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DECRETOS 

DECRETO N° 1447 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
VALOR DE CR$ 101.692.aa6,00, PARA O 
FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÉNCIAS. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas através do Item VIII, do art. 119, da Consti
tuição Estadual e do art. 7° Item li, da Lei n° 005a, de 28 de de
zembro de 1992, que estima a Receita e frxa a Despesa do Estado 
para o Exercício Financeiro de 199a. 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de 
CR$ 101.692.aa6,00 (CENTO E HUM·MILHÕES, SEISCENTOS 
E NOVENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS 
CRUZEIROS REAIS), destinados ao reforço de d'otações consig
nadas no orçamento vigente, conforme anexo constante do presen
te Decreto. 

Art. ~ - Os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior, decorrerão de Excesso de Arrecadação, provenien
te de Transferência de Convênios. 

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

Macapá-AP, 17 de agosto de 199a. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

RAIMUNDO BRITO DE ALMEIDA 
Secret. de Est. do Planej. e Coord. Geral 
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DECRETO N° 1448 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
VALOR DE CR$ a2.788.750,00, PARA O 
FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÉNCIAS. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas através do !tem VIII, do art. 119, da Consti
tuição Estadual e do art. 7° !tem li, da Lei n• 005a, de 28 de de
zembro de 1992, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado 
para o Exercício Financeiro de 199a. 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de 
CR$ a2.788.750,00 (TRINTA E DOIS MILHÕES, SETECENTOS 
E OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA 
CRUZEIROS REAIS), destinados ao reforço de dotações consig· 
nadas no Orçamento vigente, conforme anexo constante do pre· 
sente Decreto. 

Art. ~ - Os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior, decorrerão de Excesso de Arrecadação, provenien
te de Transferências de Convênios. 

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

Macapá-AP, 17 de agosto de 199a. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

RAIMUNDO BRITO DE ALMEIDA 
Secret. de Est. do Planej. e Coord. Geral 
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DECRETO N° 1449 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, de acordo com o dis
posto no artigo 119, inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, combinado com o artigo 7°, inciso I, da Lei n• 0066, de oa 
de maio de 1993, 

RESOLVE: 

Nomear IRENE RAIOL DOS SANTOS, para exercer o 
Cargo de Provimento efetivo de Auxiliar de Fiscal, Classe aa, Pa
drão I, do Grupo Fiscalização e Arrecadação, do Quadro de Pes
soal Civil do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-1\P, em 17 de agosto de 199a. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 1450 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, de acordo com o dis· 
posto no artigo 119, inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, combinado com o artigo 7°, inciso I, da Lei n° 0066, de 03 
de maio de 199a, 

RESOLVE: 

Nomear JOSÉ CLÁUDIO DE SOUZA PELAES, para exer
cer o Cargo de Provimento efetivo de Auxiliar de Fiscal, Classe a•, 
Padrão I. do Grupo Fiscalização e Arrecadação, do Quadro de Pes-

soal Civil do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, em 17 de agosto de 199a. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 1451 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, de acordo com o dis
posto no artigo 119, inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, combinado com o artigo 7°, inciso I, da Lei n° 0066, de oa 
de maio de 199a, 

RESOLVE: 

Nomear SANDRO LUIZ MOUTINHO TORRINHA, para 
exercer o Cargo de Provimento efetivo de Auxiliar de Fiscal, Clas
se a•, Padrão I, do irupo Fiscalização e Arrecadação, do Quadro 
de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, em 17 de agosto de 199a. 

ANNIBAI. RARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 1452 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, de acordo com o dis
posto no artigo 119, inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, combinado com o artigo 7°, inciso I, da Lei n• 0066, de Oa 
de maio de 199a, 

RESOLVE: 

Nomear DALMO DE ANDRADE PONTES J ÚNIOR, para 
exercer o Cargo de Provimento efetivo de Auxiliar de Fiscal, Clas
se aa, Padrão I, do Grupo Fiscalização e Arrecadação, do Quadro 
de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, em 17 de agosto de 199a. 

ANNffiAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 1453 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, de acordo com o dis· 
posto no artigo 119, inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, combinado com o artigo 7°, inciso I, da Lei n• 0066, de Oa 
de maio de 199a, 

RESOLVE: 

Nomear CRISTINA MARIA FAVACHO AMORAT, para 
exercer o Cargo de Provimento efetivo de Auxiliar de Fiscal, Clas
se 3", Padrão I, do Grupo Fiscalização e Arrecadação, do Quadro 
de Pessoal Civil do Governo do Estado do Ana pá. 

Macapá-AP, em 17 de agosto de 199a. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 1454 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, de acordo com disposto 
no artigo 119, inciso XXII da Constituição do Estado do Amapá, 
combinado com o artigo 7°, inciso I, da Lei n• 0066, de Oa de maio 
de 199a, 

RESOLVE: 

Nomear RAIMUNDO DE OLIVEIRA VALENTE, para 
exercer o Cargo de Provimento efetivo de Auxiliar de Fiscal, Clas
se a•, Padrão I, do Grupo Fiscalização e Arrecadação, do Quadro 
de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, em 17 de agosto de 199a. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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Macapá, 18-08-93 

DECRETO N° 1455 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

O Governador@do Estado do Amapá, de acordo com o dis
posto no artigo 119, inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, combinado com o artigo 7°, inciso I, da Lei n° 0066, de 03 
de maio de 1993, 

RESOLVE: 

Nomear LUIZ VANDERLEI DE ALMEIDA COSTA, para 
exercer o Cargo de Provimento efetivo de Auxiliar de Fiscal, Clas
se 38

, Padrão I, do Grupo Fiscalização e Arrecadação, do Quadro 
de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, em 17 de agosto de 1993. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 1456 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, de acordo com o dis
posto no artigo 119, inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, ~ombinado com o artigo 7°, inciso I, da Lei n• 0066, de 03 
de maio ge 1993, 

RESOLVE: 

Nomear SÓNIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES, para 
exercer o Cargo de Provimento efetivo de Auxiliar de Fiscal, Clas
se 38

, Padrão I, do Grupo Fiscalização e Arrecadação, do .Quadro 
de Pessoal Civil do Gov.erno do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, em 17 de agosto de 1993. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 1457 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, de acordo com o dis
posto no artigo 119, inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, combinado com o artigo 7°, inciso I, da Lei n• 0066, de 03 
de maio de 1993, 

RESOLVE: 

Nomear NELSON NONATO RICHENE RODRIGUES, pa
ra exercer o Cargo de Provimento efetivo de Auxiliar de Fiscal, 
Classe 34

, Padrão I, do Grupo Fiscalização e Arrecadação, do Qua
dro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá. 

. ~ 
Macapá-AP, em 17 de agosto de 1993. 

ANNIBAL BARCE~LOS 
Governador 

DECRETO N° 1458 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Constituição 
do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Nomear ODIVAL MONTERROZO LEITE, para exercer o 
cargo em comissão de Chefe da Divisão de Obras Navais/DTO, 
Código CDS-1, da Superintendência de Navegação do Amapá -
SENAVA. 

Macapá-AP, em 17 de agosto de 1993. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 1459 DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Consti
tuição do Estado do Amapá e Ofício n• 066/93-GAB-AUDI, 

RESOLVE: 

Designar IVALDO FERNANDES BORGES DE SOUZA, 
Auditor Chefe em Exercício da Auditoria Geral do Estado, para 
viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio 
de Janeiro-RJ, a fim de participar do Curso de Licitações e Con
tratos Administrativos, no período de 16 a 20 do corrente ano. 

Macapá-AP, em 17 de agosto de 1993. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DIÁRIO OFICIAL 

Órgãos de Assessoramento do Governo: 

Casa Civil 

PORTARIA N2 251/93-CCC 

O CHEFE DA CASA CIVI L DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÀ, usan 
do das atribuiçÕe s que lhe são conferida s pel o Decreto (N) 

n9 0290 de 18 . 12 . 91, Ar tigo 20 , Inciso VIII do Regulamento 
da Casa Civil do Estado do Amapá e tendo em vista o teor do 
qficio n2 179/93-DETRAEA/CACI , 

RESOLVE: 

Desi gna r o servi dor NELSON SANTOS ALMEIDA , Motor i sta de 

veículos Terrest res, Classe "O", Padrão I, lotado nesta Casa 

Civil , com exercÍcio no Departamento de Transportes Aéreos/ 

OETRAER , para viaja r da sede de ~uas atribuiçÕes - Mt\CAPÁ -

até o Munidpio de Laranjal do Jari, no pen~odo de 09 a 
12 . 08. 93, a serviço do Departamento acima . 

CHEFIA DA CASA CIVIL DO GOVEAI\0 DO ESTADO DO PJ!tAPÁ, em Maca 
põÍ-AP, 011 . 08. 93. 

PAULO AJ8EATO AGUIAR MARQUES 

=Chefe da Casa Civil= 

PORTARIA N2 252/93- CCC 

O CHEFE DA CASA CIVIL 00 GOVEFNO 00 ESTADO DO AMAPÁ, usan 

do das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Decreto (N) 

n2 0290 de 18 . 12 . 91, Artigo 20, Inciso VIII do Aegu1amen~o 

da Casa Civil do Estado do AmapõÍ e tendo em vista o teor do 

Jf{cio n2 180/93- DETAAEA/CACI , 

RESOLVE : 

Designar o servidor VICENTE PINTO FAAZÃO, Mest re, Classe 

"8" Padrão III lotado nesta Casa Civil, com exerdcio no 
Oe~rtamento de' Transportes Aéreos/OETAAEA, pare viajar da 

sede de suas atribuiçÕes - MACAPÁ- até o Munidpio de Lere~ 
jal do Jari , a ser viço do Departamento acima, no perfodo de 

Q9 a 16. 08 .93 . 

SHEFIA DA CASA CIVIL 00 OOVERI/0 DO ESTADO 00 AMAPÁ , em Ma ca 
p:.Í- AP, 04 . 08 . 93 . 

PAIJ..O AJBEATO AGUIAR "'ARQUES 

=Chefe da Casa Civil= 

PORTARIA N° 253/93-CCC 

o CHEFE DA CASA CIVIL DO rovEAI'o() 00 ESTADO DO AMAPÁ, usan 

do das atribuiçÕes que l he são conferidas pelo Decreto (NJ 

n2 0290 de 18. 12. 91 , Artigo 20 , Inciso VIII do Regulamento 
da Casa Civil do Estado do Amap:.Í e tendo em vista o teor do 
Oficio n2 181/93-0ETAAEA/CACI, 

RESOLVE : 

Designar o ser vidor HAROLDO ALENCAR FARIAS , DatilÓgrafo, 
Classe "8", Padrão I II , lotado nesta Casa Civil, com exerci 

c i o no Departamento de Transportes Aéreos/DETAAEA, para vi~ 
ja r da sede de suas atribui çÕes - ~1AC/lPÁ - até o Munidpio 

de Calçoene, a serviço do Depa r tamento acima , no perÍ odo de 
09 a 18 . 08 . 93 . 

CHEFIA DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, em Maca 
p:.Í-AP, 04 .08.93 . 

PAU.O AJ8EATO AGUI AR MARQUES 
=Chefe da Casa Civil= 

PORTARIA N2 254/93-CCC 

O CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, usan 
do das atribuiçÕes que lhe são confer idas pelo Decreto ( N) 

n2 0290 de 18 . 12 . 91 , Artigo 20, Inciso VIII do Regulamento 
da Casa Civil do Estado do Amapá e tendo em vista o teor do 

Of{cio n 2 182/ 93-DETRAEA/CACI , 

RESOL V E : 

Designar o servidor FRANCISCO ADBEAID ALVES PICANÇO, Age~. 

te Actn inistrativo , Classse "8" , Padrão III, lotado nesta r:~ 
sa Civil, com exercfcio no Departamento de Transport es Aér~ 

ESTADO D.O AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

Pág. 2 

os/OETRAEA, pare viajar da sede de suas atribuiçÕes -tMC/lPf>r.. 
até o Munic{pio de Amapá, a serviço do Departamento acima, 

n~ perfodo de 09 a 18.08.93. 

CHEFIA DA CASA CIVIL 00 GOVER-10 DO ESTADO DO AMAPÁ, em l.tica 
pá- AP, 04 . 08.93. 

PAIJ..O AOBERTO AGUIAR MARQUES 

=Chefe da Casa Civil= 

PORTARIA N2 255/93-CCC 

O CHEFE OA CASA CIV IL 00 GOVER-10 DO ESTAOO DO AMflPÁ , usan 
do das atribuiçÕes que l he são confer i das pel o Decreto (NJ 

nº 0290 de 18.12 . 91, A;tigo 20 , Inciso VIII do Regulamento. 

da Casa Civil do Estado do Amapá e • t endo em vista o t eor do 
OfÍcio n2 183/93- DETRAEA/CACI, 

A E S O L v E : 

Oesigrar o ser vidor ANTONIO AroSTIIIHJ DOS SAN TOS, Agente 
de Portaria, Classe "8" , Padrão III, l otado nesta Casa Ciyil 

com exercÍcio no Departamento de Transportes Aéreos/OETAAEA, 

pare via jar da sede de suas a tribuiçÕes - "'ACAPÁ - até o Mu 
nidpi o de Laranjal do Jari , a s erviço do Departamento acim; 
no perÍodo de 19 a 28.08 .93 . 

