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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 

DECRETO (E) NP 0118 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990 

O Governador do Estado do Amapll, usando das atribuiç6es que lhe 
são conferidas pelo Decreto Presidencial de 23.05.90, combinado com o § 2P 
do Art. 14 do Ato das Disposiç6es Constitucionais Transitórias, da Constitul
çllo Federal de 05.10.88 e na Lei Complementar nV 41, de 22. 12.81, e tendo 
em vista o que consta do Olfcio nP 7900190-GABISEEC, 

RESOLVE: 

Ar. 1 v - Autorizar em caráter excepcional o pagamento em nome de 
RAIMUNDO VALENTE BARREIROS FILHO, Agente Administrativo, Rei. 
Nl-32, por meio de SUPRIMENTO DE FUNDOS, nos termos do item I do Art. 
45 do Decreto n P 93.872, de 23 de dezembro de 1986, ali§ o valor de Cr$ 
650.000,00(SEISCENTOS E C/NOUENTA MIL CRUZEIROS), destinados a 
atender despesas com a realizaçllo do "IV FESTIVAL ESTUDANTIL DE MÚ
SICA POPULAR". 

Art. 29 - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de Re
curso FPE, Programa de Trabalho 08431882.131 - Coordenaçllo e Manuten· 
çllo do Ensino de 2v Grau/Apoio e Incentivo lls Manilestaç6es Culturais, no 
Elemento de Despesa 3132.0000/0utros Serviços e Encargos. 

Art. 39 • Revogam-se as disposiçóes em contrário. 

Macapá·Ap, em 21 de novembro de 1990. 

JOSÉ GIL TON PINTO GARCIA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

PORTARIA (P) NP 6991-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuiçóes legais, conferidas pelo Decreto (N) nP 0005 
de 22 de fevereiro de 1989, e tendo em vista o que consta do Olfcio Rv 
2165/90-DP/SEAD, 

RE SO LVE: 

Art. fV · REMOVERa servidora KÁTIA MARIA FARIAS, ocupante do 
emprego de Agente Administrativo, código L T-SA-70 1, classe "B", referência 
Nf·21, pertencente a Tabela Permanente do extinto Território Federal do 
Amapá, lotada na Secretaria de Estado da Administraçllo, para a Secretaria 
de Estado da Saúde. 

Dr. 

Prol. 

Dr. 

Dr. 

Dr, 

Dr, 

Auditor do Governo do Estado 
JOSÉ VERfSSIMO TAVARES 
Sacr etário de Estad o da Educação Cultura o Esporte 
LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA 

Secretário de Estado da Fazenda 
CfCERO VEIGA DA ROCHA 

Secretário de Estado do Obras e da Infra-Estruturo 
LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Secretário de Estado da Saúde 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 
Secre tá rio de Estado de Assuntos Extraordinários 
JOSÉ MARCOLINO LINCONLN 

Art. 29 • Revogam-se as dlsposlçóes em contfllr lo, 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá
AP, 08 de novembro de 1990. 

JOSÉ DIAS FAÇ.ANHA 
SecretArio de Adrriinlsti~ 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADtiiNISTRAÇAO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

PORTARIA (P) Nll 7261-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando de suas atribulçóeso legais, conter/das pelo Decreto (N) nv 
0005, de 22 de fevereiro de 1989, e tendo em vista o que consta do Processo 
n P 28790.009613190-SEAD, 

RESOLVE: 

Art. 19 ·Remover os servidores. JOSE OTÁVId DE SANTANA, Agente 
Administrativo, classe "B", relerenc/a Nl-22, pertencente a Tabela Perma· 
n11n1e do 3X#nto Território Federal do Amapá; J:RANCISCO CORRÉA PJCAN · 
.ÇO, Motorista de Vefcutos terrestres, classe "A", relerênciil NA-()7 e FATI· 
MA DO SOCORRO MARQUES RODRIGUES, Daliltgrato, ólasse "AH, refe
rência N/·12, pertencentes a Tabela Especial do extinto Território, lotados na 
Secretaria de Estado da Admlnistraç4o, ·para à Cootdenado1ia Estadual do 
Meio Ambiente/GEMA-AP. 

Art. 2P • Revogam-st~ as disposiçóes em contrário. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá· 
Ap, 16 oe novembro de 1990. 

JOSÉ DIAS FAÇANHA 
SecretArio de Administraçlo 

GOVERNO DO ESTADO DO IJIAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADAIINISTRAÇAO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

PORTARIA (P) N9 727/..SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, do Governo do Estado do 
Amapá, usando de Suas atribuiçóes legais, conferidas pelo Decreto (N) n 9 
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0006, H 22 de fevereiro de-1989, e tendo em vista o que consta do Processo 
ng 28820.01634/9()-SEJUSP. . 

R E SOL' V E: 

Art. 19 • Concsder a WILSON JOS~ TAVARES PIMENTEL, ocupante 
do car9o de Agsnts ds .Polfcla, classe "ESPECIAL", Padr4o 11, pertsncente 
ao Quadro Permansnte do extinto Território Federal do AmapA, lotado na Se· 
crstarla ds Estado da JusUça e Segurança Pública, seis (06)"msses de licen
ça sspec/al, contados no psrfodo de O(de dezembro de 1990 a 31 de maio de 
1991, nos termos do artigo 114, da Lei n9 1.71 1, de 28 de outubro de 1952, 
regu/Jmentado pelo Dscreto n9 38.204, de 03.de novembro de 1955, em virtu· 
de do 'referldo servidor haveJ completado o primeiro decbnlo de efetivo exer· 
cfclo, compresndldo no perlodo de 17 de outubro de. 1979 a 17 de dezembro 
ds ·19BP 

Art.· 29 • Rev.ogan{".se as disposlçóes em contrArio. 

Db·se· c/bncla, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO, em Macap4· 
AP, 16 de novsmbro ds 1990. 

JOSt DIAS FAÇANHA 
Secre'*'o de Admln/611açlo 

GOVERNO DO ESTADO DO AAfAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADAIINISTRAÇAO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL . 

PORTARIA (P) N9 728/~SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Govsrno do Estado do 
Amapi, usando_ ds suas alr/bu/çóes /egals1 conferidas pslo Dscrsto (N) n9 
0005, ds 22102/89, e tendo em vista o teor do Offclo n9 0648/SO:SESA_, 

RESOLVE: 

Art. 19 • Remover o sprvldor PEDRO SILVA DE OLIVEIRA FILHO, 
ocupante do emprego de .DatllrJgrafo, c6.dlgo I..T·SA-702, c/asse·"A ", rsfsr~n
cla Nl-12; ·pertencente a Tabs/a Especial do extinto Terri tório federal do 
Amapi, lotado ns Secretaria de Estado de Satlda, para a Coordenadorra Es· 
tedusl de Terras do' Amap4-GOTERRAISEAG. 

Art.: 29 • Revogam-se as d/spos/ç6as em contrArio. 

Df.ae cllncls; cumpra-se e publique-se. 

· GABINE-TE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÁG, em Mscap6· 
AP, 16 de novem_bro de 1990. 

JOSt DIAS FAÇANHA 
S.Cretirlo ds Adml(llstnJ~ 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA AAIINISTRAÇAO 

PORTARIA (P) tJ9 729190-SEAD 

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO do Governo do Estado do 
,.,_., usando dD suas atrlbulç6es lflgais~ a tBndo sm vista o tBor do otfdo 
nf'1129190-DIO/SEAD; 

RESOLVE: 

Ar. 111 • designar o. servidor fiANOEL MONTE DE ALMEIDA, Chefe 
da Dlrido de Custo4 para exercsr acumulstivaments, em substilvlçlo. o 
çarpo em comlsslo de Diretor do D9psrtarnento de lmprense OficlaJ. c6dlgo 
DA_5-101.31SEAD: dutantB o l"fHHdimento do respectivo tilvlar, no pBf(odo de 
12 • 16 de no~embto de 1990. 

Art.: ~ • Revogam-BB as disposiç&s em cootrlrio. 

Df-se cllncts. cumpre-se e publique-se. 
GABINEf.E DO SECRETARIO DE ADMINISTflAÇAO, sm Alacapi

AP; 16 dsnovambto da 1990, 

·JOS~ DIAS FAÇANHA 
Secre!M#o de Admln_lstTaçlfo-

GOVERNO DO ESTADO O() AAIAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA AAIINISTRAÇAO 

PORTARIA (P) N9 730190-SEAD 

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÁO do Govsrno do Estado do 
Amapi, usando de suas atribuições lsgais, conferidas ps/o Dscreto (E)- n~ 
0096, ds 0611 1/89, s tsndo sm vista o qus consta. do Processo ' n9 
28840.003536/90-SEEC, 

RESOLVE: 

Ar. 19 • Atribuir carga horllria ds 4cJ cOuarsnta) horas semanais, de 
acordo com o Dscrsto (E) nil 0096, da 08/11189, publicado·no Dflfrlo Oficial 
do Estado do Amapll, ds n9 0213, do dia 30 do mesmo mbs s ano, ao seMdof 

NIVALDO CUNHA DA SILVA, ocupants do emprsgo da Profss sor d1 Ent/no 
ds 19 s 29 Graus, código LT·M-601, classe "C", referbnc/a 1, pert1nc1nt• a 
Tabsls Especial do extlrito Tertftório Fadsral do Amap6, lotado na Secrtllrla 
de Estado da Educaçilo, Cultura a Esporte, a contar de 01/ 10/iO, 

Art. 2P - Revogam-se as disposições em contrArio. 

Dê-ss ciência, ·cumpra· ss s publique-se. 

GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, am Wacapá
AP, 16 de noVI;mbro de 1990. 

