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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO (P) W! 3251 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 25, § 12 da Constituição Federal, § 
2'! do Artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
Lei Complementar n'! 41, de 22.12.81 e tendo em vista o que consta 
do Ofício n2 11.487/91-GAB/SEECE, 

RESOLVE: 

Retificar os termos do Decreto (P) n2 2712, de 22 de outubro 
de 1991, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá de n2 0204, 
de 23 de outubro de 1991, que passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Nomear RAIMUNDO NONATO VILHENA, para exercer o 
cargo em comissão de Delegado de Ensino Regional do Município de 
Laranjal do Jari/DGER, Codigo: CDS-1, da Secretaria de Estado da 
Educação, Cultura e Esporte do Governo do Estado do Amapá, a 
contar de 01 de outubro de 1991". 

Macapá-Ap, em 28 de novembro de 1991-

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) W! 3252 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 

Secretário de Estado da Educação. Cultura e Esporte 
Prol. ANTONNEI PINTO liMA 

Secretário de Estado da Fazenda 
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que lhe são conferidas pelo Artigo 25, § 12 da Constituição Federal, § . 
22 do Artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
Lei Complementar o2 41, de 22. 12.81 e tendo em vista o que consta 
do Offcio o2 11.487/91-GAB/SEECE, 

RESOLVE: 

Retificar os termos do Decreto (P) n2 2740, de 22 de outubro 
de 1991, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá de n2 0204, 
de 23 de outubro de 1991, que passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Nomear IOLANDA DE PAULA LESK, para exercer o cargo 
em comissão de Diretor da Escola de 12 Grau Padre Simão Corridori, 
Código COS-I, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Es
porte, do Governo do Estado do Amapá, a contar de OI de outubro de 
1991 ". 

Macapá-Ap, em 28 de novembro de 1991 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) W! 3253 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 25, § (2 da Constituição Federal, § 
22 do Artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
Lei Complementar n2 41, de 22.12.81 e tendo em vista o que consta 
do Offcio o2 l l.487/9 1-GAB/SEECE, 

RESOLVE: 

Retificar os termos do Decreto (P) n2 2759, de 22 de outubro 
de 1991, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá de n2 0204, 
de 23 de outubro de 1991, que passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Nomear MARIA DA CONCEIÇÃO BALACÓ SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Diretor da Escola de 12 Grau Teotô-
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nio Brandão Vilela; Código CDS-1, da Secretaria ,de Estapo d;i Edu
cação, Cultura e Esporte, do Governo do Est.ado do All)apá, a contar 
de 01 l!e outubro de 1991". · 

Maçapá-Ap, em ~8 de novembro de 1991. 

AJ'ffl]BAL BARCELLOS 
Govemadpr 

DECRETO (P) N!! 3254 DE 28 DE NOVEMBRO DE 199,1 

O Governa!fpr do Estado do' Amapá, usando das atribuiçõ~s 
que lhe são co~feridas pelo Artigo 25, '§ 12 da Constituição F~deral, § 

2!! do Artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
Lei Complementar n2 41, de 22.12.81 e tendo em vi.sta o que consta 
do Ofício n2 11.487/91-ÇJAB/SEECE, 

RESOLVE: 

Retificar os termos do Decreto (P) n2 2824, de 22 de outpbro 
de 1991, publicado no Diário Oficial do Estado do AJpapá de n2 0204, 
de 23 de outubro de 1991, quç passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Designa~ DORISMAR DE MAGALHÃES ROCHA, ocupa11te 
do cargo de Psicóloga, NS-7, pertencente ao Quadro Permanente do 
ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função de confiança 
de Chefe da Seção de Diagnóstico/DEE/DEB, Código CDI-2, da Se
cretaria de Estado da Educação~ Cultura e Esporte do Governo do 
Estado do Amapá, a contar de OI de outubro de 1991 ~ ·. 

Macapá-Ap, em 28 de novembro·de 1991. 

ANNffiAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) Nl! 3255 QE 28 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Gqvernador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 25, § 12 da Constituição Federal, § 
22 do Artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
Lei Complementar n2 41, de 22.12.81 e tendo em vista o que consta 
do Ofício n2 11.487/91-GAB/SEECE, 

RESOLVE: 

Retificar os termos do Decreto (P) n2 2832, de 22 de outubro 
de 1991, publicado no Diário Oficial do Estado dÚ Amapá de n2 0204, 
de 23 de outubro de 1991, que passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Designar JOSÉ MARIA DA SILVA AMORAS, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, NI-32, pertencente ao Quadro Per
manente do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função de 
confiança de Secretário Administrativo, Código CDI-3, do Centro de 
Estudos Supletivo Emílio Médice/DEMS, da Secretaria de Estado da 

. Educação, Cultura e Esporte do Governo do Estado do Amapá, a 
contar de OI de outubro de 1991 ". 

~acapá-Ap, em 28 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governado~ 

DECRETO (P) N!! 3256 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiçõe& 
que lhe são conferidas pelo Artigo 25, § 1 <:? da Constituição Fede
ral, § 22 do Artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e Lei Complementar nc:? 41, de 22.12.81, e tendo em · 
vista o q_ue consta do Ofício nc:? 11.487/91-GAB/SEECE, 

RESOLVE: 

Dispensar DEUSOLINA VILHENA DA SILVA da função de 
confiança de Diretora da Escola de 1 <:? Grau Abacate da Pedreira, 
Código CDl-3, da Secretaria de Estado da Educação, .Cultura e 
Esporte. 

Macapá-AP, em 28 de novembro de 1991 • 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DI;CRETO (P) N!! 3.257 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estaç!o do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 25, § 1 º da Constituição Fede
ral, § 2º do Artigo 14 do Ato das Disposições Constituçionais 
Trans.itórias e Lei Complementar nº 41 , de 22.12.81, e tendo em 
vi~ta o q!Je co11~ta do Ofício nº 11.487/91-GAB/SEECE, 

RESOLVE: 

Dispensar ELIA~E, FERNANDES DA CRUZ da função de çon
fiança de Piretora da Escola de 1 º Grau Maria Helena Cordeiro, 
Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 
Esporte. 

Macapá-AP, em 28 de novembro de 1991. 

ANNI13AL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) N!! 3258 DE 28 DE NOVEMB~O DE 1991 

O Go':ernador ?o Estado d~ Amapá, usando da~ atribuições 
que lhe sao contendas pelo Art1go 25, § 1 º da Constituição Fede
ral, § 2º do Artigo 14 po Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e Lei Complementar nº 41, de 22.12.81, e tendo em 
vista o que consta do Ofício nº 0470/91-GAB/CEICT, 

RESOLVE: 

Designar MARIA ZULEIDE DOS REIS MORAIS ocupante do 
cargo de Diretora do Departamento de Desenvolvimento Comer
cial, Código CDS-2, para exercer acumulativamente e em substi
tuição o cargo de Coordenador da Coordenadoria Estadual de 
Indústria, Comércio e Turismo, durante o impedimento do res
pectivo titular que entrará em go~o ·de férias regulamentares, no 
período de 02.12 à 31.12.91. 

Macapá-AP, em 28 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) N2 3259 28 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
4ue lhe são conferidas pelo Artigo 25, § 1 º da Constituição Fede
ral, § 29 do Artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e Lei Complementar n2 41 , de 22.12.81, e tendo em 
vilta o que consta do Ofício nº 11.487/91-GAB/SEECE, 
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R E S O L V E: 

Designar JOSÉ MARIA ~~TEVAM DE SOUZA ocupante doi car~o~ 
de Prof ... ..;sor de Ensino dé 1 ° e 2' Craus , Classe C, Ref . 1, peftenc~!! 

te ao Quadro de Pes~oal do ex-TerritÓrio Fed~ral do Amapá , pa•a cxe~ 
ce r a· ,runção de co~fiança de Diretor da Escola de 1• Grau Maria He1!t 

na Cordeiro , CÓdigo CDI-3, da Secre~ar la de Estado da Educaçã~. Cul 

t u ra ~ Esporte . 

Macapá-AP, em de novembro d e 

p 

A .l;'l /{ 
(l: • . (1 (. "'t, tl(/} 
NIBAL BARCELLOS 

C..>ve rnador 

l N' j},60 d e Jg 

1991 

I 
DECRrO < 

_ O ~~I(Qdol"':rfe fitado lo 11~, usa:xio das 3trjbui9Õ•• 
que lhe sao conferidas pelo Arhgo 25, § 1• da Gonstl tuiçao Ftx!eral, § 2• d1 Arhgo 
14 do A-ui das Disposições Cor.ati tucion&is 'Iransitórias, Lei Complementar n° 141, de 
22.12 .81\e tendo ero vieh o que coneta doe Processos n •s 28820.02364, 28820102341 , 

1 
28820 .023~5. 287iJ .003403/9l,sESA 

R Jl S O L V Jl: 

C.oncod.W: . .aoo servidores constantes no Anexo do presente nt::O'rOto , 
três (0.3)

1 
mesos do Licen'ra Prêmio, por aasid~idad.e , nos 79rmos do Artigo 87,l CO:!J 

billad.o colo o ArtiBO 245, da lei n " 8 .112, r1e 1! .12.90 . 

Macapá-AP, ~~de /v vlvrlr o do 1991. 

