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- Da Secretaria de Estado da Adminis-
tração-SEAD, para a Procuradoria Geral do Es-
tado do Amapá-PROG. 

* ANA TRICIA MONTEIRO LOBATO, 

- Da Coordenadoria Estadual da indús-
tria, Comércio e Turismo-CEICT, para a Coorde-
nadoria Estadual do Meio Ambiente-CEMA, 

* JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA MODES- 
TO. 

O Governador çlo Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
119, inciso XXV da Constituição do Estado do Amapá 
e de acordo com o artigo 42  da Lei n9  0011 de 12 de 
maio de 1992 e Oficio n9  120/92-CEC, 

RESOLVE: 

Conceder o adiantamento em nome de IRE-
NEMAR MARQUES TOURINHO, Chefe de Gabinete 
do Conselho Estadual de Cultura, nos termos do 
item III, parágrafo Único do artigo 2 9  da Lei n9  0011 
de 12 de maio de 1992, até o valor de CrS 
15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS), 
destinados a custear despesas miúdas de pronto 
pagamento, com material de consumo e serviços de 
terceiros, necessários a manutenção do Conse-
lho Estadual de Cultura do Estado do Amapá. 

Macapá -AP, em 26 de novembro de 1992 

ANNÍBAL BARCELLOS 
Governador 

SECRETARIAS DE ESTADO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMI-
NISTRAÇÃO, do Governo do Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto (N) n 9  0295, de 18.12.91, e Decreto 
n 9  1497, de 16.10.92, e tendo em vista o que 
consta no Memo-n 9  051 /92-DAA/SEAD, Ofício n 9  
234/92-PROG, Proc: n 9  28790.005329, 

RESOLVE: 

- Da Secretaria de Estado da Adminis-
tração-SEAD, para a Coordenadoria Estadual da 
Indústria, Comércio e Turismo-CEICT. 

* JOSÉ NAZARENO CARDOSO BITEN-
COURT. 

Macapá-AP, em 04 de novembro de 1992 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA (P) N2 258/92/GAB-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMI-
NISTRAÇÃO, do Governo do Estado do Amapá, 
usando das atribuições legais, e tendo em vista 
o que consta o Ofício n 9  5860/92-GAB/SEAD. 

RESOLVE: 

Designar o servidor ITACIMAR COSTA 
SIMÕES, Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos/SEAD, para viajar da sede de suas 
atividades - Macapá/AP, até a cidade de Brasí-
lia-DF, assessorando o Secretário de Estado da 
Administração, para tratar assuntos de interesse 
da Administração, junto a Coordenadoria de Or-
çamento e Finanças do Ministério do Planeja-
mento e Secretaria de Administração Federal do 
Ministério do Trabalho e da Administração, no 
período de 10 a 13 de novembro do corrente 
ano. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMI-
NISTRAÇÃO, do Governo do Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto (N) n 9  0295, de 18.12.91, e tendo 
em vista o que consta no Ofício n 9  0502/92- 
CEICT, 

RESOLVE: 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMI-
NISTRAÇÃO, do Governo do Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto (N) n° 0295, de 18 -de dezembro de 
1991 e tendo em vista o teor do Memo. n 9  
0282/92-D C/S EA D 

RESOLVE: 

Designar GRACIEMA MARIA SANTOS DA 
SILVA DIAS, Agente Administrativo, referência 
NI-32, pertencente ao Quadro de Pessoal Per-
manente do extinto Território Federal do Amapá, 
para exercer em substituição a função de Chefe 
da Seção de Provimento, Vacância e Pessoal 
Inativo-DC-DRH-SEAD, código CDI-2, durante o 
impedimento do respectivo titular que encon-
tra-se de Licença Médica, no período de 26 de 
outubro a 24 de dezembro de 1992. 

Macapá-AP, 16 de novembro de 1992 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA (P) N2 264/92-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMI-
NISTRAÇÃO, do Governo do Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto (N) n 9  0295, de 18 de dezembro de 
1991, e tendo em vista o teor do Memo. n 9  
122/92-DRH/SEAD, 

RESOLVE: 

Designar MARIA DAS GRAÇAS FARIAS 
DA CONCEIÇÃO ROCHA, Datilógrafo, referência 
NI-15, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex-
tinto Território Federal do Amapá, para respon-
der pela função de Secretária Administrati-
va/DRH/SEAD, código CDI-1, em substituição a 
respectiva titular que entrará em gozo de férias, 
no período de 16.11 à 05.12.92. 

DECRETOS 
neweee~~~ 

DECRETO N2 1750 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1992 

REMOVER, os servidores abaixo relacio- 
- REMOVER, os servidores abaixo rela- nados: 

cio nados: 

- Da Coordenadoria Estadual da Indús- 
- Da Secretaria de Estado da Adminis- tria, Comércio e Turismo-CEICT, para a Secreta- 

tração-SEAD, para a Defensoria Pública do Es- ria de Estado do Planejamento e Coordenação 
tado do Amapá-DEFENAP. 	 Geral-SEPLAN, 

AMIRALDO BARBOSA COSTA, 	 * HILTON GEMAQUE DOS SANTOS. 

Macapá-AP, 16 de novembro de 1992 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA (P) N2 263/92-SEAD 

Macapá-AP, 16 de novembro de 1992 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 
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PORTARIA (P) 2  26e/92-SEM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, do Gover-
no do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Decreto (N) rig 0296, de 18 de dezembro de 1991, e Decreto 
(N) n2  1497 de 16.10.92 e tendo em vista o que consta do Ofício n 9  
415192-S EA D, 

RESOLVE: 

REMOVER a servidora abaixo relacionada. 

- DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO para a 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-SE-
JUSP. 

* MARIA HELENA DOS SANTOS 

Macapá-AP, 20 de novembro de 1992 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA (P) N2 269/32-SEAj 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, do Gover-
no do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Decreto (N) n 2  0296, de 18 de dezembro de 1991, e Decreto 
(N) n9  1497 de 16.10.92 e tendo em vista o que consta do Ofício n 9  
258/92-PROG, 

RESOLVE: 

REMOVER a servidora abaixo relacionada. 

- DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO-SEAD 
para a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ-PROG. 

NELMA MIRLENE PICANÇO NERI 

Macapá -AR, 23 de novembro de 1992 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA (P) .fk:12 270/92/GAZ-SEAD 

PORTARIA (P) 267/92.-W.;f:Aj 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, do Gover-
no do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Decreto (N) n 9  0295, de 18 de dezembro de 1991, e Decreto 
(N) ng 1497 de 16.10.92 e tendo em vista o que consta do Processo 
ng 28710.000688/92, 

RESOLVE: 

REMOVER o servidor abaixo relacionado. 

- DA SUPERINTENDÊNCIA DE NAVEGAÇÃO DO AMAPÁ-SE-
NAVA para a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SESA. 

* JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA 

Macapá-AP, 23 de novembro de 1992 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAW,\IIIES 
Secretário de Estado da Administ'ação 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, do Gover-
no do Estado .do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Decreto (N) n 9- 0295, de 18 de dezembro de 1991, e tendo 
em vista o que consta do Ofício ri-P. 661/GAS/DRTC, 

RESOLVE: 

REMOVER o servidor abaixo relacionado. 

- DO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICO-CIENTIFICA pa-
ra a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. 

" ANTÓNIO RIBEIRO BRASIL FILHO. 

Macapá -AP, em 24 de novembro de 1992 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

Trabalib.o e Cidadania 

PORTARIA (P) 1,39 268/92-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, do Gover-
no do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe eão conferi-
das pelo Decreto (N) n2  0296, de 18 de dezembro de 1991, e Decreto 
(N) n 9  1497 de 16.10.92 e tendo em vista o que consta do I'demo 
023/92-SEAD, 

RESOLVE: 

REMOVER o servidor abaixo relacionado, 

- DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO-SEAD 
para a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ES-
PORTE-SEECE. 

* RAIMUNDO SÉRGIO NEVES BOTELHO. 

Macapá-AP, 23 de novembro de 1992 

PEDRO AURÉLIO PE.MA TAVARES 
GecretárIo da Estado da Ader!nlstraçáo 

Portaria [P) n2 116/92-SETRACI. 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E Cl 

rpRM2A,uswIdo das atribuiçê'es que lhe são conferidas pelo 
Art190123 da Constituição do - Estado-da Amapá g tendé em vis 
4 que consta do Processo n2 28.780.002012/92-SETRACI; 

R ESOL V E 

Art. 12 - Designar os servidores RAWM 
ea DA començÃo RODRIGUEB, Motorista de Veículos Terrestres, 
Ref.NA-10, MARIA MARLY DA SILVA SOUTO, Datilografo, Ref.NA 
10. ALDENISA- FRANÇA TERAN, Chefe da Seção de Desenvolvimento 
do Artesanato, Código COI-2, ORILIA DO SOCORRO ANAICE NEGRAC 
Sgoratario Administrativo, Código CDI-2, FRANCISCA NUNES DA 
SILVA, Secretário Administrativo, tádiga CDI-2, ERANCIRENE 
DD SOCORRO MACEDO LEÃO, Agente Administrativo, Ref.NI-19,/NA 
MAMAAUARESMA DE SOUZA, Datilografo, Ref.NWS, JANNEIRE 
GOMES FURTADO, Diretor da Coordenação do Trabalho, Código v 
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CBS-2,9 JOSE 2010 QUARESMA DA alLVA, Motorista de Velculos 
Terrestres, Ref.NA-10, todos lotados nesta Secretarie de Es 
tada do Trabalho e Cidadania, para se deslocarem dá sede cij 
suas atividades -MACAPA-AP, ate so município de Amapá áa adia 
evencias, a fim de executarem serviços de expedição de Cartni 
rns de Identidade e Certeira de Trabalho e Providáncia 50 

ciai referente so objeto do Projeto Cidadão, no período le 
21 n 30 de eetembro do corrente ano. 

Art 28 - Fevogam-ne a% diaposições em 
contrario 
BA3INETE DA SECFRTARIA DE ESTADO DO TRABALAO E CIDADANIA, nm 
MACAPA-AP, 21 de setembro de 1992. 

MARIA DA GLORIA DE OLIVEIHA NUMM 

Secretaria = 

:-urtaria (P) n2 117/92-SETRACI. 
A SECRETÁRIA DE :STADO DO TRAPALM E 

CIDADANIA, usardo das atribuiçõee que lhe eão conferidas ' 
pelo Artigo 123 da Constituição do Eatedo do Amapá e tendo 
em vinte o que consta do Proceoso n8 2813D.001954/92-SETRAC: 

R E; S 0 L V 	: 

Art. 12 - Designar a servidora mARIA 
JOei,FINA PINTO GODINHO, ocuvnte do nmpreop de Profesnor de 
12 e 22 Graus, a disposiçáo deste Secretaria de Eatota do 
Truhalho e Cidadania, para vinjer da sede de suas atividi 
dos - MACAPARAP, até e cidade de São Paulo-SP, a fim de par 
ticipar do II SEMINARID LATIND-AMER/CANO "00 AVESSO AG OI 
REItD" no perlodode 19 a 23 de outubro do corrente ano, 

en contrãr1o. 

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E CIEADANIA,em 
Macepé,AP, 30 de Setembro de 1992. 

MARIA 0A. ntánIA DE OLIVEIRA Amonim 
secretria =  

Portaria (P) ne 118/W-SETRACI. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E CIDIA 
DANIA, usando das atribuições que lhe ao conferidas pelo Ar 
tigo 123 da Constituição do Estado do Amapá e tendo em vist7 
o que consta do Oficio n 20517/92-SSTRACI; 

RESOLVE 

Art. 18 - Designar a servidora RESINA RÉ 
REDITA SILVA CHAVES, Agente de Limpeza e Conservação, Ref. ' 
NA-OS, pertencente ao Quadro de Pessoal do Governo do ex-Tár 
ritario Federal do Amapá, lotado neata Secretaria de Eetado 
do Traoalho e Cidadania, para se deslocar sede de 51123 a 
tividedes VACAFArAP, stá ao municlpio de Vezegão a fim de 
prestar col000ração ao Centro de Comvi ,ância do referido mu 
niclpio, cuja equipe encontra-se desfalcado do recursos humo 
nos, no perlado de 05 a 09 de outubro do corrente anó. 

Art. 28 Revogam-se as disposições em ' 
aontrário. 

GABINETE DA SECRETARIA CE ESTADO CO TRABALHO E CIDADANIA,em 
Macapá-AP, '05 de outubro de 1992. 

Portaria (P) nO 119/92-SETRACI. 

A SECRETARIA DE ESTADO ESTADO DD TEIA 
3ALHO E CIDADANIA, usando das atribuigaeh que lhe são con 
feridas pelo Artigo 123 de 'Constituição do Estado do Amapá 
e .  tendo em vista o que nonata do °doia ne 0517/92-SETP 4CT: 

RESOLVE: 

Art. 12 - Das _ 	... servidores MA 
NOM DE JESUS PEREIRA DA R094A, Motorista do SocretArío, 63' 
digo D)/-1 e NÁDIA S0PEE DE MENEZES, Assessor, Código CDS-
1, todos lotados neta Secretario do Estado do Trnbulho o 1  
CIDADANIA, pura 30 deslocarem da nedn de sues atividades - 
'.'aCAPA-AP, até 30 nunialpio de Ferreira Gemes, a ?IN do coe 
aorom a nguipn do 9:NE/AP na expedição de Carteiran ProfinZ 
-ionein, no perlado de 05 a 14 da outubro do correcto ano. 

Art. 25 - voga--se ao dieoonições 
CM nontr ,5 ,1.o. 

3.1BI1ET7  DA icntTAnn DE ESTADO DO TRABALP2 E :IDAEANIA,nr 
dicepli-aP. 05 de outubro de 1992. 

Art. 28- ROVOÇ3M-.58 as dioposições 	 MARIA DA CLORIA DE OLIVEIRA Amcnv 	 MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA AMOPDA 
SacretSria = 	 secretk,ria [  

,meeemen"=„iee i  

WICARQUIAS ESTADUAIS  

PIRrestivitjêtonede 
a do Estado  

EXTRATO DE CONTRATO PúBLICO  

1 - INSTR=TO  

1.1 - Contrato n5 005/92 - IPEAP 

2 - PARTES CONTRATUAIS 

2.1 - Contratante : Inatituto de Prsvidância do Matado do 

Amapá - IPEAP. 

2.2 - Contratada : Raimunda Amélia Leão Portal-Odontdlo-

ga. 

3 - OBJETO CONTRATUAI 

.3.1 - Prestação de Serviços de Assistgncia Odontolágica e 
Odontologia Preventiva comprdendendo:extração,trata 

' mento da amálgama,tratamento de resina composta, ca 

pèamento pulpar,profilaxia e polimento. 
4 - ESTIMATIV'A DE EESPESA  

4.1 - Com o valor de C4.15.000.000,00(quinze miIh3eo de 

cruzeiros),a serem pagos conforme a utilização dos 
serviços pelos segurados do MAP. 

