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DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO 
DE IMPRENSA OFICIAL 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETOS 

DECRETO N° 0080 DE 18 DE JANEIRO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Constituição 
do Estado do Amapá e o contido nos artigos 4° e 5° do Regimento 
Interno, aprovado pelo Decreto (N) n° 0281, de 18 de dezembro de 
1991 e tendo em vista o teor do Oficio n° 002/94-CETRAN, 

RESOLVE: 

Reconduzir RAIMUNDO JOSÉ DA COSTA SILVA, CAR
LOS ALBERTO DO CARMO PINTO, JÚLIO MAURÍCIO GON
ÇALVES NEVES, ANTÓNIO DA COSTA RODRIGUES J Ú
NIOR, JOSÉ ERNESTO MOREfRA, HERÁCLIO HUGO DE 
QUEIROZ E OTENILDO JOSÉ VICTOR GOMES, ao cargo de 
Conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito. 

Macapá-AP, em 18 de janeiro de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0081 DE 18 DE JANEIRO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 119, inciso XXII da Consti
tuição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Exonerar ANTÓNIO RAIMUNDO TERRAGONIO FER
REIRA, do cargo em comissão de Diretor da Escola de 1° Grau Vi
dal de Negreiros, Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Edu
cação, Cultura e Esporte. 

Macapá-AP, 18 de janeiro de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0082 DE 18 DE JANEIRO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 119, inciso XXII da Consti
tuição do Estado do Amapá 

RESOLVE: 

Dispensar ROZIRES CORREA DA SI,LVA, da função de 
confiança de Diretor da Escola de 1° Grau São Francisco do Alto, 
Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 
Esporte. 

Macapá-AP, em 18 de janeiro de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0083 DE 18 DE JANEIRO DE 1994 

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: 

Dispensar JOSÉ EDINALDO GOMES MELO, da função de 
confiança de Secretário da Escola de 1° Grau Azevedo Costa, Có-
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digo CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Es- DECRETO~ 0088 DE 18 DE JANEIRO DE 1994 
porte. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
Macapá-AP, em 18 de janeiro de 1994. que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição 

do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4° da Lei n° 0011 de 
ANNIBAL BARCELLOS 12 de maio d,~ 1992 e o contido no Oficio n° 010/94-GEAJRIO, 

Governador 

DECRETO N° 0084 DE 18 DE JANEIRO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 119, inciso XXII da Consti
tuição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Dispensar SELMA MACHADO LOBO, da função de con
fiança de Secretário da Escola de 1° Grau Irineu da Gama Paes, 
Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 
Esporte. 

Macapá-AP, 18 de janeiro de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0085 DE 18 DE JANEIRO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 119, inciso XXII da Consti
tuição do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Nomear OTNI MIRANDA DE ALENCAR, para exercer o 
cargo em comissão de Diretor da Escola de 1° Grau Vida) de Ne
greiros, Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Educação, Cul
tura e Esporte. 

Macapá-AP, em 18 de janeiro de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0086 DE 18 DE JANEIRO DE 1994 

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: 

Designar SELMA MACHADO LOBO, ocupante do cargo de 
Agente Administrativo, Classe D, Padrão V, do Quadro de Pessoal 
do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função de con
fiança de Secretário da Escola de 1° Grau Azevedo Costa, Código 
CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte. 

Macapá-AP, em 18 de janeiro de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0087 DE 18 DE JANEIRO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 119, inciso XXII da Consti
tuição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Designar JOSÉ EDINALDO GOMES MELO, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, Classe A, Padrão III, do Quadro 
de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a 
função de confiança de Secretário da Escola de 1° Grau Irineu da 
Gama Paes, Código CDI-3, da Secretària de Estado da Educação, 
Cultura e Esporte. 

Macapá-AP, 18 de janeiro de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

RESOLVE: 

1° - Conceder o adiantamento em nome de MANOEL SOA
RES DO COUTO, Chefe da Representação do GEA no Rio de Ja
neiro, nos termos do item III, parágrafo único do artigo 2° da Lei 
n° 0011 de 12 de maio de 1992, até o valor de CRS-225.000,00 
(Duzentos e Vinte e Cinco Mil Cruzeiros Reais), destinados a cus
tear despesas miúdas de pronto pagamento com material de con
sumo e serviços de terceiros, objetivando a manutenção e adminis
tração da Representação do Governo do Estado no Rio de Janeiro. 

~ - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento. 

3° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos FPE (101), Programa de Trabalho n° 03070202.034, nos 
Elementos de Despesa 3120.00 - Material de Consumo, o valor de 
CR$-75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Cruzeiros Reais) e 3132.00-
Outros Serviços de Terceiros, o valor de CRS-150.000,00 (Cento e 
Cinquenta Mil Cruzeiros Reais). 

4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar 
prestação de contas, devidamente homologada pelo titular do 
órgão, na Secretaria de Estado da Fazenda, dentro de 10 (dez) 
dias, contados do término do prazo de aplicação constante do item 
~. 

Macapá-AP, em 18 de janeiro de 1994 

ANNmAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0089 DE 18 DE JANEIRO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição 
do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4° da Lei n° 0011 de 
12 de maio de 1992 e o teor do Oficio n° 039/DAA/CCC, 

RESOLVE: 

1°- Conceder o adiantamento em nome de UBIRACI COR
REA DE CASTRO, Chefe da Seção de Transportes e Atividades 
Gerais, nos termos do item III, parágrafo único do artigo 2° da Lei 
n° 0011 de 12 de maio de 1992, até o valor de CR$-1.300.000,00 
(Hum Milhão e Trezentos Mil Cruzeiros Reais), destinados a cus
tear despesas miúdas de pronto pagamento com material de con
sumo e serviços de terceiros, objetivando a manutenção e a admi
nistração da Casa Civil do Governo do Estado do Amapá e seus 
respectivos órgãos. 

~ - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento. 

3° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos FPE (101), Programa de Trabalho n° 03070212-035, nos 
Elementos de Despesa 3120.00 - Material de Consumo, o valor de 
CR$-900.000,00 (Novecentos Mil Cruzeiros Reais) e 3132.00 - Ou
tros Serviços de Terceiros, o valor de CR$-400.000,00 (Quatrocen
tos Mil Cruzeiros Reais). 

4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar 
prestação de contas, devidamente homologada pelo titular do 
órgão, na Secretaria de Estado da Fazenda, dentro de 10 (dez) 
dias, contados do término do prazo de aplicação constante do item 
2o. 

Macapá-AP, em 18 de janeiro de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0090 DE 18 DE JANEIRO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
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que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição 
dq,Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4° da Lei n° 0011 de 
12 de maio de 1992 e o contido no Oficio n° 0001/94-AE, 

RESOLVE: 

1° - Conceder o adiantamento em nome de DIÓGENES 
ELESBÃO DA SILVA, Assessor, nos termos do item I e III, pará
grafo único do artigo 2° da Lei n° 0011 de 12 de maio de 1992, até 
o valor de CR$-1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Cruzei
roa Reais), destinados a custear despesas miúdas de pronto paga
mento com material de consumo e aquisição de gêneros alimentí
cios, objetivando a manutenção e administração da Residência 
Governamental. 

2° - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento. 

3° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos FPE (101), Programa de Trabalho n° 03070212.035, nos 
Elementos de Despesa- 3120.00- Material de Consumo, o valor de 
CR$-1.20.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Cruzeiros Reais). 

4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar 
prestação de contas, devidamente homologada pelo titular do 
órgão, na Secretaria de Estado da Fazenda, dentro de 10 (dez) 
dias, contados do término do prazo de aplicação constante do item 
20. 

I 

Macapá-AP, em 18 de janeiro de 1994 

ANNffiAL BARCELLOS 
Governador 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Administração_ ' i 

PORTARIA N° 010/94-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto (E), n° 0295, de 18 de dezembro de 1991, 
tendo em vista o teor doMemo. n° 046/93-DCCS/SEAD. 

RESOLVE: 

Designar ANTONIO AMARILDO MARQUES PICANÇO, 
ocupante do cargo de Agente Administrativo, Classe A, Padrão III, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Permanente do extinto Territó
rio Federal do Amapá, para responder pela função de Chefe da Di
visão de Classifioação de Cargos e Salários/DCCS/DRH, Código 
CDS-1, durante o impedimento do respectivo titular que encon
tra-se em gozo de férias no periodo de 03.01 à 22.01.94. 

Macapá-AP, 04 de janeiro de 1994. 

JANARY CARVÃO NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA N° 011/94-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto (E), n° 0295, de 18 de dezembro de 1991, 

RESOLVE: 

Designar ODILON PICANÇO FURTADO, Chefe da Di
visão de Material/DSG/SEAD, para responder pela função de Dire
tor do Departamento de Serviços Gerais/DSG/SEAD, Código 
CDS-2, durante o impedimento do respectivo titular que encon
tra-se em gozo de férias no periodo de 03.01.94 à 01.02.94. 

Macapá (AP), 04 de janeiro de 1994. 

JANARYCARVÃONUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA N° 012/94-SEAD( 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto (E), n° 0295, de 18 de dezembro de 1991, 

RESOLVE: 

-~-
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Designar ITACIMAR COSTA SIMÕÊS, Diretor do Depar- · 
tamento de Recursos Humanos/SEAD, e AMÉRICO WEINNER 
MIRANDA NAIFF, assessorando o Diretor, para viajarem de Ma
capá, sede de suas atribuições, até a cidade de Brasilia-DF,_a fim 
de participarem da Reunião de assuntos referentes aos aervtdores 
Federais do ex-Território Federal do Amapá, no período de 09 à 
'12 de janeiro de 1994. 

Macapá (AP), 07 de janeiro de 1994. 

J ANARY CARVÃO NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

Planejamento e 
1~oordenaç~o -~eral 

_, 

t:X'rHA'l'O 1>0 CONV&NlO DE COOPERAÇÃO Tli:CNICO-CIENT!!_! 

CA, ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA ~ 

!l0NIA E O GOVERNO DO ESTÀDO DO AMAPA, PUBLICADO 1 

NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO 203 SBÇAO III - 25 

DE OUTUBRO DE 1 . 993. 

I NSTRUMENTO/ 

PARTES 

OBJETIVO 

VIGENCIA 
ASSINATURA 
SIGNATARi os· 

Saúde 

Instituto Nacional de Pesqui sas 

da Amazônia - INPA, o Estado do 

Amapá com Interveniênc ia da Se 

cr etar i a de Es t ado do Plane j~ 

me nt o e Coorde nação Geral 

SEPLAN. 
Estabel ecer e regul amentar um 

programa de cooper ação técnico

científica entre o INPA e o Go 

ve rno do Amapá . 
21.10 .98 
21.10 . 93 
JOS~ SEIXAS LOURENÇO - Dire tor 

do Instit uto Naci onal de Pesqul 

sas da Amazônia-INPA, ANNIBAL 
BARCELLOS , Governador do Estado 

do Amapá e RAIMUNDO BRITO DE 

ALMEIDA, Secretário de Estado i 

do Plane jament o e Coordenação ' 

Geral·. 