CHEFIA DA CASA CIVIL 00 GCNERIJD 00 ESTADO 00 AMAPÁ, em M3ca 
pcÍ-AP, 04 . 08 .93. 

PAULO AJBEATO AGUIAR ~'A AQLJES 

=Chefe da Casa Civil= 

PCRTAAIA N2 256/93-CCC 

O CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, usa n 

jo das atribuiçÕes que lhe são confe r ida s pelo De creto (NJ 

n2 0290 de 18. 12. 91, Artigo 20, Inciso VIII do Regu1amentt 

da Casa Civil do Estado do Amapá e tendo em vista o teor . dÇl 
OfÍcio n2 184/93-DETRAEA/CACI, 

R ES OLV E : 

. . 
Designar o servidor AAI~~N?J.NONATO DE OLIVEI~ VILHE~A, 1 

Agente de L~mpeza e Conservaçao , Classe "O" Padnao III, lo i 
tado nesta Casa Civil , com exercicio no Depa r tamento d; 
Trensportes Aéreos/DETRAEA, para viajar da sede de suas atri 
buiçÕes - IMCÃPÁ - "té o Munidpiu ue Amapá, a serviço do ' O; 
partamento acima, no perÍodo de 19 a 28 . 08. 93 . -

CHEFIA .OA CASA CIVIL 00 GOJERIJO DO ESTADO 00 AMAPÁ, em Maca 
pá- flP , 011 . 08 . 93. 

PAULO ROBERTO AGUIAR MARQUES 
=Chefe da Casa Civil= 

PORTARIA NO 257/93-CCC 

O CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNO 00 ESTADO DO AMAPÁ , usa n 
do das atribuiçÕes que l he são conferidas pelo Decr eto (NJ 
nº 0290. de 18. 12. 91 , Artigo 20 , Inciso VIII do Regulamente 

da Casa Ci vil do Estado do Amapá e tendo em vista o teor do 
OfÍcio nº 185/93-0ETRAEA/ CACI, 

RESOLV E : 

Desi gnar o servidor MOACIR ARAÚJO SILVA, Mestre, Cl asse 
"8", Padrão III, l otado nesta Casa Civil , com exerCÍcio no 

Der;artamento de Transpor tes Aéreos/DETRAER, pare viajar da 
sede de suas atribuiçÕes - ~ACAPÁ - até o ~~nic{pio de Cal 
çoene, a serviço do Departamento acima , no perÍodo de 19 a 
28 . 08.93 . 

CHEFIA DA CASA CIVI L. DO GOVER-10 00 ESTACQ DO AMAPÁ, em Maca 
pá-AP, 04 . 08. 93 . 

PAULO ADBEAID AGJIAA IIAmtJES 
=Chefe da Casa Civil= 
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SICRETARIAS DE ESTADO 

Administração 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nt 016 /93-SEAD 

O Presidente da Comi ssão dos Trabalhos i nc umbida de 
~roceder o Concurso PÚblico, usando de suas a t ribuiçÕe s legais 

e de acordo com o Decreto (P) n2 1266, de 22.07 .93 , publ i cado 

no Diário Ofi c i a l do Estado de n2 0634, de 23 . 07.93 , torna P!:! 
bl ico que es tarão aber t as na ci dade de Macapá- AP , as i nseri 
çÕes par a o Concurso PÚbl ico destinado a cargos de prov imento 
efeti vo do Grupo Poli ci a Civ i l e Grupo Administrat ivo , Sub- Gr!:! 

po - Nivel Superior, para o Quadro de Pessoal Civil do Gover 
no do Es tado do Amapá, conf or me ca t egorias abai xo _ disc r imi na 
das. 

Nt DE 
ORDEM 

01 
02 . 

03 

04 

05 
06 

07 

08 

09 

C A T E G O R I A 

GRUPO POLÍCIA CIVIL 

NÍvel Superior 

Delegado de Polic ia 
Médico Legista 
Perito Criminal 

Nivel Médi o 

Agente de PolÍcia 

Escrivão de Policia 
Guarda de PresÍdio 

Auxiliar de Perito Criminal 
· Datiloscopista 

GRUPO ADMINISTRATIVO 
Sub- Grupo - NÍvel Superior 

Contador 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. Periodo: 01 à 10.09 .1993 

O R G Ã O 

SEJUSP 
D.P.T.C 
D.P .T.C 

SEJUSP 
SEJUSP 

SEJUSP 
D.P.T.C 
D.P.T.C 

!Diversos Ó~ 

2.2. Loçal: Centro de ConvençÕes "João Batista de Aze 

vedo Picanço " 

2 . 3. Horário : 08:30 às 17:00 horas 

2. 4. No ato da insc r ição o candidato deve rá: 

a) Preencher , no l ocal de inscrição, o 
r io par a r ecol himento da taxa no valor de : 

f ormulá 

- Categor ias de Nivel Supe r ior CR$1 .000 , 00 

- Catego rias de NÍvel Médio CR$ 500 ,00 

b) Efetuar o recolhimento da taxa de inscriçãono 
Banco do Estado do Amapá (BANAP) conta n2 :D.o:J:)...6, Agênci a Centro, 

conforme valo r disc r iminado no item ante r io r, a fim de 
mentar á inscrição . 

compl~ 

c) Apresentar documento oficial de identidade. 

d) Optar por uma ~nica categor ia funcional. 

e) Assinar a f icha de insc riçao , a qual lhe sera 
entregue para apresentação no dia da realização da prova. 

2. 5. Antes de efetuar o recol himento da taxa de i ns 
crição , o candida to deverá certificar-se de que preencheu to9os 
os requisitos exigidos , para partic i pação do processo sele tivo . 
A taxa uma vez paga, não será restituÍda em h i pÓte se alguma . 

2.6 . Não será acei t a inscrição condicional. Facultar

se-a, entretanto , inscriÇão por Procuração, que poderá ser fei 
ta através de instrumen to par ticular ou pÚbli co sem necessida 
de de reconhec~mento de f irma, devendo , nesse caso, o Procura 
dor apresentar, ainda , cÓpia xerox da identidade do candidato. 

3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO: 

3 . 1. São requi ~ itos para participação no Concurso. 

a) Ser brasilei r o e estar qui t e comas obrigações 

e l eitorais , para os candidat os de ambos os se xos , e 

para o sexo masculino . 

mil i t ares, 

b) Ter idade mÍnima de 18 (de zoi to) anos , na da ta 
de encerramento da i nscri ção . 

c) Possui r escol ari dade conf orme os grupos a se 

gui r discr i mi nados: 

to . 

- GRUPO POLÍCIA CIVIL 

Nivel Superior 

1 . De l egado de Pol icia - · Bacharel em Direi 

DIÁRIO OFICIAL .o 

e registro no ~RM ~:G1 o~J ~ aJ 

~· ,c:r. 1?et-na;!c r'iminal : 
•t b r _l·19 1, t.."tb ~ 8'' ... 

Engenhe i ro e 
• A:?8T~~fngenhartf -

regi stro no orgao f i scal i zador. 
Curso Superior de 

• Área de QuÍmica e Ci ênc i as BiolÓgicas -

Curso Super i or de '1-féd fc'ó'~ Óá fmico , OtlontÓlogo , Bi Ól ogo , Farmacê!:! 
t ico e regis t r ó no ~Órgãdaf'h2hizadÓr : 

I:J_b c...,rn~v nl 

, .• ·u? 9L Á~~3m2~ ~!ências Contábeis - Bacharel em 
Ciências Contábeis e, r egi s tro no Óra~o fi scalizador . 

lV~u "11 ~ 'JO t!!S ) . .o ( • 1 

1 : ?~~~el bM~9Âo · , 

Crimi nal 
1 • H:úlscrivão·~de Polici a e Auxiliar de Perito 

2 2 Gr.áu: :compJ.etó· ·,e.~expe riênc ia em da t i lografia . 

:2 : Agente ~de Policia - 22 Grau completo. 

.,, 3 ~ ' Datflos~dpista- 22 Grau completo. 
il1'_0 ., • ' 

' ' 
4 . Gu~rda Çe PresÍdio - 22 Grau completo. 

- GRUPO.ADMINISTRATIVO · 

Sub-Grúpo - NÍvel Superior 

r. 'Cón't!a'dqr - Bacharel em Ciências Contábeis 
e registro no ·ó rgão ' frsca1'i~ado~. · · ·' ' 1' 

. . '. " 
d ) Ap resen ~ár Certidão Negat i va da Jus t iça Est~ 

dual (Civil e Criminal) , di. c{dade~ de ~~~domicilio nos Gltimos 
05 (cinco) anos , par a as categor·i as do Grupo 'Polic i a Civ il . 

e) Apresenta r Certidão Negativa de P'tôtestos de 
Titules dos Car tÓr ios da cidade de seu domicilio nQS ~ltimos 

05 (cinco) anos , para as cat~gorias do Grupo Pol Íc i a C1vil . 

f) ~p.resentar Carteira Nac ional de Habilitação, 
para as categorias de Del egado . de Pol ic ia, Agente de Policia e 
Auxi l iar de Perito Criminal. 

g) Os docum~n tos co~probatÓrios espec Ífi cos para 
as categorias do Grupo Policia Ci vil , serão exigidos, apenas, 
dos candidatos convocados para o Curs? de Formação Policial . 

h ) Anular- se-~ , sumariamente , a inscrição e to 
Jos os atos de la dec orren~es , se o candidato não comprovar que 

no ato da i nsc rição , atendia aos requisitos constantes nas ali 
neas de "a" a "e" do sub-item 3.1. 

4 . DA ESTRUTURA DO PRÇ>CESS,O SELETIVO: 

4.1. , A , qopstit~i~io ·~ . • modal~ d?de das prova~. assim 
como o conteGdo progr,amáqc9 , valor - ~~ cpn,djçã:o de aprovaçao, 
cons t am nas Instruções Especificas , expediente também regu.lado r 
do Concurso e _que passa~ ~ 1ser parte inte~rante deste Edital . 

4. 2 . O Processo Seletivo para as categorias do Gru 
po Polici a Civil será de caráter cl assificatÓr i o e. elim i nató 

,. ~ •,, 'llfm -,,, I I ' I -, ' (f~ -
rio, assim constituído: 

• 1 ) , ' ~ ~ 

4.2 . 1. I ETAPA : Compreende duas fases distintas 
sucessivas , a sabe r : 

; ti"" 

FASE I 

e 

. lnvest,iga;ç~ç. R.9l.icjal - Ser.á real i zada pela Secr~ 
tari a de Estado da Jus tiça e Segurança PÚblica e Departamento 
de Policia Técnico CientÍfica , através de Declaração firmada pe 

1 • 1 ' 

la Corregedcir i a d~ Pol icia , · ~a qual conste que o candi dato nio 
foi indiciado em Inquérito Policial nos Últimos 05 (cinco) anos . 

Uma vez Peal izada a i!n'ves'tíg;á~ào' pof-iciah ' o éandida to terá 
nao sua insdrliçio don:f'ti. rmadll! no r eferido' Pr'ocesso Sel etivo 
se ra publicada através C<fo -DF.Írio ·Ofic ial do Estado. 

FASE II 
. ,!i!HI '1. IJ ( u 

A - Prova Escr i t a 

A _Pro~a l Escr~ta ~O , Gf4P0 1 R?~i~ia ~~~i~ te r a 

segui nte espêc i. fi-cação:, ' , v < .;t '! 

ou 
que 

a 

a ) ;Delegàdo de 'Pó~~cia, Mé~ico Legista e Perito 

Criminal . , •J h 

PARTE · I Lingua 'Portuguesà 

PARTE II - Conhe~ime~tos Especi fi cas 
I ~ 

b) Agente de Pol Ícia, Datiloscopista, Auxil lar 

de Perito Cr imi nal, Gu~rda de Pr~sie~o . Esç;~vi9 de Policia e 

Aux iliar de Perito Cri mi nal . 

PARTE I - Lingua Portuguesa 

PARTE II - Conheci men tos Gerais 

, to "' '"' • B - P~va Pratã ~a de uati l ogra~ - / Sera 
apenas pelos cand idato~ aprovados a Prbvís~~c r i ta de 
de Policia e Auxiliar de Perito Criminal . 

r ealizada 
.Escrivão 

C - Será consl dera,do;fabíl i tado na .. FASE ~I'' o cand i da 
to que obt iver , no minlmo"; ·~~ecln'$r.~ tl>p~r cento) do total 

. ,. • '·ttr- I 'X) I t 
de pontos at r ibuí dos na prova . ·~· ' I ~ 

4.2 .2 . li ETAPA : Compr eende duas FASES distintas e 
<J A 

o~ el i mi natÓrias . 

