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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N!! 0782 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 14, § 2~ do i\ to das Disposições Constitucionais 
. Transitórias da Constituição Federal de 05110/88, combinado com o artigo 26 
da Lei Complementar n~ 41, de 22/ 12/81, 

RESOLVE: 

Art. I~- E~onerar JOÃO ESP(NDOLA TAVARES, do cargo 
em comissão de Che fe do Serviço de Vigilância Interna, código DAS-1 01.1, 
da Colõnia Penal Agropecuária e Indust õal do Amapá/SEGUP. 

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

Macapá(AP), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOvernador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 0783 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 14, § 2~ do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 05/ 10/88, combinado com o artigo 26 
da Lei Complementar n~ 41, de 22/ 12/81, 

RESOLVE: 

Art. 1~ • Exonerar WALDEMIR DOS SANTOS CAM BRAIA, 
do cargo em comissão de C hefe do' Serviço de Produção, código DAS- 101.1, 
da Colônia Penal Agropecuária e Indus trial do Amapá/SEGUP. 

Macapá(AP), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N!! 0784 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições q'ue 
lhe são conferidas pelo artigo 14, § 2~ do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 05/ 10/88, combinado com o artigo 26 
da.Lei Complementar n~ 41, de 22/12/81, 

Dr . 
Secretário de Segurança PÚbl ica 
LUIZ DA CONCEIÇÃO P. GóES DA COSTA 
Secretário de Saúde 

Dr. FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA, 

RESOLVE: 

Art. I~ • Exonerar RAIMUNDO MONTEIRO BATISTA, do 
cargo em comissão de Chefe da Divisão de Registro e Habilitação, código 
DAS- 101.1, do Departamento de Trânsito/SEGUP. 

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

Macapá(AP), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N!! 0785 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das a tribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo, 14, § 2~ do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 05/ 10/88, combinado com·o ar tigo 26 
da Lei Complementar n~ 41, de 22/ 12/ 81, 

RESOLVE: 

Art. 1 ~ - Nomear MÁRIO RODRIGUES DOS s \NTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, 
código DAS- 101.1, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá. 

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

Macapá(A P), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N!! 0786 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das at óbuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 14, § 2~ do Ato das úisposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 05/10/88, .combinado com o artigo 26 
da Lei Complementar n~ 4 1, de 22112/ 81, · 

RESOLVE: 

· . ·. Art. 1~ - Nomear ANTONIO PEREIRA CAR DOSO, para exer-
cer o cargo em comissão de Diretor do Departamento Geral de PoHcia, código 
DAS- 101.1 , da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá. 
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Art. 2~ . Revogam-se as disposições em contrá rio . 

Macapá( AP), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 0787 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art igó 14, § 22 do Ato das Disposições Constitucio nais 
Transitórias da Cons tituição Federal de 05/L 0/ 88, comb in ado com o artigo 26 
da Lei Complementar n2 41 , de 22/121 81, 

RESOLVE: 

Art. 12- Nomear AROLDO EVANGELISTA TEI XEI RA, para 
exercer o ca rgo em comissão de Chefe da Divisão de Polícia Especializada, 
código DAS- 10 1.1 , do Departamento Geral de Polfcia/SEGUP. 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em cont Jário. 

Macapá(AP), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 0788 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das at óbuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 14, § 2" do Ato das Dispos ições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 05/ 10/88, combinado com o a rti go 26 
da Lei Complementar n2 41, de l 2/l 2/8l , 

RESOLVE: 

Art. l ~ - Nomear ANTONIO CARLOS BENEVIDES GO MES, 
para exe ~eer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Polícia do Interior, 
código DAS- 101.1 , do Departamento Geral de Polfcia/SEGUP. 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em cont lário. 

Macapá(AP), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 0789 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Gover nador do Es tado do Amapá, usando das at ri buiçõcs que 
lhe são conferidas pelo artigo 14, § 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Cons tituição Federal de 05110188, combinado com o artigo 26, 
da Lei Complementar n~ 41 , de 22/12/81, 

RESOLVE: 

Art. I~ - Nomear \VALTER SIL VA DO NASCIMENTO, para 
exe c er o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Polícia da Capital, códi
go DAS - 101.1, do Departamento Geral de Polícia/SEGU P. 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá(AP), e m 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 0790 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferida> pelo art igo 14, § 22 do A to das Disposições Constitucionais 
Transitó rias da Constituição Federal de OS/10/88, combinado com o artigo 26 
da Lei Complementar n~ 41 , de 22/ 12/81, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Nomear HILDEBERTO CARNEIRO DA CRUZ, para 
ex e ~eer o cargo em comissão de Chefe do Cent ro de Treinamento Policial, có 
digo DAS-1 0 1. 1, do Departamen to Geral de Po lfcia/SEGUP. 

A rt. 2~ - Revogam- se as disposições em cont zário. 

Macapá(AP), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 079 1 DE 04 DE MAIO DE I989 

O Governado r do Estado do Amapá, usando' das atribuições q ue 
lhe são conferidas pelo a rtigo 14, § 2~ do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de OS/10/88 , combinado com o artigo 26 
da Lei Complemen tar n2 41, de 22/12/81, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Nomear MANO EL MAURÍCIO MACHADO, para 
exercer o cargo em comissão de Di retor da Colônia Penal Agropecuária c ln
dust ria! do Amapá, cód igo DAS - 101.2 , da Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Amapá. 

Art. 2~ - Rcyogam-se as disposições em con trário. 

Macapá(A P), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 0792 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 14,§ 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitó rias da Constituição Federal de 05/10/88, combinado com o artigo 26 
da Lei Complementar n2 41, de 22/12/81, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Nomear MESSI AS SOEIRO DE SOUZA, para exercer 
o cargo em comissão de Chefe do Ser•t iço de Vigilância Interna , c6digo DAS-
10 1.1, da Colõnia Penal Ag JJpccuária e Industrial do Amapá/SEG UP. 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em eont mrio. 

Maca pá( A P), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 0793 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
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.. lhe são conferidas pelo artigo 14, § 2~ do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 05/10/88, combinado com o artigo 26 
da Lei Complementar n~ 41, de 22/12181, 

RESOLVE: 

Art. 1~ - Nomear JOÃO ESPÍNDOLA TA V ARES, para exercer 
o cargo em comissão de Chefe do Serviço de Produção, código DAS-101.1, da 
Colônia Penal Agropecuária e Industrial do Amapá/SEGUP. 

Art. 2~ - Revogam-se as disposições em cont lário. 

Macapá(AP), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA .DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P} W 0794 DE 04 DE MAIO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das at libuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 14, § 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 05/10/88, combinado com o artigo 26 
da Lei Complementar n~ 41, de 22/12181, . -. . 

RESOLVE: 

Art. 12 ·_ Nomear JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Registro e Habilita
ção, código DAS-101.1, do Departamento de T Jânsito/SEGUP. 

Art. 2~ - Revogam-se as disposições em cont ária. 

Macapá(AP), em 04 de maio de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

PROCURADORIA GERAL 

CONVÊNIO N9 003/89-PROG. 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI . CELEBrul~ O GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPÁ E A PREFEITURA I1UNICIPAL DE MAZAGÃO, COM A INTERVE -
NIÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL, PARA OS FINS NELE DECLARA -
DOS. 

