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LEIS 

LEI N9 0036 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre o Plano de Cargos, Funções e 
Vencimentos e institui o Plano de Carreira, 
dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Mi-
nistério Público do Estado do Amapá, e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ 
Faço saber que a Assembléia Legislativa de-
creta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1 9  - Fica criado o Quadro Permanente de 
Servidores dos Serviços Auxiliares do Ministério Pú-
blico do Estado do Amapá, integrado pelo conjunto 
de Cargos de Provimento Efetivo necessários ao de-
sempenho dos serviços administrativos, na forma 
dos anexos que fazem parte integrante desta Lei. 

Art. 22 - O Plano de Cargos, Funções e Ven-
cimentos dos Servidores dos Serviços Auxiliares do 
Ministério Público seguirá as disposições estabele-
cidas nesta Lei. 

Art. 32  - O sistema de Cargos e Funções 
compreenderá Cargos de Provimento Efetivo, Cargos 
de Provimento em Comissão e Funções Gratificadas. 

CAPITULO II 
DOS CARGOS E DOS QUADROS 

Art. 42  - O sistema de Cargos e Funções será 
constltuido de Quadro de Cargos de Provimento Efe-
tivo, Quadro de Provimento em Comissão e Quadro 
de Funções Gratificadas. 

Art. 52  - Os Cargos de Provimento Efetivo 
serão organizados em Quadros Permanentes e es-
truturados em Grupos Ocupacionais, Níveis, Classes 
e Cargos conforme disposto nos anexos II e III desta 
Lei. 

Art. 62  - Os Cargos de Provimento em Co-
missão e as Funções Gratificadas serão organizados 
em Quadros de Cargos em Comissão e Quadros de 
Cargos de Funções Gratificadas, estruturados em 
cargos e funções e seus respectivos quantitativos de 
acordo com o anexo I desta Lei. 

Parágrafo 1 9  - As Funções Gratificadas de 
que trata o caput deste artigo serão criadas por reso-
lução da Procuradoria Geral de Justiça, na medida 
das necessidades, desde que haja disponibilidade 
de recursos orçamentários para atender os encargos 
decorrentes. 

Art. 7Q - Para os efeitos desta Lei entende-se 
por: 

I • Quadro Permanente de-Pessoal Efetivo - o 
conjunto de cargos efetivos e dos servidores esta-
tutários que ocupem os mesmos cargos, se preen-
chidos os requisitos necessários para o seu provi-
mento, conforme estabelecido no Plano de. Cargos. 
Funções e Vencimentos de que trata esta Lei; 

II - Quadro de Cargos em Comissão dos 
grupos de Direção Superior, Assessoramento Supe-
rior e Assessoramento Intermediário - o conjunto de 
cargos em comissão e seus respectivos ocupantes, 
nomeados entre integrantes ou não dos Quadros do 
Ministério Público: 

III - Quadro de Funções Gratificadas - o con-
junto de Funções Gratificadas e seus respectivos 
ocupantes, nomeados dentre integrantes do quadro 
de servidores dos serviços auxiliares do Ministério 
Público; 

IV - Grupo Ocupacional - O conjunto de car-
gos diferenciados, organizados em níveis e classes e 
agrupados de acordo com as atividades que são 
comuns aos diversos serviços: 

V - Nivel - o desdobramento que identifica a 
posição do cargo na Estrutura dos Grupos Ocupa-
cionais segundo o grau de qualificação e escolarida-
de formal exigida para o seu ocupante, compreen-
dendo: 

a) Nível Auxiliar constituido dos cargos que 
exigem dos seus ocupantes conhecimentos sobre 
tarefas simples, executadas após curto tempo de 
aprendizagem e escolaridade até a 89 .., (oitava) série 
do primeiro (1 9) grau; 

b) Nível Intermediário - constituido dos car-
gos que exigem de seus ocupantes escolaridade ou 
formação técnico profissional equivalente ao segun-
do (29 grau completo; 

c) Nível Superior - constituído de cargos que 
exigem de seus ocupantes conhecimentos profissio-
nais especializados. com  ¡armação de nivel superior 
completo: 

VI - Cargo - unidade básica da estrutura or-
ganizacional com denominação especifica de atri-
buições e responsabilidades cometidas a um servi-
dor compreendendo: 

a) Cargo de Provimento Efetivo - ocupado 
por servidores admitido mediante concurso público 
de provas ou de provas e títulos; 

b) Cargo de Provimento em Comissão - ocu-
pado por servidor de livre nomeação e exoneração,  

por ato do Procurador Geral de Justiça; 

VII - Funções Gratificadas - conjunto de atri-
buições e responsabilidades, a nível de chefia, en-
cargos, secretariado e outros, cometidos transitoria-
mente a um servidor; 

VIII - Classe - a posição do cargo dentro do 
grupo ocupacional, decorrente do seu desdobra-
mento escalonado de acordo com o grau de expe-
riência e de titulação ou escolaridade exigida; 

IX - Padrão de Vencimento - o conjunto de re-
ferências atribuídas a cada classe; 

X - Referência - a retribuição pecuniária men-
sal que corresponde a cada um dos estágios em que 
estão divididos os valores representados por cada 
padrão de vencimento. 

XI - Servidor - pessoa legalmente investida 
em cargo integrante dos Quadros dos Serviços Auxi-
liares do Ministério .Público. 

XII - Função - conjunto de atividades especí-
ficas que devem ser executadas pelo servidor, forne-
cendo elementos para sua caracterização e classifi-
cação. 

XIII - Carreira - estruturação dos cargos de 
modo a possibilitar acesso a i classes hierarquica-
mente superiores à da carreira a que pertença o ser-
vidor.  

CAPITULO III 
DO PROVIMENTO 

Art. 82  - Os cargos de que trata esta Lei 
serão providos mediante ato do Procurador Geral de 
Justiça. 

Art, 92  - A Investidura em cargo de Provimen-
to Efetivo nos Serviços Auxiliares do Ministério Públi-
co, dar-se-á mediante habilitação em concurso pú-
blico de provas ou de provas e titulos na referência 
inicial do cargo. 

Art. 10 - A Inscrição em concurso público pa-
ra admissão em qualquer dos cargos de Provimento 
Efetivo criados por esta Lei, fica condicionada à satis-
fação das seguintes exigências; 

a) ser brasileiro; 
b) ser maior de dezoito (18) anos na data da 

inscrição; 
c) estar quite com o serviço militar; 
d) ser eleitor; 
e) comprovar a escolaridade e qualificação 

profissional exigidas. 

Parágrafo único - Como condição de Ingres-
so em qualquer dos cargos desta Lei, o interessado 
deverá submeter-se a exames de sanidade física e 
mental, em instituição pública ou privada, indicada 
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pela comissão do respectivo concurso e neles ser nados com o seu cargo, 
considerado apto. 

Art. 11 - Constituem requesitos de escolari-
dade para investidura em cargo público: 

a) de Nível Auxiliar, certificado ou compro-
vante de escolaridade até a 89 série do (1 9) grau, re-
conhecido legalmente; 

b) de Nível Intermediário, certificado de con-
clusão de segundo (29) grau ou de habilitação legal 
de igual nível quando se tratar de atividade profissio-
nal regulamentada; 

c) de Nível Superior, diploma de curso supe-
rior, expedido í,,er uma instituição de Ensino Superior 
reconhecida nos temi os da Lei, 

Art. 12 - O provimento dos Cargos em Co-
missão do grupo de Direção Superior, Assessora-
mento Superior e Assessoramento Intermediário 
constantes do Anexo I independe da existência de 
vínculo do ocupante com o Quadro Permanente da 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amapá 
ou com o serviço público em geral, sendo seus titula-
res demissíveis Rad nutum''. 

Parágrafo i - Os cargos de provimento em 
comissão, de acordo com os respectivos grupos 
ocupacionais,, estão classificados do seguinte modo: 

a) Cargos de Direção Superior; 
b) Cargos de Assessoramento Superior; 
c) Cargos de Assessoramento Intermediário. 

Paragralo 29  - O ocupante de Cargos em 
Comissão ou Função Gratificada é submetido ao re-
gime de integral dedicação ao serviço, podendo ser 
convocado sempre que houver Interesse da Adminis-
tração. 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES 

An. 13 - As atribuições dos servidores do Mi-
nistério Público serão definidas em Regimento Inter-
no próprio. 

CAPÍTULO V 
DO DESENVOLVIMENTO E DA QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Art, 14 - O desenvolvimento do servidor na 
carreira ocorrerá mediante avanço horizontal e avan-
ço vertical observada as seguintes formas: 

I - avanço horizontal: 
a) por tempo de serviço; 
b) por titulo; 
c) por experiência profissional. 

II - avanço vertical: 
a) por concurso púbilco. 

Art. 15 - O desenvolvimento na forma do inci-
so I, alínea "a" do artigo anterior dar-se-á automati-
camente após o Interstício de dois (02) anos de efeti-
vo exercício na referência em que o servidor se en-
contrar, mediante avanço para a referência seguinte. 

Art. 16 - O desenvolvimento na forma do Inci-
so I, alínea "b" do art. 14 desta Lei, ocorrerá por par-
ticipação do servidor em cursos ou eventos relacio- 

Art. 17 - O desenvolvimento na forma do inci-
so I, alínea "c" do art. 14 desta Lei, ocorrerá pelo 
exercício em função de direção, chefia ou assesso-
ramento e dar-se-á mediante o avanço de uma re-
ferência por cada período de dois (02) anos como ti-
tular do cargo em Comissão ou Função Gratificada 

Art. 18 - O avanço vertical ocorrerá quando 
da aprovação do servidor em Concurso de provas ou 
de provas e títulos que sejam capazes de verificar 
qualificação e aptidão necessárias ao desempenho 
das atribuições do novo cargo, superior ao' que exer-
ce o servidor. 

Parágrafo 1 9  - Não poderá concorrer ao 
avanço vertical o servidor que no quinquênio imedia-
tamente anterior tenha sido apenado com suspensão 
e o que esteja respondendo à processo disciplinar 

Parágrafo 29  - Havendo vaga, dar-se-á aces-
so bienalmente, exigindo-se ao candidato pelo me-
nos dois anos de exercício na categoria a que per-
tence. 

Parágrafo 39  - inexistindo servidores do Mi-
nistério Público habilitados para acesso, as vagas 
existentes serão providas por concurso público de 
provas ou de provas e títulos, conforme o caso. 

Parágrafo 49  - No caso em que o servidor es-
teja ocupando cargo de referência cuja vencimento 
seja superior ao valor da referência iniciaida catego-
ria funcional para qual ascender, será considerada, 
para efeito de provimento, a referência de valor ime-
diatamente superior ao que anteriormente recebia. 

Art, 19 - O Procurador Geral de Justiça no-
meará uma comissão especial coordenada pelo Se-
cretário Geral para proceder os avanços horizontais, 

Art. 20 - A Comissão mencionada no artigo 
anterior, nos processos individuais de avaliação fun-
cional dos servidores dos serviços auxiliares do Mi-
nistério Público, levará em conta: 

I - pontualidade e assiduidade; 
II - capacidade, eficiência e responsabilida- 

de; 
III - espírito de colaboração e nível de rela-

cionamento com autoridades, colegas e público ; 
IV - ética profissional, compreensão e obe-

diência aos deveres, e; 
V - qualificação intelectual para desempenho 

de função de maior complexidade. 

Art, 21 - A qualificação profissional baseia-se 
na valorização do servidor, através de programa de 
aperfeiçoamento e especialização para fins de avan-
ço. 

Parágrafo 1 9  - Compreenda a qualificação 
profissional a preparação de candidatos aprovados 
em concurso público chamados ao serviço para o 
exercício de atribuição dos cargos a fim de serem 
transmitidos métodos e técnicas adequados para o 
exercício da função, 

Parágrafo 29  - A qualificação prevista no 

parágrafo anterior será desenvolvida de forma plane-
jada, organizada e executada de forma integrada ao 
sistema de carreira. 

CAPÍTULO Vi 

DO REGIME JURÍDLCO 

Art. 22 - Os servidores do Ministério Público 
reger-se-ão por esta lei e, subsidiariamente, pela Lei 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Parágrafo único - Os servidores do Ministério 
Público sujeitam-se, ainda, às normas regulamenta-
res estabelecidas no Regimento Interno da Procura-
doria Geral de Justiça 

CAPÍTULO Vil 
DOS DiREITOS E VANTAGENS 

Art, 23 - Os servidores dos Serviços Auxilia-
res do Ministério Público, além dos vencimentos fixa-
dos no anexo IV que faz parte integrante desta Lei, 
fazem jús aos seguintes direitos e vantagens; 

I - férias anuais de trinta (30) dias; 
II - gratificação natalina correspondente a 

1/12 (um doze avos) da remuneração que fizer jús no 
mês de dezembro, por mês de exercício no respecti-
vo ano; 

III - adicional por tempo de serviço, corres-
pondente a um por cento (1%) por cada ano de efeti-
vo serviço até o máximo de trinta e cinco (35), mes-
mo na hipótese de servidor requisitado ou ocupando 
cargo em comissão; 

IV - verba de representação peio exercício de 
cargo de direção ou de assessoramento; 

V - diárias; 
VI - salário família. 

Art. 24 - Os titulares de cargos de provimento 
efetivo, em comissão e das funções gratificadas cria-
dos por esta Lei, farão jus aos vencimentos especifi-
cados nas tabelas próprias, constantes do Anexo !V. 

Art. 25 - Os ocupantes de cargo em co- 
missão: 

I - Cedidos por outros órgãos públicos ou en-
tidades estatais, perceberão; 

a) Se colocados à disposição do Ministério 
Público com ônus para o órgão ou entidade de ori-
gem: 

1)Gratificação por exercício de função de Di-
reção ou Assessoramento, correspondente à dife-
rença entre sua remuneração no órgão de origem e 
aquela fixada para o cargo em que estiver investido, 
OU 

2) Gratificação por exercício de função de Di-
reção ou Assessoramento correspondente à repre-
sentação do cargo em comissão. 

b) Se colocados à disposição do Ministério 
Público sem ônus para o órgão ou entidade de ori-
gem, perceberão a remuneração prevista para o car-
go ocupado. 

II - Servidores do Ministério Público, perce-
berão o valor correspondente à representação do 
cargo. 
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Parágrafo único - Nas condições previstas 
neste artigo, o total da remuneração a ser paga ao 
servidor não poderá, a qualquer título, exceder a que 
estiver sendo percebida pelo ocupante do cargo de 
Secretário Geral, 

Art. 26 - Os servidores ao se deslocarem da 
sede da comarca onde sejam lotados, a serviço, re-
ceberão passagens e diárias antecipadas no valor 
correspondente, cada uma, a cinco por cento (5%) 
de seus vencimentos. 

Art. 27 - Os servidores dos serviços auxiliares 
do Ministério Público além dos direitos previstos nes-
ta Lei, gozarão também dos demais direitos previstos 
na Lei n9  8.112 de 11 de dezembro de 1990. 