~lacapá , 18 de janeiro de 1994. 

PORTARIA n2. 005/94-SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, usando das atr i bui 
çÕes que lhe são conferidas pe lo Decreto n2 0298 de 18~ 
12 . 91, Art. 71, Inciso VI, do Regulament o da Secre ta ria 
de Estado da Sa~de, 

RESOLVE: 

DesiGnar a se rvi~o ra ANTONIA DO SOCORRO 
ALVlNO CASTRO, Fa rmaceutica Bioqu im~ca, para r esponder p~ 
la Chefla da Divis ão de Produtos , codigo CDS-1, do Dcpa! 
tamento de Vigilânc ia Sanit~ria c Fiscalização, . durante o 
impedimento do respect i vo t itula r, em gozo de ferias reg~ 
l amenta res, no pe rÍodo de 01 a 20.01.94. -

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, em Maca 
p~,07 de J aneiro/94 . 

Ora . CARMEH LÚCIA CRUZ LOBATO 
-Sec ret~ria de Estado da Sa~de-

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

ÍtidÓStria, Comércio 
e Turismo 

PÔRTARIA (P) N2 003/94-CEI CT 

_P4g.2 

O COORDENADOR DA COORDENADORIA DE 
ESTADO DA INDÚSTRIA , COMÉRCIO E TURI SMO, do 
Governo do Es tado do Amapá, no uso de suas a 
tri buições , que l he são conferidos pel o Decre 
to (P) N2 0305 de 18 de Dezembro de 1 . 991 e 
tendo em vista o teor do Memo . N2 001/94- CEI 
CT . 

I 

R E S O L V E 

Art. 12 - Designar LEONIRA DE MO 
RAES LIMA, DatilÓgrafo, pertencente ao Quadro 

·de Pessoal do Ex- Terri t Ório Feder al do Amapá ; 
i1otado ne~ta Coorde nador i a, para r e sponder p~ 
lo expediênte de Chefe da Seção de Finanças , 
cÓdigo CQI - 2, em substitui ção ao seu titular 
MARIA RAIMUNDA ALBUQUERQUE-BRASÃO , que entrá 
ra em gÔzo de f é r ias r egulamentares , no perÍQ 
do de 17 .01.94 ~ 05 ~ 02 .94. 

Art . 22 - Revogam-se as 
ções em contrári o . 

dispas.!_ 

que- se . 
Dê- se ciência , cumpra- se e pub1.!_ 

>ABJ NETE DO COORDENADOR DA COORDENADORIA 
.!:STAD? DA INDÚSTRI A, COMÉRCIO E TURISt10 , 
Macapa- Ap ., 12 de J aneiro de 1 . 994 . 

RAIMUNDA DA LUZ OLIVEIRA 
Coordenadora em Exer cicio 

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS 

Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado 

EDITAL N2 

DE 
em 

O Col)IB.ndante Gera l do Corpo de Bombeir os Mi- · 
litar do Estado do Amapá, com base previ s ta noi· 
Art. ' ll, do Decreto-Lei n2 667, de 02 J1TL 69, ~ 
terado -p elo Decr eto- Lei n2 2 .010, de 1 2 J A?: d3 e 
regulament ado, pelo Decreto nº 88,777 , de 30 SE~ 

. 83, tor~a pÚblico _que encontram- se a bert a s as · 
·inscrições para ·a s el eção ao Curso de Formação -
;do So;I.dado Bombeiro Militar(CFSD BM ) do Qorpo de 
~ Bombcnros Militar do ::!:stado ao Amapá, autorizado I 
; :pelo Exm2 Sr. Governador do Estado do Amapá, atJi , 
. 't1e do ofício n2 004/94 - CAJ.U, de 11 JAt:: 94. · 
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l DA§ I N§CRICÕE§ 
Per iodo 20 a 31 JA1' 94 
Hor ário Dàs 08 : 00h às 13 : 00h e dàs 15 : 

OOh às 1 8: 00h de segunda a se! 
ta- fei ra 
As i nscr içÕes nos sábados , do
mineos e fe r iados serão r eali
zadas rela manhã , no nor ário ' 
dàs 09 : 00h às 12 : 00h~ . 
Quartel do Comando Ger al do C] 
f{Al' . e i t o à Rua ramil to r ~ il va 
1647 , :&;.irro Central. 

~2-' lJL'~" ];t:'U S ::'"TCS F_; 'lA A ~!:S 
a . ~ r brasileir o ; 
b . ~er reservist a de 1~ ou 2' Cateeoria ou 

port ndor_do Certif icado de Dispens~ de In
corpore.çao ; 

c . ~etar em c1a com as obriea~ões 2]eitorais ; 
d . Possuir nível mínüno escolar , correrponde.n 

te à a~ :érie do 1° r.r au; 
e . Ter altura r-.lrima de 1 , 65 ( de~c!'.lço)l 
f . T 'r iàaéie co:-r;reendida entre Hl e 28 c.noA ' 

co:-plct:. doi até o Último di e. de inecrição ; 
g . F zer provq de pocaT.'nto da t axa de inrcri 

ção . 

) . Documento~ 
3 .1 - f i:' o ~:i ir · C ~ c·. E _ _;, tor os EP.[;1li!'1Es 

doc~e t~r n~ ato àa inscrição : 
n . Cart ir[. de Idantido.de ; 
b . Certifice.~o ce :orervi sta êe 1~ ou~ 

Catecor~a o~ ai>dc a C~teirc de di~ 
pensa de Incorporação ; 
c . 1 ci bo da Taxa de ir.scrição no valor de 

CR~-l . OOO , OC(hu~ rril cruzei~os reais) ,' 
deroritt.dos no ::::e.nco co "'rasil ': . L cor 
te corrent n~ 59. 246- 3. - Concurso PÚ~ 
blic~ , Agência n~ 0?61- 5. · 

c. ca~prova:cte corresrord:?:-te a:-: col!l-:-id~ 
de <>vi. ~"ida ; 

e . 03 (·três) fotocrafiar ta-ar.ho 3:':4 , de~ 
t , cabeça descoberta , pap~l brilhe.ntee 
que sejam recentes . 

3 , 2 - Cs candidat os aprovado:: t erão ~ .. •e alrere n
tar : 
a . :'otocÓpia: 

- carteira éie Idertidade e arr-êsertação 
da oriciral ; 

- Certidão de rasc1:- e:· to e a1 recentação 
da oricinal ; 
Título de -:lei t or e apres.:>r t ação da 
ori"ine' ; 

02(duae ) ~otografias 3~4, de perfil ca
eça descober t a , pa_el br iltante e ~ue 

sejam rec;mtes ; 
Declaração de Boa conclutarilitcr(pe.ra ' 
o& r eser vi::tas de 1~ e 2~ ~atacaria) ; 
~xame de abr ugre.f ia , tiraca no T.áxino 
03(tr êe) meses ar.tes , fezGs , urira e 
e:.&ngue . 

4 . DA~ -r"'CVl.S 
r processo sele t ivo do concurso co~s ta
ré da~ rrovue(objctiva ~ subjet iva) de 
caráter elimina tório co:n vr.lor máximo ' 
de lOO(cem) pontos e o mír~Mo õe 50( ci.n 
quenta) pontos ; 

4 . 2 - C ca:•C:idato dev-,:::-á co~rarecer ao :. ocal 
irdicado para as provas , cem antecedên
c ia de 30(trirta) minutos , munidos de 
cane ta esferoeráfica (czul ou preta) , C~ 
teita de Idertidaee e Csrtão de Identi
fí cáçã o ; 

'4 . 3 - Será invalidada a qu.,stão de multipla ' 
encolhe que contenha emende ou r~sura , ( 
assim como resportas ileeíveis ; 

4 . 4 - '·ão haveró. , cob (!Ualquer J:retexto , te
e,unda chamada rara as prova~::; 

4 . 5 - C Concu:: >o cor r tará das sel,"Uinter pro
va~ , todas elimi r.ntóriao : 
- Intel ectual , que versará sobr· conhe

ci~ento do ensimo corre~pondente ao ( 
nível ce 1~ urau e será co~rosta das 
s~euintes rratériac: Co:r.~icaÇão e -x
pressão , :·at>n:itica , !'ictória e ::eocr-ª 
fia, do Brasil (Anexo III) ; 

- "';xame r·édico (J.nexoi) ; 
Teste de Artidão ""Ísica(1~nexo II) ; 
- Psicotécrico (Anexo I) ; 
-Social e Doc~T.ental (An~xo I) . 

5 . DC R ";SUU,I~C -:A<: P.'W! 1.: 
~ .1 -Os resultados finais das pr ovas seTão 

publicados em Bol etim da Corporação e 
afixados no Quadr o de Avisos do ~uartel 
do Comando Geral(QCG) e no ~iário Cfici 
al do Estado : 

5 . 2 - -:m caso de i[;Ualdade de not~ , a cl assi-
ficação do Concurso , será r egulada pela: 
1 ) D~ta da prestação do Serviço ~ilitar 

Inicial ; 
2) r:elhor grau obtido na pr ova de Comu

nicação e -xpressão ; 
D~ ta de ];as cimento . 

· - Os cardidatos habllitados frequentarão • 
o Cu ··eo:- de Formação de SoliB:ado R.; (C:FSD 
~) na condição de ~uno do mencionedo , 
Cure~ d serão regidos por reculamentos ' 
militares ; 

- Será desligado do cursó , o candi dato • 
aprovado que não tiver bons anteceden- • 
t P. e cr iminai s . 

DIÁRIO OFICIAL 

7, DOS REQUISITOS PARA AS Ir.CLUS~ 
7.1 - Ter s ido aprovado noe exames intel ectu

ais de Coonmicação e Expressã o , t lat emá
tica , Histór ia e Geografia do Brasi l : 

7 . 2 Ter sido considerado "APTe" no ::xame rrf 
di co; 

7.3 - Ter sido apr ova do no Teste de AI tidã o I 

FÍs ica (TAF) : 
7. 4 Tet s i do apr ovado no -:xame Psicot~c!"i co ; 
7 . 5 - Ter s i do apr ovado no 3xame Gocial e Do-

cumentE.J. . 