O Governo do Estado 'do Amapá, neste ato representado pe 
lo seu Governado.c, Senhor JORGE NOVA DA COSTA, daqui em 
diante denominado simplesmente GOVERNO e a Prefei tura Muni 
cipal de Mazagão, inscrita no Cadastro Geral de Contribuiu 
tes do Ministério da Fazenda sob o n9 05.986.427/0001 -24 -; 
representada pelo seu Prefeito Municipal, Senhor MANUEL 
RAll-!UNDO PUREZA DA FONSi::CA, doravante denominada simples -
men te PREFEITURA, com a interveniência da Procuradoria Ge
r~l, representada pelo seu titular, Senhor JOS~ DE ARIMA
TH~A VERNET CAVALCANTI, doravante denominada simplesmente 
PROG , resolvem de comum acordo firmar o presente Convênio, 
consoante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Convê 
nio encontra respaldo legal no § 29 do Art. 14 do Ato das 
DisposiçÕes Transitórias da Constituição Federal, Ar t. 26 
da Lei Complementar n9 41, de 22 de dezembro de 1981 e Art. 
22, Inciso X do Decreto-Lei 2. 300, de 21 de novembro de 
1986. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O presente Convênio vi 
sa atender as despesas de manutenção, l impeza e conserva -
ção da residência que serve de alojamento aos servidores 
de'Ste· órgão que prestam serviços de assistência judiciária 
no Município de Hazagão. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO: 

a) Repassar recursos à PREFEITURA, no valor de NCz$ 
15.000,00(QUINZE MIL CRUZADOS. NOVOS) , para atender o obje
tivo do presente Convênio; 

b) Acompanhar e fiscalizar através da PROG, a execução 
do presente Convênio; 

c) Assegurar à PREFEITURA a remuneraçao de 5% ( c1nco 
por cento) sobre o valor de cada parcela repassada, desti
nados à execução dos objetivos previstos na Cláusula Segu~ 
da deste Instru~ento. 

II - DA PREFEITURA: 

a) Aplicar os recursos integrantes deste Convênio de 
acordo com o Plano de Aplicação, que passa a fazer parte · 

integrante deste Instrumento; 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessári os para 
que o GOVERNO, através da PROG, possa acompanhar a execu -
çao do presente Convênio; 

c) Prestar conta dos recursos recebidos à Secretaria 
de Finanças-SEFIN, enviando cópia da mesma a l'ROG, através 
de documentos probantes de aplicação dos recursos, de acor
do com as normas estabelecidas pelo GOVEfu~O: 

d) Responsabilizar- se pelo pagamento das despesas de -
correntes de água, luz do imóvel destinado no objetivo des 
te Instrumento: 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: A despesa decorrente da 
assinatura deste Convênio será no ·va lor, gl obal de NCz$ 
1S.OOO,OO(QUINZE HIL CRUZADOS NOVOS), sendo neste ato em
penhado o valor de NCz$ 3.000 ,00 (TR~S ~!IL CRUZADOS NOVOS ) 
que correrá a conta do Fundo de Participação do s Estados 
e Distrito Federal, Programa de Trabalho 03070212.469. Ele 
mento de Despesa 3132.00 . 00 - Outros Serviços e Encargos -; 
consoante Nota de Empenho 89NE00513, emitida em 01 de Mar
ço de 1989, e o restante posteriormente, i ndependentemente 
de qualquer outro documento. 

CLÁUSULA QUINTA- DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recur
sos destinados a execução do presente Convênio no valor 
de NCz$ JS .OOO,OO(QUINZE MIL CRUZADOS NOVOS ) serão libera
dos em 05 (cinco) parcela s, sendo a pr imeira no valor àe 
NCz$ 3.000 ,00(TR!lS HIL CRUZADOS NOVOS), após a assi~1atura 

deste ato e o restante na medida em que forem empenh.:1das 
de acordo com o Decreto n9 97 .474, de 25 de janeiro de 
1989 . 

CLÁUSULA SEXTA- DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
destinados à execução do presente Convênio, serão deposi ta 
dos em conta bancária especial a ser movimentada pela PRE= 
FEITURA, obrigando-se a mesma, a enviar ao GOVERNO, extra
to de contas e fazer constar nos diversos documentos de sua 
prestação de contas, o nome do sacado, os numeras, os va
lores e as datas das emissões dos cheques e a quem forem 
pagas as i mportâncias . 

CLÁUSULA S~TIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITU -
~\ , prestará contas da aplicação dos recursos recebidos a 
Secretaria de Finanças-SEFIN, no prazo de trinta (30) dias 
a contar da data do térmi no da vigência do presente Convê
nio . 

CLÁUSULA OITAVA - DE PESSOAL: Fica vedado a PREFEITURA 
proceder contratação de pessoal a qualquer t!tul; a conta 
de· recursos oriundo do presente Convênio. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio ·.terá 
sua vigência a partir da data de sua assinatura até 28 de 
fevere iro de 1990. 

CLÁUSULA D~CIMA DA PUBLICAÇÃO: A publicação do pre -
s:nte Con~ênio no Diário Oficial do Estado do Amapá , deve
ra ser fe1ta dentro do prazo de 20(vinte) dias a coutar da 
data de sua assinatura. · 

CLÁUS~LA D~CI~~-PRI~ffiiRA - DA RESCISÃO , MODIFICÀÇÃO E 
PRORROGAÇAO : Mediante assentimento das partes convenentes 
este Instrumento poderá sofrer modif~caçÕes no todo ou e~ 
parte, podendo ainda ser prorrogado através· de Termo Aditi 
v~, assim como ser rescindido de p ~eno direito, por ina~ 
d1mplemento de qualquer de suas cláusulas e/ou condiçÕes 
independentemente de ação, notificação ou interpelação ju~ 
dicial. 

CLÁUSULA D~CU~ SEGUNDA - DO FORO: Par; dirimir qua i s
quer dúvidas oriundas do não cumprimento .deste Instrumen -
to, de comum acordo, as partes elegem o Foro da Comarca de 
Macapá, Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

_ E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Con- · 
ven~o em cinco (05) vias de igual teor e forma, para um só 
efe1to, na presença de duas (02): testemunhas abaixo nomea
das. 

~!acapá(Ap), 01 de março de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA MANUEL RAIMUNPO PUREZA DA FONSECA 
GOVERNO PREFEITURA 

JOS~ DE ARIMATH~A VERNET CAVALCA11TI 
PROG 

Testemunhas: Ilegíveis 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL 

APROVO: 
J ORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

Programa de Trabalho : 030702 12 .469 
Fonle de Recurso: F. P. E. 
El emento de Despesa : 3132 .00 .00 

PLA;'JO DE APLICAÇÃO 
,\o Convênio n9 003/89 - PROG 

Discriminação Valor(NCZ$) 

- ~!s ter ia 1 de Consumo ..... . .. . . . . . . ..... . . . . . . 

-Outros Serviços c E!lcargo s . . .. .. ... ..... .. . . 

6. 000,00 

9.000,00 

TOTAL GERAL . . . .. . .... . . .. .. . I ••• • • •• • 15.000,00 

:laca pá (Ap ), de de 1989 

NA;'íUEL RAI:!UNDO PUREZA DA FONSECA 
Prefei t o Hunic i pa l de 11azagiio 

JOSÉ DE ARUIATHÉA VERNET CAVALCANTI 
Procurador Geral do GEA 

GIJv'ERNO DO EST JlDO DO N!oAP Á 
SECRETARIA DE PRQ,V;OÇÃO SOCIAL 

EXPOSIÇÃO DE i,:OTIVOS Nº 0002/89- SEPS 

CCNSIDERANOO que inexiste na estrutura organizacional 
ca Secre taria de Promoção Social , função re l ativa as Ati -
v: dedes de Prevenção a Acidentes de Trabal ho; 

CO~JSIDERANOO que por, isso mesmo , igualmente , inexiste 
no ReJimento Interno da Secretaria de Promoção Social , a
tribuição de competência na área de Prevenç~o a Acidentes 
de Trabalho; 

CONSIDERA~DO o i nteresse do Governo do Estado em criar 
Programas e implementar açÕe s no campo social , especialme.r::. 
te os que se voltem ao bem-estar do t rabalhador; 

CONSIDERANDO também o interesse do Estado em desenvol
ver açÕes que evitem a gr ande ocorrência dos Acidentes de 
Trabalho , e tendo em vista os al tos custos : Social , EconÔ
mi co e Financeiro que estes acarretam; 

SONSIDERANDO que os acidentes de trabal ho podem caJsar 
s .-Jquelas definitivas, i nutilizando para sempre o trabalha
dor; 

CONSIDERANDO que os acidentes de trabalho podem ser 
evitados, mediante o uso de equipamentos de segurança ade
quados a cada tipo de trabalho; 

CONSIDERANDO que é de i nteresse do Estado prover de 
orientaçÕes e informaçÕes as Associ açÕes Profissi onais e 
Sindicatos , quanto aos aspectos j uridico s de prevenção, se 
gurança e l egisl ação pertine ntes ; 

CONSIDERANDO que o Es taao deve incentivar a realização 
de Seminários , SimpÓsios e Cursos que versam sobre a Prote 
ção, a Segurança e Legislaç~o Previdenciária ; 

CONSIDERANDO que é dever do Estado aparelhar-se para 
atuar na área ·de Prevenção e Segurança do Trabalho e que 
caberá a Secretaria de Promoção Social atuar, estritamente 
nos limi tes de competênci a que n~a canf litem com a ação 
f iscalizadora da Sub-Delegacia do Trabalho/~ITb , l ccal. 

