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DECRETOS 

DECRETO N2 0654 DE 19 DE ABRIL DE 1993. 

DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DO SERVIÇO ATIVO 
DA POLICIA MILITAR 00 AMAPÁ, MEDIANTE TRANSFER~NCIA 
PARA A RESERVA REMUNERADA, DO 39 Sgt. PM JOSÉ BATISTA 
DE OLIVEIRA. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atri
buições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 'tV, e o teor 
do Processo n2 28740.000004/93-RR-PMAP, 

DECRETA : 

Art. 12. Fica transferido para a Reserva Remunerada "a pe
dido", o 39 Sargento PM OE JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, pe~en
cente à Polf~ia Milttar dp Amapá, nos termos do art. 67, § 62 e 89, 
da Constituição do Estad,o do Amapá, combinando com os arts. 50, 
11 e III, "h", 92, I da Lei n9 6.652, de 30 de maio de 1979. 

Art. 22 . Os proventos devidos, terão por base o que deter
minam os arts. 42 § 1 O, c/c art. 40, § 42 da Constituição Federal, 
art. 50, parágrafo único, III, 53, § 29, 58 e 125, 11 e § 29, todos. da Lei 
n9 6.652/79. 

Art. 39 . O Setor de Pessoal da Policia Milttar do Amapá efe
tivará o presente desligamento do Serviço Ativo, de acordo com o 
art. 89, I e parágrafo único, da Lei n9 6.652, de 30 de maio de 1979. 

cação. 
Art. 42 . Este Decreto entra em vigor na data de sua publi· 

Macapá-AP, em 19 de abril de 1993. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0655 DE 19 DE ABRIL DE 1993. 

DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DO SERVIÇO ATIVO 
DA POLICIA MILITAR DO AMAPÁ, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA 
PARA A RESERVA REMUNERADA, DO Sub-TENENTE PM CAR
LOS DE OLIVEIRA TORRES. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atri
buições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 'tV, e o teor 
do Processo n2 28740.000005/93-RR-PMAP, 

DECRETA : 

Art. 19 · Fica transferido para a Reserva Remunerada "a pe. 
dido", o Sub-Tenente PM CARLOS DE OLIVEIRA TORRES, perten
cente à Policia Milttar do Amapá, nos termos do arts. 67, § 69 e 82, 
da Constituição do Estado do Amapá, combinando com os arts . .50, 
11 e III, "h", 92, I, e 93, da Lei n9 6.652, de 30 de maio de 1979. 

Art. 22 • Os proventos devidos, terão por base o que deter· 
minam os arts. 42 § 1 O, c/c art. 40, § 42 da Constttuição Federal, 
art. 50, parágrafo único, 11, 53,§ 22, 58 e 125, 11 e§ 22, todos da Lei 
n2 6.652/79. 

Art. 32 • õ Selar de Pessoal da Policia Militar do Amapá efe
tlvará o presente desligamento do Serviço Atlvo, de acordo com .o 
art. 89, I e parágrafo único, da Lei n2 6.652, de 30 de mala de 1979. 

Art. 42 • Este Decreto entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Macapá-AP, em 19 de abril de 1993. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0656 DE 19 DE ABRIL DE 1993. 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 
780.000.000,00, PARA FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OU
TRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atri
buições que lhe são conferidas através do item VIII, do art. 119, da 
Constituição do Estado e do art. 79, item 11, da Lei n9 0053, de 28 
de dezembro de 1992, que estima a Receita te fixa a Despesa do 
Estado para o exerclcio financeiro de 1993. 

DECRETA: 

Art. 19 . Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de Cr$ 
780.000.000,00 (SETECENTOS E OITENTA MILHÕES DE CRUZEI· 
AOS). destinados ao reforço de dotações consignadas no orça
mento vigente, conforme anexo constante do presente Decreto. 

Art. 29 • Os recursos necessários à execução do disposto 
no artigo anterior, decorrerão de Anulação Parcial ou Total de do
tações orçamentárias, na forma do inciso III, § 1 9, do art. 43, da Lei 
Federal n9 4.320/64. 

Art. 32 . Este Decreto entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Macapá-AP., 19 de abril de 1993. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

RAIMUNDO BRITO DE ALMEIDA 
Secret. de Est. de Plane]. e Coord. Geral 

ANEXO DO DECRETO NO 0656 OE 19 OE ABRIL 

U!IO I - SUPLI!III!II'rAcJ,o 

15.000 - AODITCRIA GERAL 00 ESTADO 

15 . 1 O l - AUDITORIA GERAL 00 ESTADO 

COOIGO SP!CIPICACA.O 

15.101.03. 08 .032 1.1 00 Manute nção Admi nistrati 

va da Auditori a . 

'l'O'I'AL •• 

- s 29. 000 KNCARGOS GERAI DO ESTADO 

29 . 101- RECURSOS SOB SUPERVISÂO DA SEFAZ 

C0D I GO SPECIFICAÇJ.O 

29.101. 03. 08. 033 2. 391 Ar.lortização e Éncargos àe 

Financi amento. 

TOTAL . 

IIAI'IJ· 
REZ!. 

3132 .o o 

IIAI'IJ-

""' 

32 61.00 

OE 1993. 

c I 1 000 00 r 

" A L O R 

101 270.0 00 

270 . 000 

-=--lflr 

c $10 00 00 r 

" ALI\ R 

101 510.000 

510 . 000 

ANEXO II - ANULA c ~/ 

15 . 000 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO 

15.101 -AUDITORIA GE RAL DO ESTADO 

C 0 !l I GO SPBCIF IC AÇ A O 

15,1 01. 03.08. 032 2.1 00 Manutencão Admi ni strat! 

va da Auditoria 

15. 101. 03. 08.032 2.1 01 Desenvolvimento de Recur 

sos Humanos 

'mAL • • 

29.000 - BliCARGOS GRRAIS DO ESTADO 

29. 101 - RECURSOS SOB SUPERVISÂO DA SEFAZ 

C r $1000 00 
IIAl;U· 
RUA " A L O R 

3120.00 101 100 .000 

3120.00 101 100.000 

3132. 00 101 70.000 

270 . 000 
_L 

~---
Cr$ 1. 000 00 

COOIGC .S ·P E C.I P. I.C A ç ·J;o :~- · i"T A L O R 

29.101. 03. 08 .033 2. 39 7 Amortização e Encargos 

de Financiamento 

'l'OTAL • • 

43 51. 00 10 1 

DECRETO N~ 0657 DE 19 DE ABRIL DE 1993 

51 0.000' 

510 . 000 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atrl· 
buições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 'tV, e o con
tido do Processo n9 28740.000012/93-PM-1. 

RESOLVE: 

Promover ao posto de Major PM, pelo principio de mereci
mento na vaga de antiguidade, o Cap. PM FRANCISCO LEONILDO 
COSTA BARRETO, pertencente ao Quadro de Oficiais Pollc\ais-MIIi· 
tares (QOPM). da Policia Milttar do Amapá, a partir de 21 de abril 
de 1993. 

Macapá-AP, em 19 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N~ 0658 DE 19 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atri· 
buições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 'tV, e o con
tido do Processo n9 28740.000012/93-PM-1. 

RESOLVE: 

Promover ao posto de Major PM, pelo principio de mereci
mento, o Cap. PM ARMANDO ALVES JÚNIOR, pertencente ao 
Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM), da Polfcla Milnar do 
Amapá, a partir de 21 de abril de 1993. 

Macapá-AP, em 19 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0659 DE 19 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atri· 
buições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, e o con
tido do Processo n9 28740.000012/93-PM-1. 

RESOLVE: 

Promover ao posto de Major PM, pelo principio de mereci
mento, na vaga de antiguidade, o Cap. PM JOSÉ RAIMUNDO FI· 
GUERÓ LIMA, pertencente ao Quadro de Oficiais Policials-Milttares 
(QOPM), da Policia Militar do Amapá, a partir de 21 de abril de 
1993. 

Macapá-AP, em 19 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0660 DE 19 DE ABRIL DE 1993 

o Governador do Estado do Amapá, usando das atri· 
buições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, e o con
tido do Processo n2 28740.000012/93-PM-1. 

RESOLVE: 

Promover ao posto de Capitão PM, pelo principio de 
antiguidade, os 12s Tenentes PM, pertencente ao Quadro de Ofi. 
ciais Policiais-Militares (QOPM), da Policia Militar do Amapá, a part1r 
de 21 de abril de 1993, abaixo relacionados: 

• VALÉRIO ANTENOR PELIZZA 
• JOABE DUARTE DOS PASSOS 
• JOSEVALDO FÉ DO NASCIMENTO 
• BRAULIO ROSANI GONDIM CRUZ 
• PEDRO MELOUIADES LIMA LOPES 
. GASTÃO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO 
. VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES 
• MARCOS VASCONCELOS DA CRUZ 
• JOSÉ FURTADO DE SOUZA JÚNIOR 
. LUIZ EDUARDO CAETANO CAMILOTTO 
• SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO 
. SÉRGIO LEITÃO DA CONCEIÇÃO , 
• MIGUEL BENEDITO FERREIRA DIAS JUNIOR 
• UBIRANILDO DA SILVA MACEDO 
. RAIMUNDO AMÉRICO FURTADO DE MIRANDA 
• ERMELINDO MONTEIRO BRASIL FILHO 
• JOSÉ ROCHA BERNADES 

Macapá-AP, em 19 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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Auditoria
Geral do Estado 

Extrato de Instrumento Contratual 

Instrumento/Partes - Termo do Contrato nº 001/93- AUOI, 
firmado entre o Estado do Amapá e 
a Firma LOCAVEL - Locadora de Vei 
cu los L tda, com intervrniência da 
Audi teria Geral do Estado. 

Objetivo: 

Valor : 

PRAZO: 

DOTAÇÃO: 

Fundamento do 
Contrato: 

- Locação de um ( l ) veículo marca 
Woll<swagem modêlo GOL, 

. - Pela execução dos serviços a con 
tratante pagará à contratada a i~ 
portância de CrS351l, DOO, OOO,OO(TRs 
ZENWS E CINQUENTA MILHDES DE CR~ 
ZEIROS ). 

- O presente contrato terá duração 
de l2 meses a contar de 15 de fev~ 
reiro de 1993. 

- As despesas decorrentes deste con 
trato correrão à conta dos recur 
sos da Audi teria - F ente FPE - At~ 

vidade - Manutenção Administrativo 
da Audi teria - 03080322, 100 - Na t<o 
reza da Despesa -3132 : DO 

- O presente contrato tem por funda
mento legal o disposto no § 12 do 
Art. 25 da Constituição Federal 
de 1988, mo § 42 do Art. 12 e nos 
Í tens I· e XXVII do Art. 119 da 
Constituição do Estado do Amapá de 
1991 e ainda nas disposi çoes pe~ 
tinentes do DEC-Lei 2. 300/86 , com 
as devidas alteraçoes . 

Macapá ,07 de abril . de 1993, 

ANNIBAL BA9CELLOS 
Estado do Amapá 

Contratante ' 

MARIA DE LDURDES SANTOS DA SILVA 
Auditoria Geral do Es tado 

"''nterveniente 

JOSt EMÍLIO HOUAT 
Firma - LOCAVEL - ' 
Locadora de VeÍc'O 
los Ltda. 

Contratado 

EXTRATO DE I NSToUMENTD CONTRATUAL 

Instrumento/Partes' - Termo do Contrato nQ 002/93-AIJDI, 
·. . firmado entre o Estado do Mlapá e 

a Firma SETRA - Segurança e Tran~ 
portes àe Valores L tda, com i_nte!: 
veniência da Audi teria Geral do 
Estado. 

Objetivo : 

Valor: 

PR~D: 

Dotação: 

Fundamento do 

- Contratação de serviços de vig~ 
lância para o prédio onde funci~ 
na a Audi teria Geral do Estad o. 

- Pela exesução dos serviços a co~ 
tratante pagará à contratada a i~ 
portância de CrS 291.267,919 ,BD 
(DUZENTOS E ~IJVENTA E HUM MILHOES, 
DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL f.l2 
VECENTOS E DEZEMJVE CRUZEIROS E 
OITENTA CENTA.YOS ). 

- O presente contrato terá vigência 
pelo perÍodo de l2 (Doze ) meses a 
contar da data de sua assinatura. 

- As despesas ·decorrentes deste co~ 
trato correrao à conta dos recur
sos da Auditoria - Fonte FPE -At~ 
vidade Manutenção Administrativo 
da Auditoria - 03080322 . 100 - ~ 

tureza da Despesa - 3132: DO: 

- O presente contrato ten por funda· 
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mente legal o dispost no ~ 12 c o' 
Art.25 da Constituição Federal de 
1988, no § 4º do Art. l2 e nos Í tens 
I e XXVII do Art. 119 da Consti -
tuição do Estado do A'lapá de 1991 
e ainea nas disposiço[Ís pertinen
tes do Dec=Lei 2. 3DD/Il6 com as d~ 
vidas alteraçoes . · 

Macapá,D7 de-abril de 1993. 

ANNISAL BARCELLOS 
Estado do Amapá 

Contratante 

MARIA úE LOURDES SANTOS DA SILVA JDSt ~\:R" SOBRI NHO 
Audi teria Geral do :stado Firma-SE--RA-Segura~ 

Interveniente ça e Transportes de 
Valores L tda, 

Con·:ratado 

SECRETARIAS DE ESTADO . ................. 
Administração 

PORTAAIA Nº 081/93-GAB/SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO , do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribui;Ões que 
lhe são conferidas pelo Decreto (N) nº 0295 , do 18.12.91, 
e Decreto nº 1.497, de 16.10.92 , 

RESOLVE : 

• Considerar desliga9o do t;I.Jadro de • Pessoal 
do ex-Territorio Federal do Amapa , o servidor .JOSE RIBA 

·MAR SERRA, ocupante do çargo de Agente de Portari~ , redi~ 
tribuÜdo para o flinisterio do Trabalho , eml~&capa, at~ 
vés da Portaria/DRH/SAF /foiTA/Nº 616/93 , publlwia no D1!!: 
rio Oficial da União , de 17 .03 .93. 

14acapá, em Li de abril de 1. 993 . 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVAAES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA Nº. 082/93-GAB/SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AD!4INI STRAÇÃO, do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto (N) nº 0295 , do 18.12.91 , 
e Decreto nº 1.497, de 16.10.92, 

HSOLVE : 

• Considerar desliga?a do Quadro de Pes~oal 
do ex-Territorio Federal do Amapa , a servidora WALQUIRIA 
CORRÊA DE AlMEID~, ocupante do cargo de Agente Administ;-!!: 
tivo, redistribuida para a Universidade Federal do Para, 
através da Portaria/DRH/SAF /loiTA/Nº 623/93 , publicada no 
D.O.U., de 17 .03 .93 . 

11acapá, em 13 de abril de 1. 993 . 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administraç.1o 

PORTAAIA Nº 083/93-GAB/SEAD . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAC.ÃO, do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuic;ões • que 
lhe são conferidas pelo Decreto (N) nº 0295 , de 18.12.91, 
e Decreto nº 1.497, de 16 .10.92 , 

RESOL VE : 

, Considerar desliga9a do Quadro de Pesso~ 
do ex-Territorio Federal do Amapa, a servidora REGINA W 
CIA MJNTEIRO FERREIRA, ocupante do cargo de Agente Admi 
nistrativo , redistribuida para o Ministério do Trabalho~ 
em Macapá, através da Portaria/DRH/SAF/toiTA/Nº )31/93 , pu 
blicada no D.O.U., de 15 .03.93 . -

Macapá, em 14 de abril de 1.993 . 

PEDRO Ali'RÉLIO PENHA TAVAAES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTAAIA Nº 084/93-GAB/SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribui•;Ões que 
lhe são conferidas pelo Decreto (N) nº 0295 , de· 18, 12,91, 
e Decreto nº 1.497, de·16.10.92, 

RESOLVE : 

Considerar desligaçla do Quadro do Pessoal 
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do ex-TerritOrio Federal do Amapá, a servidõra 'JOSEI'F!)I. 
FORTUNATO DE SOI}ZA , ocupante do ~argo de Agente d~ Por~ 
ria, redistribuida para a FUndaçao Nacional de Saude, ~ 
Macapá, através da Portaria/DRH/SAF/toiTA/Nº 638/93, p.Jbl! 
cada no D.O.U., de 17.03.93. 

Macapá, em 15 de abril de 1.993. 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVAAES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTAAIA Nº 085/93-GAB/SEAD . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AOONIS!RAÇÃO, dv 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuiçoes que lhe 
são conferidas pelo Decreto (NO nº 0295, de 18.12 .91 , e 
Decreto nº 1.497, de 16 .10.92, 

RESOLVE : 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal 
do ex-TerritÓrio Federal do Amapá, a servidora ROSELUDA 
CHAGAS ALBERTO , ocupante do cargo de Agente Administrat! 
vo redistribuida para o Ministerio do Trabalho , em Mac!!: 
pá: através da Portaria/DRH/SAF/toiTA/Nº 616/93 , publicada 
no D.O.U., . de 17 .03 .93. 

Macapá, em 15 de abril de 1. 993 . 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVAAES _ 
Secretário de Estado da Administraçao 

PORTAAIA Nº 086/93-GAB/SEAD . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AOONISTRAÇÃO , do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições qJe lhe 
são conferidas pelo Decreto (N) nº 0295 , de 18.12 .91 , e 
Decreto nº 1.497, de 16 .10.92, 

RESOLVE : 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal 
do ex-TerritÓrio Federal do Amapá, a servidora SWIA DOS 
SANTOS COSTA , ocupante do c~go de Agente Administrativq , 
redistribuida para o Ministerio do Trabalho , em Macapa, 

através da Portaria/DRH/SAF/1-ITA/Nº 617/93 , publicada no 
D.O.U . , de 17 .03 .93 . 

Macapá-Ap , 15 de abril de 1.993 . 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVA.RES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTAAIA Nº 087/93-GAB/SEAD . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, do 
Governo do Estado do Amapá, usaDdo das atrituições que l~e 
são conferidas pelo Decreto (~) nº 0295 , de 18 .12 .91, e 
Decreto nº 1.497, de 16 .10,92, 

RESOLVE : 

Considerar desligago do Quadro de pessoal 
do ex-TerritÓrio Federal do Amapa , o servidor GESSE ~ 
SUNÇÃO BAÍA, ocupante do cargo de,Operador de Computado;-, 
redistribuido para a Escola Agrotecnica Federal de Conco!: 
dia, em Santa Catarina, atraves da Portaria nº 791/93- S~ 
cretário Adjunto/SAF/PR, publicada no D.O.U., de 29 de 
março de 1. 993 . 

~lacapá, em 15 de abril de 1. 993 . 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVAAES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTAAIA Nº 088/93-GAB/SEAD . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AD~IINIST!!AÇÃO , do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuiçoes que 
lhe são conferidas pelo Decreto (N) nº 0295 , de 18 .12 .91 , 
e Decreto nº 1.497 , de 16 .10.92 , 

RESOLVE : 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal 
do ex-TerritÓrio Federal do Amapá, a servidora ELISA CON 
CEIÇÃO PICANÇO 11ACHADO, ocupante do cargo de Agente A<Jrni 
nistrativo, redistribuida para o l-tiniste rio do . Trabalho, 
em r-tacaoá, através da Portaria/DRH/SAF/mA/Nº 618/93 , PJ 
blicada· no D.o.U. , de 17.03.93 . · -

Macapá-Ap, 15 de abril de 1. 993 . 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVAAES 
Secretário de Estado da Administração 

RJRTAAIA Nº 089/93-GAB/SEAD: 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADHINISTRAÇÃO, do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuiçÕes que 
lhe são conferidas pelo Decreto (N) nº 0295 , de 18.12 .91, 
e Decreto nº 1.497, de 16.10.92, 



Mapá, 20-04-93 

RESOLVE: 

Considerar desligado do ~dro de Pessoal 
do ex-TerritÓrio Federal do Amapá, o servidor JÇSÉ f'RA!! 
CISCO GCNÇALVES DE LIMA , ocupante,do cargo de Tecnico em 
Assuntos Educacionais, redistribuido para o Instituto Na 
ciD~W. de Assistência Médica da Previdência Social, atr~ 
vés da Portaria/DRH/SAF /MrA/N2 635/93 , publicada no Dia 
rio Oficiai da União, de 17.03. 93. -

Macapá, em 15 de abril de 1. 993. 

PEDRO· AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA N2 090/9'Y.'J>Jl/SEAD . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINIS'!:flAÇÃO , do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuiçoes que 
lhe são conferidas pelo Decreto (N) n2 0295, de 18.12 .91 , 
e Decreto n! 1.497, de 16 .10.92 , 

RESOLVE: 

Considerar desligado do Quadro de Pessoal 
do ex-TerritÓrio Federai do Amapá, o servidor AUGUSTO CE~ 
so ELARRAT CANTO , ocupante d9 cargo de Professorde.Ensmo 
de 12 e 22 Graus redistribuido para o. Centro Federai ge 
Educação TecnolÓgica do Mara!)hão , em Sao Luiz-MA, atraves 
da Portaria n' 832/93-Secretario Adjunto/SAF/PR, publlc~ 
da no D.O.U . , de 29 de março de 1.993. 

Macapá-Ap, em 15 de abril de 1. 993 . 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES • 
Secretário de Estado da Administraçao 

PORTARIA Ni 117/SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
do Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto (N) nQ 02S'i, de 18.12.91 e De· 
creto NQ 1497, de 16.10.92, resolve remover: 

Servidor : VINICIO ABDON MOREIRA 
Cargo : Agente Administrativo 
Da : Secretaria de Estado da Administração • 

SEAD. 
Para : Secretaria de Estado da Educação, Cultu-

ra e Esporte · SEECE 
Offcio : NQ 00499/93-SEECE. 

Macapá-AP, em 14 de abril de 1993 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Ni 012 I 93 • SEAD. 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferi
das pelo Decreto (N) nQ 0295 de 18.12.91 . 

.RESOLVE: 

1. Convocar os canditados, constantes da relação ane
xa, aprovados no Concurso Público para o Quadro de Pessoal Ci· 
vil do Governo do Estado do Amapá · Grupo Magistério, de acordo 
com o Edital nQ 003/93 • SEAD, publicado no Diário Oficial do Es
tado nQ 0509, de 18.01 .93. 

2. Fixar local, horário e perlodo para apresentação dos 
canditados: 

LOCAL 
PERIODO 
HORÁRIO 

: SEAD. sala 11 
: 19 à 30.04.93 
: 08:00 às 13:00 horas 

3. Informar que os canditados devem comparecer mu
nidos dos seguintes documentos: 

• Carteira de Trabalho (original e xerox da parte da foto 
e qualificação civil); 

xerox); 

• Carteira de Identidade (original e xerox); 
• Certidão de Nascimento ou Casamento (• original e ·. 

• PISou PASEP (original. e xerox); 
· CIC (original e xerox); 
- Titulo de Eleitor (original e xerox); 
• 2 fotos 3x4; 
• Diploma de hàbllitação especlfii:a obtido em curso de 

Ucenciatura Plena ou habilitação legal equivalente e Carteira do 
MEC. 

4. Os canditados receberão o encaminhamento para 
submeterem-se aos exames laboratoriais; · 

. Hemograma; 

. Parasitológlco de Fezes; 

. VDRL; 

. Urina (rotina). 

5. O canditado de posse dos resultados dos referidos 
exames, deverá apresentar-se no Hospital Geral de Macapá para 
submete-se a exame cllnico geral e posteriormente à junta Médica 
Pericial do Governo ~o Estado do Amapá. 