8 . r<~ScRIC~-s DI~SAS : 
8 .1 - 1. dur?-ç~o do curso ser e. c-: r.c(eeis) me

ses , no mí nimo , e t em i nÍ cio previEto 1 

para o dia 14 I :AR 94 ; 
8 . 2 - Durante a realização do Curso de For~~

ç ão de Soldado R.1 (CF::: '!'! ' ) , os candiõa..; 
t oe t erã o direi t os a : 
a . PE'.rde.r:ten to ; 
b . Re:r.U."~·'ração de Soldado :r (2Z Cla sce) 

8 . 3 - C~so o núce~o de c~ndid~tos aprrva
ãos seja ouperior ~e vae~e exister
tes , serãc co ·vocados ~pa~o oo can 
didatos que obtiver eo lll&ior o·~u. i ll 
telectual(~édia arit:mética das prQ 
vas escr i tas de Cot~c~çffo e ~x~r~ 
sã o, r·a te::-..itica , nctérin e 0:-eo.:ra
fia do "'lrasil) e que ten'>:lr.'. sido 1 

aprovados nos testes de '~ptidão :fÍ
sic~roéd:ca , psi c ot~cnico c Soci~l ' 
e :;:Jocumc::1tal; 

8 . 4 - ::~rá excluÍdo do CurDo o cu-did •.to ' 
que : 
c. . :::'izer , em qualquer docun:ento , d.Q. 

cl:lr·w9:c f~.lsa Ccl i::1ex·.ta; 
,) . :DtJ.r"'.nte a r ;?.:.liz'lção d~s prov1s ' 

fcr sv.rr!'eendiclo e•. co. uni cação ' 
co! ' entro c:>.ndid'l. to , ve:::-b~j r:entc 
por occri to ou por outrc :~.e i o; 

8 . 5 - (:o; . rOV'r - se- :f )Ubi2.j t::-.ção é'.O C".nCi 
Clt~ exc1~s~V~é te ~tr2vée a~ ci- 1 

vul..;a.ção i::1cerid:l no ítcr. 5 .1 ; 
Cs c1:1e: é:atr.(' clas;.jfic td c~ s3rão ' 
cc;woc'làoc pela (:o--.i.csão 1:0 !".esno 
cJoc~ur.ento r.u'::! wblj car c resulta do , 
f~:'.J.l (ít::~ :- .i) . 
C c:t .:did'!to Q.:~~ não s11 ~l;!"ecc·"t~.r ' 
d2·:tC"O do ].:T'!ZO C~'Jternim.C:o p::!l:! 'jQ 

n:issãc de -=:x::une e 8cleção , ser::i '.) "(
cluido do rrocec:::o :nletivo, f,.cul
ta· .c:1o- se à comi o sã o 1. convcc:J.çio do 
c:?.ndicllto sc,:;u:r:te ; 

- Será cl:i.Lilndo elo Co cur:- o , e C'l::ldi 
ci'l.to 0u.c ten.lul sido e·:o:1erado ou d,~t 
r:i t:i.d~ a bem do servi~· o l'tÍbl ico ou 
:;_:Jor jnsta. caus'J. c a bar:: d-: di::cil1li 
m chs lorp.c ·.r~das e chs ~olÍci
:?.c :.·ili t:?.reo desde 1ue n5:o reabili 
t:'.dos ; 

C. S - .\o tz:-:ni •:o do (:v.reo e::~.c ".::.·:·ov~"i ta 
dor 110 ~orr.o õ.e "Jc: beiro E: :·ili t a:r , 
toCos os C'lncü.d~tos ':lproY·:dcs eo 
fm1ção d"'.e v;,> • .:;as exictcntes e d:>. di.§. 
pcni '!::i:5 <l?.o.~- , f; ::.,_:·.c e i ra elo -:::tcdo; 

C. lC - Cs e;nr-~r õr: eeleçii:o sorio re~J.ir.a
dos e:· locais a sere~\ detP.rni::udcc 1 

no per~odo de 04 a 2f ,-~'! 5'4 . '::orr. ' 
ini'cio r:rev.:.sto p'l::.':l ~c ce :ro:t (.4...'1~ 
::o - ) j 

8.11 - Cc rec•üt·:c1ce dos ex1.Dles ::;~r'io C:iVVJ. 
,::!dos no àia ll !::l:1 94 e a apr:>cen
t~ção dos·aprov~dos dar-ce- 1 no dia 

14 ·- \.l 94 , ( \.nexo :r) ; 
il . l? - ::cde:r·í ~. cr: tério à:l ccr•isc?:c , arli

c:!r :>rov., 1Íp· c~ · 
8 .13 - 0 cen~idnto quo falta a ~uaisquer tLma 

d3e r rovr•r , s<>rÓ. <?lirni • aé:o do rrocer. 
ro sel"tivo; 1 

f.l . l4 - " rurro ae forr~açii:o d~ roldudo r--· (g 
"'":- F") funcion~á coT.J o n:é.ximo de 
50(cinquenta) alu.11oe ru: tvrna , de 
acordo con :1 autori::a~ão coJ:tida no 
docl~~rto aci~a ref~renciado ; 

8 .15- ca casoe omis~os r.eft~ ~dital , ee- ' 
rão r~fol v~ doe pelo ::::o::-anci art~ Geral 
do Corpo êe :lo'!lbeiros T'ilit·•r do -:;s
t rdo do Ama pé . 

~u!:'r teJ do Comando Geral , A-:: , 14 de 
~aneiro de l~S4 . 

OEM 

OH:. 

W/QOR1 
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CURSO DE FORitAÇXC DB SOLDADO BO' "B'SffiC' !:TIITAR 
( CFSD :m: ) 

CO~'CTlRSO P'Ó'BLICO 

A ' "3X0 I 

1 . 0 - RECRUTAN.ENTO 
1.1 - lJivulgaçãO. •• • •. . ..••• • ••• 13 a 19 <r r· 94 
1.2 - I r,e crição e Al ietEt.t:1f:'nt o • •.• 20 a 31 <TAl' 94 

2 . 0 - f:CCÃO 
2 .1 - ~xame ~e Sscol~ridade 
2 . 1.1- Frove. escrita de :·atem!Ítict' C4 ce ro:v 94 
2 .1 . 2- ::'rove:. escrita de Coi"'Jnic • .,x08 de "'-:.V 94 
2 .1. 3- -rove. scri ta õe !' ist . reoe. l4 e "'-v Sl4 
2 . 2 - -::xa.'l'!e r·édico ••••..• •. • • . • . 1( a 18 F-.v 94 
2 .3 -::x~ me PÍeico ( TI.!" ) • •.... 21 a 23 '? '.' 94 
2 . 4 - :xa;e rsicotécri co ••• , . . .• 23 a 28 T"l S4 
2 . 5 - -:xa"'•' ~ocia" e :i:-ocunental. 23 a 2P F~'! 94 

3 . o - -pr'T ",J.rZc :::;os PF10'/Dcr. .. . ll .de ··A1 S4 
4 . O - I'"CH'SÃC ... ... . .. . . . . . ..... 14 de ~ ·1.: 94 
5 . 0 - n·tcio :-o c~s:- R . . . . . ..... . 14 d= :·1.:1 94 

r., .............. .... I 

~!.":!:: rr--1 I!"DIC · 
,~:rr:rc;..çÃc ::"":C7.'··. Arr~r:n 

-Abdo"in~l (re~sdor) 01 ::>i!~ttto 3C r J. 

- ··. 1 to en d;i.Etâ·cia 03 t"r.tat 2 , 50::1 ln DIA - · ·at<ção (nb.cl o livre) ?~~ _ _, . 
1--- -----· 

- ?lexão .... 
~ berra ( prcraç c. o 04 r'I 

2" DIA - Corrirt1 de 12 ;r.i:·,utos 20COn 
- ~al t e:: !l~ t;.•ra 03 ter t~;. t . 1 ,2C" 

CEG : rr c::~iàat0s deverão ati·êir o íncice de 
cacla ::-rova r:;.ra sere:; co:-õider cdor ":.!':'C". 

.. acr.pá-.~ 1 14 de ,Tm~eiro oe 1994 . 

" L'' PJ!VA 
a COJ'!'iesão 

-[:;ri t.íJ~B~ 
ele :x(.Jr~ e Eel~çao 

....L 
CUJSC :r;-::: FC:Rl.TAC!tC D': GCT:l\.DC' DC!":'JZIRQ-!JIII'.\..1 

( m'S:'J '3I: ) 

1) ocrr·:rcw:tc E -:::::T-::::sãc: Correspondente a 
e~ sJrie de 1~ Gre.t•. ) 

letras , :'o!!e.ro.::.E: , 7oc:lis, Semivo.:;lis e co.n 
soantes , !:nc ontros Vocâlicos , :u~tos, Di 
to:"-._;o ( Cr '"sce::te, Jescreccnte , Cral, e 
JTas~l ) , SÍl ?.bo.s- I:onosoÍlabos , :Di soila- ' 
boc , rolis~Ílabcs - f onicidade - C'XÍto-' 
n.:.c , -o.rox::' tonas e T'ropcrcxi tom.s, Díc:rª' 
fos - C!! , -;r , I..H , 1'3 , 82 , GU , :c, s~ e s; 
.\cznt1.1ação Gr:Ífica-C'XÍ tem , :;'arcxí tome , 
Irop'l!'OXÍ tonas 1 Crto :.:rafia - n: re "O do 
1: , ·· , CII , S ou Ç' , Ção ou B~o , J ou G, Z ou ' 
S ~<trutur~ ~e p~l?.vr'!c-rudico.l , prefi 

e ~ixo , ?armação de Falavro.e- A) De-
(' vação - :-ar sv.fix::-.çilo , por prefixação , 
~· r para ssíntes-" e ~erivo.ç~o Im~róp~:~ , -

Composição- Por justa Posição , ~or ' 
t:ti21a:ão e :!üridismo , Classes de ru

lavras- \) Vari aveis - Subst:J.::ltivo, Arti
.:;o , .\djetivo , l~un:er:l.l e v ... rbo de !.icação 
B) I;·.vo.ri:iveis - \dv1rbio , -reposição, ' 
Conjunto e I nterjeição , ~iffOific~dos ~s 
Falavr:ls : Si ônimas , I:lrôniros , .\.;:tôni- 1 

mas e Homênimao ( homógraf.:J.s e hooéfoms 
I::terpretação de text o - Fersomeer.s , 
JdéiQ Centr:l e Relatos . 

2) 1.'\T~·t~JC t : ( Cor:·eepondente a 8!! Série do 
1~ Grau ) 

Conjunto : Relação de r ertinência e inclu
são, ~euniãc , Intercessão , Diferenç:J. en
tre conjvntos ( A- B ) , conjuntos de núme~ 
ros m~is(~) e r~cion?.is (Q) , c~res- ' 
sr2c numéricas e alsébrico.s, ro. is q~adra
~( r rocsseo da decomposição e ~r~~ica , ~ 
z:lo e prC'porçãc e 2:.úJ.tercc proporcionais ,' 
rrcbleJ . .:.s, reer,. de três s::.rr.ples e cmr.po~ 
t:?,, prooler.:as, equo.ç õcs e inec1uaç ões do lP 
GTO.U co: um3. v~riável , raizes e incÓGnita 
de tur.:. eq_uação , :pr oblemas , s:i,stemas de 
eqvaçõee do l f :rau co:; duas v ' riáveis ~g 



'Macapá, 19-01-94 
bsti tuição e comparaÇã"o), frações algébri 
ca, equações do 2º t7au - resolução de eqllê, 
ções completaà e i ncompletas , sistema dê 
equações do 22 grau, equações biqua drada. 

