
chamamento ao processo 

- --------------+------~ 
Reconvenção 53,59 

--+-----------------------~------
14 

15 Ação declaratória incidental 

Falência ou insolvência civil a) 
~--1------'------- -------- - --+ -

21,44 

53,59 
·--

Recuperação judicial 53,59 
- - +---- ·- ... -.-·----------t--- ----l 

16 

17 Habilitação impugnação de crédito 16,08 -------- , __ 
18 Habilitação retardatiu"ia de crédito 

a) Outros procedimentos 

19 Ação restituitória 

20 Mandado de segurança - ------- -----
a) Um impetrante 

b) Por impetrante que exceder 

2 1 Ação popular 

26,80 
...... .. _ 

16,08 

21,44 
--·- .. -+---- - . 

0,00 

53,59 

2 1,44 

32,16 

22 Execução fiscal --+--:..._ __________ ______ 1 - -·-
21,44 

21,44 23 Conflito de competente 

24 Outros procedimentos 21,44 
--- --·- - --...-===.1-.-==.,..J 
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__!!_:_ ~AS-VA~_Q~-~~MfLI'A."óRF~OS E SUCESSÕES 0,00 
-· 01 Autorização (diversões) 21 ,44 

. -- -·--
01 Apresentação de testamento 26,80 02 Auto de infração (ECA) 42,87 -------- -02 Tutelas 26,80 

-- 03 Outros procedimentos 16,08 

03 lntedições 26,80 V - ATOS !>E PRATICA COMUM , -
04 lnventãrio ou arrolamento 0,00 OI Desarquivamento de autos: 

- - --- -
a) Em virtude de separação ou divórcio 32,16 a) Até cinco anos 16,08 - -
b) Separação ou divórcio consensual 21,44 b) Acima de 21,44 

-- -
os Jnventãrio negativo 26,80 02 Certidões - - f-· ---------
06 Sub-rogação extinção de fideicomisso extinção de n) Por folha 5,36 

firma individual-apuração de haveres em sociedade- ··-
0,5%, do bem ou patrimônio liquido com os seguintes b) Por folha excedente a uma 3,22 - - ··- - ·-limites 

03 Confen\ncia de fotocópias ou de outros meios 1,08 ------
a) Mínimo 26,80 reprográficos, por folha 

- -· - - ---
04 Arrematação 0 ,5% sobre o seu valor, limitado a : b) Máximo 32l,S J - 1- --

07 Alvaré.s ou mandados, em processos destinados 12,87 a) Mínimo 12,87 
- -exclusivamente a obtê-los, por unidade. b) Máximo 128,61 

-- ·--08 Por formal de partilha que exceder de um, inclusive 12,87 os Intimação ou notificação, excluídas as despesas de 12,87 segundas vias 
publicação de editais, por pessoa a ser intimada ou 

09 Outros procedimentos 12,87 notificada através dos correios ou outro meio usual de 
- ------- --- --- comunicação 

10 Separação judicial ou divórcio litigioso 37,Sl -
11 Separação ou divórcio consensual 37,Sl TABELA 04 

InventArio em virtude de separação ou divórcio- O,S% 
!>OS ATOS !>OS !>ISTIUBUit>ORES JU!>ICI~r- ·-· -c-

12 ATOS ____ CUS'f"~ 
do bem ou património liquido com os seguintes 
limites OI Distribuição de feitos judiciais, cíveis e criminais, 16,08 

- --· incluindo posteriores retificações, anotações, 
u) Mínimo 26,80 inclusões ou cancelamento (somente duas pessoas) 

- - - -· - - --
b) Máximo 321,S I a) Para cada pessoa ~uc exceder 6,44 

- -----
13 Ações relativas a alimentos 16,08 02 Averbação, anotação de cancelamento, exclusão, 

inclusão, visto de revalidação, retificação ordenada 
14 Investigação de paternidade S3 ,S9 pela autoridade jud>ciária não motivada por erro de 
-- --- serventuário 

1S Nubilidade ou anulação de casamento 53,S9 - -· - ~~ -- -
-- a) Somente uma pessoa 10,72 

16 Guarda e responsabilidade de menores 21,44 ---- -
b) Por pessoa que exceder 3,22 

17 Busca e apreensão de menor 32,16 -- - -· -
- - -- ---- - ---- -- -- . -~ 

18 Suprimento de autorizações 16,08 
- - ---- TABELA 05 

19 Outros procedimentos 16,08 !>OS ATOS !>OS CONTAOORES ~[)I~ 

20 lnventãrio ou arrolamento ATOS CVST~ Ri_ 
- -

OI Cálculo nos processos de inventários 37,S I 
a) Com bens a partilha ou adjudicar --1----- ·--- 02 Câlculos nos processos de arrolamento, subrogação e 26,80 
I Monte bruto, qualquer que seja seu valor sem bens 42,87 nos de extinção de cláusulas ou gravames 

imóveis .. -
11 Monte bruto, qualquer que seja o seu valor, contendo 42 ,87 

03 Cálculos p'or execução, incluída a conta de custas 26,80 

um imóvel residencial com área construída igual ou 04 Verificação da exatidão das prestações de contas, 26,80 
inferior a 100m2, ou alternativamente um lote de inclusive de tutores, curadores c administradores de 
terreno sem benfeitorias de área igual ou inferior a bens alheios 
400m2 - - - -· 

- ·- 05 Outros cólculos e verificações não compreendidas 16,08 
Jll Monte bruto, qualquer que seja o seu valor, contendo 96,46 acima 

até um imóvel residencial, com área construída - --
superior a 100m2 ou alternativamente um lote terreno -- --- - . ---··------r 
de arca superior a 400m2 e não s uperior a 2.000m2 I : ! ' --- I 

; 

IV Monte bruto, não enquadrãveis nas hipóteses 
TABELA 06 anteriores- O,S% do bem ou patrimônio liquido com 

os seguintes limites: - !>OS ATOS !>OS AVALIADORES JUDICIAIS 
ATOS CUSTAS R$ 

a) Mínimo 128.61 
- ·- - -- OI Prédios urbanos, por unidade autõnoma, inclusive 48,23 

b) Mãximo 1.393,21 benfeitorias e terrenos 
-

02 Terrenos urbanos, inclusive benfeitorias 26,80 
m - DAS VARAS CRIMINAIS -- 03 Imóveis rurais inclusive benfeitorias 42,87 

OI Processos perante o Tribunal do Júri 42,87 ---- - 04 Estabelecimentos agrícolas, comerciais c industriais S8,92 
02 Processos por crime doloso 32,16 -- ---- -·· ···-·-·· .. ·--·----- ·- ···-·- os Bens móveis ou semoventes (por unidade, inclusive 16,08 
03 Processos por crime culposo 32,16 acessórios) --
04 Processos por con travençào 32, 16 06 Títulos ou valores mobiliãrios, por titulo ou grupo de 16,08 - --

titulo de um mesmo emitente os Reabilitação 16,08 
- - ·-

07 Coleções 16,08 
06 Queixa crime 32,16 -- ---

07 Notificação judicial 2 1,44 08 Renda ou valor de contrato 16,08 
·- -

09 Outros bens não especificados (por unidade) 16,08 
08 Cartas testemunhãvcis 2 1,44 --- - ... -------· - - lO Retificação de Laudo por erro ou omissão na descrição 

- -

-- 1 
160 ,761 

dos bens, não atribuível ao avaliador 1/S das custas 09 Desaforamento 
taxadas nos números anteriores, assegurado -

10 Outros procedimentos - -16,08 
a) Valor mínimo 12,87 -· 

- ] --IV - !>AS VARAS DA INF ANaA E DA JUVENTUDE b) Valor máximo 64 ,31 
--. -- -
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TABaA 08 
DOS ATOS DOS ANAUST AS JUDICIÁRIOS EM EXECUÇÃO DE 

MANDADOS =-t- -=~~--- ATOS - - ·----=-~-CUSTAS R$ 

Citação ou intimação positiva o~ negativa _por pe~~~- _ ___ _ 

por pes~ _ _ ____ 1_2~~ 

~~pessoa que exceder~-~mo c~creço _ 2,15 

c) por pessoa que exceder em endereço diferente 12,87 
~!.!. ------- - ·-1--- - --

d) por correio, por pesso_.;_a _ _ ____ _ -----
d. l) dentro do Estado com AR 
--~~ ---- ·-- -----~-------·-6.0~ 
d .2) fora do Estado, correspondência simples com AR 48,23 

·--- -
d .3) 

02 

a) 

fora do Estado, co~spondéncio. por SEDEX_com AR 1 - 69,67 

Diligências de Verificaç_ã_o ______ _ _____ -l- 26,80 

por diligência excedente em endereço diferente_. a ma!_~ 1-- --12-',_8_,7 

~ ~eÍlho:a. sequestro e arresto, inclusive a avllli_a.:..ça_-o-- +--- -2_6_.8-;0 

a) por diligéncia_ exccd~r:te em endereço diferente, a mais . 12,87 

04 Despejo, busca c apreensão, imissão ou reintegração de 2,80 
_ _ _ llll.S.sr ------ - -

__!-) por diligência excedente em en~~cço difcrcn~ _ ··- 1~·~! 

05 Arrolamento de bens 26,80 

TABELA 09 
DOS ATOS DOS LEILOEIROS OFICIAIS E PORTEIROS DOS AUDITÓRIOS 

--- ----- - -------
-·-----~ATOS __________ _ CUSTAS R$ 

forem os bens arrematados, vendidos, adjudicados ou 
~~Praça ou Leilão Judicial: 5% ~obre o valor pelo qual 

- - -----1---------
_& mlnimo . 

~~ lm .;_~áx~i~m.:...o:...._ ____ __ ----------------- -
--------- --------------· 

TABru 10 
DOS ATOS DOS DEPOSITÁRIOS JUDICIAIS E 

DO~. Ç>_~OSIT Á RIOS PÚBUCOS 

12 87 

128.61 
-- . ,------

ATOS + CUSTAS ~t_ 

O) Sobre os rendimentos líquidos dos bens depositados 2% 
------1f-------------- ------
02 Sobre o valor dos bens móveis ou imóveis depositados 

observados os limites mínimo c máximo abaixo: 
- --1--- . - ·-··-------+-------

a) bens de valor ate.:..R$:.:_50:...._0.:_,0:...0:.._- .:..3•_:y•'-------------~---

b) 

c) 

d) 

sobre o que exceder de R$ 500,00 a té R$ 1.000,00, 
mais ?0/., 

sobre o que exceder de R$ 1.00 1,00 ate R$5.000,00. 
mais 1% 

sobre o que exceder de R$ 5.001,00, mais 0 ,5% 

·-

- -· -- - - - ·-------- 1-------l 
I mínimo 16,08 

11 máximo 535,85 -- ------------------------------~--~~~ 
03 Armazenagem considerando o valor do bem: 

a) de O 1 até 03 meses, 2% sobre o valor 

b) De 03 até 06 meses, 3% sobre o valor 
--

c) De 06 ate 09 meses, 4% sobre o valor 

d) De 09 a 12 meses, 5% sobre o valor ... -·-·---·---+-------1 
e) Excedente de 12 meses mais 1% por més observado 'o 

limite máximo de 

ANEXO II 
TABELA DE EMOLUMENTOS EXTAAJUCICIAIS 

TABELA 01 
DOS IN,ÓVEIS 

535,85 

·-·--

TABELA 01-A 

::~,=.::::: :~-0-:-,-~"-u-":'-lc-"-~M-It_:;;..:;:;;:-e;~Al=--, E- M- 0--LU_: __ $-~~---~-S 
ato; 
;;)de R$0,00-;;~.ooo.õõ ----t---------8-o-.o-lo - ·-r;j d-; R$ 3.000,0 1 até R$ S.ÕÕÕ~Õo-· ··- 150,00 =- ~~de R$ s.ooo,o1 até R$ 1S.~oo,oo --·----------t-------2- 0-0-.o---'o 

--~)de R$ 15.000,01 ate R$ 30 .000,~0 300,00 

e) de R$ 30.000,ol até R$ 50.000,00 500,00 
- - n de-RS so.Oõo.õ 1 -~~é-;R$:-:;:-:8:-:o-:_o·-=o-=-o~.o-=-o-----+-----8.:.o=-:o:.::.oo=-:..j 
-----~~d~~$s~.ooo~:.atéRiío~o-.-oo~o-.o-o ____ _, ____ l~.oo~o.~oo~ 

h) de R$ 100.000,01 até R$ 150.000,00 1.500,00 
- -- i) de RS 150.000,01 até R$ 20Ô.o.oo,OO___ · ---· 2.000,0~ 

")de R$ 200.000,01 até R$ 250.000,00 2 .500.00 
~~-~~~:--::7::-c-~~~~~--------+------~ 
_ 11 de R$ 250.000,0:-:1 :-at_é7R-::$::::3-:0:::07.o-:o7o~,o7o::-------+---~3:..:.oo.:.o.:.:·:.:.o-=-to 

m) de R$ 300.000,01 até R$ 350.000,00 3 .500,00 

n) de R$ 350.000,01 até R$ 400.000,00 4 .000,00 

o) de R$ 400.000,01 até R$ 500.000,00 5.000,00 
- - f-: ------- ·-·~-:---:-:::-:---·--·.------------41---------l 

~ d~$ SOO.OOO,Ql até R$ 1.000.000,00 6.000,00 
_ ~ -~e -~.000...:_0~:00 ate R$:-:-1.·5::-0:c0:-.0-:-0:-:0:-,0:-:0,...--·--+ ---7-.0-0..:..0..:..,0--lO 

. r) acima de R$ 1.500.000,00 8.000,00 

02 Registro da escritura de inventário e partilha, 150,00 
sobreportilha, separação c divórcio, c 
restabelecimento de sociedade conjugal 

TABELA 01- B 
DOS REGISTROS À INCORPORAÇÃO IMOBIUÁIUA E À ESPECifiCAÇÃO 

_ _j 
OU INSTITUIÇÃO .~DE:-~CO~N-=D~O::.:MÍ=NI~O::__.-::----,::--~ 

ATO EMOLUMENTOS 

O I Registro de incorporação Imobiliária, qualquer que 
seja a quantidade de unidades a utónornas que o 
integrem, com base no custo global do 
empreendimento (nrt. 32, da Lei n• 4.591/64) : 

R$ 

1.000,00 
- ------ ~------------1-------l 

a) até R$250.000,00 
- - - - . - -- --- - ·-· 

b) de R$ 250.000,01 até R$ 500.000,00 1.500,00 
- - ----,------ - -------1------__;_-1 

c) de R$ SOO.OOO,Ql a té R$ 750.000,00 2.000,00 
-~----------------~-------+--- ---

d) de R$ 750.000,01 a té R$ 1.000.000,00 2.500,00 
··-- - .. - - .. --------

e) de R$ 1.000.000,01 até R$ 1.250.000,00 3 .000,00 
--·---- -----+---- --1 

n de R$ 1.250.000,01 até R$ 1.500.000,00 3.500,00 

g) acima de R$ 1.500.000,00 

02 Registro de instituição de Condomínio (art. 7", da Lei 
n• 4 .591/64), qualquer que seja a quantidade de 
unidades autõnomas que o integrem, com base no 
cus to global d,o empreendimento; 

-~ 

4 .000,00 

a) até R$250.000,00 1.200.00 
--· - ------- -+------l 

b) de 'R$ 250.000,01 até R$ 500.000,00 2.000,00 
---

c) de R$ 500.000,01 ate R$ 750.000,00 3.000,00 
---+------------------------- 4.000,00 

5.000,00 

d) de R$ 750.000,01 até R$ 1.000.000,00 
- -·--------=-------+----------1 

e) de R$ 1.000.000,01 ate RS 1.500.000,00 
- L..-. -·--·---- ---- -- ·---
----n;~de~R$~~1~.s~o~o~.o~o~o.~o~l-a~té~R~$~2·~_~oo~o~.~oo~o~.o~o~-----r----------~ 6 .000,00 

g) de R$ 2.000.001.00 a R$ 2.500.000.00 

h) acima de R$ 2.500.000,00 

03 Revalidação do registro de Incorporação Imobiliária 
(art. 3~. da Lei n• 4 .59T/64)- 50% dos emolumentos 
devidos pelo registro inicial, att o máximo de: 

04 

os 

Registro de ônus ou gravame (hipoteca, alienação 
fiduciária, etc) incidente sobre o conjunto de imóveis 
dados em garantia pêlo incorporador ou instituidor, 
conforme respectivas faixas de valor, globalmente 
considerados, com redução de 50%, a té o máximo 
de; 

Registro de Convenção de Condomínio (art. ~·, § 1", 
da Lei n• 4.591/64). qualquer que seja o numero de 
unidades autõnomas que o integrem. 

TABELA 01- C 

7 .000,00 

8 .000,00 

2.000,00 

2 .000,00 

830,00 

DAS AVERBAÇÕES RELATIVAS À INCORPORAÇÃO IMOBn.IÁRIA E AO 
CONDOMINIO 

---,----- ---- ----.------ -.::---------. 
ATO EMOLUMENTOS 

O 1 Averbação da construçãó ~as edificações (conclusão 
da obra) para individualização c discriminação das 

(R$) 

. ___ ~idades (art. 44, da Lei n' 4.591{64), qual~c:_r que · :._ ___ 
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incorporação ou do condomínio: 

'

seja o numero delas, com ba se no cus to global da I I · · 
- u) at~- R$250.000,00 ---- - - -- 1 1.000,00 

b) de R$ 2So.oõ0.o1 ate R$ 50o.ooo ,oo -- -- - ·- --ÚÕÕ.ÕÕ 
___ ,, "'RS soo.oóo.oo .~-,. 75Ó.ooo,oo - - - -- ~ 2:ooo.oo 

d) de R$ 750.000,0la~~-R$ ~.000.00~ ___ 3.500~~ 
e) de R$ 1.000.000,01 ate R$ 1.250.000,00 3.000,00 

- ~ <J~R$1.25o.ooo :oJ;.t;R$1 .. 5oo.ooO.oo · - , 3.56o.oo - - - - -· ···-----
gl acima de R$ 1.~00.000,00 .. _ _ _4 :000,00 

02 Averbação de Carta-Proposta ou Documento de 207,50 
Ajuste Preliminar, pelo adquirente, na Incorporação 
Imobiliária (Art.35, $ 4", da Lei n" 4.591 / 64) 

- - - -- ---- f---- ----

:JAvcrbação relativa ao registro da Convenção de 415,00 
Condomínio (eleição de smd íco, mu dança do 
Regimento Interno, etc.): 
- --- - - --- - - - - --- - --- -

TABELA 01-D 
DO REGISTRO DE LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO, URBANO OU 

_ _ _BURAL, EXCLUÍDAS AS...QÉ-?~:S~S DE PUBLI.f~_Q,_ POR L0~-

0 1 f:~ '''""'~;Tod,::~~' ,;; ""' ,~ '" ~CU::it~o: 
jal até R$ 5.000,00 20 ,00 

- ---· · - - ---- ------ . ·-·-···----,--:c 
__jb~ de R$ 5 .000_:~1 até R$ 10.000,00 _ _20.00 

~~R$ 10.ooo,oJ at~!_ 25.o~.oo______ ___ 4':.0~ 

d) de R$ 25.000,01 ate R$ 5~000,00 ~ ·---50,00 
c) de R$ 50.000,01 até R$ 75.000,00 60,00 

~ de R$ 75.000,01 ate R$ 100,000,00 80,00 
- ---- - - - - ---- - · - - ---·-

j&l acima de R$ 100.000,00 __ 9~~~~ 

TABELA 01- E 
DA ~_YERBAÇÃO EM GE~_L__ _ __ 

ATO I EMOWMENTOS 
-::-:-- - - (R$} . __ _ 
~-~vcrbação sem valo! d:_~Ia:ado:_Por a~~:_.____ . · - 40,00 

02 Averbação com base nos valores expressos n o 
documento, por ato: 

a) ate R$2.000,00 
- -- ----- - --· -----

---- ----
40,00 

- ~ --- - -
65.00 b) de R$ 2.000,01 a te R$ 5 .000,00 

- ·-·- - - - -- ·-·- 1- .. 
-~eR$5.000,01 ~~~~-000,00 - - --· ···---

d) de R$ 10.000,01 até R$ 30.000,00 

c)de R$ 30.000,01 ate R$ 50.000,00 

100,00 .:._ 
150,00 

250,00 

I) de R$ 50.000,01 ate R$ 80.000,00 400,00 
g) de R$ 80.000,01 ate R$ 100.00Õ:Õo - --- - - - -----sÕÕ,Õo 

- - ~ cte ~$ Joo.ooo-.õi -a!c·~~2oo.õõo.oõ~==E·- 1s~~~ 
i) de R$ 200.000,01 ate RS 300.000,00 1.000,00 

iJ)dcRs 300.00~,01 at~~500.~_õo,oci===- . ___ - 2.000~0~, 
i) de acima de R$ 500.000,00 I 3.000,00 

m) cancelamento de registro de constrição 40,00 
_ ·udicial(arrcsto, pcnh9ra~_:;c:9uestro e out.:.~--- --- · __ 
03 Averbação, na matricula do imóvel, de baixa de · 40,00 

registro de alienação fiduciária ou da consolidação 
da propriedade em nome do credor fiduciário, nos 
termos da Lei n' 9.514/97 

- --- --- - --+- ·---- -' 
04 Averbação, na matricula do imóvel, da alteração do 

estado civil 

TABELA 01-F 

100.00 

----- -

DOPACTO~N-~U~P-~CI~A=Lc ___ __ 

~1__ . - -~ATO- ---- - --· -- --i~~ÕS 
O 1 Registro de Pacto Antenupcial, com a expedição da 64,31 

· pnme1ra certidão do registro, a ser entregue ao 
interessado sem ônus adicionrus - - -----.-

TABELA 01-G 
DO REGISTRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, COMERCIAL E 

INDUSTRIAL, DEBÊNTURES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS ··-
~ . ATO - ÊMOLUMENTOS 
- . ~)_ __ 
O I Registro de Cédula de Crédito Rurnl, Comercial e 180,00 

Industrial c Debêntures, nos Livros n' s 2 (Registro 
Ger8.!) c 3 (Registro Auxiliar), onde couber, nos 
termos do Decreto-Lei n' 167/67, Lei n ' 6 .840/ 80, 
Decreto-Lei n• 413/69 e demais leis ou a tos 
nor!"ativos federais pertinentes. 

- -1-- . ----· 
02 Registro de Contrato de alienação fiducària de imóvel 

nos livros n•s 2 (registro geral) e 3 (registro Auxiliar), 
onde couber, nos iermos da Lei n• 9.514/97 e 
demais leis o~ __ a_t~~o~~ivos ~cdc~s pcrtin~-n~es_ 

100,00 

- --...----- . L. ------

03 Ato de intimação ou notificação pessoa l do 50,0o 
inadimplente em contrato de compra e venda de 
imóvel com alienação fiduciària (Art. 26, §I", da Lei 
n" 9 .514/97) ou de expedição de edital de intimação, 
para entrega ao credor fiduciàrio para publicação. 

---~------------·~--~----------~--------~ 04 Registro de contato de alienação fiduciària (Lei n" 100,00 
9.5 14 /97) sobre unidade isolada integrante de 

----~d~m::.;ic::nc::io"----------------- ---''------- __ 

TABELA 01-H 
DAS CERTIDÕES, INCLUINDO AS BUSCAS 

ATO - - -- . - --·- EMOLUMENTOS 

(R$) ---·- ·--- ----!-- -'='----' 
O 1 Certidão, independente de valor declarado, por a to: . ---·-. :-'-----+ --- - -......., 

a) de propriedade (direito real, com negat iva de ónus 26,80 
e alienações, por imóv~l) . _ _ 

b) de inteiro teor de matricula, independente da I 
quantidade de folhas _ 

'

c) de rc~stro -;;-o Li~~ n' 03 c~aida_p_o_r __ q_u_al-qu_e_r--+-----2-6 ,80 

meio reprográfico (art. 19, § I" da Lei 6.0 15/73) 
--· . .. ·-

37,Sl 

d) de documento arquiva do em cartório reproduzido 12,87 
por qualquer meio rcprogràfico (art. 25 da Lei n' 
6.015/ 73) por folha 

- -- -·- ·------ - - - --- - ----1-- . 
c) vintenària, por cada ato certificado 21,44 

----- ··- - --__:.- --- --; q reais e pessoais reipersecu lórias 26,80 
--- -----+----~~ g) negativa de propriedade j 2 1,44 

~ -~~c~:0b-~sca, quando o interess:~~:~;sa~ a I 15,01 

via excedente de documentos rcgi~!Iados I . _ IS,~9 

TABELA 01-I 
DO REGISTRO DE CONSTRIÇÕES JUDICIAIS 

- - ATO EMOLUMENTOS 

Registro de constrições judiciais (arre~ to~~e~ora, (R$) 64,31 
sequestro e outras 

- - -'-- - - ------·- -

TABELA 02 
DOS OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

(Casamento, Int~rd ições ~ Tut~las) 

- - ····----

TABELJ\ 2-A 

DOCASAM~E~N~T~O~-------.------
ATOS EMOLUMENTOS 

- --·-- ··-·------------~$) -
OI Habilitação, compreendendo todos os atos do ) 28,6 1 

_ _ _ p_~ocess_o _ _ ___ _ ___ _ _ _ _____ _ _ 

02 Afixação, publicação c arquivamento de edital 48,23 
remetido por oficial de outra circunscrição, 

----~'lc}u~ive a respectiva ce.Ui.!t,~. _ . --- --1--- - --::::-::-:=-
03 lnscnçào da conversão de umào estavel em 80,38 

casamento inclu sive certidões 

"õ4" !Mêriçüo ti~ cas~ento ~eligioso, inclus ive certidão 1--· 80,38-

os C~~amento fora da sede do oftcial, as cu s tas de 
diligência serão cobradas a critério do oficial, 
considero.ndo-se as condições financeiras dos 
nubentes c o local da celebração no limite mãximo 
de~: _ _ _ ____ _ _ _ 

Registro ou inscrição das scnte;;ças de 
emancipação, interdição, tutela, curatela , opção 
de nucionalidadc, separação judicial e divórcio, 
inclusive certidão 

07 ~nsc-ri-ção de r-e-gi-s tr_o_d_c_n-ascimento, Ca sâm_ e_n-to- · 
_ _ _ ou óbito, vc_rifiçado no estrun~--- __ 
08 Certidão de Casamento 

- -1--· ----- -- - -- - - --- - -
09 Certidão de Habilitação 

375,10 

58,95 

----58.95 

42,87 

64,31 

10 Certidão Ne-&ativa de Casamento --- -··+----.,.-,.~ 
42,87 

11 Certidão em Breve Rela tório ---- - ----- - 42,87 

12 Certidão Verbo ad verbum 
···----- --+--------c-=-

42,87 

~L:·=====~~-·==~~~========---··~~~~~~~-~---13 Ce rtidões não contempladas n~s itens acima 42,87 

. - ----- - --- ·- ----- ---1 - .. 
14 Pela autuação e protocolo dos documentos 

1-~rçsç_~;ado!.pelo interessado _ _ 
15 Averbação da separação, do divórcio e do 58,95 
~ _ restabelecimento de sociedade c~jugai. ______ _._ _ _____ --J 

02 

TABELA 02-B 
DO JUIZ DE PAZ 

ATOS 

--. .,..----------~-- . -
Habilitação para casamento, incluindo exame do 37,51 
processo c cerimônia 
Ç_asamento renli?.ado fora da~;edc do ~fic.!..al .. -- -----"-96"'-'-46~ 
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TABELA 02-C 

DA RETIFICAÇÃO E DA IN~B!ÇÃO 
----,----------~ 

ATOS !EMOLUMENTOS 

- . - - j R$) _ _ ::::-
01 Retificação de nascimento, casamento ou óbito ____j__ 16,08 
02 Inscrição de sentença anulatória de casamento em 32,16 

___ pr~CCSSQ_~CiaJ _ _ ___ _ . _ 
03 Retificação ou erro de gr:af@_ ___ _ _ 1608 
04 Formulaçã!), Autuação e Procoealização de pedido 21,44 
-~~.!9:i~tros tardios, das pessoas natu rais 

TABELA 02-D 

DA RETIFICA~~.Q E DA INS:::.:C::.:.R.:::I:z.Ç:.Ã:O::::._--r:::------:::-----, 

. ~ ATO EMOLUMENT:~S 
. ' (R$) 

O I Com uma só folha __ ----------jl- --==u.-23 58 

TABELA 02-E 
DAS BUSCAS 

- - - --- (Comuns ao nas=:.:c:=lm::-e:::.n:.:.to::.t...c=:.:a:.::s.:::am.:.:.e:::.n:.:.to~e_,ó:.:bc.:it"'oLr:) :-----:::-----, 
ATOS EMOLUMENTOS 

O I Buscas que somente poderão ser cobradas se ·ã 
(R$) -

parte não informar livro, folha e termo de registro: 
-a7"") -+A':"t~é-'-:1:':2:-"m::.::...;es:::e::.:s=:=-.::.:..:.::.L.:.=!::....:::...o:::==:::....:..:=~"-- - ----·- - · 8 58 

__,b'!--l-+:;En:..:.tr,_e:::.-::0-;;.l.:::e-:0::;5c..:n.:.::O:.:S ______________________ + -----·j 2&_7_ 
cl Entre 05 e 10 anos 21 44 
~ -·· E~tre IQ e 2(_) anos _ ~--- ---t------ 2M.?--
B Acima de 20 anos ------·--___ 32 I fi 

OI 

TABELA 03 
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

TABELA 03-A 
DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

. - ATOS EMOLUMENTOS 

Registro integral de contratos, inclusive de 
garantias, títulos e documentos com valor 
declarado, qualquer que seja -o nú'!.lero de páginas 

(R$) 

a) De R$ O 00 até R$ 10.000 00 _ -~ 
bl De R$ 10.000 OI até R$ 15.000 00 __ 150 04 
cl De R$ 15.000 OI até R$ 20.000 00 203,1?_~ 
d} De R$ 20.000 01 até R$ 25.000 00 ___________ 2:;;3:-:5:-<:7:-:8:-; 
e) De R$ 25.000 OI até R$ 35.000,00 ··-· ---+-----3:;;3:-:2,._,2:-:3:-; 
o De R$ 35.000 OI ate R$ 4·Õ:-ooo 00 385 82 
~-~~~~~~~~7~~~------ 4~66,19 __g1 De R$ 40.000,01 até R$ 50.000,00 
hJ-11~D~e~R~S~s2o~.o~o~o~.o7l~a~te~R$~7~0~.oo~o~,o7o--~-------r----~-~~3231 

_i)_ De R$ 70.000 OI a té R$ 90.000 00 857j 36 
_j.J _ De R$ 90.000 OI até R$ 110.000 00 1.071 70 
.JJ _ De R$ 110.000 01 até R$ 130.000 00 1.393 21 
ml De R$ 130.000 OI até R$ 145.000 00 1.553,97 
n) De R$ 145.000 OI até R$ 160.000,00 -- 1.7 14 72 
o) De R$ 160.000 01 até R$ 180.ÕÕO,OO - - 1.929 06 

-·- ··------=~7.::-::--i 
_p) De R$ 180.000,0 I até R$ 200.000 00 2.143 40 

qJ A cada R$ SO.OOO,OO que cxced""er-=-a""o""s--:R:-::$:-------·-t-----=-'-=-'--'--"'-1 
200.000,00, serão acrescidos R$ 250,00 , não 
podendo exceder~$ 8.000,00. ·----- ___ -'----'-----~ 

TABELA 03-B 
DO REGISTRO INTEGRAL DE TÍTULOS, DOCUMENTOS OU PAPEL SEM 

VALOR DECLARADO 
ATOS EMOLUMENTOS 

01 Documento sem valor deciãrado, inclUSive vias 
(R$) 

a) 

b} 

adicionais c anexos de c.~o!!n.!!tr!'.at~o:.::!s __________ --l----------:=-:-:--l 
Até uma lau·cÍ~ .. - 39 66 
Por lauda que acrescer 

. --------------+----~~10~7~2 
.. ____ _L. ___ ~~:.; 

TABELA 03-C 
DO REGISTRO RESUMIDÓ DE CONTRATOS. TÍTULOS E DOCUMENTOS . 

- -- -· ATOS EMOLUMENTOS 

(R$) 
O I Independente do valor dcclar.,_,a,d:.::O:..... _____ ____ """"lf--- - --;-;:;-=-1 

..!!J. . __ Até uma lauda _ 42 87 

.EL. Por lauda que o crescer __________ ..L ___ __:_:l O<.c.:72::.; 

TABa~ 03- D 

DAS DILIG~NCI~S PARA CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÕES ] 
ATOS EMOLUMENTOS 

• (R$) =- diligências por ato praticado _ _____]_ ~ 

- - - - - -· - - --- - . -~------c::-:::-
26,8Õ _a_I __ ,...P:-e-:-lo_s_a-tos praticados fora do oficio c da zona 

urbana, qualquer que seja o valor do documento 
(até o limite de três di l igê~cias) -:--. --1--

bt - Pelos atos praticados fora da zona urbana (ate o . . 37,51 

limite de três diligências) -----,,.-----
c} Acima de três diligencias, por ato pratica,d""o ___ +- ------:~; 
02 No caso de constituiçao em mora em operações 

.com instituições financeiras, cujos contratos ou 
instrumentos originários não sejam registrados, o 

107~ 
35,00 

~erá acrescido de::.:.: _____ _ -

TABELA 03-E 
_DAS CERTIDÕES 

ATOS 

---- --:-:-:-- --+-- (R$) -
EMOLUM~~ 

0 1 Pela_p_rimeira folh!IJ!.!!. Peça re.~plro:.::d::::uc=zi,_,d00u _______ -t-- _32 16 
_QL ..E2!._[olha ou peça que exceder !O 72 

TABELA 03-F 
DAS AVERBAÇÕES 

- - ~ ·------=c:..A:.::T-'0-'-S'-==c~=---
EMOLUMENTOS 

(R$) 
"O!'" -De tituÍÔs, documentos ou outros qu.Usquer papéis, 

quando o ato tiy~r o SNp._,_ró,>,P.,_,ln.:.::'o::..v:.oal:::o""r.:..: -,.----,.-----+-----
a) O mesmo valor do ato primitivo que for alterado, 

incluindo os correspondentes às "notações 
remissivas _ 

--------------+--------=1~0~7~2 

TABELA 04 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

TABELA 4-A 
DOS OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

- - - ATOS - EMOLUMENTOS 

_(Bl) 
~-Matricula de oficina, impressora, jornal e outros - 246,50 

02 
periódicos ---:---:-:-:-----..,.--1----
lnscrição de pessoas juridicas, incluindo os atos do - 139,33 

f_proc~sso e rEgistro .. 
03 ~rquivamento de feito _ ·-.---,-:---+-----....::37~5-:-i1 

"'Q4- Registros subsequentes (art. 165, Parágrafo único 96,46 
da Lei n• 6.0~1::!.5L/7'-;3"'-l---,----:-~-:-:-----

05 Registro do cancelamento de inscrições ou rc&i_stro _ 1 ______ --::9-';,6-'-c4:::6'-l 
06 Averbações do art. 4 5, parte final do Código Civil 26,80 

Brasileiro ·-------------------'---- _ _ 

TABELA 04-B 

---.-..::D;..:.AS:::....:.;~c:...:VE~~AÇÕES, AVT'ENTICAÇÕES E CER'l_:IÇ>..::ÕES-=-~----, 
ATOS IEMOLVMENTOS I 

~-!--::-:- (R$) 
O 1 Autcnticacào de livros contãbcis das sÕcied~des -

civis "42,87 
10 72 
21,~4 

------t---
...:a:.-1 --r.:P,=-e.la l'_,fo:cl::.:hc::a ___ -:-----
J!L Por folha que excede!:.. -------~----
02 Anotações rerrtissivas em processos 

-.. 03 Certidão: 
al Pela I ' folha 21 44 - 10,?~--bl Por folha OUJ~~ça excedente reprodu~ida 

-- 8 58 
12 87 
21 44 

_,0~4~~Bu~s~~ --------------------
_.y .. Até 12 meses .. _ - - - - - - - -
~ Entre OI e 05 anos 

c) · Entre 05 e 10 an,o,_s _ _ ____ _ 

· ~~ 
32,!&_ 

_QJ_ Entre lO e~2::!.0..!!an=o,_s _ _____ ---------t-----
_e~~--~A~c~imad~20anos --------------L-------' 

TABELA 05 
DO TABB.IONATO 

TABELA 05-A 
D~ ESCRITURA PÚBLIC~ 
(Incluindo o 1° traslado) 

···------------"=A:.:.:T:::,O~S=--:......:..:...:::::.='-------r::-EM-Oc:-:L-U-Mc=-ENTOS 

01 
-~~--~--------~---------+--- ~} --Relativo aos valores expressos no documento, por 

ato: 
De R$ 0,00 até R$ 3.000,00 

b) De R$ 3.000,01 at(ÇR$ S.OOÕ,OO 

-c~) ~~D-e~R$~5.~00~0~,0~1-a~té~R~$~1~5~.0~00~,0~0~----

~ Óc R$ ·,·5~000,01 até R$ 30.000,00 

e) De R$ 30.000,01 a té .. RSSO.OOO,OO 

T De R$ 50.000,01 até R$ 80.000,00 

g) 

h) 

i) 

j] 

I) 

· m) 

n) 

o) 

Pf 

De R$ 80.000,0 1 a té R$ iÕÕ.OOO~OO

De R$ 10o.ooo,o1-ati R$ ·i-so.ooo.oo 

De R$ 150.000,01 até R$ 200~0cio ."óõ 

De R$ 200.00Õ,O ! . ~té'R$ 250.000,00 

De R$ 250.000.-01 até R$ 300.000,00 . 

De R$ 300.000,01 até R$ 350.Õoo;oo 

De R$ 35Ô.OOO,Ol até R$ 400.000,00 

De R$ 400.000,01 até R$ 500.000,00 

Acima de R$ 500.000,00 

-
85,74 

160,76 

21 4,34 

-
321: 51 

535,85 

857,36 

1.071,70 

1.607,55 

2. 143,40 

2.679;25 

3.215,10 

3 .750,95 

4.286 ,80 

- -~ 
5 .358,50 

6.430,20 

- - --'--------- - --~~-------~ 
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• q) lÃ cada limite de R$ 500.000,00, R$ 1.000,00 não I . ·- 8 .573,60 I 
podendo exceder a: 

-------------L----------~ 
I) 

TABELA 5-B 

--- .---=-bA_-'S ESC~ RAS PÚBLICAS SEM V Ai..OR bEClAR-400 
ATOS EMOLUMENTOS 

OI 
02 

03 

Escritura pública de emancioacão 
Escritura pública de reconhecimento d-; 
paternidade 
Escritura pÜblica declaratória de conven-iência ou 
parceria civil, de inventário e partilha, de 
sobrepartilha de separação e divórcio 

(R$) 

-- 85J~ 
85,74 

85,74 

....;0.,:.4--t-E::-=scritura pública de pacto ·antenuocial 
05 Escritura pública de ata notarial (na prõpria sede 

do tabeliãÕJ 

------~~ 
75,02 
42,87 

Escritura pública de ata notarial (fora da sede do 107,17 
_tabeli!o) _ __ :-:---- ---.,...--,-- -----1-----
Ata notarial de autenticação dos documentos - 10,72 
extraídos via rede mundial de computadores -
internet .. - -- - ----j--- -::-::--::-:-1 
Outras escrituras ou atas notariais não 65,74 06 

-::-::---t-:c::=o=ntempladas 11!1"'S~al~·~·n~c~a~s ~a~ci~m~a~--,-----+-----,--,::-1 
09 Testamento Público sem valor declarr.do 85 74 

---:-,10::--+-::Tês tarnento Público com valor declarado, utilizar-
se-á para fms de emolumentos, o critério da tabela 
05-A acima 

. ·- -l------37-75,-,.. 10-1 Aprovação de Testamento Cerrado li 

TABELA 5-C 

MS CERTIDÕES bE TRASLADOS 

ATOS-------------~E-M-0-LU~M~ELNT~O~S~ (R$) 

_ _ _ __ :ç produ,!Ozt~· d~a:.!e:..:o~u~fo~ll~la'!-.------ - ----~3~2"-1!.!6~ 

TABELA 5-b 
bAS PROCURAÇÕES E SUBESTABELECIMENTOS 

(incluído o 1 ° traslado) -
ATOS EMOLUMENTOS 

(R$) 
lO 72 
37 SI 

-'0'-::1- rP::=ara ~ç~ebimento de pensões do INSS e FUNRURAe~L+-----'c=~ 
02 Casamento 
03 Amplose~etaispode~r~cs~----------+--
a) Pessoa !isica 
b} Pessoa 'uridica 
04 Administrar e vende!.-:r ~im!!.o~·v!.!:e~isL-_~-----
05 Para aquisição de i~õveis 
06 Transferencia {tit:...u7lo:!:s~e:.::t:.:e:-le-=ro-n--e-s.,-) _ _ _ _ _ _ + 
07 Amplos e gerais poderes j-unto à CEF e demais 

instituições bancarias_~ ou financeiras: 

.. 