5 - VICNCIA OORTRATUAI 

5.1 - O prazo de execução do contrato será de 46(quarenta 
e seie)diaa,contados de 16/11 a 33/12/1992. 

6 - .DOTAM  

6.1 - As despesas correrão à conta de recursos prdprioa e 

empenhados solo n2 105/92-encargos com Assistincia 

dos Segurados do IPEAP. 

7 - PiTITDAMFTC DO CONSMATO  

7.1 - O presente contrato tem pôr fundamento legal, o dia 

posto no art. 21,inciso V,combinado COM OS arte. 22 

e 48,inciso XV,do Estatuto do IPEAP. 

Laca_ 	 / • 

.m, 	 40Mr, ,df 
G,: •7.70NT ,  PE 'WEIDA 

Presidente do RAF 

ESTATUI C.  

TITULO I 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

CAPITULO I 

DO risTrrxic E SE= FINS 

SEÇÃO  I•  

Dá RWPURS2a, SEDE E 2r50 

Art. 1 8  - O Instituto de Previdência do Estado do Ana:.-IP:AP, 

criado pelo Decreto i;) n8 OCCT de OK: de junho de 1991, é usa entidade autár 

quica vinculada à Secrotaria do adminiatração c 2or ela suaervicionad:„ dotada 

do porconalidade jurdica de direito . palico, patrimônio prOprio, autonomia 

adoinietrutiva e financeira, ceda e foro na Capital do :Medo. 

SER°  II 

DA FE7AL=E 

Art. 2 11 - Ao I22AP á deferido o planejamento, execução o 000r 

danação da política de eesuridade social voltada aos servidorac do Estado 	do 

seja da .Adminictração direta, Prefeituras Municipais o Orcâos convenia 

dos. 

2erácvato enjoo - A politioa a que ao refere coto artiso . es 

tender-se-á aos toreficiárioo dos securadmeetabolecida neetc Estatuto a diz 

poeições reculacontaros à espécies. 

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
TABELA DE PREÇOS 

ASSINATURAS 	 A Imprensa Oficial esclarece aos assinantes que: 

• Assinatura Trimestral/Macapá 	 ...... 	, 	....... 
• Assinatura Trimdstral/Outros Estados e Municípios 	  

Cr$ 

Cr$ 

205.200,00 

355.680,00 

PREÇOS DOS GABARITOS 
• Modelo 	I 	, 	...... , , 	„ 	  Cr$ 200,00 • Modelo li ...... 	, 	  Cr$ 300,00 • Modele 	III Cr$ 500,00 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
• Preço Exemplar 	 

Cr$ 3.000,00 • Exemplar atrasado ......... 	, 	....... Cr$ 5,000,00 

PREÇO DE PUBLICAÇÕES 
• Publicações centímetros por coluna 	 ...... 	. Cr$ 	30.560,00 • Preço por página 	.. 	 ......... 	.... Cr$ 4.528.992,00 • Proclama de Casamento 	  Cr$ 	60.000,00 

* as assinaturas do Diário Oficial são feitas por perfododetrès meses, nãotendoefelto 
retroativo 

" as reclamações para eventual reposição devem ser feitas no prazo de 15 dias da data de publicação 
* as renovações devem ser efetuadas com 10 dias de antecedência de seu término, para 

evitar Interrupção nas remessas 
* em caso de órgão público, renovação automática, com faturamento trimestral. Anexar 

ao pedido cópia de empenho estimativo. 

PARA ASSINANTES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 
* Não há necessidade de solicitação de orçamento para Assinatura do Diário Oficial. 
* O empenho de verba deve ser feito mediante o uso da tabela acima. 
* O valor de cada assinatura será o vigente na data de emissão da nota de empenho 

ou do cheque. 
* C) pagamento deverá ocorrer no máxime em 16 dias. 

PARA OS DEMAIS ASSINANTES 
* Enviar o pedido juntamente com o cheque nominal ao Departamento de imprensa 

Oficial' do Estado do Amapá. 

IMPORTANTE 
* SOMENTE FAÇA SUA ASSINATURA NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

'0,  NÃO MANTEMOS: VENDEDORES, INTERMEDIÁRIOS OU CREDENCIADOS PARA COLETA DE 
ASSINATURAS A DOMICILIO 
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Art. 30 - C presente eaAututo diooiplina o reoeme de seourido 

le social promovida polo Botado e desenvolverooe-a atravás de olonos- previamon 

te elaborados, objetivando a conoeosão do oeguinte: 

I 	Aos segurados e benoficiáoioo: 

a) Acoistência Saúdo 

b)Aooiotência Opoial 

c) Auxílio-Natalidade 

II - Aos beneficiários: 

a)Fonsão 

b)Poeálio 

c) Auxílio-Reclusão. 

Aro. 42 ,- A inetituição de novas modalidadeo de bonefícios ou 

a modificação dos previstos neste 2statuto operar-se-à, oemoro, através de 

planos previazonto hOmologadas polo aovernador do 2'w:oda, com indicação areai 

sa da contribuição eepecifica que poosibilite a competente roceota do cobortu 

ra. 

Parízrato único - Os planos de que trata este areigo não podo 

oão estabelecer, £O'3 pena de nulidade absoluta, diecriminação em favor de de 

teroinada classe do wouradoe ou respectivos beneficiárioo. 

CaP/ItTlea  II 

DOSILNEFIcie.ns E Sun rasaiçUs 

SEÇÃO I 

DOS SEGURADOS 

Art. 50 - São segurados obrigatórios do IPEAP: 

I - Ce ta:buli:avo de cargo em Comissão; 

II - Co maceotrados do Estado 

III - Os conselheiros e os servidores do Tribuno1 do Conoas; 

IV - Os membros do MinistériO Páblico; 

V - Os serventeários da Justipa e ca servidores dos respec 

tivoe oficloo; 

- Os senadores dá Adminiotoeaão Direta e :ndireta do Ee 

todo dc Amaoá; 

VII .Co oervidores a qualquer títolo das Poefoituree convenia 

dez, bem como de suas autarquias; 

V:II - Os oomponontes da Polioial4Olioar do Estado do Amapá; 

§ 12  o Pb casos do incluo I,se o.funcionério já for detentor 

de oargoe de provimunto afetivo e contribuinte do IFEAP, saa contribuição po 

dorá, a seu requerimento, inoaiir sobre a retribuion maior percebida. 

§ 2' - a hipóteoe do pará.grafo anterior, ao retornar o fun 

(datário ao seu pargo efetivo, do menor retribuição, fica-lhe asseaurado o di 

reito de manter a contribuição proporcional ao vencimento do cargo que venha 

exercendo, desde que sobre ele viesse contribuindo bá mais de 12 (doze) meses 

oonsecutivos e mediante requerimento protocolado no IPEAP, dentro de 60 (008 

senta) dias, a contar da data em que retornou ao cargo efetivo. 

§ 30 - As obrigaçães e direitos aludidos nos oerigrafoe le e 

29 deste artigo aplioam-eo, noa amimou condiçôes, aos funcionários inativos 

que arfavam cargo oa comiseão, desde que a sua contribuição referente aos pro 

ventos seja menor que a resultante do cálculo sobro o vonoimento do cargo sem 

comissão. 

§ 411 - O não•recolhimento da contribuição 2108 casos proviatoo 

nos parágrafos anteriores, por período ouporior a seio meses, imoortará no 

oanoelemento aueomátioo do direito de manter a contribuição maior, sem que o 

servidor tenha direito à restituição das contribuiçães até então pagas. 

§ 5o -A anomeração a que se reporta o "caput" deste artigo 

abrange o ttruler do cargo, quer ativa quer em inatividade. 

de Estado, o Comandante da Polícia Militar, os Deputados Estaduais, os Prefoi 

tos O os Vereadores. 

§ 12 - É permitido a permqpônoia .Como segurados em 	caráter 

faculiativo aonolee que decair= das condiçães exigidas para a adnise3o :mota 

qualidade, se manifestarem a vonmode nooso sontido, na forma do Incaso I. 

§ 2 2  ã reconhecido o direito de permanância coro segurado 

focultutivo aquele que, admitido om caoátor obrigatOrio, tenham daceido por for 

ça deste Estatuto. 

Art. 70 - Para estender o plano de seouridaee social aos ser 

vOdoreeMunioipois, o IFEAP poderá Manter .convêncio com as Prefeituras, dosa* 

que no universo assim incorporado ao quadro dos segurados atenda às liMitaçães 

atuariais dos Sistemas orevidenoiáric. o assistencial, 

Paréerafc.único - A celebração dos convênios referidos neste 

art, dependerá de leis Municipais que assegurem a insoriçao.obrigatória e :i2t0 

diata no IPEAP, dos servidores menoicnudoo no Iocico VII, do art. 5, e estabe 

laçam para se Prefeituras, ao obrieaçaes e sanoSee previotoo neste Estatuto, pa 

ra 06 ca000 do inadOmplencia. 

aEÇÃO.  I: 

DOO DWalnataIM 

Art. 8: - Para os efeitos deste. Eotatutc, são considerados ao 

neficiários do segurado: 

I - O cônjuge, a companheira, o oompanheixo o o filho menor 

de idade; 

II - Os pais; 

II! - O irmeo Menor de 21 (vinte e um) anos ou inválidos; 

IV - Os filhos quando estudantes de curso superior, até a ida 

de do 25 (vinte a cinco) anos; 

V - O menor do idade que mediante amtorizaoão judicial, vivar 

sob a guarda e sustento do segurado e devidamente inseri 

to como dependente; 

VI - O menor de Idade que esteja sob oua tutela e não possua 

condições suficientes para o próprio sustento e educação; 

VII a O entoado. 

§ lp OonsOdera-uo companheira ou companheiro a pessoa que„ 
cem ser casada, mantém união . estável como o segurado ou cooa segurada, de 

acordo com o § 3a, artigo 226 da Constituição Federal. 

§ 22  - Para efeito de dependência eoonômioa, a invalidez só 
será considerada gualdo conprovada mediante laudo médico. 

Árt. 90 - A perda da qualidade de beneficiário ocorrerá; 

I no cozo de oônjugoo, quando cessar a sociedade oonjugal 

~mondo a dispensada obrigagão da pensão alimentiolao; 

II - no caso de menores, ao oomolctar 21 (vinte e um) anoo p eal 

vo no caso de invalidez e universitário; 

III no poso do inválidos, quando cessar a invalidez; 

IV - mo coso de dependente do sexo feminino, ocorrendo matrimô: 

ruo Ou concubinato; 

V - az completar a idade de 25 (vinte c cinco) anos, para os 

universitários; 

	

VI - no 0~ da companheira ou oompanheiro, quando cessar 	as 

posse do estado de comado; 

VI/ - ao concluir, fechar a matrícula ou abandonar o cureo .supe 

rior; 

VIII - nos denaie casos, quando ocorrer o falecimento do beoefi 

oiário. 

SEÇÃO ui 

LiS lascRiçiwn 

Art. 10- Os segurados e seus beneficiários estão sujeitos a 

inscrição no IPEAl2  e gozarão dos benefíoios e aerviçoo provistos respectiva-

mente nos Artigos 15 e 16, 4 partir do 62 mas de contribuição para o IPEAP. 

Art. li -.As iaeoriiies no IPEAP eão realizadas da seguinte 

Art. 6 2  - Poderão ser admitidos como segurados do IPEAP, om 

caráter faoaltativos 

I - aqueles que, havendo sido segurados obrigatórios na forma 

do artigo 5s, deixarem de exeroer a atividade que os sulaetia ao regime deste 

Estatuto, e maniteetaxem por eoorito sua iraengão, no prazo improrrogável de 

60 (sessenta) dias da data da ocorrenaia e paoaeo a efetuar, soa interrupção, 

o 'Pagamento meneai das suas contribuiçãeel 

II.- Os admitidos obrigatoriamente na forma do Inciso VII, do 

art. 50 , que, uma vez rescindidos os convênios ali referidos, manifestaram por 

escrito, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a vontade de eintinuar Gamo se 

*airados; 

III - C Governador do Estado, Vice-Oovernador, os Seoretúrios  

forma: 

I - Para o aegurado, mediante proceseamento da. qualifioação - 

pessoal, comprovada pela respectiva carteira de identidade e formolização do 

ato de admissão no eerviço público; 

II - Para os benefioiárine, mediante o processamento de docas 

ração escrita do segurado, afirmando a condição de :Impendente econômico,com a 

qualificaoãO pessoal de cada um, comprovada por doouoentos hábeis. 

§ 12'- Se o segurado falecer ou ficar inválido, sem que tonta 

feito a inocrição de seus dependentes, estos podoraa fazOolo; 

§ 2o - A ineorição á comprovada através da carteira de dopes 

dente fornecida pelo IPEAP, consoante dispuserem normas regulamonturese 
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Art. 12 - O 'segurado á obrigado a comunicar ao IPEAP,qualquer 

modificação ulterior às informação': prestadas na inscrição ma ou-de seus te 

naficiárioa fazendo juntada dos documentam exigidos. 

Art, 	inscrição indevida ou irregular será considerada 

inaubaistente, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos, Bea prejuizo 	da 

responsabilidado civil e criminal dos culpados. 

CAPITULO III 

TAS PRESTAÇOES 

DOS 

SEe2 I 

RENEFICIOS E SERVIÇOS 

Art. 14 - As preateges de seguridade social do IPEAP 	coa 

pãoa-ee de benefícios e serviços. 

§ 18  - Considera-se benefício -a, prestação pecuniária pelos ee 

Ourados e seus  benefioiárioe, conformo estatuído no Estatuto; 

§ 28  - Considerasse serviço a preetação assistencial, propor 

oionada aos segurados e seus beneficiários dentro doe liaitações administrati 

ves, téonicaa e financeiras do Instituto. 

Art. 15 - Sio benefícios assegurados pelo IPEAP: 

I Pensão; 

II Pecúlio; 

III - Auxílio natalidade; 

IV - Auxílio reclusão;  

Lierase..as- ealee. 

e) o irmo Orno, até 21 (vinte e um) anos, o o inválido, 

enquanto durar a invalides, que oopprovem dependincia 

econ&nioa do servidor; 
d) a pessoa designada que viva na dependi:leia econãmiaado 

servidor, até 21 (vinte e um) anos, ou, se invaSida,en 

quanto durar a invalides. 

§ 89 - A oonoessão da pensão vitalícia SOB beneficiários de 

que tratam as alineaa "a" e "o" do inciso I, parásraro 79, exclui dom: direi 

to os demais beneficiários referidos na adirmos "d" e "o". 

§ 99 — A concessão da pensão temporária aos benefioiários de 

que tratam as alineas "a" e 00 do inciso II, parágrafo 78, exolui desse di 

reito os demais beneficiários referidos noa aliasse "o" e 

§ 10 - A peneão será ooncedida integralmente ao titular 	da 

pensão vitalícia, quando não existirem beneficiários da pensão temporária. 

