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ESTADO DO AMAPA 

Diário Oficial 
DECRETO N9 DE 02 DE JANEIRO DE 1989 

N2 0048 MACAPÁ, 12 DE MARÇO DE 1991 - 3~ - FEIRA 

Governador do Estado do Amapá 
ANNIBAL BARCEUOS 

Chefe de Gabinete do Governll'dor 
Maj . ,PM RONA LDO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Vice-Governador do Estado do Amapá 
RONALDO PINHEIRO BORGES 

SECAET AAIADO 
. Secret6rro de Estado d a Administração 

Dr. JOSt D IAS FAÇANHA 

•Dr. 

Dr. 

Dr!. 

Dr. 

Dr. 

Advogado Go rai do Estado do Amapá 
EMA NUEL MOURA PEREIRA 

Secretário de Estado do Planejamento e Co~ rdenaçlo Geral 
RAIMUNDO BRITO DE Al.MEIDA 

Sacrot6rio do Estado do Trabalho e da Promoção Social 
MA RIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA A_MORIM 

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento 
PAULO CELSO DA SILVA E SOUZA 

Secret6rio de Estado da Justiça o Segurança Pública 
ALUIZIO PEREIRA DA SILVA 

Atos do· Poder Executivo 

GOVERNO DO ESTADO. DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0961 DE tt DE MARÇO DE 1991 

O Governador d9 Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
sAo conferidas pelo Artigo 25, § 1 P da ConstituiçAo Federal, § 2P do Artigo 14 
do Ato das b tsposiçóes Constitucionais Transitórias e Lei Complementar nP 
41, de 22.12.81, · 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, Chefe do Ga
binete do Governador, para viajar da sede de suas atribuições, MACAPÁ-AP, 
at6 a cidade de BELtM-PA, no período de 14 a 16.03.g1, afim de tratar de 
assuntos de interesse da administraçAo amapaense. 

Art"2P- Revogam-se a~ disposições em contrário. · 

Macapá-AP, em 11 de março de 1991. . 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

GO VERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0962 DE tt DE MARÇO DE 1991 

O Governador do .Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
sáo conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal,§ 29 do Artigo 14 -
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 
41, de 22.12.81, -

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar JOSÉ DIAS•FAÇANHA, Secretário de Estado de 
Jldministraçáo, para viajar da sede de suas atribuições - MACAPÁ-AP, até a 
cidade de BELÉM-PA, no perfodo de 11 a 13.03.91, afjm de tratar de assun
tos de interesse da administração amapae..!!!l!;. 

AuditQr : do Governo do Estado 
~r! MARIA DE LOURDES SA NTOS SILVA 

Prol. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Dr • 

Secretário do Eatado· da Educação Cultura e Esporte 
ANTONNEI PINTO LIMA 

Secret4rlo de Estado da Fazenda 
JANARY CARVÃO NUNES 

Secretário de Estado do Obras o da Infra-Estrutura 
RICARDO OTERO AMOEDO' SENIOR 

Secret6rio de Estado da Saúde 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

SecreUrlo de Estado de Assuntos Extraordinários 
ROBERTO GARCIA" SALMERON 

Art. 29 - Revogam-se as d/sposlçóes em contrário. 

Macapá-AP, em 11 ~e março de 1991. 

ANNIBAL BARCEUOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0963 DE tt DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Cpnstitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 

41, de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar JOSITO BELARMINO BISPO, Direto r do Departa
mento de Serviços Gerais, Código DAS-101.2, para responder acumulativa
mente e em substituição o cargo de natureza especial de Secretário de Esta
do da Administração, no perfodo de 11 a 13 f!e março do corrente ano, du
rante a ausência do respectivo titular. 

Art. 29- Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 11 de março de 1991. 
ANNIBAL BARCEUOS 

Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0964 DE 11 DE IIARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1P da Constituição Federal,§ 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar nP 
41, de 22.12.81, e tendo em vista o teor do Offcio nP~58191-GABISEOIE, 

RESOLVE: 

Art, 19- Tornar sem efeito o Decreto (P) n9 0847, de 20 de fevereiro 
de 1991, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá, n9 0035, de 21 de 
fevereiro de 1991. 

Art. 29- Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 11 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCElLOS 
GotiWII8do:' • 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~096~ DE 11 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § I~ da Constituição Ff!deral. § 29 do Art1go 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Tr<u;sitó,as e Lei Complementar n9 
41, qe 22. 12.8 1. e tendo em •·ista o teor do O:icio n9 058191·G~BISEOIE. 

RESOLVE: 

Ar/. 1_P • Designar /!'NÁ .CÉLIA. FERR51RA CEARENCE, _ocupante do 
cargo de Agente Administra /ivo, Nl-28: pertencente ao Quadro Permanen te . 
·de Empregos do exlinto TerÍi tório· Federal do Amapá, para a função de cdn· 
fiança de Secretário Administrativo. Código DAI-201:2. do Gabinete da Se· 
crctaria de Obras e Serviços Públicos. · 

Art. 29 _. Revogam-se as disposições em contráf/o. 

Mac_apá-AP. em 11 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
G_overmidor 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (PJ. NP 0966 fJE- iJ DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiçóes que lhe 
são conferid!JS pelo Artigo 25, § tP da Constituição Federal. § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran;;itórias e Lei Complementar n9 

41, de 22. 12.8 1, e tendo em v1sta o teor do Ofício n9 0184191-SESA, 

RESOLVE: 

Art. l P • Designar os Té-cnicos ab!Jixo relacionados. para sob a pre· 
sidencia do primeiro. comporem a Comissão Estadual de Prevenção contra a 
Cólera no Amapá: \ · 

-Joana Maria Aquino Leão 

-José -Edvaldo Nonato Sil~a Lima 
- José.Raimundo Coutinho Peréira 
-Edson Silva de Souza 

-Departamento de Saú· 
. de!SESA · 
ISPAFISUCAM . 

' -Defesa Civil 
- iNFRAÉRO 

"' - Maria do Socorro Rodrigues Ribeiro - V1g11ânc1a Sanitáf/a!SantaniJ 

- Mário Mendonça de Jesus - SecretariiJ Munic1pat de 
' Santana 

-Carlos Humberto de Almeida Garcia -Coordenadoria de Comu11f· 
r. ação 

-Antonio Luiz Cardoso Neto - Secretaria Municipal d~ 
Saúde/Santana 

-Mário de Souza Rosas Filho -19 Ten. Med.·39' BEF 
- LCSPISESA 
-Departamento de Vigilânc'ia 

-Éisa Lopes da Silva 
, . -Ciélio Rob_erto d.e Olivfiira Monleiro 

Sanitária e Fiscalização! 
SESA 

- João Ba tis ta Bosque Nunes - CAESA 

Att. 2P · _Revogam-se as disposições em co'ni rário. 

Macapá-AP. em 11 de março-de 1991. 

I 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N 9 0967 DE 11 DF MARÇO DE 1991 

O 'Governador do Estado do Amapá, ·usando das atribuições qL 
. são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal. § 29 do Ar/i 
do Ato das Disposições Constitucionais Trimsitórias e Lei Complem~n. 
41, de 22. 12.81, e tendo em vis.'a o teor do Oficio n9 0196191:SE!SA, 

. RESOLVE: .. 
Art. 19 ·Designar. OSVA LDO ALVES TEIXEIRA,' Secretário de 

do da Saüde, para viajar da •sede. de s uas ai ribuições • MACAPÁ- AP, 
cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 11 a 13.03.91 , afim de tratar d 
suntos de interesse da administração amapaense, junto ao Ministér' 
Saúde. 1 

• · 

Art. 29 • Revogam-se as dispo~jçõf!s e,m contrârio. 

MacaiJá·AP, em 11 de março de 1991. 
"( ·., 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N 9·0968.DE 11 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do E~tado do Amapá, usando das atribuições qt 
são conferidas pelo A~tigo 25. § 19 da Constituição Federal, § 2P.do Ar/1 
do Ato das Dispo-sições Conslitucionais Transitórias e Lei Cdmplemen 

. \ 
' .. 

\ 

. 

41, d'e 22. 12.81. e tendo em vis ta o teor do 0/icio n9 0196191-SESA, 

RESOLVE: 

Art. 1P . Designar JOANA. MARIA AOUINO LEÃO. Diretora do De· 
parramcmto de Saúde. Código DAS- 10 1.1. para responder acumulativamimte 
c ·em substituiÇão o cargo de natureza especial de Secretário de Estado da 
S~úde, no periodo de 11 a 13.03.91, durante a'ausência do respectivo titular. 

.Art. 2~ · Revog'!m-se as disposições em contrário. 

Mac<yJá· AP, c_m 11 d~ ~arÇo de 1991 ; , 
. I 

ANNIBAL.BARCELtOS 
Governador. 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

. ' 
DECRETO (P) NP 0969 DE 11 DE MARÇO-DE 1991 

I' O Govérnador do Es tado ·do Amap~. usando das atf/buições que lhe 
são C:onlefldas pelo Ar ligo 25, § t P da Constituição Federal, § 2P do Artigo 14 
do Ato das Disposiçóe~ Constitucionais Transitórias e Lei Complementar nº 
41, de 22: 12.81, · " 

RESOLVE: 

Art. 79 ·Dispensar WELL/GTON SANTOS DA SILVA·, Datilografo, do 
·Ou adro Pessoal do extinto Território Federal do Amapá, da Função de-Con· · 
fiança de Assistente, código DAI-202.3, do Serviço Médico Pericial, do De· 
pa;tamento de Pessoa/ISEAD, . 

Art. 2º. Revogam-se ~s disposiÇões 'em cpntrário. 

Macapá-AP, em 11 de ,ma'rço de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador. 

CftOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRET.O (P) N 9 0970 DE 11 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições· que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1v da Consti tuição Federa( §' 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições ' Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 

41. de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 · Designar a servidora BE,qNADETE DA SILVA MOREIRA, 
Auxiliar Operacional de SeNiços Diversos, do Quadro de Pessoal do e·xtinto 
Teuifo'rio F_ederal do Amapá, para exercer a função de Confiança de Assis
t_ente, Código DA/.·202.3, do Serviço Médico Pericial;· do Departamento de 
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ESTADO DO AMAPÁ 
DIA RIO OFICIAL 

Diretor do Departamento de lniP.rensa Oficial , 
Dr. JOSÉ .LUIZ BEZERRA PACHECO 

Chefe da Di~i~ão de Custos 
MANOEL MONTE DE ALMEIDA 
Chefe da Divisão de Distribuição · · 

Dr!. TELMA M! CALIX.TO DOS S. DE·.OlÍVEIRA 
Chefe da Div. Publicações e A. Gráficas .. 

JECONIAS ALVES D~ ARAúJO 

ORIGINAIS 
Os textos e~viados ã publicação devorao s~r .datilografad~ e 
aco·mpanhados d e offcio ou memorondo . 
O Diário Oficial do Estado do Amapá poderá se r e ncontrad o para 

~ leitura nas Represe nta'cões do Governo do Amapá em Brasflia.J.OF 
Rio de ·JaneiroiRJ e Behlm/PA. · ' 

HORÁRiO DE ATENDIMENTO 

Horhlo : D_as 07:30 às 13:30 horas 

PREÇOS:- PUBUCAÇÕES .·, 
• Publicações por centfmetros.d e 

coluna ••••••••••• • •• • • • ••••• • , • • • • Cr$ 300,00 

PREÇOS DAS ASSINA11JRAS 
· •. Ma capá • ••••••••• , • • . • • • • . • • • • • • • • • C:$ 4.000,00 
• Outras Cidades • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • Cr$ 6.000,00 
• As assi11aturas sAo semestrais e . . 

venctve is em .30 de junho à.31 de dezembr·o. • 
• Preço do Exemplar ••• ••••• • •. , • . • • • • • • Cr$ 50,00 
• Número atrasãdo •••••••• .. •••.••.• ·• • . Cr$ 60,00 

RECLAMAÇÕES 
DevorAo ser dir igidas por escrito ao Diretor de lrr\p re nsa Ofi Cia' do 
Estado do Amapá~ at6 8 dias ap6s o pul>llcação . . 