CAPÍTULO VIII 
DOS DEVERES 

Art. 28 - São deveres do servidor: 

I - Exercer com zelo e dedicação as atri-
buições do cargo; 

II - Ser leal à instituição; 
III - Observar as normas legais e regulamen- 

tares; 
IV - Cumprir as ordens superiores, exceto 

quando manifestamente ilegais; 
V - Atender com presteza; 

a) Ao público em geral, prestando as infor-
mações requeridas, ressalvadas as protegidas por 
sigilo; 

ID) À expedições de certidões requeridas pa-
ra defesa de direito ou esclarecimento de situações 
de interesse pessoal; 

c) Às requisições para a defesa da Fazenda 
Pública; 

VI - Levar ao conhecimento da autoridade 
superior as irregularidades de que tiver ciência em 
razão do cargo; 

VII - Zelar pela economia do material e a con-
servação do patrimônio público; 

VIII - Guardar sigilo sobre assunto da repar- 
tição; 

IX - Manter conduta compatível com a mora-
lidade administrativa; 

X - Ser assíduo e pontuai no serviço : 
XI - Tratar com urbanidade as pessoas; 
XII - Representar contra ilegalidade, omissão 

e abuso de poder; 

IX - Participar de gerência ou administração 
de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista 
ou comanditário; 

X - Atuar, como procurador ou intermediário, 
junto a repartições públicas, salvo quando se tratar 
de benefícios previdenciário ou assistenciais de pa-
rentes até o segundo grau, e de cônjuge ou compa-
nheiro; 

XI - Receber propina, comissão, presente ou 
vantagem de qualquer espécie, em razão de sua 
atribuições; 

XII - Aceitar comissão, emprego ou pensão 
de estado estrangeiro; 

XIII - Praticar usura sob qualquer de suas 
formas; 

XIV - Proceder de forma desidiosa; 
XV - Utilizar pessoal ou recursos materiais da 

repartição em serviços ou atividades particulares; 
XVI - Cometer a outro servidor atribuições es-

tranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de 
emergência e transitórias; 

XVII - Exercer quaisquer atividades que se-
jam incompatíveis com o exercício dó cargo ou 
função e com o horário de trabalho. 

CAPÍTULO X 
DA ACUMULAÇÃO 

Art. 30 - Ressalvados os casos previstos na 
Constituição, é vedada a acumulação remunerada 
de cargos públicos. 

§ 1 9  - A proibição de acumular estende-se a 
cargos, empregos e funções em autarquias, fun-
dações públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista da União, do Distrito Federal, dos es-
tados, dos territórios e dos municípios. 

§ 29  - A acumulação de cargos, ainda que rN 
cita, fica condicionada à comprovação da compatibi-
lidade de horários, 

Art. 31 - 0 servidor não poderá exercer mais 
de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela 
participação em órgão de deliberação coletiva. 

Art. 32 - 0 servidor vinculado ao regime des-
ta Lei, que acumular licitamente 2(dois) cargos efeti-
vos, quando investidos em cargo de provimento em 
comissão ficará afastado de ambos os cargos efeti-
vos. 

Art. 37 - As sanções civis, penais e adminis-
trativas poderão cumular-se, sendo independentes 
entre si. 

Art, 38 - A responsabilidade administrativa do 
servidor será afastada no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou sua autoria. 

CAPÍTULO XII 
DAS PENALIDADES 

Art. 39 - São penalidades disciplinares: 

I - Advertência; 
II - Suspensão; 
III - Demissão; 
VI - Cassação de aposentadoria ou disponi-

bilidade; 
V - Distituição de cargo em comissão; 
VI - Destituição de função gratificada; 

Art, 40 - Na aplicação das penalidades serão 
consideradas a natureza e a gravidade da Infração 
cometida, os danos que dela provierem para o servi-
ço público, as circunstâncias agravantes ou atenuan-
tes e os antecedentes funcionais. 

Art. 41 - A advertência será aplicada por es-
crito, nos casos de violação de proibição constantes 
no art, 29, incisos I a VIII, e de inobservância de de-
ver funcional previsto em lei, regulamentação ou 
norma interna, que não justifique imposição de pena-
lidade mais grave. 

Art. 42 - A suspensão será aplicada em caso 
de reincidência das faltas punidas com advertências 
e de violação_ das demais proibições que não tipifi-
quem infração sujeita a penalidade de demissão, não 
podendo exceder de 90 (noventa) dias. 

§ 1 9  - Será punido com suspensão de 15 
(quinze) dias o servidor que, injustificadamente, re-
cusar-se a ser submetido a inspeção médica deter-
minada pela autoridade competente, cessando os 
efeitos da penalidade uma vez cumprida a determi-
nação. 

§ 29  - Quando houver conveniência para o 
serviço, a penalidade de suspensão poderá ser con-
vertida em multa, na base de 50% (cinquenta por 
cento) por dia de vencimento ou remuneração, fi-
cando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 

Parágrafo único - A representação de que 
trata o inciso XII será encaminhada pela via hierár-
quica e apreciada pela autoridade superior àquela 
contra a qual é formada, assegurando-se ao repres-
tendo ampla defesa. 

CAPÍTULO IX 
DAS PROIBIÇÕES 

Art. 29 - Ao servidor é proibido; 

I - Ausentar-se do serviço durante o expe-
diente, sem prévia autorização do chefe imediato; 

II - Retirar, sem prévia anuência da autorida-
de competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição; 

III - Recusar fé a documentos públicos; 
IV - Opor resistência injustificada ao anda-

mento de documentos e processos ou execução de 
serviços; 

V - Promover manifestações de apreço ou 
desapreço no recinto da repartição; 

VI - Cometer a pessoa estranha à repartição, 
fora dos casos previstos em lei, o desempenho de 
atribuição que seja de sua responsabilidade ou de 
seu subordinado; 

Vil - Coagir ou aliciar subordinado no sentido 
de filiarem-se a associação profissional ou sindical, 
ou a partido político; 

VIII - Valer-se do cargo para lograr proveito 
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade 
da função pública; 

CAPÍTULO XI 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 33 - 0 servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições. 

Art. 34 - A responsabilidade civil decorre de 
ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. 

§ 1 9  - A Indenização de prejulzo dolosamente 
causado ao erário somente será liquidada na forma 
prevista no art. 96 na falta de outros bens que asse-
gurem a execução do débito pela via judicial. 

§ 2 - Tratando-se de dano causado a tercei-
ros, responderá o servidor perante a Fazenda Públi-
ca, em ação regressiva. 

§ 39 - A obrigação .de reparar o dano exten-
de-se aos seus sucessores e contra eles será execu-
tada, até o limite do valor da herança recebida. 

Art. 35 - A responsabilidade penal abrange 
os crimes e contravenções imputadas ao servidor, 
nessa qualidade. 

Art, 36 - A responsabilidade civil-administrati-
va resulta de ato imissivo ou comissivo praticado no 
desempenho do cargo ou função. 

Art. 43 - As penalidades de advertência e de 
supensão terão seus registros cancelados ;  após o 
decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, respectivamente, se o servidor não houver, 
nesse período, praticado nova infração disciplinar. 

Parágrafo único - 0 cancelamento da penal'. 
dade não surtirá efeitos retroativos, 

Art, 44 - A demissão será aplicada nos se-
guintes casos: 

I - Crime contra a administração pública; 
II - Abandono de cargo; 
III - InassIduldade habitual; 
IV - improbidade administrativa; 
V - Incontinência pública e conduta escanda-

losa, na repartição; 

VI - Insubordinação grave em serviço; 
Vil - Ofensa física, em serviço, a servidor ou a 

particular, salvo em legitima defesa própria ou de ou-
trem; 

VIII - Aplicação irregular de dinheiros públi- 
cos; 

IX - Revelação de segredo do qual se apro-
priou em razão de cargo; 

X - Lesão aos cofres públicos e dilapidação 
do patrimônio nacional; 

XI - Corrupção; 
XII - Acumulação ilegal de cargos, empregos 

ou funções públicas; 
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XIII - Transgressão dos incisos IX e XVI do 
art. 29; 

Art. 45 - Verificada em processo disciplinar 
acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor 
optará por um dos cargos. 

§ l - Provada a má-fé, perderá também o 
cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que ti-
ver percebido indevidamente, 

§ 29  - Na hipótese do parágrafo anterior, 
sendo um dos cargos, emprego ou função exercido 
em outro órgão ou entidade, a demissão que lhe 
será comunicado 

Art, 46 - Será cassada a aposentadoria ou a 
disponibilidade do inativo que houver praticado, na 
atividade, falta punível com a demissão. 

Art. 47 - A destituição de cargo em co-
missão exercido por não ocupante de cargo efetivo 
será aplicada nos casos de infração sujeita às pena-
lidades de suspensão e demissão. 

Parágrafo único - Constatada a hipótese de 
que trata este artigo, a exoneração será convertida 
em destituição de cargo em comissão. 

Art. 43 - A demissão ou a destituição de car-
gos em comissão, nos casos dos incisos IV, VIII, X e 
XI do Art. 44, implica a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal 
cabível. 

Art 49 - A demissão, ou a destituição de car-
go de comissão por infrigência do Art, 29, incisos IX e 
XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura 
em cargo público estadual pelo prazo de 05 (cinco) 
anos. 

Parágrafo único - Não poderá retornar ao 
serviço público estadual o servidor que for demitido 
ou destituido do cargo em comissão por infrigência 
do Art. 44, incisos I, IV, VIII, X e XI, 

Art. 50 - Configura abandono de cargo a 
ausência intencional do servidor ao serviço por mais 
de trinta dias consecutivos. 

Art. 51 - Entende-se por inassiduidade habi-
tual a falta ao serviço, sem causa justificada, por ses-
senta dias, interpoladamente, durante o período de 
doze meses, 

Art. 52 - O ato de imposição da penalidade 
mencionará sempre o fundamento legal e a causa da 
sanção disciplinar. 

Art. 53 - As penalidades disciplinares serão 
aplicadas: 

I - Pelo Procurador Geral de Justiça, quando 
se tratar de demissão e cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade de servidor vinculado ao órgão; 

II - Pela autoridade administrativa de hierar-
quia imediatamente inferior àquela mencionada no 
inciso anterior quando se tratar de suspensão; 

III - Pelo Diretor de Departamento nos casos 
de advertência. 

IV - Pela autoridade que houver feito a no-
meação, quando se tratar de destituição de cargo 
em comissão. 

Art. 54- A ação disciplinar prescreverá:  

Lafrirtfk) 

§ 29  - Os prazos de prescrição previstos na 
lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capitu-
ladas também como crime. 

§ 39  - A abertura de processo disciplinar in-
terrompe a prescrição, até a decisão final proferida 
por autoridade competente. 

§ 42  - Interrompido o curso da prescrição, o 
prazo começará a correr a partir do dia em que ces-
sar a interrupção. 

CAPÍTULO XIII 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Art. 55 - A - autoridade que tiver ciência de ir-
regularidade no serviço público é obrigada a promo-
ver a sua apuração imediata, mediante sindicância 
ou processo administrativo disciplinar, assegurada 

ao acusado ampla defesa 
Art. 56 - As denúncias sobre irregularidades 

serão objeto de apuração, desde que contenham a 
identificação e o endereço do denunciante e sejam 
formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. 

Parágrafo Étnico - Quando o fato narrado não 
configurar evidente infração disciplinar ou ilícito pe-
nal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. 

Art. 57 - Da sindicância poderá resultar: 

I - Arquivamento do processo; 
II - Aplicação de penalidade de advertência 

ou suspensão de até 30 (trinta) dias; 
III - Instauração de processo disciplinar. 

Parágrafo único - O prazo para conclusão da 
sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo 
ser prorrogado por igual período, a critério da autori-
dade superior. 

Art. 58 - Sempre que o ilícito praticado pelo 
servidor ensejar a imposição de penalidade de sus-
pensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou 
destituição de cargo em comissão, será obrigatória a 
instauração de processo disciplinar. 

CAPÍTULO IX 
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO 

Art. 59 - Como medida cautelar e a fim de 
que o servidor não venha a influir na apuração da ir-
regularidade, a autoridade instauradora do processo 
disciplinar poderá determinar o seu afastamento do 
exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) 
dias, sem prejcifio da remuneração. - 

Parágrafo único - O afastamento poderá ser 
prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os 
seus efeitos, ainda que não \concluído o processo. 

CAPÍTULO X 
DO PROCESSO DISCIPLINAR 

Ara 60 - O processo disciplinar é o instru-
mento destinado a apurar responsabilidade de servi-
dor por infração praticada no exercício das suas atri-
buições, ou que tenhá relação com as atribuições do 
cargo em que encontra investido. 

Art. 61 - O processo disciplinar será conduzi-
do por comissão composta por 3 (três) servidores 
estáveis designados pela autoridade competente. 
que indicará, dentre eles, o éeu presidente. 

Art. 62 - A Comissão exercerá suas ativida-
des com independência e imparcialidade, assegura-
do o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigi-
do pelo interesse da administração. 

Parágrafo único - As reuniões e as audiên-
cias das comissões terão caráter reservacki 

Art. 63 - O processo disciplinar se desenvol-
ve nas seguintes fases: 

I - instauração, com publicação do ato que 
constituir a comissão; 

II - Inquérito administrativo, que compreende 
instrução, defesa a relatório; 

III - Julgamento. 

Art. 64 - O prazo para a conclusão do pro-
cesso disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, 
contados da data de publicação do ato que constituir 
a comissão, admitida a sua prorrogação por igual 
prazo, quando as circunstâncias exigirem. 

§ 1 9  - Sempre que necessário, a comissão 
dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando 
seus membros dispensados do ponto, até a entrega 
do relatório final. 

§ 2 - As reuniões da comissão serão regis-
tradas em atas que deverão detalhar as deliberações 
adotadas. 

SEÇÃO I DO INQUÉRITO 

Art. 65 - O inquérito administrativo obdecerá 
ao princípio do contraditório, assegurado ao acusa-
do ampla defesa, com a utilização dos meios e re-
cursos admitidos em direito. 

Art. 66 - Os autos da sindicância integrarão o 
processo disciplinar, como peça informativa de ins- 
trução. 

Parágrafo único - Na hipótese de o relatório 
da sindicância concluir que a infração está capitula-
da corno ilícito penai, a autoridade competente en-
caminhará cópia dos autos ao Ministério Público, in-
dependentemente de imediata instauração do pro-
cesso disciplinar. 

Art. 67 - Na fase do inquérito, a comissão 
promoverá a tomada de depoimentos, acareações, 
investigações e diligências cabíveis objetivando a co-
leta de prova, recorrendo, quando necessário, a téc-
nicos e peritos, de modo a permitir a completa eluci-
dação dos fatos. 

Ari. 68 - É assegurado ao servidor o diralto 
de acompanhar o processo pessoalmente ou por in-
termédio de procurador, arrolar e reinquirir testemu-
nhas, preduzir provas e contraprovas e formular 
quesitos, quando tratar de prova pericial. 

§ 12 - O presidente da comissão poderá de-
negar pedidos considerados impertinentes, mera-
mente protelatórios, ou de nenhum interesse para o 
esclarecimento dos fatos. 

§ 2 - Será indeferido o pedido de prova peri-
cial, quando a comprovação do fato independer de 
conhecimento especial de perito. 

Art. 69 - As testemunhas serão intimadas a 
depor mediante mandado expedido pelo presidente 
da comissão, devendo a segunda via, com o ciente 
do interessado, ser anexada aos autos. 

I - Em 5 (cinco) anos, quanto às infrações 
puníveis com demissão, cassação de aposentaria ou 
disponibilidade e destituição de cargo de comissão, 

II - Em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III - Em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à 

advertência. 	 ei 29  - Não poderá participar de comissão de 
sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro 

§ 1 9  - O prazo de prescrição começa a correr ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em 
da data em que o fato se tornou conhecido. 	linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

Parágrafo único - Se a testemunha for servi-
dor público, a expedição do mandado será imedia-
tamente comunicaria ao chefe da repartição onde 
serve, com a indicação do dia e hora marcados para 
inquirição. 

