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Q~eaETos I ~ ; Casa Civil ~ 
DECRETO N° 0268 DE 07 DE FEVEREIRO DE 1994. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil~ 

JUSTIFICATIVA N!l 016/94-0ICI 

ANNIBAL BARCEU.OS 
Governador 

Assunto: inexigibilidad~ de licitação 
Pedidos de Cotação n2s 014 , 037 e 060/94 , 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
I!Ue lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição 
do Estado do Amapá e de acordo com artigo 4° da Lei n• 0011 de 
12 de maio de 1992 e o contido no Oficio n• 01078/94-GAB/SEE
CE, 

RESOLVE: 

1° · Conceder o adiantamento em nome de IGUACIRA 
MARIA MORAES CASTRO, Agente Administrativo, nos termos 
do Item lll, parágrafo único do artigo 2" da Lei n• 0011 de 12 de 
maio de 1992, até o valor de CR$-1.400.000,00(hum milhão e qua
trocentos mil cruzeiros reais) destinados a custear despesas miú
das de pronto pagamento com material de consumo e serviços dE 
terceiros, objetivando a manutenção e adequação do desenvolvi
mento das atividades administrativas da Divisão de Apoio Adrni
nistrativo/SEECE. 

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 
Recurso.') FPE (101), Programa de Trabalho n• 03070202.243, nos 
Elementos de Despesa 3120.00 · Material de Consumo, o valor de 
CR$-500.000,00(quinhentos mil cruzeiros reais), e 3132.00 · ou
tros serviços de terceiros, o valor de CR$-900.000,00(novecentos 
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 
2". 

Macapá-AP, 07 de fevereiro de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0259 DE 07 DE FEVEREIRO DE 1994. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXJI da Constituição 
do Estado do Amapá e o contido no Oficio n• 01082/94-GAB/SEE-
CE, -

RESOLVE: 

Dispensar, TOMÉ PEREIRA PICANÇO, da função de con
fiança de Motorista, Código CDI-1, da Secretaria de Estado da 
Educação, Cultura e Espoite. 

Macapá-AP, 07 de fevereiro de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0260 DE 07 DE FEVEREIRO DE 1994. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiçõet 
Q!le lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXJI da Constituiçã.< 
do Estado do Amapá e o contido no Oficio n• 01082194-GAB/SEE 
CE, 

RESOLVE: 

Designar MIRAELSON SILVA DA COSTA, ocupante do 
cargo de Motorista de Veículos Terrestre, Classe D, Padrão I, do 
Quadro de Peeeoal do ex-Território Federal do Amapá, para exer
Cflr a função de confiança de Motorista, Código CDI-1, da Secreta
ria de Estado da Educação, Cultura e Esporte. 

Macapá-AP, Ó7 de fevereiro de 1994, 

ANNlBAL BARCELLOS 
Governado .. 

Ratifico na forma do Art . 26 
da Lei N2 8666/93. 
Ein , ....I!_) 01 1_..::.94.:__ 

NmBAL JWU.IJ.a) 

Governador 
I JUSTIFICAnYA 111 014/94-0ICI 

Assunto: inexigibilidade de licitação 
Pedido de Cotação n2. 0028/94 , 
Firma: VARIG S/A - Viação Aérea RioGrandense 
Valor: Cr$-8 .CXXl .CXXl,OO 

Justifica- se a inexigibilidade do ato licitató 
rio para contratação dos serviços de fornecimento de passa 
gens aéreas e transporte de cargas para a Casa Civil, ctU 
rante o exerclcio de 1994, tendo em vista a VARIG S/A - Viã 
ção Aérea Rio Grandense, ser a única E)rpresa aérea sediadã 
nesta Cidade a oferecer vôos diários para as principais Ci 
dades do Brasil , havendo desta forma inviabilidade de ComPe 
tição , cuja ação aàninistrativa encontra anparo legal nÕ 
CAPUT do artigo 25 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993 . 

·Macapá, 11 de janeiro de 1994 . 