)r:}j;..JA 
ANEXO DO D~CRE'rO (P) N' 3260 DE 28 DE NOVEM BRO IJE 1991 

L~IO TAIEU RIBEIRO DOS !WI'!'OS 
FUnção: no' l egado do PolÍcia 
Lotodo: SE.ru>P 

I 
I 

11ARIE!1E 11'f1EIRO DUAR'IE 
Fun~ão: Escrivão de PolÍcia 
Lot"'!a: ~ ·· 

liARli C!lEW DIAS u:Xo PAZ 
FUnção : Da.tiloscopiata 
Lotada: SEJ1JSP 

DOliJ. .ALVES DE .w!liiU 
FUru~·ão : Ar,pnl.-o do Portaria 
UJLrda: sr~ 

15 .12.91 a 14 .03.92 

01.02 a 30.04 .92 

01.01 a 31.02 .92 

02 .12.91 n 01.03 .92 

01.03 .85 a CIL03.90 
1 o Quinquên ip 

01.03 .85 a qJ..o3. 90 ' 
1 o Quinquên~ 

01.03 .85 a qJ. .03 .90 
1 o QuJnqu<ÍnJ~ 

Ol.o8 . 77 a CU .o8.82 
5° CDdnquôn;r 

I 

DECRETO ( p 1 N' $J61 de Jg deNovEMBRo d e 1991 

O ~~I(Qdol" rfo...fitado lo 11HUJfd, usando das a~nou! 
çÕes q~ lhe são conferidas pelo Artigo 25 , § 1• da Constl~uição 
fede ra~j: § 2v do Artigo 14 do Ato das ÔispostçÕes Constitucijonats 

Tr:-ans1tortas e Lei Complémentar nv 41, de. 22. 12 . 81 , 

da funçro de 

rãnct.:;:; ~anta 

R E S O L V E: 

Dispensar MAR IA DE NAZAilÉ RAMALHO DE OLIVEIIlA ~M, 
confiança de Diretor, Código COI 4 3, do J :.~rdi•n de i l~f 
Maria/S~CE , do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, em de novembro de 1991 

DECRETO! p ) N' JJ{J de .i f d e NOVEMBRO de 19 9; 
1 

(} ~lkH'-1" da {dado lo ~~~ us ando das atrll bu! 
·ções que• lhe são conferi das pelo Artigo 25 , § 1• da Constitukção. 

Feder a•. ' § 2 1 do Artigo 14 do Ato das Disposições Constituciopais 
Translt~rias e Lei Complementar n• 41 , de 22 . 12.81, 

R E S O L V E: · 

' ~es1gnar WALKI.RIA RODRI~UES 1\MANAJÁS, ocupante j1o 
cargo de .Oatllograf o, NI-1 4, per tencente ao Quadr o de Pessoal ~o 

extinto ·ierritÓrio Fe<teral do Amapá , para exercer a função de C~IJ 
fiança dq Dire tor , CÓ~i~o CDI-3, do Ja f dim de Infã ncia Santa Mac i a 
/SEECE, do Coverno do Estado do Amapá. 

Macapá- AP. em d.f de novembro de 1991 

I~ i J4 .. 1dt; 
c~~l}3AL BA~ELL~ 

Gover nador 

DECRETO ( p 1 N' 2Jbg de Jf de NovEMBRode 1~1 

O ~Q{JU"I(ado/" /optado lo 11~ usando das atlllbu! 

ções que lhe são conferidas pelo Art igo 25, § 1• da Constituiçàu Fe 

deral, §, 2 1 do Artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Const l t uclonais ITra!:' 

sitÓrias e Lei Comple mentar n 1 41, de 22.t2. 81, e tendo em v istq 0 
teor do p ricio n• 1043/9Í-SESA, 

R E S O L V E: 

Designar OSVALDO AL Jt;S ',TEIXEIRA Secre táclo d o Estaidoda 

SaÚdt•. pfira viajar da,...seCe de suas atribuiçÕes , Mncapá-AP , :~ tê a! C.! 

dade d~ B1·asÍlia-DF, a f im de tratar de assuntos r elacionados a; r.o~ 
piementaçào do 13 ' Tet·mo Adl tlvo - Prctjelo Emergencial PRÓ-SAÚDE! 

Pl ano de Apll caç3o do Convênio SUS/AP - Projeto do Hospital de Câ!:' 
cer , no per iodo de OJ a OS de dezembro do c o r· L ~nt.e ano . 

Mac apá-AP, em ~~ (. de~ novembr o de 1991 

,;AAL ;1t~d~ 
Governador 

DECRETO ( p l N' 3J{~ 

O ~0/fei"I(O.fl~/" d~tado lo lf~ usando das a 1-r i bu l 
çõcs qué lhe são confe r idas pelo Artigo 25 , § 1• da Constltutç' F~ 

I 
deral, f 2• do Artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Const l t ucionat• •Tra!:' 

si tÓrias e Le1 Complementar nt 41, d e 22 . 12.81, e tendo em visth o 
I . • 

teor do jOficio n• 1043/91-SESA, 

R c S O L V E: 

Designa~ MARIO L~IZ DA ROCHA ARAÚJO, Diretor do GenLro 

Médico Hospitalar , códi go CDS-2, para exercer acun:tula tivamente e em 

substituição o cargo de Secretário Ce•Esta~o da SaÚde , du~ante d imp~ 
dimento ,ao respec~1vo ti tu lar, no perÍodo de 03 a 05 de dezembr~ do 

corrente; ano . 

Macapá- AP. e m Jg de novembro 

l'f.!:df1!6 
de 1991 

Governador 

Oe J g de NOVOO!RO de 19 ~9l 
r Altera a estrut ura organtzactohal da 
. secretaria de Estado d! Fazendh, d1~ 
tribui cargos de Oi reçao Superior e 
Dire ção Intennedtárta e dá ;. outras 
providências . 

,<. . (}_~~;w.lfado/" ~ Ptado lo 11HUJfd, usando da~ a tribu! 
ções q~e lhe aão~on.~rlaas pelo Art igo 25, § 1• da Constitu1ç~o F~ 

.d~ral ; _ i• d~ ~tigo' 14 do Ato das Dispos içÕes Constituclori~i. T·~ . 
fSitÓri.s ~ Lei ~~mplementar n• 41, de 22,12.81 , ' 
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tubro de 1991, public_ado no Diário ·óficial do Estado do Amap~ .rlg 189-

de 02 cje outubro de -i~9i, passa .a vigorar . com a se.guin_t e redaÇ.ào: 

"A~t. 2R - A estrutura organizacional· bá~ica d~ Sec~e 

taria qe Estado : ,d~ , F.azenda é a ~eguinte: 

I .., Nivel de Direção Superior 

De Liberação Singular 

1. Secretário de Estado 

De Liberação Coletiva 

2. Junta''de -Julgamento em 1a Instânc i"a 

3~ Conse lho de Recursos Fiscais 

4 . Comissão de Pauta Fiscal 

11 - · NÍvel de Atuação Vinculada 

5 . $ar.co do Estado do_ Amapá - BANAP 

III ·- Nivel de Assessoramento 

6. Gabinete 

IV - Nivel de Atuação Sistêmica 

v -

7. NÚcleo Setorial de Planejamento 

8. Divisão de Apoio Administ~ativo 

8 .1. Seção de Pessoal 
8 . 2. Seção de Finanças 
a;3. Seção de Material e PatrimÔnio 
8.4~ Seção de Transportes e Atividadelõ Gerais 
8.5 . Seção de Comunicações Administr~~ivas 

N:Í.ve l de Execução Programát ica 

9 . Depar~amento de Admin i stração Financelra 

9 .1 . Divisão de Controle Orçamentário e Financeiro 

9.2 . Divisão de Controle de Convênios 

9 . 3 . Divisão de Aná l ise e Revisão 

9.4. Tesouraria 

9.5 . NÚcleo de Informática ., 
10. Depa~tamento de Contab ilidade 

11. 

10.1. Divisão de Contab ilidade Orçamen~ári a 

10.2. Divisão de C~ntabil idade Financc ir." Pa4r1monial 
10.3. Divi são de Análise Contábil 

10.4. Divisão de Prestação de Contas 

Departamento 

11.1. Di 'f. i são 

11.2. Divisão 

11.3. Divisão . 
Ú.4. Divisào 

de 

de 

de 

de 

de 

Admi nis tração Tributá~ia 

InformaçÕes EconÔmico~Fiscai s 
Tributação 

Arrecadação 

Fiscalização 
11.5 . Postos Fiscais 

·vr - NÍvel de At uação Regional 
• 

1 2. Agências de Rendas dos Municipios" . 

Art. 22 - Os cargos de DireÇão Superior e Di~reçà'o In 

termediária , integrantes da estrutura da Secretaria de Est$do da Fa 

zenda , são os constantes do Anexo I deste Decreto, com den~mina çio e 
quqntificação ali previstas . 

Art . 32 ~ revogadas as disposiçÕes em contrá~rio , es te 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá-AP, em rf g de novembro de 1991 

)~!.r!:~~ 
Governador 
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de de NOVEMBRO de 19gll 

Altera a estrutura organizac~onal da 
Coordenadori a Es t adual do Me~o Amb! 
énte , d i s tribui car gos de Di reça o 
Superi o r e Direção Intermedi~ria e 
dá outras pr ovidênci as. 