Art. 70 O depoimento será prestado oral-
mente e reduzido a termo, não sendo lícito à teste-
munha trazê-lo por escrito. 

§ 	- A Comissão terá como secretário ser- 
vidor designado pelo seu presidente, podendo a in-
dicação recair um de seus membros. 
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§ 1 9  - As testemunhas serão inquiridas sepa-
radamente.  

principais dos autos e mencionará as provas em que 
se baseou para formar a sua convicção. 

SEÇÃO III - DA REVISÃO DO PROCESSO 

Art. 86 - O processo disciplinar poderá 
revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de °fido, 
quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias 
suscetíveis de justificar a Inocência do punido ou a 
inadequação da penalidade aplicada. 

§ 1 9  - Em caso de falecimento, ausentas. au 
desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da 
família poderá requerer a revisão de processo, 

§ 29  - No caso de incapacidade mental do 
servidor a revisão será requerida pelo respectivo cu-
rador. 

Art. 87 - No processo revisional o ônus da 
prova cabe ao requerente. 

§ 29  - Na hipótese de depoimentos contra-
ditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à aca-
reação entre os depoentes. 

Art. 71 - Concluída a inquirição das testemu-
nhas, a comissão promoverá o interrogatório do acu-
sado, observados os procedimentos previstos nos 
Arts. 69 e 70. 

§ 1 9  - O relatório será sempre conclusivo 
quanto à inocência ou à responsabilidade do servi-
dor. 

§ 29  - Reconhecida a responsabilidade do 
servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou 
regulamentar transgredido, bem como as cir-
cunstâncias agravantes ou atenuantes. 

Art. 78 - O processo disciplinar, com o relató-
rio da comissão, será remetido à autoridade que de-
terminou a sua instauração, para julgamento. 

SEÇÃO II DO JULGAMENTO 

§ 1 9  - No caso de mais de um acusado, cada 
um deles será ouvido em separadamente, e sempre 
que divergirem em suas declarações sobre fatos ou 
circunstâncias, será promovida a acareação entre 
eles. 

§ 29  - O procurador do acusado poderá as-
sistir ao interrogatório, bem como à inquirição das 
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas per-
guntas e respostas, facultando-lhe, porém, reinquiri-
las, por intermédio do presidente da comissão. 

Art. 72 - Quando houver dúvida sobre a sani-
dade mental do acusado, a comissão proporá a au-
toridade competente que ele seja submetido a exa-
me por uma junta médica oficial, da qual participe 
pelo menos um médico psiquiatra. 

Parágrafo único - O incidente de sanidade 
mental será processado em auto apartado e apenso 
ao processo principal, após a expedição do laudo 
pericial. 

Art. 73 - Tipificada a infração disciplinar, será 
formulada a indiciação do servidor, com a especifi- 
cação dos fatos a ele imputados e das respecti-
vas provas 

§ 1 9  - O indiciado será citado por mandado 
expedido pelo presidente da comissão para apresen-
tar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegu-
rando-lhe vista do processo na repartição. 

§ 29  - Havendo dois ou mais indiciados. o 
prazo será comum e de 20 (vinte) dias. 

§ 39  - O prazo de defesa poderá ser prorro-
gado pelo dobro, para diligências reputadas indis-
pensáveis. 

§ 49  - No caso de recusa do indiciado em 
opor o ciente na cópia da citação, o prazo para defe-
sa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, 
pelo membro da comissão que fez a citação, com a 
assinatura de 2 (duas) testemunhas. 

Art. 74 - O indiciado que mudar de residência 
fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde 
poderá ser encontrado. 

Art. 75 - Achando-se o indiciado em lugar in-
certo e não sabido, será citado por edital, publicado 
no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande cir-
culação na localidade de último domicílio conhecido, 
para apresentar defesa, 

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo o 
prazo de defesa será de 15 (quinze) dias a partir da 
última publicação do edital. 

Art. 76 - Considerar-se-á revel o indiciado 
que, regularmente citado, não apresentar defesa no 
prazo legal. 

§ 19 - A revelia será declarada, por termo, 
nos autos do processo e devolverá o prazo para a 
defesa. 

§ 2 - Para defender o indiciado revel, a auto-
ridade instauradora do processo designará um ser-
vidor como defensor dativo, ocupante de cargo de 
nível igual ou superior ao do indiciado, 

Art, 77 - Apreciada a defesa, a comissão ela-
aorará relatório minucioso, onde resumirá as peças 

Art. 79 - No prazo de 20 (vinte) dias, conta-
dos do recebimento do processo, a autoridade jul-
gadora proferirá a sua decisão. 

§ 1 9  - Se a penalidade a ser aplicada exceder 
a alçada da autoridade instauradora do processo, 
este será encaminhado à autoridade competente, 
que decidirá em igual prazo. 

§ 29  - Havendo mais de um indiciado e diver-
sidades de sanções, o julgamento caberá à autori-
dade competente para a imposição de pena mais 
grave. 

§ 39  - Se a penalidade prevista for a de-
missão ou cassação de aposentadoria ou disponibi-
lidade, o julgamento caberá às autoridades de que 
trata o inciso I do Art 53. 

Art. 80 - O julgamento acatará o relatório da 
comissão, salvo quando contrário às provas dos au-
tos. 

Parágrafo único - Quando o relatório da co-
missão contrariar as provas dos autos, a autoridade 
julgadora poderá, motivadamente agravar a penali-
dade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de 
responsabilidade. 

Art 81 - Verificada a existência de vício in-
sanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade 
total ou parcial do processo e ordenará a consti-
tuição de outra comissão, para instauração de novo 
processo 

§ 1 - O julgamento fora de prazo legal não 
implica nulidade do processo 

§ 29  - A autoridade julgadora que der causa à 
prescrição de que trata o Art 54, § 29 , será responsa-
bilizada na forma do capitulo XI 

Art 82 - Extinta a punibilidade pela pres-
crição, a autoridade julgadora determinará o registro 
do fato nos assentamentos individuais do servidor 

Art. 83 - Quando a infração estiver capitulada 
como crime, o processo disciplinar será remetido ao 
Ministério Público para instauração de ação penal, fi-
cando transladado na repartição. 

Art, 84 - O servidor que responder a proces-
so disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou 
aposentado voluntariamente, após a conclusão do 
processo e o cumprimento da penalidade, caso apli-
cada. 

Art. 85 - Serão assegurados transporte e diá- 
rias: 

- Ao servidor convocado para prestar de-
poimento fora da sede de sua repartição, na con-
dição de testemunha. 

II - Aos membros da comissão e ao secretá-
rio, quando obrigados a se deslocarem da sede dos 
trabalhos para a realização de missão essencial ao 
esclarecimento dos fatos. 

Art. 88 - A simples alegação de injustiça da 
penalidade não constitue fundamento para a revisão 
que requer elementos novos ainda não apreciados 
no processo originário. 

Art. 89 - O requerimento de revisão do pro-
cesso será dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, 
que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao 
Secretário-Geral de Administração. 

Parágrafo único - Deferida a petição, a auto-
ridade competente providenciará a constituição de 
comissão, na forma do Art. 61. 

Art. 90 - A revisão ocorrerá em apenso ao 
processo originário. 

Parágrafo único - Na petição inicial o reque-
rente pedirá dia e hora para a produção de provas e 
inquirição das testemunhas que arrojar. 

Art. 91 - A comissão revisora terá 60 (sessen-
ta) dias para a conclusão dos trabalhos, 

Art. 92 - Aplicam-se aos trabalhos da co-
missão revisora, no que couber, as normas e proce-
dimentos próprios da comissão do processo discipli-
nar. 

Art. 93 - O julgamento caberá a autoridade 
que aplicou a penalidade, nos termos do Art. 53. 

Parágrafo único - O prazo para julgamento 
será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do 
processo, no curso do qual a autoridade julgadora 
poderá determinar diligências. 

Art. 94 - Julgada procedente a revisão, será 
declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabe-
lecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em 
relação à destituição de cargo em comissão, que 
será convertida em exoneração. 

Parágrafo único - Da revisão do processo 
não poderá resultar agravamento de penalidade, 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 95 - A jornada de trabalho dos servidores 
dos serviços auxiliares do Ministério Público será de 
seis (06) horas, em turno ininterrupto ou de oito (08) 
horas diárias em dois turnos. 

Art. 96 - Os servidores dos serviços auxiliares 
do Ministério Público responderão civil, administrati-
va e penalmente, quando for o caso pelos danos que 
causarem ao erário, no exercício de suas atividades 
ou em razão delas, ficando sujeitos a desconto em 
folha destinado à reparação, observado o § 6 2  do art. 
37 da Constituição Federal, 

Parágrafo único - Quando objeto de descon-
to em folha de pagamento, o reembolso de que trava 
este artigo não poderá ultrapassar, mensalrnanta, 
dez por cento (10%) da rernuneraçãobruta do servi-
dor. 

Art. 97 - A pensão deccarentade morte 	j 
___. 	I 
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servida terá o valor da remuneração integral por ele 
percebida, quando na ativa, ou dos proventos bis-
grais da aposentadoria, da qual metade se destinará 
ao cônjuge, companheiro ou companheira, estes 
desde que ea enquadrem na definição da legislação 
previdenclária estadual a metade aos filhos, e será 
suportada pelo orçamento da Procuradoria Geral de 
Justiça enquanto não criado o sistema estadual de 
pensões e previdências. 

Parágrafo 1 2  Inexistindo filhos, o cônjuge, 
companheiro ou companheira receberá integralmen-
te a pensão. 

Parágrafo 22  - Os filhos farão jus à pensão 
enquanto menores de vinte e um (21) anos, ou de 
vinte e cinco (25), se -universitários. 

Parágrafo 32  - Os filhos Incapazes terão direi-
to à pensão enquanto não cessar a incapacidade, 
independentemente da idade. 

Parágrafo 42  - Na hipótese de existir mais de 
um (01) filho, o percentual destinado à prole será ra-
teada entre eles, em parcelas iguais. 

Parágrafo 52  - À medida em que forem os fi-
lhos perdendo direito à pensão, suas parcelas serão 
revertidas em favor dos restantes, em partes iguais, 
e, inexistindo estes, em favor cio cônjuge, compa-
nheiro ou companheira do falecido ou falecida, con-
forme o caso. 
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Parágrafo 62  - Falecendo a cônjuge, compa-
nheiro (Á, companheira, sua parcela da pensão será 
revertida em favor dos filhos do falecido ou falecida, 
em partes Iguais. 

Parágrafo 72  - Não existindo cônjuge, com-
panheiro ou companheira à data do falecimento, a 
pensão será destinada integralmente aos filhos, ou, 
na ausência destes, a outros dependentes do faleci-
do ou falecida, assim reconhecidos em lei. 

Art. 98 - Os servidores do Ministério Público 
terão direito às remunerações especificadas nas ta-
belas do Anexo IV, que serão corrigidas automati-
camente pelos mesmos indicas e na mesma época 
dos reajustes concedidos aos servidores do poder 
executivo. 

Art. 99 - Os funcionários públicos cedidos ao 
Ministério Público, não ocupantes de cargo em co-
missão, poderão, à critério do Procurador Geral de 
Justiça e em valores por ele fixados, receber gratifi-
cação, a qual não poderá ser superior a 50% (cin-
quenta por cento) da remuneração do servidor. 

Are 100 - VETADO 

Mo 101 - VETADO 

An. 102 - Ficam criados, nos Serviços Auxilia-
res do Ministério Público, com subordinação direta à 
Secretaria Geral, os seguintes Departamentos: 

a) Departamento de Orçamento e Finanças, 

Pág 

compreendendo as Divisões de Contabilidade e Fi-
nanças; 

b) Departamento de informática, compreen-
dendo as Divisões de DesenvoMmento, Produção e 
Tecnologia; 

c) Departamento de Recursos Humanos, 
compreendendo as Divisões de Cadastro e Legis-
lação, Pagamento e Seleção e Aperfeiçoamento; 

d) Departamento de Apoio Administrativo, 
compreendendo as Divisões de Material e Patrimô-
nio, Serviços Gerais a Documentação. 

Art. 103- O Procurador Geral de Justiça bai-
xará as normas complementares a esta Lei. 

Art. 104 - As despesas com a execução des-
ta Lei, correrão à conta das dotações próprias, con-
signadas no orçamento do Ministério Público do 
Estado. 

Art 105 - Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo os efeitos do art. 25, 
I, a 1, ao mês de maio de 1.992 1  bem como os efeitos 
financeiros a 1 9  de setembro de 1.992. 

Art. 106 - Fica revogado o Decreto (N) n 2  
0093, de 12 de junho de 1991 e demais disposições 
em contrário. 

Macapá-AP, 27 de novembro de 1992. 
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GRT'D 	ASSESSORAÇNTO S1PERIOR - CA S 1t2 - EARGCS EM CCISS,E'C: 

: 

. 
i 

. 

, 

	4 

Ca150 	1 	DENOMINAC21 O 	: 

1 

ASSFSUR ES'?CIAL I 	 : 
10Z.3 	: 	ASSESSOR ESPECIAL II 	 ; 
X.P 	1 ASS;f:50; Jl;;CO 	 : 

: CJWICAr.ZD SD::A ... 
. 

4 	  

	

NiVE, 	: 	LAt■TIDADI 

a 
a 

	

CA;42 	: 	ti 

	

CAS-02 	02 

	

CA-2 	Ct. 

	

CAS-0! 	01 

4 - 	
 

4--- 	  
4 	  

NIn : Ci. ,E::AU00 INTI::+: - 	1:4: 	.í3 - 	.',APU:'.. EM CGCSSZC 
4- -é 	  

4 	4 

N:',:B.„ 	, 	G,, I, TIDA:.: 	• 
4- 	 é- 	  4 	-4 

i 1 1 	 1 
105.5 	: 	CliErE DE 1 CAI-02 	1 	02 	: 
W.4 	: OFICIA, E GABINETE CAI-01 	: 	02 	1 

, ie3.3 	: 	SECRETÁRIA 1 CAI-01 	: 	er 	: 
: A,C,ACE Y ORDEM CAI-01 	1 	e2 

: 
i 

sOG.1 	, NITUISTA 
, 1 

1 CAI-01 	: 	§2 	: 
1 	l . 	, 

4 	4 	  .4 - 	 ^4 

SPUr0 	FliN;ZO 6A1iICAr , - FG 
4- 	4- 

GISIIISO 	1 	DEHONINAC; 	O 	1 NíVEL 
f 	4,  

1 OUASTIDADE 	) 
4.- 	4 

1 
1 1 

FC.20.4 	CHEFE DE CAIO F5-03 1 02 	: 
RE.UC. 	 1 FG-02 , O. 	1 
FE.200.2 1 OPERADOR DE TERMIKA, DE COMMADN F6-t2 : 0.1 	: 
fc.21êe.1 	MOTORISTA 	 1 FS-0.  