§ 11 - Ocorrendo habilitação de váripe titulares à ~ao vi 

talícia, o seu valor cará distribuído em partes iguais entre os beneficiários 

habilitados, nos termos do § 1* do art. 17. 

§ 12 - Ocorrendo habilitaoão às pensies vitalíciao temporá 

ria, metade dc valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalloia e a 

outra metade aos titulares da pensão temporária. 

art. 16 - Constituem serviços prestadoe pelo IPEAP: 

I - assistinoia medica; 

II . aasistOncia social; 

§ 18 - Além das previstas neate artigo, poderão ser institui 

doa outras modalidades de benefícios. 

.§ 28  - Nenhum benefíoio de oaráter previdenciário ou assieten 

oial poderá ser instituído, majorado ou modificado, sem que, em contrapartida, 

seja estabelecido a competente receita de cobertura. 

3' - Não será admitida a instituição de qualquer tipo de Is 

nefício discriminatório em favor de determinada °lasse de segurados ou reepec 

tivoe benefioiários. 

SEÇXO 	II 

DA PENSO 

Ars, 17 - A pensão consiste em renda mensal e será concedida 

ao conjunto de dependente de segurado falecido, a contar da data do óbito ou 

da deoisão judioial, no caso de morte presumida. 

§ 18 - O valor da penaão corresponde ao da respectiva ~une 

ração ou provento do segurado que falecer, ocorrendo o rateio, na base de 50% 

(niquenta por cento) para a viúva ou companheira e 50% (cinquenta por cento) 

para os dependentes. 

§ 2e . Á conceesão da pensão não será adiada por falta de ta 

hilitação de outros beneficiários. 

§ 39  - Quando conhecida a exietânois de beneficiários neoessá 

rios não habilitados, será reservada, em favor destes, a quantia que lhes to 

soará no rateio. 

§ 49  — As pensões deetinguem-se, quanto natureza, em vital: 

cias e temporárias. 

§ 5' - A pensão vitalícia á composta de cota ou cotas perna 

mentes, que somente se extinguem ou svertem com a morte de seus beneficiá 

rio e, 

§ 6* - A pensão temporária oompoeta de cota ou cotas que po 

dem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalides ou 

maioridade do beneficiário. 

§ 78  - Sao beneficiários das penses, 

I - Vitalícia: 

a) Cônjuge; 

h) a pessoa desquitada, separada judioialaente ou divor 

ciada, oco percepção de penso alimentícia4 

o) o companheiro ou oomPanheira designado que comprove - 

uniio estável como entidade familiar; 

d) a mie e o pai que comprovem dopenlinoia econômica do 

servidor; 

e) a pessoa destonado, maior de 60 (ambienta) anos e a - 

pessoa portadora de daricienola,que vivaz sob a depen 

dincia econâmica do servidor; 

II - Temporírias 

a) os filhos ou enteados, atí 21 (vinte e um) anos do ida 

, de, ou se invílidoe, enquanto durar a invalides; 

b) o menor sob guarda ou tutela &ti 21 (vinte um) anos de 

idade, 

§ 13 - Aos dependentes do segurado regido pela Consolidação - 

das leis do :2rabalbn ou Lei Espeotal, faleàdo em oonsequenoia do cumprimento 

de missão especial, de acidente em serviço ou em virtude de doenças' nele - 

adquirida,á assegurada a pensão insegral de loo, (cem por cento)do valor da 

remuneração base, independente do poriodo de . carencia. 

§ 14 - Inexistindo cônjuge ou oompanheira, com direito a pen 

o valor desta será rateado em partes iguais aos demais dependente*. 

§ 15 - O valor da pensão correspondente ao mie de dezembro se 

ri acrescido, a título de abono de Natal, tantos duodéoimos quantos tenham . 
sido as mensalidades pagas ao grupo de dependentes, no decurso do exerciOio. 

16 - As pendão terão acua valores reajustados em todas as 

épocas e proporçães em que houver aumento ou reajuste geral doe venoimentos - 

dou servidores públicos do Estado, obedecidas as respectivas faixas salariais. 

§ 17 — Sempre que se extinguir uma cota individual de pensão, 

proceder-se-á a um novo cálculo e a novo rateio, na forma do artigo 17, comei 

derando apenas Os pensionistas remanescente. 

§ 16 - Com a extinção da nota do último pensionista, extinta 

ficará também a pensão. 

§ 1 .9 - A pensão pode ser conoedida em caráter provióório por 

morte presumidas 

1 radiante 	declaração de autoridade judiciária, aptos — 

geia (6) meses de ausenoia do segurado, a contar da data da declaração. 

II - Em caso de desaparecimento do segurado por motivo de ca 

tástrofe, acidente, ou desastre, a contar da data da ocorrinoia, mediante pro 

va hábil, dispensados o prazo e a declaração provistas no ítem 1 (um). 

§ 20 - Ocorrendo o reaparecimento do segurado, cessará imodia 

tocante o paeamento da pensão, desabrigados os beneficiária do reembolso de 

quaisquer quantiaa já recebidas. 

§ 21 - Perderá o direito à pensão, o beneficiário condenado - 

por crime de natureza dolosa, do qual tenha resultado a morte do segurado. 

§ 22 - Acarreta perda da qualidade de beneficiário. 

I - o falecimento do pensionista; 

II - a anulação do casamento, quando a deoisão ocorrer apOs a 

concessão da pensão ao oánjuge; 

III - a caseação de invalides, em se tratando de benefioiário - 

inválido; 

IV - a maioridade de filho, irmão Ortão ou pessoa desigawia,aos 

21 (vinte • um) anos de idade; 

V - a acumulação de pensão na forma do 24. 

VI - a rentincia expressa. 

23 - Por morte ou poria da qualidade de beneficiário, a nas 

pectiva cota reverterá; 

1 - da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou 

para os titulares da pensão temporária, se não houver pensionista remanesceu- 
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ta da pensão vitaliciaa 

II - da penado temporária para ou ca-banaficiárioo oana falta 

deatoo, para o beneficiáado da pensão vitalícia, 

§ 24 Reealvado o direito do opção, é vedada a percepção ou 

nulativa de mais do duas aeneSes. 

SE1E0 

ro PEctião 

Art. 16 . C Peoúlio corá concedido ao conjunto da dependentoa 

do segurado que falacer, eob forma de pagamonto único, e no valor de 5(cinco) 

VOIWB o salário de contaibuição do °acurado do mes anterior ao ao falecanonto. 

§ 12 - 0 peoú/io porá rateado na formu ao parágrafo 12 do .ar 
tico 17, entre os dapeaaeoaeo habilitados, doduzidos os saldos por ventura - 

exiotentes, de dato contraídos pelo augurado „atento ao IP2AP. 

§ 22 a A habaliaação posterior do dependente não dará direito 

ao rocebinento do pearalea excato quando tratar-se de companheira que à data 

do óbito do seaarado, nlanaavesse 30M ele, no mini2o 5 (cinco) anos de vida en 
000m. 

§ 3 2.  - Será diopeneaac o reatuioito de tempo mencionado no pa 

a:ia:rafe anterior, se da união do segurado com a coapanheira houver filhos, 

s E st o ri 
DO AUXILIO-NaTALIDADE 

Art. 19 - 0 auxíleo-natalidade conaistirá no paaanento de - 

quantia igual ao menos ealário de contribuição adotado, para o funcionalismo, 

pelo Estado do Amapá, à ópooa ao parto. 

§ 1 2  - 0 auxIlic-natalidada é devido; 

I - à segurada geotanea pelo parto; 

I: - ao emaredo, pelo parto de aua oopoaa mão segurada ou pe 

lo parto de sua oomaanheara não segurada. e inscrita como 

benefeoaáraa. 

§ 22 - Na aipótese de parto múltiplo, o valor será acreecido 

da 50% (cinauenta por cento), po. nascituro, 

§ a° - 0 auxilio cará pago ao cOnjoap oú companaeiro servidor 

público, amado a parturiente não for servidora. 

§ 42  - Considera-se parto, para op efeitos deste ardam, 	o 

evento aiolaseco, uterino, ()coaxado após o 6 2 (eadao) ma de avszação,sendo ou 

não viável o feto. 

§ 52 - 0 auxílio-natalidade cera poac apenas a um dos pais, 

quando amboe foram eegurados. 

aa - 0 segurado que tenha receaado auxílio natalidade não 

fará jia a outro, aatea de decorridos pelo menos 9 (nove) meses, a não ser - 

que o novo parto se tenha verificado eu ocadaçãoe excepcionais e não seja de 

outra mulher. 

§ 72 - A babilataçao da companheira, para o efeito de que Ira 

ta oata Seção, ainda que realizada fora do pra'estipoldo no iaoaeo II, 4.1, 

rantirá o benefício ao eoaurado que o tenha requerido no dovedo tempo, Be ele 

provar a existência de filhou já havidoe de sua uraão oca a mona. 

S E a aá O 	V 

DO !W (L a-RECLUSIO 

Art. 20 - O auxílio-acoluoão aará concedido ao conounto do de 

eeadentes do Segurado, 4 contar da data ano que o segurado preso deixar de per 

caber venoinentaoaláríte cu proventos e mantido enquanto durar a prioão4 

§ 12 - O auxílio-recauaão j devido à famrlia do servidor ati 

vo, nos raferentea valores: 

- dois terço da aemunoraaão, quando afastado por motivo da 

prisão eu flaerante ou preventiva, datorminada pela. auto 

ridade oompotonta enquanto perdurar a prioao; 

II - notado da remuneração, durante o afaotamento, em virtude 

de conaonação por seateng delimitada ;  a pena que não de 

termine a perda do cargo, 

5 22 - Nolacasoe previstos no anda° I, § 12 deste artigo, o 

aorvidor terá direito a anteawalização da reauaeração doado que absolvido. 

cional. 

§ 60 - O pedido ae auxílio recláão deve ser instruído, dom 

cortidão de despacho de prielo prevanaiva ou sentença conclonutOria e atesta-

do de recolhimento do segurado à prisão, firmado pela autoridade.competentea 

§ 72  -Azós a reclusão ou detenção adi u:ourado, faz-se meces 

sária a preexistencia das condioEss da dopendanoia ecanomaca, paxa,ainscrição 

de aenafaoiário. 

DÀ Ass15.7tRIA. SAJDE 

Art. 21 - A aosistenoia à anaide será prestada aos segurados e 

respectivos beneficia:aios, com a applituda permitida pelos recursos financei 

ros do IPEAP, sob a foras de: 

1 - trataaento ambulatoraal; 

II - boopitalizagão para disgnastico e tratamento; 

III - assistência preventiva, compreendendo a profilaxia 	das 

doenças tranamissiveis, educação aaanitária e begiaua .  do 

trabalho; 

IV - Assistencia aos segurados e dependantee que apresentem - 

problemas do ordem poicológioa. 

V- Prestação de serviços odontolOgiaoa 

§ 12  - Os planos de assistência à saúde serão revistou pealo 

dicamente pela aiminastração do EAP. 

§ 22 - A aesistencia aódaoa oco beneficiário não extingue - 

por morte do augurado.. 

Art. 22 - Para prestação de serviço de saúde de que truta o 

iat. 21 o If2AP poderá utilizar serviços próprios ou de terceiace, esteei mo 

diante contrato. 

a 12 - ossos de ooaprovada urgência e quando os serviços de 

caído moualaants colocados a diaposiaãe não atenderem à neceasaclada, o I?EAP 

podará responsabilizar-se pelo pagamento dos serviços prestadoe por estranhos 

aos quadros da Autarquia ao segurado ou ao benoficiárao, respeitados senpre - 

ou limitou prefixados rara os aerviooa ordinários e exeraordinários os quais 

não serão ultrapassados. 

§ 20 - Na hiaatese do aarágrafo anterior, ó anaispensável a 

imediata comuricação, por escrito ao :PEAP, no prazo máximo e improaroeável - 

de 86 (oitenta e seis) horas, a contar do início da preeaação doa eorviooe de 

§ 32  - C IFEAP poderá - ao seu exclusivo creterio 	raouear 

aesundr a responsabilidade pelos eeaviços de oaúdo prestados roca aoldes dou 

paráarafos anteriores, quando: 

a) - Conaidarar que assistancia medica não te esquadra noa . 

planos vigentes na autarquia; 

ea havendo vaga eu hospital credenciado ou dieponibilida 

de de profissional dos quadres do =AP, não aceitar o 

segurado ou benoficiário a transferancaa da prestação - 
dos serviços de saalae para o 'sabat° da.auearquaa. 

42  Caboaá ao segurado do IPaAP e a seus dapandentea, cem 

pre que ee utilizarem do serviço de saúde, eu forma de tratamento, arcar com 

22% (vinte por cento) das despesas, exoeto auande se tratar de consulta pedi 

co/cdontológica. 

5 52 - 0 IPEAP não se respoaeabalizará por descosas de assaa-

tannia à saúde realizadas pelo beneficiário, sem právia auterizuçHo. 

§ 62 - na razão de força maior, doado que o segurado comprove 

atm recorreu a hospitais e clínicas não credenciadas pelo IPELP, devido a ue 

ganoia de atondimonto e o desaparelhamento da entidade contratada coa o Inata 

tato, esae poderá reemeolsar o valor despendido a quem realizou a doppenia, em 

valor igual ao qae seria pago pela previdanoia, • 

§ 72 - Caso o valor da contra-partida, de que trata o § 4 2 , - 

exceder ho possibelidaaee eoonZmioaa do Bacorada este podará requerer à pra 

oidenoia do IPEAP a amortizaoão do excesso, facultando-lhe o pagamento ao 

prestaçóee mensais .e juros. 

§ 82  - Os servigee de que trata o art. 21, Berio revistos pe 

riodioamento o regulamentados por Resoluoão ao Conselho is Administraçao ao 

IPEA?. 

§ 32 Suopender-se-á o auxílio-aeoluaão na hipóteae do fuga 

do segurado preso, balizado cjuPnao: 

§ 92  - O IFEAP„ como foaneceaor de serviço yk sorá roapsnm 

42  - Cancailoaaae-á o auxílio-realusão na hipOtwe do faleci 

mento do augurado preso, sendo, então, devidos acra beneficiários, a pensão 

o pecálao'na formo, desta lei. 

§ 5' - O pagaaanto do auallio-reclueão cessará a partir 	do 

dia imediato áquele em que o saneador for posto em liberdade, ainda rue condi  

1 - Tendo eido prestado serviço, o fato alegado inoxiotir/ 

II - A perícia constatar que o fato originou-se de caso aortoí 

to ou força maior, rU tendo havida erro ou omissão, dolo ou culpa do Institu 

to e/ou do profissional; 

III a A culpa for de exoluaiva responsabilidade ao profissional, 

siou do beneficiário, eiou de terceiros, 
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Art. 23 -O Me somenteaprestará assistência i saúde no âmbi 

to territorial do Estado do Amapá. 