AulnatU1'a : Telofone(096) 222: 5364'- 223-3444-Ramals 176- 177 • 178 
· Rua : 'Cindido Mendes, n~ 458 - Centro . .. 

Macapl - Estad'o do I mapl . 
CEP 68900 

- < 
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Pessoal da SEAD. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá·AP, em 11 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
• 

DECRETO (P) NP 0971 DE 11 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 

41, de 22. 12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19- Dispensar LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO, Agente 
de Portaria - NA-06, pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto Território 
Federal do Amapá, da função de confiança de Secretário Administrativo, có
digo DA/-201.1, da Divisão de Administração Patrimonial, do Departamento 
de Serviços GeraisiSEAD. 

Art. 29- Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 11 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCEllOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ ' 

DECRETO _(P) N9 0972 DE 11 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § t 9 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais TransifÓrias e Lei Complementar n9 

41, de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar SELMA FERREIRA PAIVA, Datilógrafo, N/·12, 
pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto Território Federal do Amapá, 
para exercer a Função de Confiança de Chefe da Seção de Cadastro de 
Bens Móveis, código DAI-201.3, da Divisão de Administração Patrimonial, do 
Departamento de Serviços GeraisiSEAD. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá·A~. em 11 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0973 DE 11 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são aonferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 
41, de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 ·Designar RAIMUNDA VIDE/R~ RODRIGUES, Agente Admi
nistrativo - Nl-32, pertencente ao Quadro de Pessoal d,o extinto Território Fe
deral do Amapá, para exercer a Função de' Confiança de Chefe da Seção de 
Protocolo, código DAI-201.3, da Divisão de Comunicações Administrativas, 
do Departamento de Serviços GeraisiSEAD. 

Art. 29- Revogam-se as disposições em contrário .. 

Macapá-AP, e~ 11 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCEllOS 
Governador 

GOVERNO ÓO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0974 DE 11 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal. § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 
41, de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar MARIA EM/LIA BATISTA PICANÇO, Agente de 
Portaria, pertencente ao Quadro de- Pessoal do e'lctinto Território Federal do 
Amapá, para exercer a função de confiança de Secretário Administrativo, có-

digo DAI-201.1, da Divisão de Apoio AdministrativoiSEAD. 

Art. 29- Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 11 de março de 1991-. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0975 DE 11 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transifórias e Lei Complementar n9 
41, de 22.12.81, e tendo em vista o teor do Ofício n9 0097191-CEICT, 

RESOLVE: 

Art. t9 • Designar ROBERVAL SOUZA DE AZEVEDO PICANÇO, 
Coordenador da Coordenadoria Estadual de Indústria, Comércio e Turismo
CEICT, para viajar da sede de suas atribuições - MACAPÁ-AP, até a cidade 
de CAYENA-GUIANA FRANCESA, afim de participar da Reunião do Grupo . 
de Cónsutta Regional Brasil-França, no perfodo de 11 a 16 de março do cor-
rente ano. · 

Art._ 29- Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 11 de março de 1991, 

ANNIBAL BARCEllOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nll 0976 DE 11 DE MARÇO DE 1991 

.. 

O Govemador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 29 do Artigo. 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 
41, de 22.12.81, e tendo em vista o teor do Oficio n9 0097191-CEICT, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar CLÁUDIO CLAYER DE OLIVEIRA MONTEIRO, Di
retor do Departamento de Indústria e Comércio, Código DAS-101.3, parares
ponder acumutativamente e em substitui(ão o cargo de Coordenador da Co
ordenadoria Estadual de Indústria, Comércio e Turismo, no perfodo de 11 a 
16 de março de 1991, durante a ausência do respectivo titular. 

Art. 2o- Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 11 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governado! 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DE~fiETO (E) N9 0007 DE 11 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 10 da Constituição Federal, Art. 14, § 29, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Lei Complementar nP 41, 
de 22 de dezembro de 1981, combinado com o disposto na alínea "i'' do Art. 
50 do Decreto n9 3.36~. de 21 de junho de 1941, · 

RESOLVE: 

Art. 19 - Declarar de utilidade pública para efeito de desapropriação, 
uma gleba de terras, localizada neste Município de Macapá, pertencente a 
MARIA CREUZA OLIVEIRA DE SOUZA. 

Art. 29 - A Gleba de terras em referência, de acordo com o Memorial 
' Descritivo, está na tinha de fachada da Av. Pedro América, cujos limites e 
confrontações são os seguintes: O ponto de partida "A", determinou-se na li
nha de fachada da Av. Pedro América, com o inicio da cerca de arame tipo 

· farpado. Deste ponto com o Rumo de 869 20' SE e distáncia reta de 514,00m, 
atingiu-se o ponto "B", sendo o alinhameniD AB lateral do terreno e linha de' 
fachada da Av. Pedro América. Do ponto " B" que situa-se na lioha de facha
da com a orla do rio Amazonas, seguiu-se o contorno do rio obtendo-se os 
seguintes elementos topográficos: BC. Rumo de 169 20' NE, de. = 145,50m; 
CO. Rumo de 269 50' NE, d = 147,40m; DC. Rumo de 179 50' NE, d = 
131,50m; EF. Rumo de 69 10' NE, d = 165,40m. FG. Rumo de 459 10' NW, d 
= 73,80-m; o pooto "G". situa-se na linha de fachada d~ via lateral direita do 
canal do Pacoval; do ponto "G", com rumo de 609 20' NW, e uma tan~ente de 
380,00m, ' visou· se o ponto "H". •Sendo o a/,;Jhamento GH a lateral esquerda 
da gleba. Do ponto "H" iniciou-se o te~an·tamenlo das linhas limítrofes por 
cercados de arame farpado e identificados os posseiros, sendo obtidos os 
seguintes elementos topográficos fi I. ctm10 de 339 20' SW, d = _85, OOm; IJ. 
Rumo de 679 30' NW, d = 92,00m: JL Rumo de 229 30' SW, d = 25,50m; LM. 

· Rumo de 669 50', SE, d = 22B,20m: MA. Rumo de 279 10', d = 700,00m. De· 
tinida a área como um polfgno 1rrrtgutar de 12 lados, tendo um perfmetro de 

· 2.689, 10m e tlrea de 30,63ha. 

Art. 39 • De acordo com o Art. 15 do Decreto · lei nP 3.365, de 21 de 
junho de 1941: a presente desapropriação ~ declarada de urgência para 
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efeito de imediata' imissão de posse. 

Art. 49 - Este Decreto - entrar~ em vigor na da/a /Je sua publicação re-
vogadas as disposi_ções .em corílr~rio. . ' · . . 

•Macap~(AP), em 11 de niarço de 1991. 

ANNIBAL BARCELLÓS . 

I ' 

Coordenadoria de . Terras 

GOVERNO DO ES.TADO DO AMAPÁ 
COORDENADORIA -ESTADUAL' DE 'TERRAS DO AMAPÁ 

CO TERRA 

SEGUNDO TERMO ADI~IVO AO CONTRATO. N9 002/90-COTERRA 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9002/90-COTERRA ·QUE 
ENTRE.SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ E A COMPA . ~ 
NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ-CODEASA, PARA. OS FINS SE 
E,SPECIFI CA. . . . 

CLÁUSULA .'PRIMEIRA - Fica aditado ao Contrato n9 002/90"-. 
COTERRA, o valor. de Cr$ 10.000.000,00(DEZ MILHÕES DE CRU
ZEIROS) cuja aplicação far-se-a ·de ·accirdo com o Plano. ·de 
Ap~icação, que passa a ser ~parte integrante do p;esente 
Termo·. 

CLÁUSULA SEGUNDA - 'As despesas decorrentes da aplica -
çao do presente Te rmo Aditivo, correrão à conta dos r ecur
sos oriundos da Fonte 101 - · Fundo de Participação · do.s : ·:-3..: 
tados, Projeto/Atividade: OÚ3066. 2Ó66 - Funcionamento da 
GOTERRA, Efemento de Despesas-3490.30 - Material -de Consu~ 

. mo , conforme Nota de Empenho 91/NE00840, no ·valor-. de·· Cr$-
2 .500.000,00 (DÓIS .MILHÕES·E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS) _ em~ 
tida· em -2 1.02.91; 3490.39 - · Outros Serviços de Terceiros-: 
Pessoa Jurídica, conforme Nota de Empenho n9 9·1 /NE00839 , 
emitida em.'i1.D2 . 91,' ~o valór de Cr$ 7.50Q . 009,00(SETE MI-

. LHÕE S E QUINHENTOS . MIL CRUZEIROS): · sendo Cr$ 4. 000.000, 00. 
(QUATRO MILHÕES DE CRÚZEIROS) ,'para pagament9s pessoais e 
Cr$ 3 .5QO.OOO,OO(TR!S MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS), 
para · serviÇos. · 

CLÁUSULA TÉRCEÍRA ~ · Permanecer ina lteradas as demais 
Cláusulas e cpndi'çõe,s. do Contra to original e. Pz,:imeir o Ter-

· mo A~itivo, a ss inàdo em 28 de d e zembro . de 1. 990. 

.Macapá-AP , em 20 de fevereiro d e .1991 

ANNIBA1 BARCELLOS 
Governador, . 

ADELSON A CARNEIRO FERNANDES 
Dire'tor Presidente/CODEASA . 

RAIMÚNDO MAGALHÃES DOS SANTOS 
Coordenádor/ COTERRA 

COORDE~II:lJORIA 'ESTADUAL DE TERRAS .DO AMA!lÁ-COTERRA . 
NÜCLEO SETORIAL DE PLANEJAMENTO 

Aprov o: 
ANNIBAL BARCELLOS 1 

· Governa dor 

PLANO DE APLICAÇÃO DO 29 TERMO .ADITI VO · AO. CONTRATO N9 OÓ2/ 
90- CO'FERRA. 

. , ·cr$ 
----------------------------------------------------------
NATUREZA DA . 

DESPESA 
DJ;SCRIMINAÇÃO VALOR -

Material · de Consumo • •.•• ' •••.• • 
·• ' 

· 2,soo.ooo.oo_. 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor de Cr$.:. 
10.000.000,00 .- (DEz' MILHÕES DE CRUZEIROS) . 