6. Esclarecer que o não comparecimento nos prazos 
estabelecidos' neste Edital, Implicará na DESISrtNCIA automática 
do candidato. 

Macapá-AP, 15 de abril de 1993: 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
~rlo de Eltldo da Admlnlltraçio 

ORDDJ nlt: 

CLASSIFICAÇÃO 
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ANEXO-I 

Kunicipio de opção: KACAPÁ 

Gii9PO - I:A'I't:OOUA FOIICIO~IIL 

NC»>E DO CANDIDATO 

1 - GRUPO MAGISTÉRIO 

- CATEGORIA FUNCIONAL: Professor Classe "C" 

- DISCIPLINA: PSICOLOGI A 

07 Silvana Morhy de Siqueira Mendes 

08 Roseli Maciel de Oliveira 

09 Ana LÚcia Araujo Silva 

10 Maria do Carmo Alves de Oliveira 

11 Va lmina Pires Barbosa da Silva 

Agricultura e \ 
Abastecimento 

PORl'ARIA(P) N° 051/93-SEAGA. 

A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA E 00 ! 
BASTECIMEN10 , usando das atr ibui çÕes ~ue lhe são conferidas 
pel o Ar t.l23, inciso II, da Constitui ção do Estado do Amapá 
e Ar t .38 1 inciso VI, do Regu~amento da SEAGA 1 aprovado pelo 
Decre to(N) N' 0297 1 de 18 de de zembro de 1991 . 

RESOLVE: 

Designar a Servidora CLEUSA NUNES OOS SAII'IOS 
BJSQUE 1 ocupante do Cargo de Agente Administrativo , Classe 
"C" 1 Padrão I, pertencente ao ~adro Permanente do extinto' 
Terri tÓrio Federal do Amapá, lotada nesta Secretaria , para 
responder pela Seção de Comunicação Administrativo- CDI - 21 

durante o afas tamento do ti tular que entrará em gÔzo de f~ 
rias regulamentares no periodo de 08 à 27 .03 ,93 . 

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

J.!acapá-AP 1 08 de Março de 1993 , 

VERA LÚCIA DA SILVA l~ON'i'EIRO PONTES 
= Secretária = 

FORTARIA(P) N> 052/93-SEAGA. 

A SECRE'IlÍRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA E 00 ! 
BASTECIMEN10 1 usando das atribuiçÕes que lhe são conferidas 
pelo Art.l23 1 inciso II, da Constituição do Estado do Amapá 
e Art.38 , inciso VI , do Regulamento da SEAGA 1 aprovado pelo 
Decre to(N) N' 0297, de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE : 

Designar a Se:vidora MARGARETE VID~IRA PON
TES, ocupa.~ te do cargo de Dati1Ógrafo 1 Classe "D "1 Padrão 
IV , pertencente ao ~adro Pe::"Dlanente do extinto Terri tÓrio 
Federal do Amapá, lotada nesta Secretaria, para responder . 
pela Assessoria - CDS - 1, dura." te o afast amento do titular 
q~e entrará em gÔzo de férias regulamentares no per iodo de 
08 à 27.03 -93 . 

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

Macapá-AP, 08 de J.!arço de 1993, 

VERA LÚCIA DA SILVA l(ONTEIRO PONTES 
= Secretária = 

POR1'ARIA(P) N° 053/93-SEAGA . 

A SECRII"TÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA E 00 ! 
BASTECD<ENID usando das atribui ções que lhe são conferidas ' - . pelo Art. l23 1 inciso II , da Constituiçao do Estado do Amapa 
e Ar t ,38, inci so VI, do Regulamento da SEAGA 1 aprovado pelo 
Decreto(N) N' 0297 , de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE1 

Designar o Servidor V.OISÉS ANIDNIO TIID , OC!! 

pente do cargo de Agente de Atividade Agropecuária1 Classe 
"B " Padrão IV 1 per tencente ao ~o Perma.~ente do extm
to ~rritÓrio Federal do Amapá, lotado nesta Secretaria , ~ 
ra responder pela Divisão de Poli t ica Rural , CDS - 1, duran
te 0 afastamento do titular que entrará em gÔzo de férias 
regulamentares no periodo de 15.03 à 03 ,04 .93 . 

nê- se ciência , cumpra-se e publique-se • 

J.!acapá-AP , 08 de Março 'de 1993 • 

VERA LÚCIA DA SILVA MDNTEIRO PONTES 
. = Secretária = 

POR1'ARIA(P) N' 054/93-SEAGA. 

A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA E 00 ! 
BASTECOOJN'ro , usando das atr ibuiçÕes q~e lhe são conferida~ 
pelo Art,l23 1 inciso II, da Consti tuiçao do Es tado do Amapa 
e Art.38, inciso VI , do Regulamento da SEAilA , aprovado pelo 
Decreto (N) N' 0297, de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE: 

P~g . 3 

Designar o Servidor JOSÉ FRANCI!m OOS Al!JOS 
SOUZA, ocupante do cargo de DatilÓgrafo, Classe ,·Ii ", ·ra
drão IV, pertencente ao ~o Permanente do extinto Terri
tÓrio Federal do Amapá, l otado nesta Secretaria, para re!· 
ponder pela Secretária Executiva- CDI- 2, durante o afasta
mento da t itular que entrará em gÔzo de férias regulamenta
res no pedodo de 08 à 27 ,03 ,93, 

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

Macapá-AP, 08 de llarço de 1993, 

VERA LÚCIA DA SILVA MONTEIRO PONTES 
= Secretária = 

PORTARIA(P) N° 055/93-SEAGA, 

A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA E 00 ! 
BASTECD<EN'!O, usando das atribuiçÕes que lhe são conferidas 
pelo Art .l23, inciso II, da Consti tuição do Estado do Amapá 
e Art .38, inciso VI , do Regulamento da SEAGA 1 aprovado pelo 
Decreto(N) N' 0297 , de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE : 

Designar a Servidora ZULEIDE GOMES PEREIRA, 
ocupante do cargo de Agente Administrativo, Classe 11 C "1 P~ 

drão III, per tencente ao ~adro Perma.~ente do extinto Terri 
tÓrio Federal do Amapá, lotada nesta Secretaria, para res
ponder pela Seção de Formulação Poli tica 1 CDI - 21 durante o 
afastamento da t itular que entrará em gÔzo de férias regula 
mentares no periodo de 15.03 à 03 .04 .93, -

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

Macapá-AP, 08 de Março de 1993 , 

VERA LÚCI!. DA SILVA MONTEIRO PONTES 
= Secretária = 

PORTARIA(P) N° 056/93-SEAGA. 

A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA E 00 ! 
BASTECIMEN'!O , usando das atribuiçÕes que lhe são conferidas 
pelo Art ,l23 1 inciso II, da Consti tuição do Estado do Amapá 
e Art.38, inciso VI, do Regulamento da SEAGA, aprovado pel o 
Decreto(N) N' 0297 1 de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE: 

J:esignar o Servidor MANOEL NASCIMEN'l'O OOS PI!! 
ZERES, ocupante do cargo de Agente de Atividade Agropecuá -
ria, Classe "B ", Padrão IV, per tencente ao ~o Permane!! 
te do extinto TerritÓrio Federal do Amapá, lotado nesta S! 
cretaria1 para responder pela Seção de Programas e Projetes 
Pecuários, CDI - 2, durante o afastamento do titular que en 
trará em gÔzo de férias regulamentares no perfodo de 11 a 
30 .03 .93. 

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

lo!acapá-AP, 08 de Março de 1993, 

VERA LÚCIA DA SILVA ~!ONTEIRO PONTES 
= Secretária = 

PORTARIA(P) N2 057/93-SEAGA. 

A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA E 00 A 
BASTECD<ENro, usando das atribuiçÕes que lhe são conferida; 
pelo Art .123, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá 
e Ar t .38 , i nci so VI, do Regulamento da SEAGA, · aprovado pelo 
Decreto(N) N' 0297 1 de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE : 

Designar o Servidor CLIXJNALIXl DA SILVA SAN
IDS , ocupante do cargo de Agente de Portaria, Classe 11 D" , 
Padrão III, pertencente ao ~adro Permanente do extinto Te!_ 
ri tÓrio Federal do Amapá, lotado nesta Secretaria, para re! 
ponder pela Seção de Atividades Gerais, CDI - 21 durante o 
afas tamento do t itular que entrará em gÔ zo de férias regul_!!: 
mentares no periodo de 15.D3 à 03,04.93, 

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

Macapá-AP, 08 de Março de 1993 • 

VERA LÚCIA DA SILVA MONTEIRO PONTES 
= Sec_r~tj.ria = 

PORTARIA(P) N'l 058/93-SEAGA. 

A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA E 00 ! 
BASTECII!ENID, u"ando das atribuiçÕes q~e lhe são conferida~ 
pelo Art.l23, inciso II, da Consti tuiçao do Estado do Amapa 
e Art .38, inciso VI, do Regulamento da SEAGA, aprovado pelo 
Decre to(N) N' 0297, de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLvE : 

Designar o Servidor JOSÉ HILIDN BRANDÃO, Di~ 
reter do Departamento de Politica e Desenvolvimento Rural e 
do Abastecimento, COO- 21 CI.n• . 1.178.152-PA, para viajar 
de Macapá sede de euae atividades, até a cidade de Sant_!!: 
rém-PA .'fim de que no periodo de 04 à 06 .03 .93 1 possa O.o
nhecer' a estrutura de Comercialização da Feira do Produtor 
Rural de Santarém, administrada pela EMATER-PA e Sindicato 
doe '!Tabalhadores Rurais, devendo as despesas com diárias ~ 
r.orrerem à conta do RECURSO ORÇAMENTÁRIO . 



Macapá, 20-04-93 

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

Macapá-AP, 08 de Março de 1993. 

VERA LÚCIA DA SILVA UONTEIRO PONTES 
= Secretária = 

PORTARIA(P) N° 059/93-SEAGA. 

A SEGRETÁRIA DE ESTAm DA AGRICOL'IIJHA E 00 ! 
BASTECJMEN'l'O, usando das atribuiçÕes q~e lhe são conferida~ 
pelo Ar\ .123, inciso II, da Constituiçao do Estado do Amapa 
e Art .38 , inoiso 'TI, do Regulamento da SEAGA, aprovado pelo 
Decreto(N) N' 0297, de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE : 

Designar os Servidores: LEONAROO DE Ln~ ME

LO, Chefe da Divisão de Integração e Relação com Terceiros, 
CDS - 1, CI.n'.046.690-AP e JOSÉ DAS GRAÇAS OOS SA.liTOS 'IOR
RES, Engenheiro Florestal, C!.n' .054 .166-AP, para viajarem 
de Macapá, sede de suas at:vidades, até a Perimetral Norte, 
a fim de que no periodo de 10 à 12 .03.93, possam fazer le
vantamento preliminar do potencial madereiro das áreas dos 
associados da APRCNORTE, devendo as despesas com diárias ~ 
correrem à conta do RECURSO ORÇAMENTÁRIO. 

nê-se ciênc:a, cumpra-se e publique-se . 

Macapá-AP, 08 de Março de 1993, 

VERA LÚCIA DA SILVA mNTEIRO PONTES 
= Secretária = 

PORTARIA(P) N' 061/ 93-SEAGA . 

A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICUL'IIJHA E 00 ! 
a~STECTI!EN'IO, usando das atribuiçÕes que lhe são conferidas 
pelo Art.l23 1 inciso II, da Constituição do Estado do Amapá 
e Art.38 , inciso VI, do Regulamento da SEAGA, aprovado pelo 
Decreto(N) N' 0297, de 18 de dezembro de 1991 , e tendo em 
vista o teor do Oficio n' .C09/ 93-CCZEE/SEPLAN, de 05 .02.93 , 

RESOLVE: 

Disrensar da Comissão Coordenadora de Zonea
mento EcolÓgico-Ec~nÔmico do Es lado do Amapá, insti tuida JlE!. 

lo Decreto(N) N' 0277/91, o Servidor JOSÉ DAS GRAÇAS DOS 
SANTOS 'IORRES, Engenheiro Florestal, à partir de 05 de Fev~ 
reiro de 1993, 

Dê- 3e ciência, cumpra-se e publique-se . 

Macapá-AP, C8 de Março de 1993 , 

VER~ LÚC IA DA SILVA lo!ON1'EIRO PONTES 
= Secretária = 

Obras e Serviços Públicos 

Comissão de Licitação 
de Obras e Serviços 

A Secretaria de Estàcto de Obras e 
Serviços PÚblic'os, através de sua Comissão de Licitação de 
ObraS e Serviços, toma publico, para conhec imento dos inte 
ressados, que fara realizar LICITAtÃO, na modalidade de ~ 
DA DE PRE;;ai, ob ietivando a execuçao dos serviços de Coostru 
c;OO de tJII Pré-ES::olar no Coojunto Mlirio Andreazza, em Ma:apâ 

. Poderão participar desta 'IOODA DE 
PRE;:al, as :··mpn··sas nacionais que satisfaçam os requisitos ' 
<·stab<d<ddos no :·dita i, 

us documentos relacionados na reft;ri 
cta· 'fJofADA D' ~~;l-6. <!flt' i~cluem as condições que a regul~ 
rn-ntan, ,:staroo a disposiçao dos interessados, para aquis~ 

DIÁRIO OFICIAL 

ção e ~~vt~ntuai~ : onsu tt as, na Av. Fab , nº 1276, oai rro \'dl 
t ra i, "m •!a:apa. 

A aquisição do fdi tal sen rrediantr; 
o [I;C@Inirn:nto, à 'f~;souraria da se,· re taria de Estado da 
Fav:nda/Gf:; , a importân:ia de r r$BOO.oo:J,OO (OI'!IXENI'OS MI!. 
.IWZEJMl). 

v re.·ebimento das propost 35 dar-se-a 
na sala de n;uniÕes da S~;r retaria de Estado de Obras e Servi 
ços PÚblic-os , no endereço supracitado, perante a Comissão ?ii 
Licitação de Obras e Serviços, ro dia a; de maio de 1993, as 
11:00 (Onze) horas. 

Macapa-A", 20 de ~ri ! de 1993 

fi~· e H ruo. S l\i l' 
F.ng2 , WIZ 1'E E DN· SILVA TRAVASSffi 

· Presiden e da CLOS/SOSP ·. 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA li 
Companhia de 
Desenvolvimento 
do Amapá· CODAP 

ASSEMB!J:IA GERAL ORDINÂRIA E EXTRAORDINAiuA 

CONVOCAÇÃO 

Ficam os senhores acionistas da COMPliNHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÂ-CODAP, convidados para 
uma reunião de Assembléia Geral Ordinár :.a e Ex
traordinária a realizar-se no dia 30. 04. 93, às 
10:00 horas, na sede social da Empresa , na Rod~ 
via BR 156 Km O, São Lázaro, para ·deLberarem 
sobre a sequinte Ordem do bia na Assemb l.éia Ge
ral Ordinária: 11 Exame, discussão e votação das 
Demonstrações Financeiras rel ativas ao exercí 
cio encerrado em 31.12.92; 21 Exame e vc•taçãoda 
correção monetár i a do capital existente no Bal~ 
ço de 31.12.92; 31 Outros assuntos de ir.teresse 
social . Na Assembléia Geral Extraordinária: li 
Aumento do Capital SOcial Autorizado e ccnseque!J. 
te alteração do artigo 70 do Estatuto Sccial. 12 
visamos, também, aos senhores acionistas, que se 
acha à sua disposição na sede da Empresa, os d~ 
cumentos que trata o artigo 133, da Leili.40~(76, 

Maca pá (API, 19 de Abril d 199 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA Jl 
DOESTADO 
~iiiiiiiiiiiiiil . 

LEI N9 0049 OE 23 OE DEZEMBRO DE 1992. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO AMAPÁ. 

Faço saber que a Assembléia Legislativ~ do Esta

do do Amapá, manteve e eu promulgo nos termos do § 81 , do Art. 107, 

da Constituição Estadual, os seguintes dispositivos vetaios e não 

acatados, da Lei nt 0049, de 23 de dezembro de 1992 . 

Art. 21 - Obedecido o disposto no Art. 272 da 

Constituição Fede'ral, o Poder Executivo, no prazo de cento e vinte 

dias celebrará convên io com Associação dos Deficientes Vlsuais do 

Amapá-ADEVAP e outras êntidades especializadas visando a implanta

ção do sistema Braile, em local de fácil acesso ao defic.lente. 

Art. 31 - O Estado, através da Secreta·ria de Es

tado da EducaçãO e Cultura, apoiará com recursos humanos, finance! 

ros e materiais, o deficiente visual regularmeRte assoc:ia::b a IOOJJ.P, 

cpe: tema vocação para qualquer ativillade artistica cultural. 

Art. 41 - Nos programas de habitação p()pulares,g 

Estado assegurará prioridade ao~ · portadores de def1Ci1mcia vi

sual que pr~tendam adqut rir imÓvel. 

Pág.4 

Parágrafo Único - Não poderão requerer ~1 cm! 

truÍdo pelo Estado, os deficientes que já possuam rel3idência 1'1"Ó

pr1a, 

Macapá-AP, 05 de março de 1993. 

Deputado JULIO mAIDA 

c Presidente = 

(REPUBLICADO POR HAVER SPÍDO CO!! INCORREÇOFJJ ) 

LEI Nt 0054 de OS de Janeiro de 1993. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembléia Legis l ativa do Esta

do do Amapá, manteve e eu promulgo, nos termos do t 8t,do Art.107, 

da Consti tutção Estadual , os seguintes dispositivos vetados e· não 

acatados, da Lei n' 0054 de OS de janeiro de 1993. 

Art. 10 - Os pagamentos das mensalidades escola

res da rede par ticular de ensino de primeiro, segundo e terceiro 

graus e das instituiçÕes de curso superior vinculados ao Estado p~ 

derào ser feitos, sem quaisquer acréscimo, no perÍodo de primeiro 

a cinco de. cada mês subsequente ao vencido. 

Art. 11 - Fica vetado is InstituiçÕes de ensino . 

e às Empresas responsáveis pela prestação de serviços pÚblicos, c~ 

mo fornec i mento de água e de energia elétrica, a cobrança de mul

ta de mora em valores que excedam a 0,33 ,; por dia de atraso sobre 

a prestação devida, respeitando-se o limite máximo de dez por cen

to nos percentuais acumul ados . 

Art. 12 - A soma dos acrésci mos cobrados de con

sumidor por instituiçÕes de ensino e empresas de prestação de ser

viços pÚblicos, em face do i nadl mplemento de pagament o no seu t e r

mo, não poderá ul trapassar num período de trin ta dias o valor da 

variação do Índice nac ional de preços ao consumi dor - ltiPC do mês 

anterior, sa l vo se este represent ar um percen tual i nfe rior a dez 

por cento do valor da prestação, hipÓtese em que será respe itado . 

este limite . 

Macapá-AP, 05 de março de 1993 . 

Deputado JULlO IIRAJIDA 

"' Presidente = 

(REPLllL:êADO POR iiAV:õ'l SAÍDO cm: INCORREÇÕES) 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

ADITAMENTO À PAUTA 

De ordem da Exce l enti ssima Conselheira HARGA 
RETE SANTANA DOS SANTOS, Presidente do Egrégio Tri 
bunal de Contas do Es tado do Amapá, faço cien t e ã 
todos os int eressados e os que vi r em o presente ED! 
TAL ou dele conhecimento t iverem , oue no dia 22 (vi n 
te e do is ) de abri l do cor rente anÓ ( qu int a-feira )~ 
às nove horas e t rin t a minutos , no Plenário ANNI BAL 
BARCELLOS, na Sede de sta Corte de ContaE, s ito à 
avenida fAB , s /nº , realizar - se- a a 35ª ~essão Ordi 
nária para julgamento dos segu intes Processos : -

JULGAMENTOS: 

PROCESSO N2 107-A 
ORIGEM : Câmara Municipa l de ~l ac apá 
ASSUNTO : Prest~ção de Contas do exerciçio de 1990 
INTERESSADO: Camara Municipal de Macapa 
RELATOR: Conse lhei ro José Verissimo Tavares 

PROCESSO N2 000277 
ORIGEM : Assembl éia Legislat i va d:J Es t ado do Amapá 
ASSUNTO: Prest ação .de Contas do exe rcic i o de 1 ~92 
INTERESSADO: Assentlleia Legislativa do Estado do hnapa 
RELATOR: Conse lhei ro Lui z Fe rnanjo Pinto Garcia 

PROCESSO Nº 000629 
ORIGEM: Assembl éia Legis l at i va do Es t ado do Amapá 
ASSUNTO : Prest ação de Contas do exercicio de 1992 . 
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado do Amapa 
RELATOR: Conselhe iro José Ve r i ssimo Tavares 

Nacapá (AP) , 16 de abri l de 1993 . 

LUCIVAL DA SILVA ALVES 
=Secretário Geral/TCE= 

I 

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPA 

ASSINATURAS 

• Assinatura Trimestral . . ......... • . • .• .. 
• Assinatura Trimestral/Com remQssa postal ........... . 

PREÇOS DOS GABARITOS 

• Modelo I . . . . . . . •. , .•.•.•.• . . .•...• . • 
• Modelo 11 ......... .. .... .•.•. •.•. •. . .•. . ... 
• Modelo III . . .. .. . .. . ...... . ..... ....... .... . 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 

• Exemplar ...... . ......... . . ... . .........•.. 
• Exemplar Atrasado ..... . . . .... .. ........ ...... . 

PREÇO DE PUBLICAÇÕES 

• Centlmetro composto em lauda padrão . ........... . 
• Centlmetro para compor ....... . ..... . . • ..... • ... 
• Página exclusiva .................. • . • .•.•..... 
• Proclama de Casamento ... . ..... ... ....... . . ... . 

TABELA 

Cr$ 1 .602.000,00 
Cr$ 2.776.000,00 

Cr$ 1 .000,00 
Cr$ 1 .600,00 
Cr$ 2.600,00 

Cr$ 20.000,00 
Cr$ 35.000,00 

Cr$ 170.000,00 
Cr$ 195.000,00 
Cr$19.380.000,00 
Cr$ 260.000,00 

DE PREÇOS 

A Imprensa Oflci.al esclarece aos assln,tes que: 

* as assinaturas do Diário Oficial são feitas por perlodo de1três meses, não tendo aleijo 
retroativo 

* as reclamações para eventual reposição devem ser feijas no prazo de 15 dias da data 
de public:açáo 

* as renov.ações devem ser efetuadas com 1 O dias de antecedência de seu término, para 
evitar intorrupção nas remessas 

* em caso de órgão público, renovação automática, com faturamento trimestraL Anexar 
ao pedido cópia de empenho estimativo. 

PARA ASSINANTES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 
* Não há necessidade de solichação de orçamento para Assinatura do Diário Oficial. 
* O emp1mho de verba deve ser feho mediante o uso da tabela acima. 
* O valor de cada assinatura será o vigente na data de emissão da nota de empenho 

ou do c:heque. 
• O pagamento deverá ocorrer no máximo em 15 dias. 

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

Olicial"clo Estado do Amapá 

IMPORn1NTE 
' SOMENTE FAÇA SUA ASSINATURA NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 
' NAO MAI~TEMOS: VENDEDORES, INTERMEDIÁRIOS OU CREDENCIADOS PARA COLETA DE 

ASSINATURAS A DOMICILIO 



Macapá, 20-04-93 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 1ª VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 15 DE ABRI L DE 1993 

Juiz Federa l 
Dir .Sec re t aria 

MARCUS VINIC IUS REIS BASTOS 
Maria dos Anjos Tavares da Silva 

Execução Fi sca l: 92 '0000939-5 
FAZENDA NAC IONAL Exeqüente 

Executa do JOSÉ GEMAQUE RUY SECO 
"Int ime - se o Executado da penho
ra de fl. l7 , na fo rma do ar t. 12 , 
da Lei nº 6.830/80 . 2. - expeça 
se mandado de reg is t r9 de penho
ra endereçado ao Cartorio de re 
gistro de imÓveis de Nacapá, es 
cl arecendo que se t rata de segun 
da penhora relativa ao mesmo imÔ 
ve L Apense - se estes autos ao de 
nº 92 .0000940-9. lolcp , 15 .04 .93 . 
I~ARC US VIN IC lUS REI S BASTOS -Juiz 
"ede ral Substituto ." 

AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO 

Aos seis di as do mês de abr i l do 
ano de mil novecentos e noventa e t rês nesta cida 
de de Macapá, às 11 :09 ho ras , eu Of icial de , Jus ti 
ça da 1' Seçao Jud ici ar i a do Estado do Al)1apa , em 
cumprimento ao R. ~!andado de f ls . , ex t raido dos au 
tos de Execução, Fiscal em que a Fazenda N~cional 
move cont ra JOSE GEf.IAQUE RUY SECCO orocedi a ?enho 
ra do bem a seguir espec ificado : Uma casa de alve
naria , encravada em um lote, s i t o Av. Henr iq ue Ga 
lÚccio nQ 802 ' lote nQ 308 ' Q- 32 ' setor 02 ' 'com as 
dimensÕes 5mx30m . Escritura pÚblica: Livro 89 , fls . 
67, de 26 .07 . 74 , cartÓr io Jucá. ?e"ezinh;, de Jesus 
Bezerra Leite- Oficial de Justiça Avaliador . 

Execuçao Fiscal : 
Exeqüen te 
Execu t ado 

92 '0000940- 9 
FAZENDA NACIONAL 
JOSÉ GEMAQUE RUY SECO 
"lntime- se o Executado da penho
ra de fl. 16 , na fo rma do art. 12, 
da L e i n º 6. 830/ 80 . Exp eça- se man 
dado úe regist ro de penhora ende 
'"·eçado ao CartÓrf o Ce registroáe 
inove i s de f.lacapa . Nco , 15 .04 . 93 . 
t~ARCUS VINICIUS RE IS BAS'1'0S - Ju iz 
Federa l Subs t ituto . " 

AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO 

Aos sei s dias do mês de ébril do 
ano de mi l novecentos e noventa e t rês nesta cida 
de dr t~".cepá, às 11 :09 horas, eu O fi o ; ~ l de , Jus t i 
ça da 1 ª Seçao Judlci,,";a co Estado do Amapa , em 

cumvL12nto ao R. i·landado de fl. ,ex t raÍ do dos au 
tos da ação de Execyç ão Fiscal que a FAZENDA N~CIQ 
NAL move contra JOS E GEr•IAQUE RUY SECCO, procedi a 
Penhora do bem a segui r especificado : Uma casa de 
Alvenaria, encrada em um lote , sito Av. Henrique 
Galuccio, nº 802 . Lote nº 308 ,Q-32,Setor 02 , com 
as di mensÕes de 5mX30m . Escritu ra PÚbli ca: Li vro 89 
fls . 67 de 26 .07.74, CartÓrio Jucá . Terez inha de 
Jesus Bezerra Le ite-Oficial de Justiça- Avaliador . 

Execução Fi scal : 
Exeqüen te 

Execu t ados 

92 '0001030-0 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINAN 
CE IRA DA PREVIDÊNCIA E ASSI STÊN: 
CIA SOCIAL - lAPAS 
O.C.RODRIGUES e JOSÉ CARLOS OVAR 
TE RODRIGUES -
"Int ime- se o Execu t ado da penho
ra de fl. 34, na forma do art . 12 
da L e i n º 6. 830/80 . Expeça- se man 
dado de registro de penho ra ao
Ca r t Ório de Regis t ro de ImÓveis 
da Comarca de r.tacapá, a fi m de 
qJe seja consignada a penhora fel 
t a . 1-ico , 15 .04 .93. !1ARC US VINICI 
US REIS BASTOS- Juiz Federal SuE§_ 
titu to . " 

AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO 

Aos vinte e seis di as do mês de 
março do ano de mil novecentos e novent a e três, 
nesta cidade de 14acapá , às 14: 00 horas , eu Of ici 
al d~ Justiça da 1ª Seção Judiciária do Estado do , 
Amapa, em cumprimento ao R. !~andado de fls . ,extrai 
do dos aut os da ação de Execução Fisc al que o INÇ 
TITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCpRA DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL- lAPAS, move contra JOSE CARLOS DUARTE RO
DRIGUES, procedi a Penhora do bem a seguir especi 
ficado : Uma casa, sito á Av . Cora de Carvalho nº -
31'{)4, encravada err. te r reno medindo 15mX18m . Feita 
a penhora deixei o bem em mãos e poder da Sr! ODI 
NÉIA COUTINHO 'RODRIGUES, o qual na qual idade de 
f i el depositário deste Juizo, obrigou- se a não a
bri r mãos do mesmo, sob as penas da L e i , Do que , 
para constar, lavrei o presente Auto que assino 
juntament e com o deposi t ário. Te rezinha de Jesus 
Beze r ra Leite- Oficial de Justiça-Avaliador . 

Execução Fi sc al 92. 0001338-4 
Exeqüente FAZENDA NACIONAL 
Executado JOSÉ CARLOS DUARTE RODRIGUES 

"Intime- se o Execu tado da penho
ra de fl. 19 ,. na forma do ar t . 12 , 

DIÁRIO OFICIAL 

da Lei nº 6.830/80 . Expeça- se ma!2 
dado de registro de penhora ende 
reçado ao CartÓrj o de Regis t ro de 
!moveis de Macapa . 11cp , 15 .04.93. 
MARC US VIN ICI US REIS BASTOS- Juiz 
federal Subs ti tu to . " 

AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO 

Aos vinte e seis dias do mês de 
março do ano de mil novecentos e noventa e três 
nesta cidade de IIJacapá, às 13:55 ho ras, eu Ofici 
al de Jus tiça da 1ª Seção Judici ária do ::s tado do 

Amapá , em cumpriment o ao R . l~andado de fls . ,ext rai 
do dos autos da ação de Execução Fiscal que a f.Ç 
ZENDA NACIONAL move cor.t ra JOS~ CARLOS DUARTE RO 
DRIGUES, procedi a Penl:ora do be:!l a segui r esoeci 
fi cado : Uma casa , s ito a Av . Co ra de Ca rvalho nº 
3104, encravada num te rreno de 15mX18m, Bairro San 
ta Ri ta . Fei t a a Penhora deixei o bem em mãos e 
poder de ODJNÉIA COU TI~HO ROD RIG UES , a qual na qu~ 
lidade_de fi el d~po s it<ria deste juizo , ob r igou
se a nao abrir mao s do :nesmo , sob as oenas da Lei 
Do que, para constar, lavrei o presente aut o que 
ass ino junt amente com o depositári o. Terezinha de 
Jesus Bezerra Le ite-Of icial de Jus tiça-AvaLada r . 

Execução Fiscal : 92 .0001738-0 
FAZENDA NACIONAL Exeqüente 

Executado LUIZ HI LDEMAR GÓES DA SILVA 
"Int i :ne - se o Exec ut ado da penho 
ra de fl.14 ,na forma do art. 12 , 
éa Lei nº 6.830/80 . Oficie- se à 
TELEAfiAPÁ , de t erminando c desl i 
gamento da I inha telefÔnic a penho 
rada . l·lcp, 15 .04 .93 . Ni\RCUS V:NC 
CIUS FEIS BASTOS- Juiz Federal -
Substituto . " 

AUTO DE PENHORA E DEPÓS I'TO 

Aos cinco dias do mês de abr!l 
de mi l n9vecentos e noventa e t rê s nesta cidaée 
de loi?capa. O:u , Of icial de qu stiça da 1ª Seção ; u 
diciaria do Est ado do ft.mapa , em cump r irr.ento ao R. 
11anda9o de fi s . , extrai co dos au t os da ação de E
xecuçao Fiscal gue a F;\ ZENDA NACIO~AL rr.ove con t ra 
LUIS HILDHIAR GOES DA SILVA , oroce:Ji a Pent:ora do 
bem a seguir especific<do : Uma lin~a telefÔnica 
de nº 241 - 1798 , qu e es t á em nome de sua mulhe'' 1·:.\ 
RI A ANT ÔN!A DA SILVA E. SILVA (casamento err. regi me 
de comunbao de bens ) . Feita a pe nhora dei xei o 
bem em maos e pode r cia Srª !•fARIA A ~:?ÔNIA D?, SIL
VA E SILV/1 , ? qual na çualidace de f i el de positá 
r ia des te Juizo , ob r igou-se a não abrir ~ãos dÕ 
mesmo, sob as pe nas da Lei . Do oue , para cons tar 
lavrei o presen : e auto cue assino juncamen;e com 
a deposi t ar ia . Te rezi r.ha de Jesus Bezerra Lei te 
Ofic ia l de Justiça-Avaliador . 

Execução Di versa : 92 .0001779-7 
Exeauente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Advogada PA20511 - 1·1 ª ceci lia Hermes Rod r i 

Executados 

Aç ão Crimina l 

Auto r 

Ré 

Defensora 

Carta PrecE.tÓria : 
Requerente 
Reque ridos 

Rei t . de Posse 
Autor 
Réus 

Advogados 

gues 
ENGEMAP-CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E RE 
PRESENTAÇÕES LTDA , READER ARDAS: 
SE COSTA , REGINALDO PINHEIRO BOR 
GES e JOSÉ RIBAMAR DUARTE QUEIRil: 

"Trat a- se de Execucão movida com'a 
ENG< IoiAP LTDA , RcGÍ!iALJO "I~HEIRO ' 
BORGO:S , REAJER A'1CASSc COSTA e JO 
SÉ RIBAioiAR DUART: QUE IROZ. Des tes 
ape r.as ili:GUL JO PINHEIRC BORGES ' 
fo i citado (fL 20v . ) . 2.- Jes t ar 
:e gefiro o pedido de citação edT 
: al icia dos devedores não encon : 
t rados . O E di tal t erá prazo de 20 
(v1nte) d1as, e sera publ icado ,m:, 
prazo mxinn de 15(çuinze ) dias, acon 
t ar ca pubiicaçao deste desoacno~ 
:1ma vez no Di ári o Oficiai e. dt:as; 
vêzes em jornal local de raz oá -
vel circu l ação . Cabe rá à Ex eo uen
te providenciar e corr:J~ovar rlo 
prazo dado a oubl:cacão do edita l 
no jor1al ,ar:es re:erido . Intime
se . i•iacapa , 14 .04. 93- I•IP.'\CüS VINJ 
C:US ~E 1S BASTOS- Ju i z Federa l Su 
bs t ituto . 

92.0000226-9 

JUSTIÇA PÚBLICA 

MARIA ELBA DOS SANTOS 

AP97 - Filomena Silva Valente 

'' J . Remet am-se os au tos ao Egré 
gio, Tri bunal Regi o1al Feàeral.l·iã 
capa, 15 ile abri l de 1993 . !·1ARCJS 
vn: crus R: : s BAS~Os - ju:z Fede
ral Substi cu to . " 

92.0001799-1 
MINlSTÍ:RlO PÚBLICO FEDERAL 
MANOEL DA CONCE IÇÃO FONSECA e RAJ 
MUNDO DE ALMEIDA NOBRE -
"À v:sta da certidão de fl .09 ,ver 
so , e dado o não fornec imer.tc do
enderec2 compleco que permi ta a 
int imacao da t estemunha, de vol 
va- se à Carta PrecatÓ ria ao ~:i>!. 
Juizo Deorecante, com as nossas 
homenaae ns i'lcp , 15 .04 . 93 . iit/,RCUS 
VINICIÔS REIS BAS TOS - ju iz Fede 
ra l Subst i cu to . " 

92 '0000388-5 
UNIÃO FEDERAL 
EMDESUR- EMPRESA MUNICIPAL DE DE 
SENVOLVIMENTO URBANO e MUNICÍPIO 
DE MACAPÁ 
AP032A- José Luis Cal and ri r. i de 
Azevedo ( EI~DESUR ) 
Se bas t:ão Gome s de Farias e Hi l 
ton Gonçalves Ri beiro (Pfi:H ) 
11 Vis t os, em saneador . Processo em 
ordem . Presentes as condiçÕes da 
ação . 2.- Rejeito a preliminar de 
ilegitimidade pass iva AD CAUSAM 
suscitada pe l a EMDESUR , po r i sso 
que assumiu , ai~da que num momen 
to posterior ao primeiro ato ti: 
do como esbulho , ati tude conside 
rada pela Auto ra como ofensiva â 
sua pretensa posse . 3.- Outros
sim , improcede a alegaç?o de que 
os atuais ocupantes da area em 

Pág. 5. 

l itigio são os Úniços l eg i tima
dos a integrar o polo passivo-·aa 
lide . É que, a ~vidênqa , passa
ram a ocupar a area apos obterem 
expressa pe rm issão dos ,Réuê, a 
par de agirem de boa fe , nao , lhes 
sendo possivel atribuir a prati 
ca de atas caracterizadores de 
esbulho possessÓrio . O interesse 
jurÍdico que de têm na solução da 
lide em f avo r de uma das parte s 
os habili t a , quando muito, a que 
intervenham no feito na qualida
de de assis tentes litisconsorci
ais (CPC art .54) , Regularmente 
intimados a manifestar interesse 
em i ntervir no processo (fls . 93 / 
100) , mantiveram-se iner t es (cf. 
ce r ti dão de fl.101 ) . 4 .- Por ou
t ro lado , descabe falar em carên 
c i a da ação por imposs ibilidade
ju rÍdica do pedido, porquanto não 
se descreveJ suporte fa t ico ense 
jador de ação re?l, como quer
crer a Emoresa- Re . 5. - t~elhor so r 
t e não tem a preliminar de inép-
c ia da p~tição, i nicial argüida p~ 
lo t:.unic ipio- Reu , uma vez que a 
Autora formul ou peài do cer to, i~ 

di cando na pe ti çao inicial e nos 
doc umentos que a acompanham quais 

as áreas de sua propriedade pre
tensamente esbulhadas . Des t ar t e , 
rejeito a prel im inar de inepcia 
da petição inicial .6- Defiro a prQ 
va pericial reqyerida pela Auto
ra e pe l o l•iunicipio . Nomeio perl 
to o Sr . NILSON MATOS DA SILVA e 
fi xo o di a 06.08.93 para ent rega 
do laudo . As partes deverão, no 
orazo de cinco dias contados da 
i nt imasào de~ t a dec isão, indicar 
assistente Tecnico e formular que 
sitos (C PC ?rt.421 , §!º) .Os qu~
si tos do Jci zo ser ao fornecidos 
apÓs t erem as partes formu lado su 
as i1dagaçÕes 7. - Defiro, igual -
mente , a prova testemunh al reque 
rida pelas partes . Des igno o dia 
26 'as·. 93 ' às 08:00 hs ' para rea
lização da audiênci a :e ins tru
ção e jul gamento . 8 . - In time -se 
o pe r ito do Jui zo da presente no 
rr:eaçã9 . Publique- se . Intimem- se .
Nacapa , l5 de abril de 1993 . !~AR 
CUS VINICIUS REIS BASTOS - ju iz 
Fede ral Ssubs tituto. " 

AUTOS COM DECISÕES IDÊNTICAS 

Nos processo a seguir re l ac i ona-
dos o :>ii'i . Juiz :Jroferiu a seguinte decisão : 

r,ção Cri::1inal 
A:Jtor 
Réu s 

.4çào Crimi r.al 
A~ tor 
R eu 

Açào C ~im>al 
i\~:c ; 
Reus 

Açào C r i :::i~al 
Autor 
Réu 

1\çào CJ'imi~al 
r\u~or 

Réus 

Ação Cri::li:1a l 
.Autor 
Ré u 

Ordi nária 

Advogado 

oéus 

"Vi stos, etc ... EX POSITIS , com 
esteio no ar t . 109 , do CÓd igo de 
Proc esso Penal , DECLARO-ME ABSO
LUTAMENTE INCOMPETENTE para pro
cessar e julgar a açào em tela . 
Determino sua remessa a uma das 
VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE MA 
CAPÁ , foro compe t ente : Publique: 
se. Intimem- se. i'l acapa, 15 de a
bril de 1993 . I·IARCUS VI NICIUS RE 
JS SAS~OS - Juiz Federal Substi tu 
to . li 
92' 0000206-4 
JUSTIÇA PUBLICA , 
BELARMINO LOPES DA SILVA, FLAVIO 
RIBEIRO NUNES E CECÍLIO DA SILVA 
SANTOS 

92.0000207-2 
JUSTIÇA PÚBLICA 
JURANDIR DA SILVA FRE ITAS 

92.0000208-0 
JUSTIÇA PUBLICA 
ADONIAS DE FREITAS TRAJANO DE SOU 
ZA e JOÃO BATISTA DE QUEIROZ CAÇ 
TRO -

92.0000257-9 
JUSTIÇA PÚBLICA 
RONALDO GERALDO ASSUNÇÃO BAlA 

92.0001114-4 
JUSTIÇA PUBLICA 
ANTONIO MENEZES DE OLIVEIRA, JO-

SÉ LUZI NALDO SANTANA GURJÃO E MES 
SIAS PIMENTEL -

92' 0001131-4 
JUSTIÇA PÚBLICA 
MANOEL IVANILDO SANTOS DA SILVA 

AUTOS COM SENTENÇA 

93 '0000066-7 
AGRO PECU4IA RIO CAJARI S/ A 
AP 32A- Jose Luis Calandri ni de 
Azevedo 
UNIÃO FEDERAL e INSTITUTO NACIOc 
NA~ DE COLONI ZAÇÃO E REFORMA A
GRARIA- INCRA 
''Vi stos, etc . . . Por todo o ex
pos t 9, coe. es t eio no art . 267,VI, 
do Codigo de Processo Civil , JUL 
GO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGA: 
MENTO DO MÉRITO, dada a ausência 
de intere sse de agir por parte da 
Autora . Custas p~la Autora, já sa 
t isfeita~ . Incabivel ? condenaçãõ 
em honorarios advocaticios . Efe 
tue a Sec retaria o trasl ado de có 
pia autêntica da sentença prolata 
da nos autos de Execução Fiscal -
nº 93.00000~5-7 a estes autos .P. 
R, I. Mac apa , 15 de ab r il de 93 . 
14ARCUS VIN ICI US REIS BASTOS- Jui z 
Federal Substituto . " 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente expediente 08 



Macapá, 20·04-93 

feitos civeis e 08 cr iminai s para conhecimento de 
despachos, decisÕes e sentenças. 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 1 ª VARA 

ATA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA 

Ju iz Federal 
Di r. Sec retaria 

Processo 
Classe 
Requerente 
Requer idos 

Vara 

Proce sso 
Classe 
Autor 
Advogados 

Réus 
Advogado . 

Procurador 
Vara 

Processo 
r.! asse 
Excpte 
Excpto 
Advogados 

Advogado 

Procurador 
Vara 

Proce sso 
Classe 
Autor 
Réu 
Vara 

MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Maria dos Anjos Tavares da Silva 

93.0000225- 2 Prot .: 14/04/93 
09001 - Carta PrecatÓria Criminal 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RAIMUNDO LEÃO NASCIMENTO e VICTO 
HINO SPOSITO SORDILLE -
001 

93.0000226-0 Prot .: 14/04/93 
01000 - Ac ào Ordinária 
NEUCI GUEDES DA CONCEIÇÃO 
AP174 - Car los Augusto Tork de Oli 
veira , 145-AP - Nilson Alves C os-
ta e 137 -AP - Wagner Fernando da 
Si l va 
D.S.BRITO e DALVA SANTANA BRITO 
152-AP- Cicero Borges Bordalo J~ 
nior . 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL - INPS 
Roberto Bastos da Silva 
001 

93. 0000227-9 Prot. : 14/04393 
05007 : õxceção de Incompetência 
MINISTERIO PUBLICO 
NEUCI GUEDES DA CONCEIÇÃO 
AP - 174- Carlos Augusto Tork de 
Oliveira , 145-AP- Nilson Alves 
Costa e AP - 137- Wagner Fernando 
da Silva . 
D. S. BRITO e DALVA SANTANA BRITO 
AP- 152- cicero Borge s Boradlo J~ 
nior 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 
SOC IAL- INPS 
Roberto Bas tos da Silva 
001 

93. 0000228-7 Prot. : 16/04/93 
07000 : Ação ,Criminal 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
WANDERLEY DE MORAIS PONTES 
001 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém a presente Ata de Dist r i 
buição Automática, 04 (quat ro ) proce ssos . 

flac~pa~--1 9 d:±ti\ de 1993 . 
óllorio J,; t:f..1 ,;:J=1,-M.-; 

D Jrr •tora J" à.w • ._rt• 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÀ 

SECRETARIA DA 1ª VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 16 DE ABRIL DE 1993 

Juiz Fede ral MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Di r. Secretaria : Maria dos Anjos Tavares da Silva 

Manunt . de Posse : 
Autor 
Réus 

Advogados 

92 '0000383-4 
UNIÃO FEDERAL 
ALUÍZIO RODRIGUES CARVALHO e KÁ
TIA GOMES DA SILVA DE CARVALHO 
AP -006- El oilson Amoras da Si lvei 
ra Távora e AP-066- Paulo Alber-
to dos Santos 
"Acolho a exposição f~i ta a fl. 
126 oelo Perito do Jui zo . Destar 
te , fixo como nova data para en:: 
trega do l audo o rtia 31.08.93.2.
Redesigno a Audiência de Instru 
ção e ~ ulgamento para o di a .?_Q. 
09.93 as 08:00hs . Intimem-se as 
parte s. Int i l]le - se pessoalmel}te o 
Perito do Juizo desta decisao. 
!4cp , 16 .04 . 93 . MARCUS VINICIUS 
REIS BASTOS- Juiz Federal Subs
tituto . " 

AUTOS COM DECISÕES 

Ação Ordi nár ia 
Autor 
Advo gados 

Réus 
Advogado 

93 .0000226-0 
NEUCI GUEDES DA CONCEIÇÃO 
AP174- Carlos Augusto Tork de 
Oliveira , AP145 - Nil son Alves 
Costa e 137AP- Wagner Fe rnando 
da Silva 
D.S. BRITO, DALVA SANTANA BRITO 
AP152 - Cicero Borges Bordalo J~ 
nior • 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN
CIA SOCIAL - INPS 
" Vi stos, et c .. . 5. - EX POSITIS , 
DECLARO-ME ABSOLUTAMENTE INCOMPE 
TENTE para 2fOCessar e julgar ã 
presente açao. Suscito , com es
teio nos ar ts . 115, II e 116 , do 
CÓdigo de P r~cesso Civil , CONFL~ 
TO DE COMPETENCIA a ser dirrimi 
do pelo Egrégio Superior Tribu
nal de Jus tiç a, Corte comp et ente 
( CF art . 105, I , "d") . Of i ci e-se ao 
Exmo . Sr. Minis t ro President e do 
Suoe rio r Tr ibunal de J'ust i ça, en 
caminhando- se cÓpia a:útênt ica des 
ta deci são e das fls . 04 /06, 16{ 
18 , 36, frente e verso, 37 , to
das dos autos principai s e , bem 
assim, das fl s. 04 / 08 e 10 , dos 
autos em apenso. Publique-se.In 
timem-se. Macapá, 16 de abril de 
1993, MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 

.. Juiz .. E.e.deral Sqbs tl t.uto " 

A~ão Cr iminal 
Au tor 
Réu 

Ação Criminal 
Autor 
Réu 

Açào Criminal 
Autor 
Réu 

DIÁRIO OFICIAL 

92 .0001153-5 
JUSTIÇA PÚBLICA 
JOSÉ NEWTON FARIAS REIS 
"Vistos, et c ... 3. - EX POSIT~S, 
com esteio no art. 109, do Codi 
go de Processo Penal , DEC LARO-MI 
ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE par< 
processar e julgar a ação em te
la. Dete rmino sua remessa a uma 
das VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE 
MACAPÁ , foro competente . ~ubli
que-se . Intimem-se. Macapa, 16 de 
abril de 1993 . MARCUS VINICIUS 
REIS BASTOS- Juiz Federal Subs t !: 
tu to ." 