FASE I 

I NSPEÇÃO MÉDICA!; .\. -

li 
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do Grupo Policia Civil e convocados para o Curso de Formação Po 

lic ial serão submetidos aos exames Méd icos e LaboratÓriais, a se 
rem real izados sob a responsabilidade da Sec retari a de Estado da 

Administração, a través de sua Di visão Ge r al de Pe ri cia 

sendo os mesmos considerados APTOS ou I NAPTOS . 

FASE li 

Médica , 

A - O Curso de Formação Policial sera realizado na 
Academia de Policia Civil da Secre t ar i a de Justiça e Segurança 

·PÚblica , por um prazo não inf erior a 90 (noventa) di as e nao ~~~ 
perior a l 20 (cento e vinte) dias e sera também de caráter el iTõli 

natÓrio para todas as categorias funcionais deste Grupo . 

B - Será conside rado desistente do Concurso PÚblico 

o candidato que deixar de comparecer no periodo estabel ecido no 

Ed i tal de Convocação pa ra o Curso de Fo rmação Poli cial. 

C - Se r á automat icamente e liminado do Curso de Forma 
çao Policial e con sequentemente do Concurso , o candidato que ti 

ver frequência inferior a 80% (oitenta por cento) em qua l quer 
uma das disciplinas ou atividades de acordo com o 

Interno Disc ip linar da Academia de Policia Civil. 
Regu l amento 

D - Dur ante o periodo do Curso de Formação Policial, 
o cand id ato perceberá o equi val ente a 70% (seten ta por cento) do 

valor do vencimento inerente ao cargo , a titulo de bolsa . 

4 .4. Para a ca tegoria do Grupo Admini st rativo 
Grupo , NÍvel Supe rior- Contador , a prova escrita será de 
Ler eli mi natÓ ri o e constará de duas pa rtes: 

PARTE I - Prova de Português 

Sub-

ca ra 

PARTE II - Prova de Conhecimentos E~peci ficas 

4 . 3.1 . Se r á cons iderado habilitado na categori a de 
Contador o candidato que obtiver no minimo 50% (cinquenta po r 
c?nto ) do total de pontos a t ribuidos na prova . 

4.4. As provas serão realizadas em da ta , local e ho 
rarl o· a serem di vulgados oportunamente na impr ensa escriLa c f a 
lada . 

4. 5 . O cand i dato deve rá comparecer no local desi gn! 

do para prestar a erova com antecedência ~e 30 (trinta) minutos , 

do horári o p revisto para o inicio da prova, munido de canela es 
f e rográ fica (azul ou prela) . 

4.6. Não se permitirá ao candidato prestar a 

sem fi chas de inscrição e documento oficial de Identidade . 
prova 

4 .7. Não have rá segunda chamada para a Prova Escri 
ta . O nao comparecimento do candida to à prova, acarretará a sua 
eliminação do Concurso . 

4 . 8 . Se rá exc lu ido do Concurso PÚbl i co o candidat<l 
que : 

DIÁRIO OFICIAL 

6 . DA CLASSIFICAÇÃO E HDrWLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETI 
VO: 

6.1. Para o Grupo Policia Civil e Grupo Administra t l 
vo , Sub-Grupo NÍ vel Superior - Contador , de que tra ta este Edi 

tal haverá uma classi ficação inicial para os candidatos habilit~ 
Glc.::: -<:e;;~-:::! ::- or de!!' rlP.crescen te do somatÓrio de pontos obtidos na 
Prova Esc ri ta. 

6 . 2. Em caso de igualdade de pon tos para fi m de 
classificação para ambos os grupos , terá prefe rência 

me n te , o candidato que : 
sucessiva 

a) O~ti ver o maior numero de pontos na ryarte de 

Çonhecimentos Especificas , para os candidatos do Grupo Pol icia 
l C i 

vi) e Gruryo Administrativo - Nivel Superior , e LÍngua Por tuguesa, 

para os candidatos na Ca t egoria de NÍvel Médio do Grupo Po lic ia Ci 
vi 1; 

b) For casado ; 

c) For mais idoso . 

6.3. A homologação do res ultado final do cargo 

Contador se r a publicada no Dl~rio Oficial do Es t ado . 
de 

6.'1 . Para os cu :·gos do. Gntpo Pol Íc i a Civil a homolo 

gaçao do resu l t"l ~lo fi !1a1 dat·-se-it <lnos a hnhi 1 i tar: iio dos 

los nas ETAPAS 1 e 11, na for·!~;, r'rPvisl' ,JCr.t~ "::ri i tal. 

7. DO PHAZO nr.: V AJ. T DADE DO CONClffiSO: 

c;mdi da 

7 . 1. O ora~o de validade do Concu r so sera d2 at~ 2 

(doi~ ) ano~ . a contar da data do Edital de llomo1oga~i'ío , ~ ro!"J'OB§: 

ve'i Ltm<• vc:3 , uo r· igual perÍ odo , segundo o interesse da Administ r a 
çao ; 

8 . DO RF.GHTE ,JURÍDICO : 

B.J. Os candidalos aprovados no Concurso PÚblico se 

r ao no;ncados em atendimento ás no r lllas cstaluidas na Lei Es tadual 
nº 0066 , de 0 3 de mai o de 1993 . 

9. DAS. DISPOSIÇÕES GEHAJ S: 

9.1. Os candidatos ap r ovados nas catcgor_ias de Dele 

gado de Polici a , Agen te de PolÍcia e Auxiliar de · Per ito Criminal 
só t omarão posse nos respectivos ca rgos mediante a apresentação da 

Carteira Nacional de Habilitação fCategorias B, C ou D) . 

9 . 2. A class ificação do Processo Seletivo não asseg~ 

rara ao candidato o direito automático ao cargo, mas apenas a ex 

pec tativa de nele ser nom~ado , obedecendo ri gorosa orde m classifi 

catÓria, ficando a conc retização desse ato condicionado ao intere~ 
se c conveniência da Administração . a) For su r preendido em comunicaçao com out ro can 

didato , ou pessoa estranha ao Concurso , por esc r ito ou por qual 

quer outro meio ou f orma; 9.3 . Os candidatos do Gr upo Admini s t ra t ivo, Nive l Su 

b) Util izar-se de livros, rádios, impressos 
maquina cal c ulador a ; 

ou 

c) Portar- se de forma agressiva para com qual_ 
que r autori dade presente ; 

d ) Fizer em qualquer documento , dec lar ação fal sa 
ou inexata . 

4 .9 . A classi fi cação dos candidatos aprovados na FA 
SE I I obedecerá à ordem decresc ente do nÚme r o de pontos obtidos 

na Prova Escr ita, incluindo-se nela todos os candidatos. 

5. DO RECURSO: 

5.1 . Não será concedida revi sao de provas para o Gru 
po Policia Civil e Grupo Administrat ivo - Con tador. Os eventuais 

recursos sobre recontagem de pontos da Prova Escrita deverão ser 

interpostos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apos a divul 

gação do resultado parcial do Processo Seletivo . 

5.2 . Os cand i datos do Grupo Policia Civi l poderão 
interpor recu rso individual uma unica vez , quando conside~ado 

inabilitado na FASE I, da I ETAPA, podendo ter vi stas de sua fi 

cha de I nvestigação Policial dentro do prazo de 48 horas , a con 

tar do dia em que for afixado o resultado da 1 1 FASE do Processo 
Sele t ivo . 

pe r ior - Con t ador, convocados para nomeaç ão serão subme t idos 

aos exames médicos e labora to riais, também de caráte r e l iminató 
r i o . 

9 .4 . Não se ra fornecido qualquer documento comprob~ 
tÓ r io de classificação em qualquer uma das etapas do Processo 

Se l etivo , valendo para es te fim os Editais Parciais . 

9 . 5. Todos os Editais e avisos referentes a este Con 
curso se rao publicados no Diário Oficial do Estado . 

9 .6. A insc r ição implicará o conheci mento e a tácita 

aceitação das condiçÕes es tabe lecidas no in tei ro teor deste Edi 

tal e das inst ruções especi f icas , exped ientes reguladores do Con 

cu rso , dos quais nao se poderá alegar desconhec imento. 

9.7. Os casos omissos serão resolv i dos pela Comissão 
encarregada pelo Concurso. 

Macapá-AP, l 7 de agosto de 1993 . 

v~0~ a C~:t~o /) 
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[ Agricultura • 
Abasteclmeni<J 

EXTAAill OC TEftl.{) 01:. CUI.{)t)Affi 

CON IRA I O CE COI.{)()A TO QUE ENTR 

SI CELEIJ'V\M O ESTAOO 00 AIIN'Á 

E fi IISSOCIAÇÃO 005 PRODUTORES 
RL.AAIS UAPENZAL OC TERRA 

rimE, CO~• A INITRVENI~NCIA O.~ 
SfCRETARlA DE ESTAOO OA AGRI-' 
CUL MA E LO ABASITCIM:NTO, PA 
FIA 03 f'H.6 ~LE fl::CLARAOOS . 

O ESTAOO CO AMAPÂ, neste ato r epresentado p~ 

lo seu Governador Comandante AMI! ll\l BAfÇELLCE, tJaqui em di

ante denominado simpll smentt r LA.I'JlJAN 11 e de outro .~.a do o VA

NILOO rERREIRA PIISSOS, C.l. .. 2'>..1-AP (:.,. Via) e C.I.C. ' 

051.149,692-Jil, doqui E<l'l th.o·lte t1enominadG s1mplismente CO'-Ç 

DA'tÁRIO, com a interVI n1ê 1a ,,E! fll TAniA ! f ESTACO 
DA AGRICULlURA E CO AIIASTU IM tHt,, ne!ote dto repr·esen tado ~ 

lo seu Secretário sr PEDI r 'Dl<lL I ) IN> '!ALLHER. 

CLÁLSIJ...A PRIM::.IHA - lll f UNOAIHJT! ll At. Flt".]u-se este Q.)n tr~ 

to pelo art. 25 . §§ IV li" r.on~t' tuiçiío rmh rdl l art . 119 
Item 1 da Cons ti tuiÇdll do L~ t <.Jdo rJu 1\m.trá, L •ecre to Lei n2 
2.300/0lJ com os dlsposto:; pe[n, fu tJ ms 1.2'18 H 1.2:.,5 do CÓ

diCJO Civil Br·asileiro. 

CLkJsULA SEGUNDA- DO Of:U: IIV'l ol•JOllvU Jt stL CONTRAiU DE 
COIOOATD é o emprus~i••u ~'"tui•o Je C,' ( •ot•,) '·tllores tJ,_ 3 , 5 
HP, dp registro patrirnurüdl n 11' . ~'OU G ·17•,,81:\ . 

LLÂLSULA tJJAATA - DI\ IriiJ IA: O prazo d~ viJênciu do contra 
t.o em puutd serÁ dn l' {fJozr) mt ,es, contado ilPiU'tu ue sua 
dSSinatura e pu!J1icad•J no Dl ".r~o IJI i •1 do t:.tudo r1o 1\mapá , 

dentro d~ ~ [vinte) dias . 
..;LÁLSIJ...A QUINTA - DA FISCAl ILAÇÃO: •l crá o ,,ecn•tário !NrEf! 
VENIENIT, na VJ.gencia dus te 1 .ON TRf1 rr, r .Jzt:r vistoria e ave ri 
(Ud!' o cumprilllL!nto rJ," o!'dJir;Õc>o refl'n ·l ,o m.üuATÁRIO ~ 
ttrmado neste uosl.lur enlo . 
CLÂiliiiLA SlXTA- llA 1/SL!SI\I I , • 

ClndJ.do unll<Jter,tlmer'lt.; ""' , 

,. podct á sPr r es-
tt.::m~o, 1 JVt rxJo [Qrnunica-

í,ão pr·évia do int.t.:resstJllo, r(H E Ctl'u , c.u·n uma mru·gem mini

ma de JO ( trintd) dJ.rtS antULlP<tlt S. 

Cl ÁL.GtJLA 6[ IÍ'.II\ - DA rHUI~I' IIÇl 
prOITO\)ddO pur i~Uú) prt.o, 

p • .,e r lE Tu'mc pot1erá ser 

~o Je ajusta entrus as 
partes . 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORQ: Fica eleito o Foro 

Macapá , Es~ado do Amapá, como competente para 
e fatos judiciais decorrente deste CONTRATO 

da Comarca de 

tooas as EÇÕes 

Macapp-AP, 15 de junho de 1993 

ANNI~L BARCELLOS 
ES TADO [X' AAW'Á 

CDMJDANrt 

COMJDATÁRIO 

ASSOCIAÇÃO 005 PROOUTORES RL.AAIS DE UAPENZAL OC ITRRA 

> IR~1:: 

PEDRO RONILDO OI /lS MALCHER 

Secretário de EstaOo oa Adr icu1tur a e oo Abastecimento 

. Testemunhas: 

01- -------------------------------

02 

EXTRI\ m DE Tff1~U li C0'.\1\JA TU 

INSTRU~ENTO E. PART[: 0 Cof"'tl'uto oc LOI'Odalo que: 'ntrL 5Í ce 

lebram o Esta do do 1\mopá e o JCG( C .S T" ~t. JL111Eli1" com a 
interviniência Oa Secr etMi, ,de [o; taüo dd ,, rricul tur il e do 

Abastecimento , para rins n"k dec1&<t:Jos . 