() ÇutfU'I(arfo~ i/o &tacÚ cÚ lf/f!ta;d; us ando das at ribu~ 
çoes ~ue lhe são confe ridas pe l o Art i go 25, § 1 9 da Cons titui~ão Fe 

det'al, § 22 do Artigo 14 do At o das Di s posi ç Ões Constituc i ona.:j.s Tran 

sitó.rias e Le i Complemé ntar n 2 ~1 , de 22. 1 2 . 81, 

D E C R E T A: 

Art. 1 2 - O Art. 22 do Decreto (N) no 0177 de 01 de ou • t ubro ~e 1991 , pub l icado no Diár i o Oficial do Estano do Amapá no 0189 

de 02 ~e outubro de 1991 , passa a v i gorar com a seguinte redaç~o: 

"Art. 2 2 - A estrutura organizac i onal básica da Coortie 

nadaria Estadual do Meio Amb i ente é a s~guinte: 

I - Nive l de Direção Supirior 

1 . Coordenador 

II - Ni vel de Deliberação Col etiva 

2. Conselho Estadual do Meio Ambiente 

rJr Nive l de Assessoramento 

3, Gabinete 

8 . 2. Divisão de Monitoramento e Controle de Rmtes 

Polijtloras 

8.2:1. Seção de Controle de Polúi~ão runbien

tal 

8 . 2. 2. Scç:io de Moni torantc tüo AmbiLen til 1 

8.3 . Divisão de Registro e Licenciamento 

8. 3.1 . Seção de Cadastro 

8.3 . 2 . Seç5o de Licenciamento Amb[ental" 

Art. 30 - Os cargos de n:.eção Superior _c Dir~ção .Inter-

mcdiária i ntegrantes da estrutura da C~'vrdenadoria Es tadual do Meio 

J\mbiente , são os constantes do Anexo I deste Decre to , com denomi nação 

c quunti ficação ali previstas. 

Art. 40 - Revogadas as disposiç6es em contrar~o, este De 

ereto en tra em vigor na data de s ua publicação . 

Palácio do G6verno do Estado do Amapá , 

Macapá, ... J. ~- de . . P//J.f/fl(l.i(q .. de 1991. 

j_ -~ I ~k 4, I / 

. t t[[;:;t. .,.} 
(1<-1. 

· ; ANNlBAL pARCELLOS 

v Governador 
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Macapã, 29-11 -91 

DECRETO ( N l N~ 

~ DIÁRIO OFICIAL 

Alter a a estrutura orçani zac ional do 
Instituto de Estudos e Pes0uisas do 
Est~do do Amapá, di s tribui -cargos de 
Dire ção Superio r e Dircçiic J ntenne
diária e dá outras providências. 

(} t/otf8tt-l(arfott- r/o fitado áo 11/lf!ajJd, usando das atri bui 

çÕ!.'S quc. lhe são conferidas pelo artigo 25, § lO da Constituição) Fede

ra i, § 2Q do artigo 14 ~o Ato das Dispos ições Constitucionais Trê.nsitó 

rias e Lei Complementar no 41 de 22.12.81. 

O E C R E T A: 

Ar t . lO - o Art. 30 do Decreto (N) NO 0181 de 01 de outu

bro de 1991, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá NO 18 9 de 

02 de outubro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art . 30 - A estrutura organizacional básica do I ns tituto 

de Estudos e Pesquis as do Estado do Amapá é a seguinte: 

I - Níve l de Direção Superior 

De Deliberação Singular 

1 . Dir~tor Presi dente 

De Deliberação Coletiva 

2. Conselho Técnico-Administrativo 

3. Cons elho Fiscal 

I I - Nível de Assessoramento 

4. Gabinete 

5. Núcleo de Planejamento 

III - Nível de Atua?ão P~gramática 

6. Núcleo de Administração e Finanças 

Seção de 

Seção de 

Seção de 
Se ção de 

7 . Cc n tro de P l a utas Medi c i 11<1 ú; 

7 .1 . Serviço de Apoio Adminis trativo 

7.2 . Divisão de Recursos Naturu) ·; 

7 .2. 1. Seção de Dotãnica Econômica 

7 . 2 . 2 . norte Medicina l 

Pág. 8 
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7. 3. Divisão de Fitoterapia 

1:. ~. 1. Seção de Etnobotãnica 

7 . 3 .2. Seção de Laboratórios 

7.3.3. Seção de Avaliação T~rapêutica 

7.4 . Museu Waldcmiro de Oliveira Gomes 

7 .4 . 1. Seção de Museologia e Museogtcafia 

7 .4.2. Seção de Documentação e Di vu lgaçÜt) 

7.4.3. Seção de Preservação de Acervo 

8. C~ntro Zoobotânico 

8.1. Serviço de Apoio ndministrul i vo 

8.2. Divisão ae Botânica 

8 . 2 .1. Seção de Fancrógamo 

8.2 . 2 . Secão de Criptógamo 

8.3. Divisão de Ciências de Terra 

8.4. Mus e u Ânge l o Moreira da Cost~ Lima 

8.5 . Divisão de Zoologia 

8.5 .1. Seção de Vertebrados 

8 . 5.2. Seção de Invertebrados 

Art. 20 - Os cargos de Direção Superior c Direçfio ln l.<· r 

mcdiária , i.1tegrantes da estrutura do Instituto de Estudos e Pe s g il i

sas do Estado do Amapá, são os constantes do Anexo I deste Decre~_o , 

com denomindção e quantificação ali previ stas . 

Art. J Q - Revogadas as d1sposições em contrário , 

Decreto entra e m vigor na data de sua publicação. 

Maca pá, J, ~ de de 19 91. 

ANNIBAL BARCELLOS 

Gove rnador 

este 



....J , 
<t: I 
C,_) 

..- , 
~ I ..- ; ,... , 

I , 

Ol ' 
C'J 

-ca 
o. 
n:s 
(.') i 
n:s 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA' 
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO ESTADO DO AMAPA- IEPA 

CONSELHO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO ---- ----- DIRETOR PRESIDENTE - -------- CONSeL HO FISCAL 

NI.ICLeOOE 

PLANEJAMENTO 

BIBLIOTeCA 

GA BINETe 

Nf.lCLEO DE ADNINISTRACAO 
r-------------------------------------~EANANÇAS r----------------------------------------------------------r 

MEDICINAIS 

DIVIsAOOE 

SEÇÃO DE 
ETNOBOTÀNICA 

:JEÇÁO DE 
LAliORATORIOS 

SEÇÃO DE 
AVALJACÃO 
TERAPEUTICA 

SEÇÃo DE 
MU:JEOLOO/A E 
AIU:JE06RAFIA 

SECÂODE 
PRESERVAçÃO 
DE ACERVO 
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t>E~OI • detoVEIIBRO de 191n 

DtepÕe sobre o encerr.-ento do Ex,reé l c io 
f! nanceiro de 1991 , fi • a _prazoa ppra aú~ 
aao d! Eapenh9s, Conc eaaao d! Suprt.entc 
de Fundos e da out r as providenciad. 

(} ~ovui((JIÚ,...Jo &taJo rfq ~~~ us ando das . a t r i bu i 

çÕes q ue l he são conferi das pe l o Artigo 25, § 1• da Cons ~ ituiçà~ 
fedenal, § 2• do Artigo 14 do Ato das Di s posiçÕes Cons tl t tlcionais 

Trans itÓr i as e Lei COOip l e•entar n• 41, ·de 22 . 12.81 , 

CONSIDERANDO o que estabelec e o Dec re t o n • 93 . 812 . de 
23 d~ dezembro de 1986 i e . 

COJ;ISIDERANDO a obrigaç ão de se estabe lecer no Í:1lbl to do 
Governo do Amapa 1 os prazos e as rotinas que permitam encerrét r as -1li 
vld a<!es do Exerci c lo Flnancel r ó· de 1991, em tempo hábil par a a suã 
dev i da pres tação de contas . 

D E C R E T A: 

Art • . p - O encerramento do ExercÍcio Financeiro de 19!11 ~ 
em estrt ta ob&.:rv~'lC18 as normas constantes deste Decreto. 