92.0001363-5 
JUSTIÇA PÚBLICA 
ANTONIO ALVES FERREIRA 
'Vistos, etc . .. 3.- EX POSITJ:S, 
com es t eio no art. 109, do Codi 
go de Processo Penal, DECLARO-ME 
ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE para 
processar e julgar a a;ão em te 
la. Determino sua remessa a uma 
das VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE 
SANTANA, foro competente .. Publ i
que- se. Int imem- se. Ma :apa, 15 de 
abril de 1993 . ~!ARCUS VINIC IUS RE 
IS BASTOo- Jui z Federal Substi tl,!
to. ,, 

92 '0001364-3 
JUST IÇA PÚBLICA 
VIVALDO ELOY DE OLIVEIRA 
"Vistos, etc . . . 5. - EX POSITIS , 
com esteio no art. 109 , do CÓdi 
go de Prccesso Penal, JECLARO- ME 
ABSOLUTAMENTE INCOMPETWTE para 
processar e julgar a a;ão em te 
la . Dete rmino sua reme.ssa a uma 
das VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE 
MACAPÁ, foro competentB .Publique
se . Intimem-se. Macapa, 16 de a
bril de 1993. MARCUS VINICIUS RE 
IS BASTOS- Jui z Federal Substi t~ 
"C0 . '1 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém c presente exp.;diente 02 
feitos civeis e 03 criminai s para conhecimento de 
despacho e deci sÕes . 

!4acapá, 19 de abril de 1993. 

~~ ·+, ' :..~l}t '•: ~ ê~oq 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITO~ 
CARTÓR IO ELEITORAL DE ~!ACAP.~ 

PO~TA Rl.\ N2 004 / 93 - C E '1 

O Doutor ROf!HEL A~.~ÚJO DE OLIVEI~A, '1'1. .Jui z 
Eleitoral da 2' Zona de Maca~á, no uso le suas 
atribuiçÕes legais, etc .. , 

CONSIDERANDO a impe ri osa necessidade de que 
o Plebiscito de 21. 04 . 93 transcorra em dima de 

ordem e t ranquil idade; 

CONSIDERAKDO que o us~ de bebidas a:~ coÓ li 
cas pode rá contribuir para a exacerbação de ân~ 
mo e prejudi car o bom andamento dos tl'abalhos 
eleitorais; 

RESOLVE : 

ART, 12 - PROIBIR a venda, bem como 11 distr~ 

buição , ainda qu e gratuit;;, de bebidas é1lcoÓli - , 

casa part i r das 08:00 horas do dia 20. (1 4. 93 ate 
as 20:00 horas do dia 22.04.93; e 

ART. 22 - DETER~lnAR que as Policias Civil, 
~\ilitar e Federal, a dotem as providêncio.s para 
o pe r feito cumprimento desta decisão. 

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

;c~~~ 
ROMftEL~ 

Juiz Elei wra l 

TRIBUNAL DE JUSflÇA DO ESTd 

p O R TA R I A n2 217/ 93 

O Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá , no uso das at r ibuiçÕes que lhe 
confere o artigo 26, inciso VII do ReglmEmt o In -
terno ; 

Considerando o requeri mento formul ado 
pelo interessado e o que cons ta no Procenso nº 
0819/93-DG . 

RESOLVE 
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CONCEDER aposentadoria; i pedido e por 
tempo de servi ço, ao Desembargador MARCO ANTONIO 
DA SILVA LEMO§, de acordo com o Art. 93, incisoVJ; 
da Consti tuiçao do Estado do Amapa e Art. 50 , do 
Decreto (N) nº 069, de 15 de maio de 1991, para 
os f i ns de direito. 

Publique- se e registre-se . 

Macapá (AP), 05 de_ ab~Jl j{ 1993. 

=~t?cec·~ 
Dea. HON'Rõo· ~DE f!!LLO CASTRO 

-Presidente-__________________________J 
CORREGEDORIA 

PORTARIA Ni 059 /93-G .C, 

O Desembargador BENEDITO ANTONIO 
LEAL DE MIRA, Vice-Presi dente/Corregedor Geral 
ae Justiça em exerCÍcio, no uso de suas atri 
buiçÕes legais que lhe são conferidas pelo 
arti go 30, inciso VII, do Regimento Interno e 
t~ndo em vista o contido no P.A. nº 439 / 93-S.C . 

R E S O L V E: 

LOTAR o serventuar io RAIMUNDO DE 
ALMEIDA MONTEIRO, Agente Judiciário, pertencen
te ao Quadro Especial do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá , na Vua da Infância e da 
Juventude da Comarca de flacapá, a partir de 16 
de abr i 1 de 1 .993, para preencher vaga criada 
pelo Decreto (N) nº 0070/91. h h 

Publique-se .Registre-se .De -se cien
cia e cumpra- se. 

!·lacapá-AP, em 16 de abril de 1.993. 

V ice -
DE MIRA 

r Geral 

PORTP.R:A N2 . 016/93-DI%'!0RIA GERAL 

O DESEr4BARGADOR HONILDO AMARAL DE MEL
LO CASTRO, Presidente do Tribunal de. Justiça · do 
Estado do Amapá, no uso das atribuiçoes que lhe 
conferem os artigos 14, inc iso XXII, do Decreto 
(N) nº . 069, de 15 .05.91 e 26, inciso XX, do Reg!: 
mento Interno e tendo em vista o contido no P .A. · 
n2 . 0914/93-DG, 

Resolve: 

I - Conc eder férias regulamentares ao 
servidor NILTON PEREIRA VASCOi'\CELOS , Auxi.liar Ju
diciário do Quadro Permanente deste Tribunal de 
Justiça, lotado no Departamen:o de . Planejamento 
e Orçamento, a serem gozadas,no periodo de 11 a 
30.07.93, relacivas ao exerc1c1o de !992/1993. 

TI - Converter 1/3 (um terço) das refe
ridas féria~ em abono pecuniário de acordo com o · 
artigo 78, I 1º da Lei nº . 8.1!2, de :.1 de dezem
bro de 1990 . 

Pub lique- se e registre-se. 