CLÁLSULA PAH EIRA - lXJ ~ ú." .~A'.LN TlJ LE~AL: H• JU-s~ LSle contra 

to pelo art . 25 ~ 1º d-.1 ::onslilui.,iio Feder ul L drt . 11 · Item 
I da Constituição do tstaoo do Arr,...pá, Ocr eto Le1 n> 2 .J00/8t. 
com os dispostos pe los arliJos 1 .2ne a 1 . 25~ oo cÕuiJO c ivil 
Brasileiro. 

LLÁLSULA SEGUNDA - DO OO.I:TIVO : 0 obJet ivo Ot•st~.; LDNTIMTO Dl 
C01t()DA T0 é o empr éstimo Jrilluito ele 01 'um) motor 1,: HP , de 
Regis tro Patrimoniul n~ ll7~J . l~l2 . 

CLÁUSULA UUARTA - DA vlltNC!I\: O pra..:o de vi>JCrci" oo Lontra 
to em pauto ser á de 12 (Doze), contados apartir oe sua assi
natur a e publicaoo no Oi~io Oficial oo Estaco ao Amapá , dcn 
tro de 20 [Vinte) dias. 

CLÁUSULA DI TAVA - DO f ORO : fica elei to o Foro da Comarca de 

Macapá , Estado do Amapá, como competente para todas as ações 
~ fatos judiciais decorrente deste CONTRATO . 

ANNIBAL BARCELLOS 

ESTADO DO A~VlPÁ 
CDI.OOANrt 

JOS~ COSTA DE OLIVEIRA 
COI.{)DATÁRID 

PEDRO AONILDO DIAS MALCH::A 
Secretário de ~stado da Agricultura e do Abastecimento 

"DIÁRIO OFICIAL 

EXTAATO DE rEAl.{) OC OOAÇÃO 

INSTRU~NTO E PARTES: Termo de Doação que entre si celebr am 

o Estado do Amapá " a AssociEÇão dos l.bradores da Comunidade 
de Maru~num , rep!'Bsentado por JOS~ COSTA DE OLIVEIRA , com a 

interveniência da Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento , assinado em l6.de junho de 1 . 993 . 

FlJIIOA~NTO LEGAL: Rege- se e s te Contrato pelo Mt. 25 § I" dd 

Constituição Feder al e art . 119, Item I e XXVII da Conslitu~ 

ção do Estado do Amapá combinado cem o art . 411 e 15 incLu " 

II all.nea "a " do Decreto Lei n9 2 .300 de 21 de novembro LIL' 
1SB6 e art 1. 165 do CÓdi go Civil Brasileiro . 

DO Ob..E ITVO : O objetivo do pr esente Ter mo dn Doação ~ a en

trega sem Ônus de um caeletu de Rey , Patrimonial Nº ll7c• . ··L 
paril o DONATÁRIO DO acervo constante que posso fazer parte ' 
inte~rante tJestc ins trumen to, o qual se dcstinu especifiCil -

~ente par<.J fazer serviços de ayr icultur a 

'/acapá-AP, 16 de junho <1e 1 J 

pt a:lO RON!LOO OlkJ I.V\L HEA 

Sccret~io dt.; Estado da A~rri.culturu c tJo r,b<.Jstc;LiMCr to 

Educação, 
Cultura e Esporte 

J'IUEl3)"' : 071/9~ 

Aa:litlc:u : c:tsAA IIDlNAll!lO [)[ SlJZA 

AnáltStt e p&N"(':er SC'tlre a rbra 11t1tulada ~ JÇAIZEIIO". aut!: 

ria de d:sAR ~ m: lll.IZA. 

KJ EXC!l.I'NrfSSOO S!1ffiR ..IHJt'Mo JoiJ'H)Z LCFES 

lU! Dia{) PIIESJDENTE DA CÂIWIA DE I.EI'RAS E AA7lS IXl F,X;RÍ!;JO cx:t.S[U{) ES'i'AOOAI. DE 

QJL'NRA. 

Nc> c \.lll)r!Jrenw de' desprro atinent.e "" Pnc:eSS<• n• 011/CU::. datad<• 

de 28.()1:1.93, f'lC\ ~ Vt,ssa Exre lêrY:ta reQV"r e, eu. ~.At«L BISPO~. rreron.• 

desta c:W.a.ra de Letras, anal i se.\ e dC\J (\ ccrpettnlR parer:er 5(:0re c.:-e t'rig lnais O.• 

llvn' int!tula<l.' ''MESTRE ~ZEJ~)" de ci:sAR B!llNAR!Xl DE SOOZA, c• que é <ô.}e t~ de 

una carta ô:"' refertó:' &JJWr . 

- IWn'IJ'lC4IÇÃO : 

Dn 56 ft""~lhas ta'nal"'tlcl C'ficifl datilt'grafada.s em espaç0 dc\18, <• autC\r 

crnta ~ hisÚ!r ia, ilustrada con 24 desertx"G além da capa de aut.c'tri a de RroertA.• 

sá. 

n-MW..m : 

''MES'TRE AÇAIZEIIIJ'' é a <<lisséia de un gart't<> pcbre de un bairro~ 

rtfértc,, da c idade de M.:.::apâ que tem " crm de ('tt.Nfr e de f alar cc.lll un err.antaô.• 

r;atzetr'\'. ~tlrh.' , rt lhc• de O. filrldtca, é r perscnagem central dessa tusWria 

destinada iW' ptblle<> infan~Juvmil. 

O aut(•r se utiliz.a dt una li nguagem er.essivel e sirfl) l,..s para at r'2 

Ws da açà.' ti~& per&:nagens transnl llr una tdéta de deft!sa dl.• ,.., w crblentt· , vaJ~ 

rtz.ar;à.' o_, ,..._'6SI., patrtm.":.nh ' arqu1 tt'U. ... -n icC\ , turist lC'' · l1C\SS8.S esr.:t•las, flC'restas . 

f('llc lM"e, etc. Os diÁh 'gt"tS tem a justa relaçà.' ~spaç'' e reahdade rtcctcna.J 

e e<ró..tZ<rn o fi o da eçico de mane i ra convlrcente del>cando bom resolv1oo o rojet ivo 

oo ouwr. l'VIdercia-oe a t.eoe ecnti'Ória ""q..e qa nos meios de cCJlU\Icoçiio de 

q..e <'8 neu~ de n..ta, nonM.lrrente pct)res e de periferia só têm un cantrno, o 

da cr!Jnlnalidade. Os menln<'<S de ""' dessa histÓria r:<m peroonal idade fo rte, p~ 

a1 tos ~ h mata elevadc\s e têm C'lS seus pf"ê:prtos sort"los renovadoa c(JT('I re~ 

vedas são 5li&S espeJ"'a"'W;&S, apesar d8 vida adversa q...e levan. Pelo exer.plo cbs 

penocnagens q..te Vi\1811 o lÚdico da Vida ro palco rutá....,l da real i dade, de rrodo 

caracterizar ~lo f'ugacidade da passagem da lnfíincia para a .)ultentu:le cano un 

~ de definição de objeti1ICIS cl.u'adouros para a Vida toda. A fantasia é a tén! 
ca da Vida de Ha>atirhco, o q..te ro 1\ndo slntx>llza o ""rdadeiro eu da criança. 

m- CIJa.LOO : 

O tex to de césar Bernardo é uno manlfestaçâco de B!>!'eÇ~ às rí1SS&S 

ooisa.s à nrda a!nplea, nàco q..e a s!Jrpllcidade seja un desdouro, e sim pel o fato 

de q...e a c r trça é si~ dt slnpltcidade, pureza e porq.Je não dJz.e r, ôe tuturo 

de q.JO)q..ter civ111wçíir ce>erente. 

IV - IWBD : 

ftf'ICX\ an vista a 1nevi táYel emtr ibuição qJe essa obra, por cerw 

trará à literatura 1nfanto-.)u1tenll oo """Pá e pel a q.JO)i~ do tex to, e pela 

"'rdade q..e buoca ti"'II''Slll tlr 8<15 lei wres, """"" de IWBEI rA'ICilÁYO. a el a . 

lln, 09.06.93. 

A câ.ra de Letru e Artes f'e\r'lida sn aeuào plenária ordinÁria li'fOIA 

o pereoer dc'<:mRlheiro IW«EL 8lSI'O a:IUltA para o Proceaso n• 071/~. 

CÂIWIA DE I.EI'RAS E All!ts, .,. 09 de ).rl'<> de 1993. 

,t:&~U~u~ 
IADII IIILIIImE - • ma '...., 
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PAilfl:DI ro PIDWuo: 

O PlenÁrie> de' CmeelhC> Eataó.al de CU! tura de' ..... reo.n!oo ..., 

.. ...;., Clt'CI!Nril, N'f'OJA " parecer da CÂIWIA ti: L!:I'RAS E All!ts para " Procesa<' 

, . 071/93-al: . 

~. ' 07• /93-CEC 

I'IIX:fiiJI::IA : DIIXX:/ OC/SEII:t 

&lab·nch"Y'ntt &. ~.sprr.h;· r:totlô.• ~ Pn ... es.s. rt 074 '1.1-"1C. pa.nt 

po ... rder IV'IÁ1 1Sc: t r.tost"Q..Ilnt..t- ~(·r ""f..-n:ntt:s a.. Pnjet1· •·OOQ-f[lM a.n.ru 
PAi. ES1\.IlN'/TIL" , da St:-f"n tarla df:' Est..ad- da Ed,r.ar;àt•, Cultvr• t: ls;, rt .. ~ Â""\difX• 

t t..v parta'renlt> df. Cultura, n:ssa.l tn s 

lun ô rf«XiRA!o'll. tiA·_ .. IflUoJ l>l A..W1l A CVl.Tl'RA-PRONA,., r ti'~'-~od a.s 

• ·s~nu.~ a f f'T"J i a;;) d..l V"'P'<6'.J -:) r-r· r i. Pr J'l 

Ham...1t. di ')r s...a.r[.s; 1~5" ,....sso·.,tJé:f" j• ..ld.S •. :..:.do- ~ 

'1 ·, , _.,.J,tur.l.ls, vtsand · d lf•lf#rc.c,.i ''tf" f·1ra-.~à f ,..J ~~ra 

A pnod..("à.. dJ"llS'l• a Sr ~·.-Jruf--sta tf'l nssas E.& .é.I.S ~_ ... ., ... 

dt· .. ,.rt.• , Pll'lt\Jl'a, Mva, litf#ratura (<•ral.,. t>S" r H.a). e~slç .. ~ s o.- r- 1•·r..- ,as,, 

furas t-stl.d1ntls. f ..-su vous do v·atr'\, dt.-r.tn , .... -:ras r, I'T""as. 

TaJs aç~f-s ttm. lll'1 rtspaJ G.• br:'m ll\Ut\r para v d-Sef'l>trh dt 51.as 

rPaltz.aç;"'s atrav• s df vari~>S t'Slélbo'- Jf'("1IJ'I ·ntnS dt. ens1nc., tals l":t m ·: C••lt:g1 ~ 
p.:M"\SS . E&. la o. I". 

s. ·r Ciat.lnt-1 dr- Alm- tdés Ca.f, , Esr~·la tr.ttgrada ck ~apã. E.7.,•la Ciraz1~ 1 a FV- ~ s 

Ó' S.~. lnslit~l~· do- Ed.r.aç&. ck Mlapa, rs- •la â- J' to 2' gra.JS ~..&Sl~· N".tl 

tY-:,, FV-~'Ja T1radt.·nt .. s, E.-. .•• Ja Azt-M <ÃIS:.õ. úr.vla Barn>&· T~·Stts e E!r.t•la C<! 

racy ,.,.,., •. 

He>Je, """"" a pef'OI)ee t iva, .,.g>.lldo ~ Pn1jet<>, de terrms essas ...,! 
fest.açi-es reu\1das nt.na sét ~~tç~. qJe aerá levada a efeltC" na FC~-rta.lez.a de 

SÕ<• Jroeé de MacapÔ, p0r esta IX'S'I'Jlr espaço edeQUO<lc> para tal e""nt~ e 

pt'r aer UTI dros ma1 C'Ires l'lal'CC'S de oossa O..Utut1i. 

W - PlWXJll: 

O "EXJ'O.F'EIRA QJL1\JRAI. ES'I\JilANTIL" sÜrge c= el.,.,nt<• dO l~tero 

ç~ entre F.d\.t:::açâ..· t' C\Jltura. PC"rtan t C'I , 5(Tr(l6 de PJVHl::R FA~ Á ex~u;a. 

de' rere r idc' Projet<>. 

!h, 09.06 .93. 

llelatxra 

A cánara dO ~tras e Artes de• Crn..,lhC> Estadual de Cultura de• ""' 

• pa. ret.ruda em sess.i• e>rcHn.ir1a, /IPFO/A <' parect-r da cênseltv:ira ANA IZABEL ~ 

GEL para C'l PNX::eSSC.' n ' 074/93-CEC. 