-~ 
42 87 
37 51 
37 51 
32 16 

a) Pessoa física 3 7.5 I 

-:bl=<:--t--õ:P""esO-'soajuridica _ ---,.--.,-- -,---- 1--- _ -~ 
OI! Com poderes irrevogáveis sem valor d~cl_ar~a~d~o~--+------37,~ 
-09 Cessão de direitos de herança e habilitação em 42,87 

inventário 
...,1..,.0-1-'P::-'-rocura""~-'-'ôe~s-n-=ã-o_c_o_n.,..te-m-p-:1-ad-:-as ~os itens acima 32J6 
I ) Traslados e certidões 80% do valor dos 
___ ..1...-':.c:::m:.::o:::lumentos devidos para prática do'-'a~tc:e:o ___ _ _ -'-- - -

TABELA 5-E 
bO RECONHECIMENTO DE FIRMA E DA AUTENTICAÇÃO 

-----------~ aut~nticaçllo) . 
ATOS - -' EMOLUMENTOS 

(R$) 

OI 
02 
03 

- _ __ =.1'-L.--~ 

Pelo reconhecimento ~e firma por semelhança 2 15 
Pelo reconhcc_imcnto de firma por autentici~,~a~d~e--+-----::5,36 
Pela autenticação de documentos 2 ,15 

TABELA 6 
bOS OFICIAIS bE PROTESTOS bE LETRAS E TÍTULOS 

TABELA 6-A 
bO PROTESTO 
ATOS EMOLUMENTOS 

(R$) 

O I Relativo aos valores expressos no _,d~o"'-cu,_m=e:.:n-"to,__ __ t-- -
a] De R$ 0,00 até R$ 1.000,00 -~ 
b] De R$ 1.000,0.1 até R$ 3 .000,00 -"---+------"32,!_g_ 

_g De R$ 3.000 OI até _R$·~~6-~000~0~0=--=------ 42 87 
.5!L_ _De R$ 6 .000,01 até R$ 12.0,_,0'-"0.é0'-"0_________ 

10
64

7 
3
17

1 

e) Acima de R$ 12 .001 ,00 --- -------- ---'-

TABELA 6- B 
00 APOtirr AMENTO 

I -----=~ATOS '. IEMOL~:,NTOS 1 
~or-Ütulo independente do valor----'----- -1_- !Õ:n1 

TABELA 6 -C 
bO CANCELAMENTO OU M DESISTÊ~A bE APONTMENTO _ • 

- ATOS !EMOLUMENTOS] 
. - (R$)-

Õl -. I Por titulo, independente cj_o valor _ 10,72 

TABELA 6-D 
bO CANCELAMENTO t>E PROTESTO OU M bESISTÊNCIA bE 

APONTAMENTOS 
ATOS 

O I I Por titulo independente do valor 

TABELA 6-E 
DAS INTIMAÇÕES 

EMOLUMENT:~S 
_ ___(Ri)____ 

16 08 

·--
EMOLUMENTOS --~ ATOS 

~~ P~~r~a,_,t,_o__________ -------4----~~ 
""ãl Í Atravcs de cart=a,-""pr!.!o'-!.toc=o~la,d-'-'a'-------- lO 72 

(R$) 

bl I Através de carta !egis._,tr,_,a,d~a'---------" ---1- . __ 12 67 
_9. I Atraves de edital ... _ -:-:::----------...L.-----32,~ 

TABELA 6-f 

__ ···.-------------b~A~S~CERTI~b~ÕE~S------~---~ 
ATOS EMOLUMENTOS 

(R$) 

..Q.! _ Por ato ----- ---+--- ...:._-=,..-:-:-
_&_ Nc;:gativa, por pessoa _ ------1------'3~2?--:-17--16 

b) Positiva, o.u de cancelamento de protesto, ou 32,16 
_ _ !legativa de homõnimo 

c) Positiva (mais de R$ 2,00 por titulo caracterizado 
ou cancelad~) 

d) Cancelamento de protesto (mais de R$ 2,00 por 
titulo caracterizado ou cancelado\ 

~ Certidões não contemolada~ nos itens acima 

----------,,--::-~ 
32,16 

32,16 

3Ú6 

TABELA 06-G 

-~------'b~O~LAN_Ç.AMENTO bE CONTRAPROTESTO 

- ATOS _ ,EMOL~~~ 
OI Por contraorotcs{Õ- • 17 151 

TABELA 06-H 
OUTRAS CERTibÕES E BUSCAS . 

---~------~ C•nli~o~c~on=t~~~~~P)Cidas em outros tabciClS) 
ATOS 

OI 

. ãJ 

- -
Em processos, livros de cartórios ou papéis 
arquivados, qualquer que seja o número de livros 
nele compreendido, ou de papel arquivado, relativo 
.!!a~o.:!rn!!:e~s~m!!:o~a!!:ss~u,_,n!!t~o:..: __ _ 
Até 12 meses 

EMOt.Uit\ENTOS 
(R$) 

~--1-!-'Et!:nl"·r-'e o'i'"'e~0"-'5~an-os _ ___ _ _ _ i)j --+-----,1~~~ 
c) Entre 05 e- lO ano~ 

Entre lO e 20 an~ 
Acima de 20 anos 

----- - ---------- 2144 
_21_ 
_E 

Dos assentamentos, de papéis arquivados em 
autos, processos, livros, registros, fotocópias ou 
quaisquer outras reproduções de documentos ou 
atos de processos, mandados de citação, editais, 
cartas de sentença, de arrematação, de 
adjudicação e remoção, precatórias, rogatórias, e 
não contempladas em outras tabelas, por peça 
reproduzida e ou folha 
Certidão negativa de registro 

03 Certidão em breve rel~--t=-ón....,_-o~==========---
04 C~rÜdão Verbo ad verbum 

02 

05 Pelo autuação c protocolo dos do-cumentos 
_ apres~~ctos pelo interessado __ - -..,-- - --t---
06 Pela elaboração de petições, atestados, · 

26 80 
32 16 
26,80 

-'~ 
42 87 
42 67 
21,44 

---32.16 
~ _req~erimcntos ou atestados exi~idos oor lei 
07 Certidões não contempladas nos te~s !I,_,C"'im=a'--_ _ .._ __ 

DECRETOS 

DECRETO N° 4509 DE 29 bE DEZEMBRO bE 2009 

Rcgulom~nto o Tínllo II, da Lei n° 
0686, d~ 07 de Junho de 2002, que 

, -institui a Polítiea de Gerenciamento 
dos Rt.CUrsos Hldrlcos do Estado e 
d6 outros providências . 

O 60VERNADOR DO ESTADO DO AMJ.ÍÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, incisos VIII c XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá, e 

Considerando que dentre os fundamentos da- Política Estadual de 
Rccu(sos Hidricos, a gestão dos recursos hídricos é descentralizada, 
participativa e integrada, com o concurso do Poder Público, dos usuários e das 
comunidades, sem dissociação dos aspectos quantitativos ·e qualitativos e das 
fases meteórica, superficial e aúbterrànea do ciclo hidrõlógico; 

Conslderondo ,que um dos' objetivos da Po.litica Estadual de 
. . .. Recursos Hídricos, é compatibilizar o ~renciamento dos recu!_sos hi~cos 
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com o desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambiepte, ~ 

promovendo a harmonização entre os multiplos usos dos recursos hidricos: 

Consid~rondo . ainda, que o Sistema Integrado de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos do Estado- SIGRH/AP tem a com~téneia de apoiar os 
mecanismos de integração e coordenação do planejamento e da execução das 
atividades públicas e privadas no aproveitamento dos recursos hídricos, 

DECRE T A : 

Art. 1° O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/AP, 
órgão de hierarquia superior do Sistema Integrado de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos do Estado do Amapá- SIGERH, com funções deliberativas, 
normativas c consultivas relativas à jurisdição sobre os recursos hídricos de 
dominío do Estado, nos termos do art. 44, da Lei Estadual n• 0686, de 07 de 
junho de 2002, tendo por competência: 

I - estabelecer as diretrizes da Politica Estadual de Recursos 
Hídricos; 

11 - exercer funções normativas e deliberativas relativas à Política 
Estadual de Recursos Hídricos; 

111 - aprovar e acompanhar a execução do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos: 

IV - aprovar os critérios e normas relativos à cobrança pela 
utilização dos recursos h:dricos; 

. V - aprovar os critérios e normas relativos à outorga de direito de 
uso dos recursos hídricos: 

VI - aprovar os critêrios e normas relativos ao rateio, entre os 
beneficiados, dos custos das obras e serviços de usos múltiplos dos recursos 
hídricos, de interesse comum ou coletivo; 

VIl - aprovar o relatório sobre a "Situação dos Recursos Hídricos 
no Estado do Amapá"; a ser divulgado à sociedade; 

, Vlll - estabelecer os critérios e normas relativos à criação dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica; 

IX - aprovar as propostas de ins tituição dos Comités de Bacia 
Hidrogràfica e estabelecer criterios gerais para elaboração de seus regimentos 
internos: · 

X - encaminhar ao Governador do Estado às propostas de criação 
dos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

XI - decidir, em última ins tância administrativa, os conflitos 
sobre os usos das águas de domínio do Estado; 

Xll - estabelecer diretrizes para aplicação de recursos fmanceiros 
gerados no iunbito das bacias hidrogràficas, na fonna que dispuser o 
Regulamento, 

Parãgrafo único. O CERH atuara como instância superior 
recursal, nas questões que envolvam os recursos hídricos. 

Art . ~· Além das competências delimdas ~lo artigo J•, cabe~ã 
ainda ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos as 'seguintes atribuições: 

I - elaborar e aprovar o seu regimento interno; 

11 - estabelecer os procedimentos relativos à classificação e o 
enquadramento dos corpós de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água; 

111 - homologar planos e programas a serem executados com 
recursos oriundos da cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas; 

IV - autorizar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, como 
órgflo gestor de recursos hídricos, representar o SIGRH/ AP no âmbito de suas 
relações frente a órgãos, entidades, instituições, públicas ou privadas, 
nacionais, e internacionais, inclusive para a celebração de acordos, convtnios 
ou contratos; 

V - supervisionar a a plicação dos recursos do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos; 

VI autorizai' a criação de Agências de Bacia Hidrográfica 
medinnte solicitação de um ou mrus Comités de Bacia Hidrográfica. 

Art. 3° O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH serâ 
pres idido ~lo titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, tendo 
composição total de 33 (trinta c três) membros, com igual número de 
suplentes, obedecida a seguinte representação: 

- I - um representante de cada uma das instituições do Poder 
Executivo Estadual com atuação relevante nos questões de meio ambiente, 
recu rsos hídricos e desenvolvimento sustentável, no total de 18 (dezoito) 
membros, a saber: 

a) Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA); 

b) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR); 

c) Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração 
(SEI COM); 

d) Secretaria de Estado. da Infraestrutura (SEINF); 

e) Secretaria de Es~ado da Saúde (SESA); 

ij Secretaria de Estado da Educação (SEED) ;· 

g) Secretaria Extraordinària dos Povos Indígenas (Sil:PI); 

h) Procuradoria Geral do Estado (PGE); 

i) Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do 
Estado do Amapá (IMAP); 

j) Instituto Estadual de Florestas do Amapá (IEF); 

k) Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAl'); 

I) Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do 
Amapá (IEPA}; 

Amapá: 

m) Instituto de Pesos c Medidas do Amapá (IPEM); 

n) Universidade do Estado do Amapá (UEAP); 

o) Agência de Desenvolvimento do Amapá (AOAP); 

p) Agência de Pesca do Amapá (PESCAP}; 

q) Defesa Civil do Estado do Amapã (CEDEC/BM); 

r} Companhia de Água c Esgoto do Amapá (CAESA). 

11 5 (cinco) representantes do Poder Executivo Federal no 

a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente c dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA/ AP); 

b) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade no 
Amapá (JCMBio/ AI'); 

c) Departamento Nacional de Produção Mineral no Amapá (1 6° 
DS/DNPM/AP) ; 

d) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuãria (EMBRAPA/ AP}; 

e) Centrais Elétricas do Norte do Brasil (ELETRONORTE/ AP}. 

Ill - I (um) representante dos Municípios: 

a) Associação dos Municípios do Estado do Amapá (AMEAP). 

IV - 6 (seis) representantes de Entidades da Sociedade Civil 
relacionadas com recursos lúdricos: 

a) Cooperativa dos Técnicos daAmaz~nia (CTA); 

b) Conscllio Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA/AP); - i 

c) Instituto Sócio-Ambiental do Amapá (CUMAÚ); 

d) Conselho das Associações de Moradores das Comunidades 
Afrodescendentes do Estado do Amapá (CCADA); 

(FAEAP) ; 

e) Instituto de Estudo c Defesa Ambiental do Amapá (IEDA); 

Q Movimento Verde Vivo (MVV). 

v - 3 (três) representantes de usuârios de recursos hídricos: 

a) Federação da Agrkultura c Pec.uâria do Estado do Amapá 

b) Federação das Indústrias do Estado do Amapá (FIEAP); 

c) Associação Comercial e Industrial do Amapá (AClA). 

§ 1 • O Poder Público Estadual terá representação majoritária no 
Conselho, que deve ser nunca inferior n 51% (cinqucnta e um por cento) do 
total das representações. 

§ 2• A indicação dos representantes referidos. nos incisos deste 
artigo, sefà efetuado pelos respcclivos segmentos, garantida a p:'ticipação 
deliberativa a todos os membros do CERH/AP. 

§ 3" A designação de rcprescntant;s dos segmentos mencionados 
nos incisos deste artigo, a organização administrativa e o funcionamento do 
CERH/ AP serão estabelecidos através de Decreto Governamental. 

Art. 4° O Consellio Estadual de Recursos Hídricos será assistido 
em suas funções administrativas por urna Secretaria Executiva e, em suas 
funções técnicas pelo Núcleo de Políticas e Normas Ambientais Agenda Azul, 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

Art. 5" ll:sle Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macopó, 29 d~ dezembro d~ 2009 

í t4\it ;~ 
ANTÔN!õ ALOEZ: GO O ~LVA 

~ : 

DECRETO N° 4 5 10 

IGov~ma~!' 

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

Dispõe sobr~ o Programa de 
R~cuperação Fisco! do Es tado do 
Amapó, ~ dó outrcu provldêncicu, 

O GOVERNADOR 00 EST"OO 00 AMIJ'Á, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo o art. 119, inciso VIII , da Constituição do Estado 
do Amapá, e 

Considuando o contido no Parecer n• 282/09 - PGE/ AP e, ainda; 

Considerando a autorizaçâc prevista no art. ! 51 , da Lei n• 0400, 
de 22 de dezembro de 1997, e também os permis~ivos dos artigos 140, 25 1 c 
243 e demais autorizações já existentes no Código Tributário do Estado do 
Amapá, 

DECRETA: 

TÍTVI.O I 
00 OBJETO E Oi\ "Pl.ICAÇÃO M l..El DE REClJPEIV.ÇÃO FlSC"L 



Macapá 29.12.2009 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 16 

Art. 1" E ate Decreto se aplica a dividas de natureza tributária 
relativas ao Imposto Sobn: Operações Relativas à Circulação de Mercadorias ~ 
sobre ~estações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comumcação • ICMS constituídos ou não. inclusive espontaneamente 
denunciados pelo contribuinte, inscritos ou não em divida ativa ainda que 
ajuizados. ' 

Art. 2" Para os efeitos deste Decreto, considera-se crédito 
tributário o tributo decorrente de obrigação principal e a multa punitiva 
decorrente de obrigüçãO acessória, pelos seus valores atualizados, acrescidos 
de juros c multa moratória, incidentes até o momento da concessão do 
parcelamento. 

TÍT\JLO II 
1)0 PARCEL"'MENTO 

Art. 3° Os créditos tributários relativos ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transportes Interestadual c Intermunicipal e de Comu nicação • 
ICMS vencidos, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2009, 
constituídos ou não, poderão ser parcelados uma unica vez, em ate 60 
(sessenta) meses, com todos os acréscimos legais , por concessão do Fisco 
Estadual, na forma e condições previstas neste Decreto e a pedido do 
contribuinte, se protocolizado ate 30 de junho de 2010. 

Art. 4° O pedido de parcelamento será formalizado por Termo de 
flcordo de Parcelamento do crédito tributário, no qual constarão cláusu las que 
registrem: 

I - confissão irretratável da divida por pa rte do sujeito passivo; 

11 - renúncia ao direito de defesa, r.a esfera administrativa c 
judicial, ainda que a impugnação ou o recurso tenha s ido interposto; 

111 - encerramento da fase contenciosa em se tratando de 
processo administrativo tribu târio; 

lV - suspensão do curso da ação de execução fiscnl; 

V · efeito retroativo do acordo à data do pagamento du primeira 
parcela; 

Vl - a informação da multa e juros incidentes. 

§ I 0 O parcelamento poderá ser deferido independentemente da 
existência de ou tros parcelamentos anteriormente firmados, desde que este
jam sendo corretamente cumpridos. 

§ 2" Para efeito de concessão de parcelamento, serão consi
derados todos os débitos fiscais do contribuinte existentes n:l d:lla da 
formalização do pedido de parcelamento. 

§ 3" A concessão de parcclarnenlo não dispensa o contribuinte do 
pagamento das custas c emolumentos judiciais e dos honorários advocaUcios. 

§ 4° As parcelas do credito tributário terão o seu valor atualizado 
na data do seu pagamento, nos termos da legislação especifica. 

§ s• No Documento de Arrecadação deverão const.v, separa
damente, o ICMS c a multa pelos seus valores originários c indicados. nas 
rubricas próprias. os valores acumulados da atualização c dos juros. 

§ 6" O parcclru.'lcnlo só será realizado npós o cumprimento pelo 
contribuinte de obrigações acessórias eventualmente pendentes. 

§ 7" Os creditas tributá.nos CUJO fato gerador do ICMS suceder no 
exercício corrente somente poderCIO ser parcelados uma única vez, deni.J'o 'do 
próprio exercício, em tantas parcelas quanto forem os meses que restarem 
pnra o fin:ll do exercício. 

Art. 5° Os débitos inscritos em Divida Ativa ou em execução 
;udicial somente serão suspensos após a celebração do Termo de Acordo e o 
recolhimento da primeira parcela. 

§ 1 o O Termo de Acordo considera-se: 

I -celebrado, L'Om a assinatura do contribuinte; 

11 - denunciado: 

a) pelo atraso de pagamento de qualquer pnrcela em 3 (trcs) 
meses sucessivos; 

. b) pelo atraso, por período superior a 60 (sessen ta) dias, no 
pagamento de obrigação tributária principal oriundo de fato gerador ocorrido 
após a concessão do referido parcelamento. 

§ 2° Sendo denunciado o Termo de Acordo, prosseguir-se-à a 
cobrança do crédito tributário pelo saldo devedor remanescente com a imedi:l
ta inscrição em divida :ltiva, ou se for o caso, o prosseguimento da ação de 
execução fist • l. 

§ 3" O saldo devedor remanescente conterá a atualização mone
tária e os acréscimos legais. 

Ãrt . 6° O valor de cada parcela mensal não pode ser infenor ;1: 

1 - R$ 400 ,00 (quai.J'occntos reais) para pessoas jurídicas enqua
dradas no regime de recolhimento por Apuração; 

11 • R$ 200,00 (duzentos reais) para pessoas juridicas enqua
dradas no regime de recolhim ento por Estimativa. 

Art. 7° O parcelamento reputar-se-à vàlido somente com o 
recolhimento da primeira parcela, contado da celebração do Termo de Acordo, 
de acordo com regulamentação. 

Parãgrafo úmco. O pedido de parcelamento deverã ser realizado 
junto à Procuradoria Para Assuntos Fiscais - PAI" (~rocur:adoria Geral do 
Estado do Amapú) quanto às dividas já inscritas em DiVIda fi uva. 

Art. a• O pedido de parcelamento fica condicionado ao recolhi
mento, quanto aos créditos já inscntos em Di,~d.a ~tiva, de lO% (~ez por 
cento) do valor total da divida, com todos os :lcresc>mos. legrus, a t1tulo de 
honorârios udvocaUcios. na conta do F'u ndo da Procuradona Geral do Estado, 

conforme definido na LC 11, de 02 de j aneiro de 1996: 

Art. 9" Cada estabelecimento de u m mesmo titular é conside
rado autônomo, para fins de parcelamento do cn!dito tributário. 

Art. 10. O disposto nes te Decreto não autoriza a restitu ição ou a 
compensação das importâncias já pagas pelo contribuinte. 

Art. 11 . Os valores penhorados em execução fiscnl não serão 
devolvidos ao contribuinte após o pedido de parcelamento, devendo Ser abati
dos do valor total da divida. 

TÍTVLOW 
OA ANISTIA E OA REMISSÃO 

CAPÍTVLO I 
[)A ANISTIA 

Art. 12. Fica dispensado 100"/o (cem por cento) do pagamento de 
juros e multas relacionados com débitos fi scais do ICMS decorrentes de fatos 
geradores ocorridos até 3 1 de dezembro de 2008, desde que os débitos 

decorrentes da obrigação principru, devidamente atualizado, sejam 
integralmente recolhidos até 31 de março de 2010. 

§ 1 • Os contribuintes que possuirem parcelamento em curso 
poderão pagar o débito remanescente com o beneficio previsto neste artigo. 

§ 2° O dispos to neste artigo não autoriza a restituição ou 
comptnsação de valores eventualmente recolhidos. 

CAI'ÍTVLO n 
DA REMISSÃO 

Art. 13 . Fica concedida a remissão de debites fiscais vencidos, 
relativos ao ICMS, inscritos ou não em divida ativa, ainda que ajuizada a sua 
cobrança, decorrentes de denúncia cspontãnea formalizada até 31 de 
dezembro de 2008, ou constantes de · au to de infração ou notificaç.ão de 
lançamento, lavrados até 31 de dezembro de 2008, cujos valores atualizados c 
consolidados em 31 de dezembro de 2009, sejam iguais ou inferiores a R$ 
1.000,00 (um mil reais). 

§ I" Os procedimentos necessârios parn a remissão dos debitos c 
arquivamento dos respectivos processos serão estabelecidos na legislação 
tributária estadual. 

§ 2" . O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou 
compensação de valores even tualmente recolhidos. 

§ 3" Fará jus a remissão o contribuinte que estiver regular com 
3~as obrigações acessórias. 

TÍTVLO IV 
DA MORATÓRIA 

Art. 14. O contribuinte que, em 06 (seis) meses sucessivos ante
riores, comprovadamente recolheu o ICMS nos prazos previstos e:n Lei, com 
exceção do substituto tribu tário, não possua débito fi scal c não seja 
beneficiário de qualquer parcelamento, poderá requerer Regime Especial para 
recolhimento do ICMS apurado mensalmen te, em prazo diferenciado , metade 
no décimo e o restante no último dia útil do mês subsequentc ao de apuração. 

Parágrafo único O disposto neste artigo não autoriza a restituição 
ou compensação de valores eventualmente recolhidos. 

TÍ'fVLO V 
[)A TRANSAÇÃO JUDICIAL 

Art. 15. A transação judicial tributária consiste em concessões 
mútuas por parte do Estado do 1\rnapá e do devedor do créwto tributário, 
amparada por clãusulas exorbitantes do direito comum, e tem por fim a 
resolução do litígio judicial. 

Parâgrafo único. Havendo penhora de dinhetro, veículos auto
motores, bens de raiz. navios c aviões nos autos do executivo fi scal, sufi cientes 
para cobrir 60% (sessenta por cento) do crédito tributário, em avaliação feita 
em período não superior a 180 (cento e oitenta) dias, fica vedada a transação 
disposta neste Decreto. 

Ãrt . 16. A transação prestar-se-á á solução de litígios e não 
poderá resultar em negociação do montante dos tributos devidos, salvo as 
remissões autorizada s neste Decreto ou em leis especificas. 

§ 1" A vedação deste artigo não se aplica ils sanções de natureza 
pccuniãna, que poderão ser reduzidas em até 80"/o (oitenta por cento), de 
:lcor.do com ato editado pelo Chefe do Poder Executivo, mediante proposta 
conjunta da Procuradoria-Geral do Estado c Secretru·ia da Receita Estadual. 

§ 2° Nas ações judiciais de natureza fiscnl, em que figure o 
Estado do Amapá no pólo ativo ou passivo da demanda, pode rã o Procu rador 
de Estado apresentar proposta de transação de valor que não exceda a 50 
(cinqüenta) salârios minimos, deseJe que previamente autorizado mediante 
proposta fonnal conjunta do Procurador Geral do Estado c do Sccret ilrio da 
Receita Estadual, nos limites deste artigo. 

Art. 17. O descumprimento das obrigações relativas ao termo de 
transação enseja o prosseguimento do execu tivo fiscal, pela totalidade do 
credito tribu tário, ante a auscncia de homologação judicial, observadas a 
confissão, renúncia e desistência em relação aos meios de impugnação. 

Art. 18. O termo de transação, apresentado pel:l Procuradoria
Geral do Estado na audicncia de conciliação ou como instrumento de petição a 
ser protocolizada, tem como requisitos: 

1 - a apresentação por escri to, com qualificação das partes 
relatório, motivações c decisão, com u data e o local de sua realização, c a 
assinatura de todos os envolv1dos; 
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li - o relatório, que conterá o resumo do litigio, a descrição do 
proccctimcnto adotado c as recíprocas concessões; 

lll - os fundamentos da decisão, em que devem ser mencionadas 
as questões de fato e de direito e as condições para cumprimento do acordo; 

!V- tenno de conf1ssão, renúncia e desistência; 

V - a manutenção da penhora, se houver, até a comprovação do 
pagamento do crédito tributário remanescente. 

§ 1• O devedor tem obrigação de realizar o pagamento do crédito 
tributário no prazo de 5 (cinco) dias a contar da audiência, via documento de 
arrecadação da receita estadual (DAR) próprio, o que deverá ser informado ao 
juizo c ao Estado do Amapá. 

§ 2• Em caso de pleito de transação por petição conjunta, esta 
será instruida com o DAR referente ao créctito tributário remanescente. 

Art. 19. O tcnno de transação judicial surtira seus efeitos 
quando homologado pelo juiz competente. 

§ t• Somente será homologado o termo após a demonstração do 
pagamento do crédito tributãrio remanescente. 

§ 2• A transação alcançada em cada caso não gera direito su bje
tivo e somente haverá extinção do crédito tributário com o cumprimento 
integral de seu termo. 

§ 3• O termo de transação o ato pessoal c será assinado exclusi
vamente pelo contribuinte ou por seu representante legal, no caso de pessoa 
juridica. 

TÍTVLO VI 

DI SPOSI ÇÕES FINAI S 

Art, 20. Os pedidos de parcelamento previsto neste Decreto n;1o 
se.aplica a credito fiscal : 

1 - objeto de parcelamento em curso; 

H - a divida oriunda de -parcelamento denunciado por descum
primento de suas cláusulas : 

lll - decorrente de operações ou de prestações que n legislação 
tributária estadual expressamente vedar: 

IV • quando se tr:llar de imposto retido na fon te pelo 
contribuinte, na condição de substituto tributário; 

V - quando o débi to for decorrente de atos praticados com dolo, 
fraude ou simulação, pelo sujeito passivo ou por terceiros, em beneficio 
daquele. 

Art . 21. As empresa~ que se encontrarem em recuperação 
judicial, a partir do deferimento do seu processamento pelo juiz competente, 
poderão requerer pedido de parcelamento diferenciado de suas dívidas, em até 
120 (cento e vinte) parcelas iguais e sucessivas, conforme estabelecido em 
regulamento. 

Art . 22 . Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação 

Macapci, 29 de dezembro de 2009 

DECRETO N° 4511 DE 29 DE DEZEMORO DE 20 09 

Dispõe sobre prorrogação dos 
disposições dos Decretos que 
concedem benefícios f iscois. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso Vlll da Constituição do Estado 
do Amapá , tendo em vista o contido no Prot ocolo - Protocolo Geral n° 

2009/66576, e 

Con~Jderando o disposto no art. 9° c art. 10, cfc o art. 243, da Ld 
n• 0400, de 22 de dezembro de 1997; 

Considerando, ainda, as disposições do Convênio ICMS 119 e 
Convénio ICMS 12 1, ambos de 11 de dezembro de 2009, publicado no Diário 
Oficial da União do dia !6 de dezembro de 2009. 

DE CR ETA: 

Ar-t . 1° Ficam prorrogadas. ate 31 de janeiro de 20 10, as 
disposições contidas nos Decretos a seguir indicados: 

1 - 0 inciso XJ do art. I • do Decreto n• 4.690 de 08 de setembro 
de !997. que dispõe sobre isenção do ICMS nas operações com Coletores 
Eletrõnicos de Voto (CEV). c suas partes e peças (Convê1úo ICM S 75/97); 

11 - 0 inciso IV do art. 1" do Decreto n• 1252 de 19 de agosto de 
1992, .que dispõe sobre a não exigência do ICMS nas doações de mercadorias, 
por contribuintes do imposto, à Secretaria de Estado da Educação (Convémo 
ICMS 78/92): 

lll - a alinea •c• do inciso I, do art. 2• do Decreto n• 0068 de 12 
de janeiro de 1996, que dispõe isenção do ICMS nas doações de mercadorias 
efetuadas ao Governo do Estado, para distribuição a pessoas necessitadas 
[Convênio ICMS 82/95); 

IV - o inciso VIl do art. t• do Decreto n• 5720 de 31 de de1.cmbro 
de 1997, que concede isenção do ICMS nas operações que destinem 
mercadorias ao Programa de Modemi7.ação c Consolidaçüo da Infra -
Estrutura Acadêmica das IFES e HUS (Convênio ICMS 123/97); 

V - o art. 4" do Decreto n" 0462 de 19 de fevereiro de 2008, que 
isenta do ICMS as operações com laptops educacionais, adquiridos no ámbilo 
do Programa Nacional de Informática na Educação - Prolnfo - em seu projeto 
E:sp~cial Um Computador por Aluno UCA, do Ministério da Educnção - MEC 
(Convênio ICMS 147/07); 

VI - Decreto n• 1735, de 02 de junho de 1998, que concede 
redução n a base de cálculo do ICMS no fornecimento de refeição promovid:.. 
por bares, restaurantes e estabelecimentos similares (Convênio ICMS 09/93); 

Vll • Decreto n• 2350, de 30 de julho de 1998, que isento do 
ICMS as operações que indica relativas ã Empresa Brasileiro de Pesquisa 
Agropecuãria- EMBRAPA (Convênio ICMS 47 /98); 

Vlll - Decreto n• 1422, de 07 de junho de 1999, que concede 
isenção do ICMS na importnção de bens destinados a ensino, pesquisa c 
serviços mMico . hospitalares (Convênio ICMS 104/89); 

IX - Decreto n• 3010, de Oó de outubro de 2000, que dispõe 
sobre o documento a ser utilizado na coleta e transporte de óleo lubrificante 
usado ou contaminado c disciplina o procedimento de sua coleta. transporte e 
recebimento (Convénio ICMS 03/90) ; 

X • Decreto n• 2990, de 04 de outubro de 2000, que concede 
redução da base de cãlculo nas operações com equipamentos industriais c 
implementos agrícolas [Convênio ICMS 52/91) ; 

X! - Decreto n• 2892, de 14 de setembro de 2001, que reduz a 
base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários (Convênio 
ICMS 100/97); 

Xll - Decreto n• 7745, de 05 de dezembro de 2003, que concede 
redução de base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de acesso à 
INTERNET e estabelece procedimentos quanto ao pagamento do impo~lo 
(Convênio ICMS 78/01); 

Xlll - Decreto n• 7726, de 03 de dezembro de 2003, que concede 
isenção do ICMS ãs operações internas promovidas pelo Instituto de 
Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapã - IEPA (Convênio 
ICMS 87/03); 

XIV - Decreto n• 2297, de 16 de agosto de 2004, que concede 
isenção do ICMS nas operações internas com castanha·do-brasil [Convênio 
ICMS 44 /04); 

XV- Decreto n• 3382, de 21 de dezembro de 2004, que concede 
isenção do ICMS nas saidas internas com os produtos comercializados pelas 
Cooperativas de Oleiros (Convênio ICMS 1:)7 /04); 

XV! - Decreto n• 4055, de 31 de agosto de 2005, que concede 
isenção do ICMS na comercialização de produtos destinados a órgão ou 
entidade da administração pública (Convênio ICMS 84/97); 

XV!! - Decreto n• 4053, de I" de agosto de 2005, que concede 
redução de base de cálculo do ICMS nas operações com mandioca (Convênio 
ICMS 131 /OS); 

XV!Il • Decreto n• 3063, de 17 de junho de 2005, que dispõem 
sobre isenção de ICMS nas operações relacionadas ao Programa Fome Zero 
(Convênio ICMS 18/03); -XIX - Decreto n• 3058, de 17 de junho de 2005, que dispõe sobre 
a concessão de isenção do ICMS nas aquisições de equipamentos c acessórios 
destinados ás instituições que atendam aos portadores de dcliciencia lisica, 
auditiva, mental, visual c múltipla (Convênio ICMS 38/91); 

XX - Decreto n• 0247, de 10 de fevereiro de 2006, que dispõe 
sobr,e n concessão de isenção do ICMS na importação de equiparncnto médico
hospitalar (Convênio ICMS 05/98); 

XXJ - Decreto n• 3414, de 20 de dezembro de 2006, que dispõe 
sobre a concessão de isenção do ICMS nas operações internas com quelónios 
criados em cativeiro (Convênio ICMS 5 1/06); 

XXII - Decreto n• 3415, de 22 de dezembro de 2006 que dispõe 
s,obre n concessão de isençüo do ICMS á prestação de serviço de transporte 
intermunicipal de cargas (Convênio ICMS 04/04); · 

XX!ll - Decreto n• 3417, de 20 de dezembro de 2006, que dispõe 
sobre a concessão de isenção do ICMS nas opernções inte!'tlas com veículos 
automotores adquiridos por Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE (Convênio ICMS 9 1/98); 

XXIV - Decreto n• 1799, de 12 de junho de 2006, que dispõe 
sobre a concessão de isenção do ICMS relativo ã importação e saidas internas 
de bens destinados à modernização de Zonas Portuárias do Estado (Convênio 
ICMS 28/05 e 03/06); 

XXV - Decreto n• 2542, de t• de junho de 2007, que dispõe 
sobre isenção do ICMS na saida de reagente para disgnosticos du doença de 
chagas destinada a órgão ou entidade da administração pública direta, suas 
autarquias e fundações (Convcnio ICMS 23/07); 

XXV! - Decreto n• 2767, de 22 jle junho de 2007, que dispõe 
sobre a concessão de suspensão e isençilo do ICMS na importação de 
locomotiva e trilho ,rara estrada de ferro; (Convênio ICMS 32/06); 

XXVII - Decreto n• 2768, de 22 de junho de 2007. que dispõe · 
sobre a dispen ~a do pagamento do diferencial de alíquota no aquisição 
interestadual de bens destinados á modernização de Zonas Portuárias 
localizadas no Estado (Convênio ICMS 97/06); 

XXVlll - Decreto n• O 138, de 15 de janeiro de 2009, que dis põe 
sobre a concessão de isenção do ICMS nas operações com mcdicarncntos 
(Convênio ICMS 140/0 1); 
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XXlX- Decreto n• 0 141 de 15 de janeiro de 2009, que dispõe 
sobr~ a concessão_ de isenção do ICMS nas opernções com f<innacos e 
medicamentos destinados a órgãos da AdminisLração Pública Direta Federal 
Estadual c Municipal (Convênio ICMS 87 /02); ' 

. XXX - Decreto n• 4872 de l O de novembro de 2005, que concede 
•senção do ICMS às operações internas c interestaduais com automóveis de 
passageiros, para utilização como tàxl (Convênio ICMS 38/01); 

XXXl - Decreto n• 254 1 de 1• de junho de 2007, que dispõe 
sobre a isenção de ICMS na importação de máquinas, equipamentos, partes e 
acessórios destinados a empresa de radiodifusão sonora e de sons e imagens 
de recepção livre e gratuita (Convênio ICMS 10/07). 

AM. 2° Ficam isentas do ICMS, até 3 1 de j aneiro de 2010, as 
operações de enlrada de mercadorias importadas do exterior a serem 
utilizadas no processo de fracionamento c industrialização de componentes e 
derivados do sangue ou na sua embalagem, acondicionamento ou 
recondicionamento, desde que realizadas por órgãos e entidades de 
hematologia c hcmotcrapia dos governos federal, estad ual ou municipal sem 
fins lucrativos. 

Parágrafo único. O disposto neste artiGO somente se oplit·a na . 
hipótese de a importação ser efetuada com iscn~·i10 ou üliquota zero do 
imposto de importação (Convênio ICMS 24/89). 

AM. 3° Fica reduzida, até 31 de janeiro "de 20t0, a bnse de 
cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulaç<•o de Mercadorias c 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual c Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS, nas operações com os produtos constantes na 
Clausula primeira do Conv~nio ICMS 75, de 5 de dezembro de 1991, de forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4% (quatro por cento). 

Parágrafo ún ico. Para usufruto do beneficio que Lrnta este artigo, 
o Contribuinte deverá obedecer as regras contidas no Coowêmo citado no 
capul. 

AM. 4° Dá nova redação ao art. 15 do Decreto n" 4.872, de 10 
de novembro de 2005, que concede isenção do ICMS iis operações internas c 
interestadu"ais com automóveis de passageiros, para util ização como tá.xi, com 
a seguinte redação: 

·~ O beneficio previsto neste Decreto entra 
em vigor a partir da data da publicação, 
produzindo efeitos ate 31 de dezembro de 2009, 
para as montadoras, e ate 3 1 de janeiro de 20 I O, 
para as concessionárias." (NR. Convênio ICMS 
38/011 

AM. 5° Ficam convalidados os procedimentos adotados pelos 
contribuintes beneficiados pelo Decreto n• 4.872, de 10 de novembro de 2005, 
no periodo compreendido enlre J• de dezembro de 2009 e a data de 
publicação deste decreto.(Convênio ICMS 38/011 

AM. 6° Ficam convalidados os procedimentos adotados pelos 
conlribuintes beneficiados pelos demais Decretos, no período compreendido 
entre t• de janeiro de 20 LO e a data de publicação deste decreto. 

AM. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Maccpó., 29 de dezembro d( 20 09 . 
/"'o. - . 