GABINEE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO ilO Ai'.APÁ, em i6 de abril de 1993 . 

~~~ 
HO ... hDo A!,ARAL DE ~lELLO CASTRO 

Presidente 

PORTAR:A Nº. O i 7/9 3 -DIRt:TO~IA GERAL 

O DESE!1BARGADOR 20K:LD8 Afo!ARAL DE NELLO 
CASTRO , Presidente do Tribunal de Ju§tlça do Es
tado do Amaoá, no uso das atribuiçoes que lhe 
conferem os. ar tigos 14, inciso XXI! do Decre to 
(N) n2, 069, de 15.05.91 e 26, inciso XX, do Re 
gimento Interno e tendo en' vista o contido no 
P.A. nº. 0984/93-DG; 

R es olve 

I- Conceder férias re golamenta~es ao ser
vidor LUIZ AFONSO LOBATO OLIVEIRA, Contador do 
Quadro de Pessoal Pemanente deste :'~ibuna: de 
Jus tiça , lotado no Departa:nento d~ Planejamento e 
Orçamento, a serem gozadas no 9eriodo de 21/06 / 93 
à 10/07/ 93, relativas ao exercício de 1993 . 

II - Converter 1/3 (um terço) das referi 
das férias em abono pecuniario de ac o:'do com o 
artigo 78, § 1º da Lei 8.112, de 11 de de ze mb ro 
de 1990 . 

PJblique- se e registre - se. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUST IÇA DO 
ESTADO DO A~IAPÁ, em 14 de abri l de 1993. 

~ t,~.êU \ 
Des. HONI"?oo MIARAL DE t4ELLO CASTRO 

Presidente 

PORTARIA Nº, 022/93-DIRETORIA GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO AMARAL DE MELLO ~ 
TRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO ÁMAPÁ, no uso das atribuiçÕes que lhe conferem 
os arti gos 14, inciso XXII, do Decreto (N) If2 .069 
de 15.05.91 e 26, inciso XX, do Regimento Interno 
e tendo em vi sta o contido no PA n2. 0848/93-DG: 
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. . I - Conceder férias regulamentares à ser 
vidora SONIA MARIA BARBOSA DA COSTA, Auxiliar JÜ 
diciária do Quadro PE:rmanente deste Tribunal de 
Justiça, lotada na S~cretaria da câmara Única, a 
serem gozada~ no periodo de 11 a 30.07. 93, relat! 
vas ao exercicio de 1992/1993. 
, II- Converter lf3 (um terço) d,as referidas 

ferias em abono pecuniario de acordo com o artigo 
78, § 12 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Publique-se e registre-se. 

.GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TkiBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, em 5 de ab '1 de 1993. 

'PO~!A.RIA Nl. 023/93-DfRETORIA GERAL 

O DESEMBARGADOR HONII.DO AMARAL DE MELLO CAS 
TRO, P~SIDENTE DO TRIBUNAL D§ JUSTIÇA DO ESTADÕ 
DO AMAPA, no uso das atribuiçoes que lhe conferem 
os artigos 14, inciso XXII, do Decreto (N) nl .069 
de 15.05. 91 e 26, inciso XX, do Regimento Interno 
e terido em vista o contido no PA nl, 772/93-DG; 

RESOLVE: 

I - Conceder férias regulamentares ao ser 
v~dor MÁRCIO DIVINO TAV!RES, Assessor de RelaçÕes 
Publicas do Gabinete do Desembargador MARCO AN 
TONI O DA SILVA LEMOS, a serem, gozadas no pedodÕ 
de 11 a 30.06.93, relativas ao exerdcio de 1992/ 
1993. 

' , II- Converter 1f3 (um terço) das referidas 
ferias em abono pecuniario de acordo com o artigo 
78, § 11 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA P~SID~NCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, em 15 de abril de 1993. 

(a) Des. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
. Presidente 

PORTARIA N2. 024/93-DIRETORIA GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO AMARAL DE MELLO CAS 
TRO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADÕ 
DO AMAPÁ, no uso das atribuiçÕes que lhe conferem 
os artigos 14, inciso XXII, do Decreto (N) 112 .•. 
069, de 15.05 .• 91 e 26, inciso XX, do Regimento 
Interno e tendo em vista o contido no PA. nº .820/ 
93-DG; 

RESOLVE: 

I - Conceder férias regulamentares à, se_!: 
vidora MÃJ!IA MARGARETH COUTINHO VIANNA, Tecnica 
Judiciária do Quadro Permanente deste Tribunal de 
Justiça, lotada na S~cretaria da câmara Única, a 
serem gozada9 no período de 11 a 30.06.93, relat! 
vas ao exercício de 1992/1993. 

II- Converter 1/3 (um terço) das referidas 
férias em abono pecuniário de acordo com o arti 
go 78 , § 11 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 
1~90. . . 

Publique-se e registre .se. 

GABINETE DA PRESI9ÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPA, em 15 de abril de 1993. 

(a) Des. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Presidente 

PORTARIA Nl. 025/93-DIRETORIA GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO AMARAL DE i4ELLO 
CASTRO, Prestdente do Tri.bunal de JU§tiça do Es
tado do Amapa, no uso das atribuiçoes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso XXII do Decreto 
(N) nl, 069, de 15.05 .91 e 26, inciso XX, do Re 
gimento Interno e tendo em vista o contido no 
P.A. n2, 854/93-DG; 

R~solve: 

. .I- Conceder férias regulamentares ao ser
vidor l1ARJO ROBERTO COUTINHO VIANNA, Coordenador 
de Informatica, do Quadro àe Pessoal Permanente 
deste Tqbuna~ de Justiça, lotado na Coordenado

. ria de Informatica, a serem gozad?S no per iodo de 
07 a 27.06,93, relativas ao exercício de 92/1993. 

• II - Converter 1/3 {um terço) das referi
das fer ias em abono pecuniario de acordo com o 
artigo 78, § 12 da Lei 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. ' 

Publique-se e registre - se. 

GABINETE DA PR~SIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE. JUSTIÇA DO 
ESTADO DO Al1APA, em 15 de abril de 1993, 

=~,0~ 
Des. HON DO AMARAL DE MELLO CASTRO 

Presidente 

PORTARIÀ N2. 026/93-DIRETORIA GERAL 

O QESEMBARGADOR HONILDO AMARAL DE ME.LLO 
CASTRO, Presidente do Tribunal de Justiça ào Es
tado do Amapá, no uso das atribuiçÕes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso XXII do Decreto 
(N) nl, 069, de 15.05.91 e 26, inciso XX, do Re
gimento Interno e tendo em vista o contido no 
P.A. nR, 793/93-DG; 

R •. e s !Pt.l v e 

DIÁRIO OFICIAL 

I- CONCEDER férias regulamentares a ser
vidora DENISE ARAGÃO FERREIRA, Telefonista do 
Quadro de· Pessoal Permanente deste Tribunal de 
Justiça, lotada no Departamento de Telecomunica
çÕes, a serem gozadas no periodo de 15 .06 a ... .. 
14.07.93, relativas ao exerdcio de 1992/1993 . 

, II- CONVERTER 1/3 {um terço) das referi
das ferias em abono pr.cuniario de acordo com o 
>rtigo 78, § 12 da Lei 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETZ DA PRj:SIPÊNCIA DO TRIBUNAL 'DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO A!4APA, em 15 de abril de 1993. 

D~~o 
Presidente 

PORTARIA Nº. 027 /93-DIPETOR IA GERAL 

O DESENBARGADOR HONILDO At•lARAL DE I•IELLO 
CASTRO, Presidente do Tribunal de Justiça do Es
tado do Amapá, no uso das atribuiçÕes que lhe 
conferem os ar':igos 14, inciso XXII do Decreto 
(N) nº. 069, de 15 .05 .91 e 26, inciso XX, do Re
gimento Interno e tendo em vista o contido no 
P.A. n2. 801/93-DG; 

Resolve: 

I- CONCEDER férias regulamentares a ser
vidora REC>IA DA SILVA MAC~DO, Auxiliar Judiciá
rio do Quadro de. Pessoal Permanente deste Tribu
nal de Justiça, lotada na Secretar'ia de Controle 
Interno, a serem gozadas no ~e r iodo de 01 a .... . 
20.06.93, relativas ao exercício de 1992/1993. 

, II- CO'\VER:ER 1/3 (um terço) das referi
das feri~s e:n abono oecuniario de acordo com o 
artigo 78, § 1º da Lei 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA ??.':SIDSNCIA JO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
:':STADO DO AMAPA, em 15 .de abril de 1993. 

~ 
Des. HONILDO AMARAL DE NELLO CASTRO 

Presidente 

POR'1AR:A N2. 028/93- DIRETORIA GERAL 

O D~SEro!BARGADOR HONILDO ANARAL DE ~IELLO 

CASTRO, Presidente do Tribunal de Justica do Es
tado do Amapá, no uso das atribuiçÕes· que lhe 
conferem os artigos 14 , inciso XXII do Decreto 
(N) nº. 069, de 15.05.91 e 26, inciso XX, do Re
gimento Interno e tendo em vista o contido no 
P.A. !1º. 833/93-DG; 

Resolve 

I- CONCEJER férias regulamentares a ser
vidora HARCÍRIA HE~NA BISPO CORRÊA, Atendente do 
Quadro de Pessoal Permanente deste Tribunal de 
Justiça, lotada na Secretaria do Tribunal Ple 
no, a sere;n gozadas no periodo de 12 a 20.06.93~ 
relativas ao exercicio de 1992/1993. 

, II- CONVERTER 1/3 (um terço) das referi 
das ferias em abono oecuniario de acordo com o 
artigo 78, § lº da Lei 8.112, de 11 de dezembro 
de :990. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA PR~SIDÊt•:CIA DO THIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO ~O MIA?A, em 15 de abri l de 1993 . 

~-- /_,/}/ /~ 
De~~E~:O CASTRO 

Presidente 

-----·------~~ 

PORTARIA N2. 029/93-DIPETORIA GERAL 

O DESE:•!BARGADOR. HONILDO A':ARAL DE MEL
LO CASTRO, ?r~sidente do Tribunal d~ Justiça do 
Estado do Amapa, no uso das atribuiçoes que lhe 
conferem os artigos 8º do Decreto (N) nl . 070, de 
15 .05. 91 e 26, inciso XXI do Regimento Interno 
e, tendo em vis ta o exposto no P. A. n 2 . 856/93-DG , 

iieso~ve 

I - NONEAR o serventuário JOSÉ ITAMARA
CI l~ENDES DA ROÇHA, ocypante do cargo ~fetivo de 
Auxiliar Judiciaria, Codigo AJ-303 - Nível NN-01, 
do Quadro de Pessoal Permanente do Tribunal de 
Justiça do Est?dO do ,Amgpá, para ex~rcer, junto à 
2ª Vara de Família, Orfaos e Sucessoes da Comarca 
de Macapá onde se encontra lotaao, a Função de 
C9nfiança de Operador de Terminal de Computador, 
Codigo FC-200.1, de acordo com o disposto no ar
tigo 25 do Decreto (N) n2 . 0070, de 15.05.91. 

II- DESIGNAR a serventuária CELY CRIS 
TINA BRASIL DE SOUZA, para eventualmente substi: 
tu ir o titular, conforme previsto no art. 38 e 
paragrafas da Lei 8.112/90 . 

Publique- se e registre-se . 

vABINETE DA PR~SIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, em 14 de abril de 1993 . 

PORTARIA Ni. 030/93-DIRETORIA GERAL 
~ 

O DESEMBARGADOR HONILDO AMARAL DE MELLO 
CASTRO, Prestdente do Tribunal de ~ustiça do E~ 
tado do Amapa , no uso das atribuiçoes que lhe con 
ferem os artigos 14, inciso XXII do Decreto (N) 
nº. 069, de 15.05.91 e 26, inciso XX, do Regimento 
Interno e tendo em vista o contido no . P.A. .ri,i. 
887 /93-DG; 

Resolve 

I - Conceder férias regulamentares a ser 
vidora ROSÂNGELA PENANTE SARMENTO do Quadro de 
Pessoal deste Tribunal de Justiça, lotada no , D~ 
partamento de Pessoal a serem gozadas 1).0 período 
de 10.05 a 08.06.93, re lativas ao exetoiciode 1992./ 
1993. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, em 5 de abril de 1993. 

Presidente 

O DESERIIARGADOR HONILDO AMARAL DE 
t!ELLO CAS'i'iiO, Pre~idente do Tribunal de. Justiça 
do Estado do AI:!apa, n.o uso das atribuiçoes que 
lhe conferem os artigos 14, inciso XXII do Decre 
to (N) nº 069, de 15.05.91 e 16, inciso XX do Re 
gimemo Interno e tendo em vi sta o contido nõ 
P.A. n2 0952/93-DG , 

RESOLVE 

. I - Conceder férias regulament!! 
res a servidora SILVJ4 !W!IOZI DOS SAh"'fOS, Chefe 
de Gabinete desta ~gregi a Corte de Justiça, a s~ 
rem gozadas no período de 01 a 30 de julho de 
1993, relativas ao exerdcio 1991/1992. 

II - Designar a servidora IIWliA 
ELIZABEiil FONSECA .AMARAL , oara em substituição, 
responder no periodo suprainencionado cela referi 
da função . · -

Publique-se e registre- se. 

GABINETE DA PRESI~ÊiiCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ES'PADO DO .M!APA, eo 15 ãe abril de 1993. 

.~~4tG-\ 
~I MWw. DE MELLO CASTRO 

=Presidente= 

PORTARIA Nl . 032/93-DIRETORIA GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO AflARAL DE MELLO 
CASTRO, Presjdente do Tribunal de Ju§tiça do Es
tado do Amapa, no uso das atribuiçoes que lhe 
conferem os artigos 14 , inciso XXII do Decreto 
(N) n2 • 069 , de 15 .05 .91 e 26 , inci so XX, do Re
gimento Interno e tendo em vista o contido no 
P.A. nº . 933/93-DG; . 

Resolve:· 

I- CONCEDER férias regulamentares a ser
vidora l~ARIZA GRISOLIA DE FIGUEIREDO, Técnico Ju
diciaria, do Quadro de Pessoal . Permanente deste 
Triburyal.de Justiça ,_lo tada na 2ª Vara de Fami
lia , Orfaos e Sucessoes, a serem gozadas no 
período de 01 a 30.05.93 , relativas ao exercicio 
de 1992/1993 . 

Publique- se e registre - se . 

GABINETE DA PR;SIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO A~APA , e~ ·15 de abril de 1993 . 

~I L~ 
De:-H~ DE MELLO CASTRO 

Presidente 

PORTARIA N2 . 033/93-DIRETORIA GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO AMARAL DE MELLO 
CASTRO, Presidente do Tribunal de :!ustiça do E~ 
tacto do Amapá, no uso das atribuiçoes que lhe con 
fere111 os artigos 14 , inci so XXII , do Decreto (N} 
n2. 069, de 15 .05 .91 e 26, inciso XX, do Regimento 
Interno e te:~do em vista o contido no P .A . n2 • • • • 

478/93-S.C . ; 

Resolve 

I- Autorizar o deslocamento do servidor 
CARLOS ALBERTO GOMES, Ajudante de Ordem da Corre 
gedoria deste Egrégio Tribunal de Just i ça, · a sê 
desloca~ da sede de suas atribuiçÕes - Macapá até 
a Comarca de Calçoene , no dia 14 de abril do C9.!: 
rente ano, com a finalidade de conduzir o Me ri ti s 
simo Juiz de Direito, Dr. JOSÉ FELIPE DE ARAÚJO~· 
até a referida Comarca, devendo retornar no dia 
15 de abril. , 

II- Autorizar o pagamento de uma diaria e 
meia . 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, em 14 de abril de 1993. 

D~ 
Presidente ' 

CÂMARA ÚNICA 

RECURSO ESPECIAL 

EM APELAÇÃO CÍVEL Nl 039/92 - CAPITAL 



'llecorrente JOSf DE MATOS COSTA 

Advogado Dr. CÍCERO BORGES BORDALO 

Recorrido LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO Repre 
sentado por sua geni tora NEERY DA SIL 
VA RIBEIRO -

Advogada Dr! . VERA DE JESUS PINHEIRO CORREA 

"D E S P A C H O 

Trata-se de recurso especial, interposto com 
fundam~nto no art. 105, )I!, "a~ da Constituição 
da RepublicaA cont;-a acordao unanime prolatado P.E: 
la Col enda Camara Unica deste Tribunal , assim emen 
tado: -

"CERCEAMENTO DE DEFESA. I - Não pode prosperar 
a aleg!ção, de cerceamentç de defesa, guando a d_EO 
aatença9 e patente do reu, que devera depositar 
em cartQrio o rol de testemunhas, c inço dias antes 
da audienoia "ex vi" do art . 407 do Codigo de PrQ 
ceuo Civil" (fls. 95). 

Alega o recorr~nte violação dos arte 331 , I; 422 
e 433, todos.do Codigo de Processo Civil, haja vis
ta que a ausencia de despacho saneador cerceou-lhe 
o direito da produção das provas requeridas , tais 
como, testemunhais e periciais. 

A decisão recorrida, em verdade, n00 contrariou 
os dispo si ti vos · infraconstitucionais acima refer~ 
dos, eis que o "desatendimento a despacho determi 
nando eep~cific~ção de provas, ( ... omissis ... ) i~ 
porta renuncia aquelas pelaa quais protestaria a 
parte" (TFR, RP 26/263) . 

Dai decorre que, a parte só terá direito de ou 
vir suas testemunhas na audiência marcada, se apre 
sentar o rol no prazo dete rminado pelo art. !()7 dÕ 
CÓdigo de Proc~sso Civil, o que inocorreu "in casu". 

Des' tarte, e regra do disposto no art. 243 do 
CPC que "não deve ser decretada a nulidade quando 
a parte a quem possa favorecer pa;:a ela contril:l.liu, 
e se absteve de qualquer impugnaçao , no curso da 
demanda, relativamente ao devido processo legal" 
(STJ - 4ª Turma, REsp 2. 232 - RJ, Rel. Min . ATHOS 
CARNEIRO, J. 26.6.90 , DJU 6.8;90, p. 7.338) . 

Ademais, a alegação de ofensa aos dispositivos 
legais sugramencionados, não se fez acompanhar do 
indispensavel requisito do prequestionamento, eis 
que em nenhum momento o v. acÓrdão decidiu sobre 
tais questÕes ( SÚJnulas 282 e 356 do STF). 

Ademais , a "quaest i o Jur is" em debate já foi 
objeto de reiterados pronunciamentos no Calenda 
Superior Tribunal de Justiça (REsp nl 2.284 - AL, 
Rel. Min. FONTES ~ ~. RSTJ 18/404; REsp nl 
12 .851- RJ, Rel. Min . DEMOCRITO,REINALD0 ,27/467; 
REsp n• 8. 759 - SP, Rel. Min. AMERICO LUZ, RSTJ 
21/510; REsp n• 481- DF, Rel. Min. COSTA LEITE, 
RSTJ 14/213; REsp n• 9.402- SP, Rel. Min.- ~C~ 
NHAS MARTINS, RSTJ 25/458; REsp nº 2.064-SP , Rel. 
Min. NILSON NAVES, RSTJ 10/459; REsp nº 1.097-MG, 

R~l. Min. ASSIS TOLEOO, RS'I'J 8/382) . 
Diante dõexposto, nesse juizo preliminar de 

admissibilidade, NEGO SEGUIMENTO ao presente re 
curso especial. 

Publique-se. 

Macapá-Ap, 12 de abril de 1993 

(a) Dês. HOOI:ro AMARAL DE MELLO CASTRO - Presi 
dente do Tribunal .pe Justiça do Estado do Amapá"-

Macapá- AP, 19 de abril de 1993 . 

. ~ii;_ioo. 
Chefe da Secretaria da Camara Unica 

CÂMARA ÚNICA 

PAUTA DE JULGA!IIENTOS 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembar@ 
dor MÁRI O GURTYEV, Presidente da Egrégia Câmara 
Única , f aço ciente a todos os i nter essados, e aos 
q_ue virem o presente EDITAL ou dele conhecimento 
ti ver em, g_ue no dia 27 (vinte ,e sete) de abril 
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do corrent e ano l terça-teira),,às oilo ho ras ou em 
Sessão subs eq_üent e , na Sala de Sessões do Plen~ 
r io , realizar -se-á a 48ª Sessão Ordinári a par a 
Julgamento de processos adiado s constantes de 
pautas Já publicadas , os apresentados em mesa 
q_ue independem de publicação e mais os seguint es 
processos: 

RECURSO NVl SENTIDO ESTRITO 

NQ 028 - Rec orrente: JUSTIÇA PllJJLICA - Recorrido : 
ELSON BRAGA CARVALHO - Advogado : Dr , C:lCERO BOI 
GES BORDALO - Relator : Des , LEAL m: MIRA . 

APELAÇÃO CRIMI NAL 

Nº 085 - Apelant es: 1) RAIMUNDO NONA TO DAS C liA 
GAS ROSAS e 2) JUSTIÇA PÚBLICA - Advogado : Dr. 
VALDEIIIIR MARVULLE - Apel ados : l) ,TUSTiiA PÚBL);_ 
CA e 2) ALEX CARIOS MENDONÇA DA SILVA , HAMILTOJI 
CARIOS MENDONÇA DA SILVA e ELSON DA CONCEIÇÃO 
MANGABEIRA - Advogados: Dr . JOÃO FERREIRA DOS 
SANTOS e Dr. CÍ CERO BORGES BORDALO - Relator :Deo. 
LUIZ CARIOS - Revisor : Des . LEAL DE l:IIRA. 

APELACDES CÍVEIS 

Nº 003 - Apelante : PREFEI TO M1ITüCIPA1 DE ii!ACAPÁ : 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE - Advogados: 
Drª . MARIA DELURDES GOLDAl'II e Dr. SEBASTIÃO GQ 
li!ES DE FARIA - Apelado: SANDRO LUIZ AZEVEDO COS 
TA - A~vogado : Dr. NILDO JOSUÉ PONTES LEITE - R~ 
l ator : JUIZ CONVOCADO EAIMUNDO VALES - Revisor : 
Des . GILBERTO PINHEIRO. 

NQ 076 - Apel ante : BENEDITO DA COSTA BRAGA-AdvQ 
gado : Dr. EVALDY MOTTA DE OLIVEIRA - Apel ada:ANA 
MARIA BARBOSA ( repr. pj sua geni t ora !.LA.RIA BARBQ 
SA MONTEIRO) - Advogado : Dr. LEONARDO DA SILVE);_ 
RA EVANGELISTA - Rel ator : Des. MÁRIO G:JRTYEV - R~ 
visor : Des , GILBERTO PINHEIRO. 

Nº 088 - Apel ante : .tui!AP.( FLORESTAL E CELULOSE 
S/ A - AI\!CEL - Advogado: Dr. LUIZ CARLOS DE CARV /i 
LHO RIBEIRO V1ÉGAS - Apelada : MARIA LÚCIA DE FÁ 
TIMA PIRES BITENCOURT - Advogado : Dr •. :IT LTON GO[l 
ÇALVES RIBEIRO - Relator : Des . GILBERT·) PII:HEIRO 

~- Apelante : ESMERALDA TAVARES O.)S SANTOS 

- Advogado : Dr . RONALDO DE CASTRO TEIXJIIRA - AP~. 

lado : JOSÉ WILSOH GARCIA DE SOUZA - Advogada :Drª. 
FILOMENA SILVA VALENTE - Relator : J\J1Z CONVOCADO 
RAII\!UNTIO VALES - Revisor : De s. MÁRIO GUR1'YEV. 

Macapá-AP, 

Chefe da Secretaria da Câmara Única 

DEPARTAMENro JUDICIÁRIO 

ATA DA COOÍ:SJMA Dfx:JMA 
t;UJNI'A SESSÃO ORDINÁRIA 
DE DISTRIBUIÇÃO E: REDIS 
TRIBUIÇÃO DO DEPARTPMEN 
TO JUDICIÁRIO DO EX;RÍX;IÕ 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES 
TAOO DO NW'Á -

Aos quatorze dias do mês de abril do anc de hum 
mil novecentos e noventa e três , ás 12:00 hs, na sala re 
servada ao Gabinete do Desembargador FmillXl PMARAL DE 
MEU.O CASTRO, Presidente, realizou-se a distribuição e 
redistribuição dos processos abaixo relacionacos, con 
for~re normas do Regi~rento Interno: 

TRIBUNAL PLEID 

Ol) - crnFLITC DE IXM'ErOCIA N' 007/93 - CAPITAL 
3!XITANTE: Juizo de Direito da Vara do Tribural 

do JÚri e de Execuções Penais da Co 
marca de l~acapá 

ruJCITAOO: Juizo de Di rei to da Comarca de Oi8!J2. 
que 

RElATOR: EX!lD. Sr. Juiz convocado Dr. RAThiJNOO 
1/~!E) 

CÂMARA ÚNICA 

Ol) - APFJ.J.ÇÃO CRIMINAL N' 007/93 - CAI.ÇOENE . 
APEliiNTE: Manoel luiz de Souza Sampaio Jurior 
ADVI:XiAOO: Evaldy Motta de Oliveira 
APELADA: A Justiça PÚblica 
RFJ.J.TOR: EX11D . Sr. Des. Iix:;IJ\S RA!>J1l 

02) - APFJ.J.ÇÃO ~ N' 088/93 - CALÇOENE 
APEliiNTE: Elias Ardrade de Oliveira 
ADVI:XiAOO: Nilton Castillo Dias (Def. PÚblico ) 
APELADA: A Justiça PÚblica 
RFJ.J.TOR: EX11D . Sr . Juiz convocado Dr. RAIMlJNOO 

VALES 

00) - APFJ.J.ÇÃO CRIMINAL N' 009/93 - CAPITAL 
APEliiNTE: A Justiça PÚblica 
APFJ.J.DOS: João Jackson Dias Coelho e Josias Go 

IreS Tiago 
ADva:ADOS: Conceição das Graças Amoras Mi~a e E 
· riclauàio Alencar Rocha (Def. PublicoT 

RFJ.J.TOR: EX11D . Sr . Des. WIZ CARLOS 

04 ) - APFJ.J.ÇÃO CÍVEL N' 100/93 - CAPITAL 
APEliiNTE: A Justiça PÚblica 