, 	. , 	 , 	. 
- 	. 	4 	 4  

GRUf0 : ATIVIDADES DE NíVEL SUPERIOR - Nt 30e 
IDdas ts Wrgorias terão 04 (quatriD) [lasses :0,,tç' Especial 

4 - 	 4  	 4 - 	 -4 

	

CODIGD 1 	DEWOHINAÇa0 	1 	NiVEI 	1 0UAN1IDOE 
	 4 	  

, 
1 
1 	t-302 
1 	S 	3.G 

1 	ADMIN'STRADOR 
1 ECONOMISTA 
1 COKTWOR 

K-04 á WS-16 
ht-o4 E ;15-16 
NS-N à 	5- 16 

04 
eA 
04 

1 NS-104 9IBLIOTECONOMISIA N544 à MS - 16 02 
: ws-w 1 	CIóLOGO i4-O4 à NS-16 02 
: NS-3t6 1 	SSISTENTE SOCIAL ws46-1 WS-16 04 
1 	if.- 3f7 1 PSICULOGO NS-46 á ws-16 02 
: 1AEALISTA GE 	ISUMAS NS-0E à NE-16 02 
1 

GRUPO : ATIVIDADES DE NiVEL INTERMEDIai0 - Mi - 

4- 	4 	-4 	-4 	  4 

	

: Có",):60 1 	DENOMINAÇâO 	: 	OiVEL 	: LAR7IDADE ! 
4- 	4 	 4 	 -.4 	-4 

in - dui 	DIGITADOR 	 4:1t à N1-16 	09 
1I - 4/2 	WNICO 	AROUIVC 	 KI-04 à N1 - 16 	02 
NI-423 	1X1C0 EP CONTABILIDADE 	11I-04 à NI-16 	04 
N2-404 	OPERADOR D! COMPJA:0, 	NI-P. à RI-16 	04 

PROGRANADOR 	 NI-OB à NI-16 	04 

4- 	 - 

GRIPO ATIODADES DE NiVEL ARMAR - 	- 

4 	 /- 	v 	4 	  ..4 	  4 

	

1 CÓDIGO : 	DENOMINAÇÃO 	1 	NiVEL 	1 WANTIDADE ! 
o- 	o- 	  -o- 	-4------------...4 

r2A - S01 	AUXILIAR OfERPC, DE SERV. GERAIS 	tiA-0:. 
1 	NR- ,502 MOTORISTA A1 -02  
: NA-503 TtitTORISTA 10. -92 h NA-14 20 	: 
1 NA 504 RATILóGRAF0 war 1 NA-16 50 	: 
1 NA-SC AUXILIO, OMMISTRATIVO 11A-04 à NA-16 10 	1 

1 
o- + 



TABELA DE REMUNERAM) APLICÁVEL AOS CARGOS EM COMISSO 

4 	 4 	4 	 4 

: REFERiNCIA . 	VENZIMEN705 : REPRESENIÇOES 	: 
4 	4 	4 	4 
1 CDS1-1 1 3.625.573,11 	: 1301 	: 
1 CDSM-2 : 7.266.681,0 	: 91: 	: 
: CDSM-3 1 6.511.27344 1 1$4X 	: 
+ 	 + 	4 	 4 

1 CAS-1 : 3.625.573,15 : 74X 	: 
; CAN : 4.449.112,16  
: CAS-3 : 5.394.116,08  
4- 	 4 	4f 	 4 
1 CAI-1 : 2.975.334,41 : 4IX 	1 
: CAI-2 1 3.557.191,10 	: 74Z 	1 
4 	 4  	 -4 

TABELA DE REMUNERAOW APLICASEL AS FUNOES GRATIFICADAS 

4 	 4 	 i• 	2.4 

REFERiNCIA :(*)GRATIFICACk 	1 
4 	4 	 4 

FG-41 
FG-02 35Z 1 

: 	F5-63 : 40% 1 
	 4 	 4 

(a) Percentual incloente sobre o Wird) base. 
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ANFX0 II/ 

TABELA DE CARGOS E CARREIRAS 
GRUPO DR NÍVEL SUPERIOR 

A 	1 NA-114 i NA-47 1 
3.5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

B 	1 WA.18 á KA-11 

4 	. 	 4 	-4 	 4 

CATEGORIA FUNCIONAI 	 : CLASSE : IEFERECIA I 
4 	 4-   	 4 

: 1-A1IVIDADES DF NiVFL SUPERIOR Kr-WS 
, :, 

1 	A 

	

: 	

NS-14 á IS-O7 : 
4 

: 	1.1 ADMINISTRADOR : 	6 N5-16 à NS-11 	I 
1 	1.2 ECONOMISTA : 	 	 : 
: 	1.3 CONTADOR : 	C WS-12 i WS-14 1 
: 	1.4 BIBLIOTECONOMISTA : 	 : 
: 	1.5 SOC16LOGO :ESPECIAL WS-15 i 115-11 1 
+   	 ■ 4 

I  : 	A 1 k5-16 
1 	1.6 ASSISTENTE SOCIAL : 	 : 
1 	1.7 PSICÓLOGO 1 	e PIS-II i 16-12 	: 
, , 1  	 : 

C W5-13 á N5-14 	! 

: 	C 	NA-I2 NA-14 : 
1 - 
:ESPECIAL: NA-15 i )0, 16 : 

4 	  

ANEXO IV 

:ESPECIA. kS-I5 à NS-16 
4 

: 	A 	NE-IE 
:1.8 ANA.ISTA DE SISTEMAS 

NS-11 á N5-12 : 
, :   : , 
, 	 : 	C 	N5-13 à NS-14 : , 
. 	 : 	  , 	 :  
: 	 :ESPECIAL: RS-15 á NS-I6 : 
4  	 4 	-4 	4 

GRUPO DE NiVEL INTERMEDIÁRIO 

CATEGORIA FUNCIONAL 	 : CLASSE 	REFERENCIA 
	 -4 	 

2-4TIVIDADES DC NÍVEL INTERMEDIÁRIO 19-NI ' 	A 1 111-11 h NI-44 

4 1 NI-15 i NI-16 
2.1 DIGITADO; 

C N1-19 i NI-12 

ESPEElk NI-13 à NI-16 

A NI-I 	à NI-17 
2.2 TiCNICO Cm CONTASILIDADE 
2.3 liCNICO Em AitUlvO G NI-6S i NI-il 
2.4 OP:RADOR DE COMPUTADOR 

C 1 NI-12 à NI-14 

WECIAL NI-15 i NI-16 

, 	A NI-OB à NI-14 
2.5 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR :—............ ......_ ------ ____ 

B AI-ii i NI-i2 •  

: 	C 1 NI-13 à NI-9 
: 	 . 
:ESFECIAL1 NI-15 à N:-16 

	 -4 	-4 	 4 

GRUPO DE MIM IR10^,LAAK 

	 ---4 	4 	 4 

CrEGOI'A FUNCIONAL 	 : CLASSE : 	REFERENCIA 	1 
	 4 	 4 	 •.4 

3-ATIVIDADES Cf NivEl AUX111At 11P-10 	: 	A 	: NA-11 h NA-04 	: 
!  	: 	: 

3.1 AUXILIAR OFCRACIOSAL DE et e vi cos---r—r—rerinirirT 
GERAIS 	 :   : 	 i 

: 	C 	: NA-19 à N412 1 
: 	1 	-- -: 
IESPECIk: NA-13 i NA-16 	1 ..... 	 : 	1   : 
1 	A 	: NA-12 i NA-05 : 

3.2 MOTORISTA 	 1 	 : 	: 
3.3 TELEFONISTA 	 : 	6 	1 	NP-16 i 11A•11 	: 
3.4 DATILÓGRAFO 	 i- 	: 	: 

: 	C 	1 NA•Il 	ilIA-14 	1 
I 	: 	 4, 
:ESPECIAL: N4-15 1 NA-16 	: 

— TABELA DE REMUNERACZO APLICÁVEL AOS CARGOS EFETIVOS 

• 4 	  

: 	POR SUPER1O 	1 	NÍVEL INTERMEDIÁRIO 1 	NiUEL AUXILIAI 
4- 	 -+ 	  

:RUERiNCIA, 	Cr% 	REFERiNCIA: 	Cr % 	REFERPCIA: 	Cri 

• 

11 
02 
I 
14 
g 
06 
5. 

' 	4.173.128,Se 	1 
1 	4.464.960,65 	1 

	

14.636.861,110 	1 
1 4.86E641,11 1 

	

1 5.9e,48t,se 	1 

	

5.332.320,0 	1 
1 	5.564.16t,le • 

01 
02 
13 
14 
05 
16 
87 

' 	3.245.761,1G 
1 3.477.60em 

3.709.440,10 
3.941.286,11 

1 	4.115.158,10 
1 	4.28.141,11 
•4.46.920,0 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

01 
12 
13 
14 
15 
56 

1 	1.143.288,16 
1 	1.275.121,11 
1 	1.546.968,11 
1 	1.738.818,01 
1 	1.912,680,08 

2.156.561,M 
12.268.440,81 

. 1E • 5.796,10,0e 1 08 1 4.636.00,es 1 ee 1 	2.434.430,11 
: 09 1 6.S27.845,Ø 1 19 1 	4.810.681,e0 69 1 	2.618.253,00 
: 10 1 6.255.683,00 1 te 1 4.9u.s6e,ie a 1 2.782.080,18 

• 11 6.491.520,18 11 -40, 5.15E. 	se 11 1 2.955.961,10 
I: 6.723.360,10 1 12 1 5.332.325,1e 12 11.i31.521,11 
13 1 6.995.214,H 1 13 5,448.240,11 13 1 3.343.720,44 
14 7.187.041,15 1 4  1 	5.564.161,10 14 1 	3.477.651,11 
15 , 7.41E Ase ,ee 15 1 5.685.00e,00 13 1 	3.65.480,11 
16 . 7.658.721,58 16 1 	5.796.008,05 , 16 3.2S.368,61 

4   	 4 
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MENSAGENS 1  
liessill~emeneeense~ 

MENSAGEM N2 004W92-GE,A 

Excelentíssimo Senhor • Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado. 

Comunico a Vossa Excelencia que nos termos do 
disposto no § 1 0  do artigo 107 da Constituição do Estado do 

Amapá, resolvi VETAR totalmente o Projeto de Lei Complementar 

n2  0002/92, que "Introduz modificaçães no Decreto no 0076 de 

24 de maio de 1991 e dá outras providencias". 

É o seguinte o texto do Projeto ora totalmente 

VETADO. 

"Art. 12 - O artigo 13, caput  e seus parágrafos 
12 a 52 do Decreto n9  0076, de 24 de maio de 

1991, passam a vigorar com as seguintes redaçães. 

Art. 13 - A Procuradoria Geral da Justiça, 
orgao 	executivo 	da 	Administraçao 	superior 
do Ministerio. Público, 	tem como titular 	o 
Procurador 	Geral 	de 	Justiça,' nomeado pelo 

Governador do Estado, dentre • Procuradores 

de Justiça em exercícios indicados, em lista 

ti...Tolice, elaborada Pelo Colegio de Procuradores, 

para mandato de dois anos, permitida uma recondu 

AdO. 

§ i 2  — A escolha da lista tríplice a que se 
refere . o caput  desse artigo ser; realizada 

na primeira quinzena do mes anterior ao termino 

do mandato do Procurador Geral, mediante voto 

nominal e aberto, por todos os integrantes 
do Colágio de Procuradores, podendo seu Presiden • 
te estabelecer que e sessão seja secreta :  .s 

§ 52 - Fica 	assegurada 	ao 	Procurador 	Geral 
de Justiça que estiver no exercício uma recondu _ • 	• 
çao, sem necessidade do processo previo 'estabele 
ciclo no § 1 9  deste artigo,. e desde que o Governa 
dor do Estedo se Manifeste .  em tal sentido 
ate quarenta e cinco dias antes do termino 
do mandato. 

apontados para o artigo 13 caput,  não podendo, por uma .questão 
inteiramente leg ■ ca vir a ser sancionada. 

Estas são, Senhor. Presidente, 	claras razoes 
da manifestaçãO deste VETO total ao Projefo de Lei. ,Complementar 
n9  0002/92, aprovado por essa Assembleia e enviado ao Poder 
Executivo atreves do Ofício no 447/92-AL, de 19 de novembro 
de 1992. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1992. 

ANIBAL BARCELLOS. 

Governador do Estado 

DECRETOS 

DECRETO N2 1751 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992. 

120~/taciof &ziótái44/ei usando das atribui 
coes que lhe sao conferidas pelo artigo 119, inciso /atida Constitui 
cao do Estado do'Amapa e• Oficio n 2  1273/92-SESA, 

RESOLVE:, 

Exonerar FRANCISCA TRAJANO DE OLIVEIRA, do cargo em 
comissão de Chefe da Djviso de fiscalização de Produtos/DVSF, 
Cadigo: CDS-1, da Secretaria de Estado da Saede. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1992. 

tyl(jAilA 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N2 1752 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992, 

ag.i'llpet.áfadol,  45.44' á 40#2,,d, usando das atribui 
coes que lhe 	sao 	conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da 

ConstituicSo do Estado do Amapá e Ofício n2 1273/92 -SESA, 

Art. 20  - O inciso VII do artigo 29 do 'Decreto 
n 2  0076, de 24 de .maio de 1991, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 29 - 	 . •  

VII 	- elaborar 	lista 'tríplice para escolha 

do Procurador Geral de Justiça e eleger o 
Corregedor Gerar do Ministeri-o 

Art. 32 - Esta Lei Complementar entrare em vigor 

no di'a cie sua publicação, revogadas as disposiçães 
em contrário." 

Sem embargo de ter partido'a inici.ativa do Projeto 

aqui VETADO deste Poder Executivo, posteriores reflexães e 

analises, elem de pertinentes ponderaçães que me foram feitas, 
convenci-me de que as alteraçães propost as ao Decreto n2 0096/91 
sào cabalmente desaconselháveis, daí a reformulação de meu 
pensamento exteriorizado. neste VETO, de vez que no exerc ■ cio 
do meu cargo devo honrar e desempenhar em toda sua amplitude 
o mandato que me foi outorgado pelo povo. 

Em primeiro lugar, como 	efeito a modificaçao 
'cogitada para o caput  do artigo 13 ; seguramente anti democrática, 

de vez que retira a legitimidade para a escolha da lista tríplice 

de todos os integrantes da carreira para o reduzido corpo do 
Colegio de Procuradores. 

Vá-se, pois, que contraria o interesse público. 

De igual sorte a modificaço .do § 1 2  do artigo 
13 do Decreto 0076/91 concedendo poderes ao Presidente do Colegio 

de Procuradores para que decida quanto .a ser secreta a sessáo, 

se entremostra sambem contrária às conquistas democráticas 

obtidas no .dipInma legal que organizou o Ministerio Pehlico 
do Estado. 

Há, 	mais uma vez, 	contrariedade ao 	interesse 
publico. 

Em pross eguimento nota-se que o § 5 2 .  do artigo 
13 do Projeto esconde, na verdade, uma imposição ao Governador 

do Estado retirando-lhe praticamente a participação no ato 

complexo que forma a escolha do Procurador Geral de Justiça. 

Decorre, mais uma vez, se caracterizar a alteração 
como contrária ao interesse 'sádico. 

Finalmente a mudança do inciso VII 	do artigo 
29 do Decreto n 9  0076/91 ,contem os mesmos inconvenientes já  

RESOLV.E: 

EXONERAR FREDERICO DE SOUZA AMARO, do cargo em comissão 
de Chefe da Divisão de Fiscalização de Serviços de Saede/DVSF, 
Cadigo: CDS-1, da Secretaria de Estado da Saede. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1992. 

• ARRIBAI BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N2 1753 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992. 

Oçakuwaire do t;tái, ANZ2Mi usando das atribui - 
coes que lhe sao 	conferidas 	pulo artigo 119, inciso XXII da 
ConstituicSo• do Estado do Amapá e Ofcio n2 1273/92-SESA, 

RESOLV E: • 

Nomear ZACARIAS NEVES MOURA DA SILVA, para exercer 
a cargo em comissão de Chefe da Divisão de Fiscalização de Produtos/ 
/DVSF, Cedigo CDS-1, da Secretaria de Estado da Sede. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1992. 