Macapá-AP, 22' de j aneiro de. 199.1 . 
RAIMUNÍlO . MAGALHÃES DÕS SAN~OS : 

Coordenador / COTERRA 

· ·secretari.a de Estado .· 
da Fazenda· 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE. ESTADO DA FAZENDA 

P O R T A R I A ( N) N2 003/91-D~T/SEFAZ . 

o· sECRETÁRIO DE. ESTADO DA FAZENDA DO AMAPA', . usando de 
sua's ·atribuiçÕes e nos t ermos do· ar t i go 13. do .Convê'r]i o I CM 
66/88,- 'combinado com os artigos 28 de e , 544 do Regulamento 
do ICM/Cf, .-atual I CME., aprovado pelo De'creto · 3 , 992/77 , apli 

··cável ne s ta Unidade da ~Federação, _ por determinação do . ôe; 
ereto · Estadual n!l 006 dé 07 de janeiro de 1991.; 

COMSIDERANDO ·a disposto no artigo 14 da Lei . n 2 07, de 
29 de dezembro 'de 1988, ap licável 'neste Es tado por. determi. 
naçã~ do . cliplàma legal s upra merfcionado; 

CONSIDERAN[X) que os preços _const antes ,nesta ·Portaria 
foram pesquisados no periodg de 21 a: 25 de fevereiro de 19 
91 ; 

CONSIDERANDO , ·ainda , o plano de est a bi lização do Go..: · . 
verno _f-ederal; 

R E S O L .V E 

· Art . 12 - Estabelecer os Valor es MÍnimos para produ -
t os .comer~ializados ·ou com entra das no Esta'do. do Amapá que . 
servirão de base de cálculo do Imposto' sobre Oper ações Re
l ativa s à Circul ação . de ~e;cádod.as· e som:e Prestações. ' de 
Serviços de Trans porte Interestadual e Inter municipal e de 
Comunicação, ·ICMS , no per Íodo de l Q de março à:,3q de abril 
de 1991, 

Art •. 2 2 - A base de ~lci.Jlo do i mposto _sei:á o val or de 
clara do, pelo · contribuinte , 

I 
Parágrafo Úni~q - Na -falta ' do' ,val or da operaçao ou 

. quando o deàar~do pel o contribuir~ t e f or inf~J:i,or ao da pr~ 
Ça_, a base· de cálcul o 5erá .o esta belecido nesta Por taria. 

Art. 32 - Na SaÍ~ da madei~a nã o especif i ca da ~a ±a.:.. 
bel a ~nexa , a ·base ·de cálcul o s ei--á. o , valor de um _p~oduto ( 

. 'madeir a ) similar, . e na falta desta, utilizar- se- à a .. ríiéí!ia 
aritmética entre os · valores máximos e. mÍ nimos existen t e s na 
t a bela. 

Art. 42 - f!:. . Presente Portari a entrar á _em vigor a par-
. · tir de IQ .de março- de '1991 " Rev?gam-se as disposições em ,., 

A.J BUQUE-SE E CUMPR/\-8E •. 

_3490 . 30; 00 

3490. 39 . 00 Serviços de Terceiros •• : ••••• 
'G'\BINETE oo· SECRETÁRIO DA FAzENDA , em MaC<jpá-AP , _ 27 de fe-

7.500.000;00 . d. , 001 ver,~l.ro e ~"' • 

-~------------------------------~---~-~--------------~---
TOTAL. ......... . . ........ 10.000.00~ ,00 . 

---------------------------------------------. ---~--------

.. 

Or , J~NARY CAR~O NUNES 
Secretário de Estado da Fazenda .. · 

, . 
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t'WUINU lXJ l ~TI\IJO 1JU N:N•A 

SEC~ARIA DE ESTADO OA' FAZEI'lJ'-

CEME'-IS 

01 . t\:Toz Cr.'l casco 

UNlONJES 

SACO c/ 00 I<!] 

soco c/ oo Kn 

soco c/ 50 K9 

u l. A:Toz !:OQuor-emo 5GCO c/ 50 Ku . 
(!i. r~•dnt:D de nandioco d •oauo sBco c/ ~O Kq 

o· .. I nt'inha de tapioca co.co c/ :lO K~J 

c:. fcljÕo co lÔnia o piaur 

Ll;, f ei jÃo cavalo bronco 

l}l, : t•i,JÕo cn,.ofrc ,;n lu 

10, · c1 JÕo p,·clo êonum 

11 , r:l ;õo CIC'Ul~cigo 

1::?, t•i 1110 amarelo comum 

13. ''i lho amarelo plpoc.a 

lG. '.'t lho bronco 

15, l:.O"'lonha do Oras i 1 

lõ. C.11'~1rão 

17. t.:ipÓ 

Hl. L':n.ldc de peixe 

19. LÓlox 

~d . l\all1lito 

25 . lJ,, ... ijo 

2G. l~i~n:a do rci• -a preto 

2·). Piron.teu 

2"1. Outro~ 

30. Filholc 

3,1. Dourada 

:J2. Curl j ubO 

JJ. Oul t'O !i 

311 .. c.uv ino 

JS. C1.:d n10lÕ 

X1. TtiCUI IOré 

37, Tan~qui 

3~. Tel ha de t.Jorro comum 

40. i cll:o de tJarro colonial 

41. Ti j~1o c / 3 furos 

42. Tijolo c/.J ru_ros 

43. T!.J~lo c/6 f uros 

•~. Tljol o e/e furos 

115. Estoco p/ cerca ( ocopÚ) 

46. Ooruonte 

47, Len:\0 

4tL TDNJO 

4!:1. At-eio 

50. PLd:·'l preto 

51. l'cd:"\l cc-wm 

soco .c/ C.O K1t 

ooco c/ r.o K•1 

S<>CO c/ [{) K•J 

50CO c:./ fo() K( l 

soco c/ QO K!t 

soco c / 60 Kg 

soco c/ ~ll f.\•J 

sar.o c/ ZO K't 

Hccto1itl1l 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kq 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Carro r o 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

IHnolro 

l.:ilt.ciro 

liilhc~~ 

Milhei ro 

~ülhoÍr'O 

MiliJCiro 

Csl Órco 

Uald. 

,..1 

CrS 

Cr'.õ 

CrS 

!:r$ 

Cr$ 

Gr3 

Cr'3 

Cr$ 

CrS 

Ctii 

CrS 

C r'> 

CrS 

C.·$ 

Cr$ 

Cr$ 

CrS 

Cr$ 

Cr'S 

Cr$ 

crs 

Cr $ 

~r3 

C r~ 

Ct·.S 

Cr$ 

Cr-$ 

Cr.i 

CrJ 

Cr$ 

CrS 

CrS 

C r~ 

CrS 

Cr$ 

CrS 

OIARIO OFICIAL 

VALOR 

1.200,00 

3.000, 00 

4 . 000,00 

4.000,00 

3. 000,00 

3.SOJ.oo 
3. 000.00 

J.OOO.OO 

ll.!l'JO,OO 

J.soo.oo 
3. 000,00 

2.000.00 

4. 000,00 

•. 000,00 

.. 

1. f!OO· O!l 
100, 00 

.:o.oo 
250.JO 

110,00 

35,00 

25,00 

JO,OO 

so.oo 
500, 00 

200,00 

:!5,00 

1100,00 

1!.0.00 

200,00 

170,00 

52. Areia vernelhe 

5;!. Scl•o 

5<1. Argila 

!in. Piçarra 
I 
SG. Aterro 

s~. C4ssltorito 

5:!. Co1,•..Ulto 

5!:1. Tontalito 

GO. COuro elo boi ~lgodo 

51. Couro ~c bOi S<>lgodo 

62. Scló 

&3. Boi 

r,a, võco 

65. Sulno 

56. C<lpr lno 

5?. CNino 

ú<l. A1umÍo1o 

fil . C4t o'C 

70. Aod io~or 

71. Latão em tJronz.o 

72. ôaloria 

73. Ferro 

74, Chumbo 

75. Aço 

76. (slunho 

77. Zinco 

?à. uloco de bOtorl.o 

79. PlÓ!ôti co 

BO. Limo1ho [pÓ de metal ) 

01 . AtttlniÔnio 

02. t.l>lol 

dtrroda 

Kg 

K~ 

Ku 

Unid. 

C<> beça 

C4bcÇo 

C4bcça 

C4boço 

C4ooço 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Ky 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

GOVEI\"{) 00 (STAOO 00 A'.'/II'Á 

SECRETARIA X ESTAOO OA FII/EiollA 

Cr$ 

CrS 

CrS 

Cr$ 

Cr$ 

CrS 

Cr! 

Cr-$ 

Cr$ 

Cr$ 

CrS 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cri 

CrS 

Cr$ 

Cr $ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

CrS 

Cr$ 

CrS 

CrS 

C r·$ 

Cr$ 
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1.050,00 

:?.000,00. 

1.000,00 

l.200,00 

2.!.i00,00 

150,00 

1ó!Q,OO 

l!jQ,OO 

?5,00 

1.~00.00 

d!i , OO 

45.000,00 

. 43 .000,00 

ll .llXJ, 00 

5.000, 00 

!i. CXXl , 00 

JS,OO I 

110,00 

30,00 

JO, OO 

12,00 

7 ,00 

15,00 

7 ,00 

15,00 

12, 00 

l!:i,OO 

7,00 

15,00 

30 ,00 

150.00 
E• S P ~ C I E UNlO. t.'AOEIRA EM TORA ~·ADEIRA SERRADA 

130,00 

170,00 

150,00 

200,00 

150,00 

150,00 

lU.OOü,OO 

13 .000,00 

10. 000,00 

IJ .OOO,OO 

1~.000.00 

2'1. 000. 00 

7.000.00 

350,00 

:l!iO,OO 

·10,00 

l.200,00 

1.400,00 

1.200,00 

001: Ablurona 

002. Ablu cul lto 

OOJ. Abil uc:ucorono 

()()!!, Abll !le<-0 

005. Aco~ 

000. Acop_,rano 

00?. Açocu 

000. 1\mopÓ 8/Mrgo 

000. AmopÓ doca 

010. Am<oporé 

011. An-esc1Õo 

012. Ano<\l 

013. Andlro:oa 

014. Arglcà 

015. AruJeli,. •erme}ho 

016. Anuelim pedra 

017. Angnlim rojodo 

010. Aquoriquaro 

019. Aror·oc::onco 

020. Bocoori 

021. · 9 J·cu-!:lucuruba 

022, CojL.'-OJtU 

023. CU ropanoÚbO 

024. ce~n.o' 

lb~ 

Cr$ 

Cr$ 

CrS 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr $ 

Cr$ 

CrS 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

CrS 

Cr$ 

Cr$ 

CrS 

Cr·S 

CrS 

Cr$ 

Cr·~ 

Cr$ 

Crt 

Cr$ 

AOO,OO 

.000.00 

f\00 ,00 

'Joo,oo· 

!i . OCMJ.OO 

1.500, 00 

2.500,00 

~. 000,00 

:?.000,00 

1.300. 00 

7()() ,00 

2 . 000, 00 

!i.I.XXJ, OO 

900. 00 

3.200,00 

3.200,00 

5.700,00 

3.500,00 

2.000.oo' 

'}()(),00 

1. 700,00 

500.00 

.1 . :uJO, 00 

Cr$ 

Cr$ 

• Cr'S 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

CrS 

Cri 

Cr$ 

Cr$ 

CrS 

CrS 

C r~ 

CrS 

Cr$ 

Cr$ 

:?.300.00 

2.300,00 

2 .300,00 

2 .300,00 

10.000.00 

.1. 000.00 

5.COO, OO 

3 .500,00 

3 .500,00 

2.7()(),00 

1.400, 00 

11.000,00 

10.000,00 

l. 750, 00 

0. 300, 00 

0.300, 00 

11.400, 00 

11,200,00 

1.400,00 

~~oo. oo 

I. 7".>0 ,00 

I.J!iO,OO 
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025, ()ljorana 

ll27. CatoqvioçaUo. 

crze. eopo.Íw 
a29. Coroção de negro · 

009. Curupito 
/ 

0..11., Capihrl 

032 •. Cupiut.Ja 

033, Clmv.~t·Ú 

034, Ccdrorana 

035. , Envira 

' a:ls. Foveira 

· 007. Froijb . 

a33. ~nça1o a l ves 

039. Coibo de onta 

'O:lO. éoinOÕo 

OH. Ingo-xixica 

~. ItoÚbO 

· 043. rpê 

().14, Jacarandá 

CJ:lS~ Jarono 

(}li;, Jotoii<Í 

Da?. ..•ocarcUOO 

Ola~ João' rr.olo 

0.19. Jutni 

050. Lncrc 

051. LimÕ:ozinho 

052, Louro arr.arolo 

053, J.'nc:oca:JLJD -' 

rL1, · ~!uçorandube. 