Ar t. 2 1 - Para f ins de\ disposto no Art . 1 t deatq Decl"f'lo. 

fic9m estabelecld~s os segu intes pr azos : 

I - Até o dia 13 de dezent>ro de 1991, para emlssl.f> da mt& 

on;;:r<>ntária de ~mo. por conta de recursos alocados no Orçamento ist<P-lal; 

li - Até o dia 23 de dezembr o de 1991, par1 en.l~ 
s ào dre Cheque nominativo ou ordem de pagamento . pela Secreta rna d~ 
Estado d~ fa zenda - SEfAt; 

II I - Até ?3 de dezembro de 1991 , para pagan~nto de 

deãpeSas com r ecursos de out r as fontes não orçamentadas; 

IV -Até 09 de dezembro de 1 991, para conce~sào d~ 

Suprimento de Fundos , des t inados a atende r despesc.~ miÚdas de. pron~;.o 

pag•mento , que deverão se r apli cados ••é o dta 17 de dezembro de 19~1 
c comprovados até o dia 23 de dezembr o de 1991 , sob pena de ~·e r aplJ.' 

cado ao Sup rido , o que estabe l ece o Art . 84 do Decreto-Lei n~ 200/64 ; 

i 11 - Os empenhos e pagamento fora das d~tas- 1 imites , 

podeÍão , exce pciona l men te , ser autori zados pelo Exmo . Sr. CoVe rn;dor 

do Eqtado, med iant e solicitação fundamentada , através d a ShF4Z ; 

t 21 - As Secret arias de Gove rno e os Órg~os e~utvale~ 
tes deverão adot ar as providências cabive 1s par a que as nota$ de e~ 

penho a serem Contabi l1zadas , sejam encaminhadas à SEfAZ, at ~aves do 

Depar tamento de Contabllldade , .até a data estabelecida no In~lso 

do Art. 1' deste Oecr c t" ; 

t 3• - A.J U~svesa::. correspondentes a e e rviçoa preat~ 

dos de f orma continuada , tais como: telefone , água , ene rgia ~létrica, 

co rrespondência , xe r ox, gás , passagens aéreas , referentes ao 1mês de 

dezembro de 1991, deverão se r empenhadas por estimativa . tendo por 

base a w!dta dos gastos ante riores , para inscrição em "Resto~ a P~ 

gar" , obJeti vando o seu pagamento no mês de janeiro de 199 2 , quando 

da aRr esentação das respect ~as f aturas, mediante rel ~cões 4i scr1m! 

natt"~S e respec t ivos processos a se rem encami nhados à SEfAZ , até 0 4 

de janei r o de 1992 ; 

§ 41 - ~omente poderão sér inscritos em 11 Rest<'s a P! 

gar " las despesas legalmente empenhadas e não pagas até 23 d t1 deze'E 

bro de 1991 . decorr ente de: 

a) Obr as e serviços em andaménto; 

b) Material adqufrtdo no pais diretamente ou através de 

representantes exclusivos , de pr odutor ou fabricante desde q1e cara~ 

tertzada a não entrega <tentro do ~xercici\) fln:.snce1ro do 19~ 1 . t'm 

virtude de encontra-se em fab r icação, confecção ou acabamentq , dev! 

damente JustificadÕ .pelo fornecedor ; 

c ) As despesas corre$pOndente s a se rviços pres . ados de 

f orma continuada, constantes do § 3' deste Artigo; 

d) Peesoal, pelo saldo a honrar; 

e) Compromissos decorrentes de cont r atos , Convan i os e 

ajustes . 

§ s• - fica vedada a concessão de d iárias e aj~da de 

custd para i n scri ção em '!Restos a Pagai" . 

t 6• - As d iárias pagas a t é 23 de de zemb ro de ~991 , P2 

de r àd atender despesas •de alimentação e pousada no exe rc íc~o segui~ 

te . desde que o des l ocamen to do s ervido r s e verifique etettiaaentc, 

ato d d i - 31 ' de dezembro de 1991. 

t 71 - Os convên ios , contr at os e a justes com ~ igênci a 

até o mês Ce de zembro , deve r ão s er execu tados o rç amentários ~ flna~ 

celramen te , obedecendo. a data lim i te de pagamento , ou se ja, 4té o 
dia 23 de dezembro de 1991. 

i a• - Fica sus penso a movimentação (entrada e aaida ) 

de q~alque r material de consumo e permanente Oos almoxaritad~ ce~ 
t ral e s etoriais das Sec r e t a rias , no pe r Íodo de 23 a 31 de fezeábro 

de 1 ~91. 

Art • . 3• - A s ecretari a de Estado da Admlnl s trat ão 

SEAD ideve rÍ dealanâr comissões para proceder o levantamento f OS est2 

que • exlatent ea nos almoxa~ifados cent ral e seto riais até 3l~ je deZf! 
b ro ~· 1991 , enviando a SEf~Z os Inventários f Í s icos de todos or •! 
te r l ,la, para compo r o pr ocesso de Tomada de Contas do Cover• o do 

Amapá , referent e ao exerc Íc i o de 1991. 
t 1 1 - o al moxar ifado Cent ral , para et~lto de ,contab! 

llzaÇão , deverá fornecer ao Departamento de Contabi l idade da SEfAZ, 

os bólet lns de: movimentaçào ( en t rada e aaÍda) de ma t eri al de , conaumo 

e pe~anente devidamente cont ab i i i z ados , até o dla 06 de jan~lro de 

1991 , referente ' ao exe rcÍc i o de 1991. 

t 2• - A Dlv~~ào de Pat rimÔn io da SEAD, dever á : encam! 

nhar ao Departamento de Cont ab ilidade da SE fAZ, até o d i a 06 de _J! 

netr.o de 1992 , inventários r i alcos de todos 08 bens móveis e imÓveis 

do Es t ado do Amapá , bem como os demonstra t ivos dos bens pat r Lmoni ais 

de t erceiros sob sua administr ação . 

Ar t . 4' - Se rão c ance lados, au tomat lcam~nte, t~dos os 

pagamentos emit i dos e não efet u ados a t é 27, de de zembr o de 19Yl , d~ 

ve ndQ os estabe l ecimentos banc fÍ.ri os p rovidenciar os c r éd i tos dos s a! 

dos de ordens de pagamento não cumpr idas, med i ante comunicaç. o à S~ 
fA Z; 

§ 1 ' - Os pagamento$ cancelados se rão insc r i t o$ como 

"Restos à Pagar", ~esde que obedecidas as exi gênci a s t..ol 

v igente . 

le ~ l slaçào 

f 2 ' - Os pr ocessos inscritos em "Res tos a Pag'r~. no 

exercicio de 1990 e não pagos dur ante o exercÍcio de 1991 , deve rão 

ser éncaminhados à SEFAZ, acompanhados de relação discriminat iva em 

aepaqado, a té o dia 06 de jane iro de 1992. 

Ar t . s • - Os titu lares das Secretarias e dema l. 9rgaos 

da Adw.in i st ração Estadual, deverão ado tar todas as medidas n~cessár! 

as com vi stas a evi t a r a post~rg&çào de despesas impu táveis .o orç~ 

mento de 1991 , para competência de exercÍcios futuros , à c on ta ~a d2 

taçâó " 0es pe
1
s as de Exerci c los Ante r ior es " . 

Art . 6 ' - Não s erão processados pela SE ~'AZ, os · proce~ 

sos em des acc rdo com as dispos i çÕes des l e Dec r eto . 

Art . 7 ' - Os ~ecretários ae Estado e demai s Ctf igen te~ 

dtiS Órgãos Estaduai s ser·ào responsabll i z&do!t adm l n ist r attvam; nte , P~ 

inobse r vância dos p razos f i xados neste Dec r e t o , na fo rma do ~ rt . 5 9 

do Oêc re to- Let n t 9Ó . 315 , de 16 de outubro dt 1984 . 

Art . a• - Os casos omissos serão resolvidos pe 1o SPcr~ 

tártd de Estado da Fazenaa . 

Art. 91 - Este decreto entrará em v i gor ua dat<t de su<~ 

publlca~àc, revoaad~s a~ disposiçÕes em conlrárto . 

llacapá-AP, e• a 8 

.hrw a((~~C/jf1&:> 
ANNJBAL BARCEL.LOS 

Gove rnado r 

1
Secretaria de Estado 
da Administração 

Comissão Permanente 
de Licitação 

de novembro de 1991 

da Faz.enda 

O Governo do Estado do Antapá, repru ent adO pela eu& COftlhsâo 

Pe,...,ent.e de Li c i t ação , co..~n1ca aoa inter eaaadoam que f a r á r ealizar TOIUda de Pr! 

çoa nt OGO/Gl -CPUGEA, regi da pelo Decreto-Lei n l 2 . 300 de 21 de no vetnbr-o de 1086 e 

auaa LegialaçÕea Subaequente a, no dia 12 .12 . Gl , à s 10: 00 horaa, que te• co., obJet o 

a u ec:uçã.o de servi ço• de tU.nu tenção e l illpeza daa Piscinas Chico Noé, oli...,ica , 5!_ 

&1-0l i.ptca. , de A.pre ndiz.age• e da Escola da Apae , r upectivaMntt. 

Os envelopes da Habiltta~ão e Propos ta de Preços serão rece

bidoa Pl reunião a ae r realizada à. 10:00 hor u do d ia 12. 12.01 , na nla de reunião 

da Secre t aria de Es ·t&do da Act.inlatraç ão - CENTRO AOUHISTRATI\10 00 ~Á. 

O Edit•l e seut anuoe, befl ea.o •• infoMU.çÕes i nerent es ao 

, 1.Edi tal de T~a de f'Nçoa , poderão ae r obtidoa peloa internaadoa na SEAO, nos di

&1 Út d••"'"no horário du 07:30 àa 10 : 00 horas , a pe r t ir da data da publteaçio deste 

A.w b o no Diá rio Ofic ial do Eat ado do ~pá . 
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Os interessados na aquisição deste Edital!, deverão recolher 
atrav~s de depósito bancário no valor de Cr$ 50.000,00(CINQUENTA 
MIL CRUZEIROS), em nome do Governo do Estado do Amapá, conta 
n~ 11.815-X, devendo apresentar junto a CPLISEAD, o comprovànte 
de recolhimento da taxa, quando lhe será fornecido os Editais e seus 
anexos. O formulário de depósito deverá ser fornecido pela Divisão 
de Controle Financeiro - SEFAZ, sala 14 - térreo. 