§ 12  . Exoetuam-ee da limitação imposta neste artigo, o caso 

de segurado que se enoontra fora do Estado a serviço da respectiva entidade 

empregadora vinculada ao sistema do IPEAP. 

§ 2§ . ainda poderá o IPEAP prestar assistência à salde fora 

do território do Estado, exclueivamente, quando o faça atravée de seu mate 
neres, mediante e nas condições estabelecidos nos convênios que para esse fim 

forem oelebradoe. 

§ 3 2  - Ya hipótese prevista no parágrafo primeiro, deverá ser 

feito comunicação, por esorito, ao IPEAP, no prazo de 86 (oitenta e seis) ho 

raa, a contar do inicio da prestação doe ~viços de saórie, prevaleoendo,qUan 

to ao moas, as dispoalçaes atinentes soa casos dm urgência. 

§ 4 2  - A apresentação da conta do serviço a que se refere o 
parágrafo anterior deverá ser instruída com Relatório Módico, justificando o 

tratamento prestado. 

SEÇXO 	VII 

Dl ASSISTENCIA SOCIAL 

Art. 24 - A assistência social será prestada, objetivando pro 

poroionar aos aesurados e beneficiários a melhoria de suas condioões de vida, 

nos casos de deeajuetamento individual e do grupo familiar. 

§ 12  - A assistência social consistirá, sempre, na prestação 

de serviço, não sendo admitido o auxilio-pecuniário. 

§ 22 - O IPEAP organizará os plano. de Assistência Social, 'os 

quais eerio revistos periodicomente e regulamentados em resoluções do Cones - 

lho de Administração. 

§ 30  - Terá prioridade na aseistência social, a criança e o o 

adolescente, por eus oondição peculiar de Sor em desenvolvimento, o idoso em 

iminente risco de vida, a grávida e o deficiente físico, conforme dispositivos 

constitucionais. 

TI:ULO II 

DO CUSTEIO 

CAKTULO I 

DAS FONTES DE RECEITA 

Art. 25 . O plano de seguridade social a careo dc IPEAP será 

custeado pelas seguintes fontes de receitas: 

I - Contribuição dos segurados em geral, mediante o recolhi - 

mento de 8% (oito por cento) do respectivo salário de contribuição; 

II - Contribuição do Eotado, Fundações e Autarquias Estaduais 

empregadores, em quantia correspondente a 10% (dez por cento) do total da fo 

lha paga,a seuwearvidoresi 

III - Contribuição das Prefeituras aunioipais, que mantenham - 

convinioe coo o IPEAP, tomando por base o valor indioado no item anterior; 

Dotaçõee consignadas no Orçamento do Estado e crédimos - 

abertos um seu favor pelo Covorno Estadual; 

V - Recursos provenientes de convênios, contratos, acordos ou 

ajustes de prestação de serviços; 

VI - Receitas operacionais, inclusive multas, juros, quotas e 

taxas proveniente, do investimento de reservas; 

VII - Renda de bens patrimoniais; 

VIII - Receita de serviços assistenciais; 

IX - Neoursos de operações de orédito; 

X - Doações, legados, auxílios, subvençõee e rendas extraordi 

náriae não previstas nos ¡Ume anteriores; 

XI - Cotas-partes doe segurados à razão de 20% (vinte por oen 

to) calculados sobre os custos doe serviços de asaistência à solde; 

XII - Juros deoorrentoe do parcelamento de despesas no tratamen 

to de eaóde dos segurados e dependentes, nos termos do parágrafo 72  do artigo 
22 desta iail 

XIII Juros, multas e oorregio monetária, de pagamento de quan 

tias devidas ao Instituto. 

§ 12  - Conetitui salário de pontribuipio, para os efeitos dos 
ta Liais 

1) - Servidores civis, inolusive Os que es encontram em dispo 

nibilidade e militares ativos: venhimentos, salárioe ou soldos acrescidos de 

todas ao vantagens, exoetuando-see sa1ário.fami1ia e pagamento de natureza in 

denimatória, como diárias • ajuda de oustoe; 

2) - Para oe demais contrabuintee facultativo, o valor por - 

eles deolarado. 

§ 22 . Sempre que a moutaansal percebida pelo oontribuinto - 

for inferior ao mínimo estabelecido no parágrafo anterior, o &sio empregador 

respectivo complementará a oontribuiçao ate aquele limite . 

§ 32 o salário de contribuição é a importância corresponder 

te ao mãe normal de trabalho, não se levando em'otinta as deduções ou partes - 

não pagas por falta de frequência integral. 

§ 4 9  - No osso de acumulação permitida em Lei, o salário de 

contribuição será a remuneração do servidor. 

§ 52 - Considera-se remuneração, para fins desta Lei, a retri 

buição integral correspondente ao mês de orabalho, oomputadai todas as impor 

tânciaa recebidas a qualquer título, inclusive gratificasses de quaisquer es 

péoice,salvo o que preceitua o item 1 do parágrafo 12 do artigo 25. 

§ 62  - A contribuição do servenouário da Justiça é oalculada: 

1) -Para os que percebem exolueivamente pelos oofree AMO 

coa, sobre o vencimento-base; 

2) - Para os que percebem peloe cofres páblicos mais ouataa 

sobre a soma do vencimonto-base e das cestas; 

3) - Para o titular de oficio ou serventia da Justiça não re 

munorados pelos cofres pUblicon, sobre a renda mensal do respectivo ofício ou 

serventia de Justiça. 

CAPIWL0 II 

DA AaRECADAaK0 

Art. 26 - A arrecadação e o recolhimento das contribuições e 

de quaisquer importâncias devidas ao IPEAP serio realizados com observância - 

das seguintes normass 

I - ao empregador caberá, obrigotoriamente, arrecadar,atravée 

de oonoignação em folha deapagemento, as contribuiaões e 

quaisquer outras importâncias devidas pelos soguradoe, re 

colhendo-as ao IP:AP, juntamente cora as contrabuiçõee por 

ele devidas, até o 102 (décimo) dia do mie subsequente: 

II - mediante desconto realizado diretamente pelo IPEAP, inci 

donte cobre a remuneração mensal de seus servidores; 

III - atravís do recolhimento direto ao IPEAP pelos próprios se 

gurados facultativos, no prazo fixado no loem I deste ar 

tigo. 

Artigo 27 - Farão recolhimento das contribuições independente 

monte de intervenção da respectiva entidade empregadora; 

I - O eeaurado obrigatório que não esteja percobendo remunera 

ção dos cofres ptiblicoe; 

II - O eesurado obrigatório ativo, que, por qualquer motivo, 

deixe de ser remunerado pelos cofres páblicos, inclusive 

na hipótese de licença ou afastamento outros previstwe az 

lei; 

III - O segurado facultativo, a que se refere o artigo 6 2 ,0alvo 

os indicodos no Inciso :II que terão. suas contribuições 

descontadas na forma prevista no artigo 26. 

Parágrafo tinia° . Na hipótese da concessão de auxilio-m:1u 

são, a contribuição do segurado será descontada =valor do benefício menosl 

mente pago. 

Art. 28 O atraso por 3 (ti.is) meses consecutivos, no paam 

mento de contribuições mantidos em carátor facultativo importará no cancela 

mento automático da inscrição do segurado no IPEAP, sem possibilidade do reva 

lidação ou restituição duo contribuições já pagas. 

Art. 29 - A falta de desconto ou recolhimento de contribuição 

na formg prevista no art. 26, importará em crime de responsabilidade do serva 

dor encarregado de ordenar e 'supervisionar o pagamento da remuneração que se 

caracterize como salário-do-contribuição. 

Parágrafo Único - Compete ao superior hierárquico imediato do 

servidor faltoso determinar ou propor no prazo de 30 (Trinta) dias, a contar 

da caracterização da falta, a instauração do processo administrativo para 

apuração da responsabilidade, sob pena de incorrer no mesmo ilioioo. 

Art. 30 - O recolhimento de contribuições na forma pre 

vista no art. 26, incisce 1 e II, é considerado dever do servidor e condição 

para o exercício da função. 

Parágrafo linico - Será afastado do exercício o servidor 

em falta de r000lhimonto de contribuições, não podendo reassumir enquanto 

não regularizada sua situação perante o IPEAP. 

Art. 31 - As contribuiçãos ou prestação não recolhicbos 

tempestivamente ao IPEAP terão seus valoree atualizados monetariamente, em 

oarater irrelevável, até à data do pagamento, independentemente das sanções 

cabíveis. 

§ 12 - Os juros moratórios serio oalculadoo à taxa de 

0 (um por oonto) ao mês; 

§ É2  - A comoção monetária será oaloulada de 	acordo 

com os índices oficiais estabelecidos para os oréditoe da Fazenda Estadual. 

3 0  - A multa de mora, deoorronte do 	inadimplomento 

das obrdsaçõos, será de 10% (doa por cento) do valor da. contribuição oupros 
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• tação não recolhida tempestivamente. 

	

art. 32 - A falta do recolhimonto, por G (seis) 	meses 

cor. cativos, do oontribuiçSes devidas por segaredos facultativos, importará 

no automático cancelamento da sua insoriaaão. 

	

§ 1; - Et nenauriÀ hipétese e por nenhum motivo, 	aerá 

	

admitida a revalidaçao da inscriçao canoolada, facultando-se porém, 	nova 

insoriçao. 

§ 29  - Não produzirá o Coito de convalidação da itmeri 

	

ção oanoelada o recebimento, polo IWAP, de contribuiçãoe recolhida* 	por 

seguradoo facultativos em aébito, apcis o período a que se refere acto artigo 

§3 - Ë vedada a restitui0o de contribuiçõos recolhi. 

das por segurado facultativo, salvo aquelas aludidas no parágrafo anterior . 

§ 44  - Aquole que voltar a ser securado, depois de ter 

perdido a oondição de associado, fica eujeito a novo período de coró/leia, nos 

termos do artigo 10 desta Lei. 

árt. 33- O sul:rodo responsável pelo recornimento de contri- 

buiçSee e preetaçaen dirotamente ao IPEAP e qua se encontre em débito - qual 

quer que seca o período - não fuá jus ao gozo de quaisquer dos bone:Motos pre 

vistos noste Estatuto. 

Art. 34 - Em ouses excepcionais poderá o IPEAP parcelar o dí 

bito - acrescido dos adicionais cogitados no artigo 31 - cujo recolbizento seja 

de ropponsabalidode direta dos seauradoe obrigatórios. 

§ 19  - Sobre soldo devodor parcelado, acroscentar-se-ãO, tam 

bém, em cada mis, juros e correção monetária. 

§ 29  - Ao parcelas do debito e adicionais devoro sor recolhi 

das juntamente com contribuiçõea c proota95es vinoendas. 

§ 3 9  - Durante o prazo ao oarcelamento e enquanto mantido - 

atualizado o recolhimento das parcelas, ao segurado e restabelecido, a titulo 

precário, o gozo dos beneficiou da noguridade aocial. 

elg - No eorá admitido novo parcelamento de debito anterior 

mente parcelado ou de contribuiçaes ~lidam e vineoralaa durante o prazo de paa 

pelamento. 

Aro. 35 - Nau mesmas bases previstas no artigo anterior, pode 

rá o IPE419  paapelar débitos cujo recolhimenao seja do reeponsabilidaae direta 

das entidades empregadoras. 

Art. 36 - leaccluida a bipOtese previstas no § 29 do artigo 34 

não corá admitido, qualquer que seja o motivo aaelEado, recolhimento de contri 

buiças e consignaçães oorrespondentes a um período mais reoente, existindo de 

hito anterior. 

CAP:TULO III 

ro PATUIRMIO 

Art. 37 - O patrimônio do IPEAP não poierá ter trolicação di 

vares da estabelecida mate decreto, sendo nulos d.e pleno direito oa atou (lua 

violaram opto precato, sujeitos vaus autores às aançôos locais. 

1; - 0 Dal? emproaará sou paarimônio de acordo com plano2 

que tenham om Vimtat 

1 - rentabilidade compatível com os imperativos atuariais do 

plano de ouuteio; 

II - gurLntia real dos invJavAiontosl 

:II - manutençõo do poder aquisitivo dos capitais aplioados; 

IV - teor social doo invoreSee. 

2Ç - 02 bens patrimoniais do EPEal,  someEte poderão ser alie 

nados eu gravados, adianta proaonta Co 'arcoidonto do Inctituto, aprovado pelo 

Oonoolto, oncamirbada zo Covornealoa do Dotado, e aprovado velo assembléia Legis 

lativa. 
§ 3Ç O ps.triOnio do IPCIF oonatitui-se de: 

I - Uns móveis e iM6vai2; 

11 - Aç5e2, Apolices eTítulos; 

III - Reserva técnica do contiagência e fundos de previdêncaa; 

IV - 2ranaferônciae ou doapSes. 

49  - Serão nulos de pleno direito os atos que violarem os 

precoitoa deste capitulo, sujeitos os Seus =orce às sanes adminisorativam 

civis e penais, previstas ruo Legislas:Ui específica. 

Cn1.0 :V 

DA Cd0a0PIO 12011laCA PfliCA 

Art. ja - O exercício financeiro coincadirá COM o aro civil e 

a contabilidade do IP:.*AP obedecerá, no que couber, às normat gorais adotadas pa 

lo Betado do Aoepá, atendidas as peculiaridades de natureza atuarial. 

Art. 39 - A proposta orçamantária para o exercício aeauinte 

devorá ser zebeetido aolo iroaidonae do aonoeiho dm Adminiatraçoo do IPEA2 ou 

lei. 
Art. 40 - O Balanço Gral,.com apuração do 'resultado de exor 

círio, deverá ser apresentado pelo Presidente dtfMAP ao Uovernadcr do Estado, 

oon o par000r do Conselho de Aministração do Instituto, Cabendo ao Chefe do 

EXeoutivo remete-10 ao Tribunal de Contas para análise aparecer tôonico. 

TITULO III 

DA ADMIDISTPAg0 

CAPITEM° 

DA 0ftGAITISAQX0 AW-DIIETRA=VA 

Art. 41 -A estrutura organizacional básica do IPEAP e compos 

ta de 6 (seis) nlveis aeoisérios e operaoonai% oempreenassao: 

I Decisão Colegiada; 

a) Conselho de Administraçio 

I/ - Direção Superior: 

a) Presidência 

III - Assessoransw:os 

a) gabineze cio. Presidência; 

b) Consultoria Juridaoa 

c) asseasoria Técnica 

• IV- Execução Instrumental: 

a) Diretoria Administrativa Financeira 

• '7- Ezobuoão Programática.: 

a) Diretoria de Paevidancia e assistência Social; 

b) Diretoria de Asoistância & Saále. 