056: l,brup;Í 

056. 1:ato"" la 
(;67 ·. r.nndlaqucira 

OGS. l.loÚba 

030. _t.'onno 

051. l.'orototú . 

!E6. t,'Üngubêl 

C67. P.af..,Ju 

033, Para pnrá. 

Cf9." Pau ar:'IG:-clo 

..Óro. Pau doce 

· O"l. Fo.u .jocuJ·Ó 

~. Pau roxo. 

07j, Püu ~laf:o 

07·1. Pc:ut(o 

075, Plni:1o.ri 

D7õ. P! "ho ( p\nus )' 

oi'>: .PÚ tuiÓ 

07.:3. Pi quiarona 

079; Pro;;:u~L\o. 

000. Procnxi 

031, Quo.rv!·..J · 

004. Sapuculn 

q.)5.' Sa:nn~-;~ 

006. Sorv.:1 

00~. S~c uut:.a 

008. Suc~p:.n~ 

~9. To.uarl 

0'30. T0m:1qu~ré 

f • 

qn. Tano nqdo1.re. omarola 

092:. Tochi-rina 

093 . r'onin•Luca 

· 004. Tota j ubo 

ce5. Tento 

(}35, Uc.uubo.rona 

007~ Ucuut:Xío 

I . 

. m 

.m 

rn 

in 

m 

m 

m 

.m 

. ni 

m 

m 

' m 
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..rl . Cr$ 

rriJ CrS 

m3 · Cr$ 

m3 ; Cr$ 

crS 

Cr$• 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr·S 

. 700,00 

GOO,OO 

550,00 

1.600,00 

1.400,00 

675,00 

5.!30,00 

2,100,00 

2.UXJ,ob 

1.400,00 

JJO,OO 

c'rt 500,00 

Cr$ . 3 ~700,00 

Cr$ l.'JOO, OO 

crs ~.ao 

Cr·$ 350, ao 

cr$ 350,00 

Cr$ 3·. 700, 00 

Cr$ 3.950,00 

Cr$ . · 3.950,ao 

crs 1, 750. ao 

cr·$ 1. 'l~o.oo 

1.500, 00 

Cr$ 

Cr$ 

l.GOO, 00 

1.000,09 

Cr$ · 2,800, 00 

,c rs l.?So;oo 
I 

( c"olu1ór.o ) 

Cr$ -4.200,00 

!;r$ 

Cr$ 

Cr$ 

CrZ 

CrS 

. Cr:B 
• Cr$ 

.Cr$ 

Cr$ 

CrS 

·cr!; 

CrZ 

Cr$' 

~.200,00 

2.000,00 

665,00 

1.000, 00 

7.500, 00 · 

2.~00,00 

. 700,00 

700,00 

,'' 700,00 

7.500, 00 

7:oao,oo 

7.800,00 

3.5oo, ao 
3 .000, 00 

crs soa, ao Cr$. 1.200, ao 

Cr$ 1, 750, ao Cr$ . 3 , SOa, ao 

Cr$ . 350,00 Cr$ 700, CO 

c~• a2o·, ao cd · 840, od 
Cr$ 1.;>50, ao · C r·$ 3 . 5ao, ao 

Cr$ . 4.500,00 Cr$ ' 9 . 000,,00 

Cr$ .fi.~OO, OO Cr$ 9 .,000, 00 

Cr$ l. '/50 ,00 Cr$ _. 3.500,00 

Cr$ l, 750, ÓO . CrS' 3;500,00 

(;rS 2,100, 00 ... Cr$ • 4,200, 00 

CrS l. 750,00 ·crS 3,500,00 

Cr$ 

Cr$ · 

Cr$ 

Cr$ 

érz 
· Cr $ 

Cr$ 

CrZ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

CrS 

Cr $ 

Cr$ 

Grf. 

cr·S 

crs 
Crf• 

Cr$ 

i:: r$ 

Cr$ 

Cr$ 

Ct$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

CrS 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ ' 

. ers 

Cr$ 

Cr$ 

Cr $ 

, Cr~ 

C r·$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

3. 7ao, oo 

rt' •. 000. 00 

• 350,'00 

l. 500,00 

700,00 ' 

1 ,300,00 

700,00 

aso,oo 

550,00 

350,00 

l. 7ao, oo 

700, 00 . 

J!iO,OO 

1.'750 ,00 

3. 000, 00 

1,300,00 

500,00 

300, 00 

. 4.600,00 

3 . 700,00 

' 1 .600, 00 

BOO, ao 

1 .• 100, 00 

600, 00: ' 

350,'00 

1. JOO; ao 

500,00 

1. 1ao,oo 

S!ID· a o 

' 4,550,00 

350,00 

2.700,00 

4GO,OO 

.350 ,00 

350,00 

900,00 

5 00, 00 

. 3 .000,00 

3 ,000, 00 

· cr$ 

Cr$ 

CrS 

CrS 

Cr;i 

Cr$ 

7 ,400, 00 . 

" .2oo'.oo 

700, (]( 

3 ,000, 0C; 

1.400,00 

2.GOO , OO 

Cr$ 1. aoa, 00 

Cr$ 900,00· 

crs 1. 100, ao 

Cr$.. ?00, DO · 

Cr$ · .1. 400,00 

Cr$ l.4ao ,oo ,. 
'crs 700,00 

. cr s· J .soo,oo 
Ú$ ·s.ooo. oo 

Cr$ 2, 600,00 

crS 1. ooo, ao 

r' r:<"l .. 1ooo:) 

CrS . 9 . 2J)O,OO 

c r S ' 7 ,400,oq · 

Cr$ 3.200, ao 

c'rs l.SOO, OO 

· crS ,. 2.2oo, ao 

. Cr$ 

crS 

~.2oo, mr 

7ao,oo_ 

· 2.5,00,00 

·c r$ 1 . 000,90 

Cr$ . . 2 :200,00 

Cr i 

C r :i 

. Cr $ · 

Cr$ 

CrS 

CrS 

C: ·$ 

CrS 

C r~ 

CrZ 

1 .000,00 

9 ,100,00 
' ' 

' 700 , 00 

5 . 4ao;ao 

920 ,00 

700,00 

700;00 

l.BOO,OO 

1.000,00 

G. oqo;oo 
' • I 

G.OOO,~ 

000. Ucuuba 'tor'r<l firme 

CS9. UcutJba · branco 

·100. ·uchi 

lçll.· Ven~oso 

1cr2. Virolo 

100, Vi"9lB (2•) 

104,, Viro1o (poro laje) 

lC6. ·C"J.bo tJc vas~Ouru . 

' Publicações lliversas 

m 

m 

·" 

Cr$ 

, Cr$ 

Cr$· 

Cr$ 

Cr $ 

crs. 

Cr$ 

Cr$ 

POOER JUDICIÁRIO 

3.000,00 

3.000,00 

. 500,00 

700,00 

2.500,00 

2.000,,00 

1.500,00 

' 1,500,00 

1! CIRCUNSCRIÇÃO JUI11CIAIÚA- MÀCAPÃ 

crs 
é r$ 

G.ooo;oo 

ü.aoo,oo 

1.000,09 

1.400 ,00 

Cr$ 5.000 ,00 

Cr$. 4 ;aoO, OO 

Cr$. ,;J.aoO,'OO 

EDITAL, .com pruo 'de ( )O I dlu, poro clto~D de 

· P.I.ULO JWmiL 
NA FORMA ABAIXO 

'o Ooul~r, :~~.~-~~~ . .... . ...... : " ......... . , MM. Juiz de Dlreilo 

da 1f' Circunscrição Judicíâria de Macapâ. Capi tal do Estado ~o Amapã, na !orna da Lei , 

etC ••• 

r F A z S A B E R aos que o presente EDITAL, vi rem ou ·dele conhect~ento tiverem, que 

• po1 esl~ Juizo e Ca~lórió, silo à ~venida FAB, 1737, lem andamenlo uma açao ·da .. ~~-~.~~ 
... :'+~f~.~- .. , ....... · ......... : .. Processo Clvel n• • • ~3.~5 ... . .. , em q~~ ·é{sao) · 

Requerenle{s) •. ,mli!J.~OII. Ç()llif..~m. '· Q~,. Nl'N~~~P.ffl ... ~ .... ~ . .• ~ 
.i.n<iJo:CoJ~. , •• ·, •• : .•.••....• · .. . .. • e Requel ido{s) .. f~IM. ~·, .. P~1~ro,. "'h~ 

110'~~~~- ~!. ~~. "!'.~~. ~?~. ~-~- ~!'!~!.' ... .': ... ' .... ' .. ' .. "'.' .. . .. ' .: '' . ' 
? cons_tando dos ·autoS que o(a) réu(ré) se ~!\CO~tra ,em ~ ~ ~ar ince rto e na o sabi~o. expedfu·se o pre·· , 

senle EDITA( com o prazo de . .. ~tiL . . ..• • , . .•. ,., •. . , . .. (, .3Q .) dias. Deferida a cilaçAo . 

por Edi!al, pelo despacho .de . n .. .19., .. . ,, .... , •.. . .. . . . lica, pelo presente CITAOO(A) o{a) 

Se.1hor{Senhora) ... f.WW .. llt-l!1$1<. , •• ·, • • . . , .•... : ~ . : · . ... ... . .... .. . . .... . : .. .......... -.. . 