SéRGIO RODOLFO TEIXEIRA 
Preaidcatc ela CPUGEA 

Secretaria de Estado 
da Fazenda 

PORTARIA (P) NP 065191-SP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Governo do Estado do Aniapá, usando 
das atribuiç6es que lhe são conferidas por lei, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Remover, a servidora NAZAR~ TAVARES DA COSTA- DE 
MELO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, Código L T-SA-701, Re
ferência Nl-32, Classe "Especial", pertencente a Tabela Permanente de em· 
pregos do extinto Território Federal do Amapá, lotada na Secretaria de Esta
do da Fazenda-SEFAZ, da Agência de Rendas de Amapá para a sede em 
Macapll, por ter completado mais de dois {02) anos de efetivo exercfcio na
quele municfpio, a contar de 1°/10191. 

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Secretário da Fazenda, em Macapá(Ap), 05 de novembro 
~1Ht ' 

JANARY CARVÃO NUNES 
Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA (P) N~ 066/91-SP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Governo do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta 
do Memorando n9 055191-DAT/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Art. f 9 - Autorizar a inclusão dos servidores MARIA ISA PAIXÃO 
DOS SANTOS, Agente Administrativo, Código, L T-SA-701, Referência Nl-32, 
Classe "Especial" e JOS~ RIBAMAR DE OLIVEIRA E SILVA, Motorista de 
Vefculo Terrestre, Código L T-T0-902, Referência NA-32, Classe "Especial", 
pertencentes a Tabela Permanente de Empregos do extinto Território Federal 
do Amapá, lotados na Secretaria da Fazenda-SEFAZ, para comporem o grupo 
encarregados da implantação do concurso "NOTA LEGA~", conforme Porta
ria (P) nP 01191-SPISEFAZ, de 10.10, do presente exercfcio. 

Art. 2r • Revogam-se as disposições em ·contrário. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Secretário da Fazenda, em Ma capá( Ap), 05 de outubro 
de 1991. 

JANARY CARVÃO NUNES 
Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA (P) N~ 067/91-SP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Governo do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta 
do Memorando n9 071-DAF/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Art. 19- Autorizar, CELSO CAMILO LOPES, Diretor do Departamento 
de Administração Financeira, Código CDS.2, lotado na Secretaria da Fazen
da, para ausentar-se desta Secretaria, no trato de assunto particular nos dias 
04 _il 08.11.91, sem ()nus para esta Secretaria. 

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Secretário da Fazenda, em Macapá(Ap), 05 de outubro 
de 1991. 

JANARY CARVÃO NUNES 
Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA (P) NP 068191-SP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Governo do Estado do Amap~, usando 
das atribuiçlJes-que lhe sllo conferidas por lei, e tendo em vista o que consta 
do Memorando nr 071-DAF/SEFJ,Z, 

RESOLVE: 

Art. 1°- Designar, ÁNGELO ALCÁNTARA QUEIROZ, Chefe da Divi· 
são de Controle Orçamentário e Financeiro, Código CDS. 1, pertencente(' a 

. Tabela Permanente de Empregos do extinto Território Federal do Amapá, lo· 
fado na Secretaria da Fazenda, para responder acurnulativamente pela Dire· 
toria do Departamento de Administração Financeira, durante o impedimento 
de seu respectivo titular CELSO CAMILO LOPES, no perfodo de 04 j 
08.1 1.91. 

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

Dê-se ciência,' publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Secretário da Fazenda, em Macapá(Ap), 05 de novembro 
de 1991. 

JANARY CARVÃO NUNES 
Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA (P) N9 069/91-SP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Governo do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o que con1ta 
do Offcio n9 0097/91-DATISEFAZ, 

RESOLVE: 

. Art. 19 • Designar, a servidora ANA JÚLIA NASCIMENTO DE MEN· 
DONÇA, Chefe da Divisão de Tributação, Código · CDS. f, pertencente a Ta· 
bela Especial de Empregos do extinto Território Federal do Amapá, lotada na 
PROG, il qisposição da SE FAZ, para no prazo de quatro (04) dias, viajar da 
sede de suas atividades Macapá-Ap, até a cidade de Brasnia-DF, a fim de 
participar das reuniões dos Grupos de Trabalho da COTEPE-ICMS, r10 perfo· 
do de 05 il 08. 11.91. 

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Secretário da Fazenda, em Macapá(Ap), 05 de novembro 
de 1991. 

JANARY CARVÃO NUNES 
Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA (P) NP 070/91-SP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Governo do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta 
do Memorando n9 059191-DATISEFAZ, 

RESOLVE: 

Art. f9 - Designar a servidora RENILDES DOS SANTOS MIRANDA, 
ocupante do cargo de Administrador, Codigo NS-527-A, Referência NS-07, 
pertencente a Tabela Especial de Empregos do extinto Território Federal do 
Amapá, lotada na Secretaria da Fazenda-SEFAZ, para responder pela Chefia 
da Divisão de Tributação Código CDS-1, do Departamento de Administração 
Tributária, durante o impedimento de sua respectiva titular, ANA JÚLIA NAS
CIMENTO DE MENDONÇA, que viajou até a cidade de Brasma-DF, no trato 
de interesse da Administração Amapaense, no perfodo de 05 il 08.11.91. 

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Secretário da Fazenda, em Macapá(Ap), 07 de novembro 
de 1991. 

JANARY CARVÃO NUNES 
SecretfJrio de Estado da Fazenda 

Secretaria de Estado 
do Planejamento e 
Coordenação Geral 

EXTRATO DO CONTRATO NQ 005/91 

INSTRUMENTO/ 

PARTES 

SEPLAN 

Governe do Estado co Amapá e a firma Ar-Frio 
Amaz ia S/A. 



29-11-91 

: Prestação de serviços de Manute nção preventiva e 

c or .retiva e Assistência técnica doa lqui_,.toa 

que compõem a central de Ar condicionado instalado 

no prédio do Centro de Proceaaa.ento de Dadoa CPO/ 

SEPLAII . 

Cr$ 2.500. 000,00 (DOIS MILH0ES E QUINHENTOS 

CRUZEIROS). 

XIL 

.orA DB IIIIPBIIIIO nO 91NB09475 emitida e11 20.11.91. 

VI~ 31.12 . 91. 

S:I~O AIINIBAL BARCELLOS, Governador do Estado do lia& pá, 

MANOEL DA SILVA BARBOSA FILHO, Gerente da fino,a Ar, 

Frio da Amazônia S/ A e RAIMU!IDO BR:ITO DE J\LHIIIDAI 

secretário do Estado de Planejamento e Coordenação 

Geral. 

Hacapá, 27 de novembro de 1991. 

!TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO .I 

PORTARIA H• 220/91 
GAB/PRESIDili<:IA 

Macapá-AP, 
27 .ll. l991. 

O Presidente do Tribunal de Jll! 
tiça do Estado do ..._apá, usando 
das atribuições que lhe conrere o 
art. 14 , i nciso VIII, do · Decre 
lo nt 069, de 15 de •aio de 199I 
e art . 26 , inciso VII , doRegt.en 
to I n terno. -

•• S-Q....I...Lit.: 

Designar o Dr. RUI GUILHERIIE VAS 
CONCELOS SOUZA FIIJlO, Juiz de Direito da Vara úntcã 
da ~comarca de ~á. para, e• exercÍcio pleno, s ubs 
ti tu ir o Dr. CÉSAR AUGUSTO SCAPIH Juiz de Direitõ 
da Vara Única de Calçoene, no perÍodo de 16 a 19 de 
dezembro do corrente ano, acu-.Jlativa.en te. 

PORTARIA !10 002/91 

O DOUTOR R<B!EL AJUJ1JO DE OLIVEIRA, •• 
JUIZ DE . DIR2ITO, DA Ill:lbCU E JOVEitoDI5 

DA CmCOIISCRiçlO JODICÚRU DE ~ -

AP, 110 USO DAS ATBIBUIÇilBs QUE mE slo 
CONl'EIIIDAS PELl :J;EI 1'10 8.069, DE 13 DE 

JOUIO DE 1.990, QUE DISPllE SOBiiE O EST,t. 

TUTO DA CRUKÇA E DO ADO];ESCE!ID 

COIISIDBI!Al!DO a n ecessidade desta Coaarca 

na compos ição de novo quadro de liscais da ~ancia • Jwenty. 

de, 

!I(J(IW! o Dr. HILDEGARD IWIOEL ~ 

GO PEIIES llE lllRAliDA, brasileiro, casado, .&.dvogado, C~rdeJIIIdor' 

doa liacaia da ~ancia e Juventude da Co....-ea de Sanana. 

~ clbcU, POBLIQUB-SE E lll!CISmE-SB 

E Ctlll'IU.-sJI. 

OACIAL 

-;:-~··'·~· 
BCBKL ru 

Juiz de Direito, 4& ~anc1a e JUTentude 

IDI!AL DE CI!AÇAO, COI O PR.AJO DB~DIAS , NA P'OW ABAIXO : 

O DOO!OR Jctd ~o c. -mDDA, .. JUIZ a DIBl'l'O 111. 