VI Atuação Regionalizada: 

a) Agencias Racionais'. 

Art. 42 -.0 detalhamonto ia estrutura organiiacional báeica 

do IaRAP, a nível divieionol o oocoional, será deftnido no Regimento Interno e 

fixado por ato do 3xce1entisoimo Sodhor 3overnador. 

CAPITULO 

DO CONSELHO DE AIVINIST2AP0 

Art. 43 - O Conseno de Admanistração do Inaaituto de Previ 

dência do Estado do Ar.aoí- MO, constituído como Orao consultivo e delibe-

rativo de decisão colegiada, á composto por 7 (to) membros. 

19  - 0 Conselho será integrado pelos seauinteo membros nato& 

a) Soorotário de Estado de Aelminiatraça; 

b) Seoreterio do Estado de Fazenda; 

c) Secretário de Lotado de Saúde 

d) Presidente do :PEaP. 

§ 24  - Integrarão etamtem o Conselho Ce Adainistwação mais 3 

(tr"es) membros, indicados, com lista triplica de cada voga, oolo Segretário de 

Estado de administração ao Governador do Estado, que relacionar e e nomeará os 

citados membros, coo mandato de 2 (dois) anos, permitida a reconducão por igual 

• período. 

§ 39 - O Conselho de administração será presidido pelo Presi 

dento do IPEAP. 

§ 4g - Os nembros do Conselho serão substituídos, em sede ira 

pedimentos eventuais, por seus respectivos suplentes, nomeados pelo Governador 

do Estado para um mandato de 2 (dois) anos cada, 'omitida a recondução por - 

igual período. 

§ 52 Ccorrendo vaga dentre os membros natos, a mesma será 

preenchida pelo novo titular do órgão, onde tenha ocorrido a moizificaçãoy 

§ ég Ccorrerdlo a vaca dentre os demais membros, assumirá o 

respectivo suplente, que concluirá o mandato, na condjçâo de titular. 

Art. 44 - Ao Conselho de Administração comute: 

1 - definir política de aeguridade social e financeira do Ins 

tituto; 

II - apreciar o =ovar os planos e programas da investimentos 

do Instituto, que deverão ajustar-se às diretrizes do .0o 

ver= do Estado e ao normas do Sistema Estadual de Flano 

lamento; 

III - estabelecer especificaçees gerais, aprovar tabelam de pra 

ço2 de ocrvioos de assistência medico-aoapatalar, observa 

da a legielação em vicor; 

IV - manifestar-se previamente cobre contratos, convenioa e 

acordou ou ajustes, Observada a legislação pertinente; 

V - aprovar os critérios para aquisição, cessão, doação, per 

imita, locação, bem como autorizar a aliona00 do bens ia 

tegrontes do patrimônio do IPEAP, observada a legislação 

pertinente; - 

VI . apreciar e aprovar a procramaçãO anual da trabalho o a - 

proposta de orçamento do Instituto, bem coso suao altora 

Oco no decorrer de sua execução; 

VI/ . autorizar a abertura de créditos adicionais e et:Teclais, 

bem como a.transposição de verbas nos limites das dota 

çães globais aprovadas; 

VIII . apraoiar os balanceies, balanços e inventários anuais do 

IPEAP; 

IX - apreoiarnovos planos de benefícios atuei-cimente estrutu 

rodos; 
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X - deliberar sobre projetos de regulamento e tabelas referen 

tas ao pessoal do Instituto, inclusive planos de aperfei-

çoamento, enquadramento, graíificação o outras vantagene, 

submetendo-oa à aprovação do Governo do Estado; 

XI - belear resoluções conpreandendo normas de caráter geral 

inclusive aprovando o seu reginonto interno; 

XII - propor ao Governador do Estado medidas que escapem à ale 

dá do Conselho, relativas à polltioa assistencial e previ 

denciária do Estado; 

XIII - fixar área de jurisdiçio doo Agências Regionais do IPEAP; 

(IV - deliberar sobro outros assuntos que lhe sejas submetidos 

por 

 

seu Presidente; 

§ lp - Em nenhuma darematériae poderio cor apreoentadas,peioe 

conselheiros, propostas ou emendas que aumentem despesa sem alocução de receita 

corresponiente. 

22 - Os processos atinentes à apreciação das matáriaa a que 

aludem os iria:e:ou III, IX, X e XII somente se concluirão com a hoaologação pelo 

Governador do Estado. 

§ 32  - Os processo:: atinentes à apreciação das matérias a que 

alude o inciso VIII, além do apreciação pelo Governador do Estado, será encami-

nhado a julgaimonto ao eribunul de Contao do Estado. 

Art. 45 - O Conselho de Administração reunir-se-á ardinexia 

menta uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocado pelo 8812 Preei 

dente. 

Art. 46 - Os Conselheiros fazem jás exclueivamonte a uma gra 

tificação por reunião ao Conselho de Adeineotraoão a que oomparecem. 

12 - A geatifioação pe comparecimento a cada reunião do - 

Conselho de Administração do Instituto de Xevidência do Lotado do Ameeá-IPELP, 

paga a cada Conselheiro, deve ser igual a 9% (cinco por oento) da remuneração - 

básica do Presidente, ajustado para o valor múltiplo de Cre-5.000,00 (oinoo mil 

cruzeiros) imediatamente superior. 

§ 2 2  - O Conselho de Adminiatração terá uma Secretária, que 

perceberá, a título do gratificação, jeton razão de 2% (dois por canto) da re 

muneração básica do Presidente do IPEAP. 

CAPITULO III 

De PRESIDENCIA 

Art. 47 - A Presidi:moia será exercida por um Presidente de li 

ore escolha e nomeação em comissão, polo Governador do Estado. 

Paráerafo Iniço - O Presidente tomará posso perante o noverna 

dor do estado. 

Art. aa - Compete ao Presidente do IPEAP: 

I - Presidir como meebeo nato, o Conselho de Adninistração; 

II - Plenejar, organizar, orientar e controlar as atividades - 

dessenvolvidas pelo Instituto, visando a execução da política de seguridade so 

cal; 

III Superintender e gerir todos os negócios o poorações do - 

IPELP; 

IV - Cumprir, e fazer cumprir a leeislaçâo providenciaria e as 

deliberações do Conselho de Administração; 

V - Submeter ao Conselho de Adminiseração o plano de salário 

e Carreira do Poosoal do IPEAP; 

VI - Sutmeter à aprovação do Conselho de Aaninastragão o Pro 

grana Anual de Trabalho, a Proposta Orçamentária e os pedidos de abertura de - 

°rédito adicionais; 

VII - Submeter à análise e aprovação do Conselho de Adeinistra-

ção o Balanço Anual do IML?, os Balancetes Trimestrais e o eelatório das ativi 

dados desenvolvidas, acompanhados de documento° elucidativos; 

VIII - Prover,na forma da lei,os cargos e funeões do IP:2P, bem 

comerpraticar quaisquer atos relativos à adminisoração de pessoal; 

IX - Adquirir, alienar ou gravar bens patrimoniais do IREAP me 

diante previa autorizaeão do Conselho de Adninieeração; 

X - Processar o cubmetor a juleamento do Conselho de Adminio 

tração os recursos interpostos; 

XI - Kanter contato com os Orgãos congêneres do Paio, procura 

do conheoer a ~loção tecnioa doa meamos; 

XII - autorizam o pagumento de auxílio e benefício° previstos - 

na legielação do IMA?, atendidas as foemalidades legols; 

XIII - Expedir portarias, inetruçOes e ordene de serviço, promul 

gar Regimentoe, fazer,publioar e executar acórdãos e resoluções do Conselho de 

edminiseração, no âmbito de auoa atritaições; 

XIV - Representar o .IPLIP em Juizo ou fora dele, podendo conati 

tuia' mandatários; 

XV - Pirmar convindos com entidades pUblicas e privadas;  

ção de óreão que integram a estrutura administrativa do IPEAP. 

XVII - Exoroer outras atribuições no imbito genárico e práprio - 

da competência do Orgio. 

Art. 49 . Eta seus afastamento e impedimentos o Presidente se 

rd subotituído pelo titular de uma das Diretoria& do IPEAP, a seu critério, de 

vendo ser desienado por ato do Excelentíssimo Senhor Governador. 

Art. 50 - Os vencimentos e g gratifioajáa de representação do 

Presidente do IFeAP, serão fixadas atraváe de lei estadual. 

Art. el.-. No exercício do cargo, o Presidente terá os direi 

tos e vantagens, deveres e o obrigações estipuladas para o funcionaliemo pUbli 
co civil estadual, por opte Eatatuto e legislação específica. 

TITULO IV 

DeS DISVGSIÇOES FRUIS 

CAPITULO  I 

DAS DISPCSIÇMS GEe4IS 

Art. 52 - Serão ee confiança Os carepa de Cheee de Gabinete 

da Presidência, Consultor Jurídico, Assessor e de Diretor, Chefe de Departamene 

te el de Divisão do IPEeP. 

Parágrafo Jnico - A nomeação poro o exerolcio de cargo de coe 

fiança do IPEOP, dependerá cumpre de právia aprovação do Conselho de Administra 

cão Um indicações tia Presidência. 

Art. 53 - Co pervidores do IPEAP ficarão sujeitos ao regime 

do Estatuto dos hancionário Público:: do latido do Amapá e demais legislaçio per 

tinante ao assunto. 

Parágrafo neco - Poderá a Presidência do Instituto admitir - 

servidores pelo ro teia° da Legislação Trabalhista, para atender às nocesaidadee 

imediata dos serviços do órgão. 

Art. 54 - O IPEAP poderá fiscalizar em qualquer árção repeon 

:nível pelo pagamonto do peemos]. seeurado, o desconto de conteibuiçõea e qual 

quer importincio que lhe forem devidas, devendo os responsáveis proporcionarem 

à fiscalizaeão todas as inforuações pertinentes.- 

Art. 55 - Sem prejuízo da apresentação de documentos comproba 

trios das oondiçõos exigidas para a continuidade dos benefícios, o IPeAP manta 

r4 serviços de inspeção, destinados a investigar a manutenção das condição° pa 

ra o recebimento doa benefícios estabelecidos neste Estatuto. 

Art. 56 - Das decisões do Presidente do MeV, caberá recur 

ao adninistrativo para o Conselho de Adaieistração, e das decieõec deste, medi-

aaae encooinhumento do Presidente, recurso para o Governador do Estado. 

§ 12 - O recurso adninictrotivo :será interpoeto, em qualquer 

hipótese, no prazo de 15 (quinze) dias átois, contardo-se este, a partir da pá 

blicação no Diário Oficial do Estado, das eecisões proferidas no processo; 

22  - bão será reconhecido o reourso interposto intempesti 

mente, ficando mantido a decisão proferida; 

3-z - O recuroo administrativo interposto por petição di 

rieida ao Presidente do IPeAe, conterá; 

I - Os nomes o qualificação doe bonoticiárioo; 

II - Á exposição do fato e do direito; 

III - As razões do pedido de reforma da decisão; 

IV - C podido da nova decisão. 

§ 42  - O recurso administrativo será recebido no efeito de 

volutivo e suspensivo. 

§ 512 - As decisões serão proferidas sempre em despaoho fun 

dementados. 

CAP/2110  II 

- DAS DIePOSIÇOSS TRANSITCRIAS - 

Art. 57 - A partir da dota de publicação do preuonto Eatatu 

to, os serviços técnicos administrativos cereo implementados gradulmente. 

earáen'afo Vnico - De acordo a que se refere esto artigo, de 

vorá igulaenee ser criado o Qeseleo do eeceoal do IP2AP. 

Art. 53 - es recursos financeiros proveniontee da contribui 

ção mensal doo atuais funoionários do Quadro provioório estadual e do Governo 

do Estado, que se encontrarem, até a data de implantaçâo efetiva do Instituto, 

depooitadoe em conta bancária vinculada, conotituir-se-ao receita do nele. 

Art. 59 - Os vasos omissos neste Estatuto, no reeimento /t 

terno o no Regulamento geral serão resolvidos atravás de resolução do Conselho 

de adoinietraçeo do WEAP. 

Art. 60 - O presente Estatuto entrará em vigor a partir da 

data de sua publioasão no Diário Oficial dc 'eotado. 

MenapáeAP, em 09 de setembro de 1.991. 

ANKIBAI 	BARCELLOS 
Governador do Estado 

XVI - Propor ao Conselho de Adminictrapão a criação ou moditioa 	 * eeoublioado de acordo com o Art. 22 da Lei na 0023, de 30 de junho de 1992. 
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I TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAÕ 

SECRETARIA DA 1a VARA 

- 
ATA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA 

Juiz 	Federal : MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Dir. Secretaria : Maria dos Anjos Tavares da Silva 
Processo : 	92.0001645-9 	- 	?rot: 	241:1/92 
Classe 
Fxqta 

: 03000 - EXECUÇÃO PISCA
: FAZENDA NACIONAL 

Advogado : João Marcues da Costa 
Excdc : MORAIS & FILHO 
Vara : 	001 

?roucas° : 	92.0001646-7 	Prol.: 	24/11/92 
21asae : 03000 - EXECLÇÃO FISCAL 
Exqte : FAZENDA NACIONAL 
Arvopado : Raul Rangel ee 3arborema 
Excdo : A. BARRIGA & IRMÃO 
Vara : 	001 
Rrocesso : 	92.0001847-5 	From: 	P4/11/99 
2..aaJa : 03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
7:xc:te : FAZENDA NACIONAL 
Excdo : PEDRO CONRADO 
Vara : 	001 

• 
Praceaao : 	92.0001848-3 	Pr:: 	2/,11l9 9  
ClLase : 03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
Exa.c" :FAZENDA NACIONAL 
Aavogade : Raul Rangel de Bcrborema 
Excdo : COSTA & FILHOS 
Vara : 	001 
Processo : 	92.0001849-1 	Prot: 	24/11/52 
Classe : 03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
Exctc , : FAZENDA NACIONAL 
Advogado : Pau 	Rangel de Rorhn-era 
Excdo : PAULO ASSUNÇÃO LEMOS 
Vara : 	001 

Processo : 	92.0001850-5 	Prot: 	24/11/92 
Classe : 03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
Exqte : FAZENDA NACIONAL 
Awrogado : Raul Rangel de Borboçema 
Excec : WANKES DE ARACÃO ARAUJO 
Va-a : 	CO1 
?1 ,..cesso : 	92.0001851-3 	Proo: 	2L/1:/99 
C:asse : 03C00 - Er:2[1CA:: FISCAL 

FAZENDA NACIONAL 
Advogado : Raul Rangel de Borhorema 
Exado : NOE XAVIER DE ANDRADE 
Vara : 	001 