A apreciação do Exm:> . Sr. 
Governador com o parecer 
favoravel desta CPL. 
Ein, _ 1_4_ / --.21._/ ~ 

MARIA DALVA DE FIGUEIREDO 
Presidente da CPL/GEA 

Chefe da Casa Civil 

* REPUBLICAOO POR HAVER SAÍDO CQ\1 IIIX::ORREÇÕES 
I 

JUSTIFICATIVA 111 015/94-0ICI 

Ratifico na forma do Art . 26 
da Lei N2 8666/93 . 
Ein, __ 17_/ _21___/_ 9_4-

.wmw. JWU.IJ.a) 

Governador 

Assunto: inexigibilidade de licitação 
Pedido de Cotação n2 0058/94 . 
Firma: INFRAERO-EMPRESA Brasilei ra de Infra-Estrutura Aero 

portuária. 
Valor: Cr$- 2 .500.CXXl ,OO 

Justifica-se a dispensa do ato licitatÓrio para 
utilização dos serviços de apoio e deco1ogem, estacionanen 
to , Rádio e Carunicação das aeronaves pertencentes ao Gove; 
no do Estado do Amapá, durante o execicio de 1994, tendo~ 
Vista .P. lNFRAERO - Eh\:lresa Brasileira de Infra-Estrutura 
~eroportuária, ser a única empresa a fornecer os referidos 
;erviço~ , havendo desta forma inViabilidade de CCXJlletição, 
;uja açao aàninistrativa encontra respaldo legal no CAPUT 
do artigo 25 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993. 

Macapá, 11 de janeiro de 199<1 , 

PAUID ROBERTO AGUIAR MARQJES 
Chefe da Casa CiVil 

A apreciação do Exmo. Sr. 
Governador com o parecer 
favorave1 desta CPL. 
Ein, ~ _2.!_/ ~ 

MARIA DALVA DE FIGUEIREDO 
Presidente da CPL/GEA 

• REPUBLICAOO POR HAVER SAÍDO CCM IOCORR&:Õ~ 

Firma: TelecarunicaçÕes do Amapá S. A. - TELEA!o\APÁ 
Valor: Cr$-800.00C,CO, Cr$-8 .CXXl.CXXl,OO e Cr$-300~00 

Justifica-se a inexigibilidade do ato licitató 
rio para contração dos serviços de telefonia urbanas e 
interurbanas para a Casa Civil do Governo do Estado do IVna 
pá, Vice Govemadoria e Rádio Difusora de ~lacapá, durante 
o exercicio de 1994, tendo em vista a Telecanunicações de 
Amapá S.A - TELEAMAPÁ, ser a única E)rpresa a fornecer o~ 
referidos serviços, tendo seus preços e tarifas, estipul_§ 
dos pelo poder publi:o, havendo desta forma inviabilidade 
de competição, cuja ação administrativa encontra amparo 
legal no CAPU'I' do artigo 25 da Lei 8666, de 21 de junho de 
1993 . 

A apreciação do Exmc. Sr. 
Governador com o parecer 
favoravel desta CPL. 
Ein, ~/ __ 01_ / ~ 

MARIA DALVA DE FIGUEIREDO 
Presidente da CPI./GEA 

Macapá, 11 de janeiro de 1994 

PAUID ROBERTO AGUAR 1<1ARQJES 
Chefe da Casa Civil 

• REPUBLICAOO POR HAVER SAÍDO CO~ INCORREÇÕES 

S~CRETARIAS DE ESTADO 

Administração 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL N° 006/94-SEAD. 

O Presidente da Comissão dos Trabalhos incumbida de 
proceder o Concurso Público; destinado ao provimento de cargos 
do Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá, para 
o Grupo Polfcia Civil e Grupo Administrativo, Sub-Grupo . Nível 
Superior, usando de suas atribuições legais, de acordo com 11 De
creto n° 1266, de 22.07.93, publicado no Diário Oficial do Estado 
n• 0634, de 23.07.93 e Editais n•s 016/93-SEAD, de 17.08.93, pu
blicado no Diário Oficial do Estado n• 0652, de 18.08.93 e 018/93-
SEAD, de 25.11.93, publicado no Diário Oficial do Estado n• 0728 
de 15.12.93, toma público o resultado parcial do referido Concur: 
so, constante do Anexo I deste Edital. 