3 )HISTb~JA JX. BRASIL : ( Corr espondente a 8 ª Sé;:> 
rie do 1º Grau ) 

De sc obr imento do Br~sil, expedições explo
radores, guarda- costa , colonizadora , s is
temas de capitanias her editárias, governos 
gerais, Tomé de Souza , Duar t e da Costa e ' 
rr,em de Sá I I nva.são Frances:J. do Ri o de Ja
neiro, ação c.e 1Dtácio de S.:i , invasão Ho
landesa na Bahia e Reci fe , f awÍ lia r eal 
portuguesa no Brasil, Guerra da Independê!! 
c i a , proví ncias cisphti~ , abdiç3ção de D. 
r edro I I, regênci a t r i na provi sória , r eeên 
cia t rina permanente, re.:;ência una de Fei
j Ó e = de .\.r aújo Lim.:t 1 Bal aia da 1 Sabina
da , Cabana::;em e Far r opilha , pacificação do 
Brasil , cuern .. do i ar a[;U:ü , libertação dos 
escravos, pr ocl 2;nçüo da repÚ~lica , r epÚ-' 
bli ca velha ( Gett;lio Var .:;as ) , ':st ::tdo JTo
vo , Governo C~e Fi,s1.~eirod.o , S:ir!le~r e Collor. 

4) G":CG:-!cFI:\. DC JI.U STl : ( Co1·:c-c ~pondente a 8!! ' 
Sér i e do· 1 r Gr au ) 
- Reciões br~silei:r.1S I cl i ;:!a.S ' veeetação ,r _g_ 

l evo 1 hi drogr afia , aspectos hv.rr"-:nos e ecQ 
nôr.icos , lK~Rü:?.ç iio , rede v.rbana , ~c:-icnl
tur:t : 1)ecu.ár i a , extrativismo mi ner-:1 , a ti 
vi d::tt1e induct r ial, transportes e ccúu:c.icg_ 
(}0 ·3C , co~ércio . 

::;,.c::.pá- tiP , 14 de Juneil'o de 1994 

EDITAL N2 002Í94 

O Comandante Geral do Corpo 
r.íilitar do Estado do Amapá , com base previ st2. , 
no Art. 11, do Decreto-Lei n2 667, de 02 JUL ' 
69, alter ado pelo Decreto- Lei ng 2. 010, de 12 
JK:' 83 e regulamenta do, pelo. Decreto nQ 88.777, 
de 30 SET 83, torna pÚbli co que encontram- se ' 
abertas as inscrições para à seleçã o ao Ctrrso 
de Formação de Sol dâdo Bombeiro l·!ili t ar ( CFSDn 
B!J FSII:) do Cor po 

1
de Bombeir os !.:i li tar do ·::;sta

do do Amapá, autorizado pelo -:':xm~ Sr • . Governa
dor do ~stado do Amapá, a través do Cfício 004/ 
94 - CAi.!I , de 11 J:A" 94 . 

1. D:\s nrscruco:ss 
Período 
Horário 

20 a 31 JA:· 94 
Dàs 08 :00h à s 13:00h e dàs 
1 5 :0011 às 18 :00h de seaPnda 
a sexta- feira . 
As i nscr i (?Õcs :1.os sábados, 
doEingos e f eriados s erão 
r ealizadas .pela ma·:hã, no 
horário dà s 09 :00h à s 12.00 

~Uirtel d~ Cona:1do Geral do 
CBr.l!\1'. si to à Rua :-:amil ton • 
Si l vu , l64 7 1 B'ii rro· Cent r al. 

F.~A AS I~SCRI Ü~S 
Ser Brasilei r a ; 
Est ar em dias com as obrigações elei to- ' 
r ais ; 

c. Possuir nível rnrr lllmo escol ar, corre sr-o~ 
dente à 8ª Séri e do 12 Grau ; 

d. Ter altura mínima de 1, 60 (descal ça) ; 
e. Ter idade compreendi da entre 18 e 2E ~nos 

completados até o Último· dia de inseri -' 
ção; 

f. Fazer prova de pagam.ent.o da taxa de ins
crição. · 

), 1PÇJQUMENTOS 
. .1~1 - São exigidas das candi datas os seguiQ 

~es do~entos no ato da inscrição: 
· a , Carteira de Identidade; 

. 3.2 -

b, Reci bo da .Taxa de i nscriçã o no va 
lor de CR$-1.000,00 (hum mil cru
ziliros reais)' ·. depositados no Ba.Q 
~ do Brasil S_.A. Conta Corr ente, 
~ 59.246~3 - Concurso FUblico, ' 

·Agência nº 0261- 5. -
e.. Comprovante correspondente a escQ 

.ari dade exigida; 
d. 03(~ês) , fotografias t amanho 3X4 

~to·•:rrente, cabeça descoberta, pa
,ea brilhant e e que se jam recen-' 
~as. 

As co.ndido.. ta3 :?.]_;rov:tóas terão qu~ 
sentar : 
a . Fotocópi~ : 

- C::tr t e iro. de Jde ·lt i dade c J.~Jr2 :::;~ ::

t:!ça o de. CriCin.?..l ; 
- Cer t i dão de J!2.sciment o e .:),:::rc f: ~!"l

t ação da orici~1l ; 
Tí tulo de Zl eitor e apr esant 3çio ' 
da or i ::;i nal ; 

- 02 (duas ) ·fo toGrafi as · 3}:4 , da ~er
f il cabeça descoberta , p~pel bri 
lhante e que sejam r ecentoc ; 

. r 
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Exame de abreugrafia , tiraaa no 
máximo 03(três) meses a ntes, fe- ' 
zes, uri na e sangue . 

4 . DA ~ · ALIZA ÃO DAS PROVAS 
4.1 ·C proeesso selet i vo do Concurso cons

tará das pr ovas (objetiva e sub jeti va ) 
de caráter eliminatório com valor -má
xi mo de lOO(cem) pontos e o mínimo de 
50 (cinquenta ) pontos ; 

4. 2 - C candidato deverá comparecer ac local 
i ndicado par a as provas , com antecedê~ 
cia de 30(tri.nta) minut os, munidos de 
canet a esferocTáfica (~zul ou preta), ' 
Carteir a de I dentidade e Car tão de Jqsr 
tificação ; 

4 .3 - Será i nval i àad:?. a questão de mult i pla ' 
escolha <J.UG c.õntenha· .. eme·:da ou r'!.sl.l.ra , 
assim cono ::-esrostas li.legíveiD; 

4 . 4 - .. ão h:>. verá , s o:1 qy.alc;,uer r r etcxto , se
t;t.mda char;ad::>. p.ra a s provas ; 

4. 5 C Concurse• const~r:i das seti-v.i :rte s r·r c
V:!G1 t eclas el imi nat órias : 

- I :1telectual , qt'.e vers·1r~ sobre c o1~eci 
r.~ento do ensj.no correspo:1de,1te 2.c ní-7 

vel de 1n Gr :m e s erá coul~osta à).s 

s ee;ui ntcn matétias : Cor.n.r ·,i c :-'..ç~ o e 3x
pressão , r.:aterrdticJ. , :Ii stória e Jec
,r:;r~fia do :!lr:::.sil U.Jle):C TII ) ; 

-::{~me r.:édi cc ( '.nexo J) ; 
- :'es'!;e c1.e l..pt j.dij:o Písic::t (T U' ) ( ~'1e-

xo H) ; 
r s icot écnico (!~:texo I) ; 

- Soci 'tl e Jocume~1tnl (.& • .n3xoi ). 

5. DO ~~SOLTADO DlS FRCVAS 
5.1 - Os resultados fi~~is da s prova s se

rão publicados em Bolet i m da Corporª 
ção e afixs.dos no Quadro de Avisos ' 
do Quartel do Com_~ndo Geral (QCG) e 
no Diário Ofi cial do :stado ; 

5.~ - 3m ca so de i GUal d:?.de de nota , a ela-· 
si ficação ào Co:' curso , ser á regulada 
pela : é 
a . Melhor crau o'::ltiC.o 11a pr ov'l de CQ 

muJdcação e ~ressão ; 
b . r,:elhor crau obtide ~~ pr ova de r'ª

temát ica ; 
c. Dat a de nasciment o; 

\ ADI:ISSÃC D.\ C UIDJD!té"A ~-!A13HI~ADA 
1 - As candi datas a _::Jr cvadas f r eqv.ent ar ão 

o Curso de Formaçã o de Soldado Bom~ 
ro Liili t 2r FeLti :ni :-~o ( CF;:D Bl: Fem) na 
condi ção de altL~ do menc io~~do ~ 
se e serão r egidas por r eGUl ament os' 
~.!i l i t ar es; 

6. 2 - Será desl i t;ada do Curse , a c::nclidat a 
aprovada q_ue não tiver bons antece-' 
dente cr ir!.i:u.i s. 

7 . DC S 'l';·'}UTS I 'r.í S I A:l \ AS '~'!:;~rusC:S 
7.1 Ter sidc aprov~da nos eY~mes inteleQ 

tuais de Colll'Jni c:J.çâ:o· e \ x;;re ::; são, 1ª
t enáti c:i , ::::. stória e Geo,:;rafi a do 
Brasil; 

7. 2 ·r er s i do co:lsi del"ld:J. ".\.FT.' .. " no exame 
médi co ; 

7. 3 Ter s ido :!prO'!:t_cb. no ~este de Apt id.-':'c 
FÍ sic3. (TJ . .t7 ) ; 

7 . 4 - Ter s ido aprcv::d·.'. 
nico; 

no :;~a.r.n~ Fsicotéc-

7. 5 - Ter si de aJ:':'OV'.d?. nc i;:~I!l~ Soci el e 

8.1 -

' f'. . 2 

8.3 -

8.7 -

8.8 -

Docvn<:nt =.:l . 