para que no prazo .de .. ~a ... . ... .. ( ... lQ. ) dias, depois de findo o acima lixado, apresentar, 

qu~rendo, a co~ te's taçâo ~ablve l que t iver e acompanhar os ~erTiais ,t erm ôs d e processo alé o final do~ 
rnesmo. Q presente EDITAL será afixado no lugar de costume e pub li~a do :na torrna da Lei. Dado e 

passado n~sta cidade de Macapâ, Capital do Estado do AmaPá~ aos. fillt.•. '0~1~ 0 . .- . o o o dias do 

mês de .·tll;.,ntll<l .. .'.do à no de hum ·mi; novecenlos e •.. . .. llt .. . . . , .. ... Eu, . .1,1!\0!'.1" ... 41! 

~~~. 119tl~llll-. .. . . • .. . . : • .. : . . .' . .'.: • .. . . _; , . · .. ~-i~ • . . : .. •.• . ~ Judiciári ~. datilografei. 

Eu, .~~!!o!-~. ~~-~~~.'~1'!'.,.,, : . .'., ... : · .... , ..... ·.,. .. : , . .'. Di re r de Secrelaria 

d~ Vara Clvel, subscre~o e assino p~ r determinação do M eritfssimo Juiz de Dire itC?. 

POD ER JUDICI AR 10 

11 CIRCUNSCRtÇio JUD ICIÁRI~- MACAPA 
. liMA I:II.EL , . . 

EDITAL, o:om o prozo de T 1\ l N T A C ~ I dlu, paro clh~o de 

~ •lll8a! DI\ BJI.vÁ BOt2A 

O Doulor.~lCQ. ~ia~.: ....... : .. .. . ;·" ... , . .'~. ', IJIM. Juiz d~ Direito: 

da 1' <?ircUnscr_içàO Judiei é ria do Estada·· ~o Amapá, na forma da Lei, etc~· · 

F .A Z S A B E R aos Que o presenle EDITAL vi ;em ~~ d~le conhecimeiilo live ie~. que 

por e.ste Juizo e Cartório, silo à Avanida.FAB; n ~ 1737, tem andamento uma açAo da Execução Fiseâl, 

' ' • 1 mifr?B . - . ~ .... - . --··~ Processo Clvel n . . ·:· _. 
1 
.... , em que é exequonle: • ..,.,,.,.,,.,,'"""""IJI!I. ·~·~· .~ .~ 

~.o~.":".~ ...••• . :: •. . .. . •. • n~ pessoa da seu representanJe legal, a c'onstando dos 

autos que o(a) réu{ré)_, encontra-se em lugar incerto a_na. o sabido, expediu-se o presente EDITAL, com 

.o p1azo de."(;' ~. ·,J d ias. ~aferida a cil açao por Edital, pelo d~spacho do dia •• ~- . de • . "'!':I'V!I . •. • . ; 

de t9il!l . . , llca pelo presenle, CITAOO(A): .• ·.~.P.®.~ .. I!.'II,:~ .. ~ ..... .. , .... , .. · .... . 
• ; - • ••••••• • • o o. o •••••••• o • • o • ! ~ ; o o o • o o •• o •• • o • •• ••• •• ••• o o o • ' o • • o o , : • o o o o • o • o o o • o • 

para que no prazo --de cinco (05) · dias, depois de f indo o prazo acimB lixado. pagar a quanila de 

,Nczs : .l26.Jila.,72. .. .. {.~ •• . ~ ..... ~.~.m"'~-·-~~ .•. fWI<iq.~~ 
•.~o ... #.f.I?!~Y':'P . . . . .. .. o .. ... ); ac~eScida das dema'is cominações legais, ou no~ea r · 
bens de p8nhora, sob ~en~ de Se ~ esta et~ tuada na forma da Lei. cujo pr~o c~meÇaré a correr a pãrllr 

da ~ubllcaçâo .d8sta. E, _para que chegue ao êonhecimento_dos i nteressados, mandei expedir o presen· 

te EDIT ~L que se rã atixa~o .. n~ lugar de cos tume e plib1icado na forma da Le i. O que cumpra na forma· 

dà lei._ Oado e passado nesta cidad_e-de M acapá, aos -~ · • : .uo. o o ... .. o . .. . dias do mê~ da 

r~.~ ... .. do a~ode hum mil novoéenlos.e .~ • • • 111 .. ..... .... Eu, .~.~~ • • f.•. 

ti..,...,.~ . , .. ,.· .. ,. .. .' ........ .. .. .... .. :., ..... .. .... . ,, .. ,. Judiciário, datilografai , 

Eu, .. .. .. . .. .. . . .. . .... ~ .... ... ................ .. . : . . , Direlor de Seerelanà da V~ ra Cfv~ l, 
sub.scfevo e assin~ por determinaçAo do Maritrssimo Juiz de Diieito desta CircUnscriç Ao _Judicléria, 

atraVés da Portaria n9 o • • • •• •• • • •• • 
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I'ODER JUDIC1.4RIO 

1' CIRCUNSCRIÇAo JI.OICIARIA - MACA' A 

EDITAL.- ........ I "*· .,.,. cltape ... 

NA FORMA ABAIXO 

O Doutor , • ~~. ~. ~~!c:;1!; ........... , . , ...... .. .. , MM. Juiz de Oi rei to 

. da tt Circunscrição Judiciâría ~e Macap.i, Estado do Amapà. na forma -da l ei, etc •.• 

~A Z S A 8 E R aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 

por este Jutzo e Cartório, sito l Av. FAB, n9 1737, tem andamento uma açlo.ssP.~..RA.çlo ...ItiD1CW. . • 

~~q~q~. : . ..... . ............ . ..... . .......... Processo Clvol n• •• a). ~/891"' quo 6(slo) 

roquorento(s) ou exoqilente(s) .. L .c • . :oos .:wnos .................... . ................... . . 
......... ... ....... ...... .... , ... ....... ... ..... ........ . ..... ... ............. ..... . . 

·· ···· ····· ·· ··· ····· ·· ······· ······ ···· ········ ····· ··· ······ ········ ············· ·· 
e constando dos autos que o{a) réu(ré) se encontra em lugar incerto e nlo sabido, expediu-se o pre

sente EDITAL, com o proz~ do ..•• ~!Um:A. .•..... .. .. : . . . ( • .39 . . ) dias. Deleri~a a citaçào por Edi-

tal, pelo despacho do fls ... 24 : .. . .. . .. . do.l4 .101 . .119~~ .. , fica, pelo presente, CITA~O(A) o(a) 

S~nhor(a) . .l'll4-'!"c;J;~ .~~ .lXl~ .S4!ll'Q:I • .... •. . . .••. •.•... . •........•.•. . •.••.••••. ... 

para que compareça à audiência designada por es te Juizo no dia .2,2 ••. de •• ~ .•.•.. de ~9.!U.., 

l.s . .. ,Mi.lO . ....... . . . .. horas, assim como, para que no prazo de quinze (15) dias, a contar do $lia 

designado para a audiência, apresentar~. querendo, a contes tação cabfvel que tiver e acompanhar os 

demais termos do processo até o final da execução. O presente EDITAL se~6 atirado no lugar de cos· 

lume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Macapã, Capital do Estado do 

Amapâ, aos .•.... ~~~<t .'I . . 11'1~~ • .• ·: . • • • . . • • . . dias do mês do •. ton..UO . .. do ano de hum 

'(nil novecentos e tlOVQI'l~" .e. wa ..... •. Eu, .~ .d!J. ~1.1.~.i.r.a: -~-~~- . . . . ........•....• , 

~1.~1.~ .. ... . .. . ... .. ....... Judici ârio, dati lografei. Eu, ..... . : ... . '// ... . ............ , 

Direi~ de Seereiaria da Vara Clvel, subscrevo e assino por determinação f'eritrssimo Juiz de Oireíto. 

I'ODER JUDICIÁRIO 

1! CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - MACAPÁ 

EOITAL, co• prazo do TBlli'l'A m.IS ( )O I dias~ p•r• citefio ft 

MllW.IIl lllDRlllte Ia IIOUU 

NA FORMA ABAIXO 

O Doutor .4lltuoo .~ .»UliClHlfl . . .. . .. .. , ..... . .. . .. . . . . , MM. JuiZ do Direito 

da P11 Cucunscriçao Judiciári a de Macapá, Capítal do Estado do Amapá, na forna da Lei, 

etc ... 

F A Z S A B E R aos que o presente EDITAL, virêm ou dele conhe~imento li ver~. que 

por este Juizo e Cartóuo, s1to à Avenda FAB, t 737, tem andamento uma açao de. -~~I:q~ç~ .~ 

P.&Ulllll~ t::./C. Wl!Elfl'O ..• . .. . .. . .. .. .. , Processo Clvel n• .• ~ •• 44.3 .. .. . . , em quo é(sao) 

Requerente(s).~~lSal .. ~ll7.~~.~.11J~4 . . . ~~~.~~.~ .. . ~~~9.J. .. ~~~. 
P.4 . ~~. ~· SO~ .. ..... .... . .. . e Roquerido(s) . .• ~~~ . ~l:m.~ .l_E .IIJ~ ...... . 
·· ··· ····· ···· ······ ··········· ···· ····· ···· ···· ···· ·· ···· ·· ·· ······ ··· ···· ····· ···· · 
e constando dos autos que t a) réu(ré) se encont ra em lugar incerto e nao sabido, exped1u-s~ o pre·. 

sente EDITAL, com o prazo de . ,qi[.l_Z,S, !l!<\3 .... . . . .. . . . .. .. . . . ( . . 1.5 . . ) dias. Deferida a ci taçao 

por Ed1tat, pelo despacho de . . lO . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .... fica. pelo presente CtTADO(A) o(a) 

Senhor(Senhoral .. . .U:Xoi.LIXl . IIOmiGUES .. ll& .110\I""..J. . . .. ... .. . ... .. . • ... ... . • . ... . ... .. •. .... 

para que no prazo ,de . . . .. . . .... .• •... ( . . . . . ) d1as, depo1s de t.ndo o acima fixado, apresentar, 

quefendo, a contes tação cablvel que tiver e acompanhar os dema1s tt:rmos de processo a té o fmal do 

mesmo. O presente EDITAL será ahxado no lugar de cos tume e publicado na forma da Lei. Dado e 

passado ;nesta c1 dade de Macapá, Capital do Est.ado do Amapá, aos. ~J~E . . . ~ .s~ ... . . dias do , 
mês de . .Ji'8l~Elü:lll) .... do ano de flum m1l novecentos e .~VitR4 .~ . J,J)l, ••.•• Eu, . W.~ .. .. 

. ~. ~;lll!?S. ~CID • • .. . .. . .. . . . . •.. . .... ... • • ~~:~rn ... .. .... . Jud1ciâno, datilografei. 

Eu • . . WP.V,Ioi..P;J. Al!l. ~~ .. . ~liA .. .. ... ..... .... , .... .... ..... .'. Diretor do Secretaria 

da Vara Clvet, subscrevo e ass1no por determ1naçao do Meri tlss•mo Ju1Z de Direi to. f · 

·:f<. .::.. .,_.. ... ,1<. ·'~"'B 
~ 4 :; ~:;~H U I "I"" 

::J.*AcTo. C*iiêAiT.\R"fi DA VARA C(VEL. 

POOER JUOICIÁRK) I 

t! CIRCU!'fSCRIÇÂO JUDICI ÁRIA - MACAPA 

EDITAL, COM prazo ... 1' i I I ~ 1 I JO l diós, para ci~ • 

NA FORMA ABAIXO 

O Doutor . : . .. ~~~ .~0. ~~ . . . . . .. .••.. . •.. ~ ..• . , MM. Juiz de Direi to 

da t ~ Circunscr• cao Jud1C1ána de Macapá, Capital dQ Estado do Amapá, na lorna da Lei, 

ele ... 

F A Z S A 8 E R aos que o presenle EDITAL, vHem ou dele conhecKnento 11verem, que 

por e·ste Juizo e Cart6110. SilO à Aven1da FAB, t737, tem andamento uma ação de. -~~~~ -~ 
P~ C/C .&I.III.a'I'OS 23o61:17/'10 
. . . ....• . • • . ... .. . . .• . . ... .. . . . • . ... . • Processo Clvel n\t . ..• • • •. . .• . . , em que é(sl o) 

Roquerente(s) • .. l?~ • . J?C?I!..~ . . . .... .. ... .. .. . . . .. .... ... ... . . . . . ..... ... . . . . . . . ..... . . . 

· ......•.........••....• ....•....... e Roquerido(s) .. ~~.--• . ~ .... u..a. IIQl.----.... llllo;t .~W .e .ioio . .UW. • .ltUUlXUUtUUUUU:U:U:UU&lWt&X 

e constando dos autos que o(a) réu(r6) se encontra em lugar incerto e não sabido, expediu·se o pr• 

sento EDITAL, com o prezo do .... ' ~.I .': ~-~ • . . • •.... • .... • . ( .. lO .. ) dias. Deferida a cit açAo 

por Edi tal, pelo despacho do .. ~· .. ~.(~~\ ... : . .• . fica, ~lo presente CITAOO(A) o(a) 

Se~hor(Sonhora) .• ~~ .~~ .~ -~~~~ ... . .............. . .... .. .... . ..... . 

para quo no prazo de . ~ ...... . . .. ( .• 1~ . ) dias, ~opois de findo o ac.ima fitado, apresentar, 

querendo, a contestação cablvel Que tiver e acompanhar os demais termos de processo at6 o fina~ do 

rf!.esmo. o presente EDITAL será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Dado e 

passado nesta cidade de Macapâ, Capital do Estado· do Amapá, aos . . ~~ .0 . ~~ ••. .. • dias do 

mês de . ~~-~- . : . . do .ano de hum mil novecentos e • .. ~- ........ .. . .. Eu, • •••••• .. •.. 