Processo 
Clsse 	- 
Ex7.e 
Advogado 
Exado 
Vara 

: 	92.0001852-1 	Prot: 	21/11/n97 
: 03000 - EXECUÇÃC FISCAL 
: FAZENDA NACIONAL 
: 	Pau: Rangel de .r3orborema 
: ZACARIAS ALUES DOS SANTOS 
: 	001 

Processo : 	92.0001853-0 	Prot: 24111192 Casse : 03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
Lacte : FAZENDA NACIONAL 
Advogado : 	Raul Ranpel de Borborema 
Exado : ALUIZIO FONSECA 
•Vars. 	. : 	001 
Pronesao : 	92.0001854-8Prot: 24/11/92 
',lasse : 0300L - EXECUçÃO FISCAL. 
Exqte : FAZENDA NACIONAL 
;Advogado : Raul Rangel da Borborema 
'Excda : JOSÉ ALVES DANTAS 
Vara : 	001 

Processo : 	92.0001855-6 	Prot: 2411/92 
Casse : 	03003 - EXECUÇÃO FISCAL 
-Jacte ; FAZENDA NACIONAL 
Advogado : Raul Rangel de Dorbcrema 
Excdo : 	I. F. LEAL 
Vara ; 	001 
Processo : 	92.0001856-4 	Prot: 24/11/92 
Classe : 03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
Exqae : FAZENDA NACIONAL 
Advogada : 	'Sito Livao 
Êxodo : ENEAS‘BARBOSA 
.Vara : 	001 

Processo : 	92.0001857-2 	Prot: 24111/32 
Classe : C:, 00C - EXECUÇÃO FESCAL 
Exqte : FAZENDA NACIONAL 
Excela : M. E. NUNES VENTURA 
Vara : 	1101 
Processo 	. : 	92.0001858-0 	Pro.: 24/1:/92 :lasse- . 	; 03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
Excite : FAZENDA NACIONAL 
Excdo : RAIMUNDO POMPITJB. RODEM= 
Vara : OC: 

Processo 	: 92 .0001859-9Prot: 24/11/92 
C:asse 	: 03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
Exqte 	 : FAZENDA NACIONAL 

2xedo 	: MDMIVDNA CANDTDA DE UMA E SILVA 
E OUTROS 

Vara 	 : 001 

P-ocesso 
Classe 
Exgte 
Excdo 
Vara 

Processo 
Classe 
Exqte 
Exoeo 
Vara 

: 
: 
: 
: 
: 

: 
: 
: 
: 
; 

92.0001860-2 	Prot: 	24/11152. 
05000 - EXECUÇÃO FISCAL 
FAZENDA NACIONAL 
COSTA & FILHOS 
001 

92.0001861-0 	?rot: 	24/11/92 
03000 - EXECUÇÃO FESCAL 
FAZENDA NACIONAL 
A. M. DE ABREU 
001 

Processo : 92.0001862-9 	Prot: 24/11/92 
Classe : 03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
Exqte : FAZENDA NACIONAL 
EAcdo : VICENTE CARDOSO 
Vara : 001 

Processo : 	92.0001863-7 	Prot: 25/11/92 
Classe a 03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
Exqse : FAZENDA NACIONAL 
Exado : ABIL10 MARQUES DE CARVALHO DIAS 
Vara : 	001 

Processo : 	92.0001864-5 	Prot: 	25/11/92 
Classe : 03000 - EXECUÇÃO Fia:A:. 
Excite : FAZENDA NACIONAL 
Excdo : IRMÃOS CARDOSO 
Vara : 001 

?rocesao : 	92.0001865-3 	Pro.: 	25111/92 
0 -aassa : 03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
Exqte : LNSTITUTO NACIONAL DE COLONTZAÇÃO E RE 

FORMA AGRÁRIA - INCRA 	 . 
Exr.Wo : ADELINO IMA= GURrÃO FILHO 
Vara : .W1 

Processo : 92.0001866-1 	Pr= 	25/11/92 
Classe :03000 - EXECUÇÃO FISCAL 
Exoae : Rwrin immour. DE 00101 	E RE-- 

FDIMA. AGRARIA - EXMA 
Excdo 
Vara 

: ROBELMO JOMS G. ME AUMERQUE 
• : 	001 

Processo 	: 	92.00038670 	Prot: 	25/11/92 
Classe 	:. 05000 - AOES DIVERSAS 
Autor 	 : DETITUTO NACIONAL DE C010É1IZAQ .À0 E RE 

rORMA AGRÁRIA - INCRA 
E. COMES DA SILVA & CIA 

Vara 	 : 001 

Proaessa 	: 	92.0001866-8 	Prot: 	25/11/92 
Clase. 	: 03000 - EXECUÇÃO F:SCAL 
Exqte 	 : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇZ 

E REFORMA AGRÁRIA - mcia 
Excdo 	 : ALFREDO Mil TAVORA. GONSALVES 
Vara 	 : 001 

Processe 	: 	92.0001869-6 	Prot: 	25/11/92 
Classe 	 : onbo - EXECUÇÃO F:SCAL 
Exqte 	 : nemMTICLumnom IE. =migo E RE . 

FORMAAGRÁMA - INIBA 
Excdc 	 : JORGE DA SILVA FEDRETRA 
Vars. 	 001 

Processo 	: 	92.0001870-0 	Pro:.: 	25/11/92 
06001 - :ARTA P -3ECATáIA 

Reqte 	 : JOSÉ GEMAQUE RUT SECO 
Rendo 	 : 

 
MÁRIO BARAUNA - 
GOVERNO DO ESTADO 'DO AMAPÁ 
UNIÃO FEDERAL 

tara 	 : un 

Contem a presente Ata de Distribui 
c5n 	Automática, 	26 (vinte e seis) processos. 

	

. 	, 
Yacapa, 26 da novembro de 1992 

, 

MIADOS 	, 4 	T ARES DA SILVA 
Direto a da Secretaria 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 1a VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 19924  

Juiz .feCeral 	MARCUS VINTCIUS REIS BASTOS 
Dir.Seeretaria: Maria dos Anjos Tavares da Silva 

Re:int. Posse : 92,0000384-2  
Autw. 	: INFRAERO - EMP. BRAS.DE  INFRA-ES- 

TRUTURA AEROPORTUÁRIA 
Acjvogado 	: Jairo Rezende 
Reu 	 : ABRIL COMERCIAL DO AMAPÁ LTDA. 
Advogado 	: Jose Guilherme da Silva Bastos 

'Cntime-se a Autora-Exeqfiente pa- 
ra reauerer o que entender de ai- 
reito. Mcp, 	24.11.52. MARCUS V:NI 
CIUS REIS BASTOS- JUiz Federal Suil 
tiLuto.v 

, 
A o Crdineria: 92.0000325-7 
Autores 	: NILSON MARQUES PEREIRA e MANOEL DA 

' CIMAR GONÇALVES BARBOSA 
Advogado 	: Flavia Costa Cavalcante 
Rea 	 : FAZENDA NACIONAL 

"J. Digstac-Autar sobre a Contes- 
tação. Mcp, 25.11:92. MARCUS VTRI 
CIUS REIS BASTOS.- Juiz Fed.Subs= 

Exec.Fisca1 
Exegiente 
Executado 

titpto." 	
_ 

: 	92.0001410-0 
: FAZENDA NACIONAL 
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMA-
PÁ - CEA 
"J.Indefiro. Ex vi do art.8e,TI, 
da Lei ne 6.s3o/R5, 	e: citação foi 
formalizado em 12.11.92. 	Transcor 
rido in albis o prazo do art.8 2 , -  
caput, expeça-se mandado de penho 
ra e avaliação, penhcrando-aa tar7 
tos bens quanto bastei plra ealdj.r. 
a divOcla de f... 13 (Lei 1 2 6 . 830 / 
80 	art. 	9 2 ). 	1.W:o:, 	25.11.P2. 	PiA 

- BASTEIS- CUS VINICIUS REIS 	Juiz :.''' _ 
deral Substituto." 

EX.jc. -Fiscal : 92.0001411-9 
Exeaüente :- FAZENDA NACIONAL 
Executada : JOSÉ ORLANDO PEREIRA SANTANA 

"InVme-ce o Executado para efe-
tuar o pagamanLo da div ida e da:, 
custas jueÀczais. O pagamento se 
clara em conformidade com o art,54 
da Lei n 2  8.353, de 3O.12.91,cor-
rigidos pela UFIR diria. Mcp, ?a 
11.92.MA3CUS VTNICIUS REIS 3ASTO:"3 
Juiz Federaa Substituto." 

Exec.Fiscal : 	92.0001449-6- 
Exeqüente : FAZENDA NACIONAL 
Execuoado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE CO AMA- 

PÁ .- CEA 
"J.Indefiro.Ex vi do art. 	8 .°, 	1_, 
de Lcl n 2  6.9307.g0, a r.,-.açao fni 
fol4malizada c0 12.11.92, Trans= 
rido in lbis o araza dc art. 8 27 
caputT-expeça-se mandado de penho 
ra e avaliação, penharando-se taií 
Los batas 'quanto bastam nara sal- 
dar a divida de f1.13 	(Lei 	n2  
6.830160 	art. 	9 2 ).1. 	Mco, 	25.11. 
92. 'MARCOS V.U1CIUS REIS BASIOS- 
Juiz Féderal SubstiLuto." 

Ao5o Criminal : 92.0001589-1 
Autor : JUSTIÇA PÚBLICA 
Réus : PARLO LOPEZ HIDALGO, BETANIA NELI 

AME DA SILVA e RAIMUNDO NONATO a 
SILVA 

Advogado : Valdemir Marvulle 
laT.Remetam-se as autos ao Eg.TRF-
la 'Regia°. 	Xcp, 	25.11.92. 	MAPCUS 
VINICIUS RETS 3ASTOS- Juiz Federal 
Subsoituao." 

Exec.Fiscal : 92.0001672-3 
Exeqüente : FAZENDA NACIONAL 
Executado : UBIRATAN DA SILVA VALE 

"O pequeno valor das custas proe 
suais devidas (f1.08) torna anLi-
econcmiea sua cobrança judic - s1. 
Destarte, 	determino c ar•uivamen- 
to do fe'ao, 	sem baj.xa na diszri- 
tuiço. 	:ntimem-se. 	Xcp,25.11.92. 
21.ARC'jS V:NIC:US REIS BAS!OS- Ju:z 
Federal Substituto. 1  

AUTOS COM SENTENÇAS 

Justifienão : 92.0001806-8 
Justificante : PAULO AMILCAS COSTA DA SILVA 
Advogado 	: Eugenio Carlos Santos Fonseca 
Justificado 	: UNIAO FEDERAL 

' 1 _6,- Por todo o expnsno. JULGO 
ENCERRADA a presente Jusaificaçao 
e determina a enarega dos auaosac 
jusaificante dacorridas 48 (guaren 
ta e cioo) horas da pualicuçao deã 
ta seritenaa ;CP:: ara.856, caput).-  
Cuasa:a ja pagas. Sem hnnorarios ad 
voaatiaioa, por incabíveis face a 
natureza dc feto. P.R.i. Map,- 25. 
11.52. MARCUS VENICTUS REIS BASTOS 
Juiz ataJral Substituto," 

AUTOS COM SENTENÇAS TDRNTICAS 

Ação Criminal 
Agtcr 
Reu 

: 	92.0000622-1 
: JUSTIÇA PUBLICA 
: LUIZ ERALDO NOBRE JARDIM 

Açãn Criminal a 92.00062478 
Autor : JUSTIÇA PUBLICA 

1,,, , 
: MARIA L ÚCIA GOMES DE ARAÚJO 

A,:.50 Criminal : 92.0000629-9 
Autor : JUSTIÇA PÚBLICA 
Peu : MILTON DA SILVA 

"... 	5.- Por todo o exposto, DECLA 
RO EXTINTA A PUNIBILIDADE (CFP arY 
51, caput), oam face da oaorrencia 
da prescriçao da pretensão puniti 
va (CP ar;... 107, :V;. Publique- 
Registre-se e Intmem-se.Xcp., 	24. 
11.92. MARCUS VIN:CIUS R:S 3ASTOS 
Juiz Federal Substituto." 

ExecdFiseais : 	92.0aM.1834, 92.0001184-5 e 92.00011861 
ExeqUente. : FAZENDA NACIONAL 

47 	 .. 	- 

1 
f , :i 	-.1 ,, , 

Punpransa Wolal proaa conlças do raprog - tifia 
Ma) fltea pelem a redugbo, Reduçào de 62 e 71% do 
docurnonio ornal COM 	oaracZovistiog. 
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Executado 	: PIERRE ALCOLUMBRE FABRICA DE CAFÉ 
" ... 3.- Ex positis com esteio 
no art. 794, I, do Codigo de pro-
cesso ViVil, JULGO EXTINTA á. pree 

• sente 'Execução Fiscal. P. R. I.Ma 
capa, 25 de novembro de 1992. MAR 
CUS VINICIUS. REIS BASPOS - 	Juiz 

• Federal Substituto." 

Exec.Fiscal 	: 92.0001198-5 
Exeqüente 	: FAZENDA NACIONAL 
Executado 	: LUIZ FELIPE DE CASTRO E SILVA 

Exec.Fiscal 	: .92.0001266-3 
Exeqüente 	: FAZENDA NACIONAL 
Executado 	: CONSTRUTORA MIRANDA LIMITADA 

Exec. Fiscal : 92.0001268-0 
Exeqdente 	: FAZENDA NACIONAL 
Executado 	: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

Exec.Fiscal 
Exeqüente 
Eaccutado 

Exec. 	Fiscal 
Exeqüente 
Executado 

: 92.0001395-3 
: FAZENDA NACIONAL 
: JORGE DE OLIVEIRA 

: 92.0ó01408-9 
: FAZENDA NACIONAL 
: EQUADOR IND.E COM. DE CONSERVAS 

LTDA. 

Exec. 	Fiscal : 92.0001412-7 
Exeqüente : FAZENDA NACIONAL 
Executado : EMANUEL MOURA PEREIRA 

Exec.Fiscal : 92.0001472-0 
Exeqüente : FAZENDA NACIONAL 
Executado : ELISIO GOMES ARAÚJO DE ALMEIDA 

Exec. Fiscal :92.0001493-3 
ExeqUente :FAZENDA NACIONAL 
Executado : EMPRESA DE TRANSPORTES CANARIO DO 

AMAPÁ LTDA. 

Exec. 	l'iscal : 	92.0001556-5 
Exeqüenee : FAZENDA NACIONAL 
Executado : SEIRA SEG. E TRANSP. DE VALORES 

LTDA 	. 

Exec.Fiscal 	92.0001557-3 
Exeqüente 	: FAZENDA NACIONAL 
Executado 	Z PUBLICIDADE DO AMAPÁ LTDA 

"... 2.- Ex positis, com esteio no 
art.794, I, do Codigo de Processo 
Civil; JULGO EXTINTA a Execução Rd 
cal. Condene o Execueade nas cus-
:as processuais. P.R.I. Mc?, 25. 
11.92. MARCiS VINICIUS REIS 8AS:05 
Juiz Federal Substituto." 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contem o presente expediente 20 
feios cíveis e 04 criminais para conhecimento de 
despachos e sentenças. 