Macapá-AP, 07 de fevereiro de 1994. 

~~~,, 
;rJ::dent~~Comis~~~ 
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JUS'J'IFICA'l'rVA DE SOLICn'AÇÃO DE. CCt<IPRAS E SEI1VIÇOS N2 001/94 
SE'.sA. 

ASSUNI'O: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 009/94- SESA 
VALOR: Cr$ 138 .915.000, 00 

JUSTIFICATIVA: 

Justi fica-se a inexigibilidade de licitação para 
fornecimento de oxi gênio l Íquido-gás às Centrais canali zadas 
instaladas nas Unidades de saúde , através' da Firma WHITE 
!Wl'I'INS GASES INDUSTRIAIS DO OOR'l'E S/ A., por ser a única fa 
bricante e distr i buidora de gases rredic i nais e indust riais 
ro Estado do Amapá. Esta just ificativa encontra erlbasanento 
legal ro disposto ro Art. 25 , I nciso I, da Lei 8.666, de 
;>1.06.93. 

Macapá-Ap , 24 de j aneiro de 1994. 

Dra. CARMEM rix;ÍA CRUZ lDBATO 
- Secretária de Estado da SaÚde-
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0318 0608 
0320 0626 
0336 0627 . 
0347 0630 
0349 0641 
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0342 0331 
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~~!Iil~~!lY~-º~-~Q~!~l!~Ç~Q_Q~-~Q~~~~~-~-~~~Y!ÇQ~-~~-QQ~L2~ 
SESA. 

ASSUNTO: l NEX!G! BlL! DADE DE LI CITAÇÃO 
PEDI DO DE COTAÇÃO NQ 023/94- SESA 
VALOR : Cr $ 20.000. 000,00 

.IUST!FICATIVA: -------- ---
J us t i fica-se a inexigib il ida de de Ji c itaç~o para 

p rcslaG~~ de serv iços no fornecime nto de ~gua c esgoto dos 
Órgãos pert e nc entes ; Sec re ta r i a de Sa~dc , no cxcrcf c io . de 
199lo a través da Companh la de Água e Esgoto do AMap~ - CAESA , 
Única Empresa no Esta do do Amapá. e fornecer os re fe r i dos ser 
viGas. Esta Jus t ificat i va encontra emba s amento legal no c; 
pu t do Art . 25 da Le i 8 .666 de 21. 06.93. 

Macap~ -Ap, 01 de fevereiro de 1 99~. 

~~~!!~!~~!!Y~-Q~-~2~!f!!~Ç~Q_Q~_fQ~~~~~-~-~~~Y!ÇQ~-~~-QQ~L2~ 
SESA. 

ASSUNTO: INEXIGIBlLlDAOE DE LICITAÇÃO 
PED I DO DE COTAÇÃO NQ 028 / 94-SESA 
VALOR: Cr$ 30.000.000,00 

J US TI I'ICATIVA: 

~ Just ifica-se a inexigi~ l l idade d~ lic i tação , para 
prc s taçao de scrv i~os no f o rnccJ mento de e nerg i a c l c tri ca 
aos Órg~os pertence ntes à Sccrc tar la de Sa ~de. no exe rcÍc io 
de 1994, através da Companhia de El et ricidade do Amap~- CEA, 
~nica Empresa no Estado do Ama p~ a f o rnecer os referidos ser 
viços . Es ta J ust ificat i va encontra embasamento legal no C~ 

0414 0545 
0416 0563 
0418 0585 
0441 0587 
0442 0607 
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0497 0619 
051 1 0651 
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0679 0816 

0684 0827 
0702 0831 
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0969 1129 
0970 1134 
0977 1159 
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1000 1407 
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1007 1427 
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1406 1436 
1448 1533 
1456 1537 
1462 1570 
1492 1607 
1502 1615 
1513 CONTADOR 1517 
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0091 0003 
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01 11 0010 
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0124 0110 
0140 0123 
0145 0100 
0146 0101 
0152 0103 
0169 01 17 
0185 0026 
0200 0014 
0202 0104 
0237 011 3 
0280 '0122 
0290 0004 
0319 0008 
0343 0105 
0345 0115 
0391 0007 
0392 01 07 
0394 0125 
0396 0102 
0436 01 09 
0437 01 19 
0454 0024 
0467 0011 
0483 0018 
0486 0025 
0535 

put do Art. 25 da Le i 8 . 666 de 21. 06 . 93 . 