~.~~.~.":' .~~ .. .. ....... ..... ... ....... .. .. .. . . Judiciário, daHiografoi. ::-;;; ~...: ~~;;,;,; ; ;~.~ ·;:,.· ;~:~;.~;;;,; ~;;;;;;; ~:;; ;t:~ ~ ~ ... ~ . 
(.'}l.,,,,. 

~.v ... ct.«P 

I'ODER JUDICtARIO 

, . CIRCUI'fSCRIÇAo JUDICIARIA - MACAPA 

EDITAL~ ce.. prazo' M trinta 
III.H:lU IIO S007..l :00 .lll.lJW., 

I 30 ldiM, .,.ra d~· 

NA FORMA ABAIXO 

O Doutor .. ~C?. PED~. ~ÇI,I~ .. . .. . . .... . . . ...... ... . , MM. Juiz de Dire ito 

da 1' Circunscrição Judic1ária de Macapá, Capital do Estado do Amapã, na torna da Lei, 

etc ... 

F A Z S A 8 E R aos que o presente EDITAL, virem ou dele conhecimento tiverem, que 

por este Jufzo e Cartóri o, si to à Aveni"a FAB, 1737, tem andamento uma ação de . . 1?~~+'? ..... . . 
. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . : ... . . .. • . ...• ' . • , Processo Cfvol n• . ~:4. 7W.9.0 .. . . , em quo é(sao) 

Requerento(s) .~.:~çp:-!·11~ . !1?!>!1):~ . . ... .... ...... . . . . .... . ... . ........ . . i " ... .. 

.. ..... ....... . ... .. . ... . . .. ...... . e Requoridols) .• ~~9.~.l!Q .~ . . . .... .. 

e constat:~do dos auto!i que o (a) réu(ré) se encontra em lugar incerto e nao sabido, expediu-se c pre-

sente EDITAL, com o prazo de ... . .. ... \z:i!l~• . . . .... . . ....... ( .. lQ .) dias. Doterida a citação 

por Edilal, pelo deopacho de. nh .~ .... . .. .... ... .. ..... fica, pelo presente CITADO(A) o(a) 

Senhor(Senhora) . . ~ª*~!9. ~.l!Q:~ .... , . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . ... . .... .. . 

para Que no prazo de .. i\liJ),'' . ... . .. . . ( .. 15 . ) dias, depois de lindo o acima fixado, apresentar, 

querendo, a contestação cablvel que llver e acompanhar os demais termos de processo até o final .Do 

mesmo. O presente EDITAL serã a hxo:~do no lugar de costume e publ icado na lorma da Ltsi . Dado e 

passado nesta Cidade de Macapá, Capi tal do Estado do Amapá, aos . $.t~. • .a.•~• - . . ... . dias do 

mês de. f'Yttfi~.J\0 . . .. . do ano de hum mil novecentos e . . . •.. '-!11 . . .. .... . . .. Eu, .Ã!1.t~!l~~ -. -~ 

~H~ . !;!t?~ ~~~~ ... . .. . . .. .. ........ . ..... . , . . ~-i~ .. . ... . .. . Judiciário, dat ilografei. 

Eu, -~~~~~~-~~~.~~::~~.~~!~~~- . .. .... .. . . ~ . . . .. .. .. .. .. . ...... .'. Diretor de Secretaria 

da Vara Clvel, subscrevo e assino por dete~inaçao do Meri tfssimo Juiz de Direito. A 

t>OOVI .IOOK;I41t10 

. .-l(i/(1' 
.f.lxtp,J/do.-lr.é ... . ~r.c ~'lrrrtlre 
Qil~ t • c•41; 1 i a V:u Ct.-' 

- - oíifj ........ l&foic:.b~'Ol-SEC TAAIA OA VAAA ClliEL 

JUSTIÇA llÇ) TIIABALBO DA I' RI!OLIO 

, MI( , JUNTA DE CONClllAÇAO E JULG.UIENTO DE ... MitÇ,u>..( .. 

EDITAI . DE PRAÇA: COM PRA.ZODE .20 DIAS. 

O Doutor Juiz do 'I'bbalho, Presidente da 

~ M•c•pá. 
11M sJunta de Condlfação e Jw.m-to 

PAZ SABE:R a todos quantos o presente Edital virem, ou dele nollda Uvenm que, 
r 

no dia D9 de abril de 1991 , • • 12:~ras. Dll sede desta Junta, l Av. lluque 

d~ Caxias ,11_i , serio lendos a público prqio do V<!Dda c IU'Tftll8taçio, a quem "!&' 
recer o maior 1anre s/avlliaç~ bons penhorados na e:xoeuçio movida porGUJOMAR 

pos SANTOS MONTEIRO ~ outros• ~ S.M, CONSTitUÇ(!E.s LTaA. 

bons esses enconlrados à Av. INque de Caxiao
1 

_ai ll' 

e que são ,os secumteo: UMA GAMIC!a:'rA, . PICII-UP, MARC.A CHEVRDLET D-20 

CUSTCII, ANO aE flUBRI C.AçXD 1987, C<R AZUL, ~DHBUST1vEL ÓLEO DJ!: 

SIL, CHASSIS N I 911G 244aiJilcCO'JllO, PUCA _._ YT'7 - AP, EM ftBG!! 
LAR EST.UO DE COHSD\VAÇXO E FUNCIDHAIIDITO. , O QUAL ~ AVALIADO 

EM CR$-1. 2DD. DOO,DO(HUM MIUIXD E DUZENTOS MIL CRUZEIROS) • l •/ •1 
~ pretender arrematar ditos bons denri compar<cer no dia, hom e local actmo 

mencl<lmd<>!, ficando ciente do que elevem pnmUr o lance com q, sinal oo~ 

-· I 

a 20'" (vinte por cento) do,... wlor. E, paro que cbecue ao COilheclmeoto dos fntera.s

á~. ~ pes.sa;r:preSollt.e Edital, quo sert publlcado no "Diário da Justiça • '• allatdo 

no lugar de ' e, na sede <lJsta Junta Maca pá , 01 do .. rço de li 91 

Eu, '"' · ' (Ros .. c ela H• de .Unide D1lve1ra lt.ocba)Seoretário 
daW<>aratel. E eu, de .Audiênc ia 

Cbe!e da 5ecretaria, su.bscrevo. "'•rl• 1!01• 1« ~, • .,. 
Ck t . ..:.r. ,.,« . .... litul ~· . r H I . J 
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~ RESUMO DO 
ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO Arl~TirA SOLTEIROO ·É CASAOOS, 

. I . . 

NOMINAçl\0, SEDE .E J'"INALIDADES. · . · 

·, 
DADE 

• •• ' ,. • I 

· A. Associação Atlética Solteiros e, Casados A.A.S.C., é 
uma entidade sem .fins lucrativos,. ·com prazo indeterminado 

cional;. :promover e org.mizar encontros, debates · 
cursos, · seminários, cone:J,'êssos e demais .ajivida_ ·. 

. des cul"turais e _recreativas; organiza~ arquivos 
de documentações so~re. a .sociedade como um todo: 

DOS ORGOO DIRETIVOS E ADMlNISTRA."TIVOS DA. C.MLJ - . . - ,. . .. .. 
"de · duraçao, .com sede e _.foro no MuniCJ.pio de Laranjal do J~ · 
ri, Estado :do Amapá, com finalidade de: .difundir o prÓpÓsi 
to .a que se de~tina"-. pr~ove~do relimiÕes 'e diversões de c~ 

Atl ":instâmcias de direção e deliberação_ · 

da Clo!LJ, por o:r«em de decisão são:" . 

. nho social, cultural, àrvico e esportivo,-atúar, · juntamen: 
t~ com ·outras entidades de movimento social, · na luta po~me 
lhores·.condiçÕes de. vida e liBerdade,· manter contq.to com o~ 
tras organizações _com o mesmo· propÓsito em â~bi to loca·l ·, E~ 
tadual ou Nai:::i·onal; promover e organizar encontros; -:del3a
té.s, .cursos, sem'in~io~, congressos .e demais" atividades cul.· 
.t:rr-ais ·e recreativa·s; organizar arq~iv~s ·de documentação.s? 
bre a s ociedade como um todo: 

DOS ORGlíos· DIR-ETIVoS t AOONISTRATIVOS DA AASC 

As inst$.ncias · de direção e cleliberaÇão da A.A ,"s . c., 
por ordem de decisão são: 

Assembléia Geral : 

- Conselho de Representant es 

- Dirétoria, composta de : 

Presidente 

Vice-Presidente . I 

- 1!! Secretário 

- 2º Secretár:i,o. 

, - l !!- Tesoureiro 
., 

2!! Tesoureiro 

· .- 2º (dois) . Suplentes· 

. DAS QISPOSiÇOES GERA;rs : . 

Em caso de dissolução da Associaç~o, os bens,_ e-~alO;,.~ 
res em seu poder terão a ut ilização que a Assemqléia Geral 
decidir; quàl qÚér alteração a êste Es tatutb será ·definida 
no Conselho de Representa~tes com maioria de 2/ 3 (dois ter 
ços) de s~us membros é, em caso de . desacord~, em~Assemblé1 
a Geral;·. este Estatut o entrárá em vigor' na data de su_ a ~P~ 

. I 
vação e._publicação nó Oi~rio Oficia l d~ Estado. 

Presidente 
Vice Presidente 
lg· Secretárie 
ao SecretáriB 
1 g ~soureim 
2g Tesoureira 

2 Relações PÚblicas 
2 Relatoras 

.DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

:Ein cq,so de disso;ução do Clube, os bens, 
e . valores em seu :poder terão a utilização que 
o Clube decidir; qualquer alteração a êste "3~ 
tatuto será definida no Conselho do represen 

• :~.n:bes com a maioria de 2/3- de .seus m~bros ; 
·em caso d~ desacordo em Assembléia Ge;ra.l; · .e~ 
te .Estatuto entrará em vigor na. data de ·sua e:_ 
:provação e publicação no Diário Oficial do E~ . 
tado, 

laranjal do Jari-A:p, Oi de rru-çó de . 199~ 

·-m~eiJQ.frtllo&l·ukJ,e~ 
. . CLBIDE lt\R:tA SANTOS VJ:LHSJ:lA. 

PRESIDENTE 
c.a.c. 05.118.567/0001-8P. 

. 
l'ODER JUDICURIO . , . 
1& CIRCT.INSCRÍÇÃO JUDICWuA DO AMAPÁ 

. COMARCA DÉ -~tAcAPÁ;- v~ cfvel · . 

, ~!ENTE DO DIA 25.02. 91. PABA CrtN"CIA J: .I.S .DEvlDA.S mTI 
. !-IA.ÇÕ§ JJA!l PAB!I!I!l3./ . · . . . . . · . = . 

PROCESSO , S/N a:penso ao 23.570 e 23o 544 - ASSISTbfCIA - . Re 
quetentes KB'tSrWrol'I CABllAL JÚNIOR (Adv. Sebastião Coelho) 

20 de Fevereiro de 1.991. 

. Requeridos: PEDRO Bmll"O T~ e CÉLIA TllASEL (Ad.v. Louri
val QUeiroz Aic~tara). Despachos "1• ·RetifiqUe-se o regia 
t~ ·da ação para assistênoiaJ 2. Entendo presente~; ria ef:i 
p~ciej . os· p~essupostos autórizadores da admissão do . l'$Clue: 

· rente oomo . assistente do réu, e nessa oondigãO.admito Su& 
· interveniÔnoi~ no foi to f 3; Desentranh~se· o o documentos 9 

"· 

RE3m.ro ·no . 
ES'F.ATUTÓ DO CÜJ:BE DE MÃES DE LA.RANJAL DO ~ARI, 
.DA. DIDxQHN'AÇÃO, SEilE.E· FniALplAllESS . 

O Clube de l·rães de laranjal d<1- Jari, € 
uma entida.d.e sém fins lucrativos, com prazo in 

determinado de duração, com · sede. foro no Mtmici: 
:pio de laranjal do jari, Estado do Junapá, com f.!. 
nalidade de : d~fundir o :proposito ·á.que se de~ 
tina, :pranovendo retmiões , diversões de cunho .s.2. 
cial, cultural, cíVico e . esportivo, . atuar j=~·. 
mente com outras entidades de mo~ento soÓial ·, ' 
na luta :pOT melhores condições de vida e liberda 
de, manter contato com m.:tra~ or~zações cóm·-; 
mesmo ·pro:pÓsi ~o. em âmbi\o ·local_, Estadual ou -~ 

. !!e fiao i6/1S doa presentes autos é s~jam eles inse.rldos e 
processados nos autos de deppej o.g c"omo apelação; 4o Recebo 
a !!Jlelação do a.ssi,.stente n9 seu atei to meramente d~rroluti;,. 
VOp a tec:,r dos a.rtse 42 ·e l 9p Ir, . d& Lei 6o649/797 indefs
r:ui.do a ·eu.l$t~ão do despejo~ · 5<> No.tifiq'lie-:s ep -ria. edi ta.'l.t.. 
cia; o ré~ da aç~ de despej~ d&· santança9 (;) aguA't'Íi~se .. . ' 
prazo pa.rá eventual recurBOo Detemino a continÚ;i.dade d4 
deSpejo, ·uma :vez que, na e&P.é.oie, · qualquer even~ reou:t'-· · 
so s5, sent recebido em seu .~feito d~olutivoo 6o Certi fi - . 
qu~~ no~ autos prizioipa.i~ IntilU~ss~ Macep~-; l8o02 .. 9lo 1 

Marco Antonio ·da Silva. LiDos- Jui!l de Direi to11o 

PROCBO NB 20o444 ·- AÇÃO OHDniÁRII DE COBRNAÇA - R&:lue:rm 
t~s S,. Mo CONS'fliDÇOm L'i'.Dl (Adv~ Antonio Cabral ~e CB.I'iltro} 
Requeridas. COMPANHIA ÍlE ELETRICIDA.IlE :00 AMAPÁ - CEi (Adv.: 

· Hi~a Lima de Oliveira). "Despaghoa 11 Jo lo Á Contad,orà!. J 
Con~r; into &ti preparO, pllllS. de dese~~ ."Valor do pr_e
~~~-, CB$ - 850,00 (Oitocentós. e oinco0ntà oruzairos)., ·~ 
capa, l4o0lo9l o Ma.roo Antonio -da Silva. Lemos· - Juiz .de Di.; 