Macapa, 26 de novembrcede 1992. 

	

„ . 	r'; A. 	•oares des-  460;1/4  
ow. • de reorawla 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  

PORTARIA Ne 001/92-PRES/COM/CONCURSO 

O Presidente da Comissão.alo 2 2  Concur 
so Publico de Provas e Titulos para 
o Cargo de Juiz de Direito Substituto 
do Estado do Amapá, no uso de 	suas 
atribuições legais; 

CONSIDERANDO o disposto no § 4*, do 
art. 2*, do Regulamento do concurso em epigrafe, 

RESOLVE: 

Designar a Bela MARLI DE FÁTIMA ANDRA 
DE; Diretora do Departamento Judiciário, para.  
secretariar a comissão do 2* CONCURSO PÚBLICO 
DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE JUIZ DE DI 
REITO SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPA". 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO STADO s A, e ,  25 
de novembro de 992. 

	

/ 	a 
pas, .1 .WW5 mimavam nem 

.0 onourso 

ATO NORMATIVO Ri 005/92 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO ANAPÁ, no uso das atribuições conti 
das no Inciso XXIII, do Art. 26, da Reeolução n 2 . 
01, de.23 de agosto de 1991 e, 

Conaldermodo a proximidade do' final 
do exercício financeiro de 1992; 

Conaidarando que ha necessidade de se 
rem implementadas atividades relacionadas dbm 5 
encerramento de tal exercicio, contidas em Lei; 

Oonniderendo que á necessária a ,  fixa 
çâo de Um tronograma que permita desenvolver emmi 
atividades sem comprometer cadesempenho adminis 
tratiyo. e m.-preetaçao jurisdicional, RESOLVE: . 	. 

Art. ta - O encerramento do exercício 
finandairo relâtiVo ao ano de 1992, no âmbito da 
Justiça Estadual, obedeoara se diepoalçaea conti 
das no praeente Ato Normativo. o 'qual complementa 

a Legialaaa em vigor. 
Art. 2 11  - As práticas administrativas 

obedecerão ao seguinte_calendario: 
- a) Ate 30 de novembro de 1992 : 

encerramento ale 00ócedimentos licitatorios. 
b) Até 02 de Clezembro de 1992 : 

recebimento, no DECDF x  de processos administrati 
vos solicitandd emissao de N.E.; 

c) Ate 04 de dezembro de 1992 : 
emissão de N.E., pelo DECOF; 

d) Ate 11 de dezembro de 1992 : 
recebimento de material, na Seçao de Material e 
Patrimônio do D.A.A.; 

e) Ate 14 de dezembro de 1992 : 
recebimento no DECOF, de processos acbdnistrativos 
para liquidação e pagamento; 

11 De 21 a 31 de dammbnode 1992 : 
suspensao da movimentação no almoxarifado, levan 
tamento do estoque fisico, cotejamento fisico-fi= 
nanceiro e apuração do,balanço patrimonial; 

g) Ate 04 de janeiro de 	1993 : • 
entrega do balanço patrimonial e relatórios perti 
nentes ao DECOF. 

Art. 3* - Vencido o prazo de entrega 
de material fixadmelo presente Ato Normativo , 
sem a sua consecuçao, serao as respectivas Notas 
de Empenho anuladas. 

Art. git - O DAA, atraves da almnidade 
competente deverá encaminhar o rol de Notas de Em 
penho relativas á material não entregues, ao DECOF 
no mesmo prazo fixado na alínea "e" -do Art. 2 2  do 
presente Ato Normativo. 

Art. Se - As despesas relativas 	as 
contas de consumo de agua, luz, telefone,telex, e 
as .semelhadas, serão pagas ate a data fixada na 
alinee "e" do Art. 2 2  do presente Ato Normativo , 
atreves de conta-consumo estimada ;  

, Art. 6* - 9 DAA atreves da subunidade 
competente e a responsavel pela coleta das contas 
consumo aqui mencionadas. 

Art. Te - Os servidores e Magistrados 
obrigam-se a prestar contas de adiantamentos rece 
bidos no prazo fixado pela alínea "e", do Art. 2"g 
do presente Ato Normativo. 

Art. ae - A inobservância do prazo re 
ferido implicará na inscrição do suprido na conta 
"Diversos Responsáveis" e a consequente abertura 
de processo da tomada de contas especial. 

Art. 9* - A Assessoria Técnica de Con 
trole Interno e a responsavel pela observância clã 
Cumprimento das disposições contidas no, presente 
Ato Normativo e das normas gerais aplicaveis a ma 
teria. 

Art. 10 2  - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Registre-se. Publique-se .Cumpra-se. 

Macapá-Ap., 20 de novembro de 1992. 

Des. DOMAS EVANGELISTA RAMOS 

Presidente 

2 ,  VA á DL 72.:/L/A, bFIOS SUCESWES 

JUIZ DE D"PRITD: DR. AGOS2INC 	 JuNion 
C:IEFE DL SECRE2ARIA: SR0. WIZA M_MCÇA GIUSOLIA 

	  DIVERsns  

DESPACOS V: -UnCESSOS 

?nCESSC 112  1.015 (EXECUÇXO DE r1Es.:4'n r.,TUP:f-
CIA) 

Requeeene 	: J. A. cies S. 	da C. 
Advogada 	: 52,2. Conceição das Graas 2,. Mira 

'2eouerido 	: N. C. da C. 
=SPACE° 	: "R. A. 	Promova o exejlente, em 	dez 

dias, a autenticação do titulo execu- 
tivo. 	I. 	Macapá, 1V12192. 	(a) Dr. 
Agost_no Silvo Junior.' 

1,:cnss3 N2 063 (sErimgo JUDCIá:) 
RequerenA : C.L. N. 
Advosado(a): Dr, Conceição das Graças A. 	.ira 
Requerido 	: D. M. de A. 
Advocado 	: Dr. Luiz Almerna Jonfim 
DESPACHO 	: "Especifiquem as p,rtes, num tríduo, 

as provas que pretendem produzir. 	I. 
Maca, 13/11,792, 	(a) Dr. Aaostino 
Silv:Srio Junior." 

PROCESSO 11 2  919 (=OUÇA.° D:: ALIMENTOS) 
Requerante : E. G. de A. 
Advogado 	: Dr. Ruy.Apolonho de Oliveira 
Requerido 	: F. de A. 
Advogada 	: Dra. Joselia Silva 
DESPACHO 	: "J. 	Di,Ja a exequente. 	I. 	:Sacapá,13 

de novembro de 1.992.(A) Dr. Ajoetino 
Silvério Junior." 	, 

PROCESSO 1'I2 1.019 (2,:EDIDA CAUTELAR) 
Requerente : N. de A. da S. 
Advogada 	: 31..2. Vsra de Jesus Pinheiro Corrêa 
Requerido 	: 	1. I. da S. 
DESMR0 	: "2. A. Defiro a Eratuidade processual 

Traja aos autos, a suplicante, 28 men 
cionadas certidSes de naseimen,c que, 
apesar de referidas no item "2", 	não 
acorr)anham o presente pedido. Dê-se 
ciência ao NP. 	:. 	Junte-se, também, 
a certidão de casamento. 	Macapá, 19/ 
11/92. 	(a) Dr. Agoetino Silvrio Ju- 
nior." 

PROCESSO N2 920 (OANOELAMENTO DE PENSÃO ALIMZNT1- 
OIA) 

Requerente : R. G. de A. 
Advogado 	: Dr. Pedro Petcov 
Requerida 	: N. D. da S. 
DESPACHO 	e "Oertifique-ee quanto' ao .  curso do pra 

cesso olvel ne 21.502 (A. Alimentos), 
e, se poeefvel, apense-se a este. Di-
ga o A., em 48:00 horas, sobre ami,i 
tas preOessuais. I. Macapá, 19 
92. 	(a) Dr. itgostino S. Junior." 

SENTENU,pROPERIDI:  

PROCESSO N2 894 (DIVÓRCIO) 
Requerente : G. P. S. e A. N. de O. 
Advogado : Dr. Eddon França 
SEN2ENÇA 	: "Vistos, etc... 	Ex positis, Consi- 

derando-se satisfeitas as exigências 
legais, eis que a separação ocorreum 
22/12/70, portanto, há mais de vinte 
anos, acolho o pedido e CONVERTO EM 
DIVÓRCIO a Separação dos requerentes, 
com fundamento nos artigos 37 e 47,da' 
Lei do Divórcio (n 2  6.515/77) c/c art 
226, §, 62, da Constituição Pederal,a-
notando que a divorcianda voltará a g 
sar o nome de solteira, ou se3a, A.N. 
de C. (art. 25, § Unico, da Lei n2 ..• 
6.515/77). Deixo de arbitrar honorá-
rios advomecios, eis que foram aju2 
tadoe particularmente entre as partes, 
conforme noticiado na inicial... P.R. 
I. Macapá, 16 de novemtro de 1.992. 
(a) Dr. AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR." 

').5A 9414''' 
MARIA M2NDONÇ1 :iRISOLIA 

Chefe de Secretaria 

22 	 ;A-fi:1, (5R73.0.3 TJ SWESSUS 

JUIZ 	DIR 	JR. ASOnINO 
=E DE S-.C:MARIA: SEL. EARIZA JW3CNÇA ORISCLIA 

=1E7;M:E DIVURSOS 

"!,RCW5S3OS: • 

PROCESSO Nç 392 (SEFá24;ÃO JUD1C:AL LIT.IGIOSA) 
Reuerene : O. D. F. 
Advegada : Dr2 . Guirprmina Izabel S. Tavares 
RequRrilo : J. ::. C. 7. 
-.JESPAC:2 	: "Lepecigive a autara, num triduo, as 

provas •'.ue prende produzir. I. tia-
ca? : , 197/11/92. (a) Dr. AEostino Sil 
v!F•:'.o Junior." 

PROOSSO 172 071 (DIVJRCIO XI= CONSENSUAL) 
Roverentss: A. C. de S. e J. P. de S. 
Advoaada 	: 3r'. Pilown:i 
DISPA= 	: "MAnifetem-ao os re.s.uerentes quanto 

a paatilh• dos bens. I. :.7,acaDá, 13/ 
11/92. (a) Dr. agostIno S. Junior." 

F200= '!9  949 (luwnám47: 32 GURDA E RESPCN-
SABIL:=E) 

.erente : U. da S. P. 
ádvo • a•• 	: 2r. 1cos á. 2. rogueirs 
Reverido : A. 3. do e outros , 
DESPAC:0 	: "Acolho a promo4o do W2., de ils. 17. 

Dilicencie-se. I. ,'.acapá, 19/11/92. 
(o) Dr. Ajostino Silvário Junior." 

1:20c3s3c UQ 3,32 (R:VIS:102AL DD ALL:SITTOS) 
Requerente : J. cie S. D. 
Advojado 	: Dr. Nilton Castlllo Dias 
2equerido : M. de J. dos.S. L. 
D2SPA311C 	: "Vistos, etc. Regul.:.rize-se a repre- 

sentação prccessual, e a devida auali-
ficação do réu, em 48:00 horas, sob 
pena de indeferimento. I. i.lecapá,l9 
/11/92. (a) Dr. Agestino S. •unaor." 

PR3C5S0 N2 ?,19 (rVES'aGAÇXO DE PAXJENIDADE 0/0 
ALIMENTOS) 

Requerente : A. P. Q. doe S. 
Advogado 	: Dr. Marcos A. :'.'.. Nogueira 
Eeluerido : J. G. da. S. C. 
DjSPAC.:0 	: "Promora o A., o andaaento do feito, 

em 48:00 horas, sob pena de extinção, 
atendende-se o despacho da fie. 16. 
I. Macapá, 19/11/92. (a) Dr. Agostino 
Silvério Junior." 

P2OCESO N2 355 (DIVÕRCIO LITUIOSC) 
Requerente : A, D. da S. E. A. 
Advegado 	: Dr. Paulo José da Silva Raaos 

Re..luurido : A. M. S. 	A. 
D:SPACIM 	: "Diga o A., e o 	sobre a certidão 

de fls. 29-v2. I. U.acapá, 13/11/92. 
(a; Dr. Agostano Silae:rio Junior." 

2200-23S0 ":; 2  976 (I33TIGA;AO DD PAT:RNIDA)E C/C 
AT=OS) 

Reluerente : N. Z. R. S. 
Advajads. 	: Dr;. Y.eloisa lelena L. de 2 ,:enezes 
Requerido : J. I. da S. 
DESPÂC:0 	: "Dia a autora sare a cereidão 	do 

fls. 03-v2. I. 7.7acap6., 19/11/92. (a) 
Dr. Agostino Silvário Junior." 

nocEsso X2  601 (ALVARÁ •UDIC:AL) 
Requeranaa : M. J. de O. C. 
Advogado : Dr. Gilberto Jorge Fernandes 
DZSPAUNO : "Diga a requerente sobre a promoção 

do MP., 48 fls. 25, I. Macamá, 19/12/ 
92. (a) Dr. Agostino Silvrio Junior7 .- • 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

TEMPO MARCADO 
Para que uma publicação sala no Diário Oficial 

do Estado em tempo hábil é preciso que o cliente en-
tregue sua matéria até às 13:00 horas. Depois, só no 
dia seguinte. 
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diMeE104 PROFERIDA:  - 
PROCESSO N2  701 (REVISIONAI DE ALIMENTOS) _ 
Requerente : J. M. 	de S. 	. 
Advogada. : Dr2 . Vera de 	esus Pinheiro Corrga 
.Requerido : J. P. 	de S. 
Advogado : Dr. Anteinio Silvestre 0..ehmee 
SEN2ENÇA : ,"Vistos, etc...' Ex poeitie, 	Sob a á 

* g.de da Lei n 2  5.476/68.; na esteira 
dos arts. 396; 400 e 401 do 06diEP di 
vil e respaldado no. art. 471, inciso 
I, do Cód. de Proc. Civil, consideran 
do-se, ainda, o que mais dos autos 
caneta, julgo parcialmente o pedido, 
PARA b PIM DE CONE= O -  SUPLICADO A 
PAGAR O VALOR MSNSAL EQUIVALENÉ 	4. 
82.6 	(oitenta  
porcento) DO,SALLEIO N NINO,  majoran-
do, portanto, a penso alimentícia, 
que realmente se encontra defasada pe 
las- oscilaeões financeiras da moeda 
brasileira' noa álteMoe anos, devida 
.por 3: P. de S. a sua filha Je M. 	de 
S., oujo,mOntanta deverá ser repassa-
da à representante legal da autora, a 
eenhora F. da S. M., mediante recibo, 
impreterivelmente até o dia 10 (dez) 
de cada dês. Censiderando-se a prece 
dgncia parcial da aço, deixo de .im-
por.a condenação doe honorários elevo-
oatícios... P.E.I. Nadará, 10/11792. 
(a) Da. João Guilherme I. Mendes.- de 
iz de Direito Auxiliar." - 

141904Ã4 	çtdee£2/0. 
MARIA NOWDONa GRISOLIA 

Chefe de Secretaria 

2e VARA DE PAYLLLIA, CEPÃOS 2 BOOESSO2S 

JUIZ DE DIREITO: DR. AGOSTINO rivÉnio JONICR 
CH2PE 19 SECRETARIA: SIO. MIRIZA MENDONÇA GRISOIIA 

ETADIERTES DIVERSOS 

DESPACHOS.  EM PROCESSOS:  

PROCESSO Ne 717 (12I0NER4go DE PANSLO unizaTícu) 
Requerente : J. L. de S. 
Advogada : Drs. FilomeneSilva Valente 
Requerida : J. L. de E. 
DESPACHO :-"Especiflege, a parte autora, nua trl. 

duo, as promue que' pretende produzir. 
1. Macapá ., 22/10/92a . ( a) Dr. Agosta 
no Silvério jUnior.e 

PROCESSO N 2  492 (HOMOLOGAÇÃO DE ACOEDO) 
Rep•rep7,e0: D. G. R, e J. das N. R. 
Advogada : Bre. Gilma 4tives da Silva 
DESPACHO ; "Digas os reeuerenees a resreeto do 

parecer do às els. 15. 1. Mabel 
pá, 26/10/92. (a) Dr. Agostino Eelve 
rio Janior." 