APELADO: Diego Freitas Pedrosa (repr . p/ sua g~ 

ni tora Neuziana Frei tas Pecrosa) 
ADVI:XiAOO: FilOirena Silva Valente (Def. PÚblica) 
RFJ.J.TOR : EX11D. Sr . Des . Iix:;IJ\S RA!>J1l 

aí ) - APFJ.J.ÇÃO CÍVEL N' 101/93 - CAPITAL 
APEliiNTE: Iraides dos Santos Rocha 
ADVI:XiAOO : José Guilhe:1re da Silva Bastos 
APELADO: Jean Noell ien Bernard 
ADVI:XiAOO: Eloilson Amoras da Silveira Távora 
RFJ.J.TOR: Exrro . Sr. Des , MÁRIO GIJRTYE\T 

C6 ) - APFJ.J.ÇÃO CÍVEL N' 102/93 - CAPITAL 
APEliiNTE: João Pereira 
ADVI:XiAOO: Ivan do Socorro Sousa Cavalcante 
APELADA: Estacon Engenharia S/ A 
ADVffiAOO: Artonio Cabral de Castro 
RFJ.J.TOR: Exrro . Sr. Des. GILBERTO PINHEIRO 

PROCESSOS REDISTRIBUÍoos: 

CMA ÚNICA 

Ol ) - APFJ.J.ÇÃO CÍVEL N' 083/92 - CAPITAL 
APEliiNTE: O Ninistério PÚblico 
APELADO: Carlos de Jesus Ferreira de l~edeiros 
ADVI:XiAOO: Cicero Borges Bordalo Júnior 
RFJ.J.TOR ANI'ERIOR: EX11D, Sr. Dr. CARIKJ ANI'C!ITO 
RFJ.J.TOR : EX11D. Sr. Des. LEAL DE MIRA 

02 ) - APElAÇÃO CÍVEL N' 095/93 - CAPITAL 
APEliiNTE: O Ministério PÚblico 
APELADO: Alessandro Carvalho de Al~reida (repr. 

p/ sua geni tora Orineide Carvalho de Al 
~w~ -

ADVI:XiAOO: Heloisa Helena Furtado de Ylenezes (Det: 
PÚblica) 

RF'J.J.TOR ANI'ERIOR: EX!1D . Sr. Oes . MARCO ANI'C!ITO 
RFJ.J.TOR: EX!1D . Sr . Des . WIZ CARLOS 

Nada mais havendo , o Excelentissiroo Senh 
oargador Presidente encerrou a sessão. Eu ~~:!!.&!~ 
(Belª MARLI DE FÁTIMA ANDRADE ),' Diretora do artairen 
to Judiciario, a fiz datilografar e a subscrevi. 

~-~~":) 
Presidente 

DEPARTAMOOO JUDICIÁRIO 

ATA DA COOÍ:SJMA Dfx:JMA 
SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
DISTRIBUIÇÃO DO DEPARTA 
MENl'O JUDICIÁRIO DO ffiRÊ 
GIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTAOO DO NW'Á 

GABARITO PREENCHIDO CORRETAMENTE PREENCHA CORRETAMENTE OS GABARITOS··IO 

HORÁRIO PARA RECI:BIMENTO DAS I 
MATÉRIAS DESTINADAS AO DIÁRIO 

OFICIAL DO E:STADO 

Até as 13 holras 
(do dia anterior): 

Portarias, despachos, instruções, atas, 
resoluções, extratos de contas, editais, 

avisos, retificaçõ~s e atas 
a serem publicados de Secretarias, Autarquias, 
Empresas Vinculadas, Tribunal de Contas do 
Estado, Poder Legislativo, Poder Judiciário e 

Instituições, Partidos, Associações e Empresas 
que utilizam a Seção de Publicações Diversas. 

Até as 13:30 horas 
(do dia anterior): 

Leis, Decretos e Ates dos Poder· Executivo 

• Rua: Cândido Mendes, n2 458 
• CEP · 68908 · 380 

• No preenchimento dos Gabarl· 
tos-10, há que ser obedecida a área 
demarcada, sendo o texto datllografado 
próximo às margens de cor azul, sem 
ultrapassá-las, com alinhamento em 
ambos os lados. 

• Entre os títulos e o texto há de 
ser utill~ado espaço duplo. 

* Datllografar: em espaço 01 
(um). 

• A datllografla deverá ser limpa, 
sem erros, rasuras, letras rebatidas ou 
borrões. As letras deverão ser de cor 
preta bem nítidas, sem bordas borra· 
das, sem estarem fechadas. Não de· 
vendo ser empregados tipos manuscrl· 
tos. 

ADQUIRA OS GABARITOS NO PRÉDIO DA IMPRENSA OFICIAL 



Macapá, 20-04-93 

Aos quinze dias do rres de abril do ano de hum mil 
novec'l.ntos e noventa e três , às 12:00 horas , na sala 
reser11ada ao Gabinete do Deserrtargador llliil1Xl AMARAL 
tE MELl1l CASTOO, Presidente, realizou-se a distribui 
ção dos processos abaixo relacionados , confome norTII'i 
do Regi~rento Interno: 

CÂMARA ÚNICA 

Ól) - HABEAS COf!FIJS Nº f171/93 - CAPITAL 
DIPETRANI'E: O Ministério PÚblico 
P!CID/l'E: Antônio Domingos de Jesus Machado Bar 

reta 
AIJr. CG'.TORA: Jui~ de Direito da Comarca de 14a 

zagao 
RELATOO: EX!IO. Sr. Des. LEAL DE MIRA 

02) - M'F1J.çi.tJ CR.lMINAL N• 090/93 - CAPITAL 
APEllmE: Valdir de Lima 14arques 
ADVffiAOO: Nilton Castillo Dias (Def. PÚblico) 
M'F1J.DA: A Justiça PÚblica 
RELATOO: EX!IO. Sr. Juiz convocado Dr. RAIMUNOO 

VALES 

00) - APEIJ.ÇÃO CR.lMINAL Nº 001{93 - CAPITAL 
APElJ.NI'E: l) A Justiça Publica 

2) Rai!ll.ll1do Rodrigues da Silva 
A!Jvo:;AOO: Edson França 
Al'El..'J:XE: l) José Ronnie Von Golres Picanço e Rai 

!ll.ll1do Rodrigues da Silva -
2) A Justiça PÚblica 

AIJ1JCGAI)J): Nilton Castillo Dias (Def. PÚblico) e 
Edson França 

REl.AmR: EX!!O . Sr . Des . MÁRIO GUffi'YEV 

Nada mais havendo, o Excelentissiroo S nh 
bargador Presidente encerrou a sessão. Eu.-\.~~=~ 
(Belª MARlJ DE FÁTJMA ANDRADE), Diretora do e 
to Judiciário, a fiz datilografar e a subscrevi. 

(a)Deserrbargador IUffilXl AMARAL DE MELI.D CASTRO 
Presidente 

l; VARA DE FPMÍLIA, ÓRFÃOS E SOCESSÕES 
JUIZ DE DIREITO : RAOONOO rmATO FOOECA VALES 
CHEFE DE SECRETARIA: MAURO JORGE BRANDÃO 

EXPEDID/l'E 00 DIA 14 DE ABIUL DE 1.993, PARA INrJMAçi.tJ 
DAS PA!mS E ADVOGAOOS . 

PROC. Nº l.l84/93 - EXOOERAçi.tJ DE POOÃO ALlliENrÍ
CIA - A.: A.T. (Adv . Ruy Apolonho) - R. : R . OO~ S.T . 
-DESPMHl: J . Infonne o requerente , num decendio , 
o endereço completo de sua ex-esposa, ensejando a 
sua citaçao. I. l•lcp . 12 .04 .93 . 

PROC. Nº 'MJ/91 - INVESTIGAçi.tJ DE PATEl1NIDADE C/C 
A.LIMENfa) - A.: D.F.OOS S. - (Aàv . !olaria do Socar~ 
Cordeiro Pinto-DP ) - R. : L.IIJ . - DESPMHl: sobre a 
conta de fls . 33, digam as partes . I. l•icp . 12 .04 .93 . 

PROC. Nº 1.012/92 - INVESTIGAÇÃO DE PATEHNIDADE C/C 
· A.LIMENfa) - A.: G.fl.P .A. (Adv . Narcos A. Nogueira) 
-R.: C.A.DE A.F. - DWMHl: J . :C:specifiquem as 
partes, num triduo , as provas que pretendem produzir. I. 
Mcp. 04.93. 

PROC. Nº 1.228/93 SEPARAçi.tJ JUDICIAL crnSEN
SUAL - A.: R.C.C . e !U.DE S. (Adv . Eraldo Alves 
Correia) - DESPMHl: R.P .. À. audiência de ratificação , 
venha o casal (Portaria nº 002/92) . l•icp . 01.04 .93. 

PROC. Nº l.l67/93 INVESTIGAçi.tJ DE PATERNI
DADE - A. : S.fl. (Adv. Eraldo A. Correia) - R.: J .J .!{.DA 
S. (Adv .. Ricardo S. Oliveira) - DESPMHl: J . Face 
aó teor do ofÍci'o nº 076/93 , Seccão local da OAB, 
esclareça o patrono subscri ter a sua situação frente 
à ordem. I. 11cp . 31.03.93. 

PROC. Nº 833/92 - INVESTIGAçi.tJ DE PATERNIDADE C/C 
A.LIMENfa) - A.: R.J .G.A. (~!arcos A. Nogueira) - R.: 
A.DE L.T. (Adv. Hilton G. Ribeiro) - DESPMHl: 
.. . Fonmulem as partes suas alegaçÕes finais, num 
decêndio . I . Ncp . 06 .04 .93 . 

PROC. Nº 697/92 - INVENI'ÁRIO - A.: D.M.P.- (Aw . Cicero 
B. Bordalo) - R. : espÓlio de O.N.P. - DESPMHl: Ainda 
não se concluiu o ciclo citatÓrio , conforme certidão 
da senhora Oficiala de Justiça, faltando ser citada 
a herdeira G.DE J. A proposito , e a despeito de compor
tar acerto, em face da lei, a manifestação de fls . 
49 , verso, da ilustre representante do "parauet", 
não posso olvidar de que a senhora meeirinha, eficien
temente, fez constar o endereço residencial completo 
de dita herdeira, na cidade ce Fortaleza (CE). 
Em teis circunstãncias , a citação editalicia injustifi7 
ca-se, "data venia": a uma, porque ineficiente a 
finalidade a que se destina;ã duas , porque de elevado 
custo financeiro e duvidosa efiCiência, se comparado 
com a citação por A.R., via correio . .;á é tempo de 
se modernizar a regra procedi~rental no Brasil, tendo
-se em mira , so'gretudo, a investigação de sua finalida
de : o processo e _somente o meio que o Estado se utili za 
para a consecuçao do objetivo da Justiça . Ass1m, 
expeça-se· comunicado de citação da herdeira 
G.DE J., no endereço de ~ls . 49 , oelo correio, ca" 
A.R., instruindo-a com a cÓoia das primeiras declara
ções . ApÓs, com 9u sem manifest;açào voltem-~e cor.clusos 
ps a.rt:cE, = SJl.u;al cil irrp.:gR;aJ ja ofere:iil3.. I. ttrp. Ci.OJ.93. 

Proc. nº 1.231/93 - SEPAR~ç.~o C 'SENSUAL - A: H.A. 
de S.M. e J . de J .F. M.M . (adv. Conceição Mira-D?) 
DESPACHO: "R .A. Gratuidade. Venha o casal, confome 
Portaria n2 002/92 . Mcp . 05 .04.93" . 

Proc . nº 1. 217/93 - SEPARAÇÃO JUD!c:J\1 C(l;SE~Sl:A!r 
A: E.N.L.C . e 14 .N.C . (adv . Filomena Valente-:JP) 
DESPACHO: "R.A. às partes, para comparecer e ratificar , 
co9forme o regrado na Portaria n! 002/92, deste 
Juizo. 14cp. 23 .03 . 93" . 

Proc . n2 967/92 - EXECUÇÃO DE A1l~IEN'!DS - A: A.C.Z. 
(Adv. Ronaldo Teixeira) - R: G.J .Z. (Adv. Edmilson 
F. ll.onteiro) - DESPACHO: "quanto a conta de fls. 
22/24, diga o executado.!. 14cp. 31.03.93" . 

Proc . n• 1177/93 - SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA 
A: M.R.A . da S.C . (Adv . Vera Pinheiro) - R: R.A.C . 
(Adv . Marco.s Nogueira) - DESPACHO: "J . Diga a autora. 
Mcp . 02 .04.93" . 

Proc . n! .1 .216/93 - ALIMENTOS - A: D. da C.T. (Adv . 
Suely Miranda) - R: O. dos S.T . - SENTENÇA: "Vistos, 
etc ... Julgo extinto o processo sem apreciação nos 
terroos do Art . 267, inciso II , do C.P.C. eis que, 
confome prova dos autos , ficou parado por mais 
de um apo por., negligência das partes. Sem custas, 
porque beneficiária a parte autora de gratuidade . 
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Quando oportur.c, arquivo, com baixa. P. R. I . l1cp . 
24.03.93". 

Proc. 842;92 - EXECUÇÃO :!E ALii·iEli!OS - c.A. de O.S. 
(adv. ~!arcos Nogueira) - R: R.F. dos S. - SEi'llENÇP. : 
"Vistos, etc, .. Julgo extinto o p:-esenêe. processo 
de execução com apreciação do 'lê ri :c , nos :erroos 
do Art. 794, incise I, de C.?.C. , eis qt;e a parte 
executada/devedora, conforme prova dcs autos , satisfez 
a obrigação dela objeto . Sem custas, corno incentivo 
à concilif.Ção, mesroo porqu~ a exeq:Jente li :igou 
sob patrocínio da Defensaria Publ:ca. F.'\ .:. :.:.25 .03 .93" 

Proc. nº 1.049/92 - I~~TIGAÇP.O cE PAER!\IDADE 
C/C ALiiiDITOS - A: J.A.V. e/OU (adv . fieloisa Menezes
DP) - H: J .f.N . - SENTENÇA: '' ... :sto Posto, o que 
mais dos autos consta e do livre convencimento que 
ferroo,, coo fund<.~"nto nos Arts . 363 e 396 e seguintes, 
do Codigo Civil , demre outros, JULGC PROCEDEN?E 
A AÇÀO, para declarar o vinculo patemo-:ilial existente 
entre as partes autora e ré, orde~ando que, do registro 
civil, assentos de nascimeryto respec:ivOS 1 seja 
feito inclu:r o norr.e patronir.lico de çai - F.:t
bem coroo dos avós paternos e, em face da declaração 
supr~, condenar o réu à pagar ~ a.;toras uma ve1't?a 
pensao mensal de .um salario mini:no e Jeio, razao 
1e metade para cada uma. Ditos alimedos declaro 
devidos desde a data da citação ir:ic:al do réu, 
ocorrida a 11 de janeiro de 1. 993, ccêfoo::-.e a mis 
recente orjentaçào jurispmdenctal. A:emo ao prinCÍpio 
de sucurnbencia condeno u r-eu ::ün.ia r!o tJagamento 
das custas processuais e honorários advocaticios 
que, "ex vi" do A~t. 20 do C.P.C., fixo em :()'/, (d~z 
oor cento) do SOif.atorio de doze (12) oar<:elas â.ilrenti 
cias ari:li ~radas , em f~vcr da ?'aZer:da "Ública do 
Estado do A~aná, posto cue os autores litigaram 
sob o patrocínio ce .4ssistência Judiciária Estadual. 
~ndo opor:uno legal, expeça-se ma::dado de averbação 
ao aegistro Civil, para cw:;;Jrimento por Oficial 
de Justiça, devendo as custas extrajudiciais devidas 
(averbação e certidão respecti vai serem remetidas 
para fins de ir:clusão coroo Ônus de sucumbência do 
réu - caso se 'a do in:eresse do senhor Oficial ' 
do Registro. Ir~!:ne-se o réu pessoa!Jrente da presente 
sentença e para q>Je pague a pensão fixada, devendo 
o senhor o:icial de Justiça, na mesJa opornmidade 
obter precis~ ir.fof'll.acào quanto ao norre dos pais 
do mew.o - avés oaterros dos autores - pa:·a as finalida
des :egais . P.R.Í. :•:c?. 09 .03 .93" . 

Proc. r,º l.CL9;'93 - • lHVES~:G.~Ç.Ã.O iJE o\'T?S::DADE 
C/C .Al!HEi'COS - .'.: J .A.V. e/C'c (Adv . Heloisa !·:enezes
DP) - R: J .F.!-:. - JES?ACP.O: "J .PorqJe mani1"estamente 
tempestivo, receCo c recurs::; e:-:1 se;J efeito devolutivo 
(Art . 52C, li, ·CD ~ . P.:, . Cüidanéo-se de apelo ào 
~i . P ., às partes, ~ara suas raLÕes em 15 8ias . Uicp . 
12.04.93"' 

Proc . n~ 185/31 E.EcuçP..o o:: A:...=r.:::ro~ - A: T.G .R. 
{Adv. Hiro::i ~anaCa\ - R. : :1:.: O. ~AC.v . :·~JCio 
de QJeircz Lirra :.ucio) - c::s::-Acr.~ : ''Jiba o executaào. 
~lcp . 02 .0L. 93". 

Froc. nº l.~S8192 - éWi:3i:JW:.~ÃO J:: PA":ER:•::DADE 
C/C A,;,:::.::::i::OS - ·' · :.?.V. (Adv . Ade::nc Caxias de 
Souza) - R. : P.R.P.'i. ,Adv . Eva:dy f:ot:a) - DESPMHl: 
Vistos, em saneador, etc. Panes legi tbas e "egur:eJnen
:e represen~adas. Present8S as con:::çCes da ação 
e os press;;pcs:os ~e co:-:s:ituiçào e desenvclvi.rento 
do p:ocess0, q:..e es:a e:"". ~;ee,, :;ana 1-:ave:--.cc a sa'"'lear: 
Er.cerrada a fase postulatcria, o a'.;.e declaro , devera 
prosseguir. Defi~ a producào da oro% pericial 
req:.:er:da, consisten:e e:r, exa1e her..â.to:Ógico para 
exclusão do vin:~:c ge".e:icc, ,tipo ,'SY, & ser ''ealizado 
pelo Departa":'en:a _de , ?c::cia l'e2::ce~ do fsta
do - D?'T, ssb a :·e p~t-~ ~2a Ce :::e1J. o:re:or Geral, 
ou pep: tos oficiais dr se·.: qu~d]"';). J ~audo respectivo 
devera se~ det)asi tado e::" J:.:izç n::: p~azo àe quinze 
(150 dias, cor. taCos da :ole:a da ::'ta~e~:.a.:. sar'l~ineo, 
que designo ~ara o dia C5 :1e rr~a de 1.99.3, às 10:00 
horas, obrigado a:.i ~crr.oarecer, :.1ara este :im, a 
parte autora, sua :-:-.ãe e. a par: e· ré, sob as penas 
à? lei . :<acui te às par:es a ;ndicação de assis:entes 
t~cnicos, nos te:c1os do Art . "21 e .se<:Jin:es, 9o 
Cocigo de Processo C~vE. Defiro ta~.nbe] a produçao 
de p::-ov~ oral em axi:.enc~a de insSmçao e ~u~ga.rent.o, 
que sera oportu-:zr.e~:e desigr:ada, quar:do sera8 colhidos 
os depoime~tos :JessJais das partes (a parte autora, 
per sua represe~.tercte legal ), sob pena àe co~fissào 
e de __ t~stem~~as"c·~~~n ::21~ se~:-t:~~::i~,arr:~te ?fe:-~t~aCo: 
A ~ar,e a •• cr~ · u. '-r~ -":.pa.l·-e... pessoatmence a 
auC:ier;~ia, p?.!'a ::.s~!'eta e :re·1e cs;nf;on;:o de :raças 
fis:.wo;nicc. ):a aut:.enc:.a de i:.str-.:.çao, apos a co~heita 
da prova oral, exarr:i":are: a pertinê~cia e oossibLidade 
de defer:r ou or:ie:1a:, ainda que de oflciÕ, a rea..iza
çào de outras ~rcve.s téc~~:::as. =r.:i:::e-se as partes 
pessoal:ne:1:e, par;. G·.;.e c-::~pareça~ no c.:a e ,hcré. 
designacios para a cole:a Co :..ater:.al sangu:neo . 
Dê-se ciênc ia à do~J~a C"Jradoria C:e Famil ia. OLeie-

-se ao ~ire:o:- do :epart8.1en:o , àe PoLc,ia Tec:.::.
ca - D?T, instru:.:-:j;: a carr..r.icaçao c:x: ccp:a des:e 
des:Jacho: I. :.:~p. C2 .0L .93. 

PROC . :•1º 1.081/92 - SO:ARAÇP.O HJICIP1 L:TIGIOSA- A.: íl.P . 
B. E. (Adv . filQ~.ena S. Vale~te-DP) - R.: G.i'_.P . DCS S.B. 
-~ESP~: Vistos_, etc. , em saneador. _As nartes 
sao legi 1:~::-.as e e .. ~c a a sJa re;::resentaçao . Prese~:es 
as ccr.diçces C.a acao e se·..:s pressuoos:os . O P:o:ess'J 
es:á em orde~. dé rrodo que, nada 'r.avendo a sanear, 
fica concldda a fase oost•JlatÓria. Designo audiência 
de instruç~o e ~-..::garr.Êm:o para o o.:~ 06 de maio 
de 1.993, as lC ::::O hor&S, c:.:.a-:Go deverao se produzi:' 
as provas ora~s, C_'..:e defiro, pe:a tc:'lzda de depoi:~en:o 
das testen:JJ:~as oport•.:nar-.ente arroladas. Intime
-se partes, patronos e :: .P. e, e';e~.tual:c.ente, testemu
~.has. I. :•;cp. :2.CL .93. 

C ?ltSEi~"E ::XP~o:ar:; S~FÁ l·::TA.t.:JJ ::s t:;GAA JE CC5:~~·Ir.: 
:: ?tJ1L:C.Q2 :·"~ FCS:}. CA lEc . c.'.OC E PASSAOO \SST ~
CIDADE DE V:ACA?.~, CAPITAL ::0 ES~i\JO JO N:•W'Í. , AOS 
Qi;ATORZE (:4) ::.:,s ;c; HÊS !GR:L JO A.;) DE HUI·! i•iL 
NOVECEl\TCS :: c fJ'E .-:A ;: :FÊS. E:; , WAOOR CWES PEREIRA, 
n:r;:;am Jc:o:c:.4iu: , :.ni.CGPAE: . 

~~ w~E BRANDÃO ~fe de Secretaria 

21 VARA DE FAlifLg, ÓRFÃOS ~ SUCESSOES 

JUIZ DE DIREI~O: DR. A:iOSTH\0 SILV~RIO JU!!IOR 
CHEFE DE SECRETA~IA : SRI. MiJliZA 1!ENDO:l;A GRISULIA 

EXPEDIENTES ~ 

DESPACHOS liM FROCESSOS: 

Rág. 9: 

PROCESSO Nº l.lltl (S:J>ARAÇÃO JUlJICUL CONSENSUAL) 
Req1,;erentes : L. o. S. e ·A. L. C. S. 
Advo~;..ada :>r e. Filomena S. Valente (De~. ?Úb .) 
DESPAC:-10 "Digam os requerentes sobre as custas 
processuais. I. Macapá , 06/04/93, (a) Dr. Agosti 
no Silvério Junior ." 

PROCESSO NQ 1.194 (EXECUÇ ÃO DE AW,J:mOS) 
Requerente E. !.~. L. 
Advogado Dr. Marcos A. M. Nogueira 
Requerido E. o. L. 
DESPAC'lO "Especifique o exeqüênte o débi to ali 
mmtar do executado. I. Macupá, 12/04/93. (a)Dr. 
Agodino Silv:Orio J1:llior." 

PROCESSO NQ 1. 170 (Al 'I.\~Ü JUDICIAL) 
Requerentes : A. da S. F. e 1i . R. ': . P. 
Advogado.s : Dr. Paulo Sérgio JJ , 7eixei.ra, Dr. ~
ben Bemerguy e Dr!. Maria Cristi lia.A. S. Ba.'lha 
DESPACHO : "Vistos , etc. Infomern os requeren
tes se o "de cu jus" deixou bens passiveis de.invea

1 

tário e os saldos exis ter.tee nas contas indicadas 
nos ítens "a", "b" e "c" da inicial (fls. 03). r: 
lf.acapá, 12/04/93. (a) Dr. Agostino S. Junior.'' 

PROCESSO NQ 1.012 (HI'lEST. PATEll'i . C/C ALIMENTOS) 
Requerente J . 11. . S. 
Advo,g>dl Drl, ?ilomenu s. Valente (Déf. PÚb. ). 
Requerido J. c. •r. 
DESPACHO "Digam as par te s, em cinco dias, so-
bre a certidão de fls . 15-'l!. r. r.:acapá, 13/04/93. 
(il) Dr. Agostino Silvério Junior ." 

PROCESSC Nº 1.139 ( I!l1fENTÁRIO) 
Requerente J, J , G. c. e outr os 
Advogado : Dr. Alan do 8ocorro s. Cavalcante 
Inventdo : EspÓlio de B. O. L. 
DESPACHO : "iistos, etc. Autori zo a vanda do v~ 
ículo Ford Escort L ano 1988, modelo 1939 , a alco
ol, cor azul, ••. em nome de B. O. L. 1 obser'lando 
se o valor de mercado , e cujo numerário deverá ser 
t razido aos autos. Expeça-se o necessário. Ofici~ 
se às Agências Bancárias, Bradesco e CEF . , requisj, 
ta.'Jdo os saldos at\l.alizados das contas correntes e 
poupança, em nome da "de cujus", a serem informa
dos em dez dius. Digam as partes , e o MP. , sobre 
a estimativa dos bens, em de z dias. I. Macapá,l3 
de abril de 1.)33 . (a) Dr. Ago stino S. Junior. " 

PROCESSO NQ 1.162 ( Úlv:.~-r. DE P!.TERN . C/C ALB!EllT .' 
Requerente L. C. N. V. • 
Advogada Dr. ~ilomena S. Valente (Def. ?Úb.) 
Requerido J . M. T. L. 
Advogado Dr. Antonio At anazio P. Gonzaga 
DESPACHO "J. aos autos. Diga a A., em 65 dias. 
] , i~aeapá , 13/04/93. (a) Dr. Agostino S. Junior. " 

PROCESSO NQ 1.150 (TUTELA) 
Requerente S. 1:. . dos S. L. 
Advogada Jr!. Joana D'Arc A. Botelho 
DESPACHO : "Diga a requerente, sobre o parecer 
retro, em cinco di~s. I. r.:aoapá, ,13/04/93. (a)Dr. 
Agostino Silvério Junior." 

Maca pá, 15 de abril de l. 993. 

~ (/;~~~ rwrtzJMEND~ÇA GRISOLIA 
Chefe de Secretaria 

JUÍW DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E DE FAIDIDA ~CA 
JUIZ DE DIREITO: DR . JOÃO GUI.I.HE:OO: LAGES MENDES 
CHEFE DE SECRErARIA: ROBERVAL LlMA OOS SANrOO 

EXPEDID/l'E DE INI'JMAÇÃO DA 2ª VARA CÍVEL E DE FAIDIDA 
PÚBLICA , REFERENrE AOS DIAS 13 e 15 DE ABRIL 00 ANO 
DE 1.993. 

DIA 13.04 .93 
NJTOS DE DEClliRATÓRIA DE SOC. DE FATO C/ PARrilllA 
DE BENS 
~Nº 673 . Requerente: SUELI MARIA LlMA mlREIRA 
(Adv: Dr. Marcos Nogueira). Requerido: ESPÓLIO DE RAOONOO 
DE SOOZA ATAÍDE (Adv: Dr. Jorge Borges Calado). DESPACHO: 
"I - J. Especifiquem as partes as provas que pretendem 
produzir, no prazo cooun de três dias. II - Intirem-
se." 
N;ÃODEDESPEJO 
PROC . Nº 867/92. Autor: GUICMAR DIAS NffiRÃO (Adv: Dr. 
Marcos Nogueira). Ré: MARIA HOOAT DAGHER (Adv: Dr. 
Eraldo Correia). SANEADCR: " ..• Designo a audiência 
do dia 10/ffi/93, as 00 :00 horas, para a Instrução e 
Julganento, ocasião em que colherei os depoilrentos 
pessoais da Autora e dos Réus, bem caro das testenunhas 
arroladas às fls. 64, e, acasc presentes, aquelas apresen
tadas pela defesa. Publique-se e intirem-se." 
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMOOO 
PRCG . Nº 9CJJ/92. Autora: MARIE HOOAT DAGHER (Adv: Dr. 
Eraldc A. Correia). Ré: GUICMAR DIAS NffiRÃO (Adv: Dr. 
Marcos Nogueira). DESPACHO: "Junte-se aos autos" 
AÇÃO CAUTELAR DE ~ C/ PEilllX) DE LlMlNAR 
PROC . N2 923/93. Requeren~: MINI OOX KASITAO IMPORTAçi.tJ 
E EXPORTAÇAO (Adv: Dr. Flavio C. Cavalcante). Requerido: 
JOÃO GtJIIllmo1E l«JRAES CM:rtm. DESPACHO: "Junte-se 
aos autos. I - Defiro a substituiçao pleiteada, devendo 
ser sequestrado o autarovel PAMPA, placa CA-0532. II 
- ~ra-se a decisão de fls. 26. Intilre-se. " 
DIA 15.04.93 
MANlii'FN;AO DE POSSE 
PRCG. Nº 775/92. Autor: FRANCISCO SEVERC DE SOOSA (Adv: 
Dr. Manoel José M. Siqueira) . Réu: AlXN.lAS TRAJANO 
DE SOOZA (Adv: Dr. Antônio Silvestre C. Gares). DESPMHl: 
"Junte-se aos autos. Defiro." --
CARrA PRECATÓ!UA 
PROC . Nº 919/93. Requerente: DElJSlliAR OLIVEIRA DA SILVA 
(Adv: Dr. Isnard Brandão L. Filho). Requeridos: JOSÉ 
MARIA PUREZA FOOSEX:A E RAIMUNOO !mATO DE LIMA. DESPAOJO: 