.r . 
l 

·' 

. . ' 



. . 
: Maca.pá, 12-03-91 . DIARIO OFICIAL Pág. 9 

' CIJ. LTDA. (J.dv. Karl7 iyelirD) Requerido, L .1. K. CüDOSO. ( 
J.dv. · Jlanoel Felizardo Pereira Cardoso). Despaohoa " J. J, -

À Contadoria. 2 - ContadOr, int. ao preparo, pena de Aesu 
ção. Kaca, diso, Valor do preparoa CR$ - 1.400,00 (Hta saii 
quatrocentos oNZQiroa). Kaca.pá, l4.0lo9lo JlarCo Antonio 1 

da Silva L• o a - Juiz de Direi to". 

PROOE5SO N~ 24.090 - m:n>EJO - ReQ.uerentec .1. OLIVEili1 · & 
CIA LTill (Adv. Marly Evelim Coelho) Requerido c J • A. LOPES 
(J.dv. ~!anoel Feliiàmo Pereira Cardoso). Deapaopoa " J. l
À Contadoria. ~ Contador, int. ao preparo, pena de Aesel'
ção. VaJ.or da preparos CR$ - .lo400,00 (Hm mil e quatrootl!! 
tos cruzeiros). Macapá, 14.01.91. Karco Antonio da Silva 1 

L•oa - , Juiz de Direito". · 

PROCESSO Nt 24.127 - .iJlBA.B(JQS À EXmUÇio - . E&barpnte1 Jro
NICIPIO DE XACAJ!i{ - :PRELI'EI'IDRA MUNICIP.A.L (Adv. Karia Delur 
des Goldani e Sebaàtião Gomes de farias). l!mbargadoac JoSf 
COSTA M SILVA e OUTBOS (Adv. CÍcero Borges Bordalo); ~S.:. 
pejo, digo, Beapach.o: 11 J. Recebo o apelo an seu efeito de 
voluti vo. Aos apelides. Macap~, 18.02.91. Marco Antonio d; 
Silva Leinoa - Juiz de Direi to". . 

PROC:E:mü Nt 24.399-~U~ DE CI.ÍmUIJ. DE SEP~ J!! 
DICIJ.L- r. F. F. (Adv. Deusdedita Souto Camargo) BequeJi 
do: v. R. c. P. (.A.dv. José Carlos Menezes de Souza e Ri -
cardo José da Silva)• DesPaohoa "Defiro. Efe~ae a dllll.i 
si to. Val~rs CR$ - 54.666180 ( cincoenta é q\l&tro mil, se.!, a 
centos e sessenta e aeia cruzeiros). Kacap~ 17.02.91. J!r 
co Antonio da Silva Lemos - Juiz de Direito". 

PROC§SO NR 24.478 - JWmA.DO DE SEil'UBÃNÇÃ - Impat rante: ' 

JOBlE :OOBJES CA.L.UlO (Uv. Vera Corrêa) Impet;-a,do: am~ro 
SANTOS (Adv. Jlarooa Aurélio Nogueira). Despacho& " J. R.! 
cebo o apelo, an seus i'egularea efeitos • .A.o· apelado. ~ 
~ 18.02.91. Marco Antônio da Silva Lemos - Juiz de ·Di~ 
to". 

PROCESSO Nl 24.887 - GU.UU». E R§PCtiSA.BILII».DE - Requ~ 

tel Lo M. s. ·oo N. (.A.dv. a meama) em favor doa menoreac Ke' 

J. DE o. N. e OUI'ROS. Despacho c 11linende-se a inici8l. Ks
oa.p; 08.02.91. }tarco Antonio d& Silva L•oa - Juiz de ~ 

rei to11
• 

PROCESSO Jil 23.064- EX»::UÇÃO - Exequente: BüiER:INlm S/!. 
(Adv. Eduardo ll'reire Centrei-as) E:xeoutadoc RADrtiNDO EBEI.
ml PE SOUZA 00~ e WOEL Ollüli SIQUEII!AG a6ES (J.dv.1) • 
Sentenças 11 ••• com supedineo no art. 7941 I, do CPC, decl.! 
ro EXTINTA .A. ~uçlo, em face do pagamento. Detemino ' 
que se ·procedam aa anotações de estilo e pagas as custas' 
proceasuá.ia, d~se ba.iv. ~a Distribuição e, arQ.ui~se • 
os aut~a. Entreguaa-ae os êiooumentoa ao ll_.r, ficando, 
translado. Libere-se a penhora, se houver. P.R.:i:. Ma.cap; 

07.02.91. M&J;'OO A.!ltonio. da ~il va ;LemQIJI - .Juiz de. Dil'e~ to~ 

. PllOC:E::iSO Nt 23.976 - :E:Xrouçto DE .ALIJmiTOS - Exequentec ' 
v. DE o. v. E OUTROS (Adv. Jlarcos ~io ]fogueira) Enc~ 
tadoc R. v. (Adv. Manoel Felizardo Pereira Cardoso). Sen
t enças " J. Vistos, etc. Julso extinta a exoutão,· pelo P.! 
gamento, com baae no art. 7941 r, CPC, _e extinto o ~o8_! 
eo, por parda de objeto. Recolha-se o mandado de prisão • 
Custas,!: !!e• P.R.I. J(&e~~' 18.02;,91. Karco -AntoniÓ da 
Si.l va Lemos - Juis de Direi to". 

PliOOmSQ }li 24.302 - CAUT.IiUR DE !RliOUJQiN'ro DE·llltiS - .Re 
querente1 l!lDHA 'CATIVO DE CI,.IVEIRA (J.dv. Jlaroos Aurélio lf! 
randa Nogueira) .Requerido' li.UlruHDO VIJ.n (J.dvol)• Smt~ 
ças " J ~ Vistos, eto. Julgo extinto e presente processo , 
oca base no art. 267, VIII, CPC, homologando a · deaistên
oia da ~uto:ra.. Cuatu A% ~· Saa honÔ~oa. P. R. I. ' 
)I~ 18.02.91. Marco Antonio da Silva lemos - Juiz de 
Direito". 

f1l.OCl3SO Jil 24.334 - ALDIEN'roS - Requerentec C. K. DE F. 
• OUTB:>S (.ldv. Leonario Evangelüta) Requeridol r. P. lm 
"1,. (!.dv.& ). Sentenças ''i'iatoa, e tc. A_ vista do não OOIIIPa-.

~anto do relluerido, com baae no arl. 71 da l ei de al.!. 
mentes, tendo oomo :tatos verdadeiros alegados na inicial' 

·e 0o~e direiaacte do pedido pa.ra jul~lo procedente, 

OÓndtrio ·o "1'8Q.ueridi> ~à prestar, a cada ta doa requerentes, 

al.imentp n.o val.Ór de ·trinta por octo (3o.') de áeua rendi 

mentes brutos abatidos as ~aroelas lep.ia.de imposto d.~ 
r.wa e Isapoato Social.; ll&is aaJ.&rio f'am!:lia oaao seJa" 
•Pregado, ou no valor de lD sal.á.rio m!n:imo, 'caso seja au 

tônomo, valoreB estea a serem d.apoait~a ou preatad.os ,~ 
representante legal doà menores. Cuataa e honorí.rlo ~bc 

por · eoli~é • Kil ' Cru.zeiros pelo requerido. D,temino' 
à represmtante doa aenores diligenciar· no sentido de in 
form~ ao JUÍso a condiÇão de cprêgado ou autônomo·. P-; 
Ro r. Macapá, 08. 02.91. Xa.roo Á.ntonio da SÚva Lemos -' 
Juiz de Dir~ito". . · 

PROCESSO NR 2~340 - ALDOil'roS - Requerente& R. n&. S. P. 
(Ad.v. &uilh'e:rmina izabel S. Tavares) Requerido& R. )(. P. 