Com base na exposto, estamos solicitando o acatamento 

de Vossa Excel ência para a criaçao e implantaç~o do PRDGRA 
MA ESTADUAL DE PROWOÇÃO DO TRABALHADOR e que dever~ vincu
lar-se a Secretaria de Promoç~o Social do Estado/Oeparta -
menta de Trabalho . 

A criaç~o deste Programa respaldará as futuras açÕes 
desta Secretaria, na área das RelaçÕes para o Trabalho , no 
Estado . 

Ressaltamos que a adoção deste Programa está em perfe.:!:_ 
ta consonância com as diretr i zes do Gover no do Pre sidente 
JOSÉ SARI~EY , em pr ior izar a área social como nor t e de suas 
açoes. 

Macapá- Ap, em 05 de maio de 1989 

ARTUR DE J ESUS BARBOSA SOTÃO 
Secretário /SEPS 

EXPEDIENTE DO DIA 25 DE ABgiL DE 1 .989 , PARA CI~NCIA E 
AS DEVIDAS INTIMAÇDES DAS PARTES. 

Pro c . nº 20. 000 - EXECUÇÃO - Exequen te : BA'IICO IT AÚ DE 
INVESTIIv:ENTD S/A (Adv : Eduardo Contrera) .Executado :J,R. 
CORREA , MANOEL BORGES DA ROCHA e outra , ( Adv . ) . Despa 
cho: " Venha a i ndicação do Leiloeiro em cinco ( 05) di 
as . I ntime-se . Macapá , 11 de abril de 1989- Mári o Gur 
tyev de Queiroz - Jui z de Direito." 

Proc . nº 20 .488/ 87 - ALVARA JUDICIAL - Requerente : M~ 
RI ENDORESQ'J GONÇALVES MARQUES , MARCIANDRIELLE GONÇALVES 
MARQUES e outros , digo , outros . (Adv . : Abenor Pena Amana
jás) . Requerido.: Despacho: ", digo , SENTENÇA : " .. . Isto 
posto ,com ful cro no artigo .284 , § Único, do CPC . , perfei 
tamente apli cável à espécie , INDEFIRO a peti ção inicial 
• Arquivem-se os au tos dando-se baixa . Custas pel o A~ 

tor . P.R.I . Macapá , ll de abri l de 1.989- Mário Gurtyev
de Queiroz- J ui z de Direi to ." 

Proc. nº 20. 525/87 - EXECUÇÃO - Exequente : BA'JCO I TAÚ -
S/A. ( Adv .: Eduardo Contreras). Executado : A.G. LI MA € 

CIA . LTDA ., AGNALDO GOWES DE LIMA e DAVID SOUZA GQES
( Adv . : } . Despacho : " .. • Diga a exequente sobre os depÔs;!;_ 
t os , em cinco (05) di as , Intime- se . Macapá ,ll de abril
de 1.989 - Mário Gurtyev de Queiroz - Juiz de Direito . " 

Proc . nº 20 .622/87- ANULATORIA DE VENDA DE IMÓV~L COM 
PERDAS E DANOS ( Adv. : ) • Digo, Requerente : AMAPÁ DIESEL
COMERCIAL L TOA. ( Adv.: José Luiz Calandrini) .Requerido: 
JDSt RODRI GUES MARTINS JU.\IIOR ( Adv. : Guaracy da Silva -
Freitas). SENTENÇA: " . .• I sto Posto, j ulgando a autora 
carecedora de ação , extingo o proce~so sem exame do me 
recimento , com fulcro no art. 267 , inc . VI , do CPC, con 
denando- a a suportar as despesas do processo e os hon~ 

rários do patrono dos suplicados,, estes arbitrados em 
lafo (dez por cento) do valor atribuÍdo à causa, corrig~ 
do monetariamente desde o ajuizamento . P.R.I, Macapá ,07 
de abri l de 1.989 - Mário Gurtyev de Queiroz - Juiz de 
Direi to . 11 

Proc . nº 20 .930/88, 20. 783, 20 .709 , 20. 988/ 88 - DEPÚSITO 
PREPARATÚRID- COMPANHIA DENDt DO AMAPÁ-CDDEPA- (Adv . : 
Walter Figueiredo} . Requerido ; I A P AS- (Adv .Dsvaldo
B. de Carvalho} . SENTENÇA:" ... Ist o Posto , procedendo
o pl eito cautel ar preparatório e , em consequência , con 
solido a liminar , condenado o requer ido a arcar com as 
custas do processo , encargo do qual se desobrigará em 
sendo vencedor da ação principal . Sem ~9norários , posto 
que , em sendo o depÓsito uma imposição l egal entendo ser 
incabÍvel a condenação nessa verba . P.R.I . Macapá,20 de 
abril de 1.989 - Mário Gurtyev de Queiroz- Juiz de Oi 
rei to. Proc . Nº 20 .709/88 - Despacho: " Facul to à requ~ 
rente complementar o depÓsito em 05 (cinco} dias , corrl 
gido o valor de diferença~ NCZ$ 8 ,71 - desde janeiro -
de 1 , 988 ao mesmo mês de 1.989 . Intime- se Macapá , 20 de 
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·- abril de 1,989- Mário Gurtyev de Queiroz- Juiz dé Di 
rei t o" . 

Proc . nº 20.636/87 - MANUTENÇÃO DE POSSE - Requerente : 
SEBASTIÃO ARAÚJO NETO (Adv,: Manoel de Jesus F.Brito) -
Requerido: FRANCISCO PEP.EIRA DA COSTA ( Adv .: Emanoel 
Moura Pereira), Despacho: ",.,Especifiquem- se provas 
num trÍduo, esclarecendo a finalidade , Intime-se. Mac~ 

pá , 11 de abril de 1989- Mário Gurtyev de Queiroz- Juiz 
de Direi to . " 

Proc . nº 20.644/87 - BUSCA E APR8EN$ÃD - Requerente: NAZ~ 
Rt DA CRUZ CARDOSO (Adv,: Sandra Maria) .Requerido: ANTD 
NID ALMEIDA DA EENHA ( Adv , : ) , Sentença: " .. , Isto Posta : 
com fulcro no Úr timo dispositivo invoc~do, declaro cess~ 
do os efeitos de liminar e , em consequencia, julgo extin 
to o processo ckutel ar pela perda do objeto , Em consequê~ 
cia , a requerenf e suportará as despesas do processo e i; 
denizará o requerido dos danos que a consumação da limi ·~ 

nar haja lhe causado, tendo em vista o dispositivo no art 
.811, i ncs.II e, III, da Lei instrumental Civil P.R.I . Ma 
capá, 07 de abril de 1989 - Mário Gurtyev de Queiroz- Juiz 
de Direi to : " 

Proc, nº 20,661/88 - DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO 
Requerente: ALTECIR JUCÁ LEITE FERREIRA e outros (Adv . :Ci 
cera B. Bordalo). Despacho : " Visto em inspeção. l) As pi 
tronas da suplicada podem tirar cÓpia que quiserem dos au 
tos, 2) promova a autora o cumprimento e devolução da caf 
ta precatÓria de citação do INPS . Intime- se . Macapá,ll d~ 
abril de 1989- Már io Gurtyev de Queiroz - Juiz de . Direi 
to. 11 

Proc. nº 20.788/88- GUARDA E RESPONSABILIDADE- Requere~ 

te: SDRAH S. de A.V (Adv . : Abenor Pena Amanajás) . SENTEN 
ÇA: " , ,,Isto Pobto , com fulcro no paragrafo Único, do art 
. 284 , c/c art . 273, ambos do CPC . , I NDEFIRO a petição i 
nicial . Sem cusras . ApÓs o trânsito em julgado, dê- se bai 
xa e arquivem-se , P.R.I .: Macapá, 06 de abril de 1989- Má 