JOSt DIAS FAÇANHA 
SscrstArio ds Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA· 
SECRETARIA DE ESTADO DA AMINISTRAÇÁO 

PORTARIA (P) NP 733190-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do 'Estado do 
Amapá, usando''lie suas atribuiçlJes legais, e tsndo em vista o que consta do 
Procssso n9 28770.001746190-SESA, 

RESOLVE: 

Ar. 1P ·Aplicar a PMa ds Advertbnc/a sos servidoras abaixo rslacio· 

ESTADO DO·AMAPA · 

DIÁRIO"OFICIAL 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIA.L 

Rua: Cândido Mendes , n9 458 - Ce nJro 

Macapá - Estado do Amapá 

CEP 68900 

DIRETOR 

Dr. JOS~ LUIZ BEZERRA PACHECO 

Fones: (0961 222·5364 

10961 223-3444- Ramal 176 

CHEFE DA DIVISAO DE CUSTOS 

Sr.. MANOEL MONTE DE ALMEIDA 

Fone: (0961 2 23-344 4 - Ramal 178 

CHEFE DA DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

Ora. TELMA M' CALI XTO DOS S. DE OLIVEIRA 

Fone: (0961 · 223<?444 · Ramal 176 

CHEFE DA DIV.PUBLICAÇÕES E A. GRÁFICAS 

Sr. JECONIAS ALVES DE ARAÚJO 

Fone:. (0961 223 -3444 ·Ramal 177 

ORIGINAIS 

Os textos enviados à publicação deverão ser datilo· 

gra fados e acompanhados de oficio ou memorando. 
O Diár io Oficial do Estado do Amapá. poderá ser en

cont rado para leitura nas R~presentaçOes do Governo 

do Amapá em Brasllia/ DF, Rio ' de Janei ro/ RJ e Be
lém/ Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 

07:30 às 12 :00 horas 
Horário : Das 

14:00 às t 7:30 horas 

PREÇOS • PUBLICAÇÕES 

• Pub li caçõe s - centlmetros de 
coluna 

PRECOS · ASSINATURAS 

• Macapá . •..••..• .. 
• Ouiras Cidades , .••.. 
.. As assinaturas são semes· 

trais e venclveis em 30 de 
junho à 3 1 de dezembro. 

Preço do E·xemptar ••• , , , . 

Número a trasado •• , ••• 

RECLAMAÇÕES 

Cr$ 26.00 

Cr.S 330 ,UO 
Cr$ 495 ,00 

Cr$ 

CrS 
5 ,00 
6 ,00 

Deverão ser diri,gidas por escri to ao Direto r de Impren

sa Oficial do Esiado do AmafJâ, a té 6 dias após a pubti· 
cação, 
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nados, lotados na Secretaria de Estado da Saúde, nos termos do artigo 39, 
da Lei n9 8.027, de 12 de abril de 1990. 

TABÉLA PERMANENTE 

- MOACIR SANTOS DA COSTA, Agente de Portaria, classe "C", re
ferência NA-22; 

- JORGE CARDOSO DA SILVA, Auxiliar Operacional de Serviços 
Diversos, classe "C", referência NA-14; 

RAIMUNDO FERREIRA F~L/X, Agente de Portaria, classe "Espe
cial", referêcia NA-25. . 

TABELA ESPECIAL 

- ROSIMEIRE SANTOS LIMA, Auxiliar Operacional de Serviços Oi
versos, classe "C", referência NA- 14; 

- PEDRO SILVA DE OLIVEIRA, Datilógrafo, classe "A", referência 
NA-12. 

QUADRO PROVISÓRIO 

- EDIVALDO MACIEL BARBOSA, Vigia, classe "A", referência 
NA-03. 

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

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

GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá
AP, 16 de novembro de 1990. 

JOSt DIAS FAÇANHA 
SecretArio de Administraç4o 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN/STRAÇAO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

CHAMADA DE EMPREGADO 

Pelo presente, convocamos a servidora /GIL/A ELIZABETTE DA 
SILVA UCH6A, ocupante do emprego de Agente de Portaria, pertencente a 
Tabela Especial de empregos do ex-Terrifdrio Federal do Amapá, regida pela 
Consolidaç!io das Leis do Trabalho para no prazo de 03 (três) dias reassumir 
suas funções na Secretaria de Administraç!io, onde ê lotada, sob pena de 
findo o mencionado prazo ser dispensada atra vês de rescisllo de contrato, 
firmado com a Administraç!io Amapaense, conforme estabelece al(nea "i", do 
Art. 482, da Consolidaç!io das Leis do Trabalho. 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL, 20. 11.90. 

AOAL TO JOSt GÓES DA COSTA 
Diretor Interino do DPIAP 

ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

PORTARIA (N) N<? 321 DE 07 DE NOVEMBRO DE 1990 

O Prefeito Municipal de Santana, usando das atribui -
çÕes que lhe confere o Art. 34 , Item XIV , da Lei n9 6448 , 
de 11 de outubro de 1977, tendo em vista o disposto nos 
Arts . 19, 2<? , Item VI, e Art. 38 da Lei Municipal n9 005 , 
de 08 de mai o de 1989, e Art. 29 , Item IV, da Lei n94132 
de 10 de setembro de 1962 , e Art. 23 , Item IX, Art. 30 
Item VIII, Art. 182 § 39 e Art. 59, Item XXIV da Consti -
tuição Federal. 

DECRETA: 

Art. 19- Fica declarada de utilidade pública para 
fins de desapropriação por interesse social, a área de 
terra urbana l ocalizada no Bairro Central no Municíp i o de 
Santana, com uma área total de 600.00m2 , ocupadas atual - . 
mente por Si. Raimundo Osvaldo da Costa Oeiras, C.I. n9 
31.898-AP e CPF n<? 001341552- 20, com endereço a Rua D-2 , 
n<? 75, Vila Amazonas , necessária a instalação da Câmara 
Municipal de Santana. 

Ar t. 29 - A área de t erra, referida no artigo ante 
rior, compreende aquela constante da planta de situação , 

parte integrante do presente ato, apr ovada pelo Secretá -
rio de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefei -
tura Municipal de Santana , e delimitada pelo perímetri as 
sim. descrito: 

Ao Norte com o l ote n9 07 ; Ao Sul com o lote n9 09 ; À 
Leste com a Av. Hugo Cas telo Branco; À Oeste com o · lote 
n<? 20 . 

Art . 3<?- Fica autorizada a Procuradoria Judídica do 
Município de Santana a promover a desapropr iação da r~fe
rida área de terra na forma da legislação, com os recur -
sos a serem repassados pelo Poder Executivo Municipal , 
oriundos, se necessário , da previsão autorizada constante· 
no artigo 2<? , Item VI e XI , da Lei Municipal nQ 005, de 08 
de m$lio de 1989 , respeitadas as disposiç?es dos ar tigos 33, 
"caput", e 34, da mencionada Lei Municipal. 

Art. 49- Sem prejuízo do estabelecido no Artigo an
ter i or, a Secretaria de Desenvolv imento Urbano e Meio Am
biente da Prefeitura Municipal de Santana, auxiliará a 
Procuradoria Jurídica no· acompanhamento ·técn-ico à promo -
ção de desapropriação, principalmente nas atr ibuições pre 
vistas na mesma Lei Municipal. · -

Parágrafo Onico - Nos termos do artigo 15 do Decret~
Lei n9 3.36J de 21 de.junho de 1941, fica a expropriante 
au torizada a invocar o caráter de urgência no processo de 
desapropriação, para fins de emissão na Posse , da área 
abrangida por este Decreto. 

Art. SQ - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
assinatura. 

Art. 69 - Revogam- se as disposições em contrári. 

Dê- se Ciência , Registre-se e. ·Publique-se. 

Santana(Ap), 07 de novembr o de 1990 

ROSEMIRO ROCHA FREIRES 
Prefeito Municipa l de 'Santana 

CARTÓRIO JUCÂ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartório vicil de casamento desta cidade 
de Macapá-TFA , Rep. Fed. do Brasil , faz s aber que preten
dem se casar: AR! JOSe ELETERIO com IVAN! FERREIRA GON -
ÇALVES. 

El e é filho de Ayres José El eterio e de Guiomar Juvi
na Eleterio. 

Ela é filha de Raimundo Ferreira de Santana e de Nady 
Gonça l ves . 

Quem souber de qualquer imperlimentt;> 'legal que os iniba 
de casar um com o outro , acuse- ds na forma da lei. 

Macapá, 21 de novembro de 1990 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Esc . Aut . 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

CORREGEDORIA 

CHAMADA DE EMPREGO 
=============7==-· 

Pela presente, convo~amos o servidor DOMlNGOS LOCIO BA 
LIEIRO , Auxiliar de Artíf i ce, lotado na Secretaria Muni~i
pal de Obras e Viação , 'Classe A, Nível 1 , exercendo suas 
atividades na Divis- ao de Obras da referida Secretar ia, re 
gido pela Consolidação das Leis do Trabalho , para no prazo 
de OS (cinco) dias , comparecer na Corr egedoria Municipal , 
sob pena de ter o seu contrato rescindido por justa causa, 
conforme prevê as Alíneas "h" e " i" do ArtigQ 482, da Lei 
supra mencionado. 

Macapá-Ap , 14 de novembro de 1990 

BENEMAR BENEDITO DOS SANTOS 
Corregedor Municipal 

DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS 
Advogado/Corregedoria 
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~d'íMW ,t7"1J(}lÍ 1' Ofício de Notas da Comarca d~ Macopá, Estado do Amapá, 
~ ;J' Ul4l . Rêpública Federativa do Brasil, estabelecido à Rua Tiradentes, 
Íi04 ·Telefone: 222.()5()4 · DDD 096 · CEP 68.900 · Tal>ili:O: Jose ROBERTO SENA DE AL· 
MEIDA. Escreven'te Juramentada: Regina Lúcia ~de Almeida. Escrevente Autorizada: Hele· 
niso R. da C. Torres. 