" ... Assim sendo , renove-se a diligência. II - Intime
se." 
AÇÃO DE COBIWÇA 
PROC. Nº 959/93. Requerente: TRCi?ICAL MATERIAIS DE 
C'DNSTRUÇAO LTDA (Adv: D~. Paulo sérg1o B. Texeira). 
Requerida: C(ID)L - CONSrmx;iiES E <XJo!ÉOCIO 1TDA. DESPACHO: 
"Cite-se a Ré." --
EMBARGOS À EXECU;ÃO 
PROC. N2 245/91. l'lltlargante: TEREZilfiA FERREIRA loiJRAES 
G<N;;ALVES (Adv: Dr. Evaldy Motta), Errbargada: MARIA 
MARIE! DE OLIVEIRA PCmES (Adv: Dr. Marcos Nogueira) • 
DESPAOlO: "J. Certifique-se se a Dlilargada apresentw I 



seu mellllrlal." 

~~i~, Exeq.Enr.e: PMll.O SÉR::IO B. TEXEIRA 
(Adv: Dr. lUlen lle!!Erguy). Executala: MARIA RflliNA 
DE NAZARÉ CHlJZ 101l'IlHl. DES!'Jall: "J. Recolha-se o 
IIBrlrlJ de qtE trata a certicliDde11s. (J7." 

!'Ire. Ni 9fiJ/93. Exe<pente: TOCPICAL MATFlliAIS DE !Xm!W-

. çNJ LTDA. (Ãivs: Dr. Pa!l.o Sérgio Braga Teixeira e !ruOOn 
. &rgl.lY). ~.! SEP.ISpÃO X. S. PAN~. DES!'Jall: 111 
~ Art>itro os !m:>rários OOvocaticios em 1~ por 
cento), salVo El!ilargos. II ·- Cite-se o devedor, nos 
tenJDs oo art. 652 oo C.P .C., para, oo prazo de 24 
'(vinte e quatro) horas, pagar a irrporta'x:ia devida 
ai rxmaar bens à pemora. III - Intine-se." 

O P1m1m: EXPIDiml'E srnÁ AFIXAIXJ NO llliAR DE Cffi'IOO: 
E RJBLICAOO NA FOIMA DA LEI. DADO .E PASSAIXJ NESTA CIDADE 

1E MICAPÁ, JfS ~00 1~ DE ABRIL 00 IID 
DE 1.993. 

Jr:iiJ ltlm 
Juiz de Dire to · liar 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS:, 

O DOUTOR jos~ EUSTlQUIO DE CASTRO TEUEIRA, 

MM, JUIZ DE DIREITO DA 21 VARA CRIMINAL DE 

MACAP!, NA FORMA DA LEI, ETC.,, 

.FAZ SAllER a todos que o presente EDITAL com 

prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiverem ' 

conhecimento, que neste Juízo correm em seus trâmi 

tes um processo em que aão acusados: LOURIVAL Sil! 
VA SANTOS, solte iro , açougueiro, filho de Lourival 

Rabelo àos Santos e Fátima Mendonça da Silva; SAI! 

DOVAL MENDONÇA RABELO, vulgo "SANDOCA", solteiro , 

!desocupado, filho de Martinho Rabelo da Silva e G!, 

'ni Mendonça da Silva e JESAILDO TEIXEIRA SILVA, 1 

vulgo "JESll ou NARIZ", solteiro, mo torista, filho 

de . José Nilton de Jesus Silva e Maria de Nazaré 1 

Teixeira Silva, como incursos nos artigos 15J, § 

4Q, IV do CPB. E, como tenha o Oficial de Justiça' 

deste Juízo certificado não o haver encontrado ne§. 

ta Comar.ca, não sendo c i tá-los pessoalmedte, éiTA.

OS pelo presente a comparecerem neste Juízo no E.d1 

fÍcio .do Forum desta Comarca, sito à Av, FAB, nil7 

37, no dia 10,05,93 às 10:00 horas, a fiJ\l de serem 

interrogados 1 promoverem suas defesas e serem not.lr, 

ficados dos ulteriores termos do processo a que d!, 

verão comparece~, sob pena de revelia, Para conhe

cimento de todos é passado o presente EDITAL, cuja 

21 V'ia ficará afixada no lugar de costume. Dado e 

passado nesta _cidade de Macapá, aos quinze dias do 

mês de abril do ano de il novecentos e noventa e 

três, Eu,~J·otAs• · ""''lde~SecrRAete.ria 
subscreyo, :. 

J iz de Dir i o 

31 VfJlA cfVEL E DE FAZENDA Pi1BLICA 

JUIZ DE DIREITO: FRANCISCO SOUZA DE OLIVBIRA 
CHEFE DE SZCRETARIA: KLEZER AliTONIO. T: PAIV;i -

ID'EDIENTZ DO DIA 15 de ABRIL DE 1,993 .' ' 
PARA C!ENCIA DAS PARTl!:S E DEVIDAS INTII.!AÇOES 

. PROOESSO .NQ 724/92 -DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE 
FATO - Req te : LEACIDE BATISTA MOURA (Adv, J osd 
Antonio Tomás Reto) ~FERNDO JOSt DA SILVA 
BARREIROS (Adv, J,!anoel Felizll,I'do Pereira Cardo 
so), SENTENÇA: Vistosa, . etc .. , "Ante o expostõ 
com fundamento no parágrafo 3Q do art. :.226 da 
Constituição Federal, declaro disso; vida a soc,! 
edade de fato existente entre autora, e réu com 
a pas tilha 'dos be.1s descri tos na intcial,.caben
do 50% (cincoenta por cento) à promàvellte , que ' 
será concre tizada em liqui dação de sentença.Ar
que o suplicado com as despesas processuais e 
honorários advocatícios, à base de 15% ( quinze 
por cento) do valor atribuído à causa,corrigido 
monetariamente, a partir do ajuizamento de..4õit 

DIÁRIO OFICIAL 

!!tento ,ail' diretiz.es das alineas "ã", "b" e "o · t1 

do paraQe.!o 31 do art. 20 da L6i de · Ri t,s. Pu 
blique.;se, Registre-se, Int:!mà-se, J!acapá,26; 
2..93." 

PROCESSO NQ 864/92 - DISSOLUÇÃO DE SOGIEDADE DE 
FATO - Supte: ARIVALDO ESPtlliTO SANTO DE CLIVEI 
RA (Adv. Rui Apoionho de Oliveira). Snpdo. IZ~ 
LINA D0S SANTOS, (Adv, Eric1áudio Alencar Ro
cl)a), DESPACHO : " J, Especifiquem-se as provas, 
no tr1duo.Macapá 3lo3.93U 

PROCESSO NQ 688/92.-AÇÃO DE INDENI?,\Ç][O DE DA.;. 
NO CAUSADO EM ACIDENTE DE Vt:fCULO .,. Supte: PE
DRO CARDOSO DA SILVA (Adv, Gilberto Jc:rge Fer
nandes). Supdo: José Maria Corrêa Corrê a Mon
teiro ; SENTENÇA: " Vistos, etc .. , HomC>logo, pa
ra que produza seus jurÍdicos e legaü: efeitos • 
a transação (fls, 45/46), celebrada nestes au~ 
tos de Ação de Indenização movida por PEDRO CAR 
DOSO DA SILVA, contra JOSt !,L\RIA COR,:;~:A MONTEI: 
RO, Eill consequência, tendo a transação efeito 1 

de sentença entre as partes, julgo extinto , o 
processo, cóm julgamento do mérito, na. forma do 
art. 269, III, do C6digo de Processo Cívil, já 
distribuida entre as partes, na transação cus
tas, despesas processuais e honorários advoca
tícios. A execução judicial da transação deverá 
aguardar o prazo necessário ao seu cumprimento • 
espontâneo, finde>_ o qual venha o processo à COJ! 

clusão, para a extinção da execução. Publique-se, 
e, certifique-se o trânsito em julgado, aguar
dando-se provocação ou prazo razoável. Macapá 12 
4.9J. 

PROCESSO NQ 4 51/91 - llXECUÇÃO - Req te: L, DA SI! 
VA. (Adv, Ruben Bemerguy) Reqdo: liL<Lli A DO SOCOR
RO ilE O, J.IEIREL3S. SEiiTENÇA: " Vistos, etc .. , A 
parte interessada foi intimada pessoalr:ente 
providenciar o andamento do fe ito , su.prindo a 
falta nele existente que lhe impede o I'rossegui
mento (fls. 15 verso), mas deixou 11ue ee escoas
se o prazo assi nado, sem providência (certidão ' 
de fls, 15 verso) , Em consequência, com fundamen 
to no art , 267, inciso III, do C6digo d.e ?roces: 
so CiVil, julgo extinto o processo, cor.denando a 
parte exequente ao pagamento das custae. e despe
sas processuais, Publillue-se, registre--se, inti
mem-se, e, certificado o trânsito em julgado, ar 
quive-se, observadas as formalidades legais. Ma: 
capá 31. ).93. 

PROCESSO Nº 715/92 - JlX.IlCUÇÃO FISCAL • Exeqte . j 
PREFEITURA l<\UNCIPAL DE MACA:?.{. {Adv, llenemar dos 
Santos e outros). ExectdQ, S,M. CONSTRUÇOES LTDA. 
~ENTENCA: "Vistos, etc ... A parte interessada ' 
foi intimada pessoalmente a providenciar o anda
mento do feito, suprindo a falta nele existente , 
que lhe impede o prosseguimento (fls. 26 verso) 1 

mas deixou que se escoasse o prazo assinalio 1 sem 
providência ( certiàão a e fls. 30), Em consequên
qia, com fundamento no art. 267, inciso III, do 
C6digo de Processo Civil, julgo extint o o preces 
so., condenando a parte referida ao pagamento da; 
custas e· despesas processuais • .t'tlblique-se, re
gistre-se, intimem-se e, certificado o trânsito ' 
em julgado, arquive-se 1 o bservadEs as formalida
des legais. Maca pá, 31; 4, 1.993, 

.!1l0CESSO JI1Q 623/92. - AU'iOS DJo: AL'íAil! JUDICIAL -
Reqte: FSRllPJUlA GL.AW8 DA SILVA MELO (Adv.CARLOS 
/DE SOUZA) ·, SEliTENQA: "Vistos, etc:.. A parte 
interessada fo i intimada pessoalmente a. provilien 
'ciar o andamento do feito, suprindo a falta nele 
existente, que LlJ.e impede o prosseguimento (ns, 
13) , mas deixou que se .escoasse o pr2zo assina
do, sem ·providência (fls, 14), &! consequência,' 
com fundamento no art. 26'i, Ítem III do CÓdigo 
de Processo Civil, jUlgo extimo o processo, con 
'denand.o a parte referida ao pagamnto das cus~a; 
e despesas processuais • .t'tlblique-se ,: reg1stre-se 
e intime~u-se e,· cer cificado o trânsito em julg.,.. 
do, arquive-se, observiidas as formalidades le
ga1s, Macapá, 25.3,93, 

iPROCZSSO NQ 623/92. - ÀÇ'J..O SUMAl!tSSI!áA DE INDEq 

ZAÇÃO POR ATO ILtCITO;. .leq~e: BENZDITC MARQUES 
DOS ANJOS e sua esposa. (Adv. Carlos E, SILVA ) • 
Reqdo: JOÃO DE DEUS !fJ:DEBOS DOS SAJ!TO~:. (Adv, ' 
José Ronaldo Alves). - ll3S?ACHO: "Cumpra-se o V. 
AcÓrdão. Int. Júac~pá, 31.3.g5.. . 
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A Imprensa Oficial presta sarvlços de reprografia e 
você não. paga a redução; Redução de 62 e 71% do 
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CÓPIA DE PÁGINA DO D.O.E 
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018: IUoiEITO A AL'I'EMÇAO IIII "'*YYI, AVISO 
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Pág. 10: 

il!OCESSõ NR 822(92'"';; mcuçxo - exeqte: HOLAa. 
TiA PESSOf:mREENDIMENTOS LTDA, (Adv. Jos~ Mio
cione), eitectdR: RADIO AMAZONIA LTDA. " DESPA;.' 
Q!l.Q.: " ,_ Manifeste-se a Exequente sobre a pen.llora 
de fls. 17, em cinco dias. Intime-se. Macap~ 1 15, 
4.93. 

PROCESSO NQ 384/91 , - ElCECUÇÃO - Exeqte: LUIZ 
HILDEMAR GOES DA SILVA. ( Adv. Ubirajara J<iphina) 
exectdi,: ITABARACI FIGUEIREDO, DESPACHO:"J• Ex 
plici te' com precisão o nQ da residencia do exe 
~tado, Int. Macapá, li , 4. 93. -

!'jOCESSO NQ 211/91 - REI!OVATÓRIA DE LOCAÇÃO- e
xe~uente: LUNlXlREN TECIDOS S, A , CASAS PERJA!,I..' 
BUCANAS. (Adv, Huáscar !.!, Pinto e outros) .Exe-' 
tdR: PONTE IID!ÃO & CIA LTDA. SENTEQÇA: 11 Isto 1 

posto, julgo a suplicante carecedora do direi to 
de ação e extingo o processo com fundamento .' no 
inciso VI do art. 267, do CÓdigo de Processo Ci 
vil, arcalido a promovente com o pagawento · da~ 
custas processuais e honorários advocatícios ' 
~ue fixo em 10% do vclor da causa devidamente 
~tualizado. Pulilique-se, Registre-se e Intimem
se, Macapá, 25,3.93, 

PROCESSO NQ793/92 - AÇÃO SU!lAlltSSili!A D:C: REC! 
SXO DE CONTRATO DE LOCAÇ!p.- . J, L, SANTOS & CIA 
LTDA. (Adv. Manoel Feli~~co Cardoso). Exetdi,: 
:mlOX DO BRASIL S.A, - SENTENÇA: " Vistos, etc, 
.. Homologo a desistência d" ação (fls. 25), p11 

ra os fins do art. 158, parágrafo lÚlico, do ccf
iigo de Processo CiVil. Julgo, em consequência, 
extinto o processo, com fund3J!lento no art. 267, 
VIII, do C6digo de PrO'Cesso Civil , condenada a 
parte que desistiu, ao pagar.1ento das custas e 
:lespesas processuais e honorários advocatícios, 
que arbitro em lOjl, (dez por cento) do valor da 
causa, tudo na forma do art. 26 do mesmo c6digo, 
Publique-se, recistre-se e inti.LJem-se e certifi 
cado .o transito e:!! julg~do, arquivem-se, obaer: 
n das as formalidade s let;ais. J,!acapá, 02.4,93, 

ffiociso -!!º 702/92- ZXóCUÇAO DE TtTULO EXTRA
JUDICIAL. - Exeqte: C.P. A - CI!IlliTOS PORTLAND 
DO PJ!JA2Á LTDA. (Adv, Ruben Bemerguy), L:xetdQ,: 
~1A.c1IA ELI DA SilVA ROCHA, (Adv. Antonio Villar) 
DESPACHO: 11 Junte-se, Uanifeste-se a devedora 1 

;õbreõS termos da petição . r.!acapá, 25.2.93, 

PROCESSÓ r: : 049/91 - EXECUÇÃO - Exeq te. : BAN
CO ITAd S.A. ( Adv,Salamir de Alme ida) ,Exetdll 
JOS~ VICENTE ROCHA DE Al:DADRJl e outro. DESPA-' 
QJiQl " Diga o Exequen te, em cinco dias, sobre: 
a ceetidão da Sra. Oficiala de Justiça. Macapá 
29.].93· 

PROCESSO JIQ 866 92 - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SO.. 
CIEDAD.I!: Dll FATO C C ?fJlTIL:lA DS BE!!S - Reqte.: 
!.!ARIA DALVI!IA DO NASCIMENTO DA SILVA, (Adv. Car 
Augusto de Oliveira) . Reqdo. : ECI MAGAimiES' 
DE OLIVl!:IRA. (Adv, CÍcero .Bordalo Bordalo) DES 
PACHO: 11 J, Especifiquem-se as provas, no ~ 
dub, dizendo de sua finalidade.ApÓs decidirei' 
sobre o pedido, Int. Macapá 29.3 .93 , 

PROCESSO NQ 810/92 - !.!EDIDA GAUTJLAR DE :BUSCA 
E lu'"REENSÃO. Reqte.: CLAUDI!iO DA SILVA PICAJ!ÇO 
(Adv. Manoel F. Cardoso ). Riido,: SEV'J!:L -S.IlVJ!llO 
VEtCULos TDA. (Adv. Antonio C, de Castro)~ 
~: " Junte-se. Especifiquem-se as provas 
no trÍduo , dizendo de sua finalidade, Int . Ma
capá 29. 3.93. 

PROCESSO llQ 624/92· -EXECUÇÃO- Exeqte:, LAUD!_ 
MIRO Dl!: CA..llVALHO tiLtiO, (Adv, Antonio Leite ) 
Exetd2,: JOSJÍ RIBAJ.IAR D1JARTE QUEIRUZ. Dl!:SPACliC!. 
" Intime-se a parte autora, pessoalmente, ""'l'Or 
mandado, e o patrono via diário oficial, a pro 
videnciar o andamento do feito em 48 horae' eu 
prindo a falta, pena de llxtinção do proce.sso e 
arquivamento dos autos. (CPC, art. 267 ,Par,::u) 
Int, Macapá 03.11.92·. 

l'ROCESSO ii2 505/91 - REITZGRAÇÃO DE POSSE • 
Reqte: NEUZA LUZ DA SILVA. {Adv, llenemar doa 
Santos e outro). Reqd2. : l!'RANCISCO VIEIRA !.!O
RAIS e l'RAFCISCA DE AIJORilrl MO:l,U:S. DESPACHO: ' 
;, Intime-se a parte, pessoalmente, eõ"ãeü'ad
vogado via Diário Oficial, cujas custas,ante a ' 
iixcepicionalid~de, serão recolhidas a final a 
providenciar o andamento do feito; em 48 horas, 
pena de Extinção do proceso e arquivamento dos 
autos. (CPC, ccrt . 2b7 1 ''c-:r. lQ) , !.laca,Pá , 04.12. 
9~. 

rRv02::iSu N' 533/91. - ~;x;;uuçi\0 - Exeq te.: Ci\! 
DIC.!Y. S/ A. (Adv, .!l'valdy Mo,;ta1. Zxetd2 ,: VALMI 
NA PTR,;S 3,J\BUSA. ~: ". j', ~·orneça o re: 

. DEPAIII...,. ,._,.OFICIAL J 
Rua Cêndldo Mendes no 41i8 



Macapá, 20-04-93 

querente o CIC - Cadastro de Informação de Co!l, 
tribuinte da executada. Intime-se . Macap!Í, 14, 
4.93· 

PROCJ!SSO Nº 6llha. - EXECUÇÃO tORÇADA - Exeq te: 
VIAÇÃO llREA• SÃO PAULO - V A S P, (Ad.v.Paulo ' 
S~rgio ou Dr, Evaldy Mo tta). Exe td2 ,: BENEDITO' 
CARLOS CARDOSO. - DESPAC!Iô: " J. Indique o Exe
quente os bens de propriedade da Executada que 
possam ser penhorados, no prazo de dez dias; Ia 
time-se. !.!acapá, 14.4.93. 

PROCESSO N2 837/92 - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCJ. 
EDADE DE FATO, Reqte : ZILDA FERREIRA. (Adv, Ve
ra de Jesus Pinheiro ), ReqdQ,: JOÃO DA SILA FI
LHO, ( Adv, José Luiz Cal andrini) DESPACHO: "b
guarde-se em cartÓrio a iniciativa da parte ve:: 
cedora quanto a execução ou sentença. Int. Mac;;: 
pá 31. 3.93. -

PROCESSO Nº 025 . - EXECUÇÃO - Exeq te, : CIA, I
rAiffiE INVZSTIMENTO, CR~DITO il FI!TANCIA!.lliNTO. I 

( Adv, Sul amir de Alme"ida) Exetdº. :GILBERTO SAtl 
PAIO e ADE!íiR CBJ,IO!IA PAVAJ:. DESPACHO : "Diga ;;: 
parte exequente , em cinco (05) dias, sobre o te 
or do OfÍc i o de fls. 51. Int. Maca pá , 31.), 93, -
PROCESSO NQ 685/92 - EXECUÇÃO - Reqte.: TOY01II
NAS COMtRCIO DE AUT01!ÓVEIS, JjOTO:lilS , PEÇAS e ~ 
PRBSENTAÇOES LTDA. (Adv, Antonio Fernando Silva) 
Reqd2, : CONTRUTORA CAHLEl!E LTDA. DESPACHO: " Mi!; 
nifeste-se a Exequente, no prazo de cinco ( 05) ' 
dias, a r espeito da certidão do Sr. Oficial de 
Justiça. Int . 1º 3.93, 
PROCESSO NQ 658/92 - AUTOS DE RE?ARAÇÃO DE 
DANOS. Supte .: IWIOEL NJlLCIO LOBATO (Adv. Mar- ' 
cos Nogue ira) Supdo.! t!OTOGERAL AGROPZCUÁJUA 1 

LTDA. ( Adv. Ricardo de Mello). SENTENÇA: " Di
ante do exposto, julgo procedente em parte o 
pedido de Manoel Nélcio Lobato, para condenar a 
Ré Motogeral Agro pecuária S.A., a pagar ao Autor 
uma indenização que compreenda as seguintes ve:' 
bas: a) despesas com funeral e luto da f amília7 
o que arbitro, desde logo, por inexistirem nos 
autos documentos comprovantes, em 3 (três) salá 
rios mínimos, b) pensão mensal fixada na base i 
de um (01) salário-mÍnimo até os 25 anos de vl. 
da provável da vítima, a partir do evento d~ i 
morte, devendo a Ré constituir capital necesst! 
rio para o pago.mento das parcelas vincendas, ãs 
quais sofrerão reajuste de acordo com os índi-' 
ces oficiais; c) indenização por dano moral, víe 
vando em conta a condição sÓcio-econômico do; 
pais da vítima·, a base do cálculo será a renda 
~ual; provável da vÍti ma, a saber: 12 (doze)s~ 
larios-mÍnimo. Sobre essa base incidirá a ta
xa indenizatória de 'I/3. O r esultado será mul 
tiplicado nor 4 anos, qaundo a vÍtima comp~et;;: 
ria 25 anos. Condeno a Ré ao pagamento das cu; 
tas e despesas processuais, assi.r.l como dos ho: 
norÉrios advocatÍcios, que fixo à base de 15% ' 
(quinze ,PQr cento) do valor da condenação, com 
incidência de juros e correção mone tária, a 
partir do ajuizamento da ação, . Publique-se, Re 
gistre-se Intimem-se. Macapá. 02. 4. 93. O pre3 
sente expediente será publicado na forma da 
lei e afixado no lugar de costume, Dado e pas
sado nesta cidade de Macapá-AP 1 aos quize dias 
do Mãe de abril do ano de mil no .., e centos e llO 1 

venta e três. -

WZ ~~~·PAIVA ChU0~~~~~· 

3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 

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

EXPEDIE NTE DO DIA 15 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVIDAS INT!l4AÇÕES 

PROCESSO N' 905/93 - DESPEJO - Reqte . · FRAN
CISCO JAIRO RODRUIGUES DA FONSECA e outra 
(Adv . José Guilherme ~as tos) . Reqdª : RAIHUNDA 
DAS GRAÇAS VIANA JUCA (Adv . Hilton Ribeiro 
e outro) . DESPACHO: "J ., se no orazo . À 
Réplica . Int . l~ acapá , 13 .04 .93 . " · 

PROCESSO N' 374/91 EXECUÇÃO Reqte .: 
CRED ICARD S/ A (adv_. Evaldy ~lotta) . Reqdº : 
RUI MIRANDA CANTUARIA . DESPACHO: "Diga o 
Exequente, sobre a certidão de lavra da 
Srª Ofi cia la de Justiça , no prazo de 05 
(cinco) di as . Int. Macapá, 12.04.9.3 . " 

PROCESSO N' 828/92 - EXECUÇÃO - Exegte .: 
CREDICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO 
S/A (Adv. Pau lo :Sérgio Hage) . Execd' : PAULO 
ROBERTO COR TEZ. DESPACHO: "Hanifeste -se-
a parte autora , sobre a certidão retro, 
de lavra da srª Oficiala de Justiça, no 
prazo de o~ (cinco) dias. lnt . 11cp, i2.04 .93 ." 

PROCESSO N' 503/91 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Reqte .: KENGI MEGURO e sua esposa (Adv. 
Luis Calandrini). Reqdª : MARIA MERCÊS DO 
CARMO (Adv . Paulo ~lauricio l1acedo). DESPACHO: 
J . Calculem- se as custas e intimem-se os 
apelantes ao _preparo , em dez (10) dias, 
pena de deserçao (art . 519) e venham conclusos 
para endereçamento ao Tribunal ( CPC, art . 
519). Mcp, 5.4:93." 

PROÇESSO N2 836/92 - INDENIZATÓRIA - Reqte.: 
FABIO LA BRAGA DE LI!1A e outro (Adv . Marcos 
Nogueira). Reqd2 : FRANCISCO DE ASSIS CUNHA 
CARDOSO ,(Advs . Pedro Paulo Campos e outra). 
DESPACHO: "J . , se no prazo . À Réplica . Mcp , 
12 de abri 1 de 1. 993." 

PROCESSO N2 486/91 - INDENIZATÓiUA POR PERDAS 
E DANOS - ,ll.~9te.: ANTÔNIO MENDONÇA PALHETA 
(Adv. ffiltoh·· Ribeiro) . Reqdª: EMDESUR -

DIÁRIO OFICIAL 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANI 
ZAÇÃO DE MACAPÁ (A~v. Manoel Felizardo) . 
DESPACHO: "1. Ao calculo (art . 518) . 2. 
Intime-se, a seguir, a Apelante a efetuar 
o preparo em 10 (dez) dias , pena de deserção 
(CPC, art. 519), cert:ficando a Secretaria . 
3. Se efetuado o preparo no prazo referido, 
remetam-se em 48 horas, os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá . 
Int . 11cp, 14.04.93." 

PROCESSO S/N• (APENSO AO 753 /92) - EMBAR GOS 
A EXECUÇÃO - Embgte. : REGINALDO RENZO HOTTA 
CORRÊA e outra (Adv. Raimundo Que i roga) . 
SENTENÇA: "V is tos, etc ... Por tais fundamentos, 

a teor do inciso I, do art . 739, do Digesto 
Processual Civil, rejeito limi narmente os 
embargos , prosseguindo-se na execução , conde
nando os, embargantes n~s de spesas processua is 
e honorario s advocatic ios, estes fixados 
em 15% (quinze por cento) do valor ratificado 
po r esta sentença. Nacapa; 30 .03 .93 ." 

PROCESSO Nº 036/91 - EXECUÇÃO - exeote .: 
A CREDILAR, LTDA. (Adv . Efaldo Corr~ia) . 
Execdº: jOSE JANSEN COS TA. DESPACHO: "Nani 
feste -se a Exequente sobre os cálculos de 
fls . 48, em cinco dias. Int. mcp, 15 .04 .93 ." 

presente expediente será pub l icado na 
forma da l ei e afixado no lugar de costume . 
Dado e passado nesta c~dade de i'iacapá-Ap , 
aos dezesseis dias do r'res de abril de mil 
novecentos e ~aventa e t rês . 

KLEdT~i~ ~- PAI VA 
Che-fe de · Secretaria 

3' VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 

JUIZ DE DIREITO : FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA : KLEZER ANTÔN IO PAIVA 

DO DIA 19 DE ABRI L 
PARA DAS ?A~~ ':: S E DEVIDAS INTHiAÇÕES 

PROCESSO N' 886/93 - !'IANUTENÇÀO 02 POSSE - Reqte 
LUIZ ALBERTO TORRES NARIA (Adv . Edson Franca) . 
Reqdª: RITA NARQUES CARDOSO DE OLIVEIRP .. 
DESPAC~O : "manifeste -se a Autora sobre a 
certid?o de fls, 22 verso , em cinco dias . 
Intimese . Macapa, 15 .04 .93. l·lário Euzébio 
Mazurek , Juiz de Di rei to em ExercÍci o." 

PROCESSO N' 450/91 - EXECUÇÃO - Exeo te . : 
FRANCISCO DE ASSIS SOCZA CUNHA (Adv . HÜ ton 
Ri bei ro) . Execdº : JAIR HENRIQUE DA SILVA 
CAMARGO . DESPACHO: "Intime- se o Exequen te 