.'. ·duraçã o do Curso será de 06 (s ei s) m,ê_ 
ses , ,no oínimo, e t em início prev i sto, 
pz.ra .o dia 14 J:.ffi 94 ; , 
~r~nte a reali zaçã o do Curso de ~orw~ 
ção de Sold.?,do n;: Femininc( EJFSD Bl 'Jo'em) 
as candidat~s t erã o direi to a : 
a . Far damento; 
b ; :::lennineração de S0l dado TIU (2 ª Clas-

se) ; 
Caso o J~úmero de candidatas aprova das, 
se ja superior às vagas exist entes, se
r ãc convocadas apenas as candi datas que 
Qbt iverem mai or grau i ntel ectual(média 
ari timética das provas escrit as de Co
muJdcação ~ J<:xpressão, flíatemática , ·Hi.ê, 
tóri a e Geografia 'do Bràsi l) e que te
nham sidp aprovadas nos Tectes de Apti 
dão Física ) , Médico, Fsicotécnico e SQ 
cial e Document al; 
Será excluÍ da do Curso ã cqndidata que : ' 
a. Fizer , em qualquer documento , declf! 

r ação f alsa ou inexata. 
Durante a realização da s pr ov2s for 
sv.rpreendida em comuni cação com ou-
tre candidata , ver balmente, por es
crit o ou nor outro meio: 

Comprovar-se~á a habi l itação da candi
data exclusivamente atr avés dà divul~ 
ção inseri da no í tem 5.1 ; _ \ 
As candidat as classificadas serao con
vocadas pela comis sã o no mesmo documen 
to que publicar o resultado f inal (Ítem 
5.1 ) j 
A candidat a que não se apresentar de~ 
tro do prazo determinado pela comi ssão 
de exame e seleção, ser á excl uída do 
processo seletivo, facultando- se à co
missão, a convocação da candidata se-' 
guinte ; 
Será eliminada do concurso , a candida
ta que tenha sido exonerada.ou demiti
da a bem do serviço públ ico ou_por ju~ 
ta cau~a.- e a bem da disciplina da:s po- \ 
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licias militares, desde que não r eabi-
l ita da s; . 

8.9 - Ao térwino 'do Curso serão apr ovei tadas 
no Cor'JO de Bombeiros r-'ili t 'lr I t odas, 

as candidat as aprovadas em f unção das' 
vagas existentes e da disponibi lidade ' 
fi:nnceir a do i::stado; 

8 . 10 - Os ey~mes de seleção ser ão reali za
dos em loc~is a serem det er minados , 
nó período de 04 a 28 ~SV 94 , · com 
i !"Ício preYi sto p::tre. às · 08 : OOh (A.Ilg_ 
XÓ r) i 

8.11 - Cs resultados dcs e::r..?.me s divul ga dos 
nc dia 11 J:!,H 94 , e a;:;resent?.ção 
das aprovudae <l.:tr- s e- 1 no di a 14 
::'c: 94 (Anexo J) ; 

8 . 12 - ~oderá , a crit~rio d::t co~isaão ,apli 
car prova Ú~i c2 ; 

8.13 - !L c:tndidata q_ue faltar a q_uaisq_uer, 
una d:.s :9r ove.s 1 será elimi!13.da do 
nr ocesso sel eti vo ; 

e .14 - ê. Gtrrso C.e :::'ormçã o c'. e SolC:-.do :3!' 
.?er.j. ::1i~o (C:?:::D:>r.: Fem) ,· f uncio:u2·::Í ' 
em: o m:íxino de lO( cler.) a lv.n.:).s !'..a 
t1.rrlT'..:J. , de ':'.cor do con a autori c'::.ção , 
co:!tj.d:. no C.ccmr.e::1to aci Jll..a r ef eren
ci~<lo ; 

8 .15 - C::; c1sos or:üsscs neste ;di t3.l , serão 
r esol -ri c'.cs r;elo Co:-~ndante Ger al do 
Corpo de Bor1beiros ; ·ni t~.r do ":st3.
cJ.o do .:~;,:,-c~ á . 

Janei ro de 19S4 . 

-:::l SII ·r :~ - 7:: t~ ~CBI.: 
de -::r2~:·. ~ 2 · ~:~leção 

CURSO DE FORMA.cÃO DE SOLDADO BOMBEIRO. MILITAR 
FE~IDHNO ( CFSD BM: FEM ) 

CONCURSO PÚBLI CO 

ANEXO I 

.1 . O - RECRUTAr.!ENTO 
1,1 Divulgação ••••• • •• ••••••••• 13 a 19 J AN 94 
1. 2 Inscrição e Alistamento • • ,. 20 a 31 JAr. 94 
2.0 SELEÇÃO 
2.1 - Exame de Zscolaridade 
2.1.1 - Prova es crita de matemática 04 de F.EV 94 
2.1.2 - Prova escrita de Comuni c. Ex08 de FEV 94 
2.1.3 - Prova escrita de Hist, Geog , l4 de FEV 94 
2. 2- Exame Médico •• • ••• •• ••• ••• ••. 16 a 18 FEV 94 
2e3- Exame F{ si co', •• • ••••••••• , •• 21 a 23 FEV 94 
2.4- Exame Psi cotécni co ••• •• •• ••• 23 a 28 FEV 94 
2.5- Exame Social e Document al ••• 23 a 28 FEV 94 

3.0- DIVULGAÇÃO DAS APROVADAS •• •• •• l l de r~ 94 
4.0 - INCLUSÃO ••• •• • • •• •• ••••••• • • • ,l4 de l~ 94 
5.0 INtCIO DO CFSD BrJ FZl\i ....... , . 14 de ~lAR 94 

1mcapá- AP, 1 4 de Janeiro de 1994. 

QtmSO DS FCill.:.'LCÃC m; SCI DADC F::J.:JiriTC BC'J.J3BIRO 
l\ITLITAR ( CFSD Bfi. F:O:r:. ) 

ANEXO II 

T':':ST"': D:; t..!'I'ID?í.C FÍSICA - T LB~LAS 

l. F.L'U TODAS AS C.H:JJJDAT,\S 

.. 
DIAS P.\RA t·cuic::: À 
!J?LICAÇÃC P R C '! A 

A~JTGIR 

' t- Abdominal (r e.ID3.dor ) 20 repetiçõee 
01 minuto 

1 2 DIA 
r Sal po em di stância 1 ,5 metros 

03 tentat i vas 
1- Natação (nado l ivre) 15 met r os 

Flexão e extensão 15 r epeÜ çõee 
22 DIA dcs braços em O§ 

apoios de frente 
Corrida de 12 l. 500 metros 
minutos 
Salto em altura o,·8o em 
03 t antativa s 

. / 



19-01-94 
ac c::tda provl para sere;~ coP..nider".d9.s ' 
"l:RT:\S". 

!ac2pá- AF , 14 de J~~eiro de 1994. 

CURSO DE FOIDMCÃO DE SOLDA]O BOMBEIRO MILITAR 
· FEMININO ( CFSD Br.! FEM ) 

A!TEXO III 

1) CO~ICACÃO E EXPRESSÃO : ( Correspondente a 
8t Serie do 12 Grau ) 
-Letras, Fonenas , Vog.ais,se~ivogais e cons~ 

antes, Encontros Vocâlicos, Hiatos,Ditongo 
( Crescente, Descrescente, Oral e Nasal ) 
SÍlabas-!!onossÍlabos, Dissilabos,P~liosÍJA 
boa - Tonicidade - Oxítonas, Parox1tonas e 
Proparoxítonas, DÍgrafos - C~I, !:H, LH, RR, 
':;:;, GU, ~. SC e SÇ , Acentuação Gráfica-Q 
xítona, Paroxítonas, Proparoxítonas, Ort~ 
crofia - Empreeo do H, X, CH, S ou Ç, ~ão 

1 
são, J ou G, z ou s, :'strutura das pª 

vras - radical, prefixo e sufixo , Fo~ 
~ o de Palavras - A) Derivação - Por sufi 
1 ção , ~or pre~ixação , Por paras~í~tese e 

rivaçao L~propria, - ~) Compos1çao - Por 
sta Posição, Por Aelutina ;ão e :libridis

Jao , Classes de Palavras - J,) Variaveis- S~ 
bstantivo, .\rtico , Adjetivo, :-u:Jleral e Ver, 
bo de LiL~ção , - B) Invariáveis - Advérbio , 
Preposição, Conjunto e Interjci~ão , SidOifi 
cedos das Palavras : Sinôninas, Parôni~s, 
AntÔnil!las e Homônimas ( homÓgre.fas e hom,i 
fonao ) , Interpretação de texto - Personª 

. gene , Idéia Central e Relatos, 

2) MA'J!El,!ÁTIC,oj,: ( Correspondente a 8ª Série dol2 
Grau ) 

- Conjunto : Relijção de pertinência e inclu
são , ~eunião , Intercessão, Diferença entre 
conjuntos ( A-B ) , conjuntos de ' números nª 
turais ( 1\ ) e racionais ( Q ), expressões 
numéricas e aleÕbricas, r eais quadrada(pr~ 
cesso da decomposição e prática, r azão c 
proporção e números proporcionais, probl~ 
ma.s reg<ra de três simples e composta, pr~ 

' - -blema.s, equ~çocs e inquaçoes do 12 grau 
com uma variável , raizes e incÓgnita de ~ 
ma e~uação, problemas, sistemas de equª 
ções do 12 crau com duas variáveis ( sub~ 
tituição e comparação ) , frações algébri 
ca, equações do 22 grau - r esolução de ~ 
quações compl~tos e inco~pletas , siotema de 
equAçÕes tio 22 grau, equações biquadrada. 

3) - II~STÓniA DO IliW)!L: ( Correspondente a 811 
Serie do .l2 Grau ) 

Descobrimento do Brasil, expediçÕes e! 
ploradores, guarda.- costa, colonizadora, 
sistemas de capitenias hereditárias, ~ 
vemos gerais, Tomé de Souza, Duarte da 
Costa e r.Iem de Sá, Invasão Francesa do 
rio de J·aneiro, a ';ão de Estácio de Sá, In 
vasão Holandesa na Bahia e Recife , faml 
lia real portugue~a no Brasil, Guerra da 
Indepeedência, provÍncias cisplatina, a~ 
dicação de D. Eedro II , regência trina 
provisÓria, regência trina permanente, -
regência una de FeijÓ e una de AraÚjo Li 
ma, Balaiada, Sabinada, Cabanagem e F!~:, 

rropilha, pacificação do Brasil, guerra 
do Paraguai, libertação dos escravos,Pr~ 
clamação da RepÚblica, RepÚblica velha 
( Getúlio Vargas ) , Estado Novo, Governo 
de Figueiredo, Sarney e Collor. 

4) :Eccn.:.F:: :JC T:L::;I j : ( Corre spondente a e; I 

Serie do 1 ~ Grau ) 
::1c...;i'Çes br ::.sHeir:::.s , cl i ,as , vec;e tação 
relevo, :üt'i.rct,;rafia, ;;.:;pc. ctos ~1umanos, 
e econÔ.nicos , popula:;ão , rede urbana , 
a t,'TiCul tura, pecuária, CY.tre o:!.ViSwO ~1 
ner~l , ativid~de industrial , transpor
te e comuni cação, comércio , 

~'!acr:.pá-AP, H de Janeiro de 1994 . 