I -
r io Gurtyev de Queiroz - Juiz de Direito, " 

Proc . nº 20,829~88 - PRESTAÇÃO DE FATO - Requerente: S ,M, 
LIVROS E PAPEIS1 LTDA (Adv , : Eduardo Contreras) .Requerido: 
TERRI TÚRID FEDERAL DO AMAPÁ (Adv,: Marly Evelim) , SENTEN 
ÇA : ", , ,Ist o Posto, julgo improcedente o pedido e condeno 
a Suplicante a suportar as despesas do processo e os hono 
rários advocaticios d~ parte ex adversa , estes arbitrado; 
em lOo/o (dez por· cen~o) do valor atribuÍdo à causa,corrig~ 
do monetariamente desde o juizamento , cujo mon-tante •hav~ 
ra de ser recolhido aos cofres da União . P.R.L Macà'~.á,lO 
de abril de 19B9 - Mário Gurtyev de Queiroz - Juiz de Di 
rei to. n 

Proc . nº 20.862/88 ·- EXECUÇÃO- Exequente: FRANCISCO JDCE 
LID SAMPAIO PEREIRA (Adv.: Joss Ivo Casimiro)Executado: = 
DURVALINA LEÃO DOS SANTOS (Adv .: ) . Sentença: ", •• Com supe 
dâneo no art . 794, i nc .I, do CPC, declaro EXTINTA A EXECÜ 
ÇÃD , e~ face do i pagamento . Determino que se procedam a~ 
anotaçoes de estilo e pagas as custas processuais , dê -se 
baixa na distribuição e, arquivem-se os autos , Entreguem 

I F 

- se os documentos ao devedor, f icando transl ado , Libere-
- se a penhora , se houver , P.R.I . Macapáj 05 de abril de 
1989- Mário Gurtyev de Queiroz- Jui~ de Direito, " 

Proc. nº 21 ,040/ 88 - MANDADO DE SEGURANÇA - Requerente : PE 
RY ARQUILAU DA SILVA (Adv.:An t onio Cabral de Castro) , R; 
querido: StRGID CERQUEIRA BARCELOS (Adv.:Selma· Elizabete= 
de Lacerda Mira) , Sentença : " , •• Ora, indemostrada a prat~ 
ca do atoapontado como abusivo e ilegal , razão não há p~ 

ra que se conceda a segurança p r evista no art . 1º, CAPUT 
da Lei nº 1. 533/51, Isto Posto, atento à inexis t encia ·de 
pr ova da viol ação de direito lÍqui do e certo, protegÍvel 
pela via do mandamus, denego a segurança .Custas pelos im 
petrante , Sem honorários. P.R.I. Macapá , 04 de abril •:cde 
1989 - Mário Gurtyev de Queiroz .,. Juiz de Direi t o , '' 

Proc , nº 21, 047/88 - EXECUÇÃO - Exequente : SUSDAL- SUB-SQ 

LO 00 Ah~PÁ LTDA. (Adv .: Ruy Apolonho),Executado: P.A. DA 
COSTA ( Adv .: ) . Despacho: " Diga a exequente sobre a certi 
dão de fls . 10 v. Intime-se Macapá, 06 de abril de l9B9 -
Mário Gurtyev de Queiroz - Juiz de Direito," 

Proc, nº 21 .076/BB- EXECUÇÃO - Exequente: TrNDCO INDUS 
TRIAL S/A ( Adv,: Paulo Alberto de S.L .Freire) .Executado: 
CONSTRUMAT - Comsrcio . de Material de Construções LTDA 
(Adv. : não constituiu) ., Despacho : "diga a exequente sobre 
a certidão do Oficial de Justiça. Intime-se , Macapá,D6 · de 
abril de 19B9 - Mário Gurtyev de Queiroz - Juiz de Direi 
ta . 11 

Proc . nº 21 .098/88- DISSSDLUÇÃD DE CQ~TRATD C/ PERDA E 
DANOS- Requerente: TEREZINHA DE JESUS COELHO (Adv.: José 
Luiz Calandrini). Requerido: JOÃO CDRREA (Adv,:) Despacho 
: " .• Promova a Autora o cumprimento e devolução da Carta 
Precatória . Prazo : 10 (dez) dias. Imtime- se , Macapá ,ll de 
abril de 1989 - Mário Gurtyev de Queiroz- Juiz de Direi 
to , 11 

Proc . nº 21 .114/88 - RECISÃD DE CONTRATO C/ PERDA E DNvOS 
- Requerente: ANTONIO FERREIRA GALVÃD FILHO (Adv.: Marl y 
Evelim), Requerido: JDSt JORGE PEREIRA RtCID (Adv.: Eloil 
son Amoras Távora) , Despacho: " J . Referiu o eminente j~ 
risperito, Dr . Oouglas Evangelista Ramos que , ao jurar -
suspeição, "empurro" serviço à ele que atua nos impedime0. 
tos. Neste caso, não há como continuar despachando , O A. 
, popular "Gaivota", é fornecedor habitual de farinha ao 
Juiz , em conta - corrente e o filho do Juiz que mora na V~ 
l a de Amapá, também mantem conta-corrente na casa comerei 
al do A. , tudo isso atraindo a incidência do art. 135,II~ 
do CPC . Dou- me por suspeito, Macapá, 03 de outubro de 19 
88 , publicado na integra por despacho · do Juiz Mário Gur 
tyev de Queiroz - Macapá 11 de abri l de 1989 . 

Proc , nº 21. 229/8B - HOMOLOGAÇÃO - Requerente : MARIA CON 
CEI ÇÃD GOWES PINHEIRO . (Adv . :José Luiz Calandrini) , Sen 
tença : " .•. Isto Posto , com fulcro no parágrafo Único do 
art . acima, indefiro a inicial. Sem custas . P. R.L Macapá 
, 31 de março de 1989 - Mário Gurtyev de Queiroz - Juiz -
de Di reito, " 

Proc . nº 21 .241/88 - EXECUÇÃO - Exequente: ADE~BAL LIMEI 
RA TÁVORA (Adv . : Eloilson A. da S. Távora ). Executado: JÕ 
St MACIEL DOS SANTOS (Adv , :Vera de Jesus P.Correa). Desp~ 
cho: " J. Indique o exequente quem possa servir digname0,
te como depositário . Intime- se, Macapá, 05 de abril de 19 
89 - Mário Gurtyev de Queiroz - Juiz de Direi to ,;• 

Proc . nº 21.418/88 - DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - Re 
querente : LOURDES R. DE M. (Adv .: Manoel Felizardo Cardo 
so) , Requerido ANTONIO DOS S, (Adv,: Felix Ramalho). Sen 
tença: " •.. Isto Posto·, declarando a autora carec~dora d; 
ação a limentar , julgo procedente a outra pretenção . Em con 
sequência, declaro a existência de sociedade de fato entr; 
os litigantes durante 15 (quinze) anos e a subsequente 
dissolução, ordenando que os bens relacionados às fls . 02/ 
03 sejam partilhados na proporção de Safo (cinquenta por 
cento) para cada um oos sÓcios , digo , exconcubinos . Caso 
os bens não comportem divisão cômoda , haverão de ser ven 
didos j udicialmente , entregando- se a cada litigante a me 
tade do guantum apurado . Tendo em conta o sucumbimento r; 
cÍ proco, as custas serão suportadas pr-orata e honorários: 
ficam compensados , P.R.I . Macapá , 04 de abril de 1989 -Má 
rio Gurtyev de Queiroz - Juiz de Direi to . " 

Proc. nº 21.419/ 88 - EXECUÇÃO - Exequente: VANI LOO MAR 
TINS RDDRIGUES . (Adv . :Nil son Costa).Executado: MARIA DA 
SILVA PICANÇO (Adv,: não constitui) Despacho : " Manifes te 
-se a exequen te sobre a certi dão do Oficial de Justiça i~
time- se . Macapá , D6 de abril de 1989 - Mário Gur tyev de 
Quei roz -' Jui z de.Direi to ." 