. O Oficial d·o Cartório do Registro Civil de fi 
TOLOs ! DOCUJ(JNTOS ·da 1~ Circunscrição Judiciária do Xaoap~, ..:= 
tedo do llnàp~- • CABr6mo JUCA •, uaando das atribUiçÕeà queJbe 
eão conferidàs por Lei f a~ sáber a todos qu.an toá este !l1i tal 1.
roll ou. dele tiveré.m coriheoiaontO, que no Livro nt B-l),·u ns. l 
51v, eob o n~~iro de ordeat , 4721, em 07 de Novembro de 1990, en
oon_tra.-se regl.etr!'da Ílllla • càrta Notificat6ria •, que t àlí como • 
llotifican.te IUN~ç'!O YUKIO YOSHI~Il! .s. L e Notificado 1l!TONIO' 
S!Íl!liO AU!Xl:DA SAL '{.ADOR, mi ja o teor e o segu.in te 1 III!!EHAÇlO YUK 
IO YOSHIDOIIB S.A. llâtrl.Z1 c. G.c. (II.P) 05~ 316.654/0001-Bl - Jal;;: 
São José ; 523 ~. Bairro Julião Ramos Pontal (096) 222-0936 e 222 
ogil- Te1ei1 . (96Í 2397 YDAÍl BR - .iie.;,""·;....!p Pilial• c.e.c.(K.P). 
05o )l8.654/00ó~62 ,;; Igârap' Labourri, s/nR Distrito de Lourenço 
- Cálçóóno - . P.apá.. OP~ lfYYSA ll6/90_IIacap;....o., 06 de noveabro 
d'e 1990~ ÀO SR. ÁNTO!!ÍÓ SB!Í<liO ÁIJ!KIDl SALVADOR li. Cajar.í, -casa 
nR 6 - Conjunto Ci.Íiral:hnbo Pruado· Sonho ri Átravás de atá noti
ficação esta empresa nã,; pretende abordar os motivos que determi 
naram a aplic áção de nóv:a suspeneão de v.sa. :i! a preaentó. Pará-; 
em primeiro lugâr coneiinar qüe a lfYYSA llilleração Yuld.o Yosh:ldo
iàe :Í/A, r~~pei ta Vo~s'!-. c~4dição de dirigente sindicàl e de legl ti 
mo representante da categoria dos mineradores, !!este sentido, en 
téndé a lfYYSÀ que haverá sempre uma convivência h!ll1llonioea entro 
a empresa e v.Sas,, deedê quo de Vossa parte sejam cumpridaa re
gularmonté â8 Óbrlgaç<íes laborais e, tangentemonh à condição de 
dirigente sindical, V.Sa. atue dentre dos Parô=otrcs legais, o' 
que inclue o reÓpoi to ÍÍÍ> dini to de propriedade ~a: lfiYSI.. f a 

,preàante t~-tiéil pàra _notificé,..lo do qu o medida.s mais drásticas • 
poderão eor toí,>adàà Pe:J.a II'!YSA caso v.sa. não apronda n concili-· 
ar os deveroa de · omprogado, su j ei to a jornada de trabalbo, digo, 
8u.joi to a jomàda definidá de trabalbo • a execução de tarefas • 
diárias, com o ial!lldàto qlie lhe foi outorgado. Lembra a HYYSA de 
outra parto, qui é iriJu.stifi cável do ponto de vi ata profissional 
a presença de v.sa. naá dipendenciaa do mina ei tuada ""' Louronço 
_ Calcoene ÁP. DÓatart~; aÕmpre quo for do interesse de V, Sa. ou 
mosÍIIO da entidade siÍldicQl, a visita àquele estabelecimento,fica 
v.sa. Íl<itificadÓ dé que deverá estar muriido do respectiva au.tori 
zação 1'-eetà .êliÍpreeà; pois, do contrário, será vedadt. o seu aceS: 
so o v; sã, ficará indei tó a novas sanções. Certo de que v.sa. ha 
vorá do SI comp;notrar da necessidade dê uma Convivência paCÍfi= 
o à. o de reepei tó âO contrato de trabalho fimado pelas partes, a 
lli"!YSA eepera que o á&u retomo marque o inÍcio de uma nova rela
ção, som incide~ tês e que contribua efetivamente para quo v.sa.• 
represento com brio e responsabilidado, os interesses de · seus c~ 
loga.s o do próprio irl,ndicato a quo pertonco. Atonciosamente (a 
Mineração Yuld.o Yoahidome S, A. c.G.c- 05.318.654/000l-lh ta 
di cato dll Trabalhadores nae Industrias lb:trati vao do Ret os dO' 
Amapa e Para . 

PODlR IUDICIARIO 
ESTADO DO AMAPÁ 

l . • CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA • MACAPA 

- ( 
EDITAL DE IPifDIAÇAll DE ~T~ ctll PAAZO DE SESSENrA DIAS. 

C DllJTOO o0GLAS EVANGEl..ISTA RAIIOO. 111 • ..uiZ DE DIREITl 

DA VAAA CRIIIINAL DA PIUJIEIRA <liRllJNSCRIÇÃD JlJliC!AAIA 0 

DE IW:.N'A, CN'ITAL 00 EBTfoDD DO Nl.lf'/., NA FORIIA Dt\ l.El 

ETC •• • 

FAZ SABER ll todos os quu o pl"'UUInte EDITAL virM •·OU d! 
l.e cortleci.Jlonta t:l.VItl'WII 1 que nesta JuÍzo corre •ws trWd. toa ~ proceaaa aov.l.do 

pal,a ..U.tiça P.Ública contn~ JOO~ IIARIA RCXJIIWES DA 5llY~ · FIU«l, br.a!.ia!.ro , ..,! 
teiro, açouauoiro, natural. de Vac,.á-lfl', no.aaid.a 11011 24,al..S4, ~.ilha de ..Jaaé 111!. 

ria Rodrl.~ ~ Bl.lva e llenen>S4 Rl.ba!.ro da Bl.lva, ra:f.dente no ru. 19 de IOa1o, 

n• ?5, VilA llod.a, llurd.c!,:d.o de Santana, .-ta Eatodo, o qual foi condalllldo ca.o! 

inci.Q"aa nee panes da ~go l29 ~ caput• da CÓdigo PenAl Bruilaii"' 1 à pans. de 04 

(quetroJ _.. do detenção, a ~Ual deverá .. r cuoprida • rGQ1.oo8 ooa!.-rto nit:• 

Perd.teno1Ória lDcal., conforM --94 -ta Juf.m prolat.da • 17.115.90. E, "2 

•a tenha o ON.aial de Justiça deate JuÍzo cart::tficado ~ o ha..._,.r •~ntr.do fW!. 

ta CircUMCrlçáo, INTIIIA-Q pala p......,ta, a co.panocer na Sede deeta Ju!~, à AV. 

FAB, o/n•, bod..rro Santa Rl.ta, no. 6Dcrvtarl.a da v.:ra Cria!.nal , ~ -.r-oonÍ>c!, 

• nto ~ da oentenqa, no pram do oaeonte(611) áiaa ; a c~~Ear da data doo · PJ! 

bUcação doate Edital. p..,. corhtcaento do l:odoo ~a pn:-te, q .. fi":! 

ni ar~ n o l.uger 'de coe- • publicado .., DI.IÍrio llficl.el ck. Eetoda. o.!o • 

pcaÜdo noate cl.dade de Macapci, Co,:d.tel do Eetado oo ,..apá, """ treze áiu do ' 

.ê• de n:n,...a;,ro do 11n0 da hr.11 aU mvccantos • nav1tnta. Ett 

CIA UJ!ATD NJ'~, DtretoR doo 6ccreteria da Vara Cried. 

PO;:)EA ,JIJOICIA RIO 
JU.HlCA nos 'TERRirORIO$ 
Teui16r1o Federal do Amapó 

Jul• de lllrelto da Comarca de Macnpá 

:EDirAL DE CI TAÇÃO, CO~ O PRAZO DE . ~~ DIA$, NA FOR MA A~A IXO 

O DOUTOR oOGl.As EVJINGEliBTA RAMOS, 18. JUIZ DE DIREITO DA VMA 

CRIIIINAL DA PRDIEI1!A CIIICIJHBCRIÇÃO .JI.()ICIWA DI; IIACAP~, NA FIJ1 
tiA DA LEI , ET1: • • • 

FAZ SABER 

a todos os que o presente ÊOÍ.1AL com prazo de l5 ... dias v irem, 

ou dele ti vereoo conbeoimento, que noste J uizo cor re seus trà nsmi

tes uoo pr ·ocasso em que é a ou sado: . Sll::XR\0 DA p~ SOJlA 0~ ~. bf! 

ailaira, solteira! aa ptofiaaão, re.Sidenta ,. Av. War.f,a Colcva,924, filha• 

da Elias Coma do llonoos • llaria Sooza do ~~a ..... ; . 
cc11o inca.rso no a r ~fl li da Lo:1 nt 2.252/54; ort:. i21, § 2•, inciaaa I e IV 

c/c art. 14, 1nc1ao tl, a:t· 29 • art. ES, tudo dQ OÓdâgg Penal Bnlaillliro. 

E. 

como tenha o Oficial dB J ustiça deste Ju.izo certificado nà.o o ha.~:er 

en.;ontrado n·~sta Comarca , nAo sen~o possivol cit.â- l o pP.ss.oalm en to, 

c1 t s - o pelo presente a comparecer neste Juizo. no edificio do forum 

d~sta Coma rca. sito à Avanija FAB . s/n9 nesta cidade . no dia 

~º·~~~.!V .. ~?9Q_ , às 14:~ ho ra s. a f i m de ser interrogado, pro~over 
sua defesa e ssr notificado dos ulteriores termos ·do processo, 

a que devere. comparecer, sob pena de reve l ia. Para conh9cimento 

de to dos é passado o pr esente Edital. cuja 2n . via ficarà afixada 

no lugar de costume . Da::l o e pass&:t o nesta c idade, aos tl"8ze Qiaa do 

IIIÔ:8 da novembro do ano da h._. nd.l rDVeoantoa a ruvanta. Eu, Célia Wo.-.z.es Ao 

driguua , auxiliar judiciário, datiloiJI'<lfei a eu,~~~· l.!k:IA L T~ . 