2• 1'1lll CBIKDI.ll. DEarA c.u>rriL, 

FAJ SABER 

• todoa oa qao o praunh II:DI!AL co• p ruo da 15 d i aa Yiro• 
01l dele \iYerta oonheotaento , que neate Jutso o-;;;;-;;0, tr&aeal~ 
tu 1111 prooeuo ea qao é a oaaado : ll&lUlllUIO PllrlliDO • 181D, -U.úo, 

":""'-o• policial llllHar, & tualooonte "" hlpr inoerto e .-., Mbido. 

ooao tooarao no a r t.t 196, § 2• do C.P.k. 

E. 

00110 tenha o Oric i al de Juati oa deeto Juizo oorttricadc o&o o b8for 

encontrado nesta Comarca, nlo aendo poaai•el oi ti- lo peaaoal•ente. 
dita -o pelo preeente a oo•parecer neete Juizo . no edltioio do toro 
doot& Co11ar ca, oito â Aunida I'AB , a/n• nuta cidade. oo dia 
18.12.9_1 __ __ , âa_E6.30bona , a ri• do aar interrogado. proao•or 

eua dt!eaa e eer not.t ficado doa ulter iores teraoa do prooeaao, 

a qa.e dever• ooapareoer, aob pena de revelia . Para oonbeolmento 
de todoa é pauado o pruaote Bdltal , cuja 2a . •ia ficara afixada 
no lagar de ooo t11111 . Dado e pauado ou ta oi dado, ao a vinte d:I.U do 

+de DOVeDbro do ano de mil -ntoo.e navonta o \1:1 . a.,~ 
Diro ~ de Secre torta, aubooro 

l!DI!AL DB CI!AÇAO, COII O PRAZO Ol!_~_DIAS , NA I'ORIIA ABAIXO : 

O DOU!OR Jtd =l<m:o c.~. m. JUIZ m; DlliEITO 

DA 2• VAJU. CllllmL\.L D::Jl'A c.u>rrA.L. 

FAZ SABER 

a todos os qao o pruaoto !DI!AL coa prazo de oinoo dlu viroa . 
ou dele t.i verea conhecimento , que neste Jui 10 cor r e aeue trlnaai
teo Ull prooouo 011 que é aoaaado : SILIJ!I!ClO OOOSS 111. SI1VA1 broDileiro , 

aolteiro, carpl.nteúo o IIDCIJl .I.SS!lllç!'O Ta!ll33 1 braaileuo, oolteúo, ....,âluoo 

a=boa atualolonte .,noontrea-oe .. lugar inoerto e .-., oabido. 

coeo i oouoo oo an• 16 da Lei 6 . )68 

E . 

oo•o hoha o Ori o tal do Jaotioa deeto Juizo certificado nAo o b .. er 
enc ontrado nesta Comarca , nAo aen1o poa ai•el o itâ·lo peaeoal11ente, 
oi ta-o pelo presente a oo11pareoer neste Juizo . no edi!io.io do foro• 
du ta Comoroa . oHo a Avenida I'AB , o/o• ou ta oi dado, no dia 
l!!tl2,91 , h 08oE._boru , a fim do ser ioterrogado . proeoYOr 

aua deteaa e e ar no ti tt oado doa ulteriores taraoa do prooe1ao. 
a que deTer i ooapareoer, aob pena de revelia . Para oonbeoimento 

de todoa é paooado o preaeoto Edital. cuja 2a . •la fioara a fixada 
n! lagar de ooatuae . Da :lo e paaaado o. ata o idade, ao~te ~ ~o 
... da -bzo dO &nO da 1111 DOftoentOO O JDtenta O ta, Jll0 ~ t 
Diretan. de Secretaria, oubocre-.o. 

EDI!AL 011: CI!AÇAO, COI O PRAZO DB_.!2.._DIAS , NA P'ORIA ABAIXO : 

O 000!01 Jose ~O O. mmRA, *• JUIZ DE DIBXI'I'O 

D' 2• V.llll CBIIIDIAL, 

PAZ SABER 

a todoo oa quo o preaoota !DI!AL ooa prazo da __ 15 __ d1u •irea . 
011. dele ti•erea oonbeoiaen\o, que neate Jutso corre eeue tr&neai
tea 1111 prooeuo •• quo á acaoado : Josa Sd!IIO PIIIKiü 111. mn, la-&DU.,! 
:ro, __ ,.., datU-oto, oolt.oúo, .... :l.olente à llua Leopoldo Naohado, 2939 
lla1rro dO '!'rM, aL1lilllonte enoontn.--eo .. 1~ inoer1o o não aabido. 

ooao ino•rao no ar\t 129 cio CPB 

13 
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B .• 
oomo tenha o Otioial de JaatiQa deste Juizo oertifioado nio o buer 

enoontra.do nesta Comarca. nAo send.o posaivel oitá-lo pessoah:ente. 

oi ta-o pelo preaento a comparecer neste Juizo, no aditioio do .f o rum 

desta Comarca, sito â Avenida FAB, ajn9 nesta cidade, no dia 

18.12.91 • as-ºªUQ.boras, a fim de ser interrogado. promover 

aua def esa e ser notificado dos ulteriores termoa do prooe•ao, ; 
a qué devera oompareoar, sob pena da revelia. Para oonbeoimentol 

da todos é paeaado o presente Edital. ouja 2a. via fioarà afiudal 

no l~gar da ooatUIIIa . Dado a paosado naata o idade, a o a~ e ""'dias.! 
do Qoa de novoabro do ano 44 cil novecentos o nov-onto. e \111• Eu1~ 1 
Diretora do Seoretaria, aubocrovo. 

EDITAL DE CITAÇÁO, CO!! O PRAZO DE_!5_ DIAS , NA FORIIA ABAIXO ; 

O DOUTOR JOS!!.SIJS'r.{(IIJIO C. TSIJmiRA, IM. JUIZ DE DIRn'l'O n• 
2• VARA ClliJ.WUl.L DS ~!ACAP.( 

FAZ SABER 

a todos os que o praaen te EDITAL com prazo da _ _ l_5 _ diaa viram, 

ou dele tiverem conb.ecimento, que ne ste J uizo corre seus trànsmi
tos um prooa aso em que é a ouaado : J.IIJIOEL ASSU!:ç.l(o !1Ul1ES, vul8o "SE'I'mn" 
bru.eileirOt co.ucdo, pcd.roi:ro , p:u-aon:::ie , rooidanto à Av. Rcin.lldo Damaseeno , 
n° 705, lrovo Duritizal, a.tualtaonto enoontra- oo oo lugar ioeorto o não oabido. 

OOIZJO incurso no art.t 147 do CB 

E. 

como tenbe~. o Otioial de Justiça dos te Juizo ce rtific ado nA o o ·baTer 
en~ontrado n~sta Comarca , não seno:io posaive l citá · lo pessoalmente. 
c it.s·o pelo presente a comparece r nes te Jnf zo, no edi fici o do foru.ID. 

desta · Comarca, s it.o à Avenida FAB, ajnt nesta c idade, no dia i 
lli~?,.~.L----- · às_~!~horas. a fim de oer in ter r ogado. promover 

sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, ! 

a que deverá oompareoer , aob pena de revelia. Para conhecimento 

do todos é pa01ado o proson to EdHal. c uja 2a. via fioarà &finda 

no lugar de costume. Da::lo e passado nesta cidade, aoa vj.Rto ~ u:1 d:~ 
do mc;s do nov0 mlxro do ano de mil noveccotoa o noventa c um. Eu,~,~ 

Dirotorn do Seorotn.ria, cub5crovo. 

RDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE_!2__DIAS. NA FORIIA ABAIXO ; 

O DOUTOR JOsf EUST.tQUIO c. TEUEIRA, ~~~. JUIZ DE DIREITO 

Jl,\_ 2• VAliA CRIJ.ID!AL DE W.CAPl. 

FAZ SABER 

a todos os qu.e o presente EDITAL com prazo r ... ~~ .. dias virem. 

ou dele tiveram conhecimento , que nesta J uizo oorre seue trànemi
tes um processo em que é acusado: Jost Al1Y OOUVEIA, breDiloiro, ooltoiro 
ao.tônoco, rc!lidonto à Av. Aureliano Raaon1 e/nQ, Jard...ú:il Folioidado , a~.!! 
to oncontra-oo om luear incerto e rBo Gabido• 

como incurso no ar t" 129 0 .Art. 150 do CPB. 

E. 

COJ:JO tenha. o oriofal de Justiça des te Juizo certificado não o b&ver 

eo :lontra do nes ta Comarca. oAo aenio poaaivel citá·lo pessoalmente, 
cita-o pelo presente a comparecer neste Ja.izo, no editioio do torum~ 
desta Comorca . sito à Avouida. FAB, ajn• nesta oidada~ no dia i 
19 . .iu!_l ___ • à""~.lQ_boras. a fim de ser interrogado •. prom~.;· 
sua defesa e ser no ti fi cado dos ulterior es termo• do prooésá'&;

1 

a que devorA comparecer, eob pena de revelia. Para oonheoimento 

do todos é pa a aado o prsaento Edital. Ôu ja 2a. via fioorà a fixada 

rio l ugar de cos tumo. Da::lo o passado noata cidade. aos '11ft.~~ -~ ~~t'LD 
i o ~s do novoo.bro do nno ;UJ mil noveccntoo o novent-a. o l.1l1,. Eu,~, 

Diretora ~e Socretario., euboorovo. 

tDITAL DE CITAÇÁO, COM O PRAZO DE~DIAS. NA FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR Josg :susr.t<IIJIO c. TEIXEIRA, 1-21 • . JUIZ DE DIBmo 

DA. 2• VAliA CRDIIIIAL DESi'A CAFITAL. 

n todos os quo .o presonto EDITAL oom ~rllzo do l5 _ _ dias v irom . 