• ANNIBAL"  BARCELLOS 

, Governador 

DECRETO N2 1754 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992, 

00~/(ádig/c'ét:retaódMVP4K usando das atribui 
coes que lhe são 	conferidas 	pelo 	artigo 119, inciso XXII da 

Constituiçáo do Estado do Amapá e Ofício n2  1273/92-SESA, 

R E ,S O L V E: 

Nomear FRANCISCA TRAJANO DE 'OLIVEIRA, para exercer 

o cargo em comissão de Chefe da Diviso de Fiscalização de Serviços 

de Saede/DVSF, COdigo:CDS-1, da Secretaria de Estado da Sede. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1992. 

ARRIBA: BARC:LOS 

Governador 
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CONUFTCHN211/NSEMEWCHENOVEMENRC)CRE1Na 

Otku.ltaál. afett4á á ttotzpi usando das atribui - 
- 
çoes que lhe sao conferidas 	pelo 	artigo 	119, inciso XXII 

da Constituiçio do Estado do Amapá e Cifício n 2  1273/92-SESA, 

RESOLV E: 

Nomear FREDERICO DE SOUZA AMARO, para exercer o 

cargo em comisso de Chefe da Diviso do Meio Ambiente, da Higiene 

e Segurança do Trabalho/DVSF, adis° CDS-I, da Secretaria de 

Estado da SaUde. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1992. 

NNIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N9 1758 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992. 

a Offrltaarz. á t:retzá á Atraged usando das atribui 
çaes que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Coneti 

tuição do Estado do Amapá e Oficio n 2  1274/92-SESA, 

RESOLVE: 

Dispensar, a pedido, RITA MARGARETH DIAS MALCHER, da 

função de confiança de Chefe do ServIgo de Nutriçào e Die .,etica/CMHi 

/HCII, CU/go: CDI-3, da Secretaria de Estadc da Sada. 

Macapá-AP. em 27 de novembro de 1992. 

Plid4d4  

LY 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N2 1757 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992. 

a Owitador,  á E45.41,á tio ristiri, usando das atribui 

çóes que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da 	Consti 

tuiçao do Estado do Amapá e Oficio n 2  1274/92-SESA, 

RESOLVE: 

Deaignar MARIA DA CONCEIÇÃO SOUTELO SCUTODAS11", ccu 
pante do cargo de Nutricionista, Classe S, Padrão IV, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do ex-Teoritorlo Federal do Amapé, para exercer 

a função de confiança de Chefe do Serviço de Nutr1çào e Dietética/ 
/CMH/HGM, Código: CDI-3, da Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1992. 

clotiad44  ANNISAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N2 1758 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992. 

00~1024" á Esettek á titlit,afid usando das atribui 
çoes que lhe sao conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Consti 
tuição do Estado do Amapá e n disposto no artigo 5 2 , alineá C e ar 
Ligo 7 2 , parágrafo 1 9  do Estatuto de Associaçio Casa do Artesio e 
Oficio n2  0695/92-SETRACI, 

RESOLVE: 

Designar ALBERTO JORGE OLIVEIRA, para exercer a 
Funçio de Gerente da Associação Casa do Artesão. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1992. 

yipi; 4,44)  
. 	ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO Ne 1759 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992. 

a 	4retbeia á %mai usando das atribui 
çOes que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Coneti 

tuigão do Estado do Amapá rig 297/92-RDM, 

RESOLVE: 

Designar SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA, ocupante do car 

go de Agente de Comuniceçao Soctel, Ref. 12, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do ex-Território Federa: do Amapá, para exercer a função de 

confiança de Chefe da Seção de Jornalismo, Código: CDI-2, da Rádio 
Difuicra de Macapá. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1992. 

64 (OZSCÁlÁ 

NIBAL BARCELLOS 

Governador  

DECRETO N2 1760 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992. 

00ewitatio,  4t4.4át;úP1410o# u4andO daá atAibuiçje4 
que .Lhe 4ão con4eAida4 peio Ano 119, gnci4a XXV, da Condtirtuiçào do eatado do £4 
tado do 4nap:2, e tendo em vidta o que condta do NOW440 o2  28780.02656/92-Se7R4C1: 

nesoLv e: 
Coiocan diApadiçito do Cometho Municipat de Nomoçjo e 0e4e4a do4 

G1utetto4 de Cniança e do Adotecente-CODC4, c.a 30 de 4etemb4o de 1993, a conta. de 

1 2  de dejembno de 1992, duAante 2 dia4 na 45nan2, a 4e4vido4a MAM 00 SOCORRO ..X7 

TN /,4V6S, ~ponte do 01A9.0 de NoAe44o4 de EmilLO de 1 2  e 24a¥4, C20244£ "C", ne 
Unáncia 3, pentencente ao ciaPemoct do extutto Te44.1..tUio Fede4a2 do .4c15ii, 

.lotada na SecAatania de e4tado da educcçào Cuituna e Uponte-Sea4, 4on pnepijo de 

VCAGLoatt04 ~AGUA e donai4 vantcymnA do ne4pectivo CWO. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1992. 

jáM61,4 
AAMIAL BARCeLLAS 

Çovennado4 

DECREXON217d1 DEVDEMNOVERMENRC)DE199a 

Çoi,maitm.  4fartah á 4fflo#, usando das atribui 
çies que lhe sio conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Consti 

tuiçio do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 42  da Li 

de 12 de maio de 1992 e Oficio n2 228/92-C.A, 

RESOLVE: 
Conceder o adiantamento em nome de PEDRO- BRAGA 

DE SOUZA JÚNIOR, Diretor do Coligi° Amapaense, nos teçalos do 

item 111, narãgrafo único do artigo 2 2  da Lei n 2  00114, de 12 
de maio de 1992, ate o valor de Cr$ 30.00Q.000,00 (TRINTA -441LH0ES 
DE CRUZEIROS), destinados a custear despesas mij,das doepronto 

pagamento, com material de consumo e serviços de terceiros, 

necessários a realizaç'ao da "SEMANA RUI BARBOSA", no Nheriodo 
08 a 12 de dezembro do corrente ano, atrevia do Grimio Estudantil 
do Coligi° Amapaense. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1992. 

41/Lai 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N2 1762 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992. 

Çaikedwity.  á tr;tiah 4 AINMi usando das atribui 

çóes que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da 	Consti 

tuição do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 42 da Lei n9 0011 

de 12 de maio de 1992 e Oficio n9 0696/92-SETRACI, 

RESOLVE: 
Conceder o adiantamento em nome de IZA MARIA SOUTO, 

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, nes termos do item 

:7T, parágrao único da artigo 2i da Lei nR C011 de 12 de maio 

de 1992, ate o valor de Cr$ 17..000.000,00 (DEZESSETE NILIffiES 

DE CRUZEIROS), para atender despesas m'..i:das de pronto pagamento, 

com material de consumo e serviços de terceiros, ob s;etivando 

a manutençâo e administração da Secretaria de Estado do Trabalho 

e da Cidadan'_.a. 

Macapá-AP, em 2 7 de novembro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador  

DECRETO N2 1763 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992. 

4515.10 40usendo das atribui 
- 

çoes que lhe esc conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Coneti 

tuiçáo do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4 2  da Dei rP 0011 

de 12 de maio de 1992 e Oficio ng 349/92-DETRAN, 

RESOLVE: 

Conceder o adiantamento em nome de AÉGIO Favip 
DE OLIVEIRA MOTA FILHO, Chefe da Seçio de Finanças/DETRAN, nos 
termos do item IJt, parágrafo :mico do artigo 2 2  da Lei n 2  0011, 
de 12 de maio de 1992, ate o valor de Cr$ 30.000.000,0h (TRINTA 
MILHÕES DE CRUZEIROS), destinados a atender despesas mijidas 
de pronto pagamento, com material de consumo e serviços 'de tercei 

ros, objetivando a manutençio e ,administraçio do Departamento 
Estadual de Tránsito do Estado do Amapá-DETRAN. 

Macapá-Ap, em 2 7 de novembro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 
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CECAETO N2  1764 CE"  27 DE NOVE.V .Eill3 DE, 1992. 

G Governador do Estado do Amapá, usando :las etribaiçOes 
que lhe sio conferidas pelo artigo 119, ificiso XXV da,Cons-

tituiçãe de Estado do Aaapá o Df:!cio n2 06e5/92-SE1ReCI, 

RESCLVE: 

Destemer MARIA DA GLÉRIA DE OLIVEIRA AMCRIV, Secretária 
de Eeeado do Trabalho c dd Cidadania, para viajar de Me = 

cape-AP, eode de auss ntribuiaCes, ate a cidade de Fortale-
ia-:E, pare participar de Seminário cobre Administraaão ns 
área da Aeaistenaie Social, rc perimo de 09 a 11 de eezem-
bro do corrente ano; 

Macepe-AP, em 27 de novemero de 1992.' 

ANNIBNL 8ARCELL06 
Governador 

O CeEFE DA CASA :IVIL DO GOVERNO DO ESTPDO DO AMeale usan 
do das atribaiçães que lho 3;3 cenfericaa pelo Decreto (N) 

no 329: de 18,12,91, Artigo 20, dn Regulamento 
da Cesa Civil dc Estada dc Amapá, 

FES3LVE: 

	

Designar MARIA SESASTIANA VILeENA, agente da 	Furtaria, 
Ref. Ne-05, lotada nesta Casa Civil, para viajar Ja sece dE 
sues ntribuiçOes - VACAa5, - ate n municipio de Alapá, a ser 

viço da C352 Civil, no período de 1: a 19.11.92. 

CHEIA DA.CAEA CIVIL 03 GCVERa0 30 ESTACO 00 AMPA, em Maca 

aá-AP, 10.11.92. 	• 

RONALDO PEREIRA DE O_IVEIRA 
'Chefe da Casa Civil- 
	------- 

PCeTAFIA N2 690/92-OCO 

C. CHEFE DA CASA CIV:L DO GOVERNO DO ESTACO DO AMAPÁ, usan 
do cas atribuaçães que lhe são cenfericee pelo Dezreto (a) 
ro 0290 de 18,12.91, Artigd 23, aeciso VII: do Regulamento 
da assa Civil do Estada do Aaapá a tendo em vista o tear do 
Ofício n2 457/92-DETAAER/CACI, 

EeESOLVE: 

Hemolngar o deslocamento doe servidoree :ARaOS AUSJSTO DE 
ALMEIDA LIMA, Diretor do Departemelac de Transportas Páreos-
DEaRAEA, Các, CDS-2 e V/TOR JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS JúKOR, 
Ccmanaante de Aeronave, lotadce nes:a Casa Civil, pareeaeaja 
rem ca sede de suas atrebuieges MA:APA - ate o .município 
de . Diapoque, condezindo a aeronave PTeFeA(NAVAJO)', 1 dieposi a 
•ao da.Eecrataria'de ep:Sdes ne dia 09.11.92. 

CHEFIA DA CASA C:VIL DJ GCVERNO 00 ESTADO DO AMAPÁ, as Maca 
•páeAP, 12.11.92. 

RONALDO PEREIRA DE CLIVE/R4 
=Chefe da :X.stt Civil. 

SOCIEDADE DE  ECONOMIA ,MISTA" • 
- 

Companhia de 
Eletricidade dte 
Amapá CEA, 

C.G.C.(M,F.) 05. 965.546/00C1-09 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONVOC4A0 .  

Em cumprimento ao Art. 124, da Lei np 6.404, ficam 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

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

ra publicação rigorosamente dentro dos requisitos do 
sistema OFF-SET. Existem normas para isso. Lela-as 
com atenção. O seu texto será fegível para todos.  

tervocados oS senhores Acionistas da Coeaanhla de EfeCriel 
dado dc Amapí-CEA, a comparecerem a reeniàc.de 	Assembleia 
Gerai Eetraordleiriaea ser reallzada no dia 10 de de 	;, zemero 
de 1992, is 10:00 (dez) horas, na Sede da.Empreez, na (iv. - 
Padre Jái ■ on Maria Combserd, ne 1900: nesta cidade de •acaeg, 
a fim de deliberarem sobrea seguinte Ordee do Dia: 

- ASSEMBLÉIA GERAL EXYRAORDIMÁRIA 

a) Eleizio dos 'Meares to Conselho da Admir'stracio; 

b)Outros assuntos de Interesse da Sociedace. 

Macapá-AP, 30 ce \mvemero de 1932. 

J2gett.„ ~ 
presidere ,e-e cnselho de Admedstraçâo/CEA 

O Diretor Geral: da Secretaria do Tri 
butal de Justiça do Estado do /Impa, de ordem do 
Exmv. Sr. Desembargador Presidente, faz saber 
que, em Sessão do Pleno Administrativo desta Cor 
te realizada a 23 de novembro do ano em curse , 
decidiu a unanimidade, incluir na lista a . 	ser 
enviada ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 	para 
escolha dos membros substitutos do T.R.E. do Ama 
pa. o nome do Dr. PEDRO STÉTTO AMES RA sun, em 
substituigão ao Dr. TSEAEL SOARES PERETRA DE 
SOIM, a fim de atender aos requisitos prelimina 
res fica o Dr. PEDRO SZLIOAIRES DA SILVA notl 
ficado a comparecer na Secretaria deste Tribunal 
dentro de 8 (oito) dias, sob pena ser substituí 
do por outro Advogado pela O.A.D. 

ManapáeAp., 25 de novembro de 1992 

Bel. JOSÉ DARIA REMIRO DAVID. 
Diretor-Geral do T.R.E. 

JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL E DE FAEFSDA PGBLICA 
JUIZ DE DIREITO AUXILIAR: Dr. JOÃO G. LAGES MENDES 
CHEFE DE SECRETARIA: ROBERVAL LIMA DOS SANTOS 

EXPEDIENTE DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 1992, PARA CitTC1/ 
DAS PARTES E DEVIDAS INTIM/de% 

• 
AÇõES DE INDENIZAÇÃO 

PaXe n2 471 - Autor: 	Jgo 	PEREIRA 	(Mv: 
Dr. Alan Cavalcante). Re: ESTACON ENGENHARIA 
S.A (Adv: Dr. Antonio Cabral de Cautro). 
SENTENÇA: "...Pelo exposto, julgo improcedente 
o pedido de indenização, condenende o autor 
no 	pagamento 	das 	custas 	processuais 
e honorarios advocaticios que arbitro em 
10% sobre o valor da causa. P. R. I. Macapá.- 
AP., 16 de novembro de 1992. (a) Stella 
Simonne Remos - Juíza de Direito." 

Proc. n2   477. Autor: ORLANDO PENA AMANAJÁS 
(Adv: Dr. Carlos Eduardo M. Silva). Re: 
EMPRESA DE TRANSPORTE ESTRELA OE OURO (Adv: 
Dr. Jose Ferreira Costa). SENTENÇA: "...Isto 
posto, considrando que a Requerida não contesto 
os fatos, os documentos e nem o pedido presumo 
verdadeiros os articulados na peça inaugural 
e julgo, por sentença, Procedente o' pedido e condeno 
a Requerida Empresa de Tranworte Estrela de Ouro 
ao 

 
pagamento da ireportáncia pleiteada, acrescida 

de juros e correção monetária a partir da citaeão. 
condeno cinda o autor ao' pagamento das custas 

processuais. considerando o trabalho desenvol-
vgo pelo advogedo do autor fixo os honorárioe em 
15% sobre o valor da causa. P. R. I. MacapeeAP., 17 de' 
novembro de 1992. (a) Stella simonne Ramos, Jelza de Dl 
reito." 