Proc . nº 21 .435/ 88 - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - Requerente: JO 
St RIBEIRO DE SOUZA (Adv. : Suely Maria de Miranda Miranda). 
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Despacho : Setença" ... Isto Posto , com fulcro no art . 26? VI , do 
CPC , julgo e;tinto o processo, Sem custas , P.R .I. Macapá, 
31 de março de 1989 - Mário Gurtyev de Queiroz - Juiz de 
Direi to . " 

Proc, nº 21.565/88 - EXECUÇÃO - Exequente : CONSTAt~TINO G 

SANTO LTDA. (Adv . : Paulo Alberto dos Santos) , Executado : 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ ( Adv , : Pedro Stélio Ai 
res da Si l va) .Sentença: " . .. Com supedâneo no art . ?94, i n;;, 
. I; do CPC declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do pag~ 
menta . Determi no que se procedam as anotaçÕes de estilo 
e pagas as custas processuais dê-se baixa na distribuição 
e , arquivem-se os autos . Entreguem-se os documentos ao d~ 
vedar , ficando traslado . Libere-se a penhora se houver , 
P.R.I. Macapá , 11 de abril de 1969 - Mário Gurtyev de 
Queiroz- Juiz de Direi t o." 

Proc . nº 21.468/88 - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/c ALI 
MENTOS -Requeren t e : WALDECICLEI B. O. (Adv .: Maria do S~ 
corro Cordeiro Pinto) . Requer i do: VALDECI A. C.[Vera d; 
jesus P. Correa} . Despacho : " Feito em' ordem . Presentes 
as condiçÕes da ação e os pressupostos processuais . Eis po!: 
que , encerrado a fase postula tÓria , o declaro saneador . D~ 

fi ro a prova perici al, a ser r ealizada no DPT , no sentido 
de apurar se a correspondência acostada às fls . 24/25 é 
da lavra do suplicado . Faculto às partes a formul ação de 
quisitos e a indicação de Assistente Técnicos , em cinco 
(05) dias. Oficie- se ao DPT , remetendo os aut os , após a 
publicação deste despacho e a susequente flência do pra
zo de cinco [05) dias , remetendo os autos. ConcluÍda a 
perÍcia desi gnarei audiênci a de i nstrução e jul gamento 
eis que t ambém defiro a prova testemunhal . Inti mi-se.Maca 
pá, 06 de abril de 1989 - Mário Gurtyev de Queiroz - Juiz 
de Direi to," 

Proc. n2· 21 .512/88 - DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - Reque 
rente : JOSt FERNANDES DO AMARAL (Adv . : José Luiz Calandri 
ni) , Requer ido : GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ ( 
Adv .: Marl y Calixto Evelim Coelho) .Sentença.: " .. . Ist o 
Posto , excl uo da relação processual o "GOVERNO" do Terri 
tório Federal do Amapá , por lhe f altar capacidade para 
ser par te . De out ro pas~,c. , em relação ao segundo re'u, jul 
gando o s uplican t e carecedor de ação declaratória, consi 
dera prejudicados os demais, digo, demais pedidos , Em co~ 

sequência , extingo o processo sem exame dr, m'Jr!':cime:'! to, -
com fulcro nos arts . 26? , inc. I V e VI , do estatuto Pr~ 

cessual Civil , deixando de condenar o autor aos· Ônus do~
sucumbimento, por litigar sob o pálio da assistência jud~ 
ci ária gratuita. P.R.I. Macapá , 31 de março de 1989- Má 
rio Gurtyev de Queiras - Juiz de Direi to." 

Proc . nº 21. 554/88 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Requeren t e : 
~~RIA ESTELA TEI XEIRA LEITE (Adv . : Leonardo da silveira e 
Gilma Alves da Silva ). Requerido : José Monteiro , Odileia
l3arros Monteiro e Leonilda Alves de Bri to ( Adv . : não cons 
tituiu} . Sentença : " ... Is t o Posto, julgo procedente o p~ 
dido , e em consequenbia, consolido a liminar concedida, -
condenando os réus aos pagamentos das despesas processu~ 
is e dos honorários dos patronos da autora, estes ar bi -
Lrados e111 lO}'o (deL por ct<riLD) uo valor aLrlbuÍdo ~ causa, 
corrigido desde o j uizamento P.R.I . Macapá , 31 de março 
de i989 - Mário Gurtyev de Quei roz - J'ui z de Di rei to ." 

Proc . n9 21 .604/88 - JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL- Requerente 
J OAAA MORAES DOS SAATOS VALADARES (Adv .: José Luiz Calan 
drini) ,Requerido : digo , SENTENÇA: " .. . Isto Pos to, com fu_! 
era no art . 295, III ,do CPC, i ndefiro a inicial . Custas , 
pela r equerente . P.R.I . Macapá , 31 de março de 1989 - Má 
rio Gurtyev de Queiroz - Juiz de Direi to." 

Proc . nº 21 .612/88 , 21.613, 21 .?52 , 21.630 , 22 .192, 21 .52 
7/88 - DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - Requerente :ANITA 
FERREIRA DA SILVA (Adv , : Vera de Jesus Correa ) . Requerido 
: MÁRIO LEITE DE OLIVEIRA (Adv .: Marly Eve1im Coelho) .Des 
pacho : " .. . J . l)Apensem-se t odos os processos . 2)vistos ~ 
etc . . . Considerando que o sendo celebrado pelas partes 
preserva seus interesses bem assim os do filho menor, o 

homologo , por sentença , para que produza os jurÍdicos ~ 
feitos , Em consequência , com fulcro no art . 269, inc ,III , 
c/c o art. 2?3, ambos do CÓdigo de Processo Civil , julgo 
extinto os processos de n2s , 21 .612/88, 21 . 577/88 , 22 .192 
/89 , 21 .630/88, 21 .?52/ 88 , 21 ,613/88. ApÓs o trânsi to em 
julgado , arquivem-se os autos . Pagas as custas . , fiscais , 
na f orma ajustadas , dê-se baixa . P.R . I.~~c , di go , inclusi
ve , o M. pÚblico . ~~capá, 04 de abril de i 989 - Mário Gur
tyev de Queiroz - Juiz de Direi to . " 

Proc. nº 21 .?21/88 - SEPARAÇÃO J UDICIAL LITIGIOSA - Reque 
ren te : MARIA VERONICA ,DE ARAÚJO (Adv . : '·!ils~Jn 1\J.ves Cos 
ta) • Hequerido : PEDRO ALMEIDA CHAGAS ( Adv . : ) . Se.n t ença : ·,-; 
. •. Isto Posto, com fulcro no ar t . 284 , Paragrafo Único,do 
CPC, perfeitament e aplicável à espécie , INDEFIRO a pe tl 
ção inicial . Ar quivem-se os Autos , dando-se baixa . P .R.I . 
Macapá , ll de ab ril de 1989 - Mário GurC:yev de Queiroz 
J ui z de Direito , " 

Proc . nº 21 .?50/88 - EXECUÇÃO - Exequente : CREDICARD S/A
ADMIN . de 'cartÕes de Créd i to (Adv .: cicero Bordalo) . Executado 
FRANCISCO JORGE FERREIRA BASTOS (Adv .: ) . Seterça: " .... Com 
supedâneo no art . ?94, inc . I, do CPC decl aro EXTINTA A 
EXECUÇÃO em face do pagamen to . Deter mi no que s e procedam
as anotações de estilo e pagas as cus t as processuais , dê
se baixa na distribuição e arquivem- se os autos .Entreguem 
-se os documen t os ao devedor , f icando traslado . Libere- se 
a penhora , s e houver. P .R.I . Macapá, ll de abril de 1989-
Mário Gurt yev de Queiroz - Juiz de Direi to . " 

Proc. nº 21 , 7?0/88 - EXECUÇÃO- Exequente : NDVAMAZ0.~IA CQ 
MtRCID E INDUSTRIA LTDA . (Adv . : Iliodéa Santos de Olivei 
ra Sotão) Executado : ANTONIO DE SOUZA MACIEL (Adv , : ). 0~.:!_ 
pacho: " . , .Vistos e tc . • ,Venha a Carta Precatória devida 
mente cumprida . Á au tora . Macapá , 11 de abril de 1989- Má 
rio Gurtyev de Quei r oz - Jui z de Direi t o . " 