"'~· ~~- ~ ~~- ~ ,_ -~:-:.~ .. --
. . 

POGER IUDICIIRIO 

EST AOO 00 AUAPA 

1.• CIRCUNSCRIÇAD JUDICIARIA • MACAPA 

JUIZAOO DA I!IFÂ);CI.I. E DA JUVE!l'l'll!E 

Juiz de Oinli to 

EDITAL PARA Il1l'IW.ÇÃO DO AllOLESCEh'1<: J, R. DA S, 

A. E SEUS RESPOlfSÁVEIS JOÃO DOS SA!IrOS ALDrlllUERQl.li: E HIVALDA DA SJ:k 

VA ALBUQUERQUE. 

O DR. OOJUS EVANGELISTA RAJ.!OS 1 Ml!. JUIZ llX D.!_ 

REIT01 llA. I!IFÂJICIA E llA. JUVEJ,-TUJE DA 1° CIRCllll~ 

CRIÇÃO JUDICIPtiA JlE MACAPJ:, CAPITAL DO ESTADO 

IXl AY.AP1, liA I'ORMA DA IEI, Jirn: ••• 

F A Z S A 3 J: R a todoo quo o presente EDITAL 

viroc ou dolo conhooimen~o tiW~m que, por O'ste Jui~o, sito à Av. 

Fab a/n•, t e .a. andamento o Autoo do Investigação Social n• 2.111 , ore 

. que é infrator o adoleacento J . R~ :U. ~' A. · , oendo . ~.9ua rosponeáveb 

oo senhores JOÃO DOS SA!I'IOS ~~Q~ e NIVALDA DA SILVA ALB!J:l,UE!l_ 

QUE, reoidJlntoa à ~v. Al~~8l- Bairro do Pacovnl, nesta o\<1!! 
de , e constando doa au~efquo os acima citados não foram localiaados, 

o.xpediu-BC o preoente
1 

EDITAL D2 IN'TDtA.ÇÃO, para. cumprimento do deap_! 

oho de fie. 22v, ficando, pelo presente, IUTH!A.DOS o toanoionado ad2,_ 

leocente o seus responsáveis a co~arocere~ no Juizado da Infância. a 

do. Juventude , a fira de serec Ôuvidos om audiência. O proacnto EDITAL 

a~rá afixado no lugar de coatume o publioa.do na forma da la i. Dado o 

passado nootn. oidade da Macapá, ·capital do Estado do AClLI.pá, a.os trezo 

dia~ do ir.tln de Novembro do ano hum ill no~centoa o novonta. 

Juiza.do da Infância- o da Juvontudo 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

ASSESSORIA DE IMrRENSA E REL. POBtiCAS 

EDITAL 

A Prefe itura Municipal de Mac.apá, solicita :'o comparecimento 

dO Sr. Jomar da Silva Ferreira , no praz o de 15 (quinze) d'ias, n a Secr~ 

taria Municipal de.Planejamento e Desenvolvimentb Urbano-SEHPLUHA pãra 

prestar esclar ecimentos' sobre o imÓve, situado à Av: TuP-iniquins, s /n 2 

Setor 09, Quadra a·s, Lote 370 , ·que está sendo tranSferido para o nome 

da Senhora Jane Socorro Fernandes dos Santos Lima • 

Macapá-Ap., 14 de novembro de 1990. 