~~ I 011' 
ANTÓr-fi< ~ALOEZ ~ SILVA 

Governado 

DECRETO W 45 12 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá e 0 previsto nos arts. 5°, 18 e 20, da Lei n• 6.752 , de l7_de. dczembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), o art. 13, da Le• n 0294,_ de 
28 de junho de 1996 (Lei de Ingresso c Promoção do Quadro de Olic•rus 
Administrativos] e o contido no Memo n° 115/2009, 

RESOLVE : 
Promover ao Posto de CAP QOPMA, pelo criterio de Antiguidade, 

o 1 • TEN QOPMA Cláudio Guilhert~~e Lourenço Fonseca, pertencente ao Quadro 
de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA), da Policia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de dezembro de 2009. 

Mcccpá, 29 de dezembro de 2009 

- ..----:---:tD 

~o IV 
}_ -- , .J 

ANTÓtm'i WALDEZ Fg,.. SILVA 
I Governado 

DECRETO W 4513 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNIIDOR. DO ESTADO DO AJMPÁ, usando da s .atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá e o previsto nos arts . 5°, 18 e 20, da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro 
de 197~ (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), o art. 13, da Lei n• 0294, de 
28 de junho de 1996 (Lei de Ingresso c Promoçrto do Quadro de Oficiais 
Administrativos) e o contido no Memo n• 115/2009, __ 

RESOLVE : 

Promover ao Posto de 1·0 TEN QOPMA, pelo critério de 
Antiguidade, os 2° TEN QOPMA abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro 
de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA), da PoÜCH1 Militar do 
Amapá, a contar de 25 de dezembro de 2009: 

z• TEN QOPMA Paulo Rodrigues Pontes 
z• TEN QOPMJ.. Severino Eufrázio de Sousa 
z• TEN QOPMA Loiércio do Costa Senado 
z• TEN QOPMII Herct~lano Rodrigues do Silve 
z• TEN QOPMA Benedito FuMado de Vasconcelos Filho 
z• TEN QOPMA Gerson de Rocha Lima 
z• TEN QOPMJ.. Manoel Cout inho Pereira 
2° TEN QOPMA Antônio Carlos do Amarei Almeida 
z• TEN QOPMA Orivcldo Nunes Cunhe 
z• TEN QOPMA Péricles Monteiro da Silva 
z• TEN QOPMA Salomão RCY.irigues Pontes 
z• TEN QOPMA Carlos Lima Marques 
z• TEN QOPMA Edllson de Souza Dias 
z• TEN QOPMA José Mario Pereira 

Maccpá, 29 de dezembro de 2009 

)_ ~~l 
ANTÔ~ fi'/ALDEZ ~ SI LVI\ 

Governad( 

DECRETO N• 4514 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribUições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constitu ição do Estado do 
Amapá e o previsto nos arts. 5°, 18 e 20, da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), o art. 13, da Lei n• 0294, de 
28 de junho de 1996 (Lei de Ingresso e Promoção do Quadro de Oficiais 
AdminisLrativos) c o contido no Memo n° 115/2009, 

RESOLVE : 

Nomear ao Posto de 2° TEN QOPMA. pelo critério de 
Antiguidade, os SUB TENENTES QPPMC abaixo relacionados, pertencentes ao 
Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), da Polícia Militar 
do Amapã, a contar de 25 de dezembro de 2009: 

SUB TEN QPPMC Jean RobeM Bezerro de Fonseca 
sua TEN QfPMC Alcldiney Penha Piccnço 
SUB TEN Qf'PMC Josione Silvo dos Santos Santana 
sua TEN QPPMC Walber Vieira Miranda 
sua TEN QPPMC Iolcnda do Socorro Viana Bcrbosc 
sua TEN QPPMC Antônio Ivaldo Ferreira Damaso 
SUB TEN QPPMC Anglnoldo Souza de S ilve 
SUB TEN Qf'PMC Marcos Rogério Costa CoiT<tC 
SUB TEN Qf'PMC Rogério Soares dos Sontos 
SUB TEN QPPMC Rozinete Luciana Souza de Lime 
SUB TEN QPPMC Vere Simone Leal de Souza 
SUB TEN Qf'PMC Adcilson Alencar de Castro 
SUB TEN QPPMC Ivcldo de Souza Alves 
SUB TEN QPPMC Rosivcldo Braga de Almeida 
SUB TEN QfPMC Paulo Sérgio Rebelo Mourão 
SUB TEN QfPMC Marcelo do Socorro Farias de Souza 
SUB TEN QPPMC Ilton Lime cio Silve 

SUB TEN QPPMC Malnar Vasconcelos Mourão Filho 
SUB TEN QPPMC Sara Maria Ramos Gomes 
SUB TEN QPPMC Murilo de Alm~tida Moreira Junior 
SUB TEN QPPMC Josefc do Nascimento Almeida 
SUB TEN QPPMC Francisco Carlos Santos Monte Verde 
SUB TEN QPPMC Ailson Palheta Pcraense 

Moccpá. 29 de dezembro de 2009 

ANT6Nrõ WALDez co f'• !>hrLv"' 
Governador 

DECRETO N° 451 5 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR. DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado d~ 
Amapá e o previsto no art. 18, da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979 (Le> 
tle Promoção de Oficiais da PMAP); art. s•, da Lei Complementar n• 0043, de 
01 de outubro de 2007 (Lei de Organização da PMAP). Parecer n• 1191/09-
ASSEJUR-PMAP, e o contido no Memo n° 115/2009,_ 
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RESOLVE : 

Art. l 0 Promover ao Posto de lo TEN ·QOPMA, pelo criterio de 
Tempo de Serviço, o 2° TEN QOPMA Leonardo Damasceno Ramos, pertencente 
ao Quadr? de Oficial Policial Militar Administrativo (QOPMA) , da Policia Militar 
do Amapa. 

Art. 2° Agregar o citado Policial Militar, conforme preconiza 0 
inciso 11 , do an. 5", da Lei Complementar n• 0043, de OI de outubro de 2007 
(Lei de Organização da PMAP). 

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

Macapá, 29 de dezembro de 2009 

DECRETO N° 4 516 DE 2 9 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNÃDOR DO ESTÃDO DO ÃMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá c o previsto nos arts. 5", 12 , 18 e 20 da Lei n• 6.752, de 17 de 
dezembro de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), e o contido no 
Ofício n° 2403/09-DP, 

RESOLVE : 

Promover ao Posto de MAJ QOPMC, pelo critério de anLiguidade, 
o CAP QOPMC Laurelino José Bezerra da Conceição, pertencen te ao Quadro de 
Oficiais Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Policia Militar do Amapá, 
a contar de 25 de dezembro de 2009. 

Macapá, 29 de dezembro de 2009 

í w~ ~· 
ANTÔN!õ']J'r'ALDEZ GO~ili ~SILVA 

I Governado~ 

DECRETO No 451 7 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá c o previsto nos arts. 5•, 12, 18 e 20 da Lei n• 6.752, de . 17 de · 
dezembro de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP) , e o cont:Jdo no 

Ofício n° 2403/09-DP, 

RE SO LV E: 

Promover ao Posto de 1° TEN QOPMC, pelo critério de 
antiguidade, o 2° TEN QOPMC Carlos Augusto d~ Sousa Rodrigues , 
pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais Militares Com batentes (QOPMC) , 
da Policia Militar do Amapá, a contar de 25 de dezembro de 2009. 

Mocopá, 29 de dezembro de 2009 

ANTÔNfO 'IALDEZ 6 ~ 5~STI.VA 
Govemador 

DECRETO W 4518 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são confe ridas pelo art. 119, inciso XV, da Constitu ição do Estado do 
Amapá e o previsto nos arts. s•. 12 , 18 c 20 da Lei n• 6 .752, de 17 de 
dezem bro de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 13, da Lei n• 
0294 , de 28 de ju nho de 1996, (Lei de ingresso c promoção do Quadro de 
Oficiais Administrativos), e o contido no Ofício n° 2403/09- DP, 

RESOLVE: 

Nomear ao Posto de CAP QOPMA, pelo critério de antiguidade, os 
Oficiais abaixo relacion ados , pertencentes ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Administrativos (QOPMA), da Polícia Militar do Amapá, a contar de 
25 de dezembro de 2009: 

1° TEN QOPMA FLÁVIO FERREIRA DA SILVA 

1° TEN QOPMA OTAVtANO FREITÃS M SILVA 

I o TEN QOPMA RODOVAI..DO GARCIA GEMAQUE 

1° TEN QOPMA RODOLFO DOS SANTOS SOARES 

1° TEN QOPMA ROBERTO ALBUQUERQUE CORRÊA 

1° TEN QOPMÃ VALDECI ALVES CHAGAS 

1° TEN QOPM,o. ENIVALDO OUVErR,o. DA SILVA 

Macapá , 29 de dezembro de 2009 

; mi' ~ 
ANTÔNro ALDEZ ~ ~S ~ STI.VA 

Gov~rnado_ .._ 

4519 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá e o previsto nos ans. s•, 18 e 20 da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 
1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAPI; art. 13, da Lei n• 0294, de 28 de 
junho de 1996, (Lei de ingresso e promoção do Quadro de Oficiais 
Administrativos), e o contido n o Ofício n° 2403/09-DP, 

RESOLVE: 

Nomear ao Posto de 1° TEN QOPMA, pelo criterio de 
antiguidade, os 2° TEN QOPMA abaixo relacionados, p~tencentes ao Quadro 
de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QPPMA), da Policia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de dezembro de 2009: 

z• TEN QOPMA FRANCI.SCO JOSUÉ DE OLIVEIRA GOUVEIA 

2° TEN QOPMA RAIMUNDO DA SILVA MACEDO 

2° TEN QOPMA JOSIJ\S DE SOUZA CARDOSO 

z• TEN QOPMA ANTÓNIO RODRIGUES DE SOUZA 

2° TEN QOPMA ARNALDO MENDONÇA DE FIGUEIREDO 

z• TEN QOPMA ALCIDES BRAZÃO 

z• TEN QOPMA DANTI.O MENDES RODRIGUES 

z• TEN QOPMA WALDEZ BAl.IEIRO DA FONSECA 

z• TEN QOPMII MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO SOUZA 

z• TEN QOPMA VÂNIA CONCEIÇÃO MONTEIRO MACIEL 

2° TEN QOPMA ANA CLÁUDIA RIBEIRO ALVES AGUIAR 

zo TEN QOPMA EUNICE MARIA MORÃES CORREA RECHENE 

z• TEN QOPMA JAIRA DO SOCORRO RODRIGUES CORRÊA SERRÃ 

Macapá, 29 de deumbro de 2009 

ANTÔNIO AU>EZ GÓES D SILVA 
f:iovemador _ 

DECRETON° 4520 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Con stituição do Estado do 
Amapá e o previsto nos arts. 5", 18 e 20 da Lei n' 6.752, de 17 de dezembro de 
1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 13, da Lei n' 0294, de 28 de 
junho de 1996, (Lei de ingresso c promoção do Quadro de Oficiais 
Administrativos), e o contido no Ofício n° 2403/09-DP, 

RESOLVE : 

Nomear ao Posto de 2° TEN QOPMA. pelo critério de 
anliguidadc, os SUBTENENTES QPPMC abaixo relacionados, pertencentes ao 
Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). da Policia Militar 
do Amapà, a contar de 25 de dezem bro de 2009: 

SUB TEN QPPMC ANTÔNIO PEREIRA I>A SILVA FILHO 

SUB TEN QPPMC LEILIAN DO SOCORRO I>E SOUZA MEDEIROS 

SUB TEN QPPMC OYAMA PEREIRA MONTEIRO 
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SUB TEN QPPMC ANTÔNIO EuCLIDES DOS A. NASCIMENTO 

SUB TEN QPPMC J ACICSON JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO 

SUB TEN QPPMC J OSÉ PAULO SÃO TOMÉ DA COSTA 

SUB TEN QPPMC JOÃO LAÉRCIO UMA MARQUES 

SUB TEN QPPMC ELIZEU RIBEIRO RABELO 

SUB TEN QPPMC F~MO 6URJ ÃO Fn.HO 

SUB TEN QPPMC ARMANDO PEREIRA MONTEIRO 

SUB TEN QPPMC JOSÉ DOMINGOS DA SILVA SENA 

Mocopá, 29 de dezembro de 2009 

DECAETON° 4521 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR !>O ESTA!>O !>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constitu ição do Estado do 
Amapá c o previsto nos arts. 5°, 18 c 20 da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 
1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), e tendo em vista o contido no 
Ofício n• 2304/09-Df', 

RESOLVE : 

Promover ao Posto de MÃJ QOPMC, pelo critério de Antiguidade, 
o CAP QOPMC Nlelscn Chorles Costa Rodrigues, pertencente no Quadro de 
Oficiais Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Policia Militar do Amapà, 
a contar de 25 de dezembro de 2009. 

MBCapá, 29 de dezembro de 2009 

5n.VA 

DECRETO W 4522 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR !>O ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá e o previsto nos arts. 5" , 18 e 20 da Lei n• 6 .752, de 17 de dezembro de 
1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAPI, o art. 13, da Lei n• 0294, de 28 
de junho de 1996 (Lei de Ingresso c Promoção do Quadro de Oficiais 
Administrativos), e tendo em vista o contido n o Ofício n• 2304/09-DP, 

RESOLVE : ---
Promover ao Posto de 1° TEN QOPMÃ, pelo criterio de 

Antiguidade, o 2" TEN QOPMÃ Orlando Morou de Souza, pertencente ao 
Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA), da Policia 
Militar do Amapá, a contar de 25 de dezembro de 2009. 

Maeapá, 29 de de zembro de 2009 

DECRETO N" 4523 DE 29 DE DEZtMBllO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTA!>O !>O AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá e o previs to nos arts. 5", 18 e 20 da Lei n• 6 .752, de 17 de dezembro de -
1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), o art. 13, da Lei n• 0294, de 28 
de junho de 1996 {Lei de Ingresso e Promoção do Quadro de Oficiais 
Administrativos), e tendo em vista o contido no Ofício n• 2304/09-DP, 

RESOLVE : 

Nomear ao Posto de 2° TEN do Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Administrativos (QOPMA), pelo critério de Antiguidade, 0 

SUBTENENTE Ci>PMC José Rcinildo Carvalho do Costa, da Policia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de dezembro de 2009. 

Mocopcí, 29 de dezembro de 2009 

SILVA 
Governado 

DECRETO W 4524 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNA!>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constitu ição do Estado do 

. Amapá e o previsto no art. 59, da Lei n• 6.652/79, arts. 5", 18 e 20 Lei n• 
6.752, de 17 de dezembro de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); o 
art. 13, da Lei n• 0294 , de 28 de junho de 1996, (Lei de ingres•o c promoção 
do Quadro de Oficiais Adminis trativos) , e o contido no Ofício n• 2394/09-Df', 

RESOLVE: 

Nomear ao Posto de 2" TEN QOPMA, pelo criterio de antigui
dade, o SUBTENENTE QPPMC Waldcrl Gouveia Rodrigues, pertencente ao 
Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), da Policia Militar 
do Amapà, a contar de 25 de dezembro de 2009. 

Mocapó, 29 de dezembro de 2009 

DECRETO N° 4525 DE 29 DE DEZEMBRO OE 2009 

O GOVERNADOA DO ESTADO !lO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá e o previsto n o art. 59, du Lei n• 6.652/79, arts. s•, 18 e 20 Lei n• 
6.752, de 17 de dezembro de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); o 
art. 13, da Lei n• 0294 , de 28 de junho de 1996, (Lei de ingresso e promoção 
do Quadro de Oficiais Administrativos), e o con tido no Ofício n• 2394/09-DP, 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de t• TEN QOPMA, pelo critério de 
antiguidade, o 2° TEN QOPMA Antônio Bento Gouveia dos Santos, pertencente 
ao Quadro de Oficial Policial Militar Administrativo (QOPMA), da Policia Militar 
do Ama pá., a contar de 25 de dezembro de 2009. 

MBCapá , 29 de dezembro de 2009 

... . 

. 
DECRETO N° 4526 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do . 
Amapá, c/c a Lei n• 0811, de 20 de feve reiro de 2004, alterada pela Lei n• 
I .354, de 07 de julho de 2009, c tendo em vista o contido no Ofício n° 

0485/2009-SEDDS, 

RESOLVE : 

El<onerar, a pedido, Aline Coelho Barbosa do cargo em comissão 
de Assessor Especial 111, Código COS-3, da Secretaria Especial de 
Desenvolvimento da Defesa Social do Estado do Amapá, a contar de 15 de 
dezembro de 2009. 
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Mocopó, 29 de dezembro de 2009 

~ Jmo]~l 
ANTÔNI~ f ALDEZ ~~i SILVA 

!Governador \ 

DECRETO N° 452'/ DE 29 DE OEZEMORO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO .DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sito conferidas pelo art. 1 1 q. mcoso XXII. da Constituição do Estado do 
Amap:i. c/c a Lei n• 0811. de 20 de fevereiro dr 2004, alrcrndn pela Lei n• 
1.354. de 07 de j\1lho de 2009. c tendo em vista o contido no Ofício !1° 

0485/2009-SEDDS. 

RESOLVE : 

Nomear Arthur Cé2or de Sousa Olive ira para exercer o cargo em 
comissão de Assessor t:spcc•al 111. Código CDS-3. da Secretaria l!:spcc<nl de 
Dcsenvolnmcnto da Defesa Social do F.stado do Arnapa. a cont:.rr de 15 de 
dezembro de 2009 . 

Mocopá , 29 de dezembro de 2009 

í 0ti~ :~ 
ANTÔN{g' t ÃLÕEZG b~SILVA 

I Governador \ 

DECRETO N° 4520 DE 29 DE DEZt::HBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições 
que lhe súo conferidas pelo art. 119. inriso X-'<11. da ConstituiçCtodo l!:stadodo 
Amapá. cfc n Lei n• 04 17. de 17 <i<: abril de 1998, c tendo em VISta o contrdo 

no Ofício n° 2055/ 2009 -SESA, 

RES O L VE : 

Exonerar. a pedido, João Albe rto do Logo Vie ira JIÍ!ior da 
função comissionada de Responsável pelas Atividades da Clínica Cirürgica/H. 
Emergência. Grupo lll, Código CDI-3 . da Secretaria de Estado da Saúde. 

Mocopá. 29 de dezembro de 2009 

DECRETO No 4529 DE 29 DE OI::ZEMilRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando da~ atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. tnciso X.'\11, da Constituição do Estndo do 
Amapá. cfc a Lei n• 0417, de 17 de nbril de l'l98. e tendu em vi~tu o contido 
no Ofício n° 2055/2009-SESA, 

RESOLVE : 

Nomear Korina Ferreiro Ribeiro Homobono, ocuprulte do c..vso de 
Mc!dico, Classe 3", Padrão I, pertencente no Qundro de Pessoal de Civil do 
J':stado do Amapá, para exercer n funç~o comissionada de Responsável pelas 
.Atividades da Clínica Cin.irgica/ H. Emergéncia. Grupo 111, Código CDI-3, da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapó, 29 dt. dezembro de 2009 

----;-tf.'o..~ 

j ~o ~~ 
ANTÔNft' ALDEZ GOE ~SILVA 

IGovemodor 

DECRETO W 4530 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usru1do das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contodo 
no Ofício n° 2083/2009-SESA, 

RESOLV E : 

Exonerar Raimundo Augusto Olive ira Chado do cargo em comissão 
de Diretor do Hospital Estadual de LarMjal do ,Jari. Código CDS- 2, da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapó, 29 dt. dezembro de 2009 

-~---··.,c,. 

~ mft li~ 
ANTÔNI6' ~LDEZ GOE .lA SILVA 

overnodor 

DECRETO N° 4531 DE 29 DE DEZENORO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTIIDO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que U1c são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, cfc a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 

no Ofício n° 2083/ 2009- SESA, 

RESOLVE: 

Nomear Marcelo Luiz de Souza Barleto para exercer o cargo em 

comissão de Diretor do Hospitul Estadual de Laranjal do Jari, Código CDS-2 , 
da Secretaria de Estado da Saúde. 

Mocopó, 29 de dezembro de 2009 

'~ÔN4,~~ J '~" 
overnodor 

DECRETO N° 4532 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNIIDOR DO ESTADO DO IIMAPÁ, usando das atribuições 
que U1c são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 0687, de 07 de junho de 2002, c tendo em vista o contido 

no Ofício n° 450/2009-GAB/PROCON, 

RES O LVE: 

Nomear Hlldete Gtledes Reis de Souza, ocuprulte do cargo de 
Agente Administrativo, Clnsse S, Paclr5o [[[, pertencente ao Quadro de Pessoal 
do ex-Território Federal do Amapú, para exercer a função comissionada de 
Fiscal de Consumo, Código FGI-1, do Instituto de Defesa do Consumidor do 
Estado do Amapá. 

Mocopó, 29 de de7.embro de 2009 

-
J ~; 

ANTÔNI~ ALDEZ GO 
ove:rnodor 

DECRETO N° 4533 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando dns atribuições 
que lhe são conferidas pelo ar1. 119, inciso XXII, da Constitu ição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0687, de 07 de junho de 2002. c tendo em vista o contido 
no Ofício n° 451/2009-GAB/PROCON, 

RES OLVE: 
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Nomear Luiz Carlos de Souza Polmerim, ocupante do cargo de 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Classe S, Padrão lll, pcncnçcntc ao 
Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função 
comissionada de Fiscal de Consumo, C6digo FGI-1, do Instituto de Defesa do 
Consumidor do Estado do Amapá. 

Mocopó, 29 de dezembro de 2009 

SILVA 

DECRETO N• 4534 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNAIXlR IXl ESTi\IXl IXl AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo an. 119, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá, ef c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. e tendo em vista o contido 
no Ofício n° 456/09-GAB/PRODAP, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Diogo Ca.stro do Costo do cargo em comissuo 
de Coordenador da Coordenadoria de Redes/GT, Código FGS- 2, do Processa
mento de Dados do Amapá, a contar de 30 de novembro de 2009. 

Mocopó, 29 de dezembro de 2009 

Governado 

DECRETO N° 4535 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMI+.PÁ, usando das atribuiçócs 
que lhe são conferidas pelo art. 119, it1eiso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei no 1.171, de 31 dezembro de 2007, 

RESOLVE : 

Exonerar José Moreira da Silvo Filho da fu nção comissionada de 
Motorista do Secretúrio/Gabinete, Código CDI-2. da Secretaria da Receita 
Estadual. 

Mocopá, 29 de dezembro de 2009 

DECRETO No 4536 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR IXl ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo o.rt. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, c tendo em vtsta o canudo 

no Ofício n° 456/09-GAB/PRObAP. 

RESOLVE: 

Nomear José Moreira do Silva Filho para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador da Coordenadoria de Redes/GT, C6dlgo FGS-2, do 
Processamento de Dados do Amapá. a contar de 30 de novembro de 2009. 

Mocopó, 29 de deze mbro de 2009 

SILVA 

DECRf íO N" ~ 53'/ DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confen:Jas pelo art . 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapa, c/ c a Le1 n• 081 1, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 002'J , de 03 de janeiro de 2005, c tendo em vista o contido no 
Ofício n• 2744/2009-Gob/Sims, 

RESOLVE: 

Nomear Teima Lúcia Miranda do Silva para e.xercer o cargo em 
comissão de Gerente de Unidade de El<ecuçâofNúcleo de Proteção Social 
Especial/ Coordenadoria de Proteção Social, Código CDS-1 , da Secretaria de 
Estado da Inclusão e Mobilização Social, a contar de 24 de novembro de 2009. 

Macapá, 29 de dezembro de 2009 

DÇCRETO N° 4536 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR 1)0 ESTADO DO AMAPÍ., usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJl, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.409, de 24 de novembro de 2009, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 888/2009-GAB/ SIAC, 

RESOLVE : 

Nomear Marli Voz Leite dos Santos, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, Classe 2•. Padrão IV, pertencente ao Q\.ladro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapà, para exercer a função comissionada de. Responsável por 
Atividade Nivel l/ Unidades Administrativas/Postos de Atendimento do Interior, 
Código CDI-1 , do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão, a contar de 
OI de dezembro de 2009 . 

Macapá, 29 de dezembro de 2009 

·~ôN~I ILVA 
overnodor 

bECRETO N° 4539 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO IXl AMI+.PÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inôso XXII . da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n° 1.409, de 24 de novembro de 2009, c tendo em v1sta o 
contido no Ofício n• 886/2009-GAB/SIAC. 

RESOLVE : 

Nomear Wondrelson Garcia Soares para exercer o cargo em 
couüssào de Chefe de Unidude/Unidades de lnfonnática/Coordenadorias de 
Unidades de Atendimento do Interior, Código CDS-1, do Sistema Integrado de 
Atendimento ao Cidadão, a contar de 07 de dezembro de 2009 . 

Mocopó, 29 de dezembro de 2009 

ILVA 

Governador 

DECRETO N" 4540 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapà, c / c a Lei n• 0629, de O 1 de novembro de 200 I , e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 038616/2009-GAB/SEC/SETRAP. 

RESOLVE: 



' 
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Nomear Manoel José Soares Fcr~ira, ocupante do cargo de · -· 
Auxiliar Administrativo, Classe l", Padrão ll, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de 
Responsável pelas Atividades de Projetos de Engenharia /DET. Grupo 11, Código 
CDI-2, da Secretaria de Estado de Transportes. 

Macapcí, 29 de d ezembro de 2009 

DECRETO N° 4541 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNAt>OR DO ESTADO t>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sdo conferidas pelo art. 119. inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o nrt . 46, dn Lei n• 033R, de 16 d~ abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 0880, de 12/03/09, 

RESOLVE: 

Nomear Cláudio Ronaldo Souza de Freitas para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades de Acompanhamento 
Administrativo do Projeto • Acompanhamento da Implantaçã:o/Execuçã:o do 
Programa• Rodovlórlo Estadual", Código CDS-1 , da Secretaria de Estado de 
Transportes, a contar de 01 de novembro de 2009. 

Mo capei, 29 de dezembro de 2009 

I' '' 

DECRETO N" 4542 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNAt>OR t>O ESTAt>O t>O AMAf>Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Esta~ o do 
Amapá, cfc a Lei n• 0629, de 01 de n ovembro d~ 2001, e tendo em v1sta o 
contido no Ofício n" 038467/2009-GAB/SEC/SETRAP, 

RESOLVE : 

Exonerar Antonio da Silveira Barbosa da função comissionada de 
Responsável pelas Atividades de Geração de Dados~DET, Grupo 11, Código 

CDI- 2, da Secretaria de Estado de Transportes. 

Macapó. 29 dr. dezemb r o de 2009 

AWÓ4!{lmVA 
Governado . 

DECRETO N" 4543 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTAt>O DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII, da Con stitu ição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de ~tcordo com o 
D~creto n• 1747, de 18/05/09. c tendo em vista o contido no Ofício n° 

036-487 /09-G"'B/SEC/SETRAP. 

RESOLVE : 

Nomear Antonio da Silveira Barbosa para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Gerai do Projeto "Recebimento Definitivo dr. Obras. 
Serviços. Estudos e Projetos na Área de Infraestrutura de Transportes". 
Código CDS-2, da Secretaria de Estado de Transportes. 

Mocapá, 29 de dezembro de 2009 

J tm• ,, 
ANTÕNM ALDEZ ~ fSl"" S ILVA 

Governado 

DECRETO N" 4544 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNAt>OR DO ESTADO CO AMAPIÍ, usondo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo nrtigo 119, inci~os Vlll " XXV. dn Constituição do 
E:stndo do Amapa. e 

Considerando o§ 3•, do art. 3°, do Decre to n• 4509 , de 29 de 
dezembro de 2009. 

RESOLVE : 

Art. 1" Nomear os membros abaixo relacionados para comporem 
o Conselho Estnduul de Rec ursos Hídricos: 

SECRET "'RI"' DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
Luiz Fernando de Freitas Freire · Titular 

Maria de Nazaré Guedes Figueira • Suplente , 

SECRET "'RIA DE EST "'DO DO DESENVOLVIMENTO RURJ\L 
Dirceu Andrade Pontes ·Titular 

J osé Jerônimo de Oliveira Torres· Suplente 

SECRETARIA DE ESTADO DA I NDÚSTlUA. COMÉRCIO E MINERAÇÃO 
§e bastião Rosa Máximo • Titular 

Paulo César da Silva Gonçulves- Suplente 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFR"'ESTRVTURA 
Ncu za Maria Amanajás Cardoso - Titulru· 

Érica dos Santos Cardoso • Suplente 

SECRET ARI"' DE ESTADO DA SAÚDE 
Eliton Chaves Franco • Titular 

Waldyr da Costa Rodrigues· Suplente 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Janetc Silva de Scna Barreto - Titular 

Waldemir Gonçalves Sussuarana - Suplente 

SECRET ARI"' EXTRAORDINÁRIA DOS POVOS INDÍG,ENAS 
Adelmo Moraes de Souza -Titular 

Arinc Waiann Apalai -Suplente 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Narson de Sã Galeno • Titular 

Thiago Lima Albuquerque - Suplente 

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORôENAMENTO TERRITORIAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ 

Benedito de Assis Coelho -Titular 
Benedito Félix Felicio · 'Suplente 

INSTITUTO ESTADVAL t>E FLORESTAS DO AMAPÁ 
Christiane Lopes Machado - Titular 

Sérgio José Rodrigues Menezes Filho - Suplente 

INSTli\JTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ 
Osvaldo Hélio Dantas Soares • Titular 

Antônio Francisco Araújo Almeida- Suplente 

INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO 
DO AJMPÁ 

Luis Roberto Takiyama- Titular 
Valdcnira Ferreira dos Santos- Suplente 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ 
Gustavo Bevilácqu a Furlam- Titular 

João Cezar Ferreira Rodrigues - Suplente 

UNIVERSIDADE DO EST"'DO DO "'MAPÁ 
Admilson Moreira Torres -Titular 
Luru1a Silva Bitcncourl • Suplente 

"'GÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ 
Ana Vitória Ribeiro Bezerra -Titular 

Ana Ruth do Rosàrio de Souza · Suplen te 

AGÊNCIA DE PESCA DO AMAPÁ 
Clésio de Lima Cardoso · Titular 

Klcilson Nascimento Rocha - Suplente 

DEFES A CIVIL DO EST"'DO DO AMAPÁ 
Maj . BM Clésio do Nascimento Rodrigues - Titular 

Cap. BM Frederico Fonseca Fernandes de Medeiros - Suplente 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ 
José Roberto Sena Maues • Titular 
Elinaldo Farias de Assis - Suplente 

INSTli\JTO BAASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NAl:uR"''S RENOVÁVEIS 

Sebastião Edinaldo Gonçalves Rodrigues - Titular 
Márcia Bueno · Suplente 

INSTITVTO CHICO MENDES DE CONSERV"'ÇÃO DA SIODIVERSIDADE NO 

. 
: 

~------------------~----------------------------------~ 
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AMAPÁ 
Fernanda Colares Brandão - Titular 

lranildo da Silva Coutinho - Suplen te 

DEPARTAMENTO NAcrONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 
Márcio Roberto Pimentel de Sousa - Titular 

Edielma dos Santos Farias - Suplente 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
Karlia Dalla Santa Amaral - Titular 

Cesar S;mtos - Suplente 

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/ A 
Walccmir Souza Cunha · Titular 

Denis Marques de Oliveira · Suplente 

ASSOcrAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ 
Rildo Gomes de Oliveira ·Titu lar 

Josê Carlos Corrêa de Carvalho • Suplen te 

COOPERATIVA DOS TÉCNICOS DA AMAZÔNIA 
José Fábio Cardoso Modesto · Titular 

lldeci Oliveira Madcl - Suplente 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQlJITE1VRA E AGRONOMIA 
Sandro Rogério Baliciro de Sou~a -Titular 

Antonio Celso Dias Façanha- Suplente 

INSTITVTO SÓCIO-AMBIENTAL DO AMAPÁ 
Rubcia lzabcla Madureira de Sou7.a - Titular 
José Lindomar Cõrtes Madureira- Su plente 

CONSELHO DAS ASSüaAÇÕES DE MORADORES DAS COMUNIDADES 
AFRODESCENDENTES DO ESTADO DO AMAPÁ 

José Araújo da Paixão- Titular 
Adenor de Souza - Suplente 

INSTITUTO DE ESTUDO E DEFESA AMBIENTAL DO AMAPÁ 
Sebastião Barreiro Crisanto · Titular 
Francisco Soares da Silva - Suplente 

MOVIMENTO VERDE VIVO 
Eneida Silva do Nascimento - Titular 

Mamede Leal Siq~eira - Suplente 

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
Paulo Leite de Mendonça · Titular 
Rubilar da Rocha Portal - Su plente 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO AMAPÁ 
lzaias Mathias Antunes · Titular 
José Góes de Almeida · Suplente 

ASSOcrAÇÃO COMERcrAL E INDUSTRIAL DO AMAPÁ 
Sidney Pereira Bezerra· Titu lar 

Marco Antônio Marques Cardoso · Suplente 

Art. 2° Este Decreto en tra em vigor na data de sua publicação. 

Macapó, 29 de dur.mbro de 2009 

DECRETO N" 4545 DE 29 DE nEZEMBRO DE 2009 

Dispõe sobre o desligamento do Serviço 
Ativo do Corpo de Bombeiros Militot' do 
Amapá, mediante Transferência para a 
Reserva RemU/Ierada. "EX-OFFicro·. do 
1 ° TEN BM PAULO RAMABI AT AÍDE. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapã, c{ c a Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002. c tendo em vista o teor do 
Processo n• 13.000.931/09-SIP, 

DECRETA: 

Art. 1• Fica transferido para a lnati,·idadc, mediante Reserva 
Remunerada "EX-OFFlCIO", por ter sido promovido nas condições dos incisos 
I, 11, 111 . IV e V, do art. s•, da Lei Complementar n• 043/07, de OI de outubro 
de 2007, o 1 • TEN BM Paulo Ramabi Ataíde. pertencente ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Amapá, nos lermos do art. 42. da Constitu ição Federal, 
§ 1", do art. 3 1, da Emenda Constitucional n• 19. de 04 de junho de 1998. 
alínea "h", incisos 11 e 111, do art. 50, inciso I,§ 2", do urt. 53 e inciso 1!, do art. 
92, da Lei n• 6.652, de 30 de maio de 1979. 

Art. z• Os proventos devidos terão como base o que determina o 
art. 19, inciso 1, do § I", !l 4", incisos l a VI. do art. 20, i!}cisos l a VIl e 

Parágrafo (mico do art. 2 1, da Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002, com 
proventos calculados sobre o soldo de 1• TEN BM. 

Art. 3 ° A Diretoria de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do 
Amapá, efetivarà o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o 
inciso I. Parágrafo único do art. 89. inciso I, art. 91 e Parágrafo único. da Lei 
n• 6.652, de 30 de maio de 1979. 

Art . 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 14 de novembro de 2009. 

Macapá, 29 de dezembro de 2009 
-~--.---:---;""";-· 

I M1' Í~ : . 

ANT6f'iJõ IVALDEZ G< ~ ~ILVA 
Governador 

DECRETO N° 4546 DE 29 DE DEZEMBRO bE 2009 

Disp« sobre o dcslrgamento do Serviço 
Ativo da Corpo de Bombeiros Militot' da 
Amopá, mediante Tronsfcrincia Pot'Q a 
Reserva Remunerada. "EX-OfFiaO", da 
CAP BM ROOSEVaT RUFUS JAMES 
MAYNARD. 

O GOVERNADOR DO ESTAt>O t>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c a Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002. e tendo em vista o teor do 
Processo n• 13.000.929/09-SIP, 

DECRETA : 

Art. 1° Fica t ransferido pura a Inatividade, mediante Reserva 
Remunerada "E:X-OFF!CIO", por ter sido promovido nas condições dos incisos 
I, 11 , lll , IV e V, do art. s•. da Lei Complementar n' 043/ 07, de OI de outubro 
de 2007 , o CAP BM Raosevelt Rufus Jamcs Maynard, pertencente ao Corpo de 

,Bombeiros Militar do Amapã, nos tcnnos do art. 42, da Constituição Federal, 
§ 1", do art. 31, da Emenda Constitucional n• 19, de 04 de junho de 1998, 
alínea "h", incisos ll e Jll , do art. 50. inciso l, § 2", do art. 53 e inciso 11. do art. 
92, da Lei n• 6.652, de 30 de maio de 1979. 

Art. 2• Os proventos devidos terão como base o que determina o 
art. 19. inciso !, do § [ •, § 4", incisos I a Vl, do art. 20, ·incisos I a VU e 
Parãgrafo único do art. 2 1, da Lei n• 10.41!6, de 04 de julho de 2002, com 
proventos calculados sobre o soldo de CAP BM. 

Art. 3° A Diretoria de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do 
Amnpú, efetivarã o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o 
inciso 1. Parágrafo único do art. 89, inciso f. art. 91 e Parágrafo único, da Lei 
n• 6.652. de 30 de maio de 1979. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 14 de novembro de 2009. · 

Macapá, 29 de dezer.b r o de Z009 

/ rMO i~ 
ANTÔNfo rYALDEZ~ i;' ~SILVA 

Governador 

DECRETO N• 45 47 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

Dispõe sobre o desligamento do Serviço 

Ativo do Corpo de BOI!Ibclros Militar do 
Amapá, mediante Transferência para a 
Reserva Remunerada, "EX-OFFiaO", da 
1 ° TEN BM EMELSON AN!>RAt>€ I:>A 
COSTA. 

O GOVERNAt>OR t>O ESTADO t>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, du Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 10.4B6, de 04 de julho de 2002, e tendo em vista o teor do 
Processo n• 13.000.930/09-SIP, 

DECRETA : 

Art. 1• Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva 
Remunerada •EX-OFF1CIO", por ter sido promovido nas condições dos incisos 
1. ll. lll, IV e V, do art. s•. da Lei Complementar n• 043/07, de OI de outubro 
de 2007, o 1 ° TEN BM Emelson Andrade da Costa, pertencente ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Amapá, nos termos do urt. 42, da Consti tuição Federal, 
§ 1•, do art. 31, da Emenda Constitucional n• 19, de 04 de junho de 1998, 
alínea •h•, incisos 11 e 111, do art. 50, inciso I,§ 2•, do art. 53 c inciso 11, do art. 
92. da Lei n• 6.652, de 30 de maio de 1979. 

Art. z• Os proventos devidos terão como base o que determina o 
urt. 19, inciso I, do § 1", § 4'. incisos f a VI, do art. 20, incisos f a VIl e 
Parágr'lio único do art. 21. da Lei 11° 10.>;86, de 04 de julho de 2002. com 
orovcõfos calculados sobre o soldo de 1° TEN BM. 
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Mt. 3° A Diretoria de Pessonl do Corpo de Bombeiros Militar do 
Amapa. efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o 
inciso I, Parãgrafo único do ârt. 89, inciso I, art. 9 1 c Parãgrafo único, da Lei 
n• 6.652, de 30 de maio de 1979. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 14 de novembro de 2Q09. 

Mocapá, 29 de dezembro de 2009 

SILVA 

DECRETO N° 4548 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Es tado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Oficio n° 038375/09-GAB/SETRAP, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento de Rodolfo femCIIIdcs do S ilvo Torres, 
Secretãrio de Estado de Transportes, da sede de suas atribuições, Mocopá-AP, 
até a cidade de Belém-PA, a fim de tratar de assuntos relacionados à 
celebração de Convênios Federais, junto à Superintendência do Departamcnlo 
Nacionnl da lnfra-Est!'\ltura de Transportes - DNJT, no dia 03 de dezembro de 
2009. 

Mocopá, 29 de dezembro de 2009 

DECRETO N° 4549 DE 29 DE o~:ZEMDRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 038375/09-GAB/SETRAP, 

RESOLVE : 

Homologar a designação de Eduardo Luc:as Leite Praça, Diretor do 
Departamento de Engenharia de Produção Industrial, pelo exercício, em 
substituição, do cargo de Secretário de Estado de Transportes, durante o 
impedimento do titular, no dia 03 de dezembro de 2009. 