'PROCESSO N 2  242 (DIVóRCIO) 
Requeeente : I. M. dos P. de L. L. 
Advagado 	Dr. Marcos A. Y. Regueira 
Requeeido e R. da C. L. e. 
DESPACHO : "Veptoe, atoe.. Diga a autora sobre' 

.os do9uiento 	e fle.-17 o 22, doe au. 
tos, ele ernoo iás. Após, eonceee-
aos. Macapá., 2640/52. (a) D. Mas 
tino Silvério e`anier." 

FÈ.001:3S0 N9. 101 (GUARDA E FtESPONSABMIDAare) 
Reateerente :M. de D. D. L. 
Advogada : Dr. Filoreena Silva Valente 

• Eeeueredo : A. dos S. ede O. 
DEepa010 	: "Vistoe, etc. 	Diga a Autora' acerca 

da certidão de fls. 10-V 2 . I. '2ea.eapá, 
30/10/92. (a) Ter. egostino .  Silverio J 
trter: 

PROCESSO N2 669 (SARAÇÃO JUC0IAL LITIGIOSA) 
Requerente : Id. . de. B. 
Advogado 	Dr. Paulo José da .  Silva Ramos 
Requerido : M. do S. de A. C. B. 
DESPACHO 	"Vistos, etc. Diga o A., especifi- 

cando suas provas, num trieduo. .I. 
• cará, 30/n/92. (a) Er. Agostino S. 
Junior. 

• 

imusso Na  880 (ALI; Tos) 
Reverenteas: F. C. M. a outros. 
Advogada 'e Dre. , 5eloisa Trelena lurtado de M. 
Requerido 	E. L. M. 
DESPACHO : "Vistos, etc. Diga a autora a em em-

-ao dias, acercada certidão de fle.23- 
W. I. Macapá, 30/10/92. (a) Dr. A • • gostino Silvérlo Junier." 

PROCESSO N2 292 (AL:MENTOS) • 
Requerente r:C. D. G. e outros 
Advogado • :.Dr. Paulo 'Sérgio Braga Teixeira 
Requerido : N. G. da S. 
DESPACHO' : "Vistos, etc. Promovam os reqUerentee 

em 4800 heras, o andamento do feito, 

ae-a- 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA °Fluía. 

NÃO TENHA SIA MATÉRIA RECUSADA 
O Diário Oficial do Estado só aceita Gabaritos pa-

ra publicação rigorosamente dentro dos requisitos do 
sistema C)FF-SEnr. Existem normas pana Mcl Leia-as 
com atenção, O seu texto será regível para lodos, 

sob pena. de catinçao. 1. N.e.capa, 30 
/10/92; (a) Dr. Agoetino S. junior." 

PROCESSO N 2  942 (ALIIUNTOS) 
P,equerente : R. L;3. de S. e outro 
Advogada : Dr 2 . Heloisa Helena P. de Menezes 
Requerido : R. C. S. .de S. 	, 
DESPACED : "Junte-se aos autos. Indefiro. Macâ 

03/1:192. (a) Dr. Agostino Silve 
rio Junior." 

PROCESSO N2 1.013 (SARAÇ ÃO 3UDICIAt C ONSEN SEU ) 
Requerentes: C. M. N e O. s. N. 
edvogad.e. : Dre. Heloisa Heleea Furtado de Nenezu 
)2SPACHO : "R. A.-Juntem os requerentes, em cin- 

co dias, seus creeprovantea de rendi- 
mentos. 1. Macapá, 16/11/92. (a) DE 
Agastam° Silvério Junior." 

riiisffisa 7.9.44k 

MARIZA ãNMeNGRISODIA 
Chefe de Secretaria 

2e VARA DE PAYilIA, ÓRFÃOS 2 SUCESSUS 

EDITAL, com arazo de quarenta e oito (48) horas,pa. 
ta' intimação de OSCARINA BARRETO BEZERRA 

NA FORMA ABAIXO.  

O Doutor AG-OSTINO SIDVÉRIO JUNIOR, Mr.. 
Juiz de Direito da_ 2 5  Vara de Faedlia, 
brraos e Succe sõe ; na o rma da Lei , etc. 

7 A Z *S A M E 2aos que o presente 
EDITAI virem eu dele conaecimento tiverem:, que mor 
este eleii:zo e Oartório, sito à Av. FAB, 1737,Centrc 
tem aneareento uma ação de INVENTÁRIO, processo 
163, em que é inventariante OSCARINA BARRETO MÃE,  
SA e: inventariado o Espólio de JOÃO OLIVEIRA BBZER 
2A, e constando dos autos que a inventariante en-
contra-se em lugar incerto e não sabido, expediu-
ee o peeeente ED12AL, ;com o aruào de euarenta e oi 
te (48) horas. Detezmina a intimação por Edital, 
meie despache de fls. 26e  de 23/11/92, fica, pelo 
"areseate INTIMADA. a Srs. OSCASINa BARRETO'BEZERRA, 
para gue no prazo de vante (20) dias, faça as pri-
meiras declaraçOee. O presente EDITAL será afixa-
do no lugar da coa -Lume e publicado na forma da Lei 
Jade e passado nesea cidade de Macapá, aos vinte e 
quatro dias dc mge de novembro do ato de hum mil 
novecentos e noventa e deis. Eu, , Marinal-
do Moura Serra da asma, Auxiliar Judiciário, dati-
lografei. Eu, , Mariza MenL)nça Grisoliae 
Chefe de Eeeretaria, Subscrevo. 

ipP • 
`,, 
	 '.1),a4''  i  fia., • e 	R 	_OF. 

\a—Petiz—dê Mirei to 

25 VARA DE FAMÍLIA, CRAOS E SUCESSOES 

EDITAL, eam prazo de quarenta e oito (48) horaeapa 
ra internação de MARIA FRANCISCA FEREETRA DIAS. 

NA 2CRMA ADAIXL, 

O Doutor AGOSTINO SILVeIRIO JUNIOR, na 
Juiz de Direito da 25 Vara de Família 
órre-os e Sucessões, ma forca da Lei. . 

- 	FAZ SAB ER aos queoaresen- 
te 2DnAL virem ou dele conheelmento tiverem, que 
por esta Juizo e CartOriosito à Av. FAB, 1737,0en-. 
tro, tem andamento uma aço de BUSCA E APREENSÃO , 
processo n2 228, em que e requerenee MARIA PRANCIS 
CA FERREeRA DIAS, brasileira, solteira, funciená-
ria elUaleca, e requeridos MeNCEL MARQUSS PEREleA 
OU WIA RAIMENDA FERREIRA DIAS. e constando dos 
autos eue a Autora encontra-Se em luger incerto e ,  
no sabido, expedia-se o rresenté 2DIeAL coa o pra 
eo de quarenea e oito (43) horas. Determinada a 
'ineinaeao por Edital pelo despacao de fls. 15 de. 
2'3/l1/2, fica pelo preeeate, INT:MADA a Sre.MaSIA, 
FRANCISCA PEREE:Ra DIAS, aura ver dar andamento 
ao feio ep 43:00 acras, soa pandee extinção. O 
presente Edital será afixado na luar de costume 
é publicado ná forma da Lei. Dado e: paseaao nesta 
Cidade de Vacará, Caaital do Estudo de Amapá, aos 
vinte e três dias do mgs de novembro do ano de hua 
mil nove centos e noventa e dois. Eu, Mexi-
saldo Voara Serra da .Gana, Auxiliare -4r ario, da 
tilografei. Ru, 7ÇI , Manca Mendonça Grisolia, 
Chefe de Secretari subscreve. 

elp 

!!reito t  

• . 	I 	 . , 
CaMMADE SANTANA.- VARA Mn 

. .1~.5~: 

O OU= RUI MILHEM VASCONCMS SOUZA FLUE), 
1.54. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de 
Santana, na forma da lei, etc. 
FAZ SACER a todos que o presente EDITAL, virem cu. 

dele tomarem conhecimento que o Porteiro de Auditório de 
vidamente autorizado por este Juizo, praroirerá em haste 
pablica a ~da do bem descriminado, penhorado nos autos 
cb EnanÃO n2  307P2, requerida por ROMERY 1E DA 
SILVA contra MANVEL BORSFS LEITE, no átrio do For= de 
Santana, no dia 08.12.92, à 09:30 horas, em primeiro. 
leilão por preço igual ou actua de aja~. dão haven-
do licitante, será realizado o segundo leilão no dia 18. 
12.92 às 09:30 horas, pelo maior lence oferecido, tendo 
o bem as seguintes características: 01 casa de alvenaria 
medindo 12 metros de frente por 33 metros de findos, em 
'terreno medindo 15 metros de frente por 40 nutres de 
fendea, situada na Av. Rui Barbosa ns? 1001, Vila Haia , 
nesta cidade, can os seguintes comparthaentos. 02 quarto__ 

02 ~aros, ai salada cozinba, coberto com telha Bra 
silit. 

Fica os interesaados intimados das datas 
designadas atravás deste 'Edital:R, quem qui-
ser arrematar, o beer, deverá comparecer no dia, 
noite e local determinados, ciente de que a ven 
,da será feita à vista, em dinheiro em espécie 
ou através de cheque visado, ,ou ainda mediante 
cauçale idónea. E, para que chegue ao conheci-
mento de todos e, principalmente dos .interessa 
dos, 7Pitiii.CUee,e.  presente EDIT511eqUeeeeré afi: 
xado!ne augar:de costume e ;louhláada:na forma 
da lei. , 	, 

Dado eaeassadcanesta cidade de Santana---
AP, aos dezoito diae do Mês de novembro do ano 
de hum mil novecentos e noventa e.dois. Eu.„, 
Elietc Reis d 	tos, Aux. Judiciário, dati- 
lografei. Eu 41PIPtrio Williams Pelues Avis, 
Chefe de Sc0'. , . subscrevi. 

mooléçdoo 41arza 17414g, 
84 01281te 
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ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SERVIÇO SOCIAL 
DO AMAPÁ - A'TSSA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Presidente da ATSSA/AP, ,  convoca pelo presente edital, 
todos os Assistentes Socialst em pleno exercício de seus direitos 
para participarem das eleições desta entidade para o duênio 93/95 
a ser realizada dia 28.12.92 na sede do sindicato dos Servidores 
Públicos Federais (SINDSEP-AP), Av. Duque de Caxias, entre Leo-
poldo Machado e Jovino Dlnoá, n2 600, Bairro Central, no horário 
das 08:00 às 18:00 h. A Inscrição de chapas para o pleito será até 
a dia 20.12.92 com a comissão eleitoral na Rua General Rondon, 
esquina com General Glutão ( Secretaria Municipal de Ação Co-
munitária) no horário de 07:30 às 13:30 horas. 

Macapá-AP, 20 de novembro de 1992. 

ELOIANA CAMIBRAIA SOARES 
Presidente da ATSSA 

Assistente Social CRAS11878/12 Região 

SINDICAJO 10'e :2'2,2AM/11'03E:e NA INDU SI.  ?IA DA 
JoICS2RI1§7,0 CIVer. 10 'D3 10 átur-1,. 

Avenida ileerive Galdcic, e224 

erreAL D3 boN=420 

Solo prcsáte Edital conforme o antiga 77 
ào 2statato 'balai do Sindieaw, ficam 'convoca.: 
das Lodos ca associados que estejam em pleno go 
se de seus direitos 'sociais, para participarem 
da Aseemb:eia Geral Ordinária a. realizar-se no 
dia 30.11.92 às 8 horas em Is convocação com mi 
nimo de 2/3 de associados ou às 8:30 horas em 

convacaçãO com qualaluer ntimery do asmciados 
no endareço acima mencionado, mara deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 

a)Ieitara, (annuosão e aprevação da Ata da 
Assemblia anterior. 

b) aelatgrio a ser apresentado pela BiretO-
ria d.o 5idicato atinente ao exereicio de 1991 
bem como a apresentação do . Balanço Gerai da En-
tidade relativo ao insano eiercício. 

c) A pra se ntaç .ão da PrO pc st a O rç aAe n uária do 
"Und:•cato referente ao exerc:..cio de 1993. 

Taeacer do Conselho ?iscai sobre a presta 
çio de conta eproposzu orçamentária. 

indispensável o comparecimento de todos. 

Yacapá-Ar, 26 do novembro de 1992 
PD e0 LUAeeS IAJERDA 

rresidente 

Macapá, 11 de novembro de 1992. 

JOSÉ AMARILDC1 NUNES MAGetterlAES 
Cholo da Divisão de Coa/rolo Urbanístico 

- 	  
Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais 

istEmEmzERE"2„,, ::251222Emzemzez , 

Prefeitura de Macapá \‘`,  
EDITAL DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

Saibam quantas este Edital virem ou dele conhecimento ti-
verem que: MARIT1LDE DE FÁTIMA MUNIS PEREIRA, requereu Jun-
to ao Município da Macapá - Prefeitura Municipal; regularizaçâo do 
Imóvel situado na Av. João Batista Coutinho, n2 1854, Bairro doa 
Cong6s, setor 10, quadra 75, lote 182, as pessoas que Julgarem 
com diretos sobre o mesmo,, devem apresentar suas reclamações 
por escrito no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de puelf-
caaeo deste' Edital. 