' 
j / '· i .. .' r: i ' · V.o.·.(\~o. '"''lt~r·."· ·,.."\ v. ,,'--~t.!,\,v'• 

..UU: s:tEDtiiE SNll'a> E SILVA 

_... 

PAR!I:Ell IXl Pl.mÁRIO: 

' o Plené.rh• de ' ~lhct tstlô.al de O..Uturs dc'l M".apÁ, J"e\\''tdc'> em aes 
rtÕ<· N>:iinÕria <~< • dl a 09.06.93, AP'IUIA " par«:tr da CÂIWIA DE I...ETI!AS E AR7rS p; 
ra ~ Pm:eS!<' n• 074/ 93-CE!: . -

'). ' "' ' • .''I ~~~I '•/• "" ( , ,,_, ; · 
MAJ>O:L 8151'0 ~ 



• .-. \ <{ 

MaéaPá, 18-08-93. 

l1llZIS) : n• (J15/93-ar. ,._ .~ •• .~· .:.11!• 

~ : <XXREWXIUA .ESrAlllo\L lXI 1€!0 AliiiDm: - ~ 

: .wi1.ae e parecer doe tnbalhoe ele Pro6a e Rleal.a acbre o Melo 

Aot>lonte. · 

I{) Sll. NflOOO IUKlZ LIJ'ES . . ..'·: ·,>,:.~ 
M.D. PllESlii)(J'E M J)Jw!A IE lETRAS E AllnS lXI i:GR!mo • a::iÉÚt:J ESTArui.L 

~ a.n.ru>.A 

ax; ele r:R/07/93 tams a el!p(lr o aeglllnte: ':J 

Imft'IFlX'.ItÇl: 

são ( 09) J"lClYe crãucas e ( 49) q..w-enta e """' poe18S cmpcnlo 

o ocnteÚdo do livro mlSA E POESIA SOBRE O lEIO 'AHillD!n:, Órjpnlzado pela 

COOrdenadoria Esta1JÍol do Meio Mblente - C!l!A, cam resultado da "'"'ta\a 
Intelectual ele Pro6a e !Usia sobre o Melo Mt>iente , · di.g1t.Jos em (64) 

sessenta e q.Jatro pÓg!n8s, espaço dois carscterlundo o ~spe:tro do livro. 

Allolu:st;: 
I • ;·.~ 

~ a leitura dos t.robalhos participantes da Maratma Intel~ 

"tual de Prosa e Poes ia sobre o Meio Mblente tive urâ anSia~~ "'feliz , . · .. · ·,· 
a ele q.>e eles existem, os poetas, os cpe eu ch!rmrla praze,i""""""'te poetas 

e prosadores das escolas. Se! do trnball-o q.>e de\J efetuar a escolha dos 
... . f,l ••. 

aelh>res entre tMtas pro<U;Ões ele Q.Jalidade v1rd:>s de todas as escolas 
.. • • f .. .. :· ) ·:.:; 1\.' ' ··- · 

da Cspltal. 'I'I!rl>:> .':"' n:sos os e;;colh!oos e . e d.!fic!l nao se :x=ver d.!~~ 

das idéias oq.U refletidas, tendo em Vista a temática proposta: meio IJ!tliente. 

lhs dizem "OJero senpre SCI"'har con a natureza sesrpre verde e bela . .. " ootros 
.•. . 

''T'e wro can ll11:)r, te ~ro viva, Ó mie natureza!" Na. siiTçllicidnde de 

''Aoopi.rllr é tio belo" ·0-1 ele ''Eac:uto ..., ·coração a pei"(P'ltar: ·cadê a água 
do ..,.? o verde da floresta e o oxigÔn.io do ar?" em nm hé. __ c1ÍV!da •· 

o principio do ccnociêncio ecolÔglca, a noc;Bo perfeita da realidade 'óeglnlo 

a fa!Jia etária ele cada ~z clesaa arte ele encantaoetlto cpe é a poesia. 

Cada ,UI a oeu mdo ergue a baldeira em defeBB 00 nrJo atb1ente a partir 

ele aJa visão ele J!U'ldo colocsrodo no popel o seu clesacoróo can d· q.>e•osl fr::m!ns 

fazero can a nat>Jreza, d&1 resulta 1.111 paine! glgmtesco o exibir não só 
o qJO pensa a j\M:ntu:le sobre o tem, 1185 o acerto da CD4A em estlnulor 

o -u.resto, oa eacol os em aoeitarem o clesat!o e spoiBrOI)I seus. al~ no 

...,.Jo da participação, os altr<>S, m.rltos deles a esc"""'r 1.111 poema pela 

primeira vez , 0-ltros a clesltn:har o cbo eVidente ele tmstrulr ~ ~.'!:'(!'85 

o doce prazer ele d.!zer o tn.n1o nos IIIÍmicos cletalhls. 

.....-.do pelo cuidado qJO 9e faz necessário C<Jn a nature.:a da q.Jal ;;áro~ ~le!rer.-
, ' ' • I \ . '. ' { ~ 

tos catpOSi ti vos tamem. A riq.>eza de enfocpes e un daOO !JqlressiCJ11lnte 

oo tnlbalho e nos dá llr<l Ótima Worneção soore nossa j llllentu:le ·estu:laltil. 

I'AilEIDI: 

A p.bl!cação dessas obras ating!~ objetivos rraio..,'~· ; ~~si 
..,ls, pois 110 oer levOO.a a pÍbl!co ~te os objet!.;;s já ·~ca->ç~ 
hão de se ll1ll tlpl!car. ' · . 

t o nosso parecer. 
• \. • : '. • :..- .... :: ~ ""!'\. 'l·~ r. 

!ln, ~.C6.9J. • '0: • ' •I i~\ .l •• l.!. ~~ .,. 

Relator 
• :_I :• ·~'(·, 

•.··· , "I J;., .• t.J ·"I 

A cimar.t ele Let.rM e artea ~de. em oeosào o~a J.PfCNA 

o Parecer do Ccnoelhei ro IWaJ. BI5ro ~ poro o Proceaso nt 0?5/93-

ax; , 

CÁMAAA lE lETRAS E ARI'!S, em 03 ele agooto ele 1993. 

~l~:.<:·:., 
G. . •P1 . ;,. 

-~~ -
L~·~·.;~ 
~ s::uiWE SNI!QS E SILVA -· ~ , \ •' '~ ' I •) 

0 

·,··~ l ..... , .... ~ i(j/'o(t'i,!(f.' .? .• 1..-\.:. 

- lXI PlliiAmo: 

o Plenório do Ccnoelh> !DU>ilal ele M tu;" do ~. reuúoo ..., 

Sessão ~o, M'ffNA o perecer de. CÁMAAA OE lETRAS E ARI'!S,' poro o 

Prooeaao n• O?S/9J.<II:. 

:. " •.' I J 
1~ :.r:•: O:.>• " i.;] ú 

l;l'' ... 'l 

.n.i..' !~or.'A. 

~ ' !.I _;. l• 

(' l'fi ~,;:: : 

• E· ]:I 
'\. .):_~~ 'l 

; c c1' ~ '1:.:f~ • t.:y1,1 lL c. · ·~ .,J 1 •. J cv; 
·. ·, . .r; ,_. 1•{', :Secret~~a ~ ll:~,tado .d~ Q.l?r~. o. r. e~TI 

Sel"'li ço;;, Pub~~qos, ,~~r~::;;s c,de ~ff10Scm.i,s,sao de L~~~~aç8,1?, ~-•. 
Obt:8? ~ 1Sen.:1ços, . toma.J}Jbi1co .Pare _col'lhepirrenfp _dos i nte · 
ressadds; quê ·'rara re'hli'zaf!UCITA?o,'' na' modalidade tlél''IOO 1 

DA DE~. objetivanôo'.;a ' exeéuçao dos ·se'rviÇbs 'de Coostri!i' s•r 
ção da Infra-Estrutura oo T~iche Eliezer Levy, em ~apá.-

''-'cPó<Jérão ·!iarttcipar da nesma as e~re 
sas nacionais que sati sfaçam os requisitos estabe iec idos nõ 
Edi tal. 

. . Os doc~..~~ren~os reêlcionados a referida 
TCMADA DE PRE;;a>, que incluem as êondiçoes que a regularren 
tam estarão à diposiçào''dos ' i nteressados , para aqui'si'ç~.. ~ 
eventuais consultas, na Av. Fab , n2 1276, bairro Central. 

tf'. -::- ·- - ---;-- --·,·-~ 
• A aq,J-isiçao do Edital sera rrediant.e o · 

recoltíi~n~o a T~s~rari~;. ,. /Secretaria de Estado da Faze!:_ ! 
da/GF..t,, a 11nportanc1a de '. B(X),OO (OITOCEN'I'OOa.;t')o r.H1.17.P.~ li 
REAIS) • .tl>j i- .. ., , .. ~·:;;me .. 

J.~' 5\~'N !i:{l/:i S• E"': .Pf~J~J_ l 
;'-"' 0~p~b..i~Qtp.·das -P,!j.'8RÇStas . · dar-~e,.,a.l 

na sala de reuniões f~s'e'é~í:~i·~~t~<lri{t'.fu:i'ó~Cíe<'i~ft~iis 'é;t~~í~~ 
ços PÚblicos, no endereço supracitado , perante a Comi.ssãO 
de Licf tação de Obras e Serlf.i<;os ,!Ano:·,dia~O'ihle setenilro de 
1993, .as 10:00 (Dez) horas. 

Justiç.a.;e . 
Segurança Pública ·· ",,,,.. ·' · 

.'1 h .O 1·!'1~1:: >b OJ "!11'l h ',l.,; 
EXTRATO DE CONTRATO NO 004/ 93 - SEJUSP 

Qi;:;. •.nmm - J 

•o,!'l• · J. .. · ..: .. 1'!1 1 .::;~:l :...!.: ~~Ir. ~x\1•...:·_.:-. !.!~ :-~• t~.~tOI.-:.~ .. , ,C,.!1' • Ji ,,.,..:= r,~tv):..• 
O Estado do Amapá e a, Firma NEON EQUIPAMENTOS ;, 

LTDA, com a in t erveniência da Secretaria de Estado'
da Justiça e SeguraQca Pública. 

th..!.~· ,... 'L ,., 

' ·'"'1< Oá!;JETIVO ' .. -l.iS!A;.; •·rr::\X" 

o'õbjetc; 'a que-srs'e"éfHÚ'na ·õ preserit·e"'·Ynstrüm·e~: · 
to constitui-se no fornecimento de re'fei<;'Ões 'proW-"'· 
tas paJõa at;p;nder .~~, .. ynJ~<td~s, ope~.ac:~ona~.~. da Secr~ 
tari,~ .. de .. ~~tildo d~ :~ .. u~~~?a .. ~ Segur~n~~ ~~~~ic~;. , ,., .. 

~ ·}' _.. • • ;.!.. •• 

• • , .... •,nl.' ~·~ ,., •• • ··: .. · ~ • :., U.ü.· •f) 

1 o<w.>.J'tAI.'ók'~'' H: 73'7 :"s ~'{', '(J'o' 
.\:~ ;~ h';{"' .. ,. • .:.\ S ':.R".JU •;.J ,.,1-..J -. l ~d ·r.•. 

.:-<·0 ,Va•lJo.z:.,g lobtú!. .,de ··GR$.l 23_. 7.3,7,. 824,,))0J (V in:tEbt· .. l'l:>to 

t r ê§. ,{ll~),hpl!_~ .seteç,e g);o,s ,,,e ,tr ~ll,t;a, ,e1,,Sf: ~~ •• Jll~_t , q~,t9Se!l0 
tos· e vinte nuatro cruzeiros reais), d1vid1do em 12 
parce l as ' riie"ri;ais 'i\6 ·~"àr8r'-d'é'"i::'R$"'"1'; '978 ."15':2', o <i' ""tún'l"" 
11ilhão~· no've'cen tos·.oe "seten~ "e '· b.F-to··'lnil','cl'é'hto C'!:trí:n•~ 
~uer.ta· • e do-is~ cru2eior..Qs·:r r.ea:\,s.l .;de •a.cOJ1iiP•IC9m a.,N.a,::;.., 
ta ~ ... :,Ef\\PJ'l!.\l!9r •. ~3 N~: 9...QJ:/q.~.4 t:J.Il~i;..i,.<;!,a, .,W}l ,,~· .~~~.(3 . .9~ J:"&, 
cursos correrão do Programa de trabalho 06301742~4 
na tu r ef"i>''á'e"" despes'-ã'""3t 3'2·:·1ró', rBr{t·g '"dei' re~dr?sos 'f 1Y•E":" 

:! t JII!.O - ID 

NOTA DE EMPENHO: 93 .NE 00750 . 
~ ..... ;?.··:'!u-. .• ~. :r: "' ·:-:· .. ~ ...t ... !* .. ..(; ,,.,,.,1 ~.,. 