Ma,apó., 29 d& dezembro de 2009 

SILVA 
Governador 

DECRETO N° 4550 DE 29 DE DEZEMBRO DE 20 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso XXV , da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n° 819/09- SEPM, 

DECRETA : 

Homologar o deslocamento de Ester de Poula de Araújo, 
Sccrctãrio Extra ordinãria de Politicas para as Mulheres, da sede de suas 
atribuições, Mc"apó-AP, até a cidade do Rio de J'CIIIeiro-RJ', afunde participar 
do evento Mulher e Mídia Nacional, no período de OS a 08 de novembro de 
2009. . 

Mocopcí, 29 de dezembro de 20 

DECRETO N" 4551 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM.toPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n° 0484/2009-SEDDS, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento de Alba Nizc Colores Caldos, 
Diretora-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, da sede de suas 
atribuições, Mocopá-AP, até a cidade de Belém-PA, a fim de tratar de assuntos 
de interesse particular, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2009, sem õnus para 
o Estado. 

Moeopá, 29 de dezembro de 2009 

SILVA 

DECRETO N° 4 552 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas p elo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Es tado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n° 0484/2009-SEDDS, 

RESOLVE : 

Homôlogar a designação de Leonor Montanha PCIIItoja, Chefe de 
- Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Diretor-Presidente do 

Instituto de Defesa do Consumidor, durante o impedimento da titular, nos 
dias 15 e 16 de dezembro de 2009. 

Macapá, 29 de dezembro de 2009 

DECRETO N" 4553 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando dos atribuições 
que lhe süo conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 564/ 09-GAB/SEDa, 

R E S o ·L. V E : 

Homologar o deslocamento de Hildo dos Santos Fonseca, 
Secretãrio de Estado do Desporto c Lazer, do sede- de suas atribuições, 
Macopcí-AP, até a cidade de BrosRla-DF, a ftm de participar da 1• Rcuniilo 
Ampliado da Comlsscio Organizadoro Noeional da m Conferência Nacional do 
Esporte, nos dias 17 c 18 de dezembro de 2009, com õnus parcinl para o 
Estado. 

Moeopó, 29 de duembro de 2009 

ILVA 
Govemador 

DECRETO N• 4554 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando d11s atribuições 
que lhe são conferidas pelo arL 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em visto o contido no Ofício n° 564/09-GAB/ SEDEL. 

RESOLVE : 

Homologar a dcsigpação de Antonio Carlos Guedes dos Santos, 
Chefe de Gabinete, pelo exerclcio, em substitl\iQào, do cargo de Scc!ctirio de 
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Estado do Uesporto e Lazer. durante o impedimento do titular, nos dias 17 c 
18 de dezembro de 2009. 

Mocapó, 29 de dezembro de 2009 

lCM\~, . 
ANT~GÓE ILVA 

IIGovcrnodor _ 

DECRETO N° 4555 DE 29 DE DEZEMilllO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTACO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 270/09·6AB/SED6, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento de Edlo Pinheiro Ribeiro, Auditora
Geral do Estado, da sede de suas atribuições, Moc4pó-AP, até a cidade de 
Vitória-ES, a fim de tratar de assuntos de interesse particular, no período de 
17 a 2 I ..de dezembro de 2009, sem õnus para o Estado. 

Macopó, 29 de dezembro dcZ009 

DECRETO W 4556 DE 29 DE DEZEMIJRO DE 2009 

O GOVERNADOR CO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXV. da Constituição do Estado do 
Amapá. c tendo em vista o contido no Ofício n• 270/09-6AB/SED6. 

RESOLVE : 

Homologar a designação de I voldo fernanc:Jcs Borges de Souza, 
Chefe da Divisão de Auditoria Especial, pelo exercício, em substituição, do 
cargo de Auditor-Geral do Estudo, durante o impedimento da titular, no 
periodo de 17 a 21 de dezembro de 2009. 

Macopó. 29 de dezembro de 2009 

j~1l ...... ~.·-, .... : .... .J ' •••• ,,., • .__. , ·,.,, ~~;· 

EDITAL N°. 001 / 09- CFO PM 
CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL POLICIAL MILITAR (CFO PM) 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. no uso de suas atribuições legais e na quaNdade de Presidente da Comissao Organizadora do 

Concurso Publico Estadual, conforme disposto no Decreto n• 4446 publicado no Diário OfiCial do Estado do Amapá n•. 4648, datado de 28 de dezembro de 2009, e. 

de acordo com as normas estabelecdas na Constituiçêo Federal (artigo 37, inciso 11 ele o §1° do artigo 42, ele o artigo 142. §3°, inciso X. ele o artigo 144. caput e§§ 

4•, 5° e 6°) e com as disposições aplicáveis do Estatuto da Policia Militar da Policia Militar do Amapá (PMAP). lei federal 6.652. de 30 de Maio de 1979 e mais o 

contido na Lei de Organizaçao Básica da PMAP, torna pública a abertura das inscrições ao concurso público de admissao ao Curso de Formaçao de Oficiais Policiais 

Militares (CFO PM). para provimento de vagas no Quadro Organizacional de Pessoal da Policia Militar do Amapá, qu~ será regido de acordo com as normas 

constantes deste Edital. 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital e pelos diplomas legi!is aplicáveis. 

1.2. O Concurso Público destina-se a selecionar 20(vinte) candidatos. independente de sexo. para admissão no 1• ano CFO PM, a ser iniciado no ano de 2010. 

1.3. A seleção de que trata este edital será realizada em 05 (cinco) fases, conforme especificado no item 4.1. 

1.4. O Concurso Público será realizado pelo Govemo do Estado do Amapá. através da Secretaria de Estado da Administração- SEAD e Policia Militar do Amapá

PMAP. sendo que a primeira fase, a de exame de habilidades e conhecimentos, ficará sob a responsabilidade da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 

obedecendo às normas de5te Edital 

[ 

2.1. Policial Militar. na graduação de Aluno-OfiCial PM. do Quadro de Praças Especiais. 

2.1.1. Remuneraçao bruta: durante o CFO PM. 3.391, 15 (três mil. trezentos e noventa e um reais e quinze centavos); como Aspirante a OfiCial PM, 4.568,68 (quatro 

mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e como 2° Tenente PM: 5. 095, 20 (cinco mil. noventa e cinco reais e vinte centavos)~ 

2.1.2. Descriçao sumária das atividades: durante o curso de formaçao, CFO PM, exercer atividade estudantil em regime de semi-internato e intemato. conforme 

prescreve o item XVI deste Edital. Durante o estágio probatório. como Aspirante-a-OfiCial PM e. após a nomeação ao 1° posto do oficialato (2" Tenen!e PM), cumprir 

atribuições e obrigações inerentes ao cargo policial militar, no sentido de exercer atividades compatlveis com o correspondente grau hierárquico, abrangendo a 

direção. fiscalização, supervisão, coordenação. planejamento. orientaçao. execução e controle da administraçao policial militar e das operações policiais miHtares, 

bem como presidir procedimentos e processos administrativos e de policia judiciária militar, na forma da legislação e regulamentação especificas. 

2.1 3. Do regime jurídico: é o estatutário e o desempenho da atividade policial militar é de dedicaçao integral, podendo o policial militar ser convocado. em qualquer 

dia e horário, a critério da necessidade do emprego pela PMAP, observados os dispositivos legais. 

2.2. Dos requisitos gerais: 
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a) Ter nacionalidade brasileira; 

b) Encontrar-se no pleno exerclcio de seus direitos civis e políticos: 

cl Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

d) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, até a data de inicio do CFO PM, além de observada a Lei do Serviço Militar: 

e) Ter aptid;!lo flsica e mental para o exercício das atribuições inerentes ao cargo: 

f) N;!!o estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; 

g) Ter concluído o ensino médio {2° grau completo) até a data de 1nicio do CFO PM: 

• { w 

Pág. ii 

h) Não ter sido dispensado ou licenciado das Forças Armadas ou Auxiliares. por motivo considerado incompatrvel com as exigências para o CFO PM. nos 

termos deste Edital: 

i) Não ser ex-aluno de estabelecimento de ensino militar. policial militar, policial civil. policial federal ou bombeiro militar, desligado por motivos disciplinares: 

j) Se militar da ativa de qualquer outra corporação militar, estar classificado, no mlnimo, comportamento "BOM" ou possuir comportamento equivalente e 

idoneidade moral que o recomende ao ingresso no quadro de Oficiais da PM; 

I) Não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação incompatível com a função Policial; 
("_.-._ 

2.3. Ao efetuar a inscrição. o candidato deverá deciarar conhecer as instruções especificas do concurso e possuir todos os documentos comprobatórios dos requisitos 

necessários, bem como assumir toda a responsabilidade pelas informações apresentadas, por ocasião do exame documental e em qualquer fase do concurso, sob 

pena do cancelamento da inscrição e conseqüente eliminação do certame. independente de outras sanções penais a que esteja sujeito. 

2.4. Não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência. 

3.1 -As inscrições serao efetuadas apenas via internet no endereço eletrônico www.unifap.br(de_ps~.Ç_no perlodo compreendido entre as 10hOOmin do dia 13 de 

janeiro de 2010 e 18:00h do dia 02 de fevereiro de 2010, sendo que a UNIFAP não se responsabilizará por inscrição via Internet nao recebida por motivos de 

ordem técnica relacionados ao computador, falhas de comumcação, congestionamento das linhas de comunicação e outros fatores, também de ordem técnica, que 

impossibilitem a transferência de dados. 

3.2. Antes de efetuar sua inscnção, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade 

qualq(!er prejuízo advindo da inobservância destes. 

3.3. Taxa de inscrição: R$ 100,00 (cem reais). 

3.4. Os candidatos deverão seguir os procedimentos determinados abaixo para a realização de suas inscrições: 

• Através da internet, de posse do seu CPF. acessar o site: www.unifap.br/depsec e preencher todos os campos do formulário eletrônico de inscrição e em seguida 

imprimir o comprovante provisório de inscriçao e o Boleto de Pagamento, que poderá ser pago em qualquer agência do Banco do Brasil S.A., lotéricas, em 

qualquer Banco participante do Sistema Nacional de Compensação e ainda em qualquer Agência dos Correios até a data de seu vencimento. 

• O perlodo de inscrição dos candidatos encerrare'!, impreterivelmente, às 18:00h do dia 02 de fevereiro de 2010, sendo que o pagamento da taxa de inscrição 

poderá ser efetuado até o dia útil seguinte (03/02/2010). 

• Ate~: A inscrição dos candidatos somente serã validada após a confimnação do pagamento da referida taxa de inscrição pelos agentes arrecadadores. 
3.5. Não serão aceitos, para efeito de pagamento da taxa de inscrição, comprovantes de entrega de envelope nem comprovantes de agendamento, através de 1 

terminais de auto-atendimento. 

3.6 O simples recolhimento da taxa de inscrição não garantirá a inscrição do candidato no concurso. 

3.7. O candidato inscnto via internet não deverá enviar cópia de documento de identificaçao. sendo de sua exclus1va responsabilidade as informações dos dados 

cadastrais no ato de inscrição 

3.8. O candidato será responsável por qualquer omissão de informação durante o ato de inscrição. 

3.9. Efetivada a inscriçêo, nao havera. em hipótese alguma, devoluçao da importância paga, exceto no caso de cancelamento do concurso por conveniência da 

Administração Pública. 

3 10. Da Isenção da Taxa de Inscrição 

3 10. 1. Poderã requerer isenção da taxa de inscriçao, em conformidade com o Decreto n• 6.593, de 02 de outubro de 2008, ó cçndidato que estiver inscrito no 

cadastro único para programas sociais do Governo Federal (Cadúnico) ou for membro de família de baixa renda, nos temnos do Decreto n.• 6. 135, de 26 de junho de 

2007, ou seja, cuja renda familiar mensal per capita for de até meio salário minimo ou cuja renda familiar mensal seja de até três salários mlnimos. 

3.1 0.2. A isenção supra mencionada deverá ser solicitada mediante o preenchimento do formulário de requerimento de isenção de taxa, Anexo 111 deste Edital, 

disponlvel no site www unifap.br/depsec. que deverá ser entregue juntamente com o comprovante de inscrição provisório, com a prestação das seguintes 

informações: 

3.10.2.1. Indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Onico; 

3.10.2 2. Declaração que atenda à condiçtlo estabelecida no subitem 3.10. 1: 

3.10.2.3. As informações prestadas nos pedidos de inscrição. bem como a documentaçao apresentada, serao de inteira responsabilidade do candidato. podendo 

este, a qualquer momento. ser eliminado do concurso e responder por crime contra a fé pública. sem prejufzo de outras sanções legais. 

3.1 O. 3. Serão desconsiderados os pedidos de inscrição com isenção de candidatos que: 

3.10.3.1. Omitirem informações e/ou prestarem informações inverídicas; 

3. 10 3.2. Fraudarem e/ou falsificarem documentação; 

3. 10.3 3. Pleitearem a isenção sem apresentar cópia dos documentos indicados neste Edital. 

. ' 

3.1 0.4. Não serão admitidos pedidos de isençã9 cfelnscríção pãfa candidatos que 1a se encomrarem 1nscritos e com a taxa de inscriçao paga ou ainda para aqueles 

que nao· estejam amparados pela decisão em causa, seja qual for o motivo alegado. 

3.10.5 No ato da inscrição, o(s) documento(s)'comprobatório(s) da hipossuficiência económica do candidato ou de quem ele dependa, conforme estabelecido no 

·M---------------------------------------------------------
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subitem 3.10.1, bem corno o requerimento de isenção da taxa de inscrição, devidamente preenchidO, comprovante provisório de inscrição. CPF, documento ae 

identidade e comprovante de residência, deverá (ao) ser (em) entregue (s) ao servidor representante da Comissao de Operacionalizaçao de Processos Seletivos e 

Concursos da Universidade Federal do Amapá- COPSIDEPSECIUNIFAP), responsável pelo recebimento, em duas vias. cópia e original, nos dias 20 e 21 de janeiro 

de 2010, das 8h30min às 12h00mln e das 14h00min às 17h30mln, no Auditório da Reitoria/UNIFAP, Campus Marco Zero do Equador, Rodovia Juscelino 

Kubitschek, Km 02, SIN, CEP 68.906-970, Macapá-Ap Aos candidatos que residem fora do Estado, os documentos deverão ser remetidos ao endereço 

supramencionado, via SEDEX, postado até o dia 21 de janeiro de 2010. 

3.10.6. A UNIFAP nao se responsabilizará pelos documentos extraviaOos e por documentos remetidos via SEDEX, postados fora do prazo estipulado. 

3.10.7. O deferimento de isenções da taxa de inscrição será divulgado mediante uma lista no endereço eletrOnico da UNJFAP, W\vw unifap.br/detl§~Ç no dia 26 de 

janeiro de 2010. 

3.10.8. Os candidatos que tiverem sua solicitação de isenção indeferida poderão. no prazo de 02 (dois) dias üteis, interpor recurso administrativo, conforme o modelo 

especificado no Anexo IV deste Edital, que deverá ser encaminhado a comissão de Operacionalizaçao de Processos Seletivos e Concursos- COPSIUNIFAP, sob o 

Protocolo Geral, no Campus Marco Zero do Equador - UNIFAP, rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, SIN, CEP 68.906-970, Macapá-Ap. 

3.10.9. Aqueles candidatos que não obtiverem deferimento de sua solicitação de Isenção, de taxa de inscrição poderão ainda inscrever-se no Concurso, validando 

sua inscrição com a geração do boleto bancário e pagamento. obedecendo aos prazos estabelecidos nos itens 3.1 e 3.4. 

3.11 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital. 

3.12. É vedada a inscrição condicional, extemporanea, a via postal, a via fax ou via correio eletrOnioo. 

3.13. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeaçao do candidato. desde que seja veriftcada falsidade de declarações ou irregularidades nos 

exames ou documentos. 

3.14. O candidato que necessitar de atendimento especial para realização da prova, deverá requerer, no ato da inscrição, indicando as condições de que necessita 

para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, §§ 1° e 2•, do Decreto n•. 3.29811999. ,. ~ 
3. 15. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar este atendimento especial, bem como levar um 

acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que nao levar acompanhante nao 

realizará as provas . 

• '"""' .... ' N""'"tl•~' 'l•.,.........,.,,f::-r.-!,'....,.,~.......,·~-:~.,. _'ti•"''i" \ t ··· õl~í\FPV'I:CO:I'.'CIIRS0 1'" . -~ .1 ""'•- -:hll·AO.-. · ·!Hf~'1J-If!"':'í• . ~ 
t~_.~JJ=flit!~t7tw~j~j, ~~:~('~:~~~#"l7!;Y~ .• ~:k.r~ =~Jjf.~ :-_:.;r: .~(~~-~~~- i~Ji!t!·'t r.~~.:-~~~-:,--·§j:~-~~~1~-~t~· , !.í~~~,(rt~~5J 

4.1. A seleção que trata este edital sera realizada em cinco fases, conforme especificado a seguir: 

11 Fase: Exame de habilidades e conhecimentos (prova objetiva), de caráter eliminatório e classificatório. 

2" Fase: Teste de aptidao ffsica, de caráter eliminatório 

31 Fase: Exames médicos, de caráter eliminatório. 

41 Fase: Exame documental, de caráter eliminatório. 

51 Fase: Avaliação psicológica, de caráter eliminatório. 

4.2. A prova objetiva versara sobre os assuntos constantes nos programas apresentados no Anexo I. 

4.3. Os critérios e condições para o desenvolvimento da 21 fase do concurso estao previstos no item VIII des$e Edital. 

4.4. Os critérios e condições para o desenvolvimento da 3• fase do concurso estão previstos no Anexo 11 deste Edital. 

_ 4.5. Os critérios e parâmetros da avaliação psicológica constam no item XI deste edital. 

I ~~\-;·~ ~r, . ':: · '. ''"1_~, ~$?!'! - ''"'t->.,.,W:. DAS DISPOSIÇ-0~ GES"AJS SOBDI= 4SfA'SI=S od éO'N~'I;JRsn ~ Jit'5'~ · · ~~ ::t~ ,·•• U! ;;;~.' -:-;··~·- · '~11J.c'. · - ~ ~~?~Zlt.... . ~,;~Ht:; ... ~- ~r~ .. {~:: ... ~tti···~~ ~~~~l t if'J. , .. '!1nf!rt~ . .f: , .. ·~m~1t: =*~~ .~- ~, iH ~ ·j. ·tf: ·:;; - -=~~;-w- ..... ~~~~· l~\14 •. ,:,: 

5.1. Todas as fases do concurso serao realizadas na cidade de Macapá-AP, salvo o disposto no item 6.3. 

5.2. A confirmação das datas e as informações sobre horários e locais não previstos neste Edital terão publicidade da seguinte forma: 

5 2.1 Sobre a 1• fase, exame de conhecimentos. Diário Oficial do Estado do Amapá. no endereço eletrOnico da SEAD, www.sead.ap.gov.br e no da UNIFAP, 

www.unifap,br; 

5.2.2. Sobre as demais fases do concurso, somente no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrOnico da SEAD. www.sead.ap.g~. 

c~ 
5.3. Ao candidato s6 será permitida a realização dos exames e avaliação relativos ás fases do concurso, nas respectivas datas. horários e locais previamente 

· determinados. 

5.4. Nao haverá segunda chamada ou repetição em qualquer das fases do concurso. O candidato nao podera alegar desconhecimento qualquer sobre a realização 

de exame como justificativa de sua ausência. O nao comparecimento ao exame, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resu~ará na sua 

eliminaçao do concurso püblico. 

5.5. Somente será admitido nos locais de desenvolvimento das fases do concurso o candidato que apresentar documento que bem o identifique como: carteiras e/ou 

cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Policia Militar. pelo Corpo de Bombeiros Militar. pelo Ministério das 

Relações Exteriores; cédulas de Identidade fornecidas por ordens ou conselhos de classe que, por lei federal, sejam equivalentes a documentos de identidade, corno, 

por exemplo, as do CREA. OAB, CRC etc .. a carteira de trabalho e previdência social, bem como a carteira nacional de habilitação (com fotografa), na forma da Lei 

n• 9.053197, além do comprovante de inscrição. 

5.6. Os documentos deverao estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 

5.6.1. Caso haja düvida relativa á identificação do candidato (documento, fisionomia, assinatura, etc.) sera exigida identificação especial através da coleta de 

assinaturas e impressao digital. Em caso de negativa do candidato, este será automaticamente eliminado do certame, bem como será imediatamente realizada a 

comunicação do fato às autoridades competentes para a devida apuração. 

5.7. Será excluldo do concurso o candidato que: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido para participação em qualquer das fases do concurso; 

b) Não comparecer a qualquer uma das fases previstas neste Edital; 

c) Nao apresentar o documento de identidade que bem o identifique: 

d) Ausentar-se do ambiente de exame sem acompanhamento de um fiscal ou antes de decorrida uma hora e trinta minutos do inicio da prova, no caso da 1" 

fase; 
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e) For surpreendido. durante a realização do exame de habilidades e de conhecimento, em comunicação com outras pessoas ou utilizando calculadora. livros, 

notas ou impressos; 

f) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento e~ico de comunicação (pager, walkman, celular etc.) 
g) Estiver portando armas; . 

h) Lançar mao de meios ilícitos e ou fraudulentos para a execução de qualquer dos exames previstos; 

i) Não devolver o material recebido. observado o disposto no item 6.9. 

j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, em qualquer das fases do certame; 

I) Nao obedecer às detenninações da coordenação do concurso, bem éomo as normas estabelecidas neste Edital. 

5.8. Por medida de segurança, por ocasião da realização do exame de habilidade e de conhecimentos, os três últimos candidatos deverão permanecer em cada sala 

ou local de exame, sendo liberados somente quando todos tiverem concluldo, tendo seus nomes registrados na ata de sala pela fiscalização. 

5.9. O candidato que não observar o disposto na alínea d) do item 5.7, insistindo em sair do local de aplicação de exame. deverá assinar termo desistindo do 

concurso, lavrado pelo responsável pela aplicação no local. 

5.10. A distribuição dos candidatos no local de exame será feita a critério da coordenação do concurso e conforme disponibilidade e capacidade dos locais. 

5.11. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer documentos que impossibilitem a identifiCê!ÇaO do candidato, bem como a verificação de sua assinatura. 

5.12. Os candidatos convocados, da forma como dispõe este Edital, que não comparecerem a qualquer uma das fases do concurso estarão automaticamente 

eliminados do certame. 

5.13. Os candidatos serão considerados ausentes, indicados ou contra-indicados na avaliação psicológica. aptos ou inaptos no teste de aptidão flsica e aptos ou 

inaptos nos exames médicos. 

5.14. Os candidatos considerados contra-indicados na avaliação psicológica ou inaptos no teste de aptidao flsica ou nos exames médicos estarão automaticamente 

eliminados do concurso público. 

5.15. Os candidatos que nao apresentarem a documentação exigida neste edital, relativa a cada uma das fases, serao eliminados do concurso. 

6.1. O exame de habilidades e conhecimentos da 11 fase do concurso constará de uma prova objetiva, de canUer eliminatório e classifiCatório, constando de 50 

(cinqoenta) questões de múltipla escolha, correspondentes a ao (oitenta) pontos, de acordo com a ponderação (peso) discriminada no quadro seguinte 
.. 

Número de Total de 
Disciplina Peso 

questões pontos 
1-:-:-----

Língua Portuguesa 20 2 40 
-

Matemática 10 2 20 

História 10 1 10 
-

Geografia 10 1 10 
··-

Total 50 80 

6.2. O exame da 11 fase versará sobre assuntos dos programas apresentados no Anexo I deste Edital. 

6.3 O exame escrito de conhecimentos terá duração de 04 (quatro) horas e será realizado no dia 21 de fevereiro de 2010, no horário das OShOOminh Às 

12hOOmlnh, nos municfpios de Macapá e Santana. 

6.4. O Comprovante de inscrição contendo o local de prova dos candidatos estará disponlvel no endereço eletrônico da UNIFAP, ~unifap .. ~. a partir do 

dia 18 de fevereiro de 201 O. 

6.4.1 . O Candidato deverá imprimir seu comprovante de inscrição, sendo de sua inteira responsabilidade a obtenção desse documento e verificaçao da exatidão de 

seus dados em tempo hábil. 

6.4.2. Caso o comprovante de inscriçao impresso pelo candidato nêo indique o local onde fará a prova ou apresente alguma incorreção, este deverá comparecer ao 

DEPSEC no perlodo de 18 a 19 de fevereiro de 2010, no horário das 08:30h às 12:00h e das 14:30h às 17:30h. 

6.4.2. Para evitar transtornos de última hora. orienta-se que os candidatos compareçam ao local designado para o exame uma hora antes do horário estabelecido 

para o seu inicio, munidos de caneta esferográfica azul ou preta, além da documentaçao especificada no item 5.5. 

6.5 O candidato, ao realizar o exame escrito, receberá o bole~m de questões e o cartão de respostas. sendo vedado o uso de qualquer outra folha para rascunho ou 

outra finalidade; se desejar poderá anotar o seu gabarito, mediante solicitação ao fiscal de sala. após a conclusão de sua prova. 
~ 

6.6 Cada questao terá uma única resposta correta, dentre 05 (cinco) alternativas. O candidato deverá assinalar, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, as 

respostas que julgar corretas no cartão de respostas, que será o único documento válido para a correção das questões de múltipla escolha. 

6.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejulzos advindos de marcações incorretas feitas no cartão de respostas. São consideradas marcações 

incorretas as que estiverem em desacordo com as orientações contidas no boletim de questões e com as que tenham sido repassadas pelos responsáveis pela 

aplicaçao da prova, tais como: dupla marcação. questões nao assinaladas. marcaçao rasurada ou emendada e campo da marcação nao preenchido totalmente: 

6.8. Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartao de respostas por erro do candidato. 

6.9 O candidato que entregar sua prova antes de 11 :OOh deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal de sala o cartão de respostas e o seu Boletim de Questões. A 

partir desse horário o candidato poderá levar o boletim de questões. 

6.10. Será divulgado no endereço eletrOnico da UNIFAP, www.unifap.br/depsec, e da SEAD, www.sead,ªp~gov.br, o gabarito provisório da prova objetiva 

correspondente à 1• fase, 03 (horas) horas após o término de aplicaçao desta, ou seja, às 15:oph do dia 21 de fevereiro de 2010. 

6.11 . Os cartões de respostas utilizados pelos candidatos serao conservados, pelo prazo de 02(dois) anos, junto à Divisao de Processos Seletivos da Universidade 

Federal do Amapá, contados da data de homologaçao do resultado final, sendo, após esse prazo, incinerados. 
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7.1. O exame terá de 50 (cinqüenta) questoes, correspondentes a 80 {oitenta pontos), conforme ponderação estabelecida no subitem 6.1 . . 

7.2. O total de pontos de cada candidato no exame de habilidade e conhecimentos (prova objetiva) será igual ao resultado da multiplicaçao do número de questões 

assinaladas corretamente pelo peso correspondente a cada disciplina. 

7.3. Considerar-se-a habilitado o candidato que obtiver. cumulativamente, no mfnimo 60% dos pontos da Prova Objetiva. correspondenje a 48(quarenta e oito) pontos 

e 50% de questoes assinaladas corretamente por disciplina. 

7.3.1. O candidato que não atingir alcançar os lnd1ces estabelecidos no item anterior será considerado não habiliiâdo e, por conseqüência. eliminado do certame. 

7.4 Os candidatos poderão solicitar vistas aos seus respectivos cartões de respostas. obedecendo ao prazo estipulado no item 14.2, no entanto nao haveréi revisão 

na correção destes. 

7.5. O gabarito definitivo será divulgado JUntamente com o resultado desta 1• fase. até o dia 26 de fevereiro de 2010, através do endereço eletrônico da UNIFAP.• 

www.unlfjlp.br/qepm, e da SEAD, www.sead.ap.gov.br. 

8.1 O Teste de Aptidão Flsica (TAF), de presença obrigatória e de caréiter eliminatório, será realizado pela PMAP e visa avaliar a capacidade mlnima do candidato 

para suportar. física e organicamente. as exigências da prática de atividades flsicas e de demais exigências próprias da função de policial militar. 

8.2 Serão convocados para realizarem o TAF os candidatos habilitados na primeira fase e classificados até o 30° lugar. Poderá haver novas convocações para a 

realização do TAF, caso o número de candidatos habilitados não seja suficiente para o preenchimento das vagas ofertadas no presente edital, observada 

rigorosamente a classificação obtida na primeira fase do certame. Especificando-se que somente os 20 primeiros classifiCados serão matriculados no CFO PM. 

8.3 O candidato será considerado, em razão do resultado do TAF. ausente, apto ou inapto. 

8.4 O candidato deverá comparecer em data. em local e em horário a serem determinados. com roupa apropriada para a prática de educação flsica, munido de 

atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório). especifico para tal fim, emitido no prazo máximo 3Ó (trinta) dias antes da realização do teste. 

8.4.1 O at~stado médico deverá ser emitido constando. expressamente, que o candidato está apto a realizar o TAF, conforme estabelecido neste Edital, devendo 

constar nele. de forma leglvel. o número do registro do médico no Conselho Regional de Medicina. 

8.4.2 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o inicio da realização da 1" prova do TAF, não sendo aceita a entrega 

de atestado em outro momento ou que nao conste à autorização expressa nos termo do subitem anterior. 

8.4.3 Nao serão aceitos atestados médicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam que o candidato goza de saúde física e mental e que 

nao expressem a aptidão para a realização de exerci cios físicos. 

8.4.4 Caso o candidato não cumpra o previsto no item acima em sua totalidade, não poderá realizar a prova sendo, por conseqüência, eliminado do concurso. 

8.5 No momento de sua apresentação para a realização do TAF. o candidato receberá uma ou mais identif!CaÇôeS, que deverão permanecer onde determinado pelos 

componentes da banca e mantidos até o final de todas as atividades da prova. 

8.6 A contagem ofiCial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada prova será. exclusivamente. a realizada pela banca. 

8.7 O TAF constará de 06 (seis) provas, para ambos os sexos, a serem realizadas em 03 (três) dias: 

8.7.1 O(A) candidato (a) que não atingir os fndices mlnimos. observando-se rigorosamente a ordem cronológica para realizaçao das provas. estabelecidos para ser 

considerado( a) apto( a) ficará impedido( a) de participar das provas seguintes. sendo, a partir de então, eliminado( a) do certame. 

8.8 A ordem cronológica das provas e os índices mlnimos estabelecidos para cada uma delas, obedecerão ao previsto nas tabelas de suficiência 'A' e ·s·. adiante 

especif!C3das. 

8.8.1 TABELA DE SUFICIÊNCIA MASCULINA "A" 

DIAS PROVAS 
1--- Flexão dinâmica de braço na barra fixa 

1° DIA 
1---- Abdominal supra (1 minuto) 

~ Corrida de 12 minutos 

2"D1A 
f-- Corrida de 50 m (cinqüenta metros) 

Salto em altura 

3" DIA 

Natação 

!::::--- - - - -
8.8.2 TABELA DE SUFICIÊNCIA FEMININA "B" 

DIAS PROVAS 

Flexão estática de braço na barra fixa 

1" DIA 
Abdominal Supra (1 minuto) 

Corrida de 12 minutos 

- iNDICES MiNIMOS . -

05 repetiçoes · -

35 repetições 

- - -+--- -- - - --- -
2.400 metros 

Em 8 segundos no máximo. 

1,15m(um metro e quinze 

centlmetros) 

---4- ------, ---·-.-
SOm (cinqüenta metros) 

----- -----·~·=--

iNDICES MlNIMOS -

10 segundos 

28 repetições 

- ----
1.900 metros 

Em 9 segundos no máximo. 
2° DIA - ----l-

~ 

3"DIA 

-

Corrida de SOm (cinqüenta metros) 

Salto em altura 

--- ---
Natação 

1 metro 

SOm {cinqüenta metros) -
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8.9 DESCRiÇÃO DAS PROVAS 

8.9.1 Flexão dinâmica de braço na barra fixa (sexo masculino) 

8. 9.1.1 A metodologia para a preparação e a execução da prova dinâmica de barra para os candidatos do sexo masculino obedecerão aos seguintes critérios: 

a) posição inicial: ao comando "em posição". o candidato deverá ficar suspenso na barra horizontal: a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros: a 

pegada das mãos deverá ser em pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo do executante}: os cotovelos em extensão; nao poderá haver nenhum contato dos 

pés com o solo; todo o corpo completamente na posição vertical, 

b) execução. ao comando "1nic1ar". o candidato deverá flex1onar os cotovelos, elevando o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra. sem apoiar o queixo 

na barra. Em seguida, deverá estender novamente os cotovelos, baixando o seu corpo até a posiçao micial. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à 

posição inicial, corresponder<'! a uma unidade de execução 

8.9.1.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observaçõe~ : 

a} um componente da banca 1rá contar em voz alta o número de repetições realizadas: 

b) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetira o número do último realizado de maneira correta e quando se tratar movimento 

inicial. o auxiliar de banca dirá •zero"; 

c) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo integrante da banca examinadora: 

d} cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos - somente ai será contada como uma execução completa. A não extensão total dos 

cotovelos, antes do inicio de uma nova execuçao. será considerada com um movimento 1ncorreto. o qual não será computado no desempenho do candidato; 

e) a prova somente será in iciada com o candidato na posição completamente vertical de todo o corpo e após o comando dado pelo auxiliar de banca: 

f) excepcionalmente e para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na posição inicial, será permitida, neste caso. a flexão dos joelhos: 

g) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição inicial; 

h) o movimento deve ser dmãmiCo, ou seja, o candidato nao pode parar para "descansar". 

i) o movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão de cotovelos. 

8 9.1.3 Ser~ proibido ao cand1dato, quando da realização da prova: 

a) tocar com o (s) pé (s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o inicio das execuções: 

b} após a tomada de pos1ção inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 

c} utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos: 

d} apoiar o que1xo na barra: 

e) após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de completar o movimento com os cotovelos totalmente estendidos: 

f} utilizar um impulso de braços e tronco para frente e para cima, levando o peito para cima: 

g) realizar a "pedalada"; 

h) realizar o "chute"; 

i) não manter o corpo (cabeça. tronco e membros inferiores} completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o examinador permitir 

expressamente a flexão de joelhos. para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na posição inicial: 

J} estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo de membros superiores: 

8.9.1.4 A prova será encerrada quando o candidato perder o contato das mãos com aba ra. ou realizar um procedimento proibido, previsto neste edital. 

8.9.1 .5 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho minimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da 

realizaçao da tentativa inicial. 

8.9. 1.6 Será eliminado o candidato do sexo masculino que nao atingir, no mínimo, cinco repetições. 

8.9.2 Flexão estática de braço na barra fixa (sexo feminino) 

8.9.2.1 A metodologia para a preparação e a execução da prova de flexão estática de barra para os candidatos do sexo feminino será constituida de: 

a) posição inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra, pisan.do sobre um ponto de apoio. Ao comando de ·em posição", a candidata empunhará a barra: a 

largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; a pegada das maos deverá ser em pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo do executante) e 

queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar na barra com o queixo, mantendo os braços completamente flexionados, com o corpo na posição vertical, 

pernas estendidas e pés em contato com o ponto de apoio. 

b) execução: ao comando de iniciar. o ponto de apeio é retirado e será iniciada a cronometragem do tempo de permanência da candidata 11a posi<;ao, devendo a 

candidata permanecer sustentada apenas com o esforço de seus membros superiores. com os dois braços completamente flexionados e queixo acima da parte 

superior da barra. mas sem tocar a barra com o queixo, corpo na posição vertical (cabeça, tron.co e membros inferiores). 

c} a cronometragem será encerrada quan_do: 

c 1. a candidata permanecer o tempo minimo exigido no teste: 

c.2. a candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra. ou apoiar o queixo na barra: 

c 3. descumpnr qualquer exigência para a realizaçao deste teste. 

8.9.2.2 A contagem do tempo de realização do exerci cio de forma correta levará em consideração as seguintes observações: 

a} o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo mínimo exigido pelo edital. 

b) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca travará de imediato o seu cronômetro e registrará o tempo obtido até o momento em 

que o exerci cio estava sendo realizado de maneira prevista no edital; 

c) o tempo de realizaçao do exerci cio que será considerado oficialmente será somente o computado pelo integrante da banca examinadora; 

d) o teste somente será iniciado com a candidata na posição inicial correta e após o comando dado pelo auxiliar de banca: 

e) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitido, neste caso, a flexão dos joelhos. 

g) só será contado o tempo em que a candidata estiver na posição correta prevista neste edital. 

8.9.2.3 Não será permitido ao candidato do sexo feminino quando da realização da flexão estática de braço na barra fixa: 

a} não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar que 

os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na posição inicial; 

b) tocar com o(s) pé(s} no solo ou em qualquer parte de sustentação da b'arra após o inicio da execuçao; 
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c) após a tomada da posiçao inicial. receber qualquer tipo de ajuda flsica; 

d) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteçao das maos: 

e) apoiar o queixo na barra. 

f) realizar a "pedalada"; 

g) realizar o "chute'; 

h) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relaçao à barra com mov1mento exclusivo de membros superiores; 

i) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceçao nos casos em que o examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar as 

cand1datas mais altas toquem os pés no solo estando na posiçao inicial. 

8.9 .2.4 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato do sexo feminino que não obtiver o desempenho mlnimo na prime1ra. após um tempo não menor do que 

cinco minutos da realizaçao da tentativa inicial 

8.9.2.5 Será eliminado o candidato do sexo feminino que não atingir o tempo mlnimo de dez segundos na posiçao correta do exerclcio. 

8.9.3 Flexão abdominal supra (ambos os sexos) 

8.9 3. 1 O (a) candidato (a) se coloca em decúbito dorsal sobre o solo. com os pés apoiados. joelhos flexionados. com os braços cruzados sobre o peito com os 

cotovelos colados ao tronco. à frente do examinador; 

8.9.3.2 Ao comando de iniciar. através de contraçao da musculatura abdominal, o candidato (a) elevará seu tronco até que os cotovelos toquem a coxa. sem os 

descolar de seu tronco. em seguida. o candidato (a) retoma à posição inicial até que toque o solo com as costas, completando um movimento. quando então poderá 

dar inicio a execuçao de um novo; 

8. 9.3.3 O numero de moVImentos executados corretamente será o resultado obtido em um tempo máximo de 01 (um) minuto; 

8.9.3.4 O auxiliar de banca irá contar em voz alta o numero de repetições realizadas. Quando o exerclcio não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca 

repetirá o número do ultimo realizado de maneira correta; 

8.9 .3.5 somente será contado o exerclcio realizado completamente. 

8.9.3.6 A execuçao do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou pausa entre as repetições. A pausa ou repouso entre as repetições seroo . 
considerados como término do exerclcio, sendo computadas apenas as repetições realizadas até aquele momento. 

8.9.3.7 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que nao obtiver o desempenho mínimo na primeira. após um tempo não menor do que cinco minutos da 

realizaçao da tentativa inicial. 

8.9.4 Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 

8.9.4.1 O candidato. em uma única tentativa. terá o prazo de doze minutos para percorrer a distância mlnima exigida, em local previamente demarcado, com 

identificaçao da metragem ao longo do trajeto. A metodologia para a preparaçao e a execuçao da prova para os candidatos dos sexos masculino e feminino 

obedecerao aos seguintes critérios: 

a) para a realizaçao da prova de corrida, o candidato poderá, durante os doze minutos. deslocar·se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive. 

parar e depois prosseguir; 

b) os comandos para iniciar e terminar a prova serao emitidos pelo integrante da banca. por meio de silvo de apito; 

c) nao será infonnado o tempo que restar para o término da prova, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo; 

d) ao passar pelo local de inicio da prova, cada candidato deverá dizer o seu nome ou número em voz alta para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu 

percurso e será informado de quantas voltas completou naquele momento: 
e) após soar o apito encerrando prova. o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais 

precisamente a metragem percorrida, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente). no ponto em que se encontrava quando 

soou o apito de término da prova. 