. 'AUTARQUIAS SOB REGIME 
.J}tpERE;NC~ 

JUCAP 

' ~IUCAPo•OOI/94 

o "-'rio a 1lallla CGIIICI'Cill c1o l!âclo c1o Amlp6, CouWtrudo caber 

DIÁRIO OFICIAL 
• ~ CoiDa'cial elo i!llldo llo- Áilllfl', dednr OI nJora du tlbcW I'CIDilD<Rióriu doo 
oeniçoo que proota; 

c-l4cnado que o 61tima ~wte ocamu em OI de deumllro de 1993; 
C..W.rudo a ......aidade de m.1im 01 valores c1u tabew de acordo 

C<liD OI iDdica ~ 

aum.n 
-Art.J• F.,_ doolanocloo 01- nlora da tabela IIIICXIIIe Da e11a 

raoluçio a que oe rd'= o Ila:mo lei o• 2.056 de .pode 1983, aplicando.~e o índice 
de 38%(triota e oito por tc~~to). o mesmo IUiorizado pelo Senhor Secre!Ario de Polftica 
Caucrcia1 elo Ministbio da IDdllllria, elo ~ e elo Turiomo, pera reaj~ em 
jancirol94 elo Cadutro Naciooal de Empreas, o:on!orme Porllria n• 020 de 17. 12.93, 
TELEXJCIRC/DNRCICOINFIN'022. 

Patápafo Primeiro- Para ticilitar o recolhimeoto, roram promGVIOOI 

pequc:ncll ajusta pera mais ou""""" em 1mbu u tabelu. 

-Art.2" Os IIOYOI valores que tnla e11a Rc.oluçlo erurom em vigor 110 dia 
3 de janeiro de 1994. 

PIZJUU ALCOWMBU 
Prtoldto!e da JUCAP 

ANEXO I AO DECRETO-UI N' 1056, DE 19 DI AGOSTO 011983 
Tabtla de ltderiada para 01 P~ dos Sen1ços de ltqblro do Comirdo 

JANIIROJ?i 
1. FIRMA INDIVIDUAL 

1.1. Collltiluiçlo 
1.2. ADOiaçlo de mudança de~ (ca:lusivomenle) 
1.3. Anolaçlo 
1.4. CIIICC!amenlo 

1 SOCDDADE IXCWSIVI SOCIIDADE ANÔNIMA, 
COMANDITA POR AÇOES I COOP'lRATIV AS: 
2. I. ConiJ'IIo Social 
2.2. Alleraçlo de~ (exclusivamente) 
2.3. Alleraçlo c:ootra!Ual 
2.4. Distnto social 
2.S. LiQuidaçlo 

IM 

18.1SO,OO 
3.62S,OOI 

14.S21,00 
7.261,00 

44.76S,OO 
8.947,001 

3S.812,00 
22.256,00 
22.378,00 

I 3. EMPREsA- PÚBUCA,SOCIEDÁDI DI ICONõMIA 
MJSTA,COOPERATIVAS.SOCIIDADES ANÔNIMA I IM 
COMANDITA POR AÇ0ES: 
3.1. Aios constitutivos n.os,oo 
3.2. Ala de Asxmbla.Gcnl Exlraordin6ria S8.087,00 
3.3. Ala de AJoembl& dos DebcllluriJtas S8.087,00 
3.4. Ala de AJoembl6a-Oeral ClrcliWia S8.087,00 
lS. Ala de AJoembla.Gcnl ClrcliWia el!xlracnlin6tia 69.693,00 
3.6. Ala de Aaoembi&-Ocnl de Fllllo, CiJio, IA<:olporaçlo, TronsfonnaçJo c 

LiquicSaçJo T7.43s,ooJ 
3.7. Ala de reunilo de Dimoria p emialo de aç1o S8.087,00 
3.8. Ala de reunilo de Diretoria C<liD cmialo de açlo 61.943,001 
3.9. Ala de reunilo elo ConJe1bo de AdminiJiraçio S8.087,00 
3.10. Ala de reunilo elo ConJe1bo FiJcal S8.087,00 

. I 

4. CONSORCIO E GRUPO DE SOCIEDADES: 
4. L Registro 
4.2. AlleraÇio 
4.3. Cancelamenlo 

5. FILIAL. SUcURsAL I OUJROS: 
S.l. Abertwa 
S.2. Allençlo 
5.3. Canccl1mento 

I 6. EMPRESA ESTltAN'GEIRA: 
6.1. Aulorizaçlo pera limciooar 110 PaiJ 
6.2. Naciooali1Açao 
6.3. Alleraçlo (moditieaçlo poslaiores hutoriaçlo) 
6.4. Cancelamento de aulorizaçlo 

7. DOCUM!.NTOS DIVERSOS: 
7.1. Arquivamento ou anotaç1o de. publica3es de aios de 

de finou individuais 
7.2. Arquivamento de carta de serc:ote 
7.3, Oíííialo elo "Diário OticW""' 
7.4. Arquivamento de proc:uraç1o 
7.S. CIIIICC1amento de prodllçlo 
7.6. Arquivamento de emanei~ 
7.7. Arquivamento de oulroo docwneolos de inlefcae ela empresa 

g, AGENTES AUXIl.JARES DO COMÉRCIO: 

17.435,00 
42.S92,00 
S8.087,00 

18.1SO,OO 
14.S21,00 
10.887,()(\ 

104.S43,00 
78.406,00 
67.761J,OO 
67.761J,OO 

sociedade ou ~ 21.782, 
10.887, 

21.782,00 
10.887,00 
21.782,00 
21.782,00 

8.1. Malrlcula de lrldutor e inlbprete comcrcia1 36.302,00 
8.2. Malrlcula de preposto de lrldutor e inlbprete c:omen:ial 18. I S 1,00 
8.3. CIIIICC!amenlo da malrlcula de lrldutor e inlbprcle comcrcia1 9.189,00 
8.4. Numc:ntçlo •acJ hoc" de lnldutor e inlbprete comercial 7.262,00 
8.S. Matricula de leiloeiro 36.302,00 
8.6. Matricula de preposto de leiloeiro 18.1 SO,OO 
8. 7, Cancelamento da malrlcula de leiloeiro ou JlRPOifO de leiloeiro 9. 189,00 
8.8. Nomcaçlo de lnlpicbcUo, admiDillrador de II1D&ZáD de dep6alto, c:omtor ofic:ial de 

mc:rcadoria c avaliaob comcrcia1 36.302,00 
8.9. Cancelamento de DOmeOÇio de trapicboiro, admillillrldor de arma:úm.de dep6sito, 

c:crretor ofic:ial de mc:rcadoria e avaliador comercial 9.193,00 
8.10. Malricula e CIIICCiamento da malrlcula de cmp. de II1D8Zbn acn1 47. 194,00 
8.11. FiJcalizaçlo de UIIIIZâD geral c trlpicbe por unidade de 

operaçlo anualmente 14S.I98,00 
8.12. FiJcalizaçlo de leiloeiro- por leillorealizldo 14.S21,00 

9. PROnÇÃO AO NOME COMERCIAL: 
9.1. Arquivamento 
9.2. Alleraçlo 
9.3. Cancelamento 

10. AUTENTICAÇÃO: 
10.L LiYI'II cncardenodo ou bloco de ficbu....Cooadu 
10.2. C011junto de fichas avu!Ju: 

10.2.L -Ato! 100 ficlw 
10.2.2. -Acima de 100 ficlw,por lole adiciooal de ato! SO fichu 

10.3.LiYI'O encadernado ou bloco ou bloco de ficba IIDfonada por 
lranJCer&cia 

10.4. Oulroo decumenlos por via 
11. CERTIDÃO E BUSCA: 

li . I. Por folha Cotoc:cpiada (incluindo foloeclpia e &lllallicaçlo) 
11 .2. Por folha dati1ocrafada 
11.3. Simplificada (Portaria DNRC o• 8180) 
li .4. Alravés de telex (por linha lranJcrila) 
II.S. BU8C& ou c:onsulla de documallos (por docummlo) 

11 RJ!CURSO: 

36.302,0C 
36.302,00 
14.S21,00 

7.262,00 

10.887,00 
3.625,00 

lamo de 
7.262,00 
L929,00 

3.174,00 
3.174,00 
3.174,00 

345,00 
1.929,00 

12. L Pedido de reconsidenlçlo 7.262,00 
12.2. InlerpOSiçJo de...,...., (wao 4• c1o Doemo •• 86.764, de 22 de dezembro de 

1981) 14.521,00 
12.3. lnlerpOSiçlo de ra:uno (artiao S3 da lei o• 4.726165) 58.087,00 

13. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE COMERCIAHTE: 
13.1. Titular de fuma individual 
13.2. Dimor,serente ou I"'Jll''O"DIADte de JOciocladec ouii'Oa 

14. CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS: • DAJUI 
14.1. Collltiluiçlo de fuma individual 
14.2. Constiluiçlo de sociedades 
14.3. Anotoç1o de fuma individUII 
14.4. Altt:raçlo de sociedade 
14.5. Abertwa de filial - fuma individUII 
14.6. Abertwa de filial • ooc:ioclade 
14.7. Proleçlo ao nome c:omen:ial 
14.8, Proleçlo nacional de designaçlo de lf\IPO 

1S. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇOES CADASTRAIS: 

l62S,OO 
7.261,00 

165,00 
1.980,00 

76S,OO 
1.980,00 

76S,OO 
165,00 

1.320,00 
14.600,00 

- lnformaç6es que envolvam ou nlo desenvolvimento apecia1 de JXOIRIDU pera 
proceaameoto de dados, dentro du ~ e paiodicidade definidu pelo DNRC: o 
pnoço oert equivalente ao culto elo fomecimeolo ela infiXIDIIÇio, nlo implicando p 
a<yamento em 6nu.s pera o ua*io. 

ANEXO U AO DICREfO.L!I N' 1056, DI U DI AGOSI'O Dl 1983 
Tabela de Rer~ pera u mulw aplicadu pelo Departomeoto Naciooal de RqiJiro elo 
Comâ'cio e pew1~mlu Comeraais 

L Por ~ capiluladu ou leia ou rqulamalloa 'IIJI 4iaciplillam u 
atividada de Aaenla AIIXi!Wa elo Comúoio, de.....,.... praia c -
llljeiloa ao CODtrolc c fin:alizaçlo doo 6r)loo de nsiJ1r0 elo CIOIIIãào 449,00 

2. Nas rcincicleociu du illftoç&o prnitta 110 i-&DICrior S64,00 
3.Por infri&f:ocla du e.....,... que ......,P""Iwn o aro IUI.arWoli'f du 
empreou estrqciru, da m. de ~ elo MIC, para u quw n1o 
~cominada pena 8.64_3,00 

Pág. 5 

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA 

I 

[CODAP 
PROCESSO NO 001/94 
INTERESSADO : SALOM!O ALCOLUMBRE ' CIA LTDA 
VALOR : 427.834,00 _ 
ASSUNTO : Inexigibilidade de Licitaçao 

!!!!.§.!.!~.!f~!.!Y~ 

Justifica-se a Inexigibilidade de Lici 
ltação nos termos do Artigo 25, I da L~i 8.666/9~, 
por tratar-se de representante comerc1al esclus~ 
vo conforme demonstra certidão da Junta ComeE 
ci~l do Estado do Amapá, onde a referida empresa 
é declarada distribuidora exclusiva de peças e 
acessórios fabricados ou fornecidos pela Vol~sw~ 
gem Caminhões Ltda e de su~ linha comerc1al , 
para todo o Estado do Amapa. 