Macap~ -Ap, OI de feve r ei ro de 1994 . 

Dra. CARMEM LÚCIA CRUZ I.OIIAT<i 
-Sec re L~ria de Es t ado da Sa ~de-
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~~~!!~!~~!!Y~-~~-~Q~I~!!~Ç~Q_Q~_~Q~~~~~-~-§~~~!ÇQ~-~~-QQ~L2~ 
SESA. · 

ASSUNTO: INEX!Gliiii.IIlA ilE DE LICITAÇÃO 
PI;Dl DO DE COTAÇÃO N° 029/94-SESA 
VALOR: Cr$ 5.000 .000, 00 

~~~!.!.~.!.~~!!Y~ : 

Prestação de Se rviços de Telecomunicaçoes como : 
t axa de l i~a ç~cs urba nas c inte rurba ~as dos telefones i nsta 
l ados nos Orgaos da Secretaria de Sa udc , re ferent e ao cxcr 
c ic i o de t 9<;l 4,~'!t~avés da Empresa Tcl cco~uni.ca~Õcs do Amapã 
S/A - TEL!AMAPA, uQi ca do Es tado do Amapa a f ornecer os r e fc 
r idos se rv i~os. Esta Just i fi cativa e ncontra emba s amento J ~ 
gal no Caput do Art. 25 da Le i 8 . 666, de 21.06. 93. 

Macap~-Ap , -01 de feve re iro de'l994. 

Dra. CARMEM J.ÚCIA CRUZ LO BATO 
-Sec ret~ria de Es tado da Sa~de-

JUS!!FI CATIV~-º~~Q~l~l!~Ç~Q_Q§_~Q~~~~~-~-~~~~!ÇQ~-~~-QQ~L~~ 
SESA. 

I :~:TO: INF.Xl ~I BH.IOAOE DE LICITAÇÃO 
PEOIOO OE ' COTAÇAO N2 020/94-SESA 
VALOR CR$ 170.000 . 000 ,00 



Juatlflca-ae a inalalbllidada da llcitaçaq pare 
).a ... •to de paaaoal recrutado eedlante Contrato de Locação 
de S.nlçoa .. caráter t...,ararlo, coofor.e Lel latadual nl 
009 de 05.05.1992, para auprlr aa neces!ldadea de aervlçoa ~ 
peracionala e servlçoa no .slst ... de aaude, no eKercÍclo de 

,1994. A presente Justificativa encontra ..basa .. nto les-l n~l 
dlapoato do Art . 25 •a Lei 8.666, de 21.06.93. 

Kacapa-Ap, 01 de fevereiro de 1994. 

Ora. CAllKEM LÚCIA CRUZ LOBATO 
-Secretaria de Estado da SaÚde-

JUSTIFICATIVA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS N2 008/94 
SESA: 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PEDIDO DE COTAÇÃO N2 027/94-SESA 
VALOR: Cr$ 5.000.000,00 

JUSTIFICATIVA: 

A presente despesa ea favor da [apresa XÉROX DO 
BRASIL S/A, tea coao obj~tivo c~stear encar~os com a locação 
de equlp ... ntos e assistencla tecnica das ~~&quinas xerox per 
tencentes a es~a Secretaria, no eKercÍcio de 1994, tendo , e; 
vista que as despesas de ll&nutenção são ~agas pela XÉROX ·DO 
BRASIL S/A, A inexigibilidade de licitaçao tem aaparo l egal 
no Caput do Art. 25 da Lei 8.666 de 21.06.93. 

Hacapa-Ap, 01 de fevereiro de 1994. 

Ora. CARHEH LÚCIA CRUZ LOBATO 
-Secretária de Estado da Sa~de-

JUSTIFICATIVA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS N2 009/94 
SESA: 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PEDIDO DE COTAÇÃO N!! 024/94-SESA 
VALOR: Cr$ 2.000.000,00 

JUSTIFICATIVA: 

A presente despesa ea favor da Empresa Trans porte 
Aéreo da Bacia Aaaz~nica S/A - TABA, tem como objet i vo cus 
tear encargos coa passagens aéreas e fretes ~ Secretar ia dê 
Sa~de, durante o exercÍcio de 1994. 

A TABA é a ~nica Empresa aérea no Estado que ope ra 
no t recho Hacapá/Olapoque /Hacapá, fazendo vo~s diariamente.A 
inextgibllidade de licita'<ão, tem amparo legal no Caput do 
'rt. 25 da Lei 8.666 de 21.06. 93. 

Hacapá-Ap, 01 de fevereiro de 1994. 