(Adv.c ) . Sentenças ''Viatoa, eto. A Yiata do não compu.. 

cimento do requerido, com base no art. 7• da Lei de ali

llentos, tendo eomo fatos verdadei ros alegadoa na intoial 
e conhece diret amente d? p~do ~ julgf-lo prooedent"' 
pondenando o requerido a prestar, a ollda m dos l'ellUUt!!. 
t,a, alimentos no valor de \111 B&liP.o m!nimo.saenB&l, a 
ser. depoai tado m~Balmente pelo ~ em conta oorrente a 

ser fomecido pela represe tanta do autor. Custas e hono 
rá;rloe, que fixo, por t 'iuidade em doia llil cruzeiros, p-;; 
lo ~ P. R.I •. Ka.capá; 08.02.91~ }iarco Antonio da suval 
Lemo~- Juiz de Direi to". 

PIIOCiSJO Jl.ll 24.361 - ALIMENTOS - Requerent e& R. S. Ia S. 
(J.dv. Karia do Socorro. Pi nto) Requeridoc R. P. Ill s. (.1.
dvogadoc.:). Sentença:. 11 Vistos,· etc.c Há vista do . não 
e<aparecimento do requerido, oom base no art. ·7• da lei 
de alimento, t endo ·como fat os verdadei ros '&legados na .!. 

. nicial e conhece diretamente do pedido pára JUlP.-lo p~ 
cedente, condenando o requer ido & preatal', a cada m doa 
requerentes, alimentos no 'valor de dez por oent o (1<>;') , 
nm total de trinta por cento (3Ó;') de seus rendimentos• 
brutos, maia salário famÚia, abat idas apenas as parce -

lu de imposto de ren4a e imposto aocia.l, a serem• deBOO!!. 
tadoa pelo õrgão anpregador an favor da represani!lllte le 
gal dos ménorea. Cuetas e honorr;noa fixo a em· 10)& (das 7 
por cent o) atribuidos à causa, pelo requerido. Casao os 

proviSÓrios • e dete~n~ ao cartJrio as providências né -
cessá.rias. P.R.I. Maoapá, 08.o2.9lo Marco Antonio da Sil . . ~ . -
va Lemos - J uiz de Direi to11

• 
( 

Pll>CESSO N' 24-389 - EXBA.IiÓOS DE TEOOBIRO - lllllba.rgantll 1 

mm:Dr'ID OOS ~PEREIRA (Adv. Cfoaro Borges. Jord&lo) 

Jmbargado: EspÓlio de NlilSroR IJ.Um. PEHiiBl. Sent ença& 1' 

Vistos, etc. Indef iro a inicial, por inépcia, não t endo' 
a A. instada. a. t ant o, promovido a regul&~~~entação da 8JIX>r 

dial, conforme despacho de na. 02. P.LI. xaoÇá, 18oo2. 

91. Marco Antonio da Silva ;Lemos- Juiz de Direito". 

PROCESSO Nll 24.513- ~çio- l:uquentes JWW. Jad 1WJ 

QIIIltl~ ~ (Adv. J:ntonio ~los Leite. de Kc~a)-; 
heoutado1 LOUBIVAL.LOPli5 JI:>:N'lmX> I'ILRO (J.dv.c). Sent~ 

ças " l·· Vistos, etc. Julso extinta a execução, oc. bU.• 
. no art. 794, II, CPC, e t•bém o proo~H01 ~r auaênoia i 

de interesse. Cua'tas ex lege. Dewl.,...sa oB> docuaiàntoa 1 

dê-se bai:J:a e arquive-:se. P.R.I. i.raoa:Pá, 14.02.91. Ka.roo' 
Antonio d& Oilva Laaoa- Juis de Dárei:to". 
I 

PllOCli:SSQ Nll 24.646 ,.. Em::~ DE .u.IJiliJ'lal - heQ.uctea P. 
R. a. r. (J.dv. v~ de Jeaus Pinheiro Corrêa) Jheoutado . I 
R. A. 7. (J.dv. Kanoel ~· Jeaua Parreira llriio). Sentenvaa 
" Vi stos , etc. l vista do pagaa~to, julgo uünta. a p~ 
sente u:e01l9ão e tam~ o _prooeaao. ~si tada • j ulgado, 
devolvam-se oa documentos, dê-.ae b&t.D e &l'Q.uivaa-... P. 
R. I. Kaoa~~ _ 05.02.91• Karoo Antonio da Silva Çeaos - J'uia 
de Direito". 

Procm30 llll ·24.~59 - DIBSOLtçlo .m: SOCIEW& ~ - . ~ 
queren~ec X. o. (Advo Joaé Lula Cal~) hq~daa .1. 
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.p. M. (Adv.:)• Sente~Ça: "Vistos, eto • .Homologo, para C O N V o·c AçÃO 
·que produza seus legais e jur~dicoS efeitos, o aoordo co~ ===============

3

~a~ 

tante de . fia. 11/ 12. · Cust~ e honor ários," que fixo por .! Convoca- se todo.s os i nteressa-dos em criar a ASSOCIAÇÃO 
q\u.dade •em CR$ 10.000,00, pelo requerente. PoRoi. Jf.acap~, . DOS .PROFESSORES DE IDIOMAS DO AMAPÁ -· APIA, ' e . para a·As.sem

""- 15.02.91• Marco l.ntonio da Si~va. Lemos - . J~z . de Direit~~- - bléia de s_ua constitui·ção (Fundação) , _ a realizar-se em: 

PllOCl:iSO NO 24.385- .!i:misiO DE COÍITRA.'ID C/C REDri'mRAÇÃO 

DE POSSE - RequerEin:te: . INFRAERO - :::l·ll'llESA. :3RASILEIRA.. DE ' 
.DlFRA..ESTRUTURA AEllOPOR'IUÁRIA (Adv. Jairo Resende) Reque:- • 
rido:· AllRIL CC!.rERCIAL DO .AMA?Á LT.nt. (Adv. José Guilheme ' · 
da Sil,_;a, Bastos) • . Sespacho: " ·J. I ndefiro o pÍeito , ·por ' 

falta de ampá.ro legal • .Fin verdade; a . ré, pelo docll!lento ' ·. 
que. jlir1ta, . apenas COmprova qi.te realmente se encontra em 

débito COIII a A. desdé junho de 1990, não t endo se:;,uer si 
do aventadas as hipÓte:;es de consignação ·ou de purga dã. 
mora. ~!antenho , de tal sorte1· a Ümi!J.ar ooncedida, por 
iil.abeJ.ad.os oa "fundamentos que. a autori~aram. Intime-se~ ' 
llacapá, 08.02.91. illaroo Anton~i"o da S;Uva. L.emos :.. Juiz de 

· Direito" . 

O pre·sentG e.x;pediente se 
rá afixàdo no lugar de costume. e publicado na foma. da 7 
l ei. Dado e : paaaado ne.sta cidade de ;,Iacêp~1 aos vinte e 
cinco dias do mês de ,·fevereiro do ano. de· . \.lll mil novecen-
tos e noventa e \IDe ~, .ãntonia da Sil 
liar judici&ria, datilograf~i. · 

ASSOC.l:AÇÃO ·UNIVERSIDADE ;DE SAMBA .BOeMIOS DO LAGUINHO . 

O ·pr esidente da Associaçio Universidade ·de Sa~a Boê -
mios do 'Laguinho , usando das atribui ções que 1hes. sãó. con
,feridas pel o estat~to da Entidade; vem, por este edital , 
convocar todos os sócios·~ em pleno gozo de seus direitos ; 
a par ticipàrem das eleições regulamentares para compor o 
Consel ho Deliberativo e Consel ho Diretor, r espectivamente, 
referente ao biênio 91/92. 

Outrossim informa que :jegimdo entedimentos mantidos com 
Diretores e demais lidera~ças da Entidade , por ocasião da 
reunião ocorrida no "dia 27 . 02.91, em sua sede própria, a 
e l eição se processará em duas etapas, · conforme estatuto; e 
nas d~tas a seg~ir discriminadas: · 

1 - Eleição. do Conselho Deliberativo; Dia 13.03.91; a 
partir .das 21:00 horas. 

2 ~Eleição' do Conselho Diretor (Diretoria): Dia 17. 
03.91, a partir das 11:00 horas. 

Macapá, 28_de fevere iro de 1991 

Eng9 ROZENDO DOS SANTOS SOUZA " 
Presidente 

APAMA - COMtRCIO AMAPAENSE LTDA ===== ==s• =================== 

AVISO DE .~XTRAVIO DE DOCUMENTO 

. ...f 
A Firma APAMA .- Comércio 'hfnapaense ~t.da , · e!;tabelecida 

nes ta cidade de· Macapá-AP, à Rua Hi l demar Maia,298 , Bairro 
Santa Rita, inscrita no CGC (MF) ·n9 ·10223824/0001 -84 eCAD
ICM-AP n9 03005379-5, avisa -à praça de Macapá, ·e de~is pe~ 
soas e a quem . interessar possa ~ue foram extraviados 03 
(T~S) blocos de Notas Fisca~s - Série B-1 n9 '0000"01 a 

' 000150, t orna-se canceiados a partir desta data. 

APAMA COMtRCIO . AMAPAENSE 

. ' 

• Local: Instituto de Idiomas YázÍgi 
Endereço: Rua. Ga L Rondon , 1226 - Macapá- Amapá 
Data: 06 ,04,1991 
Hota : 15 : 00 horas 

Com os seguin~es assuntos : 

1·) Analise e Aprovação do Estatuto; 
2) Eleiçio da· tiiretoria; 
3) Assun tos Ger ais. · 

COMISSÃO OR !ANI ZADORA : 

·J EDIAEL FARIAS BARBOSA 
RAIMUNDO OLIVEIRA ALENCAR -
.GORETE . MARIA PENA . LIMA 

Macapá , 20 de feverei ro de 199 t 

CARTÓRIO JUCÃ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartório c ivil de casamento desta c idade 
de Macapá, Cap. do Es i:a.do do Amapá, Rep . Fed . do BrasÚ 
faz saber que pretendem de casar: JOÃO GOUVEIA .ANDRADE com 
.ELCICREDI DE LEMOS B~STOS . . 

Ele' é filho de . Manoel ·João Andrade e de J oana Alves 
Gouveia. 

Ela é filha de Tiburcio Ferr~ira Bastos f! ·de El zanir 
de Lem~s Bastos. 

. . 
Quem souber de qual quer impedime~to lega l que os i niba 

.de casàr um com .o outro , acuse- os na f orma da __ lei. 

Macapá•, 07 de março de ·1991 

Bel. JO?~ ROBERTO SENA DE ALMEIDA 
Titular 

CAA nt:n o J..JcA 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartÓr io civil de casamento desta cidade· 
de ~capá-TFA-Rep. Fed, da · Brasil, faz ~ber qu,e pretende~ 
se casar: ZIUMAR SI LI/A 00 NASCIMENTO com MARIA BANHA DA Sib 
VA. 

Ele' é filho de Valeriano Barroso do Naséi mento e ·de 

Joana Celi Ferreira da Silva. 

Éla é filha de Mari a José 8anh8. da Silva , 

Qt..en! souber de qualquer impediment o l egal que os ini- · 
ba de casar um com o outro, acÚse-os na forma da le.i. 

Macapá~AP, 05 de rT'arço ~ 1991. 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 

Tit ular Sub. 


	