:).1· "" '1. ':t. -e t~1): r! :- . ·'· r f'J.n 6 o'&"!..!f:t:\ 

, ·~ Jl.IG~!'',r.~J:O '""'· , , ·'"''" ; •. 

ANNlBAL BARCELLOS,Governador do Estado do Ama 
pá 1 e a F i r ma NEON EQUIPAMENTOS LTDA. U M .. V! 

:.•=' ;. · 1· , ,,. ..,; J 

Bel . ANTONIO PEREIRA CARDOSO 

Se::retári o de Es tado da Jus t i ç'a e Segurança pública 
r . ."· • 1 ~,:;.:: • 

·- ... ~ ... 
Trabàllio e Cidadania'' 

EXmATO 00 1!! TEmJ ADITIVO M COIIVÊNfO 001/ 93- Sf.mACI 
.. J, .:\:·: .. ;{,.~o\ ' : .. 

\ ;..:.,4 ··~ .;.; 

d;":.•f.,:_,.l ~: 

116~0/PMTES : Gowrno do Est<1do do Am,lp~ <' 

1 , d , F_unU<lÇdC dd Cr- i <lnÇd C' do 
.. i. 7 · i, , Ado I Psccntc, com i nt<:'rv.-n i ~n-

. -~ ·; <1-:.dd SETRAC I . 

OBJETIVO O prPsent(' T PrniO Ad i tivo tcn. 

por objeti~o corr i g i r ê S C!~~ 
s u I ds.P r im(' i rc1 "' Segundil do 
instr un.cnto Princip.il, p<lSS<l~ 
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do a v igorar com a segu inte ' 

redação: 

CÚ.USULA PRIME IRA IN! AJNI)/tiiiOOO LEGAL - o· pre -

scnt"' Conv;~io t('m r espa ldo • 

l egil l no § -12 do Art iQO 25 da 

Cons titu i çdo FPo<'rill , comb inil 

do com o Arti go 12, § 4º, 116 
c l19 I nc i so I " XXV I I d <1 

Constitu iç~o- do Estudo do Amd 
p~ c nc~s dPmc~is dispos içoes 7 

lcgil i s qu<' II1P s <' jc~m dp I i c~ -

vc i s cm f ele<' do OBJETO pr'Pv i ~ 

to 'c· c<1r<1ctcr i zudc nPstP I ns 

trum<' nto . 
NlfEJT }J 

.f.::.f O'i· .! \~ 
-lto r•· .t 

-~ 

.2 

• •' J( 

.. , 

:' 

f,t :: 

,•·t."; 

\' 

, . 00 OOJET IVl:l - O prPs~:>ntP Con
v~nio t Pm per obj~:>t i vo rPpds

sdr' rt>cursns do CONVE.N I ADO p~ 
l"tl cltf'ndC'r dS 11f'CPSS i ddd(l'S ' 

dos CPnt rc.s dC' Conv i v; nc i d dc1 

SETRAC I , com uqt• i si ç c1o dP Mu
tP>' i <1 I dP Cons um\' ( g;ncra.; 
dl inlC"ntic i os) C' Outr o::; SPr v i
ços <' Enc<l>'gr.s ( cilpdc i tc~çc~o P 

ti""C" i nclmt"\r.t c. df' P<'~Snd I nos 

Ccntr·os dc C'onv i v~nc i<~), con

fo r nl<' . o P I c1no de· Ap I i "'~ç~o 
q111' i ntPg<"<l Pstc· I n:-;trumcnto . 

~IA IM ~I A OE OLIVE. IRo\ ~IN 
=SEOlETÁR I A~ 

COOR:J)ENADORIAS ESTADUAIS . -'··. ' 

(P) N2 206/93- CEMA/AP 

O ~OORDENADOR ESTADUAL DO NffiiO AM 
BIENTE ,· usando da's a'tribuições legais ' conferi 
~ás· pelo Decreto (N ) Nº 0304 de 28 de Novembr~ 
de 1.991, que reestruturou a Coordenadoria Esta · 
dual do Meio Ambiente , no Estado do Amapá ; -

R3SOLVE : 

Art . 12 - Designar o servidor JOS~ 
WALIIUR PANTALEÃO DE OLIVEIRA, ArtÍfic e de Mecª 
ntca , lotado nesta Coordenadoria e exercendo su 
as funções como Motorista de VeÍcul os Terre~ 
t r e , para viaJar da sede de suas atribuições MÃ 
CAPÁ- AP, até o MunicÍpio de AMAPÁ , com a finali 
dade de distribuir material de Educação Ambien · 
tfl.~ "nas Escolas do 1\lunic Ípio ~acima c i ta do, no p:g 
río do de 12 à 13 .07 .93. 

Art . 22 - Dê-se Ciência , Cumpra'- se 
e Publique- se . 

GABINETE DO COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AMBIEN 
TE, em Macapá- Ap , 09 de Julho de 1 .993 . -

JJ • 

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
Coordenador - CEMA/AP. 

(P) N2 207/93- CEMA/AP 

O·COORDENADOR ESTADUAL DO mEIO .AM 
BIENTE, usando das atribuições l egais, conferi 
das' pelo Decreto (N) NQ 030 4 de 28 de Novembro 
de 1 .991 , que reestruturou a Coordenadoria Estª 
dual do Meio Ambiente , no Estado do Amapá ; 

:_·1 .1 

RESOLVE: 
l\'l f, 

Art . 12 - Designar o servidor }111. 
TON DE SOUZA CIRILO , Motorista de Veiculos Ter 
restre, desta Coordenadoria , para ViJar da sede 
de suas atribuiçÕes Iv!ACAPÁ- AP, até o Jl!unicÍpio ' 
de PORTO GRANDE. a fim de distribuir material . , 
de Educação Amb~ental nas Escolas no Munic'ípio ' 
acima citado, :10. perÍodo de 12 à 16 .07.93 . 

Art. 22 - Dê-se Ciência , Cumpra- se 
e Publique- se . 

GABINETE DO COOPJJENADOR ESTADUAL DO MEI O AMBIEN 
TE, em Macapá- Ap, 09 de Julho de 1 .993 . -

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
Coordenador-C~~ AP . 

(P) N2 208/93-CEMA/AP 

O COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AJ!1 
BIENTE, usando das atribuições legais , conferi 
das pelo Decrete (N) N2 0304 de 28 de Novembro 
de 1 .991 , que reestruturou a Coordenadoria Estª 
dual do Meio Ambiente , no Estado do Amapá ; 

R ESO LVE: 

Art . 1 2 - Des i gnar o s ervidor JOÃO 
!11ARIA SANTOS E SJT.VA, Motorista dp Coordenador, 
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-sü.bstituto, CDI- 1 desta Coordenadoria, para v~. 
jar da sede de suas atribuições lü.CAP1-AP, ate 

,o MuniCÍpio de MAZAGlO, a filll de conduzir o ve.i 
culo que levará Professores do Conselho de CU! 
tura, até a localidade de Ma:t.88iio Velho, perÍ.Q. 
ao de 26 à 28.07.93. 

Art. 20 - Dê-se Ciência, Cumpra- se 
e Publique-se. 

, 
. GABINETE 00 COORDENAOOR ESTADUAL 00 MEIO .AMBIEN 
TE, em Macapá-Ap, 26 de Julho de 1.993. -

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
Coordenador-GEMA/AP. 

(P) N2 209/93-CEMA/AP 

O COORDENAOOR ESTADUAL 00 MEIO AM 
BIENTE, usando das atribuições legais, conf'er,i 
das pelo Decreto (N) N2 0304 de 28 de Novembro 
de 1 .991, que ree,struturou a Coordenadoria Es~ 
dual do Meio Ambiente, no Estado do Amapá; 

RESOLVE: 

Art. 12 -Tornar sem efeito os ter 
mos da Portaria (P) Nº 191/93 de 07 de Julho de 

·1.993 , publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amapá Nº 0633 de 22 de Julho de 1.993. 

Art. 22 -Dê- se Ciência, Cumpra-s e 
e Publique-se . 

GABINETE 00 COORDENAOOR ESTADUAL 00 MEIO AMBIE!i 
TE, em Macapá-Ap, 30 de Julho de 1.993 . 

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
Coordenador-GEMA/AP. 

(P) N2 210/93-CEMA/AP 

O COORDENAOOR ESTADUAL DO MEIO AM 
BIENTE, usando das atribuições legais, conferi
das pelo Decreto (N) N2 0304 de 28 de Novembro 
de 1 .991 , que reestruturou a Coordenadoria Es~ 
dual do Meio Ambiente, no Estado do Amapá ; 

RESOLVE: 

Art . 12 - Designar os servidores 
RAIMUNOO FERREIRA PELHETA, Chefe da Seção de Fi.§. 
calização e Recursos Florestais , ARMANDO FERREI 
RA DO lMARAL FILHO , Chefe da Divisão de Monit.Q. 
ramento e Controle de Fontes Poluidoras e JOSt 
EMERSON ROSA DA SILVA, Chefe da Seção de Licen 
ciamento Ambiental , pa~ sbb a Presidência do 
Primeiro formarem a Comissão nesponsável pela 
análise do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e 
.respctivo relatório de Impacto Ambiental- RIMA, 
da usina termelétrica de Santana - uTE SANTANA. 

Art . 22 - Dê-se Ciência, Cumpra- se 
e Publique-se . 

GABINETE DO COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AMBIEN 
TE, em Macapá-Ap, 02 de Agosto de 1 .993 . -

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
Coordenador-GEMA/AP . 

.! ".ÓRGÃOS AUTÔNOMOS li 
Departamento de 
. Estradas de Rodagem 

r-lict...EO SETffiiAL DE A..AIIEJAMENTO 

EXTRATO DE CONTRATO 

If\STRlJ.4ENTO E PARTES : Contrato m 035/93 -DER/AI', firmado 
entre o Estado do Amapá e a Firma C,R, ALMEIDA -Engenharia 
e ConstruçÕes , com a interveniência do Departamento de Es
tradas de Rodagem -DER/AP, assinado em 09 de Agosto de 1993. 

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrat~ tem respaldo legal/ 
nos artigos 25, parag, 10, 37, caput e inciso XXI da Cons
tituição Federal de 1.988, nos artigos 12, parag, ao , 116/ 
e 119, itens I e XXVII d~ Constituição do Estado do Amapá 
de 1.991, nas disposiçães que forem pertinentes e no Oecre 
to-Lei n2 2.300/86, em face do disposto no artigo 121, d; 
Lei n2 8,666/93, e na Lei Nacional n2 8,666 de.2l de Junho 
de 1:993, 

PARA~AFO ÚNICO: O present~ Contrato tem sua origem na efe 
tivaçao do Processo de Licitação - Concorrência PÚbl ica n9 
001/93 - CALOS -OER/AP, homologado em 12,07,93 pelo Governa 
dor do Estado do Amapá, -

OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a execução de 
serviços de Obras de Terraplenagem , Obras de Arte Correntes 
Drenagem, Pavimentação, Obras de Arte Especiais e Obras f 
Complementares da Rodovia BR-156, Trecho: Ferreira Gomes/ 
Calçoena, Sui:>-Trecho: Km 152/ Km 270, 

PREÇO: O preço para a consecução do Objeto deste Contrato 
sariÍ da 01$ 1,580,539,910, 71 (Hum Bilhão, Quinrentos e Oi 
tanta MilhÕes, Quinrentos e Trinta a Nove Mil, Novecent~ 
e Dez Cruzeiros Reais e Setenta e Um Centavos) , a ser pa- . 
go conforme as Medições dos Serviços feitos pel a Contrata
da., 

DIÁRIO OFICIAL 

PAAACRAFO ÚNICO: As parcelas avançadas como preço serão a
tuali zadas pelo !ndices fixados pel o Contratante , em obser 
veda a Legislação aplicável , 

CB'liCl'ClE:S: - BO CONTRATANTE 

a) pagar o valo~ qas prestações ajustadas , fazen 
do-o atualizadamente se não realizar dentro 7 
dos prazos avançados ; 

b) Exercer, por i ntermédio do Inter veniente, a f 
fiscal i zação da atuação ~o Contrato, 

- DA CONTRATADA: 

a) executar fie lmente o que será ajustado como/ 
objeto; 

b) apresentar relataria concernentes à execução 
do Contrato, sempre que houver solicitação f 
do ··Contratante ou do Interveniente; 

c) OJtras decorrentes do Objeto deste Contrato, 

OOTA~O : As despesas decorrentes deste Contrato correrão/ 
~ conta do projeto/Atividade: 16,88 ,531,1288 -Oesenvolvimen 
to do Sistema Rodoviário, Elemento de Despesas : 4110 ,00 7 
Obras e Inst al açõe. 