Ora. C~RHEH LÚCIA CRUZ LOBATO 
-Secretária de Es~do d~paÚde-

JUSTIFICATIVA DE SOLICIT~Q_Q!:~HPRAS E SER~!~-N!! O.!Q/94 
SESA. 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PEDIDO DE COTAÇÃO N!! 039/94-SESA 
VALOR: Cr$ 5.459.604,00 

JUSTIFICATIVA: 

Just i f ica- se a inexigibilidade de lic ita,.ão pa~a 
a contratação dos serviços de manuten,.ão e assist~ncia tec 
nica aos Equipamentos de Ultrassonografia, modelo SAL 380: 
ins talado no Hospital Geral de Hacapá . 

O presente servi~fO se rá executado pela fi rma TO~ 
HIBA HEDICAL DO BRASIL LTDA, fabricante exc lus iva do apare 
jlho, conforme carta de exc lusividade (anexa), tendo respa! 
do legal no Art . 25 , inc i s o I da Lei 8.666, de 21.06.93. 

Hacapá-Ap, 01 de fevereiro de 1994. 

Ora. CARMEM LUCIA CRUZ LOBATO 
-Secretária de Estado da Sa~de-

JUSTIFICATIVA DE_SOL!f!!~~~-~Q~RA~~-~~~~!~-~~-ºQ!!l~~ 
SESA. 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PEDIDO DE COTAÇÃO N2 042/94-SESA 
VALOR: Cr$ 7.496.000,00 

Justifica-se a inexigibilidade de l ic ita,.ão, • pa 
ra fornec imento de coabust Ível (Álcool Hidrat ado, Óleo Die 
se1 e Gasolina) , através do Pedido de Cota,.ão n!! 042/ 94,cor 
respondente ao total de Cr$ 7.496.000,00 (sete milhÕes , qu! 
trocentos e noventa e seis mil cruzeiros r eais) , em f avor da 
Firma CICAL- SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL DO AMAPÁ LTDA. 

Infor.amos que , trata-se de uma s ituação eme rgen 
cial, por motivo da Secretaria de Sa~de consumir bastante 
combustÍvel, em face de suas atividades serem desenvolvidas 
diurna e noturnas, não podendo haver paraliza,.ão nos serv i 
ços, principalaen~e as ambulâncias que transportam pac ie~ 
tes p~a realiza,.ao de exames , e pac ientes encaminhados do 
interior às Unidades de SaÚde do Estado. 

Para salvaguarda dos altos interesses da Admini s 
·. tra,.ão PÚbllca Federal e o fiel cuaprimento da Lei, esta 

justificativa encontra embasamento legal no d isposto do Art . 
24, Inciso IV, do Dec reto Lei n2 8.666 de 21.06.93. 

Hacapa-Ap, 03 de fevereiro de 1994. 

Ora. CARMEM LÚCIA CRUZ LOBATO 
-Secretária de Estado da Sa6de-

•WIWMII" (3R) Terceiro Tenro Aditivo 
ao CootratoA:àninistrativo nR 
001/ 93-SETRACI. 

Govenx> do Éstaclo do Mepá e 
o rbcleo de Proc1lção Artesa 
nal, can a interveniênci a dã 
SETRACI.. 

caJmW A1 teraoio c1as cláúsul•Q.Jar 
ta e Q.l.iuta cpe trata, re~ 
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~1 vsnente , ela IX>taçâõ e li~ 
ração oos recursos. .. 

CR$ 16. 717. 198,00 (Dezesseis 
MilhÕes, Setecentos e Dezes
sete Mil , Cento e Noventa • e 
Oi to Cruzeiros Reais) . 

31.03.94 

02.02 .94 

NIIIBAL lWDllm - Contra~ 
te-Adi tante . 

AlJIRl'O .J<Ju: IE OLJ.VEIRir.c<>!! 
tratado-Adi tante . 

MARIA Do\ GliJnA IE OLIVEIRA ~ 
JDmi...Interveniente-Adi tante 

:~rr: 
M.t:~~ 

[ COORDENÁDOmASESTADUAJS • - ~~ 

/Meio Ambient~ 

(P) Nº 009/94-<:EMA/ AP 

O COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AM 
BIENTE, usando das atribuições legais , conferi 