8.9.4.2 A correta realizaç!lo do teste de corrida de doze minutos levará em consideraçllo as seguintes observações: 

a) o tempo oficial da prova será controlado por relógio do coordenador da pr?va. sendo o único que servirá de referência para o inicio e ténnino da mesma; 

b) orienta-se que. após o apito que indica o término da prova, o candidato nao pare bruscamente a corrida, evitando ter um mal súbito e que continue a correr ou 

caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente). no ponto em que se encontrava quando soou o apito de ténnino da prova; 

c) a distância percorrida pelo candidato. a ser considerada ofiCialmente. será somente a realizada pela banca examinadora. 

8.9.4.3 Será proibido ao candidato, quando da realizaçao da realizaçao da corrida de doze minutos: 

a) abandonar a pista antes da liberaçao do fiscal; 

b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mao etc.); 

c) deslocar-se. no sentido progressivo ou regressivo da marcaçao da pista. após o soar do apito encerrando a prova; 

d) nao aguardar a presença do fiscal que"irá aferir mais precisamente a metragem percorrida. 

8.9.4.4 A corrida de doze minutos será realizada em uma única tentativa. 

8.9.4.5 Durante os doze minutos da prova, o candidato do sexo masculino deverá percorrer, no mínimo. uma distância de 2.400 metros e o candidato do sexo 

feminino deverá percorrer. no mínimo, uma distância de 1.900 metros. 

8.10 Prova de velocidade de deslocamento (ambos os sexos): corrida de 50 metros; 

8.10 1 A prova deve ser realizada em uma superflcie plana, que possua. além dos 50 (cinqüenta) metros. uma área de escape; 

8.1 0.2 O candidato (a) deve se posicionar atrás da linha de largada. preferencialmente em afastamento antero-posterior das pernas. devendo o pé da frente estar o 

ma1s próximo posslvel da referida linha 

8 10 3 Ao ser dado um sinal sonoro, momento em que é acionado o cronOmetro. o candidato (a) deverá percorrer. no menor tempo posslvel. a distância prevista: 

8 10 , r,Ometro deverá ser travado quando o candidato (a) ultrapassar a linha de chegada; 

8 10 4 ( .tado da prova será indicado pelo tempo utilizado pelo( a) candidato( a) para completar o percurso; 

8.10.5 N~c ~rá permitido dar ou receber qualquer hpo de ajuda física durante a execuçao da prova. 

8.11 Prova de salto em altura (ambos os sexos) 

8.11 1 Consiste em o candidato (a) saltar . em altura, um sarrafo colocado pela banca examinadora na altura prevista na respectiva tabela. 

8.11 2 o candidato (a) terá direito a 3(trés) tentativas para saltar o ~rrato. devendo interrompê-las no salto em que conseguir ultrapassá-lo ou no caso de esgotar as 

3 ltrês\ tentativas: 
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8.11.4. Todas as técnicas de salto em altura são permitidas, exceto o mergulho, e desde que o candidato (a) obtenha impulso em apenas um dos pés no momento 

em que perder contato com o solo. sendo vedado, ainda, que o( a) candidato (a) toque o colchilo de salto antes de perder contato com solo; 

8.11 .5. O (a) candidato (a) que saltar na forma vedada indicada acima terá o resultado do salto anulado; 

8.11 .6 Os saltos cujos resultados sejam anulados serao contados como tentativas; 

8.11 .7. O (a) candidato (a) poderá, para tomar impulsao, corr~r a distância que desejar, podendo interromper a corrida de impulso e reiniciá-la, desde que nao derrube 

o sarrafo, pois assim estará configurada uma tentativa; 

8.11 .8.0 (a) candidato (a) que nilo ultrapassar o sarrafo na altura prevista ou tiver suas 3 (três) tentativas, que lhe são facultadas, anuladas, será considerado inapto 

(a). 

8.12 Prova de deslocamento no melo liquido (natação 50 metros para ambos os sexos): 

8.12.1 O (a) candidato (a) deverá nadar a distancia prevista em nado livre, sem limite de tempo e sem a utilizaçilo de qualquer equipamento que possa favorecê-lo 

(a), tais como: nadadeiras, palmares, flutuadores e outros; 

8.12.2 O (a) candidato (a) poderá utilizar óculos, toca e tampao de ouvido; . 

8.12.3 O (a) candidato (a) deverá estar trajando roupa de banho adequada~ sunga para o sexo masculino e maio P.ara o sexo feminino; 

8.12.4 O (a) candidato (a) poderá optar por iniciar a prova de fora ou de dentro da piscina; 

8.12. 5 O (a) candidato (a) na o poderá utilizar as raias como auxilio, nem se segurar nas bordas e tao pouco pisar no fundo da piscina a titulo de descanso ou com o 

intuito de impulsionar-se; 

8.12.6 É permitido na virada tocar a borda e impulsionar-se na parede; 

8.12. 7 A prova terá inicio com um silvo curto de apito e encerrará quando o (a) candidato (a) completar a distância prevista tocando na borda da piscina. 
8.13 Disposições gerais sobre o TAF 

8.13.1 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo nao menor do que cinco minutos da 

realização da tentativa inicial, com exceção da corrida, que será realizada em apenas uma tentativa. 

8.13.2 Será considerado apto no TAF o candidato que atingir o desempenho mlnimo em todas as provas e nao tenha infringido qualquer norma prevista neste edital. 

8.13.3 Se;á considerado INAPTO e, conseqüentemente. eliminado do concurso público, não tendo classificaçao alguma no certame, o candidato que: 

a) não comparecer para a sua realizaçilo das provas; 

b) na o realizar qualquer das provas: 

c) não atingir o desempenho minimo em qualquer das provas, no prazo determinado ou modos previstos neste edital; 

d) infringir qualquer proibiçilo prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado nas provas físicas. 

8.13.4 Os casos de alteraçilo psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fratura, demais lesões e 

situações semelhantes.), que impossibilitem a realizaçilo das provas do TAF ou que diminua a capacidade flsica dos candidatos, nao serão levados em consideração, 

não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado. 

8. 13.5 O resultado do TAF será divulgado no site http:/twww.sead.ap.gov.br. 

8.13.6 Demais informações a respeito do TAF constarêO de edital especifico de convocação para essa etapa. 

9.1 Serao convocados para o exame médico os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Flsica (TAF). 

9.2 O exame médico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizado, em data, em horário e em locais a serem divulgados oportunamente, e 

avaliados pela Junta Pericial de Saúde Pública nomeada para este fim pelo Secretário de Estado da Administração. 

9.3 Os exames médicos compreendem exames clinico, oftalmológico, odontológico, toxicológico. e de outros pspectos llsicos. 

9.4 Os candidatos convocados para essa etapa, na data determinada para realização dos exames médicos. deverao apresentar á Junta os exames relacionados no 

item 18 do Anexo 11 deste ed:tal. os quais deverão ser providenciados per conta do próprio candidato. 
9.5 Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter o número do documento de identidade do candidato e ter prazo de validade não superior a 6(seis) meses 

entre a data de realizaçilo e sua apresentação á banca examinadora 

9.6 A critério da Junta Pencial poderão ser solici tados exames complementares; 

9.7 o candidato será considerado apto ou inapto nos exames médicos, de acordo com a conclusão do laudo médico. observadas as condiçOes incapacitantes 

constantes do Anexo 11. O candidato considerado inapto será eliminado do concurso. 

9.8 O candidato será considerado inapto nos exames médicos, quando incidir em qualquer um dos aspectos a serem observados pela Junta Pericial, bem como 

apresentar teste toxicológico positivo para o uso de drogas 1licitas, conforme o anexo 11 deste edital. 

9.9 Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que. na data e horário determinados para a realização dos E:xames médicos, não se encontrar em 

condição de saúde compatlvel com·o cargo ao qual está concorrendo ou que deixar de apresentar qualquer um dos exames laboratoriais previstos nessa etapa. 

9.1 O No dia de realização dos exames médicos, os candidatos deverão· comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiO de 

duas peças, para os candidatos do sexo feminino. 

g.11 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 

9 12Demais informações a respeito dos exames méd1oos constarão de edital especifico de convocação para essa etapa. 

1 O. 1. No ato da convocação os candidatos apresentarão: 

a) Original e fotocópia do diploma ou comprovante de conclusão do Ensino Médio (antigo 2° grau), devidamente autenticado. emilido por instituiçilo oficial de 

ensino reconhecida pelo Ministério de Educação. 

b) Original e fotocóplél do Documento de Identidade, conforme relaçilo do item 5.5. 

c) Original e fotocópia do Titulo de Ele1tor e comprovante da última eleição ou certidão expedida pela Justiça Eleitoral. 

d) Original e fotocópia do documento militar, se do sexo masculino. 

e) Certidões de antecedentes criminais expedidas pela policia técnico-científica. Justiça Federal e Justiça do Estado onde resida. 

f) Cadastro de pessoa física. CPF (original e fotocópia). 

• 
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g) 02 (duas) fotos 3x4, recentes. de frente, coloridas, de fundo branco. 

10 2. Após análise da documentação apresentada pelos candidatos, será publicado Edital convocando para a próxima fase somente aqueles que estiverem com a 

documentação considerada regular. 

10.3. Será eliminado do concurso püblico o candidato convocado para o CFO PM que deixar de apresentar a documentação exigida no perlodo estipulado em edital 

ou que a apresente de forma irregular. 

10.4. Nêo serao aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

11 .1. A Avaliação psicológica será realizada na cidade de Macapá-AP. 

11 .2. A Avaliação psicológica tem por objetivo analisar as condições psicológicas do candidato. suas caracterlstjcas e aptidOes para freqüentar o CFO PM, de acordo 

com o perfil exigido para essa função profissional. A avaliação psicológica possUirá 03 (três) estágios distintos. porém integrados. A composição da avaliação será 

constitulda de testes que devem ser de conhecimento do Conselho Federal de Psicologia. e serão aplicados somente por Psicólogos, através dos seguintes 

instrumentos: 

• Entrevista individual; 

• Testes de personalidade, testes de inteligência e testes de habilidades especificas; e 

11.3. O Candidato. para ser classificado, deve preencher as caracteristicas inerentes ao futuro cargo de Oficial. que estao especificadas no quadro a seguir: 

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PARA OFICIAL DA POLICIA MiliTAR 

r:~Mfl~~~r~i _.~:~J.~J ~~~.3 . :m-!.1~ •• • ".0ESC~IÇ~O~H~~ , · - ~~~ .. ;-:~~5_si ' ' ' ' Hl'-,e ., .,. -' M~,>l .. . ·• 

Controle Emocional Elevado 
Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, 

controlando-as de forma que não interfiram em seu com""rtamento. 

Ansiedade Diminulda 
Preocupação antecipada com aceleração das funções orgánicas, que pol:ie 

afetar sua capacidade de reação diante de situações de estresse. 
r------- ---- -- ·-

Impulsividade I Diminuída 
Incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca 

e intensa. diante de um estimulo interno ou externo. 

Domínio psicomotor Adequado 
Habilidade cinestésK:a para movimentar o corpo-com equilíbrio, atendendo 

ás solicitaçOes psíquicas e/ou emocionais. 
I-· -

Atitude de autodomlnio. presença de esplrito e confiança nos próprios 

Autoconfiança Adequada recursos, estabelecendo contatos de forma resoluta e decidida. acreditando 

em si mesmo. 

Resistência á 
Habilidade de manter suas atividades em bom nivêl, quando privado da 

Elevada satisfaçao de uma necessidade pessoal,em uma dada situação profissional 
Frustração 

ou pessoal. 
-

Grau de inteligência global dentro da faixa média, aliado à capacidade de 
Inteligência Adequada 

incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos. 

Elevada' Capacidade para memorizar sons e imagens principalmente fisionomias, 
--

Memória 
tomando-as disponlveis para a lembrança imediata. 

Agressividade Levemente 
Energia que dispOe o individuo a enfrentar situá·ções adversas, direcionando-

Elevada 
a. de forma que seja benéfica para si e para a sociedade mostrando-se uma 

pessoa combativa. 
-

Adaptabilidade Elevada 
Capacidade de o individuo adaptar seu comportamento ás mais diversas 

situações. 

Flexibilidade Elevada Capacidade de o individuo agir com desenvolturas nas mais diversas 
-

':----- -- - -- ----- -· 
situaçOes e/ou idéias. 

Maturidade Adequada Desenvolvimento físico e psicológico de aCÕrdo com a idãde cronológica. 

Responsabilidade Elevada 
Capacidade do individuo-em tomar decisões, assumindo suas 

conseqüências. -
i-=. : ·----

Capacidade de desenvolver atividades intensas. 
-

Dmam1smo Elevado 

Iniciativa Elevada Capacidade em empreender e propor novãs atitudes e/ou idéias. 

Fluência Verbal Elevada Capacidade em comÜnicar-se de forma compreenslvel e agradável. 
.,.----

Capacidade em conviver em grupos de forma a proporcionara possibilidade 
Sociabilidade Elevada 

de trocas afetivas. 
. 

Capacidade de 
Elevada Capacidade de gerenciar grupos em todos os seus aspectos. 

liderança 
- - - Medo irracional ou patológico de situaçOes específiCas como: anima is~ ãiiura, 

Fobias Ausentes água, sangue. fogo, etc., que levam o individuo a desenvolver vitaçao ou 

crises de pânico. 
~------- -Elevada Respeito aos limites alheios com probidade e decoro. 

- -
Honestidade 

-

11.4. O Exame P::;icológico terá caráter unicamente eliminatório. O candidato poderá obter um dos seguintes resultados: 

a) Indicado: significando que o candidato apresentou, no concurso público para o CFO PM, perfil psicológico compatlvel com o perfil exigido_; _ 

• 
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b) Contra-indicado: significando que o Cé!ndidato não apresentou, no concurso público para o CFO PM. perfil psicológico compatlvel com o perfil exigido. · 

c) Ausente: significando que o candidato não compareceu ao_ Exame Psicológico. 

OBSERVAÇÃO 1..., Os candidatos contra-indicados não serão submetidos a novos exames no presente concurso. 
C/'--::::::"' . 

OBSERVAÇÃO 2- Os candidatos contra-indicados na avaliação psicológica obterão tais resultados através da entrevista devolutiva com o psicólogo no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. a contar da divulgação do resultado pela comissão do concurso. 

12.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final. 

12.2. A nota final a ser considerada na classificação será igual ao total de pontos obtidos na prova da 1' fase. 

12.3. Em caso de empate, serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate: 

~- Maior nota na disciplina de Llngua Portuguesa; 

2". Maior nota na disciplina de Matemática; 

3 • Maior nota na disciplina de História 

3". O candidato mais idoso. 

13.1. Será considerado aprovado no concurso o candidato que realizar, com êxito. todas as fases mencionadas neste Edital. 

13.2. A classificação final dar-se-á, independente de sexo, em ordem decrescente da~ notas finais obtidas na prova objetiva, correspondente à 1" .fase. pelos 

candidatos considerados aptos em todas as etapas subseqüentes. 

13.3 O resultado final do concurso será homologado por ato do Governador do Estado do Amapá, com a conseqoente publicação no Diário Oficial do Estado do 

· Amapá. 

13.4. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou notas de candidatos no concurso, visto que a divulgação no Diário Oficial 

. do Estado do Amapá é suficiente para qualquer comprovação. 
0 
~ 

13.5 O candidato aprovado no concurso e classificado dentro do limite de vagas oferecidas para o 1" ano do CFO PM/2010. conforme resultado final, será convocado 

para inclusão na PMAP. 

14.1. o candidato poderá recorrer administrativamente, sem efeito suspensivo, à divulgação do gallarito provisório da prova objetiva, à aplicação das demais etapas e 

ao resultado do concurso. 

14.2. O prazo para Interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis, contados da data de divulgação de cada etapa. 

14.2.1 . No que diz respeito à impugnação do Edital, o prazo é de 05 (cinco) dias. 

14.3. Admitir-se-á, por cada etapa referida no item 14.1, um único recurso por candidato. 

14.4. Somente serão apreciados os recursos devidamente fÜndamentados, com exposiçao detalhada das razOes que o motivaram e impetrados mediante o 

preenchimento do Formulário de Recurso, ANEXO IV deste Edital, disponibilizado no endereço eletrOnico da UNIFAP e da SEAD. 

14.4.1. No Formulário de Recurso mencionado no item anterior, sobre os recursos impetrados ao gabarito da prova objetiva. cada questão deverá ser indicada, 

individualmente, por área de conhecimento e devendo ter fundamentação lógica e consistente. 

14.4.2, Os recursos referentes à primeira fase- exame de conhecimentos/ prova objetiva- deverão ser dirigidos à Comissão de Operacionalização de Concursos e 

Processos Seletivos da Universidade Federal do Amapá- COPSC/ UNIFAP, entregues sob protocolo geral, no Campus Marco Zero do Equador da UNIFAP, Rodovia 

JK, KM 02. s/ n•, Bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP, no horário das·08:30h ás 12:QOh e das 14:30h às 17:30h. 

14.5. Todos os demais recursos serão dirigidos ao Presiãente da Comissão do Concurso Público, mediante protocolo na Secretaria de Estado da Administração

S~D. no horário das 08 h às 12 h e das 14 h às 18 h, em dias úteis, obedecendo ao prazo estabelecido no item 14.2. 

14.6. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(Oes) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuldo(s) a todos os candidatos. 

14.7. O recurso interposto sem o fornecimento de quaisquer dos dados constantes do item 14.4 deste item, ou fora do respectivo prazo, não será aceito . 

. 14.8. Não serão aceitos tecursos interpostos por fac-slmile. telex, telegrama ou outro meio que não seja o especificado neste edital. . c....-"'-:> 

15.1. A convocação dos candidatos para matrícula no CFO PM obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados em todas as fases, observando, 

rigorosamente. o numero de vagas previsfas no edital. 

15.2. A matricula do candidato ao CFO PM fica condicionada ao atendimento dos requisitos básicos para investidura constante do item 2.2 deste edital e da 

legislação vigente. 

15.3. Será eliminado do concurso pÚblico o candidato convocado para o Curso de Formação de Oftciais que não efetivar sua matricula no perlodo estipulado; desistir 

e.xpressamente do curso; deixar de comparecer por qualquer motivo ao CFO PM ou. ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e editallcios. 

15.4. A Secretaria d'e Estado da Administraçào reserva-se o direitÓ de convocar os candidatos habilitados na medida da necessidade da Policia Militar. 

15.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereçb·juntO~t~sÇAt}ii a PMAP 
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16.1 Após"à éonclusão e aprovação em todas as fases do concurso. o candidato será nomeado Aluno OfiCial PM, incluindo no quadro e na graduação de praças 

especiais, e matriculado em Instituição oficial de ensino militar. de acordo com as providências a serem adotadas pela Diretoria de Ensino e Instrução da PMAP. 

16.1.1 O Curso será desenvolvido em 03 (três) anos letivos. em regime de tempo integral e ded1cação exclusiva, adotando-se o regime de semi-internato. 

16.1.2 Obtendo a aprovação no CFO PM, o Aluno a Oficial PM será declarado Aspirante-a-Oficial PM, ficando apto a ser submetido a estágio probatório em qualquer 

Unidade PM do Estado do Amapá. 

16.1. 3 Sendo considerado apto no estágio probatório como Aspirante-a-Oficial PM. será nomeado, com a expedição da respectiva Carta Patente pe!o Governador do 

Estado, ao 1° posto do oficialato. 2° Tenente Policial Militar do Quadro de Oficiais Combatentes da PMAP, conforme prevê a Constituição do Estado do Amaoá . 

• 17.1. A aprovação no concurso gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito á convocação para frequentar o CFO PM. 

17 .2. Durante o perlodo de v;atidade do concurso, a Secretaria de Estado da Administração- SEAD reserva-se o direito de proceder ás convocações em número que 

atenda aos interesses e ás necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária do Estado do Amapá e o número de vagas. 

17.3. A inscriçao do candidato implicará o conhecimento de todas as normas e disposições do presente edital e o compromisso tácito de aceitar as condições do 

concurso. 

17.4. Serão tornados nulos todos os atos relativos â inscrição, habilitaçáo ou aprovação- com a conseqoente perda dos direitos deles decorrentes. sem prejulzo das 

cominações legais aplicáveis - quando forem constatadas irregularidades de documentos e/ou inexatidão de declarações do candidato, ou comprovado qualquer tipo 

de fraude que beneficie o próprio candidato ou qualquer outro. 

17.5. Igualmente serão declarados nulos todos os atos referentes ao candidato que nao comprovar adequadamente a escolaridade e demais documentos exigidos 

para a matricula no curso, vez que a inscrição é efetivada sob condição resolutória da apr~sentação desses documentos. 

17.6. !: de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de lodos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário 

OfiCial do Estado do Amapá, os quais também serao divulgados na Internet. no endereço eletrOnico http://Www.sead ap,_gov.br. 

17.7. Ocorrendo a disponibilidade de novas vagas para freqoentar o CFO PM, além das estipuladas neste Edital. e atendendo o prazo de vigência do concurso 

público, poderão ser convocados novos candidatos, em rigorosa_ observância â ordem de classificação, quando deverão ser submetidos ao TAF, exames Médicos, • 

exame documental e a Avaliação Psicológica, ainda que já os tenham realizados. 

17.8. Os casos omissos serãO resolvidos pela comissáo do concurso. 

18.1 O presente concurso público terá validade de 02(dois) anos. a contar da data da publicação em Diário Oficial do Estado da homologação do resultado final do 

concurso, prorrogável, uma vez, por igual perlodo. 

18.2 O surgimento de circunstâncias supervenientes vedadas por este edital, obsta a admissão de candidato ao CFO PM. 

Macapá-AP, 29 de dezembro de 2009. 

~~tiS 
WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS 

Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissão. 

ANEXO I 

1 • A PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA VISA AVALIAR O CANDDATO, NO QUE TANGE A SUA COMPETtNCIA COMUNICATIVA, ATRAVÉS DA 

CAPACIDADE DE: Interpretar/compreender diversos gêneros textuais que circulam modemamente na sociedade, através das diversas esferas/situações de 

comunicação de comunicação como burocrática. jornallstica, cotidiana, acadêmico-cienllfica, literária etc (artigos jomalisticos. cienllficos, reportagens, cartas de leitor. 

cartas ao leitor, carta de reclamação, histórias em quadrinhos, charges, edital, editoriais, resenhas, resumos, poema, contos) e suas diferentes tipologias (narração, 

descrição, argumentação. exposição, injunção. diálogo); reconhecer os usos dos recursos responsáveis pela textualidade (inerentes é coesão e coerência textuais); 

compreender os gêneros textuais em seu funcionamento de acordo com as situações de comunicaçao (registros formal e informal) reconhecer os usos dos 

elementos lingulstico-gramaticais contextualizados nos textos a serem lidos. 

1 - ARITMÉTICA APLICADA AO COTIDIANO 

Conjuntos numéricos; Rí!zâo e proporçao; Regra de três simples e composta; Poncentagem; Juros simples e composto. 

2- MODELAGEM ALGÉBRICA 

Funções: definição, domlnio, contra-domlnio, imagem, gráficos. tipos, inversa e operaçOes; FunçOes especiais: polinomial, modular. exponencial, logaritmica e 

• trigonométrica; Relações trigonométricas: operações e reduçOes com arcos; Progressões aritméticas e geométricas. 

3 - MEDIDAS E FORMAS GEOMÉTRICAS 

Sistemas de medidas; Triangulo; Quadrilátero; Circunferência e circulo - noções básicas; Relações métricas no triângulo; Sólidos geométricos: prisma. piramide, 

cilindro 
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4- FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA E GEOMETRIA 

Matrizes e determinantes: Ponto. reta e circunferência. 

1 -FORMAS E RELAÇÕES DE TRABALHO 
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Formas e condições de trabalho na Europa. durante a Antigüidade Clássica. Idade Média. Idade Moderna e Idade Contemporânea: Formas e condições de trabalho 

na América espanhola e anglo-saxOnica. durante os períodos pré-colombiano. colonial e pós-independência; Formas e condições de trabalho no13rãsil, durante os 

períodos coloniais e pós-independência, especialmente nas áreas urbanas e de produção mineral. de agropecuária e de extrativismo vegetal; Movimentos migratórios 

espontâneos. dirigidos e compulsórios e suas relações com o processo de formaçao da classe trabalhadora: o tráfico negreiro. imigração européia, o êxodo rural, 

imigração asiática; Formas de regulamentaçao do trabalho. legislação sindical e trabalhista. 

2- INSTITUIÇÕES E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Relações de poder, construção e constituição do Estado. durante a Antigüidade Clássica. Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea: Relações de poder, 

construção e constituição do Estado na América espanhola e anglo-saxOnica, nos perlodos "pré-colombiano", colonial e pós-independência; Relações de poder. 

construção e constituição do Estado no Brasil no perfodo colonial e pós-independência; Movimentos sociais e suas relações com as formas de organização polftica, 

social e econômica: as fugas e revolt~s dos escravos (como o Quilombo dos Palmares e aqueles constitufdos na região que compreende o atual Estado do Amapá). 

3 -CULTURA E SOCIEDADE 

Formas de organização e expressão artística e cultural. durante a AntigO idade Clássica, Idade Média. Idade Moderna e Idade Contemporanea: religião e religiosidade, 

mentalidade e imaginário: Formas de organização e expressao da religiosidade. do imaginário e da mentalidade na América Espanhola e Anglo-Saxónica, durante os 

perlodos pré-colombianos. colonial e pós-independência; Formas de organizaçao e expressão da religiosidade. do imaginário e da mentalidade no Brasil, durante o 

perfodo colonial e pós-independência: Mitos e imagens da Amazônia: a tradição indígena, a visao dos homens de ciência e exploradores. 
f'. ..... 
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1 - A GEOGRAFIA DO ESPAÇO MUNDIAL 

A apropriação da natureza pelas sociedades atuais. a exploração dos recursos naturais e suas implicações na produção e reprodução do espaço: O processo de 

globalização e suas implicações_ cultural-social-econOmico-politico-ambientais; Os conflitos geopolíticos e étnicos e as reconfigurações do espaço mundial: O espaço 

agrário: dinamica. expropriação e conseqüências ambientais: A relação campo-cidade. 

2- GEOGRAFIA DO ESPAÇO BRASILEIRO 

O Brasil como potencia na econo;nia do mundo: O Brasil e o seu papel no MERCOSUL; O espaço brasileiro e a divisao regional geoeconômica: formação histórica, 

produção econômica, dinamica populacional e a organização do espaço rural e urbano. 

3- GEOGRAFIA DO ESPAÇO AMAZÔNICO E AMAPAENSE 

As novas formas de produçao e circulação do espaço amazônico: Os projetos econômicos e suas implicações sociais e ambientais; A territorialidade dos povos 

amazônidas na organização sócio espacial: O espaço amapaense no cenário reg1onal e nacional (formação histórica. dinâmica populacional e a organização da 

cidade); A questao das minorias sexuais e étnicas (negros. lndios. homossexualismo). 

Macapá-AP. 29 de dezembro de 2009. 

WEUNGTON DbdA~AMPOS 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissao 

Neste anexo, estao listadas as condições incapacitantes para ingresso no Quadro Policiais Militares da PMAP, os índices mfnimos e as causas de 

inabilitação nos exames médicos, odontológicos e ffsicos. 

1 Tumores malignos na área de cabeça e pescoço: deformidade congênita na área da cabeça e do pescoço: alterações, estruturais da glandula tiróide 

associadas ou nao a sinais clínicos de hipertireodismo. 

2 Ouvidos, f)ariz e faringe: deformidades congênitas que comprometam o bom desempenho de função policial militar: tartamudez que comprometa a comunicação 

oral básica. 

2.1 Na prova com audiômetro de tom puro: o candidato nao deve ter deficiência de percepção auditiva em cada ouvido, separadamente, maior que 35dB em 

nenhuma das três frequências 500, 1000. 2000Hz, nem maior que 50dB nas frequências acima de 3000Hz. 

3 Cavidade oral. 

3.1 Será considerado inapto o candidato que apresentar: 

a) alterações patológicas cisticas e/ou tumorais oral, que comprometam a função do sistema estomatognático). 

b) dentes cariados: 

c) period~ntopatias com mobilidade de grau 111 em pelo menos um segmento dentário: 

d) maloclusOes de classe iii esquelética com ove~et maior que onze mm; 

e) maloclusOes de classe 11 esquelética com ove~et maior que dezessete mm; 

f} mordida aberta anterior com overbite maior que quinze mm: 

g) atresia severa de maxila e/ou mandíbula. 

h) Alterações anàtomo-patologicas severas da articulaçao temporomandibular; 

i) Portadores de aglossia; 
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j) Portadores de seqOelas faciais resultante de trauma e/oútumores. que comprometam a estética e/ou função: 

k) Portadores de DTM- Disfunçao Têmpora-Mandibular 

3.2 Será considerado inapto o candidato que não possuir 24 elementos dentários. tolerando-se 

dentes artificiais (coroas, pontes fixas e móveis e implantes), sendo um mlnimo de 18 dentes higidos e/ou 

restaurados. 
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4 Olhos e visão: opacificações comeanas. ceratocone e ceratopatias; glaucomas; doenças congênitas ou adquiridas; estrabismo (superior a 10 D prismática): 

doenças e lesões de retina; doenças neurológicas que afetam os olhos: discromatopsia completa; AV s/c inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um 

olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, A AV ele em todos os casos deve ser 20120 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20140 no outro olho. 

5 Pele e tecido celular subcutãneo· infecções bacterianas micóticas crônicas ou recidivantes, micoses extensas; parasitoses cutâneas extensas eczemas 

alérgicos cronificadl?s ou infectados, expressoes cut:mea"s das doenças auto-imunes: manifestações de doenças alérgicas de diflcil resolução: ulcerações e 

edemas: cicatrizes deformantes que comprometam a estética ou funçao; hansenlase: tatuagem ofensiva à saúde. á moralidade, aos bons costumes e que faça 

apologia ao crime e ao uso de substância tóxica e entorpecente: 

6 Pulmões e paredes toracicas: deformidade relevante congênita ou adquirida, função respiratória prejudicada, doenças imunoalérgicas do trato respiratório 

inferior; fistulas e fibrosas pulmonares difusas: tumores malignos e benignos dos pulmões e pleura. 

7 Sistema cardiovascular: anormalidades congênitas ou adquiridas; infecções e inflamações; arritimias; doenças do pericárdio; endocárdio e da circulaçao 

intrlnsica do coraçao anormalidade de condução e outras detectadas no eletrocardiograma com repercussão dlnica; doenças oro-valvulares: doenças venosas 

arteriais e linfáticas: hipertensão arterial de acordo com a definiçao da OMS: miocardipoatias. 

8 Abdome e trato intestinal: anormalidade que apar~ (ex.: hérnia, fistulas) à inspeçao ou palpação visceromegalias; micose profunda; história de 

cirurgia significativa ou ressecçOes importantes; doenças 'hepáticas e pancreáticas: distúrbios funcionais desde que signiftcativos; tumores benignos e malignos. 

9 Aparelho gênito-urinàrio: anormalidades congênitas ou adquiridas da genitália; rins e vias urinárias: tumores: criptorquidia; varicocele volumosa e/ou 

dolorosa: 

9.1 O testlculo único não é incapacitante desde de que não resulte de cripotorquidia do outro testlculo. A hipospadia balànica nao é incapacitante. 
1 O Aparelho osteomioarticular. doenças e anormalidades dos ossos e articulações: congênitas ou adquiridas: inflamatórias: infecciosas; neoplásticas: traumáticas e 

degenerativas: desvio ou curvaturas anormais e significativ~s da coluna vertebral: deformidades ou qualquer alteraçao da estrutura normal das màos e pés; próteses. 

cirúrgicas e sequelas de cirurgia: pé plano espastico, lesões ligamentares, condromalacia de patela e outras doenças incapacitantes para o serviço policial 

militar. 

11 Doenças metabólicas e endócrinas: diabetes melito; tumores hipotalàmicos e hipofisários: disfunção hipofisária; disfunção tireoidiana sintomática: tumores 

da tireóide, exceto cistos insignifiCantes e desprovidos de potencialidade mórbida; tumor de supra-renal e sua disfunçao congênita ou adquirida: h~nadismo 

primário ou secundário; distúrbio do metabolismo do câlcio e fósforo: de origem endócrina; erros inatos do metabolismo; crescimento e desenvoMmento 

anormais, em desacordo com a idade cronológica. 

12 Sangue e órgãos hematopoéticos: alterações significativas do sangue: órgãos hematopoéticos: doenças hemorrágicas.' 

13 Doenças neuropsiquitltricas: distúrbios neuromusculares: afecçOes neurológicas: anormalidades congênitas ou adquiridas: ataxias; incoordenaçOes; 

tremores: paresias e paralisais: atrofias e fraquezas musculares; histórias de slndrome convulsiva; distúrbio da consciência; comportamentais e da 

personalidade. 

14 Tumores e neoplasias. 

14.1 Qualquer tumor maligno. 

14.2 Tumores benignos: dependendo da localização: repercussão funcional, potencial evolutivo ou comprometimento estético importante. 

14.3 Se o perito julgar insignificante a existência de pequenos tumores benignos: (ex.: cistos sebâceos, lipoma), deverá justificar sua condu são. 

15 Condições ginecológicas: neoplasias malignas: cistos ovarianos não funcionais; lesões uterinas e todas as patologias ginecológicas adquiridas. exceto se 

insignificantes e desprovidas de potencial mórbido; anormalidades congênitas com repercussão funcional ou com potencial para morbidade; mastites especificas: 

tumor maligno da mama: endometriose comprovada. 

16 Aparelho locomotor. 

16.1 Será considerado inapto o candidato que apresentar. 

a) deformidades e/ou desvios em quaisquer planos do eixo normal da coluna vertebral, repercussão funcional (escoliose, cifose. hipertordose, inversão da lordose); 

b) deformidades ou sequelas de fraturas com comprometimento do alinhamento, simetria função do segmento afetado; 
r 

c) alterações acentuadas do alinhamento dos membros superiores e/ou inferiores (genuvalgo, genuvaro, genurecurvatum, cúbito-valgo. cúbito-varo); 

d) comprometimento funcional articular (bloqueio da flexão, extensão, pronaçao, supinação); rotaçao lateral e mediai traumática ou congênita, restriçao de 

função em decorrência de luxaçào recidivante, em qualquer segmento, operada ou não; 

e) deformidades congênitas ou adquiridas dos pés, por exemplo: pé cavo, pé plano rigido, M lux-vago, hâlux-varo, hálux-rigidus, sequelas de pé torto congênito, 

dedos em garra, com calosidade ou não, calosidade aquiléia, dedo extra numerário; 

f) ausência parcial ou total. congênita ou traumática de qualquer segmento das extremidades; 

g) sequetas de patologias congênitas; com repercussão funcional; 

h) deformidades esqueléticas acentuadas (tumorações; hipertrofias: ossos supranumerários). 

17 Será considerado inapto o candidato que apresentar, em seus exames radiológicos de coluna lombosacra, escoliose tóraco-lombar, cifose dorsal. inversão das 

curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. mâ formação congênita isolada oo associada (tais como: spina blfJCa, vértebra de transiçao mega apósfise neo

articulada oo nao ao sacro), tumoraçao óssea: doença inflamatória, doença infecciosa; presença de prótese cirúrgica ou sequelas de cirurgia e de fratura. 

18 Serão requeridos os seguintes exames: os quais deverão obrigatoriamente vir acompanhados dos respectivos laudos: hemograma - Glicemia, Uréia, Creatinina, 

Chagas, VDRL, HBSAg, TGO, TGP, Bilirrubinas e frações; Tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; Eletrocardiograma (até 29 anos), Radiografia 

Panorâmica Odontológica, Raios X da Coluna Vertebral, Raios X do Tórax: Eletroencefalograma;Teste Ergométrico (a partir de 30 anos), Audiometria. laudo 

oftalmológico completo: exame toxicológico (cannabis sativa-maconha e metabólicos do delta 9 THC, cocal na, anfetaminicos e metabólicos) com laudo. 

18.1 A critério da Junta, o candidato deverá às suas expensas. providenciar de imediato, qualquer outro exame complementar nao mencionado neste edital, que se 

torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo, ainda, a critério da Junta Pericial de ·saúde Pública, ser convocado para 

novo exame clinico. 
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19. São causas de inabilitação: 

19.1 face posterior do corpo: rotação lateral cervical. inclinaçao lateral cervical, dismetria de membros inferiores; escápula alada. escoliose acentuada, pé varo 

acentuado. genuvaro acentuado; pé valgo acentuado; pé abduto acentuado. pé abduto acentuado. seqüela de trauma; 

19.2 face anterior do corpo: deformidade torãcica importante; cicatriz de cirurgia abdominal 

ou torãcica ex1ensa. seqüela de traumas; lesões do globo ocular significativas; 
19.3. perfil do corpo: pé plano espãstico; pé cavo acentuado. 

19.4 acromegalia, varizes de membros inferiores de grau moderado a acentuado, lesões vasculares a ectoscopia significativas; seqüelas neurológicas; amputações 

nos membros superiores; amputações nos membros inferiores; deformidade e rigidez articular. calosidade importante em pés; cicatrizes cirúrgicas ortopédicas 
recentes em membros. 

::~::::::t.1:J:I~~~:. 
Secretario de Estado da Administraçao 

Presidente da Comissão 

GOVERNO DO ESjADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

EDITAl N". 001 /09- CFO PM 
CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAl POliCIAL MiliTAR (CFO PM) 

' 

ANEXOIII 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA 

Nome do candidato: 

N" de lnscriçâo: I CPF: 

Solicito a concessão de isençao do pagamento da taxa de inscrição do concurso público 

supracitado e DECLARO, sob as penas da lei. que sou hipossuficiente economicamente e que preencho 

os requisitos e condições estabelecidas no Edital ... ....... /2010 - CFO PM, de ..... .. de ....... de 2009, 

regulador do concurso. 

Para os efeitos da concessão requerida, DECLARO, abaixo. a composição dos familiares dos 

quais dependo economicamente, bem como a renda mensal de cada um: 

DECLARO, por fim, estar ciente de que meu pedido de isenção serã indeferido caso nao 

esteja anexada a.este requerimento cOpia autenticada da documentaçao que comprove a hipossuficiência 

econômica, minha e/ou dos familiares acima qualificados, dos quais dependo economicamente, conforme 

estabelecido no item 3.10.3 do Edital regulador do certame. 

Local/data 

Assinatura 

Macapã-AP. 2r de oererbro de 2010. 

WELINGTON Dff ~\RlA~'kAMPOS 
Secretario de Estado da Administraçao 

Presidente da Comissão 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL N°. 001 /09· CFO PM 
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CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL POLICIAL MILITAR (CFO PM) 

Nome ·do Candidato: 

N° de lnscriçao: - ------
CPF: _ _ _ __ _ 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 

Macapá. _ _ _ de_ 

ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

CARGO: 

Local de Prova: --- --

de 2010 

Assinatura do candidato: - -----

Assinatura do Responsável pelo Recebimento: _ _ _ 

Sala: 

ATENÇÃO: Preencher um formulário para cada questao. Entregar este formulário em duas vias, uma via 

será devolvida como protocolo. 

Macapá-AP. 2f 1e,Dft,bro de 2010. 

PORTA RIA 728/2009 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
usando das atribuições que he são conferidas pelo Decreto rf' 
3427 de 28 de outlt>ro de 2008 e, lendo em vista o cortido ro 
Processo N' 2009158329. 

RESOLVE: 

Art. 1" • Homologar o Deslocamento do 
Servidor MANOEL DAS GRAÇAS REIS TOLOSA, que 
viajou da sede de suas alllbuções em Macapá até • Cidade de 
Belém-PA. com o objetivo de reai z.ar tratamento médi::o, ro 
periodo de 03 à 06/11/2009. 