AÇUS DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL 

PROC. N2  676. 	Autor: JOSÉ SOARES PWNAFOIU 
"(Mv: Dr. Josá Sidou G. Miccione). SENTENÇA:  ".."10 
20, por sentença, a poesente- justificaçao requerida 
a ccuprovada nestes autos que, .apOs o decurso *de 
48 (quarenta e oito) horeu, deverao ser entregues 
A (o) justificante, • independentemente de traslado, 
nos termo do artigo 866, do Codigo de Processo Civil. 
Custas ex-lege. P.R.I. Maeape-AP. d  OS de novembro 
de 1992. (a) Stella Senonne Ramos, Juiza de direito." 

PRCC..Ng 809/92.  Autor JOÃO MIES LOBATO (Mv: Dr. 
Ericlaudio Alencar Rocha). =uniu  "...HOMOLOGO, 
por sentença; a presente justificação requerida 
e ccegrovada nestes autos que, apes o decurso de 
48 (quarenta e oito) horas, dsverao ser entregues 
a (o) justificante independentemente de traslado,
nos termos do artigo $66, do CSdigo de Processo 
Civil. Custas ex-lege. P.R.I. Macapá:AP, 15 de novembro 
de 1992. (a) Stella simonne Re-nos, Juiza de direito." 
gag DE MIDA CAIRELAR PREPARATÓRIA DE ARRESTO  
PROC. Ng 618/92:  Requerente: REGTNA CLIIA GEMPOJE, 
UCHOA (Ache Dra. Sandra Ferreira). Requerido: JOSE 
LO. ARDES NASCIMENTO RODRIGUES (Mv: Dr. Jorge Wagner 
Urres). ~IÇA: "...Isto posto, julge improcedente 
o pedide, condenando ,a autora nas custas processuais 
e honorariaã  advocaticios  que, arbitro em 10% (dez 
por cento) sobre o valer da cerea  e extingo o processo 
nos termos do art. 269. 1 do C. P. C. P. R. I. 
MacapáeAP 1  30 de outubro de 1992. (a) Stella nume 
MIM. Juiza de direito." 

AÇÃO DE MEDIDA CAUTMAR MESPECIFICA 
PROC. No 747/92: Requerente: M. SANTOS (Mv: Dr. 
Jose Luis Calandrini). Requerido: CONSTROCHAVES 
LTDA. DESPAMC "hesentranhce-se a petição de fls. 
36/38, autuando-a. Traslade-se as pegas indicadas, 
inclusive as obrigatOrlas. Apas Intime-se a agravada 
para responder ao agravo, no prazo legal. Macapa, 
16 de novembro de 1992. (a) Stella semonne Ramos. 
Juiza de Direito." 

AÇÃO. DE &NOVAÇÃO DffdoinelATO 
PROC. Na 389. Autor: BANJO MEMANTIL DE SÃO PAULO 
57,A (Ady: Dr. Jose de Arimathea Cavalcante), 
Reu: JOSE CARLOS /MIOS FERRÇIRA. e sua esposa. SWIENÇA: 
"...Ex positia, e pon tudo mais que consta dos autos, 
JUIGO IMPRCCEDWIE O PETRY1 INICIAL E PIM/DENTE 
O FORMADO NA C(~AO, decião rescindido o 
LeeJrato de lecaçao entre as partes e. DECRETO 0, 
DEMO do imcnrel ocupado pelo autor, concedendo- .  
Ifle o.prazo de 05 (seis) meses para a desocupaoão volun 
teria, Pena de despejo compuLsorio prazo este estabeleci 
do no art. 360, do CPC antigo, c/c Art. 1.118, III, (15 
atual. Arcara ainda o autor cem 9 pagamento das custas 
processuais e honorários advocaticios, que arbitro 	em 
15% abbre ovalor da causae devidemente corrigidos. Publi 
ceie-se. Registre-se. Intime-se. Macapá, 16 de novembro 
de 1992. (a) Stellaesimonne Ramos, Juiza de Direito." 

AçAb DE EMBARGO  

PROC. N'o 224.  autor: MAM EYANDEIRA DA COSTA.  (Mv: 
Dr. Leonardo Silveira). Re: 1171121,0 DAS MAQUINAS 
LTDA. (Mv: Dr. Ubirajara Valente Ephina). DESPACHO: 
"Sobre o contido na certidão supra, diga o Exequente. 
Macapá/AP, 24 de novembro dg 1992. (a) Joao Guilhenre 
Lages Rendes. Juiz de direito." 

Kb DE VISTORIA 

PROC. ng 180-A/92. Autor: BAMO DO BRASIL S/A (Adv: 
Sulmitee Monessa). Re: ABRIL COMERCIAL LTDA 

e outros s(Adv: Dr. eloileon A. da S. Távora). DESPACHO: 
"Jante-se. À exequente. Effi 28.06.92. (j—dtella 
Simonne Ramos - Juiza de Direito." 

AÇÃO DE IDCECUÇÃO 

MG. NA 0190. Autora: IRMJE ZAGURY & CIA LTDA 
(Mv: Dr. Paulo Alberto de S. L. Freire). Re: ERWAS 
E COLHO LTDA. DESPACHO: "J. Aguarde-se em Cartorio 
ate ulterior de1ibera3C .  da perta ,interessada. Era, 
15.09.92., (a) dtella Simonne Ramos, Juiza de Direito." 

O PRESENTE EXPEDIENTE SERÁ PUBLICADO NA FORMA DA 
LEI E AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME. DADO E PASSADO 
NZSTA CIDADE DE MACAPÁ-AP, AOS 25 DIAS DO MS DE 
NOVEMBRO DO ANO DE 1.992.' 

~411;*.álhl 
—sucos 

0.fe I: Secretaria 

la VARa CÍVEL E DE FAZEICA PúBLICA, 
Juiz de Direita : CARMO ANTCNIO DE SOUZA. 
Juiz Auxiliar : igRIC EeZÉS:11 MULAEK. 

EXPMIENTE DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 1e992.PARA CIÊNCIAS 
aAE A1aTOE E ADVOGaDOS E AS DEVIDAS INTIWAES, 

Ae0:ES50 S/l:? - EV8AaWaS h EXE:UÇÃ: Embargente 
CLLBE (Adv. Antonio Calarei de Castro) Embargada : IRIA 
EDMILEAN FAULINO CE eIMA (adv. Paulo Sáraio Brega Tei-
xeira). DESPACHO :" Junteese. Contadcs a Preparados, ris 
Mete•-e0 35 euma ac Egrácio Tribunal de Justiça do Es-
tado do emapl, Intimem-ee, Mecapá, 12.11.92, a) 	Máric 
Euzálzio Mazurek - Juiz de Direito Auxiliar." 

PaOCE330 Mv 3511/01 Exu,4X0 Exuquenta : I. P. LEITE 
(adv. Mildo Jozue Pontes Leite) Exaoutadu EareVANIA :OS 
SANTCe P:R55 (adv. : ). EESPACH: :" Diga a Exeeuenza eo 
brim u certidâo do Oficial de Justiça de fia, aa verso, 
no pníee de circo rijos. Inziaem-se. Macapá, 10,11,92,a) 
Mário Eetz4bo Uazurek - Juiz dc Direitc Auxiliar." 

PPOCESSO N2 0466 - EXECUÇÃO - - Exequonte BRUM 	:TAL 
S/A, (adv. Sulaair Paleeira Mamem de Almeida; Execuea 
tos : NILDE CECILIANO SANTIAGO E OUTROS :adv. : 
CHO :" Junaa-55. epás peças as custea. Defiro, coe 25 

cautelas a formalidades previstas no are, 709, do CFC 
o seu parágreao Gmlco, expage-se p competente Alverá. 
Macapfe 10,11,92. a) Pgric Euz&io Mazuree - Juiz di'Di. 
rgizo 

,e1CCESSO NP 643 - EXECUÇÃO 0: TITULC EXECaTIVO EXTRA. 11 
DICIAL - Exequanau : UMIPARMA PPODUCE FARMACEUTICOG 

. CWLIfTICCS S/P, (cey, Antonio Fernando da Silve o Silva) 
Exezutado : ODINELSON MOURA :A SILVA civ. : ). 	DEare 
:HD :" Menifeete-em o Exeeuente sobre o auto de perihnte 
e-- de fia, 15, mm circo dlas..Intimo-ae, macepe, 16,11,92, 
a) :rio Euzábio Nazurek - Juiz de eireito Auxilisr," 

piocESSo No 672/92 - eXCUÇÁC De TfTULO .eXECUTIVO DsTRA 
JUDICIAL - Exequente ; A. R. FILHO e CIA LTDA. ( Adv. 
Antonio Ferrando da.  Silva e Silva) Exezutado : JOSÊ CAR 
LOS FERIRA PA/VA (zdv, ). DESFACHO :" ueinte-so. Con 
code o prezo ris 30 (trinta) dias. Intime -Ee. MacepÉ • 

11,11.92. *  a) Mário Euzebie Mazuree ... juiz de eiraito Au 

PaCCESSO N2 690/92 - AÇÃO DE DEEFEJ: Reçuuronta :NENA 
TE ALTAIR VERGUES 3eRED14 PA:VA (adv. Edson Frenaa) :5e-
gue:2o JZSÊ CARLCE PEREIRA PAIVA (adv. Jdrin Ecares 
da Almeida), SFACHO :" eomnloao o cLauln 123 fle, 26, 
Irtimaesu o 1oc3t4lo a deposirer O vid.or no prezd de 
euinze Lias. 16.11.9e 7) telria OweáLio Mauro!: 

Juiz do Direito Auxiliar." 

incegsso . N1 72e/92 - RENOVAÇÃO JE CZNTMA70 DJ /251EL 
Rx4eàroned ; REI aN ROJAA E COMÉRCIO LTDae (zdv. Erelde. 
:Alves Corrais) lequerido ; MOISfS . ZeCORe (eiv. 	Neon 
Gccrguy e Paula .Barwgio arage Taiecate). DESPACHO :" 
cebo c Recurso no afeito •levelutivo (ert. sa, V, da Lei 
nC 6,245/91). Ac Apelado pere ae contre-rezgaa. Inaiae ,  
-ao, eezap-1, 13.11.92. a)Márin Euzábio Mazurek -Jalz de 
°imito AuXiliar." 

PROCESSO No 727/92' - REINTEGIRAÇO DE POSSE aeseuerenta: 
eeNaEL MONTE CE ALCEIDA (adv. Nildo doseu Pareas Leite) 
Requerido : ANTONIO JCGC CAIA 005 SANT03 :edv. Jos; Dn 
mingoe Neri doe Santos). DaSPACHJ :" Intime-se a Requae 
rente q dar aamprimaneo ao disposto re Despacho, no pra 
ao de cirno dinc, Intimo-se. Mecapá' e  16,11.92, a) tAára"g 
Eúzebio Mazurek - Juiz de Direito Auxiliar." 

FROCEe32 N2 769/52 -  AO DE DESS0LIM3 JUDICIAL DE SCe 
C/E:ADE DE FATO - Requerente : MAAIA :0 SCGOARO' FAREI 
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INFOO6 SANTC8 (adv. Marcos A. 11. Noctueira) Requeridek 
MIRO RODRIGUES DO ESPZIIITO SANeD (adv. Antardevembral. 

dela:tetro). CESFACHC ;" Digne as Partes sobre crdccumen 
to de fls. 3-Er7rW":"no prezo de cinco dias. Intime 
Macapá, 16.11.92. a) Márie Euzebio .Nazurek - Juiz de Di 
raito Auxiliar." 

PRCCESSO N2  783/92 - MeNSTEMeÃO CE POSSE - Requerente : 
CINRCER S/A. - ccutncio E IN3USTRIA CE DATERIAIS CERAMI 
COS (adv. Edson França) Rnuerido : CLÁUDIO ROCeR NUNEi 
(adv. : ). DESPACHO :" Manifeste-se o Autor sobre seu 

enteresee no proneguieento do feito, no prazo de dez 
din. Macapá, 11.11.92. a) Mário Euzebio Mazueek - Juiz 
de Direito Auxiliar." 

PROeESSO Ne 7e0/92 - EXECTeÃO 3E TÍTULO EXTRA JUDICIAL-
Exequente LECINILe0 CARDOSO DE FNLA*(adv. Sulamir. P. 
eOnassa de Almeida) Executado : OSCAR ANTONIO DE • PAULA 

S. DA SILVA (adv. : ). OESPACHC r" Diga o Exequente co-
bre a Certidão de fia, 18 verso, em cinco dica. Intime-
-se. Macapá, 16.11.92. a) Mário Eugbio Mazunek - Juiz 
de Dirieto .Auxillar." 

RRCCESSO NR 794/92 - NCTI=ICAÇÃO JUDICIAL - Reqearentee 
RUY PEPEIRA LEITE (adv. Edson França) Requeridos : 2INA 
CER S/A - COMÉICIO E INOLtTRIAtDE MATERIAIS CERÂMICOS E 
BANCO DA ALAZÚNIA S/A - BeSA (adve. : ). DESFACEC :" Me 
nifeeteeen o Requerente sobre seu interesse no prosse 

guimento do feito, em dez dias. Intime-se. .Maeseell 11 . 
11.92. a) Mário Euzábio Mazurek - Juiz da Direito Auxi. 
liar." 

r 
FACCESSO N2 311/92 - AÇÃO ORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO 	DE 
SUCIEDAeE DE eATO C/ PARTILeR DE Bate- MeR/A DE NAZARÉ 

MEhEZES TAVAReS (adv. Halofsa )-elene Furtado de Venceu 
) Requerido : LUIZ CARLCG OLIVEIRA SANTANA (adv. Luci 
Meire Silva Na'admento). DESPACH3 :" Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir no triduo le-
gal. Intimem-8e, Macapá, 11.11.52. a) Mário Euzebio Me. 

lzurek . Juiz de Direito Auxiliar." 
PROCESSO N2  824/92 - LRADADO DE SÉGURANÇA - Impetrante 
WALDIR MANI-A CE ALWIDA FILNJ (adv. Cleero Borges Bor 
dele) Impetrado i EUSIMAR LIO; COSTA (adv. : ). SENTEN 

.., Assim, julgo parcialmente procedente o pedido 
Concedo a ordem para anular punição disciplinar que im-
pa ao Impetrante o comportamento MAU. Nego a ordem pa-
ra anuleção do ato que licenciou a Impetrante do servi 
ço ativo da Policia Walter do Estado do Amapi. Sentar 
ea aujeita a duplo gr eu da juriadição. Não havendo re-
curso voluntrio, auban ca autos ao Egrágio Iraaunal de 
Justiça do Eatado do are¡A a. P. I. MacapR, 2:e de outu 
bro de 1.252, a) me:rio Etizãeio Meettrek - Juiz Je Direi 
to Auxiliar." 

FRODESED W 2  025/92 OISSDLUÇÃO DE SOCIEDADE DEJFATO D/ 
PARTILH1 DE SENIS Rsauerente : W•A ELIZABETE UNCHNDO 
ALVES (adv. Hulnisa Hclenz ::ertado do Menezea) Requeri-
do : RA:ellN00 JARDINHA DE VILEENA ="ILHD (adv. João Goa 
ree de elmoide). CE5PACHe :" Junte-se. Diga e Autere,n; 
prazo de 13 Can) dias, subre 3 conteetaço. :ti--e. 
Macepr,, 15.11.9e. :) Mirto Euzáeio Mazurek - Juiz de D1 
rulto . Auxiller." 