LIEERA~O DOS AECLFISOS : Em consonância e em ratificação ao 
disposto na Cláusul a de Preço, o pagamento à Contratada se 
rá realizado na confor midade do cronograma financeiro est; 
belecido em anexo. -
PRAZO: Este Contrato terá prazo de 800 (oitocentos) dias/ 
consecutivos contados a partir da publicação do extrato do 
Contrato, 

VINCULA~O DE PESSOAL: São de total responsabilidade da Co~ 
tratada todas as despesas do pessoal contratado para a exe 
cução do Objet o, -
MOOIFICA~O: Este Contrato poderá ser modificado mediante/ 
assentimento entre as partes, l avrando-se o competente Ter 
mo Aditivo, t endo como sempre presente o interesse pÚblic~ 
e nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93, tendo/ 
ainda , o estatuÍdo no artigo 58 do mesmo diploma legal , 

RESCISÃO: Este Contrato poderá ser rescindido na hipÓtese 
de verificação de qualquer uma das hipÓteses elencadas na 
Legislação aplicável , 

PUBLICAÇÃO: Este Contrato deverá ser publicado no prezo de 
vinte (20) dias , a contar de sua assinatura, em resumo, no 
D. D.E. 
FORO: O Foro deste Contrato é o da Comarca de Macepá , Fsta 
do do Amapá , 

DATA DA ASSINATLFIA: 09 de Agosto de 1,993. 

SIGNATARIOS : Governador Annibal Barcellos representante do 
Contratante , Sr , Oultevir Guerreiro Vilar de ~elo represen 
tante da Contratada e Sr . Antonio Braga Chucre representa~ 
te do Interveniente . 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL li 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 11 VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 16 DE AGOSTO DE 1993 

Juiz Federal 
'tlir.Secretaria 

ConsignatÓ ria 
Requerente 

A.dvogado 
ilequerido 
Advogado 

Carta PrecatÓria 
Requerente 

A.dvogada 
~equerida 

Justificação 
Justificante 
A.dvogadà 
Jus ' ·. ficados 

MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Maria 005 Anjos Tavares da Silva 

92.0000376- 1 e 92.0001463- 1 
BOUTILLIER COM.E REPRESENTAÇÕES 
LTDA 
AP306B- José Antonio Thomaz Neto 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
PA4468- Renato Lobato de Moraes 
"J. Manifeste-se a Autora . I . Ma 
capá , 16 . 08 . 93 . MARCUS VINICIUS
RE IS BASTOS- Juiz Federal Substi 
tuto . " 

92.0000398-2 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA
ÇÃO E REFORMA A~RÁRIA- I NCRA 
Aida Maria Cristiho Mendes 
TELMA TEREZINHA DA SILVA COSTA 
"À vista da certidão de fl . 26 , 
anverso, devolvam-se os autos ao 
MM. Juiz Dep recante com nossas ' 
homenagens. Mcp, 16.08.93 . MARCUS 
VINICIUS REIS BASTOS- Juiz Fede-

i' ;al Substituto . " 

93 . 0000481-6 
JOÃO PEREIRA _ . 
AP154- Conceiçao das Graças A .Mi~ 
REPRESENTANTE DA UNIÃO FEDERAL e 
REPRESENTANTE DO INSS 
"Jun te-se a estes autos as fls. 
04 e 05 da pr ecatÓria ora devol
vida . 2.- Adi o para o dia 21 .09. 
93, às 14: 00 hs a audiência de 
justificação . 3.- Oficie-se ao 
MM . Juiz Federal da 41 Vara da 
Seção Judi ciária do Pará , a fim 
de que cite o I NSS e lhe intime 
da nova data. Expeça-se novo ofi 
cio precataria para o: MM. Juiz 
de Direito da Comar ca de Ferrei
ra Gomes, solicitando intime o . 
Justificante e as testemunhas 
Mcp, 16.08 . 93. MARCUS VINICIUS ' 
REIS BASTOS- J ui z Federal Substi 
tuto." 
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Justificação 
Justificante 
Advogada 

93 . 0000609-6 
ANTONINO FARIAS DA SILVA 
AP290- Clacy Maria Santana de Sou
za 

Justificado UNIÃO FEDERAL 
"Vistos, etc . C i te-se a J us ti fi 
cada . Designe- se audiência de 
justificaçao . Intimem-se . Mcp , 
16.08 .93 . MARCUS VINICIUS REIS 
BASTOS- Juiz Federal Substituto . " 

C E R T I D Ã O 

Certifico e dou fé que f oi àesig 
nado o dia 27 de agosto de 1993 , 
às 14:00 horas para Audiência de 
Just.ificação . Macapá, 16 .08 . 93 . 
Maria dos Anjos Tavares da Silva 
Dire t ora de Secretaria . 

AUTOS COM DESPACHOS IDtNTICOS 

A.ção Criminal 
\utor 

92.0000204-8 
JUSTIÇA PÚBLICA 

~éu 
Advogado 

LUIZ BATISTA DOS SANTOS 
Pedro Petcov 

Ação Crimi nal 
Autor 

92 . 0000212-9 
JUSTIÇA PUBLICA 

Réu s AIRTON SANTANA CAMPOS e RAMIRO 
PADILHA DE SÁ 
"Determino que se procedam as a
notaçÕes de estilo, dê- se baixa 
na Qistribuição e Oficie-se a D! 
visao de Policia Federal no Ama
pá para que seja dada a baixa na 
folha ge identificação do acusa
do . Apos , arquivem-se os Au tos . 
Macapa , 16 . 08 . 93. MARCUS VINICI 
US REIS BASTOS- Juiz Federal Subs 
ti tu to . " 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente expedien te 05 
'eitos civeis e 02 criminais para conhecimento de 
espachos . 

Macapá , 17 de agosto de 1993 

"'""'~'"-ow • ...., , . ·----.. .. 

,TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

EDITAL NQ 008/93/TJAP 

E R R A T A: 

Onde se lê : " ... cargo de Atendente 
Judiciário ... " 

Leia-se: " ... cargo de Técnico em 
Contabilidade .. . " 

Des. HON I LDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Presidente do TJAP 

CÂMARA WICA 

VISTA AO APELANTE 

APELAÇÃO CRlldiNAL NQ 105/93 - OIAPOQUE 

Apelante 

Advogado 

Apel ada 

Re ::..ator 

DOMINGOS PRAIANO DA SILVA 

Dr. JORGE WAGNER COSTA GOMES 

JUSTIÇA PlÍBLICA 

Des . GILBERTO PINHEIRO 

DE SPA CHO 

"CUJ!lpra-se O disposto no artigo 600 §42, CO\![ 

binado co.a; o art . 798 §52 , do CÓdigo de Pro.cesso 
Penal . 

Macapá-AP, 16 de agosto de 1S93 . 
(a) Des . GILBERTO PINHEIRO" 

Macapá-AP , 17 de agosto de 1993. 

jjnica 

CÂMARA ÚNICA 

PAUTA DI JULGAMENTOS 

De ordem do Excelentlssimo Se nhor · Desembarga 
dor DÔGLAS RAMOS, Presi4ente da Egrégia ~ únf 
ca, em exercÍcio , façó c'iente a todos os i nteres 
do.S e aos que virem .o presente' EDI!AL, w dele cõ 
nhecimento tiverem , que .no dia 24 (vinte ~ quatro} 
de agosto do ano_em curso (terça-feira) , as oito 

.horas ou em sessao subs~qUente, na Sala de Se~s 
do Plenário, realizar-se-á a 601 Sessão Ordinária 
para juleamento de processos adiados ~tantes de 
pautas ja publicadas, 2s apresentados em mesa que 
independem de publicaçao e mais o seguinte pro 
cesso: -

APILAÇÃO CÍVIL 

Nl 075 - Apelante: MI NISTÉRIO PÚBLICO - Apelado : 
DQRISMAR DE MAGALHÃES ROCHA - Advogado: Dr.MILTON 



Macapá, 18-08-93 

, DE SOUZA CORREA FILHO - Relator: Des.LUIZ CARLÕS. 

Macapá-AP, 17 de agosto de 1993. 

CÂMARA ÚNICA 

ATA DA 591 SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM DEZ 
DE AGOSTO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E T~S. 
·~Às oito horas e vinte e cinco minutos, presen 

tes os Excelentissimos Senhores Desembargadores 
DÔGLAS RAMOS (Presidente em exercÍcio) , GILBERTO 
PINHEIRO, LEAL DE MIRA e os Juizes Co~ AGOS 
TINO SILVÉRIO e RAIMUNDO VALES. Ausentes, justifi 
cadamen~e, os Excelentissimos Senhores Desembarg~ 
dor~ MARIO GURTYEV e LUIZ CARLOS. Procuradora de 
Jus~iça: Dr•. JUDITH GONÇALVES TELES. Feita a lei 
tura da Ata da Última Sessão Ordinária, a qual 
foi aprovada por unanimidade, foram julgados os 
seguintes processos: 

RECURSO ~ SENTIDO ESTRITO 
I ' A 

iNG 032 - Recorrente: CARLOS VENANCIO TROCADO DEL 
GADO- Advogado : Dr.,EVALDY MOTTA DE OLIVEIRA 
Recorrida: JUSTIÇA PURT.ICA - Relator: Des. LEAL 
D& MIRA . 

. DECISÃO: "Conhecido à · unanimidade. No mérito, 
à unanimidade, deu-se provimento ao recurso, nos 
t ermos do voto proferido pelo Exm2. Sr. Des. Rela · 
tor." 

APELAÇÃO CRIMINAL 
ND 081 - Apelante: VITORIANO DE MIRANDA PINHEIRO
Advogado: Dr. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS - Apelada: 
JUSTIÇA PÚBLICA - Relator: Juiz Convocado RAIMUN 
DO VALES - Revisor: Des. DÔGLAS RAMOS, 

DECISÃO: "Conhecido à unanimidade. No mérito, 
à unanimidade, negou-se provimento ao apelo, nos 
termos dos votos proferidos." 

APELAÇÃO CÍvEL 

NU 083 -Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO - Apelado: 
CARLOS DE JESUS FERREIRA DE MEDEIROS - Advogado: 
Dr. CÍCERO BORGES BORDALO JÚNIOR - Relator: Des. 
LEAL DE mRA - Revisor: Des . ' DÔGLAS RAMOS. 

DECISÃO: "Conhecido à unanimidade. Em prelimi 
nar, a unanimidade, converteu-se o julgamento em 
diligência, nos termos do voto proferido pelo emi 
nente Relator." 

CORREIÇÃO PARCIAL 

ND 002 - Reclamante: ALAIN MARCEL NEYRAT - Advoga 
.do : Dr. HILTON GONÇALVES RIBEIRO - Reclamado: JUI 
ZO DE DIREITO DA·2! VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLl 
CA DA COt~CA DE MACAPÁ - Relator : Des . GILBERTO 
PINHEIRO . 

DECIMO: "Conhecido à unanimidade. No mérito, 
à unanimidade, deu-se provimento ao recurso, nos 
termos dos votos proferidos." 

Nada mais havendo, foi .encerrada'tessão às 
nove horas e quarenta minu.tos. E1.1, , , PETRUS 
SOARES AZEVÊDO, Chefe da . Secr.~taria <ia Câmara Ún~ 
ca, lavrei a presente Ata, que vai or mim subs 
cr:i.ta e assinada pelo Excelentissimo Senhor Desei;;( 
bargador Presidente da Egrégia câmara, em exerd.c~ 

C.ÂlWIA IÍmCA 

440 PUBLICAÇÃO DE ACÓBDÃDS 

BABKAS CORPUS 

5a 072 - Impetrante: Dr . ANTONIO ATANAZIO PICAN 
ÇO GONZAGA (ADV) - Pacientes: RAIMUNDO BATISTA 
DOS SANTOS, EZEQUIEL BEZERRA DE SOUZA E JOSÉ . RO 
BERTO CHAVES LOBO - Re lator: Des. GILBERTO PJN-lEl 
RO. 
~: ' 'PJIOCESSO Pm.AL . 8ABEAS CORPUS • AUTO 

RIDA~APOmADAS CO!!m COATORAS: Jlii.Z DE DIREI1'Õ 
e ~ DE JUSTIÇA. 1) - Compete ao Tribunal 
Pleno julgar o Habeas Corpus, quando a Autorida 
de apontada como coatora for o Promotor de Justi 
ça, {Jurisprudência fir~ada nesta Corte).2)-9u~ 
do existirem motivos que autorizam a custodia 
preventiva, não se deve conceder fi ança, "ex vi" 
do artigo 324 inciso IV do CÓdigo Processo Pe 
nal." 
~: "Vistos e relatados os autos, a CÂ 

r..wiA mlliCA DO Tlli.BtmAL DE JUSTIÇA DO liS'lAIJO DÕ 
A.~Á, por unanimidade, conheceu do Habeas Cor 
pus pertinente aos atos imputados ao Juiz de DI 
r!:; i to, julgando-se llrejudicado o ''Writ" em rel~ 
çao ao paciente JOSE ~ CHAVES LOBO, e dene 
gando- se a ordem no que tange aos demais ~tnan 
tes , nos termos do voto do relator." (Reg . HC N2 
000339). . 

~ CRDmé!AIS 

me OSS - Apelante: JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA FI 
LHO - Advogado : Dr; JOÃO JOSÉ AGUIAR CARVALHO 
Apelada : JUSTIÇA PUBLICA - Relator: Des. · GILBER 
TO PINHEIRO. 