Art. 2" • Esta Por1aria enlr.a em · r na data de sua 
publcaçao. 

Dê·se ciência. publiqU~H& c.:m • o. 
Gabinete do Secretário Mil p 'AP 15112/2009. 

WELINGTON ~\A.~ CAMPOS 

Secretário de Estado da Administraçao 

Presidente da Comissao 

PORTAR IA 76212009 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
usando das atribo.iç6es que he são conferidas pelo Decreto rf' 
3427 de 28 de ou!IJlro de 2008 e. tendo em viste o cortido no 
Processo N' 2009151256. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Homolo gar o Deslocamento da 
Servidora HILDIMA RAMOS OA SILVA. que viajou da 
sede de suas atribuições em Macapá até a Cidade de Beb 
Horizonte-MG, com o objetiw de participar do "19" Congresso 
Latino-Americano e Caribemo de Arte/Educaçao, no poriodo de 
25 à 28/11/2009, está viagem nao terá Onus ao Estado. 

Art. 2" - Esta Porto r~1a e rará m vigor na data de sua 
publcaçao 

D6-se ciêroa, pubüque-s e ra-se. 
Gabinete do Sactetârto, Ma á·AP 1511212009. 

3osé Adauto 5 to 
Secretário do tad da Educaçao 

Decte 42 12008 

PORTARIA 11" 780/2009·SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. no· 
uso das atnbUições que lhe são conferidas pelo Decreto n• 
3427108 - GABIGEA. de 28 de outubro de 2008 c. 

CONSIDERANDO 
• Os termos da Resolução n• 138100-CEE: 
• Que a Escola Estadual Ernesto Pereira Colares. 

Integramo do SIStema Estadual de Ensino, nao 
possui o Ato de Autorização de Funcionamento da 
2' a 4' etapas da Educação de Jovens e Adultos 
expedido pela mantenedora e. que M anos vem 
funcionando com nonnahdade 

RESOLVE: 
Art. t • · Autorizar o Funcionamento da 2' a 4' etapas 

da Educaç~o de J011ens e AduHos, mw.1strado pela Escola 
Estadual Ernesto Pereira Colares. situada na Av. São Pedro n• 
3415 [lairro Central. no município de Pracuuba. pertencente ao 
SIStema Estadual de Ensino 

Art. 2' • Relroag~r o presente ato ao ano de 1998, 
1nic10 das ahvidades escolares nesta modalidade 

Art. 3' · Esta PO<taria entrar em v~gor na data de sua 
publicação 

Ot - se ciênCia publique· • e c pra-se. 
Gab.,ele do Secretáno. n M ll·AP 21/t212009 

(comunicação =:J 
~SMa;;;rc;;e;;l::;o;;lg:;;n;:a::;· c;;;io~d;a;;;R;;:;o;;;;z;;,:;a;;;;=. __ ;;;;_;;;.:_=_;;;;_=_::=_:J _ _, 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N°002/09-CPUSECOM 

Processo n°.37000.365/09..SECOM 
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Modaljgade: Tomada de 
CPUSECOM 

Preço n".002/2009· 

.Tipo: Menor Preço Total 

Realizada : 23 de Dezembro de 2009 

OBJETO: Prestação de serviço com locaçio de 
veículos para SECOM, durante o exercício 2010. 

Licitante Vencedor: LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 

Valor Total: R$ 239.400,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil 
e Quatrocentos Reais). 

Macapá-AP, 28 d~ 2009. 

TELMA M.BORGES VA~C;~S 
Presidente da CPUSECOM 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

f!rulÃO PRESENCI~L, N' 00612008-CEUSOR 
PROCESSO N.• 28750.000077oi/2009.CEUSDR 
DATA: 18.12.2009 HORÁRIO: 
08:30. 
Objeto: Aqulaiçlo do uma caçamba toco e um Veiculo 
utilitário. 
Em prosas vencedoras: 
Item 01- 'Caçamba Toco- NORTE COM~RCIO VAREJISTA 
E TRANSPORTE DE CAMINH0ES LTOA , Valor R$ 
157.000,00 (Cento e clnquenlll • Hlt mil roale). -
Homologada. 
Item 02 - Veiculo Utilit6rio - MOSELLI VEICULOS L TOA, 
valor R$ 36.000,00 (trinta o seis mllreoia) ·Homologada. 

Maca~·AP, 28 do dezembro 2001. 

CONVITE. N' 01412009-CEUSOR 

PROCESSO N.•: 28750.000073212008-CEUSD~ 
DATA : 17.12.2009 HORARIO: 09:00. 
Objoto: aquisiçlo de material permanente para uso da 
secretaria de estado do dteonvolvimento rural 
Vencedor: IMPORTADORA GT L TOA 
Valor total: RS 55.268,38 (cinqüenta e cinco mil duzontoa e 
SHsonta e seis reais o trinta e oito centavos) 
RESULTADO: Licitaçlo Homologado. 

~ ~Õià!n!n~~mO~_•_iÍ•••u~ 
roldo Vitor de Azevedo Santos 

---- -- · · ·-·· -~=-=----- .. -

Programo Nadooal dt Apolo 1 Modcrniuçlo da c;.,_, no c dn 
~llntjaontnto dos Estados t du DiSlrilo Ftdtroi-PNAGE 

EXTRATO DE TERMO DE COOPF.RAÇÃO TÉCNICA N'. 
00112009/SEPLANIEAP. 

INSTRIJMENTO/PARTI:S: 'Tenno de Cooperaç!lo Ttcnica . 
que entre <i celehr11m a S<ereoaria de Eso•do do. Plane;~enlo, 
Or>nmenoo e Tesouro- SEPLAN e a Escola de t.dmonoslr.IÇ.'!o Públoca 
do Amnpâ · EAP. 

OBJETO: Rcalizaçao de Curso de Especiolizaçno em Geso&o . 
Pública e Planejamenoo Governamental voltado para servodores 
público<. 

\'IGtNCIA: O presente termo lera vigt~Kia pelo perlodo de 18 
(do:-toito) meses, a contar de sua assina!Uia. 

DATA DE ASSI'IATIIRA: 13 dt Outubro dt 2009. 

SIGNA T Á R tOS: Haroldo Vitor de A"ncdo Sanow - Sccrco:ltio de 
Estlldo do Planejll!llento, Orçamento e Tesouro c Mam G~reth da 
Silva e Soulll - Dircton1 Pn:s!dente d Escola de Admonostraçno 
Pública du Amapá. 

u.roldo Vitor dt Aztv Santru 
Stcretiltio de Estado do Plancjamenoo, 

Orçamento t TeSOW(•. 
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RESOLUÇAO COEHA NO, 019/2009 

Habilita o muniáplo de Porto Grande 
para realização do Licendamento 
Ambiental das atividades consideradas 
de impacto local. 

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE (COEMA) no uso de atribuições que 
lhe confere a Lei no. 165, de 18 de agosto de 
1994 e seu Regimento Interno, 

Considerando o que dispõe a Resolução 
no. 011/09 - COEMA aprovada em sua na 
Reunião Plenária Extraordinária, publicada no 
Diário Ofidal do Estado no. 4477/09 de 16/04/09, 
com clrrulação em 27/04/09; 

Considerando o que foi deliberado na 
usa Reunião Plenária Ordinária do COEMA de 
21/12/09; 

RESOLVE: 

Art. 1o - Habilitar o município de Porto 
Grande · para a realização do Licenciamento 
Ambiental das atividades consideradas de Impacto 
local. 

Art. 20 - Esta Resolução entra em vigor 
na data da sua publicação. 

contrário. 
Art. 30- Revogam-se as disposições em 

Macapá, 21 de dezembro de 2009. 

RfSOLUÇAO COEMA N°. 020/2009 

Habilita o município de Ferreira Gomes 
para realização do Ucendamento 
Ambiental das atMdades consideradas 
de Impacto local. · 

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE (COEMA) no uso de atribuições que 
lhe confere a Lei no. 165, de 18 de agosto de 
1994 e seu Regimento Interno, 

Considerando o que dispõe a Resolução 
no. 011/ 09 - COEMA aprovada em sua na 
Reunião Plenária Extraordinária, publicada no 
Diário Ofldal do Estado n°. 4477/99 de 16/04/09, 
com circulação em 27/04/09; 

Considerando o que foi deliberado na 
u sa Reunião Plenária Ordinária do COEMA de 
21/ 12/09; 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Habilitar o município de 
Fen-eira Gomes para a realização do 
Licenciamento Ambiental das atividades 
consideradas de Impacto local. 

Art. 20 - Esta Resolução entra em vigor 
na data da sua publicação. 

Art. 30. Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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RfSOLUÇÃO COEHA N°. 021/2009 

Habilita o munláplo de Cutias do 
Araguari para realização do 
Ucendamento Ambiental das atividades 
consideradas de Impacto local. 

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE (COEMA) no uso de atribuições que 
lhe confere a Lei n°. 165, de 18 de agosto de 
1994 e seu Regimento Interno, 

Considerando o que dispõe a Resolução 
no, 011/09 - COEMA aprovada em sua na 
Reunião Plenária Extraordinária, publicada no 
Diário Oficial do Estado n°. 4477/09 de 16/04/09, 
com circulação em 27 /04/09; 

Considerando o que foi deliberado na 
usa Reunião Plenária Ordinária do COEMA de 
21/ 12/09; 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Habilitar o município de Cutlas 
do Araguarl para a realização do Ucendamento 
Ambiental das atividades consideradas de Impacto 
local. 

Art. 20 - Esta Resolução entra em vigor 
· na data da sua publicação. 

Art. 30_ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Instrumento 
Portes: 

Macapá, 21 de dezembro de 2009. 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extraio de Termo Aditivo 

1• (primero) Termo Aditivo oo controlo n•. 034/09 - SEINf. 
que entre si celebrom o G.E.A .. otrovés do Secre tario de 
Estodo do lnfroeslrvhx o - SEINf, como CONTRATANTE e o 
empresa DI MICEU CONSTRUÇOES LTDA como 
CONTRATADA. que tem como objefivo os slliViços de: 
Relclrmo e AmplioçOo do Praça José Bonifócio. no Boirro 
Jesus de Nozoré. em MOcop6-AP. poro os fins nele 
declaradOs. 

CLÁUSULA OITAVA · DA VIGêNCIA: Fico prooogodo por 
mais 60 (Sessenta) dios coruecut lvos o prazo poro o 
conclusOo dos serviços. objeto do contrato n•. 034/09-SEINF. 
Com previsOo de término d o obro passando poro 
22/01/2010. 

MOCOpÓ (AP). 20/11/'lOCR 

Ate· ~~ 
Secrelévio ~~!do lnfro-estrvtlXo 

conlrotonte 

Instrumento 
Portes: 

Decreto n• 20-42195 

Extraio de Termo Aditivo 

I ' (prlmei'oj Termo Aditivo oo controlo n• 042/09 ·SEINF. que 
enlre si celebram o G.E.A .. olrovés do Secrelorio de Eslodo do ln froeslrul lXO - SEINF. como CONTRATANTE e o 
empresa METRO CONSTRUtORA LIDA como CONTRATAuA. 
que tem como objetivo os setYiços de: 2" Elopo d o 
Reformo no Prédio dO FCRIA, em Mocop6-AP, poro Os f.ns 
nele declarados. 
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Ç~j)IIAVA ·DA VIG~ Foco prooogodo por 
mais 90 (noventoj ó10s consecutivos o prazo poro o 
conctvsõo dos setV!ços. objeto do contrato n•. 042109-SBNF. 
Com previsõo de térrrino do obro passando poro 
09/01/2010. 

MOcopá (APJ, 06/10/2009 

A OMOIOS -&~l 
Secretório o do lntro-eslr\Jiuro 

Instrumento 
Portes: 

contratante 
Decreto n• 2042/95 

Extrato de Termo Aditivo 

I' (primeiro! Termo Aditivo ao controlo n•. 052/09 . SEINF. 
que entre ~ celebram c G.E.A .. através do Seoelorio de 
Estado do lnfroos!ruturo - SEINF. como CONTRATANTE e o 
empresa PRESAP- PRESTADORA DE SERVIÇOS 00 AMAPÁ 
LTD~ como CONTRATADA. que tem como objetivo os 
servoços de: Reformo Hiclr6~1ico. Pintura e ConstruçOo de 
novos estruturas no Porque de Exposições do Fozendinho. 
no Munlclpio de Mocopó-AP. poro os fins nele declarados. 

WUSULA TfRCEIRA_::.___QQ___f_llf ÇQ: Ao Preço inicial 
controlado de &ll.~Z9.~ (Hum m~hõo. quarrocenfos 
e setenta e novo mil. o!locenlos e sessenta e nove reais e 
cinquento e um centovosJ. fico ocresciOo. o valor de R1: 
~ (Setecentos e trinta e sete mil. quinhentos e 
quarenta e se is reais e três centavos). passando o Controlo 
poro o valOr de globol de RS-2 217 415.~ (Dois mi'hOes. 
duzentos e dezessete m~. quatrocentos e quinze reais e 
cinqüenta e quatro conlovosj. 

~A OITAVA - DA V(G~t!C[h: Fico prorrogado por 
mo·s 30 (TrinloJ dias consecutivos o prazo poro o conctusõo 
das setV!ços. objeto do contrato n' 052/09-SEINF. Com 
previsOo de férrrino do Obro passando poro 19/1 2/2009. 

Mocop6 (APJ. 11 /11/2009 

Exlrolo de Ordem de ExecuçOo de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 177/09-uCONT/NAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A. 
a través do Secretario de Estado do Infraestrutura - SE!NF. 
como CONTRATANTE o o empresa ECOPLAM - EMPRESA. 
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA·ME. poro 
os fins neto doclorodos. 

QQjeto; EtoboroçOo de Projeto Loteamento e Plano de · 
controle Ambiental d o Loteamento Retro do Alotho. no 
Município de Mocop6-AP. 

wco Global: Rl · JI5 541 :48 fCenJo e auioze mil gurlh!lfl.!m 
!LCJuarento e um reais e avcrenta e oito centavos( . 

eroza.: 30 (trinta) dlos consecutivos. 

QQJQçôQ: As despesas com o execuçõo dos serviços estOo 
orçoclos no valor global de &HJS, $41,48 (Cento e quinze 
mil. quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e oito 
centavos). ficando empenhado lniciotmente o importOncio 
de ~.00 (Dez mil reais). e cooerõo 6 conto dos 
rectXSOS oriundos do Programo de Trabalho: 15.451.0164. 
1.236 - E!oboroçOo de Pro(etos poro !mplontoçOo e 
tmplementoçõo dos Ações de Desenvolvimento, Natureza 
do Despesa: 3.3.90-39: Fonte (0101). conforme Noto de 
Empenho n'2009/N(-QI606. emitido em 03/12/2009. 

Fundomealo le.gQJ: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e olleroçOes posteriores. 

Mocop6. 03/ 12/2009. 

Atc·~s 
Secr~~~~,n~o-estrutt.Ko 

Decreto n• 2042/95 

Extrato de Ordem de Execuçõo de Serviços 

Instrumento 
POI1es: 
0[5 n• 178/09-UCONT/NAF/SE!NF. celebroclo entre o G.f. A. 
através do Secretario de Estado do lnfroestrvtvro - SE!Nf. 
como CONTRAI ANTE e o empreso S. & N. CONS!RUÇÓES 
LIDA- EPP. poro os fons neto declarados. 

Qlieto~ Etotxxoçõo de Projeto E<ecutivos de Nquitelt.Ko. 
Urbanismo e Complementares de EngenhQrio Civ.t. poro o 
obro de RevitohzoçOo do Horto dO IEPA. no Fozendinho. no 
Município de Macop6-AP. 

E!l:Lço GloooJ: B_$.:132.61.1,4l>._!Cl!.OkL.JL.1tinla e dois mil, 
sejsceo1os e auglocze reojs e a.Joreoto e ooye ceotovo!l. 

r 'JZQ: 30 (lrinlol dias consecutivos 

~: As despesa s com o execuçOo dos serviços esiOo 
orçados no valor global de RS-1 32 6)4 49 (Cento e trinta e 
dOis ma. seiscentos e quatorze reais o quarenta e nove 
c ontovosJ. ficando empenhado t1iciotmente o importóncio 
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de R$-JOOOJOO (Dez mü rea~J. e cooerOo 6 conto dos 
recl.fiOS oriundos do Programo de Trabalho: I 5A51.0164. 
1.236 - EtoboroçOo de Projetos poro lmptontoçOo e 
tmplementoçõo dos Ações de Desenvolvimento. Natureza 
do Despesa : 3.3.90-39; Fonte (0107J. conforme Noto de 
Empenho n' 2009/NE01603. emitido em 03/12/2009. 

flmQQmen!o Lega!: O disposto no artigo 62 e 120 do lei n• 
8.666/93 e oltemções posle<iores. 

MOCODÓ. 03/ I 2/2009. 

A-!uAs Secr%';~ tnlro-estrult.Ka 
Decreto n• 2042/95 

Exlro!o de Ordem de Execuçõo de Serviços 

tnslr\Jmento 
Portes: 
OES n• 180/09-UCONT/NAF/SEINF, celebrado enrre o G.E. A. 
através d o Secretario de Estado do ln~oestruluro - SE!NF. 
como CONTRATANIE e o empresa ELETRO GRUPO LIDA. 
poro os fins neto declarados. 

QbifllQ; RecuperoçOo no SubesroçOo do Somb6dtomo. no 
Município de Mocopó-AP. 

~ço QlQQQJ: R$- )15 034 87 !Cento e Ql/Cleota e cinco m~. 
l!ioJ.aj:_g_UQ1[o_reois e oil e.oto...e..sele centa vos). 

!miQ: 30 (lrintoJ d ios consecutivos. 

Q.Qt.a~: As despesas com o execuçOo dos serviços esfOo 
orçados no valor globo! de Rl:.l.4iO.J!SZ (Cento e 
quarenta e cinco mil. trn la e quatro reais e oitenta e sete 
centavos(. focando empenhado inicialmente o importOncio 
de ü:..ll!.OOJ.OO (Dez mil reo~J. e corret'Oo 6 conto dos 
rec\Xsos oriunclos do Programo de Trabalho; 04.1 22.0160 
1. I 57 - Reformo e AmplioçOo dos Prédios Públicos. NoMezo 
do Despeso : 4.4.90.52: Fonte (OI 7~ 1- conforme Noto de 
Empenho n'2009/NE01609. emitido em 24/11/2009. 

Ev._ndomento L_egQ!: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e olleroções posteriores. 

Mocop6. 2~/ll/2009. 

Alc'ig~s 
Secr rio de lnfro -eslruh..ro 

Decreto n• 20~219.~ 

Extrato de Ordem de ExecuçOo de Serviços 

lnstrvmento 
Portes: 
OES n• 184/09-UCONT/NAF/SE!NF. Celebtoelo entre o G.f. A. 
através do Secretario de Estado do tnfroesrrvtt.Ko - SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa BRASIL CONSTRUÇ0ES E 
PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA. poro os fios neto 
declarados. 

Qble!Q; ConstruçOo do l.O t9,60m de passarela em modef'o 
de lei. com tarugo e esteio. com 1.00m e l.50m de lorgt.Ko. 
nos travessos 07. 06, 09 e 1 O do Bairro Provedor 11. em 
Sontono-AP. 

frllço_Qiobol R$-.IM. fi.~ (Cento e quarenta e Quatro mi. 
quatrocen tos e noventa e quotro reais e vinte e dnco 
centa vos), 

fmzQ: 60 (sessenta) dias consecutivos. 

Q.Q!QcOQ: As despesas com o execuçOo dos serviços estOo 
orçodlos no valor globo! de RU~.2~ (Cento e 
auoronto e quatro m~. ouotrocentos e noventa e quatro 
reais e vinte e cinco centavos). ficando empenhado 
inicialmente o importOnclo de R$- 10 OOO.OQ (Dez m! reaisJ. e 
conerOo 6 conto dos reci.A'sas oriundos do Programo de 
Trabalho: 15.451.0181 1.198 - Estruii.A'oçôo de Espaços 
Púbicos. Nolt.Kozo do Despesa: ~.4 .90-51 ; Fonte (017~1 . 
conforme Noto de Empenro n'2009/NE01680. emitido em 
07/12/2009. 

Fundamento Lega!: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e olteroçOes posteriores. 

MOcop6. 07/12/2009. 

Alcir .4' Motos Secr~~1fro-estrut1Xo 
óecreto a• 2042/95 

Extrato de Ordem d e ExecuçOo de Serviços 

tnslr\Jmento 
Portes: 
OES n• 188/09-UCONT/NAF/SE!NF. colobrodo entre o G.E. A. 
através do Secretario de Estado dO trfroestruluro - SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa L. P. & A.G. LIDA · EPP, 
poro os fins neto declorooos. 

QQi.W ConstruçOo de 1.054.30m de passarela em madeiro 
de ei. com tarugos e este'os. com t.OOm e 1.50m de 
!argu-o. nos Avenidas Coelho Neto. Novo Btosikl e 25 de 
Dezembro. no Boitro Nove Btosilio. em Sontano·AP. 

Preca Glpbol: R1:.US 96J 57 (C enio e quarenta e c jnco mjl 
~eotos e sessenta e três reais e cioail.l:!!JQ e sete 
~.o!Ov~L 
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f!Ql.Q: 60 (sessenta) dias consecutivos. 

QQ!oçôQ: As despesas com o exocuçOo dos serviços estOo 
orçados no valor global do RS::..l 4~~.l (Cento e 
quarenta e cinco mi. novecentos e sessenta e três reais e 
c inqüenta e sete centavos). ficando empenhado 
inicialmente o imporlóncio de Rl:_IO.OOJ.CX) (Dez ml reais). e 
cooerOo 6 conto dos rectXSOS oriundos dO Programo de 
Trabalho: 15.~51.0 181 1.198 - EstruttXoçOo de Espaços 
Públicos. NoiiXezo do Despesa: 4.4.90-51: Fonte (0174), 
conforme Noto de EmpenhO n'2009/NE0!698. emitido em 
07/12/2009. 

ft<(ldomenlo legqJ: O disposto no artigo 62 e 120 oo Le1 n' 
8.666/93 e olleroçOes posteriores. 

Maca pó. 07/12/2009. 

Extraio de Ordem de Execuçõo de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
O ES n• 189/09-UCONI/NAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A. 
através do Secretario de Estado do lnfroeslruMo - SE!NF. 
como CONTRATANTE e o empresa SILVA 3. MORAES LIDA. 
paro os fins nela declarados. 

QQie.1a; ConstruçOo de 3«.35m de passarela em modero 
de tel. com tarugos e esteios. nos Avenidas 15 de Novembro 
e José de Anchieta no 8oirro Fonte Novo e11 Sonlono-AP. 

fm.C.OJ3.1obQJ R$51 6J8 46 (clogQ.eota e lJm mQ sejsceotas f! 
c;jezoito reais e Auorento e seis c entavosL 

~Q: 30 (lrin·oJ ó10s consecutivos. 

QQJoçOQ: As despesas com o execuçOo dos serviços estOo 
orçados no mtor global de ~.AJ.8,46 (cinqüenta e um 
mi, seiscentos e dezoito rea is e quarenta e seis cen!ovosj . f! 
cooerOo 6 conto dos rect.Ksas o-iundos do Programo de 
TrabalhO: 15.451.0181 1.198 - Estruii.A'oçOo de Espaços 
Púb,cos. Noii.A'ezo do Despesa: ~.4 .90-51 ; Fonte (01HJ. 
conforme Noto de Empenho n'2009/NE01676. emitido em 
07/12/2009 

Elmdomento Lega!: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n' 
8.666/93 e OlteroçOes posteriores. 

Mocop6. 07/12/ 2009. 

Ak:< ~: ~ 
Secret~Jnf.~:~lt.Ko 

Decreto n• 2042195 

Extrato df! Ordem do ExecuçOo de Serviços 

Instrumento 
PortBs: 
OES o• 191/09-UCONI/NAF/SEINF, cetebroelo entre o G .E. A. 
através do Secretario de Estado d o tnkoestruturo - SEINF. 
como CONTRATANTE c o empresa SILVA 3. MORAES l iDA. 
poro os fins nela declarados. 

~ Reformo do Prédio do SecreiOtio da Receito 
Estadual. em Mocopó-AP. 

Preça G!obqt: RSJOJ 564 SQ (Cento e 1/lD rril, qu~e 
~~.o(ro reis e cJoaüen(a c entawJ. 

fwZQ: 15 (quinze) dias consecutivos. 

QQJ.~: As despf!sos com o execuçOo dos serviços estOo 
orçados no valor global de R$101 564 50 (Cento e um mi. 
quinhentos e sessenta e quatro rois e cinqüenta centovos). 
ficando empenhado inicialmente o import6ncio de ~ 
Jll.OOJ,QO (Trés mi reais). e cooe<Oo 6 conto dos rect.Ksas 
Otivnclos do Programo de Trabalho: 04 122.0160 1.157 -
Reformo e Amplioçõo dos Prédios Públicos. Natureza do 
Despesa: 4.4.90-51: Fonte (0174). conforme Noto de 
Empenho n'2009/NE01675. emitido em 07/12/2009. 

Elm®mento Lego!: O disposto no onigo o2 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e olleroções posler'ores. 

Mocop6. 07/1212009. 

Extro·o de Ordem de ExecuçOo de Serviços 

lnslrumonlo 
Portes: 
OES n• 192/09-UCONT/NAf/SEINf. celebradO enlle o G.E. A. 
através do Secretario de Estado do lntroestrult.Ko - SE!Nf, 
como CONTRATANTE e o empresa MARAJÓ COM~RCIO a. 
SERVIÇOS LIDA. poro os fins nela declarados. 

QQi!úQ; ConstrvçOo de 706.80m de possarolo em modero 
de lei. com esteios. no comunidade Do Ilha de Santana. no 
Munldpio de Sontono-AP. 

~~: R$146 18925 lCento e .ovoreota e le)l 'ml 
cenla e oj(eot.oJ!.nov~iS e Yin(e e ciJco cenlavmJ 



Maca á 29.12.2009 

f!Ql.Q: ~ (trinta) á10s consectJiivos. 

~~: As despesas com o execuçõo dos serviços estõo 
orçados no valor global de ill46~ (Cento e quarenta 
e seis mil, cento· e oitenta e nove reais e vinte e cinco 
centavos). fteondo empenhado iniCialmente o importõncio 
de R~:.l Q.OOQ.():l (Dez m o Ieois). e correrõo ó conto dos 
recursos oriundos do Pregamo oe Trobotho: 15.45 1.0181 
1.198 - EslrutUI'oçõo d~ Espaços Púbiicos. Natureza da 
Despesa: 4.4.90-51: fonte (0 174). conforme Noto de 
Empenho n'2009/NE01699. emitido em 07112/2009. 

(DIÀRIO OFICIAL) 

QQ_ER~ZQ; fteo prooogodo por mais 75 (setenta e cinco) 
dias consecutivos o prazo poro o conclusão dos serviços. 
objeto do OES. n• 106/09-UCONT/N.IIF/SEINf. Com prevMo 
de término dos serviços passando por? 27/11/2009. 

Mocopó.00/09/09 

~ 
Alcir ~~o Motos 

Secretótio dé Esl o do tnfro-eslrvll.C'o 
contratante 

Decreto n' 2042/95 
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CONSIOERANOO as nrsposw;ões da Portaria n". 
47/99-DENATRAN, que institui fl ~stahclece os bases para a 
or~aniTaçâo e funr.tonamento da Bede Nacional de Fonnaçiio e 
H<*oititaçâo de Condutores- RENFOR: 

CONSIOER.I\NOO os termos <1.1 Portaria n•. 
052(.!110lHlF fRIINIAP. do 30 de maio de 2008. publicada no 
Di:irio Ofrcs111 do Est<><ln <lo Amapá 11". 42~!1, a qual rP.gUiamenta 
o regislro, crf!<loncinmenlu r. o funcionamenlo dos Centros c1e 
Fom•"JÇáo de Condulotes - CfC: 

CONSIDERANDO. por derradeiro. quo a 

fiL~QLegQ!: O disposto no artigo 62 e 120 do lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

. "!"oó'"'= _@ ~~n;;..c;s 
AI Motos 

documenmção apre~r.ntncla pelo Cenlro de Formação c1e 
Condutore• f'Al. NO I'RÍINSITO. protocolada neste 
Departamen1o ent 22i05:'2009, (!:tende a todils {tS exigénc1as 
contidas nH J.Jo,tnrin epigraf4lUa. 

R(SOLV(: 

Art. 1" - RECREOENCIAR O CENTRO DE 
FORMACÍIO DE CONDUTORES PAZ NO TRÂNSITO. pessoa 
jurídica da direitO ptivodo inscrita "o CNP.J/SRF/!AF sob o u• . 
08.346.1 I 5/0001-44, ctassilicado nas categorias "NB'. 
localrz"do n~ Rua El iezer Lovv. ri". t869, - Centrn, Macapá-AP: 

Secre nlro-estrul um 
Decreto n' 2042/95 

Extrato de Ordem de Execuçõo de Serviços 

lnslrvmenlo 
Portes: 
OE5 n• 193/09-UCONT/NAf/SEINF, celebrado entre o G.E. A, 
o lrovés do Secretario de Estado da tnfroestruluro - SEtNF, 
como CONTRATANTE e o empresa NORT8RAI 
CONSTRUÇ0ES lTDA • EPP, poro os fins nela deciOrodos. 

~ Limpeza do Conol do Boiro dos Remédios u. em 
Sontono-AP. 

fr~l:ü~9~~1un!..q~e 
W.!Nl~l!!llo...il~~ovQl1 

f!QIQ: 15 (quinze) dias consecutivos. 

QQ!QcÇQ: As oespesos com o execuçõo dos seNiços eslõo 
O<çodos no valOr global de R$62 50s\ 9a (Sessenta e dois m~. 
quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos). ficando 
em penhado inicialmente o importõncio de R1:2Q.QQQ.OO 
(Vinte mil reo~). e correrõo õ conto dos rec<Ksos oriundos 
do Programo de Trobolho: 15.451.0181 1.199- Recuperoçõo 
de Equipamentos e Espaços Públicos. Nolutezo do 
Despesa: 3.3.90-39: Fonte (0107). conforme Noto de 
Empenho n'2009/NE01692, emitido em 07/12/2009. 

~n~9Ql: O disposto no artigo 62 e 120 do l ei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

tnstrvmento 
Portes: 

Extrato de Termo Aditivo 

l ' (primei'o) Termo Aditivo à OES I00/09·UCONT/NAF/SEINF, 
que entre si celebram o G.E.A. através do Secretario de 
Estado do tnfroestruhxo- SE:NF. como CONTRATANTE e o 

· empresa F. N. C,A.VAlCANTE CONSTRUÇ0ES LTDA como 
CONTRATADA. que tem como objetivo o execuçõo do 
serviço de: Reparos no Resioêncio oftciol do Governo do 
Estado do Amopó. em Mocopó-AP. poro os Iins nele 
declarados. 

QQ_j_&EW: Ao Pteço inicialmente contratado de 
~.75 (Oitenta e cinco mil. novecentos e lfeze reais e 
setenta e c inco centovost. fico ocrescoo. o votO< de 
~68~ (Trinta e nove mil. cento e sessenta e oito reais e 
noventa e dois centavos). passando os SeNiços poro o 
valOr global de ~ (Cento e vinte e cinco ma. 
oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos). 

QQ...PJ111.ZQ; riCO prorrogado por mais 7 5 (Setenta e cinco) 
d ias consecutivos o prazo poro o conctvsõo dos serviços. 
objeto da OES. n• 1 00/09-uCONT/NAf/SEINF. Com p revisão 
de término dos serviços passando poro 02/ t 2/2009. 

Mocopó. 08/09/09 

Extrato de l ermo Aditivo 

Instrumento 
Portes: 
l 'lprimei'o) Tefmo Aditivo à OES 106/09-UCONT/NAF/SEINF. 
que entre si celebram o G.E.A. através do Secreto-ia de 
Estado do tn~oestrui\XO - SEINF. como CONTRATANTE e o 
empresa JK - CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS 
LIDA como CONTRATADA. que tem como obielivo o 
execuçOo do serviço de: Revitotizoçoo do Complexo da 
Bairro C idade Novo. no Mun'cipio de Mocopó·AP. poro os 

-fíns nele declorOdos. 

QQ_PRECQ: Ao preço iniciotmenle contratado d e 
8.~.1!!1.5~ (Noventa ml. quorento e um reais e c inqüenta 
e nove centavos). fico ocresc iclo. o valOr de R$41 409 26 
(Quarenta e um mil. quatrocentos e nove reais e vinte e seis 
cenlovosj. passando o s Serviços poro o valor g lobal de 
J!11.,1U~ (Cento e tr(lto e um mu. quatrocentos e 
cinquento reais e oitenta e cinco c entavos). 

PORTARIA N". 16312009- OETRANIAP 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 
e~ TRÂNSITO 00 AMAPÂ, no uso de suas atribuiç;ie::; !egais 
i"" lhe ~or conleridas por força iie Decreto n• 004<:. Je rJ3 de 

1anerro d~ ;!000: 

CONSIDERANDO a cornpetér~rr. c'tdnt.,.,·r:Ja •>O 
arligo 2<:, ipctso X, bem coo>o as d:sposiçõer. c"ntrdas nos 
artigos ~•a c t 54 a t 58. lodos do Có<1igo de Trãnsr:c !:!rasílerro: 

'CONSIDERANDO. as normas estaoetecidas pelas 
Resoluções n°. 74/90. 168/04, t69/05, t9R/06 c 222107, todas 
do Conselho Nar.ionat de Trãnsrto - CONTRAN: 

CONSIDERANDO as disposicões da Portaria n". 
47r99·DENATHAN, que 1nstitui e estabelecP. as bases pata a 
Otganiza<.>IO e funcionamento da Rede N<t<-íolldl de Formação e 
Hahr trtaçàn de Condutores- RENFOR: 

CONSIDERANDO os lermos da PO<taría n•. 
052!2006 DETRAN/AP. de 30 de maio de 2008. publícada no 
Dr<irlo Ofrctal do Estado do Amapá n•. 4259, a qual regulamenta 
o regostro. crederrciamento e o funcionamP.nto dos Centros de 
Fo1mncao dt'l Condutores - CF C: 

CONSIDERANDO, por derradeiro. que a 
documentação apresentada pelo Centro de Formação de 
Condutores SÃO CRISTÓVÍIO FILIAl OiAPOOUE. protocolada 
neste Depar1amento em 07/08!'2009. atende a lodas as 
exigéncias contidas ne. Portaria cpigrafada. 

RESOLVE: 

Art. 1' - CREDENCIAR O CENTRO OE 
FORMAC,AO DE CONDUTORES SAO CRISTÓVAO FILIAL 
OIAPOOUE. pes.<oa jurídica de direito privado Inscrita no 
CNFJ:SRFtMF sob o n°. 09.815.378/0002-07. dassmcado nas 
catogonas "NB ·. tocahza<Jo na Rua ímono Sttva, n•. 639, -
Centro. Oiapoque·Af'· 

Art. 2' - O presente r.redenr.iamemo autonza o 
CFC :r ministrar cursos teórico e pratico de formação de 
condutores c1e veicules autonlOtores. ent:nK!frtt1•)3 110 capul do 
artigo 1" da Portnna rf' 05212008·DETfV\N;.\P 

Art. J1l - O presente .:;r;.di!rlctarucnlc- tera vigência 
pelo petiodc• dê OCl!- (t2J O"eses. a conCa1 dt: o~, rJe outubro de 
2009. 

PORTARIA N". 16512009 - OETRAN/AP 

Art. 2• - O presente credenciamento autori1.a o 
CFC a rnirustrm cu1~os leôrico e prãlir.o de fotmaçáo do 
r.ondutor~s Ue verculos automotores. enumerados no r..apul do 
artigo 1° da Portatia n". 0~2/2001l·DETRMliAP; 

Art. J• - O ptescnte croder1ciamerrt~ tetá vigência 
(t~lo período do du7c (t2) meses. n contar dP. ~1 d<! jumo de 
2009: 

Art. 4• - l:sta Portaria enl!ar.í 
sua publie<JÇao. cnm eleo to retroatívn :i 
revogando-sd as dr~posicoos o 

PORTARIA N". 169/2009- OETRAN/AP 

O DIRETOR 00 DEPARTAMENTO ESTADUAL 
DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas alfibuiçôes legais 
que lhe <ào conle<idn• por forç~ do Decreto rf'. 0042. de 03 de 
~rneiro de 2QOR; 

CONSIOERANOO a competénc"' esi~~ekcidft no 
a<tign :>2, inciso X. llcr11 como as disposições contidas nos 
a1tigos 148 4 1 !i<1 a 158, lodos do Código de T rânsit<' Bnssilt."iro: 

CONSIDERANDO. "" normas estabelecidas petas 
Resoluções n". 74i96, 566/04, t69i05. t98:\l6 c 222/07. todas 
do Conselho Nar•onal de Tr;,nsito - CONTRAN: 

CONSIDERANDO as disposiçõe5 da Portaria n". 
47/99-UENA114AN. que institui e estabeler.e as bnses para a 
organ•laçâo e runc,onnmeulo da Rede Nacional de Formação e 
Habilitaç.'lo ~e Con~utores - RENFOR. 

CONSIDERANDO os termos da Portaria n°. 
052/2000· f.lEl RAN/AP. de 30 de maio rle 2008, publicada no 
DiMo Oftcial do Est~do ~o Amap;i n". 4?50, a qual regutaroenta 
o registro. crndenc,\Ull(.'nlo e o funclonílmcnlo dos Centros de 
Fortnnçilo rte Condutores- CFC: 

CONSIOERANOO. por derradeiro, que a 
documentar;~o apmsentad<! pelo Cenllo de FOIT\'Iação de 
Cor>dutores FORT ALCZA. protocolada nestP. Dep~rtamento em 
OJI07/200U. a\t!odC a todAs :~s OXI!Jências contidas na Potlaria 
l'fll!llafa<la 

RESOLVE: 

Art. 1' - RECREOENCIAR O CENTRO OE 
FORM,A.CAO DE CONDUTORES FORTALEZA, fi<'SS0.1 jurrdica 
de direito fMivado Inscrita no GNP.I!SRFiMF sob o n". 
10.258.448/0001-63. classiftcado nas c~tegorras 'AJB'. 
locali>.ado na Rua Leopoldo Machadn. n'' ?834, - ltem. 
Macapá·AP; 

Art. 2• - O presente credenciamento autoriza o 
CFC a ministrar cursos teórico e pnltico de founação de 
condutores de veículos automotO<cs. pnumetados no caput do 
llltigo 1° da Pnrtaria n°. 052/2008·0ETRAN:'AP: 

Art. 3' - O presente crcdcnciamen1o terá vigência 
pelo petiodo de doze (12) meses, a contar de ?7 •- julho de 
2009: 

Art. 4' - Esta Portada entrar ;i er 
~ua puhlir.aç;IIJ, co011 eleito ret roativo á da · 
revogando ~o " s d1~posJÇ6cs em cootr · o. 

0 DIRETOR 00 DEPARTAMENTO ESTADUAL 
OE TRÂNSITO 00 AMAP Â, no uso de suas otnbuoçôes IP.gais 
que lhA sào conferidas po< turç.1 do Decreto n• 0042. de 03 de CEL 
janeiro de ?000, 

CONSIDERANDO a competóncia I'.StaiJc!ecida r.o 
ilf1tgo 22. inr.iso X. bem como as disposiçoes contidas nos 
art•gos 14A c 154 ;r t5n. tooos do Código de Transito BrasíiP.iro, 

CONSIOERANOO, as n01mas estabelecidas petas 
Resotuçóns n''. 74:\lA, t60/04, t6!l.'OS. t08:ll6 o 222/07, todns 
do Con~ctho Nacionnt t1e Tr~nsito - CONTRAN: 

PORTARIA N' 17112009-DETRANIAP. 