"RCCESO Na 828/92 . SUMARISSINA DE INCEM:IV:O E REPA 
R21eX0 CE DANOS EAU6A0CS 0OR ACEDENTE DE VEtCCLO - Regue.  
rente : FERREM,. DE MELO VARTINS (adv. :a..rcelo 
Cerdoeo Abeeer) etteuerilo : AlA SARIA FARIAS 30 NASCI-
7,2NTO (adv. Cícero Darges Serdilo). CESPACK1 :"Irdefiro 
vcz que a mult.:, contr ,t_al comente . p.Orgrrr cobrada 
apSa o constituição cm nora, tendo o Requerente recebi-
de o valor no poda Mia executar a multe por inadimple 
mento. Intimomese, digo, menifeete-se a Rá cobra a 
rujo: zacolhida. Intimem-se. Maca, 15.11.92. a) Mitrio 
Euzábio Mazurek - Juiz da Direito Auxiliar." 

PPCCEGSD N2  3(.6/92 , AÇÃO EXECUTORIA - Exequente AAPO 
• ERO PAULA OCS eANT3S (adv. Marcos A. M. Nogueira) Exe-

cutedo COWERVAL - CÇASTRUTORA SERVIÇOS LTDA. (adv. 1 ) 
DESPACeE :" Junte.zo, Aguarde-se a devoluçao do rendado 
Intime-n. VocapÉ, 16.11.92. a) Mário Euzebio Mazurek - 
Juiz de Direito Auxiliar." 

PRO:ESSE: Ar- 879/92 - DESPEJO - Requerente : MARIA GORE-
TE DOS REIS BARROS (adv. Leonardo da Silveira Evangelie 
ta) Seq.-crido : JOSÉ VARIA MAReUES DA SILVA (adv. MerI; 
cl Felizerdo Pereira Cardoso). JESPACH3 :" Gumpre-ss 
Venerando Accirdlc, Mecapá, 12.137.4rio Euzabio 1  
Mczerek - Juiz de Direito Auxiliar." 

PRCCESSO S/N2 - INTERDIÇÃO CIVIL - Requerente : TEREZI 
NeR GUAL3ERTO DA RCCHA ARACJO(adv. Adamor de Sousa 011 
veirc) Requerido r WALTER BANHCS DE ARACJO (adv. : ). 
SENTENCA  :" V/ETC6 ETC.,. A 'competir:da para conhecer e 
processar pedidos de interdição e curatela á das Vares 
da Femilia órfãos a Stoesegne conforme disposto na et,. 
digo de Org. Judiciápie do Estado do Amei. Assim de-
clino da competircia em favor de uma das Vara de Famí-
lia Orf. e SucenSes desta :amima. Remets-ae et Ontri-
befçâo com as =tutelas legais. Intime-se. Macapá, 13.11. 
92; a) Mário Euzábio Wezurek - Juiz de Direito Auxiliar. 

AUTOS CtVEI6 DE NASCINENTO - Requerente : E(NA 	BCRGE5 
DOS SANTOS. CE6FACH3 : 	MM. Juiz: A Requerente deve ser 
intimada por Edital, a dar andamento ao feito no ereze 
de 48 horas eft pena da extinçao (art. 287, .§ 12 , OFC ). 
MacapáeAp, 11.11.52. a) beturo Guileteme Silvá Couto." 

O presente expediente gari afixado no luar de costume 
e publioado na forma da Lei. Dado e panado neste cida-
de de Umutp4, Capital do Estado do Amapf, aos vinte e 
quatro dias dp mie de novembro do ano de hum mil nove-
centos e noventa :e doia. Eu, Sandoval Joee Almeida Neto, 
Tátnico Judiciário, datil.- :fel, 

- *NOIR fENTE8 OA SILVA 

.t-fe de Secretaria Slbeio  

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

JUIZ DE DIREITO: DR. CÉSAR AUGUST0:RU/A=1RA 

DIR. SECRETAR1Ae CLAMY H. O BANDEIRA BARBOSA. 

EXPEDIENTE DIVERSOS DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 
1992, PARA CIÉNCIA DAS PARTES E ADVOGADO. 

PROCESSO S/N 2  - INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 
AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA. 
ADOLESCENTES: C.J.S.H., E.P.P.S. e E.S.S. 
ACUSANDOS: LUCIVAL CORDEIRO DE MATOS, JOSÉ RO- 

BERTO DE SOUZA LOBATO, WALMIR CARMO 
SOUZA LIMA. 

DESPACHO : "Vistos... 

A priori, cumpre veicular, "oportu 
ne tempore", que falece competencia processaH 
te a este Juizo, pura conhecer de denuncias cai 
feccienadas em desfavor de pessoas penalmente' 
amputaveis, eis que, a competencia delegada 
a Vara da Infância e da Juventude se subsume, 
tào somente, nos precisos termos de regrado 
no Inciso I, do Art. 148, da Lei 8.069, 
de 13.07.90 - qual seja: "conhecer de Repre-
sentaçOes promovidas pelo Ninisterio 
para apuraçao de ato  infracional atribuído 
a Adolescentes,  aplicando as medidas cabiveis" 
- grifo nosso. 

Destarte, pelo espelhado no corpo 
da Peça Preampular, se obserya, de antemão que 
refoge competencia a este Juizo, para processar 
e julgar o case "sub examine", devendo,, por 
via de consequencia, a eacrivania do Juizo, no 
tocante a eventual incidencia de crime contra 
menores,  promover, após as caute' as  
a remessa de copia do arrazoado em curso ao 
Cartorio Distribuidor, para encaminhamento da 
"notitia criminis" a uma das Varas Criminais 
desta Comarca, para os ulteriores de direito. 
Inobstante, no que concerne a eventual inciden 
eia de ato infracional tributado as Adolescen= 
tes dou-me por competente, para determinae,des 
de logo, que se aguarde em Cartório aa  remessa 
dos A.I.S. pertinente ao caso presentaneo. Co-
munique- se, outrossim, a Autoridade Policiei do 
inteiro teor da decisao, inclusive, de que ds 
sobreditos Autos deverão ser encaminhadoS via 
Distribuição do Foro. 

De outro apaseo, registre-se que e 
de causar especie, nao so o requisitorio inau-
gural da autoridade policial requerendo a pri-
sao preventiva  dos Acusados ao ~nas -Anate dá 
Ministerio Publico, quando o e1emer4ar e que 
fosse requerido a autoridade judiciaria compe-
tente e, quiça, o encaminhamento das Adolescen 
tes a uma entidade de abrigo nesta Capital,seí 
qualquer comunicação acautelatoria a este Jui-
zo, ferindo, desta forma, o disposto no Art. 
107, da legislação tutelar em vigor, eis que, 
qaer seja autor de ato infracional, quer seja 
vitima, " a apreensão de qualquer Adolescente 
e o local onde se encontra recolhido serao In- 
continenti comunicados ao Juiz da Vara Espe-
cializada ". 

Por fim, mister se faz ressaltar 
que, a autoridade sindicante da DSPCA, 
somente estare legitimada a promover as in-
VE-gâçoes preliminares de que trata o para-
grafo upico, do Art. 172, da lei estatista, 
nas hipoteses de apuraçâo de ato infracional 
atribuido a Adolesccente em co-autoria com 
adulto.  Portanto, -"1 "-  in casu ", se restar 
provado o concurso de agentes - menor e 
maior - na pratica de ato infracional em 
relação ao ppmeiro e, crime, no tocante 
ao segundo, duvida não há quanto a legitimi-
dade da Seccional Especializada de proteção 
ao menor funcionar. Todavia, se, de outro 
modo restar comprovado que ao inves de autor 
de ato infracional a as Adolescentes em comen-
to não passam,de vitimas, a sindicancia ves-
tibular catara inquinada de vicios, porquan-
to, nesta hipotese, deveria ser operacionali-
zada por uma delegacia comum ". 

INT. F: DIL. 
Macapa, 19 de Novembro de 1992. 
Dr. CESAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA. 

PROCESSO N 2  254-8 - INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA. 
INVESTIGADO: G. DOS S. S. 
SENTENÇA: " Vistos ... 

Isto Posto, julgo procedente 
a Representação de fls..02/03, para aplicar 
ao Adolescente G. 'DOS S. S. a medida sOcio-
educativa de LIBERDADE ASSISTIDA, prevista 
nu Inciso IV, do Art. 112, da Lei n 2  8.069/90 
pelo período de seis (06) meses, mediante 
apresentação de relatórios bimestrais, por 
tecnicos e orientadores do Centro Educacional 
para Adolescentes desta Capital - CEPA, a 
quem recomendo o Investigado para viabiliza-
çao dos encargos previstos no Art. 19 e Inci-
sos, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Expeça-se os Oficios de estilo. 
P.R.I 
Macapá, 16 de Novembro de 1992. 
Dr. CÉSAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA. 

PROCESSO N 2  267-5 - INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA. 
INVESTIGADO: S. DA S. M. 
SENTENÇA: " Vistos ... 

Homologo por sentença nos moldes 
do Ç 1 2  do Art. 181, do E.C.A o,arquiyamento 
do Fei to promovido Relo Ministerio Publico, 
determinando aliw, apos as baixas no registro 
e distribuiçao e o transito em julgado da 
presente decisao seja ARQUIVADO o Processo". 

P.R.I, 
Macapa 04 de Novembro de 1992. 
Dr. CEáAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA. 

PROCESSO N 2  2.599/89 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. 
REQUERENTES: CARLOS ALBERTO GUEDES SOARES E 

ELIZETE BARBOSA RIBEIRO. 
CRIANÇA: A. C. R. S. 
SENTENÇA: " Vistos ... 

Ante ao exposto, e tendo o Processo 
em curso atingido sua finalidade, extingo 

o Feito com julgamento do merito, determinan-
do, outrossim, seu arquivamento apos o tran-
sito em julgado da deciaao. Promova-se, por 
fim, as baixas de praxe.. Sem cuatas.". 

Macapa, RO de Outubro de 1992. 
Dr. CÉSAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA. 

PROCESSO N 2  3.143/90 - ALVARÁ JUDICIAL. 
AUTOR: CURADORIA DE MENORES. 
CRIANÇA: R. V. M. 
SENTENÇA: " Vistos ... 

Ex positis, fulcrado nos Incisos 
II e TTT, do Art. 267, do C.P.C, hei por 
bem jplgar extinta o Processo sem julgamento 
do merito. Apos o transito em julgado da 
-sesente decisão e tudo diligenceado ARQUIVE-
a o Feito ". 

P.R.1 
Macapá, 15 de Outubro de 1992. 
Dr. CÉSAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA. 

PROCESSO N 2  3.163/90 - REGISTRO DE NASCIMENTO 
AUTOR: CURADORIA DE MENORES. 
CRIANÇA: L. R. C. 
SENTENÇA: " Vistos ... 

Ante ao exposto, xtingo o Pro-
cesso com julgamento do meritO - inteligencia 
do Inciso I, do Art. 262, do C.P.C. Transita-
da em julgada a decisao, com as baixas de 
estilo, ARQUIVE-SE o Féito corrente. Sem 
custas ". 

P.R.I 
Macapá, 20 de Outubro de 1992. 
Dr. CESAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA. 

F1=.90 N2  3.394/91a GUARDA E RESPONSABILIDADE. 
REQUERENTES: ROLDÃO COUTINHO E MARIA COELHO 
SERRÃO. 
CRIANÇA: J. C. S. A. 
SENTENÇA: " Vistos ... 

Ex positis, fulcrado nas dispo-
sições incertas nos Incisos II e III , do 
Art. 267, do C.P.C. e, cumprida a formalidade 
espelhada no § le, do nominado artigo, hei 
por bem julgar extinto o Processo sem julga-- 
mento do merito, promovida as baixas de esti-
lo, arquive-se o Feito como 9e," praxe. Sem 
custasYPair imperativo legal ".' 

Macaln_e-M . ÁW34tAlie)  de 19n„!...': - - 	 àletR • AUGUr0 eetetr2A letkeEntA. 
• 

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

JUIZ DE DIREITO: DR. ÇÉSAR AUGUSTO SOURAPEREIRA. 
DIR. SECRETARIA: CLAMY H.O.BMIDEIRA BARBOSA. 

DCPEDIENFE DIVERSO DO DTA 18 DE NOVEMBRO DE 1992, 
PARA CINCIA DAS PARTES E ADVOGADO. 

PROCESSO S/N2  - AUTOS DE TUTELA. 
REQUERENTE: UMA MÁRCIA SANTOS DE soma. 
CRIANÇA: F. M.  5. 
ADVOGAM: Dr. MANDOS NOGUEIRA. 
DESPACHO: Vistos ... 
1 - R. e A-se; 

2 - Trata-se de Petitório de TUTELA. " In casa ", di 
ta DATIVA, porquanto derivara, se acolhida for7 
de ema Sentença Judicial, concedida Ror prazo 
Indeterminado, para atender uma situaçao tática 
de "menor" abandcnado. 

3 - Portanto, para concessão do pedido, na forma 
dativa, apriori, mister se faz necessario cceneWar 
a inica1 - inteligencia dos Arte. 287 e 284, 
do C.PC., no tocante as informações elementares 
quanto a tutela testanent;ria ou a legitima - 
eual seja: por disposiçao de Ultima vontade (§ 
unico, do Art. 407,. C.C.B.) e, em decorrencia 
de lei (Art. 409, do C.C.B.), para, na falta 
ou escesa, destes cu daqueles (Inc. I e II, do 
Art. 410, de C.C.B.), o Juiz poder rumar tutor 
idOneo ao -Menor (" capat ", do Art. 410, do C.C.B.). 
4 - De ressaltar que em cacos ecoo este de criança 
abandone:dá e desprovida de bens ou rendimentos 
o usual e que se requeresse a Guarda do Infante, 
secundaria por uma eventual Adoção que, por sinal, 
sao as duas formas mais feequentes de colocaçao 
de ~toren abandonados em familia substituta. 
5 - Contudo, ainda assim, a lei nos antever uma 
pro6ahilidade de acolhimento do pedido, desde 
qtte„ observada a ordem legal inserta no Art. 
407, do C.Ç.B., opoetunizandc-se, de outro tanto, 
o contraditorio dos eventuais tnteressedos. 
6 - Posto isto e caro medida de proteção espedelca 
da criança, defiro, de plano, a Guarda Transitoria 
da Infante 4 Requerente. Lavre-se o termo e teme- 
se O eCelpreadaa0 - Art. 32, da Lei 8.063/30. 
7 - De outro pares0, Jerzaziva a Requerente, no 
decenio legal, a Citaria° dos parentes bioeogicos 
da criança, na Tonna da lei civil pertinente 
a matei-ia em quest. 

Macepá, 04 de Noveniene de 1992. 
Dr. MIAR AUGUSTO SOUZA FEW" 

PROCESSO N2  009-B - AUTCÇ DE GUARDA E VISITA. 
SUPLICANTE: FERNANIDC) JOSE DA SILVABA/SEISOS. 
SMeelUDIA: LEACIDE BATISMIXURA. 
ADVOGADO: LUIZ ALEM BONFIM. 
SENIENÇA: " ylstos, qtc 

Apta o transito em julgado da presente 
decisãe, ARQUIVE-SE o Feito, *Sem custas, por 
força de lei ".P.R.1-KPC8.10.92.CleedRealleDSZUMFEFEIRA. 

4110K 
D 
reale 
EvO 

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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CARTÓRIO Jua 
PROCLAM4 DE CASAMENTO 

0 Oficial do Cartório Civil de Casamento desta Cidade de 
Macapá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. cio Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS e VANDER-
LEIA FRAZÃO DA SILVA. 