das pelo Decreto (N) N2 0304 de 18 de Dezembro 
de 1 . 991 , que reestruturou a Coordenadori a Estª 
dual do Meio Ambiente, no Estado do Amapá; 

RESOLVE: 

Art . 12 - Designar os servi dores 
MARCO ANTONIO DE LIMA NUNES, Chefe da Seção de 
Fiscalização e Recursos Faunísticos, HEBER DE 
ALBUQUERQUE ANDRADE, Chefe da Seção de Controle 
e Poluição Ambiental, ambos CDI- 2 e JORGE LUÍZ 
CARMO DE SOUZA, Motorista de Veicules Terrestre 
desta Coordenadoria, para Viajarem da sede de 
suas atri'.JuiçÕes MACAPÁ- AP, até os Munidpios ., 
de MAZAGÃO e LARANJAL DO JARÍ, com a finalidade 
de realizarem monitoramento de poluição sonor a 
e fiscalização de fauna e flora, no periodo de 
03 à 08 .01.94 . 

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

GABINETE DO COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO Ar.ffiiEN 
TE, em 1\!acapá-Ap , 03 de Janeiro de 1.994 . -

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
Coordenador-<:EMA/ AP. 

(P) Nº 010/94-GEMA/AP 

O COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AIJ 
BIENTE, usando das atribuições legais , conferi 
das pelo Decreto (N) Nº 0304 de 18 de Dezembro 
de 1 .991 , que reestruturou a Coordenadoria Estª 
dual do Meio Ambiente , no Estado do Amapá ; 

RESOLVE: 

Art . 12 - Designar os servidores 
ADEMIR COUTINHO, Chefe da Divisão de Registro e 
Licenciamento, CDS-1 e TIAGO RIBEIRO DA COSTA, 
Chefe da Seção de Monitoramento Ambiental CDI- 2 
desta Coordenadoria, para viajarem da sede de 
suas atribuiçÕes MACAPÁ- AP, até o Munidpio de 
CALÇOENE, com a finalidade de efetuarem averi
guação da invasão da área de exploração mineral 
da Empresa de Mineração Novo Astro S/ A por ~ 
rimpeiros, no perÍ odo de 07 à 08 . 01 . 94 . 

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

1 

GABINETE DO COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AMBIEN 
TE, em Macapá-Ap, 06 de Janeiro de 1.994 . -

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
Coordenador-<:EMA/AP. 

·· (P) N2 011/94-GEMA/AP 

O COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AM 
BIENTE, usando das atribuições legais, conferi 
das pelo Decreto (N) Nº 0304 de 18 de Dezembro 
de 1 . 991, que reestruturou a Coordenadoria Esta 
dual do Meio Ambi ente, no Estado do Amapá; -

RESOLVE : 

Art. 12 - Des ignar o servidor JOS~ 
CARDOSO NETO, ocupante da Categoria Funcional 
de Auxiliar Operaci onal de Serviços Gêrais, de~ 
t a Coordenadoria/ para viajar da sede de suas 
atri~ções MACAPÁ-AP, até o Munidpio de MAZA 
Glo, com a finalidade de subst~ tuir o yigilante 
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do Posto de Fiacaiização do Maracá, no perÍodo ' 
de 12.à 21.01 .94. 

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

GABINETE DO COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AMBIEN 
TE, em Mac~á-Ap, 11 de Janeiro de.l.994. -

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
Coordenador-GEMA/AP. 

(P) N2 012/94-GEM.A/AP 

O COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO .AM 