Aprovada e ratificada ~ presente 
ser publicada nos termos do art1go 26 da 
8.666 /9 3. 

deve 
Lei 

ADAF 

Macapá(AP), 14 de janeiro de 1994 

RICARDO PONTANELLA 
Assessor Jurídico 

Solicito aprovação 

A DPR 

Macapá(AP), 14 de janeiro de 1~ 

VALTER RUBRN V. L. VIEIRA 
Presidente da CPL 

Aprovo a justificativa de Inexigibilidade 
de Licitação do Processo no 001/94-SALOMAO ALCO 
LUMBRE & CIA, no valor de CR$ 427.834,00. -

Macapá(AP), 14 de Janeiro de ~4 
JOBL NOGUEIRA RODRIGUES 

Diretor Administrativo Financeiro 
Ratifico a decisão supra, referente a Inexigibil!< 
dade de licitação do Processo no 001/ 94-SALOMAO ' 
ALCOLUMBRE & CIA, nos termos dos artigos 25, I e 
2~ da ·Lei 8.666/93-Publique-se. 

Macapá(AP), 14 de Janeiro de 1994 
VBRA LOCIA DA SILVA MONTEIRO PONTES 

Diretora Presidente 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 11 VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 17 DE JANEIRO DE 1994 

Juiz Federal MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Dir.Secretaria: Maria dos Anjos Tavares da Silva 

Exec. Fiscal 
Exeqüente 
Executado 

Exec. Fiscal 
Exeqüente 

Procuradires 

Executado 

Carta Precat. 
Requerente 
Requerido 

93.0000306-2 
FAZENDA NACIONAL 
D.A. SILVA 
"Intime-se o Executado para reco
lher as custas devidas. Mcp,17. 01 . 
94. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS
Juiz Federal Substituto." 
Obs . O valor das custa é no valor 
de Cr$ 437,11 (quatrocentos e trin 
ta e sete cruzeiros reais e onze 
centavos). 

93.0000737-8 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBI 
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENÕ 
VÁVEIS - IBAMA 
José de Arimathéa Vernet Cavalcan 
te e Maria Benigna O.do N. Jucá -
ANTÔNIO MARQUES FILHO 
"J. Indefiro. O Exeqüente deverá, 
inicialmente,,cumprir 9 despacho 
de fl . 11 . Apos, podera~ se des~
jar, pleitear a suspensao da açao. 
I. Mcp, 17.01.94. MARCUS VINICIUS 
REIS BASTOS- Juiz Federal Substi
tuto ." 

93.0000984-2 
FAZENDA NACIONAL 
RUDA CONFEÇÕES EM COURO LTDA 
"Intime-se o Executado da Penhora 
de fls. 12/13 . Mcp, 17.01.94. MAR 
CUS VINICIUS REIS BASTOS- Juiz Fe 
deral Substituto . " -

AUTO DE PENHORA 

Aos quatorze dias do mês de dezem 
bro do ano de mil novecentos e nõ 
venta e três, nesta cidade de Ma= 
capá, às 11:00 horas , eu Oficial 
de Jus~iça Avaliador da 11 ~eção 
Judiciaria do Estado do Amapa, em 
cumprimento ao R. Mandado de fl .. 
extraído dos autos da ação ge Exe 
cuçao Fiscal - Carta Precataria ~ 
93.0000984-2 que a FAZENDA NACIO
NAL move contra RYDA CONFECÇÕES EM 
COURO LTDA procedi a Penhora dp 



Macapá, 19-01-94 
bem a segui r especificado: 01( um )· 
Cheque de n2 010168, do Banco n2 
275, no valor de Cr$ 427.CXXJ ,OO (Q.J~ 
trocentos e vinte e sete mil cru
zei r os reais) de titularidade de 
Guai racá Carvão Nunes, nominal à 
Justiça Federal , que fo} depo~it~ 
do confo rme Gui a de Deposito a Or 
dem da Justiça Federal nº 0658 .05 . 
00000061-1 . Do que para constar, l~ 
vrei o presente auto que vai,dev! 
damente assinado por mim Jose Zito 
Magalhães Neto- Oficial de Justi
ça Avaliador . 

AUTOS COM DESPACHOS IDÊNTICOS 

Exec . Fi scal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

Exec. Fi scal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

Exec. Fiscal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

93.0000663-0 
lNSTI'IUl'O BRASllErnD DO MEIO AMBIOOE E 
DOS RIDJRSC6 NATURAIS REOOVÁVEIS - !BAlofA 
José de Arimathéa Vernet Cavalcan 
te e Maria Benigna O. do N. Jucá -
MANOEL DE SOUZA PEREI RA 

93. 0000665- 7 
INSTI TUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBI 
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENÕ 
VÁVEIS - IBAMA -
José de Arimathéa Vernet Cavalcan 
te e Maria Benigna O. do N. Jucá
MANOEL DE SOUZA PEREIRA 

93 .0000667- 3 
INSTITUTO BRASI LEIRO DO MEIO AMBI 
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENÕ 
VÁVEIS - I BAMA -
José de Arimathéa Vernet Cavalcan 
te e Maria Ben igna O. do N. Jucá 
MANOEL DE SOUZA PEREIRA 
"J . Defiro a suspensão por 6 (seis) 
meses. I. Mcp, 17.01.94. ~IARCUSIJ! 
NICIUS REIS BASTOS- Juiz Federal 
Substituto." 

AUTOS COM SENTENÇAS IDÊNTICAS 

Exec .Fiscal 
F:xeqüente 

Procuradores 

Executado 

Exec. Fiscal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

93.0000548- 0 
INSTITUTO BRASI LEIRO DO MEIO AMBI 
ENTE E DOS RECURSOS NATURAI S RENÕ 
VÁVEIS - I BAMA -
José de Arimathéa Vernet Cavalcan 
te e Maria Benigna O.do N. Jucá -
COMÉRC IO E REPRESENTAÇÃO NONATO 
LTDA 

93 . 0000553- 7 
I NSTITUTO BRASI LEIRO DO MEIO N~BI 
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENÕ 
VÁVEIS - IBAMA -
José de Arimathéa Vernet Cavalcan 
te e Maria Benigna O. do N. Jucá
JOSÉ FERREIRA DA SILVA JÚNIOR 
"Vistos, etc . .. Ex pos itis, comes 
teio no art . 794 , I, do CÓdigo de
Proc esso Civil , J ULGO EXTINTA a 
Execução Fiscal. Custas pelo Exe
cutado . Transi t ada em j ulgado es
ta sentença, cancele- se a penhora 
acaso efetivada e remetam-se os 
autos à contadoria para cálculo 
das custas devidas . ApÓs , intimem-
se o Executago para recolhê- las . 
P. R. I . Macapa, 17 de janeiro de 
1994 . l~ARCUS VINICIUS REIS BAS
TOS- Juiz Federal Subst ituto . " 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente expediente 
feitos civeis para conhecimento de despachos 
sentenças . 

08 
e 

Macapá, 18 de janeiro de 1994 . 

S Ú M U L A ( •) 

u Plenário, em sessão ordínaria de 14 de outul;lro 
de 1993 , aprovou o seguinte eryunc iado de sua Sum~ 
la.~. que sera 12ublicado no "Diario ga Justiça da ~ 
niao" , por tres v~zes , em d?tas proximas, e nos 
"Boletins das Seçoes Judiciarias", nos termos do 
art. 114 do RITRF - 1~ Reg i ão . 

SÚM U LA N. 17 
Não existe direito adquirido à incorpo 

raçao aos §alários 1 vencimentos, proventos, so l~ 
dos e pensoes, do indice de reajuste de 84,32% 
de março e reslduos,de j aneir~ e f eve reiro de 
1990 (Medida Provisoria nº 1~4/90 e Lei nº 
8.030/90). 

R E F E R Ê N C I A 
Incidente de Uniformização de Jurispru 

~
~ncia na Apelação clvel n2 92 . 01 . 31241-5/DF ' (Pl~ 
ario , em 14 .10.93, DJU, II, em 11.11 . 93 , p . 
8034/5). 
NAC n2 91 .01.10869-7/DF (Plenário, em 25 .06.92, 
JU , II , em 03.09.92 , p. 26 .859) . 

MS nº 21.216-1/DF (Plenário - STF , Re l. Ministro 
'ictávio Gallotti, em 05 .12.90, DJU , I, em 28.06 . 

1 ' p . 8 . 905) . 
E nº 140.768- 9/DF (1~ Turma - STF, Rel. Ministro 

~
~l~~9~~)~ello , em 09.03 .93 , DJU , I , em 23 .04 . 93, 

E n2 140 . 769-7/DF (2~ Turma - STF, Rel. Ministro 
arco Aurélio , em 11.05 . 93, DJU, I, em 11. 06 . 93 , 
. 11. 530) . 
S n2 2.579-7/DF (3& Seção - STJ , Re1. Mini stro 

Assis Toledo , em 06 .05.93 , DJU, I , em 14.06.93 , 
p . 11.765) . 
~S ry2 2.698-4/DF (3~ Seção- STJ , Re1. Ministro 
Jose Dantas , em 20 .05 .93 , DJU , I , em 14 .06 .93 , p. 
11.756 ). 
MS n2 1.998-0/DF (31 Seção- STJ , Rel. Ministro 
:esta Lima, em 06 . 0~ . 93, DJU , I, em 07.06.93, p . 
11 . 231). . - . 
MS n2 2.232-2/DF (31 Seçao- STJ , Rel. Mini stro 
Vicente Cernicchiaro, em 06 . 05 .93 , DJU , I , em 
07.06 .93 , p . 11.232). 
AC n2 92 .01. 29182- 5/DF (1ª Turma, em 29.06 . 93 , 
DJU , II , em 23 . 08.93 , p . 33 . 277) . 

DIÁRIO OFICIAL 
AC nº 93 .01.06840- 0/DF. (2ª Turma, em 
DJU , II , em 16.08.93 , p . 31.896). 
~c nº 93 .01.08472-4 / DF ( 1 ~ Tutma , em 
DJU, II , em 20.09.93, p. 38 .598) . 
AC nº 92;01 .16021-6/DF (1ª Turma , em 
DJU, II , em 30.08.93, p. 34.634) . 
AC nº 91:01 .04791 - 4/GO (2~ Turma, em 
DJU, II, em 23.08 .93, p. 33.~10) . 
MS nº 91 .01 .03681 - 5/DF (Plenario , em 
DJ U, I I, em 01 .02 . 93, p. 1 . 6§7). 
MS nº 91.01 .01869-8/DF (Pl enario , em 
DJU, II, em 12.11 . 92 , p. 36 . 77~/9). 
INAC nº 90.01 . 15630- 4/DF (Plenario , em 
DJU, II, em 26.03. 92, p. 6 . 916/7). 
~C nº 92 .01 .32510- 0/DF (1ª Turma , em 
pJU, li , em 29 .11.93, p . 51.426) . 