Ele é filho de Raymundo Ayres dos Santos e de 'Narina 
Oliveira dos Santos. 

Ela é filha de José Frazão da Silva e de Ana Frazão cia Silva. 

30-11-92 

FRUCIWZ0N2  3.258/91 - GUARDAE,RESPONSABILIDADE. 
REEETRENTES: IHIZPEREIRAE.CECILLe SILVA MAMEM. 
CRIANÇA: P. C. A. P. 
SE1TENÇA: i" Vistos, etc ... 

Isto Posto, ratifico a custatavestibular 
f1s. 02, em favor dós Requerentee e cã conse-

qeencia, extingo o Processo com julgamento do 
merito. Providencie, outrossip, a escrivania 
o ARQUIVAMENTO do Feito, apos as diligencias 
de praxe. Sem custas, por força de lei ". 

P.R.I 
Macepí, 20 de Outubro de 1992. 
Dr. CESAR AUGURO SOUZAFTREIA 

PROCESSO N 2  2.929/90 - ESTUDO DE CASO. 
AUTORA: TEREZIMHA. DE JESUS RIBEIRO BRENHA. 
CRIANÇA:M.D. 
smyranA: 	Vistas, etc... 

Posto Isto, :lio há camo o pedido premem-- 
lar prosperar, primeiro, por vir de encontro 
as normas legais ora vigorantes sobre a meteria, 
segundo, pelo latente desinteressa da Autora 
em prever o regular ~to 19 Feito, ao 
que alternativa nao re assiste, sena, revogando 
•a guarda vestibular, extinguir o Feito cam julgemen-
to do merito, nos mnldes do Iec. I, db Art. 269, 
do C.P.C., facultando; todavia; a Autora, querendo, 
aforar o novo pedido na forma e modo, atualmmite 
em vigor ". 

P.R.I 
Macapí, 27 de Outubro de 1992. 
Dr. OESAR AUGUSTO SOUZAPEEIER 

PROCESSO N2  3.453/91 - REG.NASC. E GUARDA E RESF. 
RE~TES: RAIMUNDO DA SUMA E MABIA IRENE FONTES. 
CRIANÇA: G. M. S. . 
sunum: 	vistos, etc ... 

Ante ao exposto e, cumprida a formalidade 
Inserta no § 1, 	Art. 267, dó C.P.C., hei 
por bem julgar 4-tinto 0 Prooesso sem julgamento 
do merito, C= a leyogegao da Custodia Vestibular 
concedida por este Juizo. 

Transitada em julgado a decisão, sem 
recurso, ARQUIVE-SE a Feito. Sem custas ". 

P.R.I 
Macapá, 27 de Outabro de 1992. 
Dr. CESAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA 

PROCESSO Ne 3.159/90 - GUARDA E RESPONSABILIDADE. 
AUTORES: ADELS2N BENTO POSEMO E MARIA. DE NAZARÉ 

RODRIGUEZ RIBEIRO. 
CRIAlpe M. A. S. 
SEEIWEe "Vistos, etc.... 

Isto Posto e, leacrado nos Incisos 
II e III, do Ext. 267, da lei Instrumental Civil, 
revogo a Custodie preafrbular e, de censequencia, 
julgo extinto o Processo sem julgmento do merito. 
Sem custas, por inerativo legal ". 

P,R.I 
Macapá, 15 de Outubro de 1992. 
Dr. MAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA 

PROCESSO N2  2.881/90 - INFRAÇÃO SOCIAL. 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA. 
ESTABEIECLMENTO INFRATOR: " TEREZA'S 	BAR ". 
SENEENÇA: " Vistos, etc ... 

Por tudo quanto fora expossado, hei 
por bem detenninar a extinção do Feito com as 
baixas de estilo. Prarova-se, outrosapn, a escrive-
nLa o ARQUIVAM= do Processo, apos o trânsito 
em julgado sem recurso daDecisao. 

P.R.I 
Macapá, 29 de Outubro de 1992. 
Dr. CISAR AECUSTO SOUZA PEJEM 

PRCCESSO N 2  3.194/90. - ESTUDO SCCIAL DE CASO. 
AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA. 
ADOLESCENTE: I. S. N. 
SEWEEÇA: " Vistos, etc ... 

Ante ao exposto, acolho o parecer 
MinisEerial, extinguindo o Feito sem julgamento 
do merito. Inteligencia dos Incisos II e III, 
do Art. 267, do C.P.C., detengnando, outrossim, 
seu ARVIVAMENTO, apos o transito em julgado 
da decisão e as baixas de estilo do Processe. 

P.R.I 
Macapá, 23 de Outubro de 1992. 
Dr. CESARALMUSTO SOUZA PEREIRA 

PRCCM0 N2  2.251/89 GUARDA E RIZFONSA13ILIDADE. 
R~: MARIA FELICIACARDOSO RAMOS. 
CRIANÇA: N. C. R. E =OS ... 
sufnaig: 	Vistos, etc ... 

Posto Isto, revogo a CustSdia cautelar 
concedida a Requerente, inaeolbendo, nos moldes 
do Inc. I, do Art. 269, do o pedido da 
aatora e julgando, de ,consequencia, extinto 
o Processo coei decisOrio de merito. 

Apos o.transito .  em julgado da decisão 
em voga, pronema-se o ARQUIVAMENTO do Feito. 
Sem custas, por imperativo legal ". 

P.R.', 
Macapá, 23 de Outubro de 1992. 
Dr. CESAR AUGUSTO SOUZAPEREERA 

PROCESSO N2  2.713/89 - GUARDA E RESPONSABILIDADE. 
AUTORA: MARIA 1DCYLEIA DA SILVA ALVES. 
CRIANÇAS: Ax.m., G.A.S. e E.F.L. 
SENTENÇA: " Vistos, etc ... 

DIÁRIO OFICIAL 

Isto Posto, cumprido o disposto no 
§ 1 2 , do Art. 267; do C.P.C, extingo o Processo 
sem julgemento do márito, nos moldes do regrado, 
respectivamente,' nos Incisos II e III, da Lei 
Tristrumental Civil. Apus o trânsito eine_eulgadne 
da decisão e- j0 C, tudo di1i,gencia0u, ARQUIVE- 
M orei. ". 

' 
macei ," • a W1 	de Me_ ',Igor 	1  mr". New' JEJGGSe 	='-nladenti),/ 

3à VARA UIVEI E FAZENDA PUBLWA 

JUIZ DE DIREITO: FRANC:SCO SOUZA DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: KLEZER ANTÔNIO T. PAIVA 

EXPEDIENTE DO DIA 24 DE NOVEMBRO .DE 1.592, 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVIDAS INTIMAMS 

PROCESSO N2  814/92  - AÇXO DE FALÊNCIA 	Reqte 
NORTE REFRIGERAÇA0 ITDA (Adv. Ronaldo Vieira) - 
Reqda.: LATAIA SERVIÇOS ALUE/MUS ( Adva. 
Paulo Sárgio Teixeira e outros). D AO : "Jun-
te-se. Concedo o prazo de 15 (qpinze) dias, para 
juntada da proeuração; A teor do art. 23 da Lei 
Falimentar, faça-se a prova de orádito alegado, 
Int. Mcp, 24.11.92N 

nomuLE AGRAVO DE INSTRUMENTO -Repete: 
LATAIA SERVIÇOS ALIUNTARES S/A (Advs. Paulo Dal 
:mira e outros) Reqdo.: 	NORTE REFRIGERAÇXO 
LTDA (Adv. Joee Ronaldo Vieira). DESPACHO: "Cer- 
tifique a secretaria a interposição, nO PrOcaeso 
principal, bemecomo anote-a na autuagão.Forme-se 
o instrumento transladando-.øe a petição inicial, 
a decisão agravada, certidão da respectiva inti-
mação, procuração outorgada aos advogados da a-
gravante e tambem oe documentos de fls. 10, 11 , 
12 e 13 (art. 523, nice). Intime-se a agrava-
da, apás, a indicar peças am 05 (cinco) diais,  c 
transladem-se elas se for apresentado documento 
novo: intime-se o agravante a dizer eobre ele em 
05 (cinco) dias (art. 525, § ánico), intime-e° 
a seguir; o agravado, a responder em cinco dias. 
Por fim, calcule a Contadoria as custas do Juízo 
e do Tribunal inolUelve porte de retorno; Inti-
me-se o agravante para o preparo no prazo de 10 
(dez) dias (art. 5E7, caput),,penn de deserção e 
voltem para deepaoho de sustentação ou reforma . 
Macapá, 24 de novembro de 1.992." 

• O PRESENTE E/PEDIENTE SERÁ PUBLICADO NA FORMA DA 
IEI E AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME. DADO E PASSA-
0 NESTA CIDADE DE MACAPÁ-AP, AOS VINTE E 2UATR0 

DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE HUM MIL _NOVE-
carros NUMA E DOIS. 

• 

. PAIVA 10áij2:0 'T 
• Chefe de Secretaria 

Mr2AL D 0.2pAge, Cor: o PP.AW Dr, 
ABAIXO: 	 (proc.00) 

O DUPTCR JOSã ZUSQ5U3I0 DD :URRO TEIXEIRA, 114, JU:Z 
7D »DE= DA 2G VARA CRZWIL DA COME.W. DE HAMPÁ. 

2512. Siara, 
a todos eets 0  :21.c:i0ente EDITAL, coon o prazo de 15 lias, vi-
re= Ou delo con.becinento tiverem, gps neste jn=s0 oorró sc 
us trâmites um processe en cue Co acusados: PAULO WROIC  
DE eINEOMA SILVÁ. 	c1e .ro , atamaense, solteiro, pintor, 
filho de Rabina de Mseida 31yc , rosídon-Le 1 Rua 	Maria 
Rosa Tavoras de Almeida, n10, bairro do :1O0A. 0  segundo ' 
acusado e.  : MANOEL DOS SANTOS BARBCSA,  vulao "Ipián, brati 
leiro, naturc1 de Brote, :lutado do Pará, °asado, motoris-
ta, filho de Jose.  Darboea o do Corallina dos Santos 3o:obe-
sa, eesidente na Rue ?rorPe ssor Testes com Juscelino Woe-
Tchek, e/ne, badrro das 20dridhas, aos eneontram-sa atu-
almentente em luaar ine0 -2-te 3 riu Bebido, como incl.:xoco no Ártico 155, 5 42, IV, do CP3. 2, cen tenha o Oficial de 
Juctiga deste Juizo oertificado na es .haver encontrado 
nesta Comarca, krZo cenL'opoosávol eitá-1o3 pessoalmente , 
ejta-os me lo presente n.00mpteraocr neste Juloo, no odiff - 
aio &o FOrum &Ata Comarca, oito à A. PAD, n=1.737, nesta 
oidadn no dia 15 (QPINZE) de dezembro de 1.994 às 10:55 E 
horas, a fim de serw, interrogados, proreveren sua defeoa' 
e eeram netificaeos dos ulteriores termos do processo a 
que fteverão compow000r, scb tona dn revelia. Para conheci-
mento Cs todos e passado o presente .EDITAL, cuja 24 via 
ficará Citada no lugar-de costun. Dado e 'cassado nesta 
°idade de -.10.0up5., aos Vir.ts e quatro 4as do mee de nOvbn-
bro do ano de 1.,992, Eu, : Chefe da Sio-retarda, 
aubsorevo. 

1 

I 
JOBE c :Ano 1,14 .:IXE1RA 

J'iz de D eito 

Quem soutSer de qualquer Impedimento legal que os iniba 
de casar um com o outro, acuse -os na forma da lei. 

Macapá, 27 de novembro de 1992 

HELENISE R. DA COSTA TORRES 
Escrevente Autorizada 

'EXTRATO Do anum 

DE.40,17NAÇÃO : Ç4U1:0 FEieeteleetco an-42CA da Litse4dede. 007£7-21/05 	Dadclio./,,ven uv twOaCho de eu:dto Eizan 
tn-f3pico e de .c.zge 0.5navenaia em peca 
do4 ciaítIcoe e ACU4 f:amiÁiane4, 
ci1do4 en ditoç.c"; e no combate a outno%7 
pzobtemG4 4o4, que 4.2i57.e7i a ,docZedo 
de, á cei.to do 

02RETOR5.4 : A Oine.to4ia e florulíi.tuída de Nelidente, 
y¡ce_Nuídeate, P.1.•meieo Seo4eta44o, Se 
pundo Secnetivt.i.o, reLmeino TuouneLno 7 
Sepundo redouneino e dein Vop2i4. 
- A &neto/tia ,Jeo.à e-Zeitc ,de.6 voto dtAe 
tG e 42C4Cte C20 ,1 membno4 do ÇFUL 	paeE 
mandato da doi.±. ono4, peAmitide wna 
condusÀo. 
- Aticu.,!an j,unto atm oa.pao.: da4 	-oven 
004 Fedeno, eeteduct e Mun.icipai4 temi 
9 apoie necadKjenio 24 V.Loó1.Uaç0o d54 
açoe4 do ÇWL. 

A4 455&tt3am:A A.: ,sevOZeie ça4at '5W4-45-,1 ondina 
SEMI. niamente a cada g‘iinge dza4, C4 axih.ao:7 

dinanimenie 4empne que 4e cç.a nece.44"È 
4.E.0 pon ca.o do P4widente ou dE 
peio meno4 	ienK4 d 4C44 membno4. 130. 24PROP>20:Con4tituem-4e patnimcnio do ÇRIY..; 
1 - TOda E‘VeCie 	212 014 douçãtd; 
12- Bene moveid e eeõeeie adquzaidoe oc 

peovenielted de do2çcie4. 
DAS DYSPOW: 0ÇUL pca.enã aeieeee-ee a çua.4:reuaA cu ÇAeS çans-  tna entidade de canáteE cen„&zaimedZentt.z 

de4benaçao de .do4:4 te4ço4 de ACC4 45CL12: 
- 0 1FW.-deve4o 12ntcc1LZ04-4e Atito 004 
4enoi404 e p404L4K:i.0hai de 400de que 
atuam de Onma di4cIta ou .indUetc c.r.ol 
d.:meato dei. pre44044 ompanad74 12e204 abÁZ 
tivo4 do ÇF1.1L n.o 4entido de  
fpxna "Lípide e et.i.co 414a4 açoe4. 

ÁLA2R SCWW.S D4 SILVA. 
PRES2DEAT. 

4 
'ÓRGÃOS PEIDEERAIS 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

DELEGACIA DA RECEITA FEDERALEM MACAPÁ 

EDITAL DE LEILÃO N 2  001/92 
PESSOA FISICA 

MERCADORIAS: Whisky, Videos Cassete,televisores, 
motores de pOpa,radios,perfumes, relogios e brin 
quedos. 
REALIZAÇAO: 17/12/92 às 19:00 horas 
LOCAL: Trem Deéportivo Clube, Av. Feliciano Coe 
lho, 187- Macapa-Ap. 
INFORMAÇõES: Rua Eliezer Levy, 1350 DRF/MACAR/5 
fone (096) 222.2533 ramais 414 e 415 - onde ocra 
fornecido Edital completo aos interessados. 

Macapá, 20 de Novembro de 1992 

LUIZ DE C 	MACHADO 

CÓPIAS NO D 1.0. 

 

A imprensa Oficiai presta serviços da reprogralla e 
você não paga a redução. Redução de 62 e 71% do 
documento Originai com a nitidez característica. 

CÓPIA D/. PÁGINA DO D.O. AUTENTICADA 	 Cr$ 3.000,00 
COPIAM DOCUMENTOS 	 Cr$ 1400,00 
DUPLO CARTA 	 Cg$ 5.500,00 
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