COnt(!'dG Roc::redenci.amento 
•o Psicólogo IRAN 5/0NEY 
MEDEIROS LOBATO, junto 
•o DETRAN/AP. 



Maca ã 29.12.2009 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 
DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atrihuiç6t?s lttya•s qtJP. lle são contendas pelo Decreto n • 0"2, 
d~ 03 uu I" "•• o rte 200H; 

CONSIDERANDO os Jl<e<;Cotos cotabelocido5 pP.In Rrt 

1<11. ~ 2" ~ § 3". tia Le• n" !I.SOJ, de 23 cl~ setembro ele 1997 
(Codlpr• de T rãnS:to Brasileiro). hom como a Aes~lução nu 
J I .~•:• ;t~lfWJrh:l pela Re~olu<;ito ft'"l67,'t'8 do Consúlhn NilCKJnal 
ctn ' , ·"·~·~o . cONl nAN: 

CONSIDERANDO o d!Sposlo na P01taoia rf' 035.'ô!007· 
DElllAN.M'. r<•blo<:aU:t no DOE rf' 40'.>3. de 23 do JUlho de 
2007. quP. e~l<lbelece nQfma." gerais e rcqui5110s ().1r,"\ 
CreOOI'IC'Jnnl t'nlo r! Hecretlenciame•llo de Ps.cólogos Junto ;JO 

DETnf.NiAP 

RESOLVE: 

Artiyo 1' . RECREDENCIAR o P•IC'~Iogo IRAN 
SIDNEY MEDEIROS LOBA TO, dcvido:unen w 1rl~CrtlO tuntn ao 
Conselho Rcg•on• l c1e f'siCoiOQia sob o rf' 01 215. Jurisdoçao 
PJr,"\:Amn(\A. para execuc;ào <Jos serviÇOS de PsiCó'ogo Pemo 
c x ... ounndo" de hé\nsato. referente aos exames ps-cotoytCOs 
para oblenç.1o do Co1rterra Nacional de HatJilitacão. pelu periodo 
de 12 (dow) mcol!s. n colllnr oe 11 ae aezemoro de 2009. 

Ae·t igo 2" - Esta Portaria cntrar:í ~m vigor n:t da ta de 
sua publil:.'lÇâu, com efeito retroativo à dAtA rio credenClamento, 
rP.vogarld,rse J'IS U•sJJOsições em contr:lno 

R.,yistrc-sc. Publlque.se. Cumpra-se 

I'(J tH A RIA N° 17312009 - OETRANIAI' 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO es·rACl UA L 
O~ TRÂNSITO 00 AMAPÃ, no liSO de suas auoiJli iCf"''· 1nga1s 
~uu !hc .:,l•l t:onfendas por fo.-ça oo Decreto n'1 

()( .. 1:> . ...:t. 1)3 d~ 
j:iflfUO f1,, ;:•r!)fl. 

CONSIDERANDO n r.nmpetênr . .::· ·-~~. ~· .... ~~c.tn& !"' 
artrff\' ?~: •• ," •su X. bem . como as d•spos.çn~s • '.:!llidct~ nas 
artír;o.; 1 J(J .• 1"::4;, 158. todos Oo Códrgo de Tt:tP~ .i• · O· .l'>lletrt~: 

CONSIDERANDO. as norma.; os, ;j:)ol~;:;ulao; pelílS 
Resoll!çóc.; n' 71198, 168104. 1G9!05. 1!.18.'06 e :'?2·0i lod~s 
do Conselho N;of;ioual ue Trãn•irn- CONTHAIJ. 

CONSIDERANDO as diSJlCSIC~~s dil P011ana n•. 
47,'99 D['IA lltftN, que institui e estaheiC"Ce as b.1Sos pma a 
orgamzaçilr " luncoonarnentn da Rc'tlc Nac;onal de FllllTlacão e 
Hilt'•ohlnc:.r, ae t cndutores- RCNFOR; 

t::ONSIDERIINDO o~ lcr••>ns da Polfaria n" 
05?J200B e r 1 f.IAN:AP. de 30 de m•io u• 2008. pu11111.:.11ln no 
Otíir•o C'ilf l"' (!U tS:IitdO do Amapa rf' . 4~!l-l , ;J qu .. , l rcgul;wncnta 
r. ·cr;c:.t· ~. r.r~enciamenlc e o fuucion.,rnenro dos Centros de 
Foru••ç;\0 o.Jc C<JO>UUIOICS - C:FC: 

CONSIDERANDO por derradeioo. cuc il 

d..J~:UIO!'Ill:lr.."lo ~presentaUa pall.! CcfllfO fie rofi'Tií\ÇãO de 
Condutores O UVF.tnA rti iAL PORTO. pro1vcolacta r.es1o 
(l~rH'''"mcnto em 16!04!2009. ~ lf!nôl'! v t ()(~as as e·•agênc·as 
cont•das f'ld r ot tallt-. cr-'umt:u1tl 

RESOLvE· 

Art . 1" .. CREDENCIAR O CENTRO DE 
FORMACAO üE CONDUTORES OLIVEIRA FILIAL PORTO. 
p~~~c;<k1lll"Citc..~ Jr. direi~o privado tl'~r:ntn nn CNPJ.'Sn h MF sob 
o n' 09.217 12510003·04 classiloca0o nos caoP.gorias 'AIB' , 
lo:.:o~~~ltit1LIO né:l A..., Jonqutm F Amuj!l. n" 397 A, · Pa•n•ei• -"~·. 

Poo to Goan<lu AP: 

Art 2·· - O presenh~ c•ei.J~ocadm&ntc c:wtnr•l .. 'l o 
Ci- C fi OlllliSlf(U CUISOS leÓrir.n r prithC·"> dP lormaçao ele 

-:::on<.IU"Ot~s de ven.ulus aulomotOf'CS, P.:lumPradus :\r, caput do 
arhq~) t~ tlet Porlilria nt.. 05?..'()008-DfTRAf·J.AP. 

Art. 3"' - a pre~nntP ~re<Jt:ant~l.-tmel'h • hHcÍ wrgénc la 
pclf) r.wri,J'.:u ri~ tJOZF (1;2j n;ntr•: . a cont;:u dt \1~ \Jt t•tnho de 
2000 

~· .:1 ;)t•l•'l"·lÔ'" · .·tr;l cfcrfl: re tro.1tivo à data d "'tedt-rrcnu,:n•o. 
rl".!:.:t:.,~~rv) . .- : .• ~ J:-.1i:~; msiÇnes l'm cCJnlrátt 

L!illlll..~ll 'ITO PBINUr.H,: 
r ·o:'fl I!,\ TO N. 0011l007J ill. l ll.~ l\ M ' 

(DIÁRIO OFICIAL) 

L l:.ll!.It;:;: 
Htparhl mtnlo F( lul .. al dt lrin.'lllo tio Am11Ji -Ut:TU.\ ~~.\P 
t:mprm s~:ARC'II 1:-< FOI!MÁ TI C \ l.'fllA 

!!!.:....ll!LQl!.l1.[2: 
O llft \ttUt Ttnwu Atli li ,·o l rm por ohjtl~' l lltrJ r' • Ct ,.\l 'SI I .A 
rF.RO.IIl.l - no PRF.( 'O [ CONDI('Cit:s 111: 1',\ l ; ·\~II:Nl'Q 
tin<lu~in tln Par.i~tnfo Ttrn in t H.nju ... l t t.l r l'n coJ) -
U .,\I •SI 1..\ QIIARTA • IM l ' t(: t:'\1('1,\ r ( '1..\I 'SI'I .<I 
()1 ·1"1 1 >1 11.\ f)t:srt:S,\ , 110 ( 0 !\'IKA'I'O N. 
110 I Jl11()7/0 f.TK,\ N·A r. 

ll:_ no PRlCO l COiWJ{:Cit:s JlL.tM;.,illt..nQ: 
f.tlli.\~u·.u._o..nlK.IJ.&l..~l-lll!il l: m :..cru:.<:.Os 

O r.,. j.,, lr th• n lor do ('fl lh'lt n ~n•nn lr pcHJrrá ~r cunrtd icJo 
fi(IÓ~ 12 hlutr • rnuu l1• d•t • dr ~ ua a.ni•urtna do <'O•trato 
ori~in<~l . com bu r no INft'· IBCa :. r u hi pó tu t dt- ~•~J'W"U \liu. 
u ti•çRu tlnw vrd•cAn d u usu üutr cumo fndirr tlr atu1liu~io d r 
prrços. fin. dr~·lr já, r lri lu o f•di~t que- onC'ialntrnh· l"itr • 
suh~li f uf·lo ou ai•u.la na bipth t$t d r a in drrnminacliiu \JC'Sft. 
• qwtr qn mrlhur rrOita a varl •c~n ,,.,.,trra t.la dos cu stoJ.. \Jrsd r 
q• r p ublit·amtntt dh·ull•dra. 

A fl#l r l ir IJM \ 'lghtia du tr 1u1nu ~tdit i\·o. o~ p11g•mrutns "rr Ao 
drh•:u.lu11 rnrn ~J~ I mrntr, rm 12 (tlnl.t) r arcC'hu tlr •u H0.718.00 
l••itcnta n~il r ~r truulo~ r Wz ruis), pur me io dr r •i dilo bauilrio 
na cunla rurrt•h• tlll CON UtAT:\UA. 

L- 11.~~0.1: 
Prlo pruutc in~fnn•u1n liu a ltrn ula a ( ' l .Át ·S I•I .A OIIARTA 
· IM \' IC;i:I\!'IA. 110 C'OIHR,\1'0 'i. 00111017/Ut . I'R ·\~.,\r 
qur fiu l'rurrut,:aulu pur 11ai' •m ptrkuln d r 12 (dnu) mrsn. 
f •lnll tln dr OI l1 r j~ a tim 1 Jl dr clrlfm br(1 dt 20 10. po!Juc.Jo 
~<•l'n·•· nu\:t~ p•·or rOEJ('I~fS 11rdi1n lu Jl tlill4 ntnlu ai# n limitr dt Mt 
(,r.,.,tnl•l rnC'lôt''· 4·o•fnrntt dlSJIÓt o u i. ~7. inciso 11, t.l1 I ri n. 
II.M.(.,'U t HlfC'fl('lit,.. 

\'1 - IM U!IT.\(' \Q..\li:KA~I ,\ : 
:\11\t S l 11.:1 Qi•ll\1'.\ · 11~ OUTAÓ,O OR(" >\M f.,T .\1U ·I 
1•• s.\~ 111 ~ttMitr u '~ttinlr, iM fonna,·du: as dnprs.u tJtruiTt nln 
l,)u prr~tAft . l tl)lfrumr atu ('Ur rr rAo A cn11 11 t.lu Ul'('l tur n tu Llo 
n•: I K :\ ~-1\f) JUinl .. u r rd ciu dt 201 0. •pó~ .t publiuçâu l1A Lt i 
Ort• nh·nt:iri a ·\ nu;d I.OAIZOIO. t onrnnnr pr" ·isàu do Ntít iC'u 
Srtnria l dr l'l.ur jantrn tn - 1\M'IUETHA~~AP. inrluu no\ au tn.\. 

( nm :a' alh·r•f•i,.,. t·uu tan tu dult lulr•lflr • tu. fira n1 inal lrrttJu 
t n lifka•l, " llu l-. 0( IS drmai~ d AM \ UIIi!J r cnud i\·tltJ t.Ju 
('OI\ I R.\ TO O ltiC:II\.11 .1\. CIUIJlll1l7, 

('.,.h~••• C'orril 
1 'h<f< do lisr:v r 'I'RAI\·.\f 

EK!:K.\IQJ2Q5• TERMO AU.(I II () A!LCIDlbJ!u\:. 
~t:;.l ll,.<\ 'i:Af 

1- 1/'lHI\1 \11:!'1 TQ..f.lim:!rAI.< 
( '():'iVl'iiO :li. IU2Jl 005/lll:l'MAN·AI' 

!.1..:1:.\.!!J.tS: 
IN-part~nlrn t u t:) fldual dt h'ia ... iro do Atn apá • o •:TRA~- \ f 
POI.ÍI'I \ MILIH R 110 lST.ID() DO .\~1.\PÁ · r~I.\ Y 

!!L:..l!I.I.IIIU ITQ' . 
O PH'._~nle Tctnkl J\diii'"'t' tt·m ~H {lhJrh• álll.:ra• t C' I.A\ Sl 11. \ 
snTA llA \ IIO Í :M 1,\ , 110 ( ON\ b olO r... 
0U21ZUO~ll)f:TR.\ 'i · ,\ r. 

1.!.: - V\\' I(,Í:!IJCI.I . 
l'do pn:\Cntr an,lrum,·ntu rir:1 ;ahrrada a (. L.\ t iS III ,.\ S t:XT A .. 0 .\ 
\ 'ICI. I I ·\ , 110 ('()1\\ '[1'\10 ~. 002/lOI:VOI:TII.\N·AI' ~uc r,_,, 
pmrrng,,tlt• JWr mot r... um pcríOOn de 11 (d01.c) ntcst",, nHllctdu de l i d r 
ja •ria·n a J l LI~ durneh rQ dt 2010. p"ll.kn()u MJrrcr nu v,,~ 

prMror,a\'\k"' n14.·1.1i;1nlc-s adilamcnro Jllé u limilc llt ()() (s€$.~cnli'1) 
m,·~~'- de acttrtlo cnm o convl'nio uri~in;tl r pot inttre.çsts tb~ (1-"''rH.:.c, 

~·I'I FI~ 

C(1m .l." 3hCrft'\tlC'(, C'iWUõlanle. dc..C.~ ln,qrumcntu. fia.m iAifllt••l'fol:U. \' 

r.uahc."'Kta" U.Kln'l ""' tJ~:mais cl~usuiR.IIí e t."Ondiç,;c, du ( '0 '\' f.N IO 
OMII; 1N,\ L~. OOZIW9~. 

UIR.Ull 11!) l ' lUl)l! ..IIJ.I'( IVO :\0 ('()NTM J.Q_'r. 
twlrui8!DEIRAN·A r 

!...::.Jt§TR1 1l iENTO fK!~OPi\1,: 
CONTR.~ TO 1\, OOtn 008111f:TIIA:'oi ·AI' 

!J..= P.~ MI t;]i: 
Utfl'r\JMtOIII l :•tHdu•l dt l rin•ito do A011pA • DLTK,\ N·A P . 
l .mprr -. PilO( ESSAMFNTO ll t: ll.~IJOS 1>0 ,\MAr .\ 
PROIJM' 

l lL.UU..(/tl4KI q , . 
O fll'r'l t•tt r r n nn Adil inr Ir• f1Ur nbjrlu altrnr a C l.o\l S l ·l .. \ 
Tt:RO.III \ • OA \ 'IGf.:IICI.\ 1: CL.\I •M LI QI 'I ,..T.\ IM 
UO I \('AO OR('. \ ~U:NT.\R IA. !)Q ('QI\TII<\ I () ~. 
:\XJlUDV I>El ll.IN· .\P. 

Pãg. 44 

IV- 0-\ YtGthl;IA_: 
Prlu (lr Utlllt í a~lru rn"•to fira alt('n t!a a CI.ÁI'Sl I :\ 
H RCEIKA VA VICÍ: <:IA, DO CONTRATO !\. 
OOinOOIC/II t:'J'KAN-Ar qut fiu prn~•olo por mais o m ptri11dn 
dr 12 (dnu ) mn:u, coafado dr OI d e- j anriro • J l t.lt dtltmhn• dr 
:! IIIU. potludo wfrtr 11n"·u prorrota(ün 1Mdiantt.\ • diC••rw• tu 
1ti n limilr d t 60 (st!isnll ) dtrn~ cottformt di •púr o 1r1. ~7, 
iMriso fi, t.la Lt i a. M.6G619J t altr rafi~U. 

L.llA.lli/'l'.l (:..wJill.U.M.E~J..i Mit\: 
A CI.Á l lSI L\ QI 'I'H A • DA UOTA('AO OK("AMF.~'I.\KIA 
ll"'a a CONtf r :u StJ!Uinl r.: ilformat6ts: U dfJJ'IUU dtrorrrnlu 
d o p rrun tr lnsl rumr nfo rorrrriu i coatl do Orc•mrnlu d e 
ll l:Tit,\ ~·.\P p•ro o n<rririo dt 20 1G. • pó• • pobliu ç•o d1 l<i 
O r('amrn t, r i• Anual - L0,\/20 10, r o•f•r ••r prr , isoio do Nütlr o 
SrtoriaJ tlr Pl~nrj•mt·nco - NSPIIU·.THAN-.\r . iacluu rt o~ a li IM .. 