(DIAS: 13, 14 e 17 .01. 94) 

15 .06.93, 

17 .08 . 93, 

22.06 . 93 , 

15 .06 . 93, 

22 .10 . 92 , 

.08.10 . 92 , 

20.02.92 , 

05 .03 .93 , 

(•)-Repub1icado por ter saldo com incorreção do 
original, no DJU , II, dos dias 26, 29 e 30.11.93 , 
páginas n2s 51189, 51405 e 51733 , respectivamente. 

TRIDUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DEPARTAMEtiro JUDICIÁRIO 

ATA DA CENTÉSJMA OCTAGÉSJMA TERCEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE DISTRIOOIÇÃO DO 
DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO DO EGRÉGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO A
~IAPÁ 

Aos dezessete dias do mes de janeiro do ano de mil 
novecentos e noventa e quatro, às 10:00 horas , na sala 
reservada ao Gabinete do Desembargador HCN.UJXl AMARAL DE 
MELLO CASTRO, Presidente , realizou-se a distribuição dos 
processos abaixo relacionados, conforme normas do 
Regimento Interno: 

CONSEIBO DA MAGISTRATURA 

01) - HABEAS-CORPUS N2 104/94 - CAPITAL 
IMPETRA!fl'E: Paulo Alberto dos Santos (Adv) 
PACIENI'E: Arnaldo Lopes de Almeida 
Alll'ORIDADE COATORA: Juiw de Direi to da 2ª Vara CÍ.

vel e de Fazenda PÚblica da Co
marca de 1·1acapá 

RElATOR: Exrro. Sr. Des. MELLO CASTRO 

02) - PETIÇÃO N2 004/93 - CAPITAL 
REQUERENI'ES: Carlo Giglio e Claudia Traversaro 
ADVCGADO: Antonio Atanazio Picanço Gonzaga 
ASSUNTO: Laudo de Habi litação para Adoção Interna

cional 
RElATOR: Exrro . Sr. Des. GILBERTO PINHEIRO 

Nada rr.ais havendo, o Sen1-Jor 
Desembargad9r encerrou a sessão . (Belª 
~larll de Fatlma Andrade), Di :-e tora do D amento Judi-
ciário, fi z datilogr~ar a presente~ a subscrevi . 

----=-= 1 q~·t<' {A~ Desembarg~or lro AMARAL DE MELLO CASTRO 
Presidente 

VAAA 00 TRIEIJN!i. 00 JÚRI E EXECUÇ)() PEN!i. 

EDIT 11L C€ OON\UCAÇ)() C€ JUAf.OOS 

A OOUTOAA PLA!C€ ~AAIA C€ PAAA LOOO, """· JUÍZA C€ O!lt!TO AUX!l!AA' 
DA VAAA 00 TRI8U'tli. 00 -Úll E EXfQ.Ç)() PEN!i., DA CXWAACA CE UN.t<>A, • 
NA. FORJ.IA DA LEI ,, ETC .. , 

FR SAfEA u todos Ós quo o presente EDIHl virem, ou dele conhecimen 
to tivere,, Que, d~ listo do!i Juradas alistados, os vinte c um (21) abaixa rele-'7 
c:ionsdo~, foro.~ sortca:SOs paro sci"'VircD nos sessões do Tri!:!Vnal do .Áiri , a t:orea 
in!cio nos ditl!l 18 , 21, 23 c 25.do .fevereiro de 1994 às 05:00 r-oras . 

01. EVA-.,tp.Q ~GIS SA\' TOS OA SILIJA D&tllogroro SEFIQ 
02 • ..0~ RICAACO DA COSTA Instrutor II SENAC 
OJ, LIOP<l!R DA CONOCIÇRJ 8AROOSA Desenhista 005P 
04. FRINCISCO CAALDS T. CE SIWTF«A Engenheiro Eletriciste CéA 
05 . ORLIWDILSON LErTE 'ENCONÇA Ins:rut:or li SENAC 
06. PEtro NIQI'iEMJ DA C. PI>H:IRJ Fq khinistretivo SEPLA'I 
O?. ..OS€ S€3P~:;T!)() LOPES LACERDA ;.g Admini :~tratiw $N';A 
0!3 . Mf.Pt..I OA SILVA. E SILVA A.551st AdN.nistra;~ 5ESC 
09. R.CUL\.NOO t.QI:ATO DA SILVA PI~S Engenhei ro Eletl"icista CCA 
10. AD!IJLSON V!EGP13 RJOOIGL€S Ag ~miniotrotivo 505P 
11 • A"JA RIJTH 00.\IÇJ'L ~5 0:: ASSIS P(J ~inistrotho SESIY 
12 . JOS( NIVJ'LCO 6AA90SA VIEIRA Ins trutor ll S!:NAC 
lJ. ELIA~A MAAIA CXJSTA LEITE Av P.dt:Unistratilt1J SEP!.A' 
14 . !ZAEEL ELUZA! C€ JESUS CAAOOSO RccreadOro sESC 
15 , lV/..'JlLZE VASfXJiCELOS EEZERAA Toe Contobilidaoe f.oUDITORlA 
15. JUAAEZ 801'1; NOVAS C€ A.MAL€S Toe k:.s Adr:~ finonc CCA 
1?. LUIZ GUIL>EA~E P. 00 NI\SC!I.ENTO f.g ~inistrativo sEFIQ 
18 . JO"'PI:; GUIMAA(;I..€ te J. FILHl Enge,hciro Eletriciste OCA 
19. EDSON MATOS AAAG)() AJx je E~cri tório OCA 
20. M't:AíA CE N!Qf.P.t W>M1-iJ Pg Ad:::inistratlvo SESA 
21. t:l.EIC€ "'-'E lOA BRITO Assir;tcnte Social ELfTRJMlRTl' 

t-.'OTIFICA, poh , a todos o~ Jura~os supra. rolacionodos e~ cornparocurem 
na Sel.o do$t1Mda ils ocssÕes do Tribunal do ..k.Íri desta. Cor=.arce~, no orédia dO FÓ
rum, :sito e Av , FAô, s /n'i, Bai rro Sente Rita , nosto cidtide , nos dio!l chores de
~igr.e~O $ o nos !!-Ubsoqvontes , enqucnto durarem e~ sessÕes, sob pene de l'l'l.Jlto na 
for12 do Lei, se intimt~dos não corrp:srccervm. 

Pera. conhecirrento de todos, e)911i!de- :so o presente EtJ! tal, que seré ' 
afi>codo 1"10 lugar da C05tume e publicado no 01Ôrio Oficial 
sodo nesta c-idade de ~4Ce+>ii-PQ,, ao:s dezenote dios da .. 
do num ,11, novecentoa a noventa e quotro {19Sa) , 
OA ROC'"!A, Chefe de secret~rio su:;,sti bJte~, au'.::5craw. 

CHA!IlADA DE EMPR3GADO 
A. R. FILHO & CI A. LTDA. , solicitP o compPrecime~ 
to do Sr . Elinal do Lopes Nunes , nest~ Empres~ , den 

tro de 03 dias . Para tratar de assunto de seu in 
teresse . 

CARTÓRIO JUCÁ 
P ROCLAMA DE CASAMENTO 

Pág. 6 

O oficial do cartório civil de casamento desta cidade de Mu
capá, Capital do Estado do Amapá, Rep. Fed. do Brasil, faz saber 
que pretendem se casar : EDUARDO DOS SANTOS DE OLIVEI
RA e DELLUIZA SIMÕES DE BRITO. 

Ele é filho de José Batista de Oliveira e de Maria Tavares 
dos Santos. 

Ela é filha de Luiz de Brito e de Delma Nazaré Simões. 

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

Maca pá, 14 de janeiro de 1994. 

HELENISE R. DA COSTA TORRES 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O oficial do cartório civil de casamento desta cidade de Ma
capá, Capital do Estado do Amapá, Rep. Fed. do Brasil, faz saber 
que pretendem se casar: DYHONE WILLIAM SILVA ALVES com 
SAMIA YUKA BORGES SHIBAYAMA. 

Ele é filho de Gervasio Rocha Alves e de Merian Nilce Silva 
Alves. 

Ela é filha de Yasuki Shibayama e de Maria Salete Borges 
Shibayama. 

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

Macapá, 17 de janeiro de 1994. 

HELENISE R. DA COSTA TORRES 
Escrevente Autor izada 

CARTÓRIO J UCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O oficial do cartório civil de casamento desta cidade de Ma
capá, Capital do Estado do Amapá, Rep. Fed. do Brasil, faz saber 
que pretendem se casar: RUBENS DO NASCIMENTO BATISTA 
e MARIA DO ESPIRITO SANTO MOREIRA DA SILVA. 

Ele é filho de Arnaldo Gomes Batista e de Salvina do Nas
cimento Batista. 

Ela é filha de Francisco Chagas da Silva e de Hilda Moreira 
da Silva. 

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

Maca pá, 18 de janeiro de 1994. 

SÔNIA REGINA SENA DE ALMEIDA 
Escreven te Autorizada 

Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais 

Prefeitura de Macapá 

SECRETARH MUHICIPAL DE AI:ii!INIST::l.AÇÃO 
COi;íiSSÃO PERI!iAiiEHTE DE 1ICI'fAÇÃO 

A.Y.J.§.Q 12& 1l.Q.l!A.Q.ÃQ 

A Prefeitura i•'i\micipal de !.íacaná, atra
vés de sua Comissão Permanente de Lici taç~o-CPIL•iSA 
avisa a q~em i nteressar possa, oue estará realizan 
do ~i ci-tação a nível de TOiiiADA DE PREÇOS , para ex; 
cuçao dos serviços a seguir relacionados : 
- TOMADA DE PREÇOS Nº 001/ 94-CP:WSA 

OBJETO : EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO :.:~JHICÍPIO DE 
r.1A.CAPÁ 

ABERTURA : 03 .02 .94 ÀS 15 : 30 HOR~S 
T011!ADA. DE PREÇOS !Iº 002/94- CPllftSA 
OBJETO : CONTR~TAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGI~\CIA 
ABERTURA : 03 .02 .94 ÀS 16 :00 HORAS 

As l ici tações realizar-se-ão n~ sala da 
Comissão Permanente de Li c i tação- Pl,ffi! , si to a ·Av . • 
Fab , 840-Centro, ocasião em oue serão recebidos os 
documentos e as propostas de ·preços . 

Para maiores esclarecimentos aos lici-' 
tantes , os Editais comple t os e demais informações . 
necessárias , estarão disponÍveis e poderão ser ob
tidos no endereço da Comissão até 48 (quarenta e 
o~to horas) antes da abertura das propostas, em h~ 
rario normal de expediente da Pn!rl! , das 07 : 30 às 
13:30 horas . 

Joa~~Ja s,/,a 
1Hfl1&rro r.:unldpa1 dt Admlnlltnlolo 

c P F 1t& 111 an sn 
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