Assessoria de Imp . · e Rel. PÚblicas 

f,a.fJ4J {Jdgu Jc. ..;f.Jmt: 

~~~:f. L 
~/ 
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ESTADO DO AMAPA 
POLICIA MILffAR 

CONSELHO CONSULTIVO 
CENTRO SOCIAL DOS CABOS E SOLDADOS 

PORTARIA NP 003190 

O Sd·PM CLAUD/t:L Lt:/Tt: Dt: SOUZA, PRESIDENTE DO CONSt:· 
LHO CONSULTIVO DO CENTRO SOCIAL DOS CABOS é SOLDADOS DA 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÓt:S 
OUt: LHE SAO CONFERIDAS PELO ESTATUTO é H C ... 

CONSIDERANDO que h<l necessidade de apurar as possfveis falhas 
e Irregularidades praticadas pelo Sd-PM LUIS DO CARMO FREITAS, Presi· 
dente da Diretoria Executiva do Ct:SCAS do Estado do AmapA; 

CONSIDERANDO que os membros não demonstraram interesse na 
conclus!o da aludida Sindic!ncla, uma vez que o prazo para a conclusão era 
de vinte (20) dias e a ti a presente data não foi ouvida sequer uma pessoa: 

RES O LVE : 

Revogar a Portaria nP 001/90-CC e consequentemente, destituir seus 
tnflmbros: CtH>M EUSTÁQUIO MENDES FERREIRA NETO, Presidente, Cb-PM 
CARLOS LIMA MARQUES e Sd·PM JOS~ WILDISON RODRIGUES, Mem· 
bros e nomeia o Cab-PM MANOEL DA SILVA RIBEIRO-Presidente e como 
m,embros o Sd·PM JOS~ .GUILHERME CASTRO CORREIA e o Sd·PM MA· 
NOEL DOS SANTOS, devendo seus membros concluirem a refe rida Sindi· 
cAnela no prazo MÁXIMO de vinte (20) dias, podendo ser prorrogado o referi· 
do prazo. 

Publique-se. 
CJt.se cllncia e cumpra-se. 

MacapA, 21 de novembro de 1990 

CLAUD/EL LEITE DE SOUZA 
Presidente do Conselho Consultivo 

CAAIARA DE VEREADORES DE MACAPA 
PALACIO JANARY NUNES 

PORTARIA NP 190190-CMM 

O Presidente da C4mara Municipal de MacapA, usando das atribui· 
ç6es que lhes silo conferidas pelo artigo 23, ftem 11, Alfnea "a ", do Regimento 
Interno da CMM, de 28 dB março de 1990, e tendo em vista o que cons ta do 
Memo nP 08/90, de 31.10.90. 

RESOLVE: 
Artigo I · Nomear FRANCINILDA NUNES SOARES, para exercer o 

cargo de SecretAria Parlamentar do Gabinete do Vereador Luis Banha, Códi· 
go CM. DAS. 101.2, a contar de 01 de novembro de 1990. 

Artigo 11 - Revogam-se as disposiç6es em contrArio. 

Dl -se Cilncia, Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 
PaiAclo Janary Nunes em MacapA, aos 02 de novembro de 1990. 

EURY SALLES FARIAS 
Presidente em exercfcio 

CAMARA DE VEREADORES DE AIACAPA 
PALACIO JANARY NUNES 

PORTARIA NP 191/90-CMM 

O Presidente da C4mara Municipal de MacapA, usando das atribui· 
ç6es que lhas s!o conferidas pelo artigo 23, !tem 11, Letra "a", do Regimento 
Interno da Cdmara Municipal de MacapA, de 28 de março de 1990. 

RESOLVE: 

Artigo I· Designar R/SALVA MARIA RODRIGUES ALVES, para res· 
ponder pela Chefia da Mesa Telef6nlca. Cod. CM. CA I-3, no perfodo de 01. 11. 
a S0.11.90 ou seja enquanto perdurar as fl rias da Titular. 

Artigo 11 • Revogam-se as disposiç6es em contrArio. 

Dl-se Cilncia, CJJmpra·se, Registre-se e Publique-se. 

PaiAcio Janary Nunes em MacapA, aos 06 de novembro de 1990. 

PODER JUDIClDIO 

EURY SALLES FARIA!i 
Presidente em exercfcio 

11 Cm::UNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO A.lo!iiPÁ 
CCMARCA DE MACAPÁ - Vaca C!vel 

EXPEDIEN'n: DO DIJ. 13. 11. 90 - PABA CIÊNCIA E AS DEVTill..S Df 
TIMAÇÕli3 DAS PA.'ID!'i:S.J 
N~ PBOCE5SOS ADU:XO RELACIONADOS, FORl:l PROTI:RIDOS OS SE 
atJINTES DESPACHOS : 11 Nos t emos da lei nR 6.8)0/ 80 que 
disciplina. as execuções ·fiscais, o feito não poderá ser 
extinto, ainda que não localiza.dos o devedor e seus bens. 
Assim, de a.cordo oom o § 2R do art. 40 do mencionado d:iplo 
ma legal, al'Q.ui vem-se os autos . Maca.pá, 18. 10. 90. Lia Celi 
Fanuok- Juiza de Direito" . 

PBOC:ESSO NR 1.80ó - E;GCUÇÃO F!SCÃL - Exeque;1te: r .:cRA ( I 
Adv. Maria Beni 6!1a. Oliveira do Jascimento Jucá) I:xecuta.do1 
J OÃO RUF!lVO CECÍl.IO (adv. : ) . 

PROO:tSSO NR 2. 008 - EXSCUÇÃO FISCAL - Sxe<;,uente1 L!'r.:.R (' 
Adv. i~a.ria Benigna Oliveira do :fascimen to Jucá ) Executado: 
R.A.Dl.IDIDO TRINMDE IlA SILVA (M.v.: ) • 

PIDCESSO NR 2. 066 - ~r:çio FISCAL - Exequec.ta: r:.rrEH ( ' 
..Adv. liiaria Beni~a Olivei ra do Nascimen to Jucá) Exec;.~ta.do: 
i.;IGUEL FERREIRA IlA GAEA (Adv.a ) . 

PROCESSO NR 2. 237 - ;:;x;;cuçl:o FISCAL - ::Xequente: F.:.mm:. ' 
NACIONAL (Carlos de Senna. 1•:enues - procurador) Executada : 
AliA !WUA MOURA (Adv.: ) . 

PROCESSO Nll 2.397 - EX!'X:UÇ~O FISCAL - Exe(!uentes I:1TER ( ' 
Adv. Maria Benigna Oliveira do .;asciment o Jucá) Executado: 
ClÁUDIO DE OLIVEIRA DIAS (Adv.: ) . . 

PROCESSO Nll 2.298 - ~UÇIO FISCAL - Exequento: IAPAS (' 
Procurador do IAPAS). Executada.: DISTAL - DISTRIIDIDORA DE 
GÊNEllOS ALTio!ENTÍCIOS LTDA (Adv.: ) . Despacho: "Lavro-se o 
auto de arremat ação. ApÓ.S Si,'UarC.e-se o decurso do prazo P!!: 
ra. embargos a. a.rremataç~. I . t.laca.pá, 28.09.90. Lia Celi ' 
Fanuck - Juiza de Direi to" . 

PllOCESSO NR 16. 892 - AÇÃO DE ~ÃO - .Exe~u.ente: CIA I -
TA11 DE lli!JESTIJ.!E!lTO, C~ITO E FDIANCIJU•ID-: '1'0 (Adv. iliuarC.o 
FNire Contreras) ZT.ecut ados: .t..RINERD.ES CORREA DE CARVALHO 
CARLOS DE OLIVEIRA TORRES e Sl.:trDOVAL DE AL:-!ZIIlA SA.KDTI-l (AN 
Adv. ). Sentença: "Intimados o uepositário, ARINERDE:l CORR!! 
IA DE CARVALIIO , para apresentar em jui zo os bons penhora -
dos ou depositar o equi va.lente em dinheiro, o mesno não se 
apresentou, digo , manifes t ou. Ante ao expo sto, decreto a. 
prisão de ARINERD:ES CORREA CARVA:.:IO, por t rinta ( 30) dia.s. 
Expeça-se o compet ente mandado. P.R.I . Macapá, 05· 09·90. ' 
Lia Celi Fanuck - Juiza de Direito". DespaÇho: " l'rovidei•
cie a. autoridade àob quem se encontra o custodiado detido' 
para que se proceda à liberação do :~~ean9 haja vista qoe o ' 
trans curso do prazo da. medida . Intime-se o exeque:nte , para 

·promover o que for de direi to . !.!acapá, 19. 10. 90. Lia Celi ' 
Fanuc.~ - J uiza de Direito". 

PROCESSO NO 19. 297 - DIVÓRCIO LITIGIOSO - Requeren t e: ~-~. 
I!. (Adv. Lourival ~ueiroz Alcântara) Requerida: E. R. R, ( 
J.dv.: ) Despacho: ":Em virtude · do tlllllpo decorrido sem m~ 
tação do autor, intime-se a dizer se ainda tem interesse ' 
no prosseguimento desta ação. Caso es t e i n si s t a em dar CO_!! 

t i nuidade no feito que providencie o cunprimento da preca-
'tória de citação da requerida junto ao J uizo da 2• Vara ·• 
de FamÍlia. da cida.de do Rio de Janeiro. ;.\acaplÍ, 17. 10. 90. 
Lia :::eli Fanuok - Juiza de Direi to" . 

PllOCESSO' NR 19. ')65 - ~UÇÃO - Exequente: AMAPAP.I !>TI.S:<J.. 
LTDA (Mv. José Caxias Lobato) • Executado: SAJIEAMZll"ro SA 
!mROSA LTDd. (.\dv. Jorge líagner Costa Gomes). Despacho: -;; 
Junte-sa Manifest e-se a exeq,ue.'lt e sobre o depÓSito f ei to ' 
pela executada, confome recibc de fls. )2. Intice-no. :~a 

capá, 16. 10. 90. Lia Celi FanUC:C - Juiza de Direi to ". -

POOCESSO NV 19. 576 - ALVAR/.. JUDICIAL - Requerente: 'EREZI 
NHA DOS SA.:.frOS !-l'EVZ3 (Adv. Gilma Alves da Silva) . Despa '.::' 
cho: " i·la.nifoste-se a requerente sobre seu interesso no ' 
prosseguimento deste feito . Intime-se. Maca.pá, 18 .10. 90•' , 
Lia Celi Fanuck- Juiza de Direito". 

PROCESSO JfV 19. 988 - COE.lJ.HÇA - Requerente: EIJ&.UR co;.;EP,.. 
CIO IlE UTILifl.~:BS Da.;:ts·l'ICAS LTilA (Adv. ::Jduardo Freire Con 
treras ) Requerido: :.:tnrrc!Pro 1lE i-:.AC..u>Á (Adv. Sebastião 00: 
mes de Farias). Despacho: " Aguarde-se iniciativa da parte 
interessada na e:;;;;ecução do Acól'ião. :.lacapá, 26. 10. 90• Lia.' 
Celi Fanuck - Juiza de Direi to". 

PROCESSO !lR 20. 022 - DíDE:ITZAÇÃO - Requerente: ACro:.. - A
BASTEti:-!n!TO , CO:.~IO E RZ?~iTAçlO (Adv. Ubirajara Va-. 
lente ~hina.) Requerido: Fi.ZZ.i:li> PUli:.Ic.;. DO :.:un:;!PIO · DZ 
:>:hCAPÁ E OUTRO (Adv. !.:aria l·:ada.lena. Cameiro Lopes)- procu 
rador jundico) . Despacho : "J . Recebo a apelação e::~ seus 7 
r egulares efeitos. Dê-se vista à Apelada para vir oferecer 
suas oontra.-raz·. Ões, no prazo legal . Intime-se. ::a.capá, 22. 
10. 90. Lia :::ali Fanuck: - Juiza do Direi -k,••. 
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PRX::SSO JiO 20. 648 - IUSC.i. E APRZ:;;·!Sb:O - Requerente: o::ICE 