1--ou~-dele-:~:1-vereÍD~oonbeoimen\o. qu;-ne~te Jut so-oorfe seu e trAnami--

i tes Ull prooesso em que é ao usado: · l!lll'l! DAS OR.LÇ!S l'!illlllmiA DAS NR'1ES , 
brqileira, solteira, d«<IÓoUoa, rooldonto o domioilieda à Beira l!ar, PerpÓ
tu<> Sooorro, atualmonto om lugnr illcerto e -não sabido. 

I 

:como inoa.rao no art.o 147 do CP 

R, 

oomo tenha o Ofiolal do Justiça desta Jai•o cortifioado não o ba•er 

encontrado neata Comarca. nAo een-:io posa1vol oité. ·lo pessoalmente . 

oito-o pelo proaente a oomparooer neste Juizo. no odif1oio do foram 

: desta Comarca. sito à Ava~ida FAB . sjnt nesta c idade, no dia 

~---· As..Qfu)Qboras, a fim da ser interrogado. promover 

i eua defesa e aer no t ificado doe ulteriores termos do processo. 

a que deverá oompareoer, ·sob pena da revelia. Para oonbeo imento 

de todos é passado o presente EdHal. ouja 2a. via fioarà· a finda 

no lugar de ooatUIIIo. Dado e panado neota o idade , aos ~to o ""'"-;"" 
do ~· c~<~ noveQbrO cio ano do ml navocontoo o noventa e um. Eu,~ • 

>Uo-ú '-•-· -~.~. ~ 

EDIUL DE CITAÇÁO, COM O PRAZO DE_.~---·-·DIAS, NA FORUA ABAIXO : 

O DOUTOR Jcs1! EUST.(QUIO c. TEIIEIRA, ~1-1. JUIZ D!l DIR!mO DA 

2> VAliA CRIJ.:IIU\.1 D!:STA C'.PIT.r..L, 

FAZ SABER 

a todos os que o presente EDITAL com prazo de_l_5 __ dlas viram . 

ao dele tiverem conhecimento, quo neste Juizo corre seus tra.nsiQi

tos um process o "em que é acusado: JORGE PDIIGIRO J.~crJ)o , bra.oilch-0, sol 
toiro, ostu:lo.ntc , r.osid..ontc à Av. JooÓ .t.ntonio SiqUeira , 167, Centro, atual: 
monte etiCOla"!.-:ra-oc tim lugar inoorto o não &a.bido. 

como inoarso no ar 1.."' 147 do CPiJ 

E. 
como t enha o Oficial de Justiça deste Juizo cert i fica do não o haver 

encontrado nesta Comarca, não aen ::to posaivel c itá-l o pes soalÕlente, 

cita-o pelo presente a comparece r neste Juizo, no Õdi fici o do f orum 

desta Coma r ca. si to à Avenida FAB. a/nt nesta cidade, no dia 
_}_2_,.../.~:.J...j ____ , As2.:.0Lhoraa. a fim do aer interrogado, promover 

{suo. defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo , 

· a que. devera oompareceÍ' . aob pena de reve lia. Para oonheoimento 

,de todos é pascado o presente Ed i~al, cuj a ::Ja. via fioarà afixada 
ino l~gar de costume. Da:io e passado neat.a oidada, aos ~te etn _d~ 
do cas do novo;,bro do ano do mil novoccutos o novont~ e u::a. ~,~ 
Dirotora .dc Secretaria, st:.bacrcvo. -

VAAA 00 TRIBUNAL 00 JURI E EXECU;i(O PB~Al 

EDITAL DE CI TAÇÃO. COM O PRAZO DE~DIAS, NA FORMA ABAIXO: 

~ DOUTOR IV/W JOS~ FWIOS h. VARO, MM. J UIZ DE DIREiliO TH!!_ 

LAR Gl\ V~ DO ffi;o:!Lt-IAL DO JÚRI E EXEC\.Çiio PENAL DA CO\Wl:A' 

1JE MN:IoPA, rAPITAL 00 ESTAOJ DO PJJN>A, NA F!FIMA DA LEI, ETC, 

FAZ SABER 

os que o pr~sente EDI TAL com prazo de-~~-- dias virem , 
oonhocimento, que n.es te Juizo corre seus trAnsmi· .,. 

p a cusado: EVMI>EUSTA PECAO DO NASCIMõt-rTO, bre
IO.••orotOotl<:o ~filho da Erastno Pedro da Nascimento o Sebastiana • 

no Rua Tupiniquis,€62 - 8urltizal. 
nO J:V , do CÓdigo Penal 8rasilciro, 

E. 

como tenha o Ofioial de JuatiQa deste Juizo certif i cado nào o havef 
encontrado nesta Comarca . nAo sendo possível citá - lo pessoalmente. 

c ita- o pel o p~ason ta a comparecer 'V'AYJ~e5j,W~oeJ':h.e!U~J.cllf~o fo~um 
desta Comarca, sito à Avenida C _ t 

nesta cidade, no dial:?.!.~~~~E..~.!];_~~-. às-~.~~

horas , a fim de ser interrogado, pr~mover s ua defesa o sor notifi· 

oado dos ulte riores termos do processo, a que _deveré. ·comparecer, 

oob pena de revelia. Para conhec imento de todos é passado o pro 

sendo Edi tal. cuja 2a. via ficará afixada no lugar de cOstumo . 
Dado o passado nos to. cidade, ao e vinte e soi:; dias do mê!l do rovonbro ' 

·do ono de ht.n r.d.l novecontos o novvnta e txn (1991 • ", UARINEIDE 

a da V.T.,JÚrl o E 
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DIVISlO JUDICIÁRIA 

ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE DISTRIBUIÇÃO E REDISTRIBUI

ÇÃO DA DIVISÃO JUDICIÁRIA IX) ~ 

GRIDIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO J.JUIPÁ . 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano 
de hum mil novecentos e noventa e um , às 13 :00 horas , na 
sala reservada ao gabinete do Excel ehtíssimo Senhor De 
sembargador n&:LAS EVANGELISTA RAKOS, Presidente, real!_ 
zou-se a distribuição e redistribuição dos processos ~ 
baixo relac ionados, conforme normas do Regimento Interno . 

CÂMARA ÚNICA ------
PROCESSOS DISTRIF.U1DOS: 

01) - Recurso de OfÍ cio n2 001/91 - CAPITAL 
Recorrente : ·JUÍzo de Direito da JA Vara Criminal 

da Comarca de Macapá 
Recorrido : Francisco Augusto Ramos Seabra 

Rel ator : Exm2 Sr . Des. MARCO ANTONIO 

02) - Habeas Corpus n2 006/91 - CAPITAL 
Impetrante : Marcos Aurélio Miranda ll'ogueira 

(Defensor PÚblico) 
Paciente Joares Carvalho Sales 

Relator Exm2 Sr. Des. MELlO CASTRO 

PROCESSO REDISTRIBUiDo : 

01) - Apelação CÍvel n2 017/91- CAPITAL 
Apelante : Airton Quaresma di! Oliveira Júnior 
Advogada: J.larly Calixto Evelim Coêlho 
Apelado : GregÓrio Amoras Amanajás 
Advogado : Abenor Pena Amanajás 
Relator anteri or: Exm2 Sr. Des . LEAL DE MIRA 
Relator : Exm2 Sr. Des . GILBERTO PINHEIRO 

TRIBUNAL PLENO 

PROCESSO DISTRIBUÍDO: 

01) - Ação RescisÓria n2 001/91 - CAPITAL 
Autor José 2imar dos Santos e outros 
Advogado Evaldy Motta de Oliveira 
Réu José Pinheiro Borges 
Advogada t·larly Calixto Evelim Coelho 
Relator Exm2 Sr. Des. LEAL DE ~liRA 

Nada mais havendo, o Excelentí ssim enhor Desembargador 
Presidente encerrou a s essão . Eu, ,'.:P-~~~k(BelA Marli 
de Fátima Andrade) , Diretora da D visa Judiciária, a 
fiz datilografar e a subscrevi. 

Presidente 

CÂMARA OOCA 

ATA DA 2!! SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA :EM 
12 .11. 91. PRESID~CIA DO EXMO . SR. DES:EMBA] 

GADOR HONILDO AMARAL DE JviELLO CASTRO . PROCU
RADORES DE JUSTIÇA, ~R. JAIR JOSt DE GOUVEA 
QUINTAS E DRª RAIMUNDA CLARA BANHA PICANÇO . 
SECRETÁRIA, DRª . JANE DE BRITO . 

Às oito horas e vinte minutos , presentes 
os Senhores Desembargadores HONILDO AMARAL 
DE MELLO CASTRO (Presidente) , MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ , LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS , B;g 
NEDITO ANTONIO LEAL DE MIRA e MARCO ANTONIO 
DA SILVA LEMOS ; ausente , juStificadamente , o 
Senhor Desembargador GILBERTO DE PAULA PI 
NHEIRO . Foram julgados os seguintes proce§ 
sos: 

HABEAS CORPUS : 

Nº 003 - Impetrante: C:ÍCERO BORGES BORDA
LO Jt1NIOR (Advogado) - Paciente : DELOURDES 
OLIVEIRA BARBOSA - Relator: Des . "MÁRIO GUR
TYEV DE QUEIROZ . 