Proc . n9 21.788/l'll'l - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Requerente : 
AV ICAP- Avicultura do Amapá- I nd e Com. Ltda. (Adv , : Ma 
noel de Jesus Brito) . Requerido : M~~DEL LINO DA SILVA e 
SEBASTIANA FORTUNA TO DA SILVA (Adv. :Jorge Wagner Costa Go 
mes ) • Despacho : " J • Manifeste- se a aut ora sobre a conte; 
tação e documentos. Intime- se. Macapá , 05 de abri l de 19 
89 - Mário Gur tyev de Queiroz - Juiz de Direi to . " 

Proc , n2 21 .937/ B8 - GUARDA E RESPO~SABILIOADE - Requeren 
te : DICNISIA M. DE S . (Adv .: Sandra Maria F .Ferreira). Requ~ 
rido : MARCID M. Sentença : " , . . I s to Posto, com fulcro no 
art .284 , Paragrafo unico do CPC, perfeitamente ,aplicável
à es pécie , I NDEFIRO a petição inicial . Arquivem- se os Au 
tos , dando-se baixa . Sem cust as , P .R.I . Macap~ , 1 1 de ~ 
bril de 1989 - Mári o Gurtyev de Queiroz -Juiz de Direi t o 

Proc , nº 21,942/88 e apenso nQ 18 .1?5/ 86 - INVENTÁRIO- In 
ventáriante : REGINA LÚCIA SEíiJA DE ALMEIDA (Adv .: Ant onio ::: 
Cabral de Cas tro }. Inventári ados : DIRCE SENA DE AL~EIDA e 
J OSt TAVARES DE ALMEIDA . Despacho : " Apensem-se , conforme 
determinação às fls 02 . Autos 18,1?5- Oficie-.se , solicl
tando a devolução da Carta Precatória devi damente cumpr~ 

da . Macaf.Já, 11 de abr il de 1989 - Méirio GurLyev da Quel 
roz - J uiz de Direito ." 

Proc. ng 21.961/88 - BUSCA E APREENSÃO - Requerente :FI NAN 
CIADORA BRADES CO S/ A ( Adv. : André Luiz Vi~ira Lima ) . Requ~ 
rido : TOCA TRANSPORTADORA e OBRAS DE CONCRETO ARMADO LT 
DA . (Adv . :) Se-nt ença:2" ... Isto Posto , com fulcro no art. 
284, Paragrafo unico , do CPC , perfei tamente aplicável à 
espécie, INDEFIRO a petição inicial . Arquivem- se os Autos 
, dando baixa , Cus tas pelo Autor . P. R. I. Macapá, 11 de a 
br i l de 1989 ~ Mário Gur tyev de Queiroz-'"'uiz de Direi t o." 

Proc. n9 21.962/88 - BUSCA E APREENSÃO - Requerente : FII~AN 
CIADDRA BRADESCO S/A (Adv . : André L~iz V. Lima) .Fe·querid;; 
: JOSt tMCIEL DOS SANTOS (Adv .: não contituiu) .Sentença:". 
•. . Isto Posto , com f ulcro no art . 284 , Paragrafo Único ,do 
CPC , perfeitamente aplicavél à espécie , INDEFIRO a pe tl 
ção inicial, Arquivem- se os Autos, dando se baixa . Cestas 
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.. pel o Autor P.R.I . Macapá, 11 de abril de 1989 - Mári o Gur 
tyev de Que:i,roz - Juiz de Dir eito ." 

Proc . nº 21.965/88 - EXECUÇÃO - Exequent e: MARIA ROSANE 
VARGAS EMYGDI O (Adv.: Ver a de Jesus Correa). Executado 
RAIMUNDO RODRI GUES VIEIRA ( Adv . : ) • Despacho : " •• . À ex e 
quent e sobre a cer tidão de mei r inho . I ntimem-se . Macapá . , 
11 de abril de 1989 - Mário Gurtyev de Quei roz - Juiz de 
Direi to . " 

Proc. nº 22 . 021/89 - DECLARATÚRIA - Requerente : FREITAS E 
COELHO LTDA . (Adv, : Ubi raj ar a Ephina ) . Requeri do : BANCO 
ITAÚ S/A (Adv . : ) . Despacho: " J . Manif este-se a autora 
sobre os novos document os . Inti me- se . Macapá ,l l de abril 
de 1989 - Már io Gl,lrtyev de Queiroz - Juiz de Direit o ." 

Proc . nQ_22 .024/B9 - FALtNCIA - Requerente: C. SCHEEL- CO 
BRANÇA DE CDWERCIAL S/C LIDA. (Adv . : CÍcero Bordalo) . R; 
qu3rido: MACAPÁ AUTOMÓVEL LIDA . (Adv . : ) , Sentença: 2" ... :.: 
Isto Posto , com ful cro no ar t . 284, Paragráfo Único, do C 
PC, perfei t ement e aplicável à especie', INDEFI RO a petição 
ini cial. Ar quivem- se os Aut os dando- se bai xa . Cuslas pel o 
Aut or. P.R.I. Macapá , ·ll ct'e abril de 1989 - Mári o Gur tyev 
de Queiroz - Juiz de Direi to . " 

Proc. nº 22.041/89 e apenso nº 19.969/87- CONVERSÃO DE 
SEPARAÇÃO EM DI VÚRCIO- Requerente : HENRIQUETA DOS R. C. ( 
Adv . : Marly Evelim) . Requerido: JDst N. DE O. (Adv .:) .Sen 
tença: " • • . Isto Posto , consi derando a ausência de conte~: 
tação e o parecer favorável do i lustre representante do 
Parquet, Gom f ulcro no art . 37, caput e Par agr áfo '1º, da 
Lei Divorci s ta , conheço dir et ament e do pedido e decreto o 
divÓrci o, ou melhor, conver to em di vórcio a separ ação ju 
dicial de HENRIQUETA DOS REwtDIOS COSTA e JOS~ NILTCN DE 
OLIVEI RA, mantendo todas as cl aúsulas do acordo naquela o 
portunidade homologada . ApÓs o trânsito em j ulgado , proc; 
dam-s e às necessári as averbaçÕes . P.R.I . Mcapá , 11 de ; 
bril de 1989 - Mário Gurtyev de Queiroz-Juiz de Direito .~ 

Proc. nº 22 .108/ 89 - SEPPRAÇÃO J UD . CONSENSUAL - Requeren 
te : JOst MENDOi'lÇA DE FIGI.HREDO e MARIA O. de S. F. (Adv: 
:Antonio Fernando da Silva e Silva) . Sentença: " ..• Os Au 
teres não emendaram a inicial no prazo estabel ecido no 
art . 284 do CPC, a despei to de regularmente intimados pa 
rn tal . I sto Posto , com ful cro no Paragráfo Úni co do art: 
acima invocado , indefi ro a inicial . Custas pel os autores . 
P .R .-I. Macapá , 31 de mar ço de 1989 - Mário Gurtyev '-de 
Queiroz_- J ui z de Dir eito," 

O Presente EXPEDIENTE será afixado no l ugar de costu 
me e publi cado na forma da Lei . Dado e passado nes ta cid~ 
de de Macapá, Capital do Estado do Amapá, aos vinte e ci~ 
co dias - do ano de Hum mil novecentos e oitenta e·nove -
Eu , ELISMAR PEREIRA DA SILVA , Técnico Judiciário , datilo 
grafei . 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
- Diretor de Sec , da Vara CÍ vel -

ORDEM DOS .1\CIJOGADDS DO ffiASIL 
Secção do Amapá 

EDITAL 

De conf ormidade com o di spost o no Art . 58, da Lei nº 
4 .215, de 27.04·.63, faço pÚblico que requereram inscrição 
no Quadro de Advogados , na Ordem dos Advogados do Br asil -
Secção do Amapá, as seguintes pessoas: PAULO JORGE ARIZA , 
SÁBATO GICIJANI PvEGALE ROSSETTI, HUMBERTO HENRIQUES DE VAS
CONCELOS , ANTONIO CARLOS LEITE WEJ\OONÇA, ERALDO ALVES COR
REIA, RÔMULO DE JESUS DIEGUEL DE FREITAS e EDMVNOO DE SOU
ZA MOURA. 

Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil , Secção do 
Amapá , em 27.04 .89 . ·r 

PAIL-LARD BENTES DA SILVA 
1º Secretário/OAB--Ap 

GOVERfi)O 00 ESTAOO 00 AMPPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

CHAMADA DE EMPREGADO 

Pelo presente , convocamos o se~;idor CI LERIANO DA SIL
VA PINHEI RO, pertencente a Tabel a Especial do Gover no do 
ex- TerritÓrio Federal do Amapá, ocupant e da Categori a Fun
ci onal de Professor, Classe "A" , Referência 1, regido pela 
Consol idação das Lei s do Trabal ho, para no prazo de 03 
(três) dias reassumir suas funçÕes na Secretar i a de Educa
ção e Cul tur a , onde é lotado, sob pena de f i ndo mencionado 
prazo , ser di spensado através de Rescisão de Contrato f i r
mado com a Administração Amapaense, por abandono de empre
go, conforme es t abelece al i nea "i " do artigo 482 , da Censo 
l i dação das Leis do Trabalho . 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL, 08 de maio de 1989 , 

ADALTO JOSÉ GÓES DA COSTA 
Resp, em substi t uiçãJ DP/AP 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

COMPANHI A DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ 

CAESA 

APROVO : 
AMILTON LDBATO COUTINHO 

Di retor-Presidente 

AVISO DE LCITAÇÃD 

CONCORRÊNCIA PÚBLI CA Nº 01/89 - CAESA 

A COMPÁNHI A DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA , convida 
as Empresas interessadas a participarem da CO~CORRÊNCIA Nº 
01/89-CAESA, para a elaboração do Projeto Básico e Projeto 
Executivo para Ampli ação e Melhoria do Sistema de Abastec~ 
menta de Água da ci dade de_ Macapá, compreendendo Captação, 
Elevação , Adução, Tratamento , Reservação e Distr ibuição. 

Poder ão participar desta CONCORRÊNCIA empresas brasi -
l e i ras ou estr angeiras , aut orizadas 3 funcionar no pais. 

O prazo máximo para execução dos serviços é de' 240 (o~ 
zentos e quarenta) d~as cor ridos .• 

Os documentos re l acionados com a CONCORRÊNCIA , que in
cl uem as condiçÕes que a regulamentam, estarão à disposi -
ção dos i nteressados par a eventuais consultas· e aquisiç.ão 
no seguinte endereço : Av . E'rne~tino Borges , 222 , Bairro Ce!! 
tral - Macapá- AP . TELEX 95 2353 (CAEA) BR . . 

A aquisição do Edital será feita mediante o recolhimen 
to à Tesour aria da CAESA da taxa de aquisição , no valor d; 
NCz$ - 200,00 _(DUZENTOS CRUZADOS NOVOS) , no endereço aci ma 
no horário de 08: 00 às 13: 00 horas . 

As propostas dos interessados dever ão ser entregues no 
seguinte endereço: Av. Ernest ino Borges, 222 , Bairro Cen
t~al , nesta cidade , no dia 12 de junho de 1.989 às 11:00 
(onze) horas , em reunião pÚblica , perante a Comi ssão Julg~ 
dora, especialmente designada pela D~~eto'ria da CAESA para 
este fim . 

Màcapá, 04 de maio de 1.989 . 

DEMÉTRIO CELESTINO PINHEIRO DA COSTA 
Presidente da CPL 



Macapá, 11-05-89 DIÁRIO OFICIAL 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARI A DE ADMI NIS TRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PE SSOAL 
A P R O V O: 

~~ nDuJ-
NESTLER~NOjDqs~ANTOS VALE~TE 

. Secretario de~dminis t raçao 

'· ---------··--- · -------
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CO~CURSO PÚ.SLIC~ PARA O QUAIDR~ PROVISÓRIO DE PESSOAL CIVIL DO GOWERHO 

DO ESTADO IDO ~Á - EDITAL~! 001/89- DP/SEAID . 
O Governo do Estado do Amap~ , atrav~s do Depart amento de Pes 

soal da Secretaria de Administração, usando de suas atribu i çÕes legais e 

de acordo com o Decreto (N) nQ 0016 de 21 de abril de 1989, torna p~blico 

que estar ão abertas , na cidade de Macap~-AP, no periodo e local abaixo c~ 

tados , inscriçÕes para o Concurso P~blico dest i nado a admissão em empre

gos regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas na Tabela ProvisÓria 
, 

do Estado do Amapa, para as seguintes Categorias Funcionai s : 
NÍVEL SUPERIOR 
===== ======== 

01- AUDITOR 

02- ENFERMEIRO 

03- MÉDICO 

.04- ODONTÓLOGO 

05- PSICÓLOGO 

06 - ASSISTENTE SOCIAL 

07- TÉCNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS: Cursa de MÚsica:Com especia 
lização em Piano, Regência de Coral,Banda de M~sica , Viol~o . 

e ·C~rso de Artes P l~sticas . 
08- FARMACÊUTICO . 

09- TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

10- ADMINISTRADOR 

11- NUTRI CIONISTA 

NÍWJEL lPllÉDIO - 2~ GW\l[]J COIIJ!PLE1'0 
=== == ===== == ==== === == === 

01- AGENTE DE COMUN ICAÇÃO SOCIAL 

===== ===== -- ==== ======== 
01- AUXILIAR DE ENF~RMAGEM 

02- TELEFONISTA 

~ÍWJEL OOÉn)IO - 4 ª SÉRIE 00 1 !!11 GW\UT 
===== ===== -- ===== == 

01- VIGIA 
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2 .1. Periodo: de 22 ~ 31/05/89 

2.2. Horário: 08:00 ~s 17:00 horas 

2 .3. Local: Centro de Treinamento da SEAD 

2 .4. CondiçÕes: Poderão inscrever- se : 

Pág. 9 

2.4 . 1. Para o NÍvel Superior: Portadores de Diploma ou Certificado de Con· 

c lusão de Curso Superior e registro no Órgão do Exercicio da Pro

·· fissão ou declaração com validade de até 01 ano emitida por entida 

de de ensino superior, da qual, obrigatoriamente, constem : 

a) NÚmero do ato que reconheceu o curso, com data e página da ~es

~ectiva publicação no Di ário Oficial da União; 

b) Data em que colou grau . 

2.4 . 2 . Para o NÍvel ~édio : 

Auxiliar de Enfermagem: - Portadores de Certificado de conclusão 

do 1 º grau ou habilitação l egal equivalente e curso regular de Au

xiliar de Enfermagem devidamente regis trado no Órgão fiscalizador 

do exercic io profissional . 

Telefonista: - Portadores de Certificado de conclusão do 1 º grau . 

Agente de Comunicação Social: - Portadores do ' Certificado de con

clusão de 2º grau ou habilitação l egal equival ente . 

Vigia: - Por tadores de escol aridade correspondente . ~ 4 ª · série do 

1 º grau . 

OBS: Os candidatos de nivel médio não portadores de Certificado ou Di plQ 

ma de conclusão' do Curso , por ocasião da ·inscrição, poderão inscr~ 

ver- se medi'ante a apresentação de Dec l aração expedida pelo Estabele 

cimento que o habili teu, com validade de até 06 meses·. 

2 . 5. No ato da inscrição o candidato deverá: 

2 . 5 . 1 . Apresentar o origi nal de escolaridade a que se referem os sub- i tens 

2 . 4 .1. e 2.4.2 do item 2. 4. 

2 . 5 . 2 . Apresentar Carteira de ~dentidade . 

2 . 5 . 3 . Entregar o comprovante de pagamento de taxa de .inscri çao r eco lhido 
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através do Banco do Brasi l S/A, em qualquer Agência, na conta nQ,, 

34.175-4 no valor de NCZ$ 3 ,00 (Três Cruzados Novos), para todas 

as categorias. 

2.5.4. Entregar 01 (uma) foto 3x4 de frente~ recente. 

OJBSJEJRVAÇÕJES: 

a) O formulário para o recolhimento da taxa de inscriçao será fornecido 

pela Agência do Banco do Brasil; 

b) A taxa, uma vez paga; n~o será restituida em hip6tese a l guma ; 

c) N~o será feita a inscriçao condicional, qualquer que seja o motivo; 

d) Não será permitida a inscrição por meio de procuração. 