!!!.lml!1:rA : ''Pf!1lCii!SSO Pm!IAL . En'Il!IÇio DA POBIBI 
J...mill!i! PEJA I"BBSCBBÇÃ!J DA PilirtBiJSio PUillYIVA DÕ 
~- Extingue-se a punibilidade do acusado em 
sede de prel iminar sem apreciar o ·~ritum cnu 
~". quando ocorrer a prescrição punitiva do Es 
tado." -

. ~: "Vistos e relatados os autos, a ci 
J2A!iA MICA 00 'IRJJ!!IDl!-ii. mi: JUS'I'IÇ& 110 I!SUliO 00 
~Á, por unanimidade e em sede de prel iminar, 
decretou extinta a punibilidade do acusado, nos 
termos dos votos proferidos ." (Reg. ler Ng (XX)34()) • 

ma 0&7 ~ Apelante: ANTÔNIO DÓS SANTOS -Advog~do: 
Dr. VALDEMIR MARVULLE - Apelada: JUSTIÇA PUBLI 
CA - Relator: Des. MÁRIO GURTYEV - Revisor: Des: 
GILBERTO PINHEIRO . 
~: ''DIÉrm PmML - APLICAÇ.io :M Plll!IA. -; 

p~ da ~ jur.U.cil!d.a ~ 
m~w :: ~~ _.m De!!!~. aoU.cma a10. ~--~-

·DIÁRIO OFICIAL 

lllJIO - Confissao eapontanea do tato - A.valiaç!o 1 
objeti-.a - Recclllbec:la!Dto da ateDueDte - FUaçao 
!do qul!lblll do clia-•11ta - Observância do Yal.or 
real da aoeda à~ do :tato (art .49 , f lA, CP) 
e da si~ eccmâaúco-:tinanceira do reu -1) Mi 
' litando várias circunstâncias judiciais contra Õ 
'0éu, legltima é a pena 'base estabelecida motiv~ 
damente ~m quantitativo .superi9r ao minimi l egal 
(Inteligencia do art. 59, do Codigo Penal) - ,2) A 
confissao do crime, para o fim atenuador, ha de 
ser valorada com certa objetividade, penade ~ 
formar-se em fonte de frequentes injustiças. Des 
de que não sofra influência dé fatores externos: 
presta-se a atenuar a eena, eis que a valida~e 
para essa finalidade nao pode ficar na depende~ 
cia de sybjetivismo do juiz - 3l O valor do , dia 
-multa ha de refletir a expressao da moeda a da 

·ta do delito e a capacidade econÔmico-fin~ceira 
do réu não devendo se afastar de um trigesimo do 
maior ~alário mlnimo vigente àquela época, se in 
duvidosa a indigência do réu." 

ACÓRDÃO: "Vistos e relatados os autos, a CÂ 
ftABA UIIICA DO ftiJIIIIIAI. DK JUSTIÇA DO IIS'lADO DÕ 
AAAPÁ , à unanimidade, conheceu da apelação e lhe 
deu parcial provimento, nos termos do voto pr~ 
ferido pelo Relator." {Reg . ACr N2 00033C). 

Macapá-AP , 

Che Única 

TRIBUNAl PlENO 

~AtllOAOO OE SEGURANÇA IQ!! 037/ 93 - CAPI.TAL 

Impetrant e 

Advogado 

Informante 

Litisconso rte 

EMPRESA ESTRELA DE OURO LTDA 

DAN IEL QUEIMA CO ELHO DE SOUZA 

GO VER NADOR DO ES TA DO DO AMA PÁ 

CATTAN I S/ A - TRAN SPORT ES E TU 

RISMO 

Re l at or OES . MÁR IO GURTY EV 

O E S P A C H O 

" .I unt e -se . Ao rcc o r r .. i do pa r· a 

aprese nta r as Contra-Ra z;e ~. 

Macap~-AP , 16 de agosto dP 1993 . 

OES. OÔGLAS EVA~GELISTA RAMOS 

Pr es ident e e m Ex er c i c i o" 

Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO, DE 30 DIAS. 

O DOUTOR EDUARDO FREIRE CONTRERAS, MM. JUIZ DE 
DIHEI TO DA 4 ! VARA CRHIINAL DA COf.IARCA DE ~IACAPÁ, 
NA F0Ht4A DA LEI , ETC ... 

FAZ SABER a todos o que o presente EDI TAL com 
pr azo de trinta dias vi rem, ou del e tiverem 
conhecimento , que neste Jui zo corre em seus 
trâmites um proce sso em que é acusado : MARCOS DE ' 
SOUZA COSTA, brasileiro, solteiro, braçal, filho ' 
ae Manoe l Raimundo de Souza e de Mari a Monte i r o ' 
da Costa , i ncurs o nas penas do ar t i go 129 , § 12, • 
inci so I , c / c o artigo 69, do CÓdigo Pena l Bras i -
l eiro . , 
E como tenha o Oficial de J us tiça deste Ju izo · 
certificado não haver encon t rado nesta 
Comarca , não sendo possivel citá- lo pessoalmen t e , 
estando em lugar ince r to e não sabido , ci t a pe lo 
presente à compar ec er no EdifÍcio do Forum desta 
Comarca , si to a Av .. Fab, 1737, no dia trinta de • 
setembro,, às 12:00 horas , a fim de se r in te rroga
do, promove r sua defesa e ser notificado dos ul te 
riores termos do processo , a que deve rá compar e-' 
cer sob pena de revelia. Para conhec i men t o de to
dos é passado o presente EDITAL, cuj a segunda via 
ficará afixada no lugar ge costume. Dado e pas~a
do nesta cidade de Macapa , aos treze dias de mes' 

' d~-~agosto de mil novecen os e noven ~a e três. Eu , 
,\ ·J Adalberto Carvalh ibe i ro, Tecn ic9 Judie i! 

'~, o d•tilogc•foi. E" s"''' ';J:'' Bcito ' · de r1irand Chefe de Sec et na co e r i e subs 
crevo . 

. ~ 

DUARDO FREIRE ·coN RERAS 
Juiz de Direito 

TITULAR 
41 Vara ~riminal 

Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO COM ·PRAZO DE 30 DIAS. 

O DOUTOR EDUARDO FREIRE CONTRERAS, MM. JUI Z DE 
DIREITO DA 41 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, 
NA FORMA DA LEI , ETC ... 

FAZ SABER a todos o que o presente EDITAL com 
prazo de trinta dias virem, ou dele tivet em 

' co~hecimento, que neste Jv:í.zo corre e~ s~us 
tramites um pr ocesso em que e acusado: JACO CA-'' 
BRAL. filho de Maria Estela , Cabral , i ncurso nas ' 
_penas do artigo 155 , § 4 R, item I I , do Codigo Pe

un_a! Bra_sHeiro. 
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E como tenha o Oficial de Justiça deste J ui zo 
certificado nao haver encontrado nesta 
Comarca, não sendo possÍvel c i tá- lo pessoalmente, 
estando em lugar i ncerto e não sab i do , cita pe lo 
presente à comparecer no Edif:Í.cio do Forum des t a 
Comar ca , sito a Av. Fab, 1737, no dia trint a de '" 
setembro· do ano de hum mil novecentos e noventa e 
três, às doze horas, a fim de ser interrogado , 
promover sua defesa e ser no t ificado dos ulterio
res termos do processo, a que deverá comparecer : 
sob pena de revelia. Para conhecimen to de todos e 
·passado o presente EDITAL, cuja 2! via será afixa 
da no lugar de costume. Dado e passado nest a ci -1 

dade de Macapá , aos doze .diasAdo mêJ}e agosto de 
mil novecentos e noventa e tres . Eu · ./ Adalober
to Carvalho R~'b iro , Técnico Jydicia o, o dat i- ' 
lografei . Eu , ~Sueli Nazare Bri t o de Miranda, 
Chefe d cret 1ri~, confe i e s e r vo . 

Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DlA~. 

O DOUT.OR EDUARDO FREIRE CONTRERAS, ~IM . JUIZ DE 
DIREITO DA 4! VARA CRUIINAL DA COt~ARCA DE MACAPÁ , 
NA FORMA DA LEI; ETC ... 

FAZ SABER a todos o que o presente EDITAL com 
prazo de t rinta di as virem, ou dele tiverem 
conhec i men t o, que neste Juizo corre em seus 
trâm ites um processo em que é acusado : JOSÉ AN'l'O
NIO DE SOUZA, f ilho de Pedro Souza Monte l o e de ' 
Fl or inda Souza Montelo , incurso nas penas do arti 
go 155 , § 4 2 , inc i so IV , do CÓdi go Penal Brasilei 
ro . 

E como tenha _o Of 1c i al de Just1ça deste Juizo 
cer tif i cado nao have r encont rado nesta 
Comar ca , não sendo po~s ivel 2i t á-l o pessoalmen t e, 
es t ando e~ l ugar incer to e nao, sabido , cita pelo 
pr esent e a comparecer no Edi f ic io do Forum desta 
Comarca, s!to a Av. Fab, 1737 , no dia trinta de • 
setembro, as doze horas, a 'fim de ser interr ogado 
promove r s ua defes a e ser not ifi cado dos ulterio
res te rmos do processo , a que deverá comparecer, : 
sob pena de revelia. Para conhecimento de todos e 
p~ssado o pre sen t e EDITAL , cuja s egunda via fica
ra afi xada no l ugar de costume . Dado e passado ' 
nesta c idade de Macapá , aos t reze dias do mis ~e' 
agos to de mi l novecen t gs e noyenta e t r is . ,Eu , . \• 
Adal be r to llarvalh~H e i r o , 1'ecni co Judiciarió , o 
da t ilogr afei . Eu, .' Sueli Nazaré Bri ltle mran 
da , Chefe Secre a ia , o nf e s screvo. -

~ 
EDUARDO CONT RAS 

Jui z de Direi to 
TITULAR 

4• Vara Criminal 

Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. 

O DOUTOR EDUARDO ,FREIRE CONTRERAS , ~IN . JUIZ DE 
DIREITO DA 4 ª VARA CRirHNAL DA COMARCA DE t·IACAPÁ, 
NA FORMA DA LEI , ETC ... 

FAZ SABER a todos o que o 'j:Jresen te EDI TAL com 
prazo de trinta di as virem , ou dele tiverem 
conhec i ment o, que nes te Ju izo co rre em seus 
trâmites um processo em que é acusado: AGOSTI NHO' 
PIRES .LIMA, brasile i r o , solte iro , vendedor a~bu- ' 
l ante, f ilho de Agos tinho Lima ~ de l•lar i a Odal ia ' 
Pires, residente na Av. Gal . Oso r io, n2 033 , in-' 
cur so. nas penas do ar~igo 16 da Le i 6.368/76 . 

E como t enha _o Oficial de J us tiça des t e Juizo 
ce rtifi cado nao have r encon trado nesta 
Comarca , nao sendo poss ivel c i ta l o pessoalmente , 
es tando em l ugar ince r to e não sab ido , c i ta pelo 
presente à comparecer no Edif Í c i o do Forum desta 
Comar ca , sito a Av. Fab , 1737 , no dia t rinta de ' 
se tembro, às doze horas, a fim de se r interrogado 
promove r sua defesa e ser noti fi cad9 dos ulte r io
res t e rmos do proces so , a que deve r a comparecer ' 
sob pena de revelia . Par a conhec imento de todas é 
é passado o present e EDITAL, cuja segunda via f i
cará afixada no lugar, de costume. Dado e pa~sado' 
nes t a c i dade de Macapa, aos t reze d1 as domes de' 
agos t o de mil novecentos e noyenta e três . , Eu IJ ' 
Adalber t o Carvalho ~·bei ro , Tecn1ç o J udiciarib~ o 
dati lografei. Eu ,~ Su l i Nazare Brito de M1ra~ 
d•, c do Sooéit, i • , o o ''~''''' 

EDUARDO FREIRE C NTRERAS 
Juiz de Dire i to 

TITULAR 
4 D Vara Criminal 

A f inna J . B. Ca.!ERCIO AEPRESENTAÇí:lES E SERVIÇOS LT_ 
OA, s i tuada à Rua Padre Luiz Oavid , n2 89 , inscrita no CGC nº' 
l 4,575 . 088/000l-84. comuni ca aos orgãos de fiscalização munl 
cipal , Federal e Es t adual que foi extraviado um bloco de no 

, ta Fiscal Séri e úni ca de n2 000001 a 00050. 

Comunicado 
H. Amor as, estabe1ecida a av. FAB,n2 313, inscrita 

no CGC nº 041 .922. 170/0001-00 e no CAD- ICMS sob o 
~2 03 . 0026 305 , com~ica o Extr avio dos seguintes 
l ivros fiscais : REG. 1~T.(Mod .l-A),REG .SAIDAS(Mod. 

· ,2-A), R. A. I CMS(Mod.9) , R. INV. (Mod. 7) , R.U.D.FT,O 
'. (M:od. 6) 