DECISÃO: "Negada a ordem,vencido o Exmo . 
Sr. Desembargador Mário Gurtyev de Queiroz . 
Redigirá o acÓrdão o Exmo . Sr. Desembarga
dor Luiz Carlos Gomes dos Santo's ( art . 159 , 
§ Jº , R. I .) com declaração de voto venci
do." 

REMESSA EX-OFFICIO : 

Nº 001 - Impetrantes: HAROLDO DE SOUSA ME~~ 
ZES e OUTROS - Advogado : Dr . ADAMOR DE SOU
SA OLIVEIRA e PROMOTORIA DE JUSTIÇA - Impe
:trado: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, JOSt CARLOS 
MENDES JACCOUD - Relator: Des . LUIZ CARLOS 
GOMES DOS SANTOS . 

DECISÃO: "Adiado o julgament o em razão 
de vista requerida pelo Exmo. Sr. Desembar
gador B~nedi to Antonio Leal dB Mira , após 
ter o Relator , Desembargador Luiz Carlos GQ 
mes dos Santos, negado provimento . " 

APELAÇÃO C:ÍVEL: 

Nº 001 - Apelante: LUIZA DAMASCENO SOARES -
Advogado : LOURIVAL QUEIROZ ALCANTARA - Ape
lado : FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - AdvQ 
gado : UBIRAJ ARA V ALENTE EPHINA - Relator 
Des . IilÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ . 

DECISÃO: "Deram provimento,unânime , para 
cassar a D. sentença recorrid!]. . " 

Sustentação oral : Dr. Cícero Borges Bor
dalo JÚnior, no Habeas Corpus Nº 003 . 

Nada mais havendo , foi encerrada a Ses
são às nove horas e trinta minutos. Eu, JA
NE DE BRITO, Diretora da Secretaria da C~ 
tlnica, lavrei a presente ATA que vai por 
mim subscrita e assinada pelo Excelentíssi 
mo Senhor Desembargador Presidente da Egré-

gia Câmara . ~ 
J'J\:NE BIDo 

Diretora de ecretaria 
j 

I ti( yz , <f t-.;.. 
Desembargador HONILDO AMARAL DE 1\íELLO CASTRO 

- Presidente -

CÂMARA OOCA 

2ª PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS 

HABEAS CORPUS : (Reg.Ac.00002) 

Nº 003 - Impetrante : C:ÍCERO BORGES BORDALO Jtl
NIOR (Advogado) - Paciente : DELOURDES OLIVEIRA 
BARBOSA - Relator: Des . MÁRIO GURTYEV DE QUEI -
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- ROZ - Relator designado: Des . LUIZ CARLOS GO
MES DOS SANTOS. 

DECISÃO: "Negada a ordem, vencido o. Exmo. 
Sr. Desembar gador Mário Gurtyev de Queiroz. R~ 
digirá o acÓr dão .o Exmo . Sr. Desembargador Lu
iz Carl os Gomes dos Santos (.art.l59 , §32. ;~.I.) , 
com declar ação de voto vencido. " 

:EMENTA: "PROCESSO PENAL . PRISÃO PREVENTIVA. 
REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO . As circunstâncias ce 
primariedade, bons antecedentes, emprego e re
sidência f i xa , por si sós, não constituem moti ~ 
vo bastante para i lidirem o decreto da prisão 
preventiva , quando esta se reveste. de fundamen 
tos necessários que garant em a ordem pÚblica e 
a aplicação da lei penal." 

APELACÃO CÍVEL : (Reg .Ac.00003) 

Nº 001 - Apelante: LUIZA DAMASCENO SOARES - A.Q. 
vogado : Dr. LOURIVAL QUEIROZ ALCANTARA - Apel ª 
do: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS ·- Advogado : 
Dr. UBIRAJARA VALENTE EPHINA - Relator:Des. fflá 
RIO GURTYEV DE QUEIROZ - Revisor:Des. LUIZ CAl! 
LOS GOMES DOS SANTOS. 

DEC-ISÃO: "Deram proviment o , unânime , para 
cassar a D. sentença recorrida. " 

EMENTA: "D{vida judicial em cruzei ros venci 
da antes da vigênci a do Plano Cruzado. Atuali
ze.ção monetária. Nesse caso, corrige- se o déb,i 
.to até 28 . 02.86 e converte- se o montante em 
.cruzados. Em seguida , à luz da normatização e~ 
·pec{fica, atualiza-se até a data do efetivo Pã 
:gamento . Inteligência do art . 33,, _do De c. Lei 
·nº 2284/86 e. do art . 62, do Dec . Lei n22290/~6 : 
Não observando o cálculo , esse critério , cassa 
- se a sentença que o homologou e exti nguiu o 
processo de execução em face do pagamento." 

Macapá- AP , 28 de novembro de 1991 . 
(a) JANE DE BRITO - Diretora da .Secretaria 

da câmara t1nica 

CÂIURA t1NICA 

PAUTA DE JULGAMENTOS 

De ordem do Excelent{ssimo Senhor Desembar~ 
dor HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO , Presidente 
da Egrégia Câmara t1nica , faço ci ente a todos os· 
interessados e aos que virem o presente EDITAL 
ou dele conhecimento tiverem que no dia lO 
(dez) de dezembro do ano em curso (terça-feira) 
às oito horas ou em sessão subseqüente, no 12 
andar da Sede ProvisÓria do TJAP, na Sala de 
Sessões do Plenário , reali zar-se-á a 5ª Sessão 
Ordinária para julgamento de processos adiados 
constantes de pautas já publicadas , os apresen
tados em mesa que independem de publicação e 
mais os seguin~es processos: 

APELAC~O CÍVEL: 

Nº 002 - Apelante: ESTELINA LOBATO DA COSTA 
Advogado: AJMP-Dr. CtSAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA
Apelado : I~OEL SILVA DE ABREU - Relator : Des . 
LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS - Revisor: Des . BE 
NEDITO ANTONIO LEAL DE MIRA. 

Nº 005 - Apelante: StRGIO VERÇOSA, representado 
por sua geni t ora SANDRA MARIA VERÇOSA - Advoga- . 
do : Dr . RUY APOLONHO DE OLIVEIRA - Relator:Des . 
GILBERTO DE PAULA PINHEIRO - Revisor: Des. B~ 
DITO ANTONIO LEAL DE MIRA. 

REMESSA EX-OFFICIO; 

Nº 002 - Remet ente : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA 
CÍVEL DE MACAPÁ - . Partes: ANTONIO CARLOS PINTO 

COHEN (Advogado : Dr. EVALDY MOTA DE OLIVEIRA) e· 
PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ-Relatãr.~ . 
Des;· GILBERTO DE PAULA PINHEI RO. 

N2 004 - Remetente: JUÍZO DE DIREITO DA VARA Cf 
VEL DE MACAPÁ - .Partes : CONSTRUTORA HALLEY LTDA 
(Advogado : Dr. UBIRAJARA VALENTE EPHINA) e FA
ZENDA PtlBLI CA DO ESTÃDO DO AMAPÁ (Ãdvogada:Drª . 
DAISJ IURIA C. DO NASCI~ffiNTQ GARCIA) - Relator: 
Des. HONILDO M1ARAL DE MELLO CASTRO . 

Macapá-AP, 27 de novembro de 1991 . 
( a ) JA1~ DE BRITO - Diretora da Secretaria 

da Câmara t1nica 

MUNICIPALIDADES 

Prefeitura de Macapá 

EDITAL 

Saibam quantos este Edital virem ou. dele conhecimento tive
rem, que o Senhor SÉRGIO CORREA CORRECHA, requereu junto ao 
Município de Macapá - Prefeitura Municipal, transferência de nome 
n_p IPTU e Alvará de Licença para construção, do imóvel, Quadra 77, 
s ·etor 09, Lote 5.2, que encontra-se cadastrado em nome da Senhora 
ZENILMA BARROS DOS SANTOS. 

Os interessados em contestar referido pedido, deverão fazê-lo 
no prazo de 15 (quinze) dias , contados da publicação deste, junto a 
Procuradoria Jurídica, no prédio da Prefeitura Municipal de Macapá, 
sito à Av. FAB, 840- Centro. 

Macapá-Ap, 22 de novembro de 1991 

BENEMAR BENEDITO DOS SANTOS 
Procurador Jurídico Substituto 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS 

PEDRO LO BATO DA SILVA, torna público que recebeu da Coorde
nadoria Estadual do Meio Ambiente-CEMA, Licença de Operação com 
validade de 730 dias para fabricação de blocos de concreto, síto 
Rua Gurijuba sfn2, Bairro de Santa Inês, Município de MacapáJAP. 

PEDRO LOBATODA SILVA 

DER7AP- CtPT2 [E ESTRADA CE FlODAGE~ 00 ESTADU. UU A~PÁ, 
torna pÚblico que requereu à Coordenadoria Estadual de 

Meio Ambiente do Amapá- CEMA , a l icença prévia, para a Con~ 
truçãa da Rodovia EAP;o?O t recho Santa Luzia à Foz do Gu -
r i juba. 

Foi determinado estu~o de impacto ambiental. 


	