2.6. Cumpridos os requisitos e condiçÕes mencionados nos itens anteriores 

o candidato receberá o Cart~o de Inscrição e o Programa corresponde~ 

te a cada Categoria . 

3 .1. Para assegurar sua participação no concurso , o candidato deve 

rá preencher os seguintes requisitos : 

a) Ser brasileiro, e se estrangeiro, prova de permanência reg~ 

l ar e definitiva no Brasil, nos termos da Legislação perti -

nen te ; 

' , 
b) Ter idade min i ma de 18 (dezoito) anos e maxima de 50 ( cin-

quenta) anos , com exceção do candidato qu e possuir condição 

de Servidor PÚblico Federal ativo contados até a data de en 

cerramento das inscriçÕes (art. 4º, Parágrafo Único da Lei 

nº 6.334 , de 31.05 . 76); 

c) Estar quite com as obrigaçÕes eleitorais e mi li tares , sendo 

esta Úl tima para os de sexo masculino; 

d) Poss uir o comprovante de escolaridade ex i g idos no item 2 . 4 . 

e xpedido na forma da Lei e devidamente registrado no Órgão 

Fiscali zador do Exe rcicio da Profi ss~o, a ser comprovado no 

di a da admiss~o . 
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3 . 2 . Anular-se-ão, sumariamente, a inscriçao e todos os atos de l a 

decorrentes, se o candi dato não comprovar, no ato da admissão, · 

que atendeu a todos os requisitos exigidos no presente Edital. 

4. DA EST~U!URA IDO PROCESSO SELETIVO: 
~= ========= == ======== ======== 

4.1. O candidato a qualquer Categoria constante do presente Edital 

ser~ submetido a processo se letivo, de car~ter eliminat6rio e 

c l ass ificat6ri o, cujas provas constarão de : 

4.1 .1 . Para o Nive l Superior e Nivel Médio nas categorias de Agente 

de Comunicação Social, Auxiliar de Enfermagem e Telefonistas: 

a) Português ; 

b) Conhecimentos Especificas da Categoria 

4 .1. 2 . Para a Categoria de Vigia: 

a) Português; 

b) rvlatemática; 

c) Exame Psicotécnico . 

4.2. As ·provas terão os seguintes valores : 

a) ·Portuguê~ ............ .. .... . ... (30) pontos 

b) Conhec imentos Especificas ...... (30) pontos 

c) Matemá·t :i.ca ... . • .....••.......... (30) pontos 

4.3. O candidato que não ob ttver o minimo de 15 {quinze) pontos, em 

qual quer das provas, ficará el iminado automaticamente do pro . 
cesso seletivo . 

5. DA ~IZâÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 
~= ========== == ======== ======== 

5 .1. Areali zação das provas do concurso me ncionado neste Edi

tal terá suas datas, horários e locais oportunamente di

vulgados através de Eiital , publicado no Diário Oficial 

do Estado e out ros meios de comunicaçao . 

5 . 2 . O. candidato deverá comparecer ao l ocal mencion~do para as 

provas com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário 
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6 . 

7 . 

previsto para o inicio dos trabalhos, munido nece~saria

mente de cartão de inscrição , documento oficial de identi 

dade e caneta esferográfica (tinta azul ou preta) . 

5 . 3 . As respostas serão transferidas do caderno de provas par a 

o cartão resposta, onde constará apenas o n~mero da ins

crição do candidato e o cÓdigo da categoria funcional p~ 

ra a qual concorrer. 

5 . 4 . Será consi derada nula a resposta que no cartào resposta 

contiver duplicidade, emenda e/ou rasura , bem como qual ...... 

quer tipo de sinal que possa identificar o candidato além 

dos exigidos no item anterior. 

5 . 5 . Não haverá , sob pretexto algum, segunda chamada para qual -

quer prova do concurso . 

6.1 . O resultado das provas será publicado no Diár io Oficial do 

Estado , podendo ainda , a critério da Secretaria de Adminis 

tração, serem utilizados ou t r os meios para divul gação , in

clusive o uso de termo de ciência em data , horário e local 
previamente informados ao candidato. 

6. 2. Não será concedido pedido de vistas de p r ovas. Os even

tuais recursos sobre recont agem de pontos serão interpos

tos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parti r da 

divulgação do resultado, através de requerimento, devida-

mente fundamentado, e n tregue no Protocolo da 

de Administração . 

Secre t aria 

7.1 . A classificação final do concurso será publicado no Di ário 

Oficial do Estado; sendo colocada na o rdem decrescente do 

somatÓrio dos pontos obtidos pelo candidato nas provas e 

serão r e l acionados apenas os nomes dos candidatos que ob

tiverem o minimo de pontos conforme o . item 4 . 3 . 

7 . 2 . A classificação fina l será, ainda dist inta e especifica 
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8 . 

9. 

por Categoria Funcional . 

7.3. Em caso de igualdade no total de pontos, para 

classificação terá preferência o candidato que: 

fi ns de 

a) Ob tiver maior nÚmero de pontos na prova de Conhecimen

tos Espec{ficos, na catego~ia de Nivel Súperior e Ni

vel·Médio (item 4.1.1); 

b) Obtiver maior nÚmero de pontos na prova de Português 

para a categoria de Vigia (item 4.1.2.); 

c) For mais idoso (todas as categorias) 

d) For casado (todas as categorias). 

= ====== == ======== == ======== 

8.1. O concurso será válido por 02 (dois) anos , a contar da 

homologação , a ser publicada no Di ário Oficial do Estado, 

podendo ser prorrogado, a critério da Administração Es ta

dual por idênticõ pe riodo. 

DAS ~ISPOSIÇÕES GERAIS: 
=== =========== =====~ 

9.1 . Será excl~ido do · concurso, o candidato que: 

a) Retirar-se do recinto, sem autoFização, durante a rea 

li zação das provas; 

b) For descort~s com os coordenadores ~o boncurso, seus 

auxi li ares ou qualquer autoridade presente; 

c) Durante a realização da prova for surpreendido em comu 

nicaçao com outro candidato ou pessoa estranha ou uti-

lizando-se de livros, no tas ou im~ressos; 

d) Fazer, através de qualquer documento, comprqvação f alsa 

ou inexata; 

e) Não mantiver atualizado seu endereço junto ao Depart a 

mento de Pessoal da Secretaria de Admini stração. 

9 . 2 . A classificação no processo se l etivo não asse~ura ao can 

didato o direito ao ingresso automático no Serviço PÚblico 

Estadual, mas apenas a expectativa de ser nele admitido se 
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~~~·--------------------------------·------------------------------~~---
gundo a rigorosa ordem classificatbria, ficando a concreti 

zação desse ato condicionada a observância às disposiçÕes 
~ 

legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e convenien-

cia da Administração Estadual. 

9.3. O candidato convocado para admissão poderá, uma unica vez, 

re~uerer adiamento e reposicionamento, sendo posicionado 

apÓs o Último classificado. 

9.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento compro

batbrio de classificação no processo seletivo, valendo, p~ 

ra esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do 

Estado. 

9 . 5. O candidato aprovado e classificado poderá ser admitido p~ 

ra servir em qualquer local idade do Estado, de acordo com 

as necessidades e conven i~ncias da Administração Estadual . 

Em caso de recusa da designaç~o será procedida a imediata 

rescisao con t ratual . 

9.6. A inscrição implicará na aceitaçao p l ena das normas estab~ 

lecidas neste Edital , das quais não se poderá alegar desce 

nhecimento . 

9~7 . o candidato qu e tenha sido exonerado ou demitido a bem do 

serviço pÚblico ou por justa causa, a menos de 05 ( cinco) 

anos, não poderá inscrever- se ne~te concurso pÚblico. 

9.8. Não será permitida em hipÓtese nenhuma a admissao do candi 

dato aprovado, quando esta implicar em acumulaçao de cargo, 

que não atenda aos pressupos t os constitucionais, legais 

regulamentares que disciplinam o assunto. 

9 . 9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 

tamento de Pessoal do Governo do Estado do Amapá . 

De par-

, 
DEPART~TO DE PESSO~, em Macapa, 09/05/89. 

P/ Diretor DP /SEAD l 

Interino 

e 


	