ll ~m~~::n;. DZ A:iDilADE ( Adv. Orge.'li Lei te Jucá F~ co) Req~e 
rida: ii!IA 'i'ELU:m:. DE 01IiJEIP~1. {ií.dv.: ). Despachos " iJumor_! 
-se as fls. a partir da jw1tada da p recatória. Diga a auto 
ra face ao teor da ccrtid~ de fls ••• Inticle-se. :.:acapá, . -;-
26.10.90. Lia Celi Fanuck - Juiza de :Jirei to". 

PROCESSO ::o 2lo333 - EXECUÇÃO - Exeque,lte: OZÓRIO ANTOlliO ' 
DE SOUZA ( J.dv • CÍcero ?.o rge n llordalo JÚnior) . Executado : JO 
st 40TTOlliO DOS shl·l.'I'03 LD.íh. (Adv.:) . Despacho : " ::Obora r;;; 
t rate U.e hipÓtelle em que ~abe o arresto, incumbo ao crodor' 
indicá-loo 001 JUÍzo , para que a mediua e:.::ecutória ponsa. se 
efetivar. Intime- se. ;:acapá, 26.10.90. Lia CoÜ !t'unuck - J~ 
iza de ~irei to" . 
PROC:::3SO NO 22.115 - DECLi\F;\TÓRIA - Requerente: ROZ::::NILDA ' 
GONÇAL\CS DE ~~IDilA . .DE (J.dv. Ubirajara 'tph.ina) I{eque1·ido: :!JAl 
CO DO lli'IASIL (I.dv. Sular.lir Palmeira r.I. de •\lmeida). Despa -
ci10: '' J. Di13M1 as partes, face aos esclarecimentos da per:!_ 
ta. ::acapá, 20. 10.90. :.ia Celi Fal'lu.ck, - Juiza de Direito". 

PROC~O ;:o 22.136 - D!?.CL.!ú'.A'.r6RIA - Requerente: FP.A?;CISCO ' 
LD!A. GOliÇALVf..S (Ad-_, . Ubirajarà. ~hina) Requerido: BANCO ~ 
SILEIRO DE D~:SCill!TOS S/J... (Adv. ;.:areia Olivar Brandão da Co~ 
ta). Despacho: 11 ~.!anifeste-se a parte vencedora sobre o d! 
pÓ si to efetuado. Intime-se. Macapá, 22. 10. 90. Lia Celi Fan~ 

ck - Juiza de Direi to". 

. PROCESSO NO 22.)07 - E<l:!3ARGOS À ~UÇÃO - Elnba.rga.l;lte: do -
V"'AO DO ESTADO DO AWIPÁ 0Adv. Dayse Earia Campos do :rasei

ment e Garcia) !lnba.rgada: CO:!:!STillmOVA LTDA. (Adv. Paulo Al be_!: 

· to dos Santos) . !:leapacho: " Digam as partes f ace <:10 laudo . 
l 

IntirnC:se. !'lacapá, 23.10.90. Lia Celi Fanuck - Juiza de 

Direi to". 

PROCESSO NQ 22. 605 - A:WuAT6RL'· D:S CrufDI'l'O TRIBUTÁRIO -
Suplicante: A. R. FIL!IOS & CIA LW.:. (J...dv. Eloilson Amo -
r as da 3il veira Távora) Suplicada.: FAZENDA. I~J.CIOJ~AL (P~ 
curador : Carlos d~ :ienna :r.endes) . Despacho s : " I - l/. V! 
nha o depÓsito . Intime-se. ~ía.capá, 06. 08. 90. II-

11 
J .' 

Digam as partes, ante à apresent ação do laudo pericial. ' 
Intime-se. J.:acapá., 23. 10. 90. Lia Celi Fanuck - Juiza de 

Direi to" • 

PROCESSO NO 22 . 726 - :BJ,fBA.RQOS À Y..{ECUÇT.O - Embaraeante : 
p . A. DA COSTA (Adv. À.'ltonio Cabral de Castre) Embargada 
susw..· _ SU] SOLO DO J.:i..i.AP1. LTDA (Adv.: ). Despachos! I-' 

" J. Dig'?i o Senhor Lou:vad~ faco à postulação da emb~r~ 
te . l·Iacapá, ·15.o8. 90. II- " !.guarde-se a manifestaçao do 
Sr. Perito. l·lacapá, 23.10. 90. Lia Celi Fanuck - Juiza de 

Di rei to" . 

PROCESSO NO 22.823 - nrviSTI9J...ÇÃO DE PATERNI~DE C/C AL.!, 
:.~TOS - Requerente: J. T. 1.1. (Adv. Carlos Orlando rons~ · 
ca de ;.louza) . Requerido: o . A. DOS S. (i-.dv.: ) . Dospan~: 
" Vistos em saneador. J..s partes são l eg[ timas, sendo boa 
a represe:1tação . Concorrem as condiç~es da ação ~ estão• 
preenciridos os pressúpostos para a válida fo:rmaçao e r~ 
gular andamento do processo. Nada. a sanear. Regul~en
te citado o r éu, dei sou de oferecer sua con testaçao , no 
prazo legal. ImpÕe-se , poi s , decret~~lhe a revelia. ' 
Considerando a natureza eminentemente fática da lide ,_e 
não a ertando aceit~1do , decorre d~ revelia a conclusao 

, - ' d 
da paternidade , ora i nvestigada, acol~o a prcmoçao o _Mh 
p . para que se designe data para audie.'tcia de instruçao 
e julgamentos. Intime-se a parte autora e su~s test~u-. 
nhas. :.:acapá, 26.10. 90. Lia Celi Fonuc.l{ - Jmza de Dlr~l 
to". 

PROC~O NU 23,254 - CONSI,JI!AÇÃO E;.; PAGA:·iE:ITO - Ccnsig
nante: D~r.l - COJ.~m E SERVIÇOS LTDA (Adv. Anto -
nio Fcmondo da Silva e Silva) Consignatária: I:í'l'IX:RA.L' 
cCJitRciO E S3R'liÇOS LTDH. (;..dv. IIilma Lima de Olivflira ) 

I DeS}1a.cb.o:· " 1-!umerem-se as fl s . con t~do os doc~EB~S , 
cuje. juntada fora requerida a defend~, em audienc1a. / 

I 
Dâ-se vista à parte contrária, para falar sobre os mes
mos em ciaco dias. ApÓs, a~s_:nt: q~a~quer incidente que 

u;tifiqua despacho ou dec1 sao Judic1al , venha.'ll as a.l.e
sações finais, no prazo de cinco dias pa:n; cada um dos ' 

U!at,df.mt<:::l, Inicie-so pela. auto:z:a. ;.:a.capa, 31.10.90. 1 

Lia Celi Fa!luc.l< - Juiza da Direito". 

NOS ?ROC:iSSOS A.ll.i.IXO RELJ.CIOi:ADOS, FOBA!·l PROFERIDOS 00 
SZ..'JUI;i T;;S DESP.à.CIIOS : " J. Especifiquem as partes, suas 

provas, indica ndo , com precisão, natureza, finalidade 
e os fatos que lhes serão objeto. Intime-se. }iacapá, 
25.10.90. e 06.11.90. Lia Celi Fanuck - Juiza de Direi-

to''• 

PROCESSO NU 23.311 - I!-TDJ?l;IZii.ÇÃO - Requerente: ca.!PAlHUA 
DE ELETRICID/.llE DO J.J.'Jl.PÁ - CEA (Adv. Hilma Lima de Oli
veira) Requeridos: NILDE CECILIANO Sh.l;TIAGO, PJ...m.O BIL
llADE DE AlrDRADE UCITÔA. e J C':ÍO :rlR.I..zlO DA. SILVA NE'l\J (Adv. 

Sebastião Coêlho da Silval )!arcos Aurélio lhrsnda No- ' 
cu~ira e Paulo Alberto dos Santos). . 

PROCESSO NO 23.686 - DNESTIGAÇ~O DE PATERNIDADE cjc PE
TIÇÃO DE HE!lA!iÇA - Requerente: R. C. DE !l. (.b.dv. Vera' 
de Je~~s Pinheiro Corrêa) Requeridos: L. N. DA S. B. F. ' 
e OUTROS (l.dv. Francisco de Souza Oliveira e Hilma Lima' 
de Ol Íveir ... ). . 

PnDCESSO N2 23.929 - REIWI'EGilAÇÃO DE POSSE - Requerente: 
IZAUPw'l. VAZ PJUlTOJA (Adv. Louri v-o:l ~ueircz Alcânt ara) Re
querido: ALCIDES DE !.:ELO AU•lEIDA (Adv. Benedito Nazaré • 
da 3ilva ?ereira) . 

PROCE3SO NO, DIGO S/N - AGRAVO DE ImlTRI.tml"'l'O - Agravan
te: EDDlALDO SAl:rros CARDOSO (Adv.) CANCELADO ESTE fm.t • . 

PROCESSO :S/lr - l:JGlAI\aOS À EXECUçio - J:inbar gante: CARLOS; 
PZHEIRA B\.REOSA (Adv. Antonio Fernando da Silva e Silva' 
Embargado: DARCI MEDEIROS NURICI. (Adv. Lourival Queiro.z' . 
Alcântara) . lilespacho: " J ." A ação de 001bargos sulxnete- se 
igualmente aos requisitos e pressupostos processuais. Re 
gularize o embargante. sua representação processual, e;;; 
l$8 horas. Após, especi f iquem as partas suas provas, indi 
ca."ldo , com precisão, natureza, finalidadde, bem eomo o; 
fatos que lhes serão o_bjeto. Intime-se. Maoapá., 06.11.90 
Lia Cali Fanuck- Juiza de -Direito". 

PROCESSO NO 23.067 - DEPÓSITO - Suplicante: BELA.U'l'O , AD

!HNISTRADOIIA LTDl (Adv. Hilma LiJta de Oliveira) SuPlica,
do: FRAl~CISCO Sl-.'!C~ DA SILVA (Adv. Pa.ulo Alberto dos • 
Santos). Despacho: "• J . Diga o demandado quanto aos ho
norários do perito. Estando de acorio , venha. o dspÓ,sito. 
J...pós. designação , digo , designarei data. para instalação • 

da períci a . Intime-se. :oracapá, 19. 10o90o Lia Celi Januok 
Juiza de Direi to ". 

PROCESSO 1r2 23o213 - DISSOLUÇlO DE SOCIEDl•DE DE FATO - • 
Requerente: N. :.; . DA S. (Adv. Vera de. Jesus P . Corrêa) • 
Re<;,uerido : R. J. D. (Adv. CiceiU .Borges Bordalo JÚnior) 
Despacho: ''Vistos, etc, em saboador. As partes são leg[~i 
timas e bem representadas se fa,zem. Presentes os pressu
postos, digo , as condiçÕes da ação e preenchidos os pre~ 
supostos processuais, declare o processo em ordem. Rajai 
to a preliminar de carência da ação , eis qu e os argumen: 
tos espendidos dizem com o mérito , d!)vendo ser apreoiadcs 
no julgamento . Defiro ao demandado vi r praduzir, em J~ 
zo , as provas pel as quais buaca rechaçar o pedido da 
autora. Designa-se data para audiência., intimando- se, 1 

as partes, para virem prestar seu depoimento pessoal , / 
com as advertências do art . 343 e §§ do CPC. Expeça-se' 
maúdado para intimação das testemunhas, tempestivamente 
arroladas. L"ltime-ae. l•!e.oapá, 29. 10. 90, Li a Celi Fanuck 
Juiza de Dir ei to "• ' 

PROCESSO NO 23.334 - MODIFICAÇIO DE CLÁUSULA - Requeren 
t .e: ll. D. JE C. (Adv. ~!arly Calixto Evelim Coelho) Ra: 

· querida: - D. n. ll. (Mv. Vera de Jesus P. Corrêa) . Despa 
cho: " Diga a ré, face ao pedido de desist ência, fo:xm.;:. 
lado 'pel o autor. Macapá, l 7.10. 90. Lia CeÚ ·.Fanuck - Jui 
za de Direi to ''• -

PROCESSO N" 23. 353 - REIVINDICATÓRIA - Requerentec c. F. 

P. e OUTROS (Adv. Benedito Anton:Í.o Leal de W.ra) Reque