Cem u :d lrr•C'M~ ro•,f• nlu dn tt lastrwmr nfo. liuln iulh:ndu 
r ntifiudu Inda... •s drmais rl'u•lu r cnadiçclrs lln 
CO!II'J MATO OR IGI:-. .I L N. OO tn 008. 

~~~cap4 -Ar. 2J de nnvr~nhru dr 2009. 

c.,,.~ .. C:nrrh 
Clotfr ~o ~SriOI:TRAN·AP 

~i~ ~ 
Ká~~d-e~s_o_uz_a_~~~-,=J 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

J USTIFICAT IVA N'. 01712M9 - Cfl) FCRIA 

llatilico ooo t..,.oo ciJ l.d o• 1-"""3 

Em: .J5 ,_l 'Z. r .:Uoo,.. 

IUtio~.{;( Dirc~~F~~ 
/ 

ASSUNTO: 1° Termo Aditivo do Contrato n". OÚl/2009-FCRIA. 
FUNDAMENTO LEGAl~ Art. 57, Inc. U e ert. 65, inc. 11, allnea 
·.r da Lei 8.666193. 
OBJETO: Prooogaçlo da Vrgencia 

1. Para compel8nle f8lilicaçao, submeto i 
apreQaçAo de Vossa Senhoria a presente JUSTIFICA T1V A, 
objetivando a celebraçao do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N". 010/0t - FeRIA, que c:on6isliri na 111eraçAo 
da Cliu.ulll T.,.ceita - DI V'lghlcil e ~ pn 6 
(:oeis) meses, de 01 de )lneiro a lO junho de 2010 com a 
c:onsequenle alleraçlo da Cl6ueula Qwrta - 011 DllePKa do 
Aluguel , embas do Concra1o ()r(glnnl. Pnsanclo o oontsato a 
vigora com o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
to4alizando o valor de R$18.000,00(dezo~o mi reais). 

2. O presenle Termo Aditivo ae junfa pela 
necessidade de manter o cleserrbolso l1ual pela IOcaçio do 
imóvel. acarret.ooo uma subltancill economia para esla 
Fundaçio. ln\8 vez que os seMçoa de relcnna da &ede desla 
FCRIA Miar com previliao para conâ.JsAo e enlrega durante o 
mês de julho de 2010, conforme Mem,. n< 02712009 -
GABIFCRIA .. 

Pelas razOes expostas e lei c:urnprlnento a Lei, 
encaminhamos a presente Justifocativa para a devida 
ralificaçto de Voua Senhoria, nos 1etrnoa do Art. 57, inc. 11 e 
art. 65, Inc. 11, alínea ' d. da l.e( 8.666193 e alterações, bem 
como a sua J)lblicaçaD no Diário Oficial do Estado. como 
coodiçio de soa e ficácia (art. 37 caput da CF/88). 

CQMjSSÃQ PERMANENTE DE liCITAÇÃO 

JUS11F1CAT1VA N' 0181200t - CP\J FCRIA 

Rl!tltlco noe termoe da t.l ,.. I.MIIV3 

em:M_,j~ ,~, 

Kitia~_l~ 
ore~':'-";cf.'t" 

ASSUNTO: .. TeriDO Aditivo do C~,.., 00212007 • 
FCRIA. 
FUNDAMENTO LEGAl: A11. 57. Inc. ll e art. 65. inC. 11. alinee 
·rr da lei 8.666193. 
OBJETO: Prorrogaçio da Vog6ncia 



Maca á 29.12.2009 

\. Para compelenle ratikaçao, 
submelemos a apreciaçao de VGaSa Senhoria a presence 
Juslificativa, pata a oelebraçlo do Quinto T•nno Aditivo ao 
Contrllto rf'. 002107- FCRIAII. M. P. DA SILVA, o que 
consiWá na alteração da C..._ula T -.ira - Da Vog6neia 
• P~ para 12 (doze) ,_ de OI de Janeiro de 
2010 • 31 dezembnl de 2010 com a consequente alleraçlo 
da c..._ua. Qual1a - Do Valor Ootaçlo. embA do 
Contrato Originário. Passando o contrato a vigor.o com o 
valor global de RS 414.558,21 (Ouatrooentos e no- e 
quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vine oito 
cenlllvos). as demais~ nAo sofreram alleraçOes. 

2. O presente Termo Aditivo se justifica pela 
necessidade de manter o desembolso atual pelos serviços 
prestados. acatrNndo uma substancial economia para e.;ta 
Fundaçao. para dar continuidade aos aetYiços de preslaçlo 
de mii<Hje.<)bra á esta Fundaçlo da Criança e do 
adolesoeni&'FCRIA. sendo vantajoso portanto. procedermos 
o adllamenlo do Contrato em Tela. 

Pelas razOes expostaa e liel cumprmento da Lei, 
encaminhamos a presente Justificativa para a devida 
ratillcaçlo de Vossa Senhoria, nos lermos do Art. 57, in~:- 11 e 
art. 65, inc. 11 , allnea 'd' da Lei 8.666193 e allerações, bem 
como a sua publicaçlo no Diitio Ofiàal do Estado. como 
condiçAo de sua eficéc:ie (art. 37 capiA da CF/88). 

M8capâ, 2k2dez de 2009. 

l f7 
J ~66-'nrado 

Presidente da CP\. 

COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÁO 

JUSTIFICATIVA N' 0201200t-CPUF~A 

Rálllço,. fonnl do Art. 24 Inc. V, da Lei rf' UM/t3. 

, Em:Sf>_,._!._t I~~· 
K4tia~:..~ 
~~;~y-'FcRíA, 

REFEJitNaA: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
FUNDAMENTO LEGAl: Art. 24 Incisos V, da Lei 8.666193. 
FORNECEDOR: QuiMo Gas - LmA CNPJ N". 
08.039.17810001-58 
OBJETO: Fomeànento de Gas de Cozinha - GLP P13 
VALOR ESTIMADO: RS 9.200,00 (Ncwe mie du2entDs reais). 

Trata a presente, de aqulslçlo de !J65 C!& c:oziotla • 
GlP P13, para lllender aa ll80eSiidadea daa Uridades 
Operec:ioNio e oedc doata FCRJA. por pcriodo de 06 (aeis) 
mesea COIT88pOndenle a 01101 • 30/M/2010 pelos moiMls 
eJCPOStoalbeilco: 

1 • Em luoçlo de 1et havido processo 
licitatório na modalidade Pnlglo Presencial de n•.oo3J2009 -
CPLJFCRIA. prooeseo rf' 12.000.0459109, llisando o 
fome<:imentD do produto epigrafado, niO ob&lante esta , 
comisslo ler procedido com todas as fotmaidades legait 
pertinenlea a garanti' partlcipaçlo de várias emprasas do 
ramo. o Lote UI do oename foi dedallldo deserto confonne 
pOOilcaç.IO no DOE através do Otk:io n". 80212009 -
GABIFCRIA, do dia 022 de dez.emllro de 2009. 

. 2. Levando em oonsiderliÇAo que a FW1daçlo 
da Criança e do Adoleaoen1e • reeponsavel pelo atendnlento 
~ ettenças em reglne de abrigo e aclolesoenlea IIIA<lnts de 
ato infracional em regme de intemaçlo provisória, nao 
podendo hewr nerrupçlo no fomeánento do prodi*>. em 
faoe da Lei 8.069190 - ECA. 

Pelaa razoes expostas e llet cumprlmeolo da lei. 
solicito a Voasa Semoril. a ~ da presenle 
jullificativa, em cumprínenlo aos ditames do Art. 24, inc. v da 
Lei 8.666193, assim como, 1 p!bilalç6o em resumo desta .co 
no Di6lio Olk:ill do , como concliçao de SUl efialcia 
(Art. 37. W!lâ. da 

' 
Mleapé/AP, 28 ·''~bnlde2009JJ 

llll,t~~ 
.~idenle diCPliFCRIA _ 

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 
OE CARGOS NAS COMARCAS INTERIORANAS 

PORTAR)A N" 23661/2009·GP 

EDITAl N! 0011200t • CÇ>MARCA DE lARANJAl DO JARI 

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO 
• Íl ' 

CONCURSO PÚBLICO 

O TRIBUNAl DE JUSTtÇA 00 ESTADO DO AMAPÁ. atreves 
da Comissão d• COncurso l>úbltco lns6tukla pela Portaria rf' 
2366ti/2009.0P. de 02.-W/2009, presidida pelo 

.. . : 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Desembargador MARIO GURTYEV DE QUEIROZ, Corregedor· 
Geral da Justiçe, em exercício, no uso de suas atribuições 
legais e em a!cndimenlo ao Decreto rf' 0000, de 15 de maio de 
t99t . e ás Leis EstaduaiS n•s 0066, de 03 de maio de 1993 e 
0726. de 06 de dezembro de 2002, TORNA PÚBLICA a 
realização de CONCURSO PÚBUCO DESTINADO A 
SELECIONAR CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO • ÁREA JUDICIÁRIA, 
DO QUADRO DE PESSOAl PERMANENTE DA COMARCA 
DE LARANJAl DO JARI, Jurisdição do Poder Judlciá<io do 
Estado do Amapá. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O concurso será regido por este edhal e será realizado por 
Comissão designada pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá. na sade .da Comarca de LaranjaJ do Jari. 

1.2. A Seleção para o cargo de que trata este edital 
compreenderá o oxamo de conhecimentos, mediante aplicação 
de provas objetivas com 80 (oitenta) questões de múkipla 
escolha, com quatro aJtemalivas cada. de earater eliminatório 
e classiflcatórto e de prova de digitação. esta apenas de 
carãtor eliminatório. 

1.3. O concurso des6na·se a selecionar candidatos para o 
provimento de cargos, confO<me oferta de vagas constante 
deste edital e pata a fOilllaçâo de cadastro reserva de possível 
aprovenamento na sua validade 

1.4. A prova objetiva do concurso para o cargo de ANALISTA 
JUDICIÁRIO - ÁREA JUOCIÁRIA será realizada no dia 20 de 
levereiro de 2.010, na cidade de Laranjal do Jari, no horário 
estabelecido no item 6.1.1.3 deste edital, em locais a serem 
Óportunamen!e divulgados pelo DJE • Otário da Justiça 
~le!rõnico. 

2. DOS CARGOS 

2.1 . NIVEL SUPERIOR 

2.1.1. CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO 
2.1 .1.1. ÁREA: JUDICIÁRIA 
2.1.1.2. REQUISITO PARA A POSSE: Diploma, devidamente 
registrado. de conclusão do curso superior em Direito, 
fornecido por lnstitulçAo de Ensino Superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 
2.1.1.3. VAGAS: 05 (cinco) 
2.1.U. REMUNERAÇÃO: AS 3.191,60 (três mil, cento e 
noventa e um reais e sessema centavos). 

i DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO CONCURSO 
PÚBLICO 
3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
3.2. Ter idade mlnima de 18 (dezo"ol anos oompletos na dala 
da posse: 
3.3. Estar quite com a situação m~itar. se for do sexo 
mascuüno: 
3.4. Estar em dia com as obrigações eleitoraiS; 
3.5. COmprometer·se a comprov11, quando da posse. a 
~scolaridade eXIgida; 
3.6. Comprometer-se com a obrtgação. a partir da posse, de 
residir no Mumcipio de Laranjal do Jari: 

3.7. Ter aptidão tísica e mental pila o exercicio das atribuições 
do cargo; . 
3.8. Çomprom81er·se a apresentar os documentos necessários 
por ~asláo da nomeação e posse. 

4. DAS REGRAS PARA A INSCRIÇ.I.O 

4.1. LOCAL DE INSCRIÇÃO: As inscrições serão feitas no 
Fórum da Comarca de Laranjal do Jari, Situado na Av. Tancredo 
Neves. sln. Bairro Agreste - Laranjal do Jari -AP. oportunidade 
em que o candidato receberá o seu Cartão de Identificação. 

4. 2. A taxa de inscriçlo deverá ser recolhida no Banco do Bras~ 
SIA • 001. Agência 3575-0, Conta Corrente n• 5.1 08-X - T JAP/ 
CONCURSO PúBUCO ou no Bwlco Bradesco S/A • 237, 
Ag6ncia 1420-6. Conta Corrente n." 32.331-4 -
T JAP/CONCURSO. podando ser feita. ainda, no Banco Postal 
dos COrreios de Laranjal do Jatl. 

4.3. No ato da inscrição. o candidato deverá apresentar cópia 
autenlicada da carteira de identidade. ou cópia simplas 
acompanhada do O<iginal e o comprovante de pagamento da 
taxa de onscrição. 

4.4. O requerimento de inscriçlo será dirigido ao Presidente da 
Comissão. e conleró os seguintes dados: · 
a) nome completo e data de nascimento: 
b) números da cédula de Identidade e do CPF; 
c) endereço completo, com e-rrrail. se possuir: 
d) tempo de serviço público, se for o caso; 
~) telefone para contato. 

4.5. PERIODO DE INSCRIÇÃO: 08 a 29 de janeiro de 2010 
(dias úteis). 

4.s. HORÁRIO DA INSCRIÇÃO: das Bh às 17h30min 

4.7. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: O valor da inscrição é 
de R$ 83,87 (oitenta e três reais e oitenta e sete centavos). 

4.8. O Presidente da COmissão indeleritã os requerimentos de 
inscrição que não atenderem ao disposto neste edital. 

4.t. As inscriç6es poderão sar feitas por procuração pública ou 
particular. neste último caso, com a necessidade de 
leconhecimento de firma, na qual deverto constar poderes 
especllicos para inscrição no presente COncurso Público, 
indusive deverá mencionar o cargo para o qual o candidato 
pretende se Inscrever. 

4.10. Oeveré ser entregue cópia do instrumento de proqnaçao 
)untamente' com o documento de identidade do candidato 
~xigldo para lnscrlç6o, nlo' !58 admhindo inscriçllo via postal, 
~>ar la• ou por ~11. • . ,, . 
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4.11 . O candidato Inscrito por procuração assume total 
responsabilidade pelas lnfOIITlaçóes prestadas por seu 
procurador, arcando com as consequéncias de eventuais erros 
de seu representante no preenchimento do IO<mulário de 
Inscrição. 

4.12. As onscriçOes deferidas serão divulgadas pelo DJE -
Diário da Justiça Eletrônico. 

4.13. Dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados 
da publicaçiio relerida no hem 4.8. poderá o candida.to com 
Inscrição indeferida recorrer da decisão para o Presidente da 
Comissão. lundamentadamenle. protocolizando o recurso no 
Fórum da Comarca de Laranjal do Jari ou diretamente na 
Escola Judicial do Amapá, situada na Avenida Padre Júlio 
Maria Lombaerd. n•. 958- Centro- Macapá. 

4.14. Os locais e horários de realização das provas, no 
Municlpio de Laranjal do Jari. serão publicados no DJE - Diario 
da Justiça Eletrônico e divulgados na sede do Tribunal de 
~usliça do Estado do Amapá. no Fórum da Comarca da 
laranjal do Jari. com antecedência mlnima de 48 (quarenta e 
oito) hOras. 

4.15. logo que uwmádo o processamento de eventuais 
recursos interpostos, a Comissão os julgará. imediatamente. 

5. DO REGULAMENTO 

5.1. Os candidatos aprovados e classlticados deverão 
submeter·se a exames de sanidade llsica e mental perante a 
JUNTA MEDICA DO TRIBUNAl, sob pena de eliminação. 

5.2. A Comissão do Concurso é composta pelo Desembargador 
MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, Corregedor·Get'al da 
Justiça. em exercício, que a preside, pelos Desembargadores 
CARMO ANTONIO DE SOUZA, RAJMUNOO NONATO 
FONSECA VALES, P819 J\!\~ .!~;; i..üéjÃNO DE ASSIS, na 
~uaiidade de MembrOs. e pelos servidores JOSÉ RIBEIRO DE 
OLIVEIRA, ODETE INÊS SCALCO e RAIMUNDO JOSÉ 
SILVA. secretários da Comissão. designados pala Portaria 
2366112009· GP. 

5.3. Em caso de vaga ou renuncia de membro da Comissão, o 
Presidente do Tribunal nomeará o respectivo substituto. 

5.4. Funcionará como Secretárlo·Geral do Concurso o Servidor 
JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA. 

5.5. O Presidema da COmissão poderá antecipar providências 
pertinentes à divulgação do concurso. através dos vários meiOs 
de comunicação. 

6. DAS PROVAS 

6.1. O concurso público compreenderá a al)lieaçào de prova 
objetiva, de caráter elimir\atória a classlfocatórta e de prova de 
digitação. esta apenas de caráter eliminatório, envolvendo as 
lnaterlas a seguir: 
' · 
6.1.1. DA PROVA OBJETIVA 

6.1.1.2. DISCIPLINAS: 
~~ Lingua Portuguesa (20 questões): 
b) Conhecimentos Gerais (tO questões); 
c ) Direito Constitucional ( 1 O questões); 
é!) Direito Processual Civil.(20 quos!óes); 
e) Direito Processual Penal (20 questões). 

é.1.1.3. DURAÇÃO E HORÁRIO DA PROVA: 
a) A prova objetiva terá a duração de 05 (cinco) horas, com 
Inicio• previsto para b 8h e término para •s 13h. e será 
realizada simu"anAatnente por todos os candidatos. 

6.1.1.4. DA APRESENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS: 
6.1.1.4.1. Os candidatos deverão se apresentar para a 
realização da prova no dia e local designados, com a 
antecedência mlnima de 30 (trinta) minutos do horário 
afixado para o inicio da prova, munidos dos seguintes 
documentos e materiais: 
~) cédula de Identidade; 
b) cartão de Identificação; 
é) caneta esferográfica (azul ou preta); 
d)lâpis: 
e) borracha. 

6.1.1.4.2. O cartão de lnscriçlo só terá validade acornparthado 
de documento de Identidade. com fotografia. 
0.1.1.4.3. Não será aceita cópia de documento de iden6dade, 
ainda que autenticada, nem protocolo do documento. 
~.1 . 1 .4.4. O candidato que não apresentar documento de 
Identidade original, na forrna definida neste edital, não poderá 
realizar as provas e será automaticamente eliminado do 
concurso público. . 
â.t.1 .4.5. Os portOes dos locais de realizaçAo das provas 
àerJo fechados Impreterivelmente às 7h30min, não sendo 
i>ermil ida em hipótese alguma a entrada de candidatos que se 
apresentarem após este horário. 
6.1.1.4.6. Os candidatos entrarão no local de realização da 
prova' portando apenas objetos de uso estritamente passoal, 
além dos acima enumerados. 
6.1.1.4.7. N~n será permhida, durante e realização das provas. 

consuna a nenhuma anotação, documento, livro. texto de 
qualquer espócie ou aparelho elatr6nico, bem como a 
comunicação. o empiéstimo ou a troca de maJeriais entre os 
t:andidatos. 
~.1 .1 .4.8. Para a realização daa provas. não será permi6do ao 
candidato en1r11 ou permanecer com armas ou aparelhos 
eletrônicos. Caso o candidato leve alguma arma ou aparelhO 
eletrônico. estes serão recolhidos pelos fiscais de sala e 
en!regues à Coordenação do Concurso, sendo devolvidos ao 
~nal da prova. 
jl.1.1.4.t . O candidato quo descumprir o disposto nos itens 
anleriOI'es será eliminado sumariamente do concurso. 
' 
6.1.1.5. DA CLASSIFICAÇÃO PARA AREAUZAÇÃO DA 
PROVA DE DIG!TAÇÃD 
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6.1 . 1 .5.1~0 candidato obterá classiticaçáo para se submeter à · 
prova de digitação se acertar o mlnimo de 50% (cinquenta) por 
cento das Questões e se a sua classificação estiver entre os 30 
(trinta) primeiros colocados. 
6.1.1.5.2. Cada questão objetiva valerá t .25 (um vírgula vinte c 
Cinco) pontos. 
6.1.1.5.3. Serão consideradas erradas as questões responãodas 
com rasura ou com mais de uma resposta assinalada no cartão 
resposta. 

6.1.2. DA PROVA DE DIGITAÇÃO 

6.1.2.1. A prova prálice de d;gitação, também de caráter 
eiminalório, será realizada apenas pelos candidatos aprovados 
[la prova objelrva, nos 30 (lrirú) primeiros COlocados para o 
catgo de ANAUSTA JUDICIÁRIO · AREA JUDICIÁRIA. 
6.1.2.2. A prova prática de digilaçào consistirá na dog~açáo de 
texto com obse<Vância da a~e e visão geral dOS comandos 
básicos; 
6.1.2.3. A prova prálica de digilaçâo será avaliada na escala do o 
(zero) a t 00 (cem) pontos. considelando·se dassificado o 
candldalo que neta obtiver' nota 9Jal ou superiof a 50 (cinquenta) 
pontos. observando os seguintes critérios: 
a) a prova de díg~ação conslilulr-se-á da cópoa de um texto 
escolhido pela comissão. a ser copiada duante 10 (dez) mn.rtos; 
b) os candidatos aoe cargos de ANALISTA JUDICIÁRIO · ÁREA 
JUDICIÁRIA,.dellerAo allngir a média minma de 100 (cem) 
loques líquidos por minuto, já descontados os erros; 
c) a ausência de espaçamento. de pontuaç4o, bem aSSim erros 
de grafia. inversao ou omissão de palavras ou qualquer outro 
orro. penalizará o canãldalo com OI (um) toque por cada toque 
errado ou omitido; 
d) a nota mállima da prova de digitação será de 100 (cem) pontos; 
e) o candidato que fizer o mínimo de toques exigidos no ~em "b" 
obterá a nota mínima de aprovação. que é de 50 (cinquenta) 
pontos, enquanto aquele que Mngir o dobro do mínmo de toques 
exigidos ou mais. alcançará a nota máxima, que é de tOO (cem) 
pontos: 
f) as notas intermediárias enlre a mínima e a málcima serão 
jlferidas em observância â sego.inle fórmula: o total de loques 
líquidos, mlAliplcado por 100 (cem). dividido pelo dob<o de loques 
minmos e>igidos. 

7. DA CORREÇÃO DAS PROVAS 

f .1. As notas obtidas por cada candidato determinarão a 
classificação final para os cargos vagos. desde que aprovado 
na prova de digitação. 

7.2. As provas serão corrigodas pela Comissão do Concurso. 

7.3. No caso de erro material, o recurso deverá ser interposto 
para a Comissão. no prazo de 24 (vonte e quatro) horas, 
contado da p~blicaç.'lo do resultado no DJE - Di~ rio da Justiça 
Eletrônico. 

7.4. Efetivada a correção da prova objetiva, suas notas seráo 
lançadas em ata e publicado no DJE - Diário da Justiça 
Etetrõnico e afixados no atrio do Fórum da Comarca de 
laranjal do Jari e nos quadros de avisos do Tribunal de 
Justiça. 

7.6. Ocorrendo empate na classificação final entre os 
candidatos. o desempate ocorreré pelos critérios ~haixn . 

sucessivamente. obedecida a ordem de precedência: 
a) maior número de acertos nas questões de Processo Civil; 
b) maior número de acertos nas questões de Processo Penal; 
c) maior número de ecertos nas questões de Português; 
d) maior tempo de serviço público devidamente comprovado; 
e) maior idade, considerando-se. inclusive, dias e horas para a 
apuração . 

7. T. Apurada a classificação dos candidatos, o Presidente da 
Comissão proclamará os aprovados e classificados através de 
!!<fitai 

7 .8. No caso de eventual insurgéncia contra a prociamaçâo do 
resultado. desde que fundamentada em violação deste 
Regulamento, observar·se·â: 
a) o recurso administrativo serâ interposto em petição 
apresentada no prazo de 24 (vinte e quatro) tloras, contado da 
publicação do resu~ado final; 
b) o recurso interposto ao Presidente do Tribunal de Justiça 
serâ distribuklo a um Desembargador, realizando-se o 
julgamento em Sessão Especial do Tribunal de Justiça. 
convocada paJa 10 (dez) dias após; 
c) o Desembargador que integrar a Comissão do Concurso 
poderá tomar parte na discussão e JUlgamento dos recursos 
odministJativos; 
d) exaurido o prazo para o recurso prevosto na alínea ·a· deste 
item ou julgados os recursos even1ualmente onterpostos. o 
Tribunal homologará o resultado do Concurso. 

T .9. O ingresso na categoria do Quadro Permanente da 
Comarca de Laranjal do Jari dar-se-é na primeira reterência da 
classe inicial. observadas as disposições da Lei n' 072612002. 
das Resoluções do Tnbunat de Justiça e da lei Estadual N' 
0066193. 

8. DAS OISPOSIÇ0ES GERAIS 

6.1. A insaíção do candidato implicará ace~ação das normas 
para o concurso. 

8.2. Náo serão fornecidas informações por telefone a respMo 
das datas e locais de realização das provas. devendo o 
candidato observar rigorosamente os editais. os avisos e os 
comunicados publicado• no DJE • Otário da Justiça Etelrónlco 
~o Estado do Amapá, no endereço elelrõnico lmW.Iiaa,.~!Js.b!: e 
afixados nos quadros de avisos do Tribunal de Justiça e no 
a trio do Fôrum da Comarca de Laranjal do Jari. 

8.3. O resu~~do final do concurso será homologado pelo T JAP, 
publicado no DJE - Di~rio da Justiça EtetrOnk:o do Estado do 
Ãmapá, ntl DiáriO Oficial do Estado do Amóll)á. divulgados no 
endereço elelr6nico ~~ e anxado nos quadros de 
avisos. 
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8.4. Os candidatos aprovados no concurso serão nomeados 
para exercerem os cargos na Comarca de Laranjal do Jari. 

8.5. O candidato aprevado, após empossado, deverA reslãw. 
obrigatoriamente. na Comarca de Laranjal do Jari. 

e.&. Antes da nomeaçiío. ainda que depois de concluido o 
concurso e te~a a classificação, qualquer Membro da Comissão 
poderá pedir o cancelamento da inscrição ou a elminação de 
candidato, desde que apresente motivo relevante, devidamente 
comprovado. 

8. T. O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (doés) 
anos. a contar da data de homologação do resunado ftnat, 
prorrogável uma vez por igual período. se assim recomendar o 
onteresse público. 

8.8. A legislação com vigência após a data da publicação deste 
edital. bem como as alteraç~ em dispositivos constitucionais, 
legais e normativos a ela posteriores não seréo objeto de 
~vatiaçáo nas provas do cpncurso. 
. . 

8.9. O candidato aprovado d8lltlrá manter seu endereço 
atualil.lldo até que se expore o prazo de validade do concurso. 

8.10. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos 
peta Comissão do Concurso. 

9. DOS PROGRAMAS 

8.1. Pera o cargo de ANAUSTA JUDICIÁRIO - ÁREA 
JUDICIAL 

8.1.1 . .L..iliGJM.PQBJli.G.U.E.~: 
Fonologia. Fonema. Ctassiticaçáo dos fonemas. Encontros 
vocálicos. Encontros consonantais. Dlgrafos. A palavra quanto 
ao número e quanto à posição da sílaba tOnlca. Ortografia. 
Emprego de letras. Palavras homOnimas e parõnimas. 
Acentuação gráfica. Morfologia. Estrutura das palavras. 
Morfomas. Radical. Afixos. Desinências. Vogal temática e tema. 
Vogais a consoante de rogação. Processo de lormaçao de 
palavras. Derivação. Composição e outros processos de 
formação de palavras Pontuação. Emprego de tempos e 
modos verbais. Vozes do verbo. Sintaxe de concordância. 
Sintaxe de regência (incluindo crase). Sintaxe de colocação 
pronominal. Classes e funções do SE e do OUE. Termos da 
oração. Período simples c período composto (coordenação e 
subordinação). Funç6es da ~nguagem; Conotação e 
denotação. Signifocação das palavras. Foguras de sintaxe. 
Figuras de palavras. Figuras de pensamento. Dialetos. falares 
regionais. norma culta, linguagem cotidiana. Modalidades 
discursivas. Discurso jomalislico, literário. publicitário. 
Interpretação de texto. 
9.1.1.1. Nãb será exigida nas questões de llngua ponuguesa a 
nova regra objeto do Decreto 6.582/2008. (Novo acordo 
prtogrâfico). 

9.1.2.~HEC!MENTOS GE~· 
!). I 2.1. História Geral e do Brasil; 
~. 1 .2.2. Geografia Geral. do Brasil e do Amapá; 
9.1 .2.3. Atualidades: (acontecimentos relevantes, nacionais e 
internacionais de 2000 a 2008). 

9.1.3. Q!Bill.9~UÇJQtjM,: 
9.1.3.t . Dos Dire~os e Oeveres tooviduais e Coletivos, 
Inclusive doutrina (art. S', CF); 
9.1.3.2. Dos Municípios, Inclusive doutrina (arts. 29 a 31. CF); 
9.t .3.3. Da Administração PUblica, inclusive doutrina (arts. 37 a 
43, CF); 
9 .1.3.4. Do Poder Judiciário, Inclusive doutrina (arts. 92 a 126, 
CF), 
~. 1 .3.5. Das funções essenciais à Justiça, inclusive doutrina 
,tarts. t27 a 135, CF) 

9.1 .4. 12!BEII2.P.~~AI,.gyl.l,.: 
9 1.4.1. Atos processuais (torrna, tempo, prazo e comunicação), 
inclusive doutrina. (at1S. t ' a 47!>-R, do CPC); 
~ 1 4.2. Execução por quantia certa. lncluslve doutrina (arts. 
~66 a 795, CPC); 
9.t .4.3. Processo cautelar, Inclusive doutrina (arts. 796 a 889. 
t;PC); 
9. t .4.4. Recursos, inclusive doutrina (arts. 496 a 565, CPC); 
ll·l .4.5. Procedimentos Especiais, inclusive doutrina (arts. 890 
a 1.120. CPC), 
g.t .4.6. Súmulas do TJAP1 do STJ e do STF. 

9.1.5. Q!H.ElJ.Q..ffiQÇI;$~NAI.: 
9. 1.5. t. Do processo em geral. inclusive doutrina (arts. t ' a 
393, CPP); 
9.t .5.2. Do processo em espécie. Inclusive doutrina (arts. 394 a 
555, CPP): 
9. t .5.3. Das nulidade, nctusive doutrina (arts. 563 a 573, CPP); 
9.1.5.4. Dos recursos, Inclusive doutrina (arts. 574 a 646. CPP); 
9 .t.5.5. Disposições gerais do CPP, inclusive doutrina (arts. 791 
118tt , CPP), 
9. 1.5.6. Súmulas do ST J c do STF. 

Macapá-AP, f de dezembro de 2009. 

JN.~~ -
oesemt..rg.r~or M~GuRTY~ QUEIROZ 

Pr,.tdente da ComlssJo 

COMISSÀO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 
DE CARGOS NAS COMARCAS INTERIORANAS 

PORTARIA N" 23681/2009-GP 

EDITAL N.0 00212009- COMARCA DE LARANJAL DO JARI· 
CARGO: TÉCfctCO JUDICIÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO 00 AMAPÁ, através 
da Comissão de Concurso Público inSt~ulda peta Portaria n• 
23681//2009·GP. de 02/(Yil/2009, preskida pelo Desembargador 
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MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ. Corregedor-Geral da Justiça, 
em exorcicio, no uso de suas atribuições legais e em 
atendimento ao Decreto rf' 0069, de t5 de maio de t99t , e às 
leis Estaduais n"S 0066, de 03 de'mato de t993 e 0726, de 06 
de dezembro de 2002, TORNA PÚBLICA a realização de 
CONCURSO PÚBLICO OESTlNADO A SELECIONAR 
CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 
TÉCNICO JUDICIÁRIO · ÁREA JUDICIÁRIA, DO QUADRO DE 
PESSOAL PERMANENTE DA COMARCA DE LARANJAL DO 
JARI, Juflsdição do Poder Judiciãrio do Estado do Amapá 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

1.1. O concurso sera regodo por este edital e será realizado por 
Comissão designada pelo Tribunal de Justlça do Estado do 
Amapá, na sede da Comarca de Laranjal do JaJi. 

1.2. A Sateçáo para o cargo de que trata este edilat 
compreenderá o exame de conhecimentos, mediante aplicação 
de proves objeUvas com 80 (oitenta) questões de múltipla 
escolha, com quatro alternativas cada, de carátar eliminatório 
e ctassificatório c de prova de digitação, esta apenas de 
c.arMer eliminatório. 

1.3. O concurso destina-se 8 selecionar candodalos para o 
provimento de c;,rgos, confonme oter1a de vagas CO/ISiante 
deste edital e para a formação de cadastro reserva de possivel 
aproveitamento na sua validada. 

1.4. A prova objetiva do conçurso para o cargo de TÉCNICO 
JUDICIÁRIO - ÁREA JUO\CIARIA serâ realizada no dia 2t de 
fevereiro de 2.010. na cidade de Laranjal do Jart, no horário 
estabelecido no ~em 6.1.1.3 deste edilal, em tocais a serem 
oportunamente divulgados pelo DJE • DiáriO da Justiça 
E.1etr6nico. 
2: DOS CARGOS 

2.1. NIVEL MEDJO 
2.1.1. CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO 
2.1.1.1. ÁREA: JUDICIÁRIA 
2.1.1.2. REQUISITO: Certrfocado de Ensino Médio Completo ou 
Curso Técnico equivalente, fO<necido por Instituição oficial de 
ensino reconhecida pelO Ministério de Educação. 
2.1.1.3. VAGAS: 08 (oito) 
2.1.1.4. REMUNERAÇÃO: A$ 2.453,27 (dois mil, quatrocentos 
e cfnquenta e três reais e vinte e sete centavos). 

:i. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO CONCURSO 
PÚBLICO 

3.1 . Sar brasileiro nato ou naturatizado: 
3.2. Ter idade mínima de 18 (dezofto) anos completos na data 
da posse; 
~.3. Estar quite com a situaçAo militar. se for do sexo masculino; 
3.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
ts. Comprometer-se a comprovar, quando da posse, a 
éscolaridade exigida; 
~.S. Comprometer-se com a obrigação, a partir da posse, de 
residir no Município de l aranjal do Jari; 
3.7. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições 
~o cargo; 
:1.8. Comprometer-se a apresentar os documentos necessários 
por ocasião da nomeação e posse. 

4. DAS REGRAS PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. LOCAL DE INSCRIÇÃO: As insalçóes se<to feitas no 
Fórum da Comarca de Laranjal elo Jari, s~uado na Av. Tancredo 
Neves. sln, Bairro Agreste - Laranjal do Jari ·AP. oportunidade 
em que o candidato receberá o seu Cartão de Identificação. 

4.2. A taxa de inscriçào deverá se< recolhida no Banco do Brasil 
SIA • 001 . Agência 3575-0. Conta Corrente n' 5.10S.X -
TJAP/CONCURSO PÚBLICO ou no Banco Bradesco SIA · 237, 
Agência 1420·6, Conta Corrente n.• 32.33t-4 
T JAP/CONCURSO, podendo ser teita, ainda, no Banco Postal 
<los Correios de Laranjal do Jart 

4.3. No ato da lnscnc;4o. o candidato deverá apresentar cópta 
autenticada da carteira do Identidade, ou cópia simples 
acompanhada do original e o comprovante de pagamento da 
t~ de inscrtção. 

4.4. O requerimento de inscrição será dirigido ao Presidente da 
Comissão, e conterá os seguinles dados: 
a) nome completo e da1a de nascimento; 
b) números da cédula de Identidade e do CPF; 
c} endereço completo, com e-mllil, se possuir; 
d) tempo de serviço públiCo, se for o caso; 
e) telefone para contato. 

4.5. PERIODO DE INSCRIÇÃO: 08 a 29 de janeiro de 2010 
(dias úteis). 

4.6. HORÁRIO DA INSCRIÇÃO: das 8h às t 7h30min 

~ .7. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO; O vaiO< de Inscrição é 
do AS 72,87 (setenta e doés reais e oitenta e sete centavos). 

4.8. O Presidente da Comissão indeferirá os requerimentos de 
inscrição que não atenderem ao disposto neste edital. 

4.9. As inscrições poderéo ser feitas por procuração pública ou 
particular. neste último caso, com 8 necessiidade de 
reconhecimento de firma. na qual deverão constar poderes 
especificas para onscrição no presente Concurso Público. 
lnduslve deverá mencionar o cargo para o qual o candidato 
pretende se inscrever • . • · 

4.1 O. Oeverá ser entregue cópia do instrumento de procuração 
juntamente com o documento- de idenlidade do candidato 
exigido para inscríçáo, não se admilindo Inscrição via postal, 
p'or fsx ou por e-mBil. 

4.11 . O candidato inscrilo por procuraçào assume total 
responsabilidade palas intorrnaçOes prestadas por seu 
procurador, arcando. oom aa consequências de eventuais erros 
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de seu r~presentante no preenchimento do tormutário de 
inscrição 

4.12. As rnsctíçOes defendas serao drvutgadas pelo DJE- Diário 
~a Justiça EletrôniCo. 

4.13. Dentro do prazo de 48 (quarenta e cito) horas. contados 
da publiCação referida no Item 4.8, poderá o candidato com 
inscrição indeferida recorrer da decisão para o Presidente da 
Comissão, fundamcntadamente. protocohzando o recurso no 
F;órum da Comarca de Laranjal do Jari ou diretamente na 
Escola Judicial do Amapá, s~uada na Avenida Padre Júlio Maria 
lombaerd. n•. 958 - Centro - Macapa. 

4.14. Os locais e horários de realizaçào das provas, no 
Município de Laranjal do Jan, serao publicados no OJE - _Diário 
da Justiça Elctrónico c divulgados na sede do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá. no Fórum da Comarca de Laranjal 
do Jari. com antecedência mlnima de 48 (quarenta e oito) horas. 

4.15. Logo que ultimado o processamento de eventuais 
recursos interpostos. a Comissão os julgará. imediatamente. 

5. DO REGULAMENTO 

5.1 . Os candidatos aprovados e ctassifocados deverão 

suometer-se a exames de sanidade 1lsica e mental perante a 
JUNTA MÉDICA DO TRIBUNAL, sob pena de eliminação 

5.2. A Comissão do Concurso ó composta pelo Desembargador 
MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, Cooegedor-Geral da Justiça, 
em exercício. que a prosido, pelos Desembargadores CARMO 
Ã'NTÓNIO DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO FONSECA 
VALES, pelo Juiz JOSÉ LUCIANO Dé ASSIS, na qualidade de 
Membros, e pelos servidores JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA, 
ODETE INÉS SCALCO e RAIMUNDO JOSJ: SILVA. secretários 
da Comissão. designados pela Portana 23661/2009-GP. 

5.3. Em caso de vaga ou renúncia de membro da Comissão, o 
Presrdenta do Tribunal nomear:! o respectivo substiluto. 

5.4 . .funcionará como Secretário-Geral do Concurso o Servidor 
JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA. 

5.5. O Presidente da Comissão podará antecipar providências 
pertinentes à divulgação do concurso, através dos vários meios 
de comunicação. 

6. DAS PROVAS 

6.1. O conC\Jrso público compreenderá a aplicação de prova 
objetrva. de caniter ehminat6rra e classificatôria e de prova de 
digilaçào, esta apenas de caráter etimrnatório, envolvendo as 
matérras a segll1r 

6,1.1. DA PROVA OBJETIVA 

6.1.1.2. DISCIPLINAS: 
a) Língua Portuguesa (20 questões). 
b) Conhecrmentos Gerars (tO questões). 
c) Direito Constnucronal (10 questões), 
d) Oueilo Processual Civil (20 questões); 
e) Ooreito Processual Penal (20 questões) 

6.1.1.3. DURAÇÃO E HORÁRIO DA PROVA: 
a) A prova objetiva terá a duraçjo d~ 05 (cinco) horas, com 
inicio previsto para às Bh e tónmino para às 13h, e se<á 
realizada simu«anearnente por todos os candrdatos. 

6.1.1.4. DA APRESENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS: 
6.1.1.4.1. Os candidatos deverão se apresen1ar para a 
realização da prova no dia e local designados, com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horàrio 
afixado para o Inicio da prova. munidos dos seguintes 
documentos e matenais: 
a) cédula de Identidade: 
b) cartào de Identificação; 
c) caneta esferográfica (azul ou preta); 
d) lápis; 
e) borracha 

6.1 .1.4.2. O Cartão de Inscrição só terá validade acompanhado 
de documento de rdentrdade, com lotografia. 
6.1.1 .4.3. Não serâ aceita cópia de documento de Identidade. 
aonda que autentiCada. nem protocolo do documento. 
6.1.1.4.4. O candidato que náo apresentar documento de 
iQentrdade onginal. na forma definida neste edital. náo poderá · 
realizar as provas e será automaticamente elimrnado do 
concurso publrco. 
6.1.1.4.5. Os portões dos locais de realização das provas 
serão fechados impreterivelmente às 7h30min. não sendo 
permitida em hipótese alguma a entrada de candidatos que se 
apresentarem após este horáno. 
6.1.1.4.6. Os candidatos entrarão nc local de roali2ação da 
prova portando apenas objetos de uso estr~amente pessoal. 
além dos acrma enumerados. 
6.1.1.4.7. Não será perm~ida , durante a realização das provas, 
consulta a nenhuma an01ação, doC'Jmento, livro. texto de 
qualquer espécie ou aparelho eletrônico. bem como a 
comumcaçâo, o empréstimo ou a troca de materiais entre os 
candidatos. 
6.1.1.4.8. Para a realização das provas. não serã permilido ao 
candidato entrar ou penmanecer com armas ou aparelhos 
eletrônrcos. Caso o candidato leve ~uma arma ou 11parelho_ 

eletrônrco. estes serão recolhidos pelos fiscais de sala e 
entregues à Coordenação do Concurso, sendo devolvidos ao 
final da prova do candidato 
6.1.1.4.9. O candidato que desC\Jmprir o disposto nos itens 
antenores será ehmmado sumariamente do concurso. 

6.1.1.5. DA CLASSIFICAÇÃO PARA AREALIZAÇÃO DA 
PROVA DE DIGITAÇÃO 
6.1.1.5.1. O candidato obtera classificação para se submeter à 
prova de di{jrração se acertar o mínimo de 50% (cinquenta) por 
cento das questões e se a sua classifiCação estiver entre os 40 
(quarenta) primeiros colocados. 
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6.1.1.5.2. Cada questão objetiva valerá 1,25 (um vírgula vtnte e 
cinco) pontos. 
6.1.1.5.3. Serão consideradas erradas as questões respondidas 
com rasura ou com mars de uma resposta assinalada no cartão 
resposta. 

6.1.2. DA PROVA DE DIGITAÇÃO 

6.1.2.1 . A pro-.-a prállCa de digitação, também de carliler 
eliminatório. será realizada apenas pelos candidatos aprovados na 
prova objetiva, nos 40 (quarenta) primeiros colocados para o 
cargo de TECNtCO JUDICIÁRIO ·ÁREA JUDICIÁRIA; 
s:1.2.2. A pro-.-a prática de dighação oonsist.i'á na digitação de 
texto com observência ela agilidade c visão geral dos comandos 
basiCOS: 
6.1.2.3. A prova prátiCa de digitação s91á avanada na escala de O 
(zero) a 100 (oom) pontos. considerando-se classilicado o 
candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos. observando os seguintes critérios: 
a) a prova de dlghação constituir-se-á ela cópia de um texto 
escolhido pela comissao. a ser copiada durante to (dez) minutos; 
b) os candidatos aos cargos de TÉCNICO JUDICIÁRIO · ÁREA 
JUDICIÁRIA deverão atingir a média mínima de 100 (cem) toques 
liquidas por rninuto, Já descontados os erros; 
c) a ausência de esp<ll;amento, de pontuação, bem assim erros de 
grafia. inversão ou omissão de pa!avras ou qualquer outro erro. 
Peoahzarà o candidato com Ot (um) toque por cada toque errado 
ou omr~do; 
d) a nora máxrna ela prova de drgitação será de 100 (cem) pontos; 
e) o candidato que fizer o mínimo de toques exigidos no item "b" 
obtocã a nota mínima de aprovação, que é de 50 (cinquenta) 
pontos, enquanto aquele que atingir o dobro do mínimo de toques 
exi9dos ou mas. alcançará a nota máxima. que é de 100 (cem) 
pontos; 
f) as notas intenmcdiárias entre a mlrlma e a máxima sarao 
aferidas em observância à seguinte fórmula: o total de toques 
liquidas, multiplícado por 100 (cem), dividdo po1o dobro de toques 
mínimos exigidos. 
~.1.2.4. A prova de digitação será realizada no dia 08 de março 
de 2.010. às 8h. nas dependéncras do Fórum da Comarca de 
Laranjal do Jari. devendo os dassificados se apresentarem com 
o cartão de inscrrçáo e identidade, com antecedência mínima de 
30 (trinta) rni~utos . 

7. DA CORREÇÃO DAS PROVAS 

7.1 . As notas obtrdas por cada candidato determinarão a 
classilicaçjo linal para os cargos vagos, desde que aprovado na 
prova de digitação. 

1 .2. As provas serão corrigidas pela Comissão do Concurso. 

i .3. No caso de erro ma1criat, o recurso devorá ser interposto 
para a Comissão. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado 
da pubhca~o do resultado no . DJE - Oiáno da Justiça 
Etetrônreo. 
7.4. Efetivada a correção da prova objetiva, suas notas serão 
lançadas em ata e publicado no OJE - DiáriO ela Justiça 
8etr0nrco e • lixados no átrio do Fórum da Comarca de Laranjal 
do Ja11 e nos quadros de avrsos do Tribunal de Justiça. 
7.6. Ocorrendo empate na ctassifrcaçâo final entre os 
cllndrdatos, o desempate ocorrerá pelos critérros abaixo, 
sucessrvamente. obedecida 8 ordem de precedêncra: 
a) maior número de acenos nas questões de Processo Civrl; 
b) maior número de acertos nas questões de Processo Penal; 
c) maior número de acenos nas questões de Português; 
d) maior tempo de 5erviço público devidamente comprovaao; -
e) maror idMe, considerando-se, inclus.,e. dias e horas para a 
apuração . 

7.7. Apurada a classificação dos candidatos, o Presidente da 
Comrssão proclamará os aprovados e classificados através de 
edital. 

7.8. No caso do eventual insurgência c:>ntra a proclamação do 
resultado, desde que fundamentada em violação deste 
F;legulamento, observar-se-á: .• 
a) o recurso administrativo serâ llterposto em petrçao 
apresentada no prazo de 24 (vtnte e quatro) horas, contado da 
publicação do resuhado linal: 
b) o recurso Interposto ao Presidente do Tribunal de Justiça 
será distribuído 8 um Desembargador, realizando-se o 
jUtgamento em Sessão Especial do Tribunal de Justiça. 
convocada para 10 (dez) dias após; 
c) o Desembargador que integrar a Comrssão do Concurso 
poderá tomar parte na drscussão e jlilgamento dos recursos 
adminrstratrvos, 
d) exaurido o prazo para o reC\Jrso previsto na atinea ·a· deste 
itenr ou julgados os recursos eventualmente interpostos, o 
Tnbunal homologará o resultado do Con~urso. 

7.9. O ingresso na categona do Quadro Permanente da 
Çornarca de Laranjal do Jari dar-se-á na primeira ralerõncia da 
classe rnlcial. observadas as disposiçõos da Lei n• 0726/2002, 
das Resoluções do Tribunal de Justiça c da Lei Estadual N" 
0066/93. 

8. DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

8. 1. A rnscriçào do candidato lmptidarà ace~eção das normas · 
~ra o concurso. 

a.2. Nào serão fornecidas inlormaçbes por telefone a respeito 
das datas a locais de realização das provas, devendo o 
candidato observar rigorosamente os editais, os avisos a os 
comunicados publicados rio OJE · Diário da Justiça Elelrõnico 
do Estado do Amapá, no endereço eletrônico ~ap,iu.s.b( e 
ãt!xados nos quadros de avrsos do Trib!Jnal de Justiça e no átrio 
do Fórum da Comarca de Laranjal do JarL 

8.3. O resultado linal do concurso será homologado pelo TJAP, 
publicado no DJE - Diáuo da JustiÇB EletrOnico do Estado do 
Amapá, no Oiãno Oficial do Estado do Amapá, divulgados no 
endereço eletrónico 'ltJai. tja.cWvs.III o afixado nos quadros da 
avisos. 

8.4. Os candidatos aprovados no ooncurso serão nomeados 
para exercerem os cargos na Comarca de Laranjal do Jari. 
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q.s. O candidato aprovado. após empossado, . deverá residir. 
Qbrigatoriamente. na Comarca de Laranjal do Jan. 

8.6. Antes da nomeação ainda que depois de oonctuído o 
concurso e fena a classificação. qualquer Membro da Comissão 
P.oderá pedir o cancelamento da inscriçáo ou a e~minação de 
dandidato, desde que apresente motivo relevante, devidamente 
comprovado. 

8.7. O prazo de validade do Concurso Publico serâ de 02 (dois) 
anos, a contar da data de homologação do resultado final, 
prorrogável uma vez por igual período, se assim recomendar o 
i(lteressa público. 

S:S. A legislação com vigência após a data de publiCação deste 
edital. bem corno as alterações em dispositrvos constitucionais, 
regais e normativos a ela posteriores não serão objeto de 
avaliação nas provas do concurso. 

8.9. O candidato aprovado deverá manter seu endereço 
atualizado até que se expire o prazo de validade do concurso. 

8.10. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos 
pela Comissão do Concurso. 

~- DOS PROGRAMAS 

9.1. Para o cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIAL 

9.1 .1. ~~..fORTUGUESA: 
Fonologia. Fonema. Classificação dos fonemas Encontr"' 
vocálicos. Encontros consonantais. Digrafos. A palavra qua 
ao número e quanto à posição da sílaba tônrca. Ortografia 
Emprego de letras. Palavras hornónimas e parônlmas 
Acentuação gráfica. Morfologia. Estrutura das palavras. 
Morfemas. RadiCal. Afrxos. Desinências. Vogal temática e tema. 
Vogais e consoante de ,igaçào. Processo de form.;ão d· 
palavras. Derivação. Composição e outros processos d• 
formação de palavras. Pontuação. Emprego da tempos e modo. 
verbais Vozes do verbo. Sintaxe de concordância. Sintaxe de 
regência (incluindo crase). Sintaxe de cotocaçjo pronominal 
Classes e funções do SE e do OUE. Termos da oração Period · 
simples e período composto (coordenação e subordinaçãO) 
Funções da linguagem; Conoteçjo e denotação. Signific 
das palavras. Figuras de sintaxe. Figuras de palavras. f, 
de pensamento. Dialetos, !alares regionais, norma 
linguagem cotidiana. Modalidades discursivas. Oh 
jornalístico, !~erário, publicitário. Interpretação de texto. 
9.1.1 .1. Não será exigida nas questões de lingua pOrtuguesa a 
nova regra objeto do Decreto 6.582/2008. (Novo Acordo 
Ortográfico). 

~. 1 .2.J;QNHECIMENTOS GERAl$_: 
9.1 .2.1. HiS1ória Geral e do Brasil; 
9.1 .2.2. Geogralia Geral, do Brasil e do Amapá; 
9. t .2.3. Atualidades: (acontecimentos relevantes, nacionais e 
rntern~cionais de 2000 a 2008). 

9.1.3. D/REI!Q.Ç_ONSTIT\JCIQNAL: 
9. t .3.1 Dos Direhos e Deveres Individuais e Coletivos, indusive 
doutrina (art 5'. CF); 
9 .. 1.3.2. Dos Munleiplos. rnclusive doutrina (arts. 29 a 31, CF); 
9,.1.3.3. Da Adminrstração Pública. indusive doutrina (arts. 37 a 
4_3, CF); 
9.1.3.4. Do Poder Judiciário, inclusive doutrina (arts. 92 a 126, 
CF); 
9 . t .3.5. Das funções essenciais à Justiça, inclusive doutrina 
(ans. 127 a 135, CF). 

~-1.4. Q!.B§!J:O PROCESSUAL CIVJL: 
~. 1 .4 . 1. Atos processuais (forma, tempo, prazo e comuniCação), 
inclusive doutrina, (arts. 1 ' a 475-R, do CPC); 
9; t .4.2. Execução por quantia certa, inclusive doutrina (arts. 566 
9:795, CPC), , 
9.1 .4.3. Processo cautelar, lndusive doutrina (arts. 796 a 889, 
CPC); 
9. t .4.4. Recursos, inclusive doutrina (arts. 496 a 565, CPC); 
!1.1.4.5. Procedimentos Especiais, inclusive doutrina (arts. 890 a 
f. I 20, CPC); 
9. t .4.6. Súmulas do T JAP, do ST J e do STF. 

9.1.5. Q\!:ID'[QJ'R~,.yESSUAL PENAL: 
9. t .5.1. Do processo em gorai, lndusive douuina (arts. 1' a 393, 
CPP); 
9. t .5.2. Do processo em espécie, induslve doutrina (arts. 394 a 
555, CPP); 
9.1.5.3. Das nulidade. inclusive doutrina (arts. 563 a 573. CPP); 
~.1.5.4. Dos recursos, Inclusive doutrina (arts. 574 a 646. CPP); 
9. t .5.5. Disposições gerais do CPP, inclusiva doutrina (arts. 791 
a 811. CPP); 
9.1 .5.6. Súmulas do ST J e do STF. 

Macapá-AP, t_;)em~ 

Desembargador M~RTYEV DE QtJEIROZ ~~te da Comissão 

~ticações Diversas 

A , Empresa TRATALIX ·· . . SER~ÇOS 
.AMBIENTAIS DO -- ~RASIL - LTDA-EPP 
(C,NPJ n• 10.74.7.923/0001-65) 1oma yúb!ico 
que-rcçebcu ·da Secre_taria de ~lado dQ Meio 
Ambiente' . do A{Oápá/IMAP, â I;.icença de 
Oyeiaçà~ para coleta,· transporte c tratamento de 

'Resíduos Pcri~osos c Não Pcril!osos. · 
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SEPÉ TIARAJÚ EMPREENDIMENTOS LTDA 
POS!Q LA(;QA 

Torna público qu• RECEBEU a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO N° 027312009 para o <Urcicio de 
atividad• d• Comércio VarcjiJta de CombustívriJ 
para veículos Automotores, na Rod. Duca S<r ra. Km 
I , Bairro Ah·orada, Maca_pA-AP. 

R. CAETA:-10 DE ALMEIDA- EPP. 

Torna público qut RECEBEU a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO N° 0147/2009 pan exercício dt 
Transporte Rodoviário dt Cargas Ptrigosu. na Av. 
dos Aimorls, N° 263, Beiro!, Macap!- AI'. 

ENERGÉnCA COPA LTDA 
CNPJ(MF)08.836.45310001-ô4 

Torna público que reccbeu'do IMAP, a Licença de 
Operação n• 228/2009, para atividade de 
produção de Carvão, localizado no município de 
ltaubal/ Curicaca, Rod. AP 340-KM 35. 
Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental. 

CO~USSÃO PHO - 1'\JNDAÇÁO DO 
SIIIDIC:ATO DOS SERVIflORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PEDR.\ 1:1111\NCA DO A \IAP.~ RI· ,\P 
SIDSPMP!l_A_ 

F.DOAI~DE CONvOCAcx_An 
Pelo prtSPnlf' Eduil, ftcAm ronv.dados tO\Ios o.s Sffl•dorf"S 

Púbhcos do Mcrut~plo dr Ptcba !lranca do Anlap.lf• - Amapá, para 
ASSEMDLfiA GERAL rlr Fw1daçAo da F.ntodade qur ocorrrrâ no d~a 
26 rlr Janruo d< 2010 •• l7:00h 1\.1 C.imara Muniri pal de v.,.eadorrs, 
soto • Rua Drollnda Gomrs sln"- Crmro, Jl>r> <raw da segwrtr paut.>. 

a) Fund.o1.1o do Soiii!iii1Õ oos ~rrvuJoro• Pútlicos do o\lunklp10 de 
PP<lra BriiiKd do Am>porf /AP.(SIDSPMPRA); 

.b) Discussão • apfov•ç~o do Estatulo Social: - - - -

c) Elr1çlo t posso da DtrtroriA f.>cecuuva • ConSI'Iho fiscal Provosónos 
COm ff'~JWCIIVOS Supltl\lfS, 

d) f.wtçlo dr Comri\Jw(~;; 

fl F.li"\dO a Fedmçlo d• Serv1dor•s Público do Es1adn rlo An~avâ 
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PRE~EITUIIA MUNICIPAL DE MAZAGÀO 
CNPJ N'. 05.986.427/0001-24 

LEI COMPLEMENTAR N'309/2009· PMMZ 

DISPÕE SOBRE A 
CONTRIBUIÇÃO DOS 
SERVIDORES DO MUNICIPIO 
DE MAZAGÃO· AP . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAZAGÀO: Faço saber 
que a Camara Municipal de Mazagao. "APROVA" e eu 
' SANCIONO" a seguinte lei 

Art. 1" ~ Servidores de Mazagão, Estatutânos ou 
Celetistas, do quadro de provimento efetivo ou 
ocupantes de cargos de provimento em comissão, os 
aposentados ou pensiOnistas, CONTRIBUIRÃO para o 
REGIME GERAL DA PREVID~NCIA SOCIAL, 
observado o disposto nos artigos 201 e 202 da 
Constituição Federal. 

Art. 2"· A Contribuição Social mensal dos servidores do 
Município de Mazagao, obedecera o percentual mensal 
estabelecido pelo INSS, incidente sobre a totalidade da 
base da contribuição. 

Art. 3"- Esta le i complementar enlla em vigor na data 
de sua publicação. retroag1ndo seus efertos à data da 
publicação da Emenda Constrtucional n'41, de 19 de 
Dezembro de 2003. 

tPI\L DE 111\ZAGAO 18 DE 

~-tlv 
Josi Corlos C rrrulk Corra/li o 

, ,UtiTO MU Nri•I. HMUAUO 

"OINCRA 

Torno publico que requc<cu 1 SEMNAP 4 J.cmça amb~<:n1al P•• 
atlcrturo ~e 26.0 km de csllado •iconll e constnrç&o de 105 metros de 
ponte de madeuo no ProJeto de Asstrlliiii>Cnto V1l1 Velho do Cas>~pca<. 
mun1clp10 ele 0 1apoqur NAo fot determmado esrudo de 1mpocto 
amb1cn~a1 · 

· oiNCRA 

Tooua publ<eo q~ <eq...,<u a SEMA/1\P i tiéc;,ç.a lmbi<n<al pera 
consuuçao de lO metros de ponte de made1ro no Pro)t1o de As~lm<1\lo 
Nova V1da. munoc1poo de Tanarugalzinl>o Njo fo1 deltrm10ado eJtudo de 
tmpae~o am~entar 

"O INCRA 

Turna publt<u ~uc requereu a SEMNAP a licença ambiental para 
rctiiP"IIÇ~ de 10.0 ~m ele t1trlda YJC1n1l e tons~ dr 20 metros de 
JIO<'I< \lç madeua no Pru~lu de As~wnento Novo \lida. n·•unelpio de 
TanarugoiZJr.lto NAo fot determ1nado estudo dr Impacto omb1cn1al" 

"O INCRA 

Torno publico que r.:qU<rcu a SF.MNAP i licença ambiental para 
cons~uçAu dr 51 metros de ponte de madc~ra oo ProJclo dt Assrntamento 
CrU'Imo. mun1t1p1o de Amapi Nlo fo1 dctrrm10ado Uludo dr impaclo 
amb1en1at· 

"OINCRA 

Toma pubhto que requereu a SEMNAP 1 hcença ll!lbrental para 
rccupcuçlo de IJ.O km de Ciliada vJCnt.ll oo Projtto de Ast<:nl&tnCnto 
Rom Jesus dos Fernandes, m~iclp1o de TartiiNgallinbo. Nao foi 
dttcuntnado csludo de impu:~o amtHenla l"' 

·O INCIV. 

I urnu publ1co que rcqU<reu • SEMNAP i licença ambiental paro 
recuperação de ll .O km de esuildo vic1nol no Proj(to de AJserwamcmo 
Pcrimet1al No<\c. murucip10 <lc Pc.dra Sr-.a. Nao f o. del<rmonodo utudo 
de rmpacto amb1<:nt.tl . 

"OINCRA 

l'oma plihhco que requereu 1 SEMAIAP i hccoç.11 ambiental paro 
rttupcr>çau de 9.0 km de tsttada VICirW "" Projtlo de Assrntomrnlo 
MatAo do Poaçaca. n>Jn1cip1u dt SaNana Nlo foi de1trm1nado estudo dt 
•mpacto ambiental'' 

"() INCRA 

Tomo públ1co Qllt rcqurreu 1 SEMN IIP 6 htençl ambomtol para 
rt cup<raçJ<> de 31.3 km de es~ada vicinal no Projeto de 1\sscntomc:nto 
( edro. munic•r•• de Tartwugalm•h<> Não foi deJmninado ntullo o1c 
tmp1c1o Mlbtcntar· 

..O INCRA 

Torna publico qur requereu a SEMNAP à hcenço ambrenJal para 
abcnur• de 10.0 km de estrado VJ<inol oo Projeto de i\ssenoamcnw Prdra 
Hrorico. muncip10 de Pedro Bronca Ni o foi deltrm1nado estudo de 
1mpactu amb~s:nlol .. 

'O INCKA 

I orna publ1co q~~e requcrro a SF.MA/AP i ltccnça amb1<:ntal paro 
atlcnura de 8.0 km de <s ilo da YICinal no PrOJriO de Assentamento Cedro . 
mumctpiU dr TanarvgabJnbo NAo fui detenn1nado estudo de tmpoeto 
ambiental .. 

ln~ 11 1u1u Nac1onal de Colomuç~o e Reforma Agrtin• · INCRA 

f orna plibl~eo que ltQucrtu ao IMAPISEMA-AP a hcenço ~~mb>enlol do 
?rnJ<tO de Assentamcmo 13om lC$US, locahudo no mllfticlpio de 
Tarwugal>.inho. Nao f01 drtcrminado eSiudo de 1mpacto amb1rntal. 

!r.stll\40 Nactonal de Colon11.açAo r Reforma Açllr!a - INCRA 

-:::-:: pi:blico que rcque1cu ao IMIIPISEMA-AP a licrnça amb1en1al do 
~:·:::: :1: Assenlamtnto Pcnmctral , locahz.ado no munw:lpoo de Pedra 
~:-!.~::~: 6> Amapll'l NAo f01 detmn~nado estudo de impacto ambiental 

lrutttuto Nationll dt Coloaiuçio e Rtfortna AgJiril • CNCRA 

·::ma público que reqt~treu ao IMAPISF.MA·AP a lictnço omb1enlll do 
~:'.Jt10 de Assentamento Srru do Nav1o. localizado no muni e~p1o de 
~do NaVIO Nlo fOI drtcrmmado csrudo de lmpaoto llmblenlal 

Instituto Nad onol de Colonizoçlo c RefOONI Agrino- INCRA 

Torn• publoco que requrreu ao IMAPISEMA·AP o licenço ambirrJtal do 
ProJeto dt Aucrtamcnto Cedro. loclluado no mun1cip1o de 
T arurugalrinho N~o ror delcrmutado wudo :lc nnpac1o amboenlal 


	