sobre o teo r do oficio de fls . 23." 

PROCESSO N' 598/92 - EXE CUÇÃO - Exeqte .: 
~!ANOEL FIGUEIREDO PINHEIRO (Adv !~arcos Nogueira ) 
E~ecdº : CLAUDIO FERNANDES VASQUES (Adv . P.iiJa 
Lucia Collares) . DESPACHO: "J. Ouça-se o 
Exequente no prazo de 48 (quarenta e o i to) 
horas , sobre o pedido . Mcp , 13 .04.93. '' 

PROCESSO Nº 535/91 - AGRAVO DE INSTRUI1ENTO 
Agvte. : EI•IPRESA ESTRELA DE OURO LTDA. (Adv . 
Daniel Quei.ma). Agvdos . : ESTADO DO AI•IAPJÍ. 
(Adv. Pail -Lard Sentes) . DESPACHO: "Intime-
se a Agravante para o preparo no prazo de 
dez dias , pena de deserção e voltem oara 
o despacho de suste~tação ou reforma. Í·lcp, 
13.04.93 . " 

presente expediente sera publicado na forma 
da lei e afixado no lugar de costume . Dado 
e passado nesta ~idade de 11acapá-Ap, aos 
dezenove dias do mes de abril do ano de mi l 
novecentos e nove nta e três . . 

~
. .- . , 
;/ . . -

zJ· ~;IÍ AiiTONIO FAIVA 
(!h;p~ \cte Secretaria 

3ª VARA CRl!WiAL 

EDITAL 0::: CI~ACÀ.O, CON O PRAZO DE 15 DIAS, 
NA FORI/A ABAIXO:, . 

O DOUTOR J. BRATTI, NN . JUIZ DE DIREITO 
TITULAR DA 3ª VARA CRH!INAL DA COMARCA 
DE NACAPÁ , NA FOR!1A IJA LEI , ETC ... 

FAZ SABER a todos quantos o ore sente e di tal , 
com o prazo de quinze dias virem, ou dele 
conhecimento. tiverem,, que se processando 
por este Juizo e Carto~io da 3' Vara Criminal , 
a9s termos de uma açao penal que a Justiça 
Publica move contra : RAIMUNDO CARDOSO FERREIRA, 
vulgo "JABUTI", brasileiro, amapaense, solteiro, 
lavrador, filho de 11aria Cardoso Ferreira 
e ORLANDINO FERREIRA SANTANA , vulgo "LEÃO ", 
brasileiro, amapense, solteiro, lavrador, 
filho de Dolores Ferreira , os quais se encontram 
em local, incerto e não sab ido, é o presente 
para cita- los a fim de, sob pena de revelia 
comparecerem perante este Juizo , no FÓru~ 
local, sito a Av. FAB , s/nº, Bairro Santa 
Rita, no dia 31.05.93, às 12 :00 horas, para 
serem interrogados no aludido processo, fic ando 
cientifica?os de que po,derão, logo apÓs o 
interr9gatorio ou no triduo legal , oferecer 
alegaçoes esc ri tas e arrolar testemunhas . 
E para que não se ale_guem ignorânc ia, mandou 
expedir este que sera publicado e afixado 
na forma da lei. DadJ e passado nesta cidade 
de 11acapá , ~treze dias do mês de abril 
do ano de h mil novecentos e nove nta e 
três. Eu, MARIA CLARA MENEZES OLIVEIRA), 
Chefe de Sec r ria, subscrevo. 

~ 
-'-~ 

BRATTI 
Dire i to 
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COMARCA DE LARANJAL DO JARI 

8DITAL DE INTOOÇlO DA SENTENÇA CCII PRAZO DE 90 
DIAS: 

O Doutor: CESAR AUGUSTO SOAPIN1 MN 
Juiz de llirei to de Laranjal do Ja~ 
ri, na fonna da Lei , etc ... 

lAZ SAEm a todos os que o prese!l 
te virem ou dele conhecimento tiverem que nos autos 
kle ação penal n2 023/91, a que responde neste Ju!zo 
~os quais é autora a Justiça PÚblica, por infração ' 
do artigo 1291 § 12, e § 22 1 {tens III e IV, do Có
digo Penal Brasileiro, foi réu: IWIOIL X.UI%0 OLI\'Jl 
III., Vulgo "PBifiNIJHO", brasileiro, sol te iro 1 maior 1 

lavrador, filho de Joana Oliveira, residente na lo
calidade de Ponte Maria- Monte Dourado-Pará, CQ'llE· 
JUDO à pena definitiva de quatro (04) anos e seis ' 
(06) meses de reclusão, a pena deverá ser cumprida, 
inicialmente, em regime semi-aberto , na Peni tenci~ 
ria Agricola do Amapá, Sentença deste Ju!zo datada' 
de 11/11/91. Tendo o Sr. Oficial de Justiça certifi 
c ado que o réu, encontra-se em lugar incerto e não •· 
sabido, para conhecimento de todos expediu-se o ~ 
sente EDITAL do qual vai cÓpia no lugar de costume';" 
deste CartÓrio e publicado no Diário Oficial do Etr 
tado do Amapá, Ao tomar conhecimento desta Senten· 
ça tem o réu o prazo de 90 dias, para r da 
mesma, Dado e passado nesta cidade d 
,Jari, aos doze dias do mês de abri 
.nil novecentos e noventa e três . 

COMA.'lCA DE LARANJAL DO JARI 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA COM PRAZO DE 90 
DIM1 

O Doutor: C:::SAR AUGUSTO SCAPIN ,MM. 
Juiz de Dirai to de LBl'!IJljal do J§ 
ri, na forma da Lei, etc .. , 

IIAZ SA.llml a todos os que o presen 
te virem ou dolo conhecimento tiverem cue nos au 
tos de Ação Penal nQ 065/91, a que r esponde ne§. 
te Juízo, nos QUais é autora a Justiça J?tlblica , 
por infração do art, 12 da Lei nº 6.368/76, foi 
o réu: ALBERTO !J,V'l!J DAS NllVES 1 vulgo "OURIÇADO" 
br<:siloiro, solteiro , natural do :<;stado do Amap~ 
filho de K2.0oel /ll!k'U'al das !Teves e de Augusta de 
Abeida Alves, residente na Trnvessa dos r::und~ 
cus 1 nº 503, Jv.runas, Delém-PJ. , encontrando-se 1 

forae,ido, "ISTO ?CSTO, JULGO E:OC:IDENT::: a Ação 1 

Fennl desenoadead2, contra o réu: ALBERTO ALVES ' 
DAS Ní:VES, vulgo "01JRIÇAD0", pera Condená-lo às 
Ps!lr.s do art , 12 da Lei nQ 6,368/76, DOSIECTHIA 
DA P:Sl!A: Consider ando as diretrizes do art, 59 ' 
do CÓdigo Penal, hei por bem fixar a pena base 1 

em sois (06) anos de reclu.são e 60 (sessenta) 1 

C'i~s-multa, a Ncz(~ 10.00 (dez cruzados novos) a 
vJriaade , a ~ual reduzo er.: um ( 01) MO de r cclu
sEo e 6 (seis) <'.ias-multa, tendo em vista a c ir 
cul!Btâncin atenuante do a:d, ó5, item III, "d", 
éco ~Ódigo Fenal, tornando-a, pois definitiva em 
oi:lco (05) anos e 50 (cinquenta) dias-multa 1 

sendo a unidade do di a-!!!ulta no valor anterior
c:ente referido, Arque o réu com as custas do 1 

0:::-ocesso, devendo iPiciar o cunpri.J!lento pelo r~ 
cine fechado, Sentença deste Juízo datada em 27 
de jvlLito de 1989, Pera conhecimento il.e todos elf 
pediu-se o presente I:JJITAL c1o qual vai cópia no 
luge.r de costv.me deste Cartório e publicado no 
Diário Oficial do .:sstail.o do Anapá, Dado e pass.ê: 
Qo nesta cidade de Laranjcl do Jari, aos treze 1 

é.ias do mês de o:bril do ano de : mil novecen
tos e noventa e tr~ ,Eu, Luci' 
datilog-.rafei, Eu, ~ Bere 
tos, Chefe de Secretari a, orevo 

Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. 

O DOUTOR EDUARDO FRE IRE CONTRERAS, MM . JUIZ DE 
DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, 
NA FOR!-!.~ DA LEI , ETC ... 

FAZ SABER a todos o que o presente EDITAL com 
prazo de trin ta dias virem, ou dele tiverem 
conhec imento , que neste Ju izo correm em seus 
trâmites um processo em que é acusado : FRANCISCO 
JOSÉ MONTEIRO, corretor , filho de Rosa Martins l>!n 
te iro , incurso nas penas do artigo 168 § 1º, inci 
so III do CÓdigo Penal Brasileiro .. . -
E como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo 
certificado não o haver encontrado, nesta 
C9marca, estanqo em lugar incerto e não sabido, 
nao sendo possível cita- lo pessoalmente, cita
o pel o presente à comparecer neste Juizo, no Edi 
ficio do Forum desta Comarca, sito à Av . Fab , nº 
1737, no dia trinta e um do mês de maio do 
ano de mil novecentos e noventa e tres, às 
12 :00 horas, a fi m de ser interrogado, promover 
sua defesa .e ser notificado dos ul te ri ores 
te rmos do processo, a que deverá comparecer 
sob pena de revelia. Para conhecimento de 
todos é passado o presente EDITAL, cuja .2 ª 
via f i cara afixada no lugar de costume. Dadó 
e passado nesta cidade de Macapá, aos treze 
dias do mês de ~ril de mil novecentos e noventa 
e tres . Eu · · Edeni valdo do Nascimento 
Oliv(!'ira[\ Técnico Judi,ciário, o datilografei. 
Eu ~ Sue 1 i Na are Brito de Mi r anda, Chefe 



Macapá, 20-04-93 

de \ecre'tana , Escr1va a seu cargo, conferi · . '":"""· J /) 
rííh.~ .. ;;/J;;,,~ 
~ Juiz de Direito 

Titular 
·' Vara Criminal 

rROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

OORR!XEXlRIA GERAL DE JUSTIÇA 

Portaria nl 034, de 16 de abril de 1993. 

o comm:ooR GERAL DO MINISTÉRIO FW!JOO DO g;TADQ 

DO AMftPÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o disposto no Artigo nº 035, Inciso XVII, 
oo Decreto 0076, de 24 de maio de 1991, publicado no 
D.O .E de 27 de maio de 1991 , e Portaria nº 236 de 23 
de dezerrbro de 1992 , do Procurador Geral de Justiça . 

RESOLVE: 

Designar a Dr!. G1ÍOCIA PORPOO 
NLINFS, Promotora de Justiça , Titular da 3' Vara civel , 
para responder ctm.JlativaJrente pera~te a 5' Vara Criminal 
da Comarca de r.Ecapá . 

Dê-se ciência, registre-se , publi-
que-se e cumpra-se. 

Macapá, 16 de abril de 1993. 

SIOOEY DE MElD 
OORREGEOOR GERAL 00 MINISTÉRIO FW!JOO 

Ordem dos Advogados 

:S~ll~k ~i ~~~!~~~lo~~ 
Asse:nbl Íüa ~ctr.tl 

, .. [; f. ;-:;i,jent e :J'! urdem t.lOs t\.:!V~\:f.loJ ( S 

do BrB :;ll- ,jecyaü Lia ;~p;.; , no uso ~~ ~J.ls ;nrib .. ü~o~::; wu 

torgu.das ~elo estatuto ü·"l ut\S , convoco todos os Aí..lvoga : 

dos inscritos r;este. 3ec~ional , p::ro I'8~.mi:o ae ,\J~,aR• 

bláia Gere 1 Ordinárin , nos t ermos dos ore, ::a e 40 do es 
tntuto da entidJde, paro trJtar t.ia seguinte ~:-oem do j i~. 

d) ;,;Jrec i~ç:lo e aprova~o .:!~ prest:: 
ç.~o de cor,t:Js d.1 ge~;ti:o JnteriJr, -

:,) G que ocorrer, 
À r~lizar-se no ai:.: 2;~ , UcJ . :JJ , ... 

Sede da ONJ/.l? , ~s 18:ü0hs ~n primeira cnctm.:l.LJ...: e 1ci :3Uhs 
em segunda ch:lm:JtlU 1 t:::Jm qu~ l ·~uer 1,l.mero Je me;';' bras ;-:n;

sente, 

.s~~!::~ 
Jt.: .;or,formi j:"JJe co.~ : ji!.:~~~t.2 .. o 

art, 50 dr.~ Lei .. Q :~ .. ?E: de ;?'; , 04 ,::,;:: , turr:n p~olicc ·~~;r ;e 

quereu ins:riç.lo Provisór::.FJ :.o qu,;.drn llC , 1.\v·.:qldJ~ :b t; :-~ 
sih;ecção do !ol>1ap3 , c i~<!voh"'jo ;,:fi'ILCJI\ JA cc2 f ;,mJ. -

Ordem dos Advu gl1dos Jc Ü~lsil-tie~: 

ção do fl'r.apá, 15 de ebril de 1993. -

TELEAMI\PA S/A - CGC no 05.96~ 421/0001- 70 
ED !1AL UE CONVOCACM 

ASSEMBLl':IA GEfH\L ORD!NAH!A E tXlRAORD INARH\ 
Fit:am co nvocado!; os senl1ores ac. i onistas da 

Telecomunicaçoe<s do Amapá S/A - TELEAMAPA pa ra se 
reunirem em Assemb léi a Geral Ordinária 
Extraordinár l.3., a !:ie realizar, cumu lativamen t e, ~m 
sua sede soci a l , na Av . Du que de Cax ias , 106, ne5ta 
capital , às 15:00 horas do dia 2'7 de ;;bril de 1993, 
a fim de: 
a) tomar as co ntas dos administradores, eHaminar, 
disc:•Jtir e votar as demonstrações fi nence ird.Si 
bl deliberar sobre a destinação do lucro e a 
distribuição de dividendos; 
c) eleger os membros do Conse lho Fiscal i 
d) fi aar a remunera~ão dos membros dd Di reta ri a 1 dos 
Conselhos de Ad~inistração e Fiscal ; 
e) aprova r a correção tia expes5;:Ío monetári a do 
capital social lart. 167 da Lei no 6.404/6'1), tendo 
como conse.quênc ia o aumen to do capi t:.J J de Cr$ 
14 .022 .113 .020,45 para Cr$ 166.777 .410 .869 ,9'1 
f) aumenta r o capital social t1e Cr$ 
166 .77'7.410 .869,99 para Cr$ 180.000.000 000 ,00, 
mediante incorporação de reservas; 
gl alter ar a r e dação do art . 7o do Estatu to Social, 
referente a atualização do capital sociol ; 
h) a! ter ar os artigos 3o e 55 do Estatuto Social, 
lexcJuinc:to-se · ·. OS 20 a transformando OS iO em 
Parágrafos úriiéosl, e 40, que dispÕem sobre os 

DIÁRIO OFICIAL 

Conselhos de Administraç:ão e Fiscal, para aoaptá-!os 
ao Decreto 757 /93; 
il alterar o 3o do Art . 21 , do Estatuto Social, 
substituindo a expressão "Ata da Assembléia Geral 
Extraordinária" pa ra "Ata da Reunião do Conselho de 
Administraç:ão; 
j) incluir um 2Q no Art . 45,do Estatuto Social, 
renumerando-se o Parágrafo único para 1o~ 
referente às disposições pa ra ele ição de membros do 
Conselho de 1\dministração; 
kl incluir um inciso no Art . 38 e um i nci so no Art. 
48, do Est atuto Soc ial , que disoõem sobre a 
i ndica ç:ão ele ti tu lar da Auditoria int e rna; 
!l dar nova redação ao Art. 66 do Estatuto Social, e 
inserir dois parágrafos, referente à vi nculação da 
Auditoria Interna, face à revogação do Decreto nQ 
'17 .161188; 
m) alterar as exp ressões "Ministro /M ini stér io dos 
Tr-ansportes e d.1s Comuni ca !::Oes" para 
"Ministro/Mini stério das Comuni caçOes". nos artiyo·5 
do Estatuto Social, onde couber; 
nl eleger memb ros do Conselho de ArJrn inistra ,:Jo, em 
complementação de mandato. 

.Macapá, 1o de ab r il de 19'13. 
José Bastos ML1llica 

Presidente do Conselho de Adm:.nistra t;ão 

Extrato do Estatuto da AssociJção dos 

·Agricultores do ~lunicÍpio àe Cutias do Araguari - ASAMUC . 

Art. lº - A Associação dos agricultores do Huni 

CÍpio de Cu tias do Araguari -ASAMUC, com sede 

domicilio jurÍdico na localidade de Jacamim Mun i 

CÍpio de Cu tias do Araguari , Es tado do Amapá, r!'_ 

ger- se-á, respeitados os principias l egais, por 
este estatuto . 

Art. 2º - A ASAMUC, fi el aos principi as que ins
piram sua criação, respeitando os pos tulados da 
Democracia e da Lei vigente , lutará p2la consoli 
dação dos direi tos de reivindicação d2 forma o r: 
ganizada e representativa junto ao Governo Fede
ral , Estadual e t1unicipal e demais i:Jsti tuiçÕes 
da sociedade civil no sentido de dotar a entida
de de recursos materiais, financei ros, equipamen 
tos e implementes agrícolas que permitam o dese~ 
vol vimento so se to r primário na regiã•) o be~ 
estar sÓcio-econÔmico da comunidade . 

Art . 3º - A ASAt4UC será integrada por todos os 
cidadãos agricultores que acei tarem o seu Esta tu 
to e estejam dispos tos a lutar pelos seus pr inci 
pios estabelecidos, no sentido de conduzir a Ins 
tituição e realização dos seus objeti•ros . 

Art. 4º - Os objeti vos da ASAMUC serão por práti 
cas fundadas nas seguintes diretrizes -

a) Participação efetiva do s associado:; nos diver 
sos níveis de organização da vida da ASAMUC .-

b) Atuaç3o permanente da ASAMUC não scJ nas ativi 
dades internas, mas agindo em todo <; os se to : 
res da sociedade , junto às demais associações 
e entidades com vistas a garantir r.1elhores I 
condiçÕes econÔmicas e sociais da comunidade, 
como saÚde, educação , segurança, lazer, etc. 

c) Promover o assessoramento oferecendo orienta
ção técnica- agronÔmica , técnico- financeira,àe 
c ré di to , visando ao melhor desempenho do asso 
ciado em suas ativiàades individuais ou atra: 
vés de ação conjugada com Órgãos ou entidades 
especializadas. 

d) Participar no aperfeiçoamento da rede de in 
formações de mercado que proporciore ao produ 
to r rural com precisão e oport unidode, me lho: 
res condiçÕes de aquisição de insurr.os indi s -
p~nsáveis , bem como a comercialização satisfa 
toria dos seus produtos . 

e) Concorrer para obtenção de áreas para o de se~ 
volvimento conjunto de projetes espeCÍficos ' 
para a lavoura , criação , ativ idades extrativa 
que permitam economicamente maior renda fami 
liar e coletiva, estimulando assim, maior a 
provei tamento de mão -de -obra para o se to r pr!:_ 
mário e o aumento de produ ti v idade . 

Art . 51 - A participação dos assoc iados na orga
nização e funcionamento da ASAMUC será assegura
da mediante a adoção dos seguintes critérios 
a ) EleiçÕes periÓdicas livres e secreta em todos 

os nÍveis da hierarquia da Associação, para I 
escolha dos dir igentes . 

b) 14andatos temporários dos dirigentes da ASAMUC 
c) Obrigatoriedade de reunião periÓdica dos Ór -

gãos da Associação nos diversos nÍveis de sua 
constituição . 

d) Forma colegiada de deliberação , sendo as àeci 
sões tomadas por maioria de votos . 

Art. lJ! - Cosntitui-se a es trutura organizac io
nal da ASAt4UC, os seguintes orgaos 

a ) Assembléia Geral 
b) Diretoria Executiva 
c ) Conselho Fiscal. 

Art, 35º- O presente estatuto entrará em vigor ' 
na data de sua aprovação pelo Órgão c.e li be rat i 
vo e devidamente registrado em cartÓrio de regi ~ 
tro civil sua publicação . 

Art. 36 º- O presente estatuto foi elatorado e 
formulado pela Comissão de estudos para a funda
ção da ASAMUC, designada por ato da Presidência' 
da ASAMUC ocmposta pelos membros : 

COORDENADORES: l·loaci r Pantoja, Damasce·na Pantoja 
da Silva, Olgarina Toloza dos Santos, Nilo Ferre 
ira e Carlos Alberto Pantoja Alves . 

MOACIR PANTOJA 

Presidente em Exe rCÍcio . 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMEN1'0 

Pág.12. 

O oficial do cartório civil de casamento desta cidade de Ma· 
capá, Cap. do Estado do Amapá, Rep. Fed. do Brasil, faz saber 
que pretendem se casar: LAZARO VITORIANO PICANÇO com 
MARIA DAS GRAÇAS DA LUZ FERREIRA. 

Ele é filho de Leontina Vitoriano Picanço. 

Ela é filha de Tiago das Neves Ferreira e de Proselpina Mar. 
ques da Luz. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar um com o outro, acuse-os na forma da Lei. 

Macapá, t 6 de abril de t 993 

HELENISE R. DA COSTA TORRES 
Escrevente Autorizada 

Prefeituras, Câmaras e J 
Órgãos Municipais 
~ · 

Prefeitura de Macapá 

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

Saibam quantos este Edital virem ou dele conhecimento ti· 
verem que: FILOMENA COLETA RAMOS, requereu junto ao Mu· 
nicípio de Macapá · Prefeitura Municipal, regularização do imóvel 
situado na Av. General Osório, nº 934, Bairro Laguinho, setor 05, 
quadra t 4, lote 4 t 4, as pessoas que julgarem com direitos sobre o 
mesmo, devem apresentar suas reclamações por escrito no prazo 

de t 5(quinze) dias a contar da data de publicação deste Ed~al. 

Macapá-AP, 16.04.93. 

Arq. JOSÉ ALBERTO TOSTES 
Diretor do D.D.U. 

Prefeitura Municipal 
de Laranjal do Jari 

LEI NP 041/93-GAB-PMLJ 

Cri a no Programa de trabalho 

do Orçar.\ento vigente 1 os Pro 
jetos: 08421881007; 0307021: 
5012 a 03070215018, abre Cré 
dito Especial e dá outras 7 
providências . 

O Prefeito ~:unicipal de Laranja! do Jari; 

Faço saber que a câr.tara Municipal de Laranja l do Jari , a
provou e eu sa"lciono a seguinte Lei: 

Art. 1~ - Fican criados no prograr.~a de trabalhO do Orça- ' 
r:~entc vigente, os sep.Jintes Projetes: 084?1881 007 -const rução do Ginásio' 
Poliva.lente; 03070215012-recuperaçàc , ar.1pliação e calça,'tento da Avenicia 

Tancredo Neves; 03070215013- abertur a de estradas vicinai s; 03070215014 -
recuperação, r.,elhorar.lento, a.<:~pliação e calçamento do sis ter.a de água do 
Y.unidpio: 03070215015-construçâo de cáis Ce saneamento e retro-cais;030 
70215016-abertura de rua nova; 03070215017-construção da ponte sobre o 
Rio Jari e 0307021 5018-const rução do Matadouro Municipal , e abre Crédito 
Especial no valor de CrS 4.750.000.000,00 ( Quatro bilhÕes, setecentos e 
cincoenta tülhÕes de cruzei ros), confome discrioinação abaixo: 

2. 006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
084218810:}7- Construção do Ginásio Polivalente 
4.1.1.0 -Obras e i ns ta l ações . ... . . crs. 300 .000.000,00 
2.010 DEPJ..RTJJI.ENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
0307021501?- Recuperaçâo,Ampliação e Calçar.1ento da Av.Tan 

credo Neves -
(.l.l.O -Obras e instalações ...... crs ~oo.ooo.ooo,oo 
030702150U- Abertura de Estradas Vicinais 
4.1.1.0 - Obras e instalaçÕes ..... • Cr$ 500.000 .000,00 
03070215014- Recuperação, Melhoramento , Amp liação e Calça 

rnento do sister.la viário do Munidpio. -
.:.1. 1.0 - Obras e InstalaçÕes . .. .. . Cr$ 800.000.000,00 
0307021501 5- Construção do Cáis de Sanear.:ento e Ret ro-Cá-

15 . 

4.1.1.0 - Obras e lnstalaçÕes . . . . . . CrSl. 050 .000 .000 ,00 

03070215016- Abertura da rua nova 
4.1.1.0 -Obras e Instalações ..... . Cr$ 25 0.000.000 ,00 
03070215017- Const rução da Ponte sobre o Rio Jari 
4.1.1.0 - Obras e InstalaçÕes ...... Cr$ 950.000.000,00 

0307021So: a-construçào do Matadouro Municipal 
4.1.1.0 -Obras e lnstalaçÕes ..... CrS 350.000 .000,00 

Art. 2' - O Crédito de que trata o artigo ante r ior , f ica 
autornáticamente registrado no Tribunal de Con tas do Estado , e será ' 
compensado col:', a importância de igual val or, à con tar de recursos ori 
undos de Convênios a serem firmados co:n Órgãos do Governo Federal, o~ 
quais, Já rstão assegurados no ORÇAMENTO DA UNIÃO para o exerdcio de 
1993, cor., Órgãos Estaduai s e por excesso de arrecadação, a se verifi 
car no dec orrer do presente exerCÍcio financeiro. 

Art. 3ç - Fica o Poder Execut ivo, durante a execução dos 
Projetes autorizado a abrir Crédito Adiciona is Suplenentares, até 
li mi te de 300% (Trezentos por cento) , dos val ores especificados 
artigo 11 da supramencionada Lei. 

Art. ~~ - Revogadas às disposiçÕes en contrário, esta 
LEI entrará e~ vigor na d&ta de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO JmNICIPJJ. DE LARANJAL DO JARl, El1 16 
DE ABRIL DE 1993. 

ANTONIO DE JESUS SANTOS CR UZ 
Pre fei to Mun icipal 
,W...~J,~cJ. ... Q;,. ,...._.,.IRIII.,_ 


	