ridos: J . F. B. !.~ . e o. B. ll. o OuTROS (Adv. José Luis• 

Calandrini) . Despacho: " Aguarde-se iniciativa dos ~t.!!_ 

res, pelo prazo de 30 dias. Macapá, 30.10.90. Lia Celi 
Juiza de .pirei to "o 
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PBOC33SO Nl 23.,583 - nrDEifiZAÇÃO POR OOWS MORAIS - Reque
rente: J~ :m~tCIO DE OLIVEIRA (Adv. Mar1y Evelim Coêlho) 
Requerido: ALUÍZIO liODRIGUES DE CAR'l.ALIIO (Adv. Od.ir Nasci
minto de :•lacêdo ) . Despacho: " J, Recebo a .Apelação, em 
seus regulares efeitos. Dê-se vista 89 J.pelado paza ofere
cer suas contra-razÕes, no prazo legal. Intiiil~se. ~!a.oapâ, 
23.10.90. Lia Celi Fanuck - Juiza de Direi to ". 

PROC:msü 21 11 23.834 - BUSCA E .A.PREENSÃO - Requel'Ql te: AN'ro
NIA DA COSTA MARTDi S (Adv. Luoi ;;!eire S. do Naaoimento ) R,! 
querido: ANT01<IO REt!AN J. RAMOS (Adv.: ) . Despacho: 11 Diga' 
a autora, face à. certidão retro. J.lacapá, 29.10.90• Lia Ce1: 
Fanuck - Juiza de Direi to". 

PROC:::SSO Nl 23.918 - DISSOLUçlO DE SOCIEJll.DE. DE FATO C/C ' 
Pü·r iLIIA - Requerente: ~!. DE N. O. DE Q. (Adv, Abenor Pena 
Amanajás) -Requerido : A. M. A. (Adv.:). Despacho: " Vis -
tos, etc, em saneador. As partes são l eg{ timas a bem repr.!: 
sentadas, diso, e boa e. representação da autora. Presente' 
as condiçÕes da ação e assim os pressupostos processuais.' 
Da inércia do demandado, quando regul~am~ente oi tad.o, daco_:: 
re-lhe a decretação da revelia. Acolho, porém, a promoção~ 
do :.Jinistério Pú.blivo, f acultando à autora vir fazer pro -
vas, em jUÍzo, dos f a tos tm que fundamenta se1,1 pedido, oil 
sej a, a fomação do patrimÔnio do casal, pelo esforço co -
mum. Dosilll~se data para audiência, intimando-se as partaf 
pare. virem prestar depoimento pesa:~al, com as advertências 

· do art. 343, f§ do CPC. E.:lpllfa-so mandado para intimação ' 
das testemunhas, tempestivamente arroladas. Intim~se. ~ 
capá, 29.10.90. Lia Celi Fanuck - Juiza da Direi to" •. 

PROCE'3SO lfll 23. 986 - INVESTIGA.ÇXO DE PATERNIIW)E ~/C ALI -
J.í!NTOS - Requerent e: D. K. DOS S. c. (Adv. Clilma Alves da 
Silva) Requerido : J. A. c. DA c. (Adv.: ) . Despacho: " Vis 
tos, em saneador. As pe.rtes são legÍtimas e boa sua.. rep~ 
senta.ção. Concorrem as condi çÕes da ação e estão preenchi
dos os pressupostos processuais. Conquanto deva ser decre
tada a revelia do réu, que, regulamente oi tado, deixou de 
oferecer contes tação, acolho a promoção do Minis t ério PÚ -
blioo, eis quo a relação de parentesco que se bus~ ver re 
conhecida no fato, ·integra o campo dos direi tos indisponí: 
vei s. Defiro a autora vir trazer prova do quant o alegou na 
inioi~ . Dosisn~se data para audiência de instrução e ju_!. 
gamonto. Intimem-se as partes para virem prestar depoimen
to pessoa+ COI!I a advertência do art. 343, â§ do CPC. Expe
ça-se mandado para intimação das testemunhas, tempestiva -
mente arroladas. Intil!l~se . Maoapá, 29 . 10. 90. Lia Ce1i Fa
nuck- Juiza de Direito". 

PROCESSO 1fl 23.988 - RETIFICAÇÂO DE NOl(E - Requerente: ZA
CARIAS !IJ.RIA D/1. SnVA (A.dv. Aldonor Sales da Fonseca). Dos 
pacho: " Desentranhe-se a certidão do fls. 24, entregando: 
a ao requerente , dei:xD.lldo CÓpia da mesma nos autos. :•!acapá 
19.10. 90. Lia Celi Fanuck- Juiza de Direi to". 

PROCESSO NR 24-034- EXroUÇÃO - Exequente: TRANSPU•:A - TRilS 
PORI'ADORI. PU!'·:A LTD&. (Adv. LÓris Vilas Boas da Silva) Exe~ 
ta.àos FIGUEIREDO GUEil&i CI.A tTD/1. (Adv.: ) . Despacho: " l·íani 
fest~se a exequent e sobre o cálculo e depÓsito f eito pela 
executada. Intime-se. Macapá, 22.10.90.1Lia Celi Fan.uck -' 
l[uiza do Direi to". 

PBOC&:lSO Nll 24,079 - REDrl'.S:ORl.ÇXO DE POSSE - Requerente : 
CARLOS .ÁTILA I.UBA LEITE e SUA MULEER (Adv. Ivana Frenoo 1 

Cai)" Requeridos: ALATAIR TOURDffiO DA 'I'Rn<DADE e !•!.AlUA AP! 
RE:::IDA. 1llUlllO& LEI'rn ( adv. Raimundo Joáe da Costa Queiras) 
Despacho: " Especifiquem as partes suas provas, declinan
do, com precisão, natureza, finalidade e os fatos que lhe 
se:rio objeto, easo requeridas. I ntime-se. Macap~, 21..10. 
90. Lia Celi Fanuck - Juiza de Direi to". 

PROCm50 NR 24.157 - REIVINCAT6RIA DE D!6VK.. - Requerente: 
CL»!:E:rTINA MACIEL DOS SANTOS (Adv. José LUÍs Calandrini). 
Requerido: .EDDW.DO SANTOS CA.'UXiSO (Adv. Hilma Lima: de Ol_! 
veira). Despacho: "Chamo o feito a ordEIII para que traga' 
aos autos a autora prova de haver constiltui.do em mora o 
rêu1 pois que, a toda evidência, tratava-se de ElllprÔatimo 
na foma de concordata. Intim~se. Macapá, 12.10.90. Lia' 
Veli Fanuck - Juiza de Direi to". 

PROOESSO Nll 24- 221 - AÇIO CIVIL PilllLICA - Requerente: MI 

NtsTtluo Pt1m.ICO ·(Adv • . Luiz Carlos Gomes· dos Santos - P~ 
motor de Juetiça) Requeridasa SUCAX - SUPERI!iimn:àrciA 
DAS C.UIPANHAS DE SA.t1DE Pt1m.ICA a UNIÃO .FEDERIU. (Ad.v. Hil
Lima de Oliveire. e Ó ProÓurad.or da União). Despacho: " J. 
Espeoii':!.quein as partes suas provas, no pruo e foma do 
art. 7', § 21, inciso V da Lei 4o 717 de !9.06.-65. !Íltime
se. Maoapá, 311.10.90. Lia Celi Fanuclc- Juiza de Direito", 

PROCESSO Nll 24.337 - lllDmiZAçiO - Requerente: GILVAN VI
TOR DO NASCI!U2ITO ( adv • João Amérioo N. Diniz e Ila.iiDtllldo ' 
Joié da Costa Queiroga) Requeridoa: CARLOS ALFREDO COSTA' 
DW e VOI.Url'i TRANSPORml RO~OO LTDA. (Ad.v.c). Da~ 
pachoc Desi~~ae data para audi~cia de conciliação, D.! 
t1'U9ão e julgamento. J.dllli to as provas oAis a documentos~ 
estas exclusivamente à pm-te ré. Ci te-sa. Intimem-se. !lla.
capÍ., 29ol0.90, Lia Celi Fanuck- Juiza de Direi to". 

PROOm50 Nl 24.448 - ALIMENTOS - Requeren te: C. D. C. c.• 
e OUTROS (Adv. Vera Corrêa) Requerido: R. F. s. C. (Adv.:) 
DespaoJ:loc " A. R. :an ... aa oa autores a inicial, vindo .in
dicar o órião empregador do alimentante para que se deter 
mine o pretendido desconto. Intim~se. Nacapá, 24-10.90.-; 
Lia Celi Fanuck - Juiza de Direot". 

PROOm50 NR 24.482 - S~ARAÇio JUDICIAL CONmSUAL - Be -

~fTE' lo F. DA S. e M. Po 1. (Ad.v. l!aria do Socorro 1 

Cordeiro Finto). Despacho: "A.R. Defi~ a gratuidade. Ve 
nha o casal para audiência de ratificação . em dia de flUA-. 
conveniência. Macapá, .29.10.90. Lia Celi ·Fanuck- Juiza 1 

de Direito". · 

PROCESSO na 24.485 - DIV6IiOIO COl!Sl!liSUA.L - Requel'QltesaK. 
S. Dl SJ e Lo DOS &. S. (Adv. ~laria do Socorro c. Pinto ) 
Despacho: " J..R. Venha o oaaal para audiência de ratifica 
ção, Elll dia e horário que lhe seja conveniente. Macap~ 7 
29.10.90. Lia Celi Fanuck - Juiza de Direito". · . , 
NOS PROCESSOS Al3AIXO RELACIONA..DOS, FOlW! PRO.l"ERRDDO CS fã! 
GUINTES .DESPACHOS: " J. Digam os autores, face à co~test.! 
ção, ora oferecida. Intim~se. Macsp&, 26.10.90. Lia Cali 
Fanuck - Juiza de Direi to". 

PROCm50 Nll 23.096 - !.IANUT.El·!ÇÃO DE POSSE - ReCluerentea 

:FBI.NC!SCO SEVERO DE SOUZA e NA.YDE PICANÇO DE SOOU (M.dv.' 
Manoel Lima Ii."àga.lb.ães) Requeridos: EDIG.A..R GCMES BRAZio e 
RUmiS SAliTANA BRAZio (Adv. Ericlaudio Alencar, João Am;. 
rico Nunes Diniz e Raimund.o Jose Costa loiueiroga) • .Despa -;;: 

cho: " 
PROCm50 NR 24. 222 - nlTERDITO PROII!IT6RIO - Raquel'Ql t ese 
JOSt TIAGO TORRES PEREIRA e ANÁLLi. NJ.ZA.Rt PEREIRA ( Adv o 1 

ERaido Correia) Requerido: KUNICfPIO DE MACAPA: (Ma.roos V_! 
nícàus Oouvêa ~:uintas- Assistenfe Jundico) . 

PBOCESSO uo 24• 501 - CONSICINAç;o B1 PAOAMI:NTO - Conaign~ 
te: WJUA A.PA.liEXlii». PORTO (Ad.v. Eduardo Freire Contreras) 
Requerido: NINA llllJ!RETO NAKANISIII (Adv.: ). Despacho c " A. 
R. Faculto à autora vir emendar, no decêndio, a inicial ' 
para que oxplioi te o pedido, eis que a consignação é. sp~ 
nas meio de pagamento. Intime-se. Macapá, 05.11.90~ ·Lia ' 
Celi Fanuck - Juiza de Direito". 

PROCSSSO Nll 24.514 - DISSOLuçio DE SOCIEDUlE DE PiTO E 1 

llESPEJO - Requerent e: H. Po F. (Adv. Antonio Leite cfe Mil_!! 
d.onça) Requerido: DE F. To DE S. (Adv.: ). Deap_! 

. cho: " A. R. Facu.l t o à autora vir ~dai a inicial. A te.!!, 
te que a ação de despej9 tem como pressuposto a relação ' 
locatícia e não a a:>oied.ad.e da fato. venhá. a emenda no de 
cêddio l egal. Intii!I~Be. Macapá, 07olle90. Lia Celi F~~ 
ok - Jut.~ de ::>irei to". 

·PROCESSO NR 20.479 - COBRA..lfÇA - Re<luerente: R.B. PRESTA1>2l 
RA. DE SERviÇO (Adv. Luci l.!eire S. Nascimento e }!anoel de 
Jesus Ferreira Brito) Requttida: MINERAÇÃQ i!OVO ASTRO S/t.. 
(Ad.v. Edibardo r.Iari.a Rodrigues de Souza). DespachoBl 1' 1 -
J . Diga a autora, face à contestação. Intime-:se. · ~&oa;pá , 
11.10.90. Lia Celi Fanuck- Juiza de Direito". II- "lá
se nova vista à parta ~' eis q\.18 veio a liquidante of'el! 
oer seus artisos, enunciando a, ainda que suei tadalnente os 
fatos novos que dave:xiO aer provados para v;ire:n a fomar' 
o quant1.111 debeatum. Intim~se. Macapá, 31.10.90. Lia Celi 
Fanuok - Juiza de Direi to". · · 
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. O presente expediente será 
:ado no lugar de oostume e publicado na fonna da lei. o 

:e passado nesta cidade de Mao~q>á, aos treze dias do 
l!lea a.e novel!lbro do ano de hum lllil novecentos e noventa EUt 

An:-ania da Silva. Montenegro, auxiliar judiciário dati~"""-
fu . ' ~ 

ESTATUTO DA IGREJA PRESBITERIANA BETEL DE MAZAGÃO: Cap{ 
tulo I- Da Denominaç~o, Sede, Fins e Duração. Art.l9- A 
·lgreja Presbiteriana Betel de Mazagão é uma sociedade re 
Hyiosa constúu{da de crentes em ,•nosso Senhor Jesus 
Cristo. Com -sede e foro civil em Mazagão Amapá, organiza 
ds de conformidade com a constituição da Igreja Presbit~ 
r1ana do Brasil, tem por fim prestar culto a Deus, -em e~ 
pirita e verdade, pregar o Evangelho, batizar as Conve; 
sos, seus filhos e menorEs sob sua guarda e ensinar os 
fiéis a guardar a 'doutrina e prática das Esc.rituras . do 
Antigo e Novo Testamento, na sua pureza e integridade, 

.bem como promover a aplicação dos principias de fraterni 
desde t:ristã e o crescin:ento de seus membros na gr~ça ;; 
no conhecimento do Nosso Senhor Jesus Crista; parágrafo 
Único: A igreja fu~ciona por tempo indeterminado. Çapitu 
lo. II -Da Administração Civil e de Representação - Art~ 
29 - A Administração Civil da Igreja compete ~o Conselho 
que se c·~mpÕe de Pastar, ou Pastores, e dos Presb{ teres . 
§ 19 - O Conselho, quardo 'julgar conveniente, poderá con 
sultar os diáconos sobre questÕes administrativas , ou i~ 
Dlui -los pelo tempo que julgar necessário, na administr~ 
ção civil; §.29 -A Administração Civil só poderá re~ 
_nir-se e deliberar estando presente a maioria dos seus 
membros e nesse nÚmero , a maioria dos presbi teros.§ 39 -
Será ilegal qualquer reunião do conselho, sem conl/ocação 
pÚblica ou ·individual ce todos os membros. Com tempo bas 
t ente pr,ra ·a comparec,imento; § 49 - O conse.lHÓ e legera ~ 
nualmente um vice- pres idente, um ou mais secretarias , e 
um t esourei ro, se ndo este de preferência oficial de, Igre 
ja ; 'Art .3º -A presidêrc ia do conselho compete ao pasto~ 
se a Lgreja tiver mais de um pastor, exerc~rão a presi 
dência alternadamente, salvo outro entendimento; Parágr; 
fo Único - O pres idente ou seu substituto e~ ' exerc{ci~ 
representará a Igreja .ati va, pas~iva , ' judicial e extra 
judicialmente. Capitulo UI - Da Assembléia; .Art. 49 A 
Assembléia lieral r::onstará de todos .os membra's da Igreja 
Bm plena comunhão, e se reunirá ordinariarrente ao menos 
uma vez por ano e extraordinariamente quando convocada 
pel~ conselho. §· 1~ - A Assembléia se r eunirá ordinaria 
mente pera: a) ouvir , pbra .informação , o relatÓrio do m~ 
vimento da igreja, no ano a nterior, e tomar conheciment~ 
do orçawanto para o ano em curso; b)pronunciar-se sobre 
questões orçamentários e administrativas , quando isto 
lhe for solicitado pelo conselho; c) eleger, anualmente, 
um secret ário de atas i ~ 29 - A Assemblé ia se reunirá e·x 
traordinariamente para: a) eleger pas tores e ofi ciais d; 
igre ja; b) pedir ·exoneração del es ou op~nar a respeito 
quando solicitado pelo conselho; c) aprovar os seus esta 
tutos e deliber~ quanto a sua cons tituição em pessoa j~ 
r:Ídica i d) adquirir, permutar, alie nar, gravar 'de onus 
r eal , dar em pagamento imÓvel de sua proprie dade e . acei 
'tar doaçÕes ou 1-egados onerosos ai) não mediant'e par ecer 
prévio do conselho e , se este julgar.' conven;i.ente , também 
do respectivo presbitério; e ) conferir a dignideide de 
r)astor err.éri to e diácono ernéri to i § 311 - Para tratar dos 
assuntos a que se r ef er em os alineos "b'; do parágrafo _19 
"c" e "d'' do parágrafo 22 a assembléia deverá co:1stitu 
i r -·es de me mbros civilmente capazes i Art. 5º - A reuniã~ 

ordinária da Assembléia se fará sempre em primei ra convo 
cação seja qual for o nÚmero de membros presentes ;/\rt . 6 º 

A r euniãp extraordinariamente da Assembleia deverá ser 
convocada com ant~cedência de pelo menos oito dias e so 
poderá funcionar com a- presença mini~ de membros 111m n" 
m:ro correspondente a um terço dos residentes na sade; p~ 
ragrafo Unico ·- Em segunda convocação a reuni ão e>:traa:;: 
dinária da Assemblé i a, com qualquer nÚmer o de presentes
oito dias depois , no minimo; Ar t . 79 - A presidência d~ 
Assembléia da igreja cabe ao pastor e na ausênci a ou im 
pedimento deste ao pastor auxiliar ou ao vice-pre si.-ient; 
do conselho, caso a igre ja não t enha pastor auxi liar · Ca 
p{tulo IV -,pos bens e dos rendimentos e sua aplica~õo~ 
Art. 89 -São be ns da igreja ofertas, dizi mas, doaçÕe9, 
legados, bens mÓveis ou imovei s , titulas, apÓlices, juros 
e quaisquer OIJt r as rendas permi tidas por lei . Parágrafo 
Único - Os rendimentos ser ão apl~cados na manutenção dos 
serviços religiosos e no que f or necessário ao cumpr imen 
to dos f ins da igre ja ; Art . 9S - Os membros da igre j~ 
respondem com os bens desta e não individual ou subsidi 
ariamente, pelas obrigaçÕes por ela contrai das. Ar t . l O -
O tesoureiro da igreja responde com seus bens hávidos e 
por haver, pelas importâncias sob sua. responsabilidade . ; 
§ 19 - O tesourei ro de posi tará em casa bancária de esco 
lha do conselho as importâncias sob sua guarda desde qu; 
estas correspondam ao valor necessário ao fim; § 29 -As 
contas bancárias-serão movimentadas com a assinatura do 
presidente e do tesour eiro . Cap{~ulo V - Da comi ssão de 
contas; Art. 11 - O conse lho nomear á anua l mente uma co 
missão de contas da tesourari a c omposta de três pessoas ; 
§ 19 - A escolha poderá r ecair sobre quaisquer memtiros ·.: 
da igreja; § 29 .- o t esour ei r o fornecerá a essa comis 
são, de três em t r ês meses e ainda no fim de cada exerci 
cio, um balancet e de tesouraria, acompa.nhado de todos o; 
l ivros e comprovantes, i ncl usive contas bancár ias ;§ 39 -
A comissão de exames de contas, por sua vez, pres tar á re 
l atÓrio ao consel ho de três em três meses e ainda um r~ 
latÓrio geral do exercicio f i ndo, r elatÔrios esses que 
devem vir acompanhados dos balancetes da tesourari a .Cap{ 
tulo VI - Do patrimÔnio em caso de cisma ou Dissolução~ 
Art. 12 - . A igre ja poderá exti nguir- se na f orma de legis 
lação em vigor, por determinação do presbitér io a que s; 
subordina . § 19 ~ No caso de dissolução da i greja , liqui 
dado o passivo, os bens remanescentes passariio a parte~ 
cer ao presbitério sob cuja jurisdiçiio es tiver .· § 29 -N~ 
caso de cisma qu ci são, os bens da i gr e ja passarão a per 
tencer à parte fiel ·à Ig.reja Presbiteriana do Brasil ; ; 
sendo total o cisma , revert erão os be:1s ao presbi t ério a 
que estiver jurisdicionada , Cap{~ulo VI: - Di s posiçÕes 
Finais ; Art . 13 - Estes estatutos são reformáveis medi 
ante proposta estudada pelo concel ho , aprovada em primei 
ro t u, ·no por uma assemblé i a geral CQnvocada e s pecial~e';; 
te par_8 o fim; apr'avada em segundo t urno pe lo Presbit; 
rio a !que se subordina esta igre ja , e em terceiro t urno ,· 
de sansãa, por nova assembléia geral da. i greja .Art . 14 -
são nulas de pl eno di reito quaisq uer disposi çÕes que ' n'o 
t odo ou em parte , i mpl{c i ta ou expressamente , contraria 
rem ou feri rem a constituiç~~a Igre ja Presbiteriana 
do Brasil. 
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