BIENTE, usando das atribuiçÕes legais, conferi 
das pelo Decreto (N) N2 0304 de 18 de Dezembro 
de 1 . 991, que reestruturou a Coordenadoria Est~ 
dual do Meio Ambiente , no Estado do Amapá; 

RESOLVE : 

Art . 12 - Designar os servidores 
MARCO ANTONIO DE LIMA NUNES, Chefe da Seção de 
Fiscalização e Recursos Fauni sticos CDI-2 LEON 
CÍ CORDEIRO ESPllillOLA, LUÍZ JOS~ DE BRI'rORAMO~ 
Agentes Administrativos e JORGE LUÍZ CARMO DE 
SOUZA, Motorista de Veiculas .Terrestre, lotados 
nesta Coordenadoria, para viajarem da sede de 
suas atribuiçÕes MACAPÁ-AP, até os MunicÍpios . , 
de TARTARUGALZINHO e PRACUÚBA, com·a finalidade 
de fazer em fiscalização de Pesca PredatÓria e 
fazer cumpri r a Portaria Estadual que estabele
ce o perÍodo da Piracema, nas localidades LAGO 
NOVO, FLEXAL e APOREMA, no per{ pdo de 12 à 24 . 
01.94 . 

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

GABINETE DO COORDENADOR ESTADUAL DO 1\:EIO A.VtBE:~ 
TE, em Macapá-Ap, 12 de Janeiro de 1 . 994. -

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
Coordenador-GEKA/AP. 

I TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL li 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 11 VARA 

ATA DE DISTRI BUIÇÃO AUTOMÁTI CA 

Juiz Federal 
Di r .Secretaria 

MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Maria dos Anjos Tavares da Silva 

Processo 
Classe 
Agravante 
Advogados 

Agravado 
Vara 

Processo 
Classe 
Autor 
Indiciado 
Vara 

Processo 
Classe 
Autor 

Agvogado 
R eu 
Vara 

Processo 
Classe 
Requerente 
Advogado 
Reque r ido 

Advogado 

V a rã 

94.0000041-3 Prot . 31 .01 . 94 
05004 - Agravo de Instrumento 
REGINALDO PINHEIRO BORGES 
AP288- Marcelo Cardoso Nassar e 
Hilton Gon~slves Ribeiro 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 
001 

94.0000042-1 Prot . 01 .02.94 
09008 - Inquérito 
UNIÃO FEDERAL 
ERIVALDO GONÇALVES DIAS 
001 

94.0000043-0 Pr9t . 03 . 02.94 
01000 - Ação Ordinaria 
MANOEL DE JESUS RODRIGUES BITTEN 
COURT 
RJ 54224- Pau lo André de Mello 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
001 

94.0000044-8 Prot. 03 . 02 . 94 
05020 - DeclaratÓria 
INCHA (FAZENDA NACIONAL) 
PA 134E- Edmee Moura Correa 
J9ÃO FRANCISCO MARTINS BARATA(ES 
POLIO) e FRANCISCO MARTINS BARA= 
TA, ANA MARTINS BARATA, JOÃO MAR 
TINS BARATA, MARIA COVOS BARATA
e CACILDA MARTINS BARATA 
PA 446R- Raimundo Teixeira de Sou 
za 
001 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

_ , Contém a presen te ATA DE DISTRI-
BUIÇAO AUTOMATICA 04 processos. 

Macapá, 04 e fevereiro de 1994 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMÂPÁ 

SECRETARIA DA 11 VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 1994 

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



Macapá, 08-02-94 

Exec. fiscal 
Exeqüente 
Executado 
Advogado 

Ação criminal 
Autor 
Réus 

Advogado 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

-Ex e c . Fiscal 
Exeqüente 

Procuradores 

Exec utado 

Exec . Fi scal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

93 . 0001U~b-<l 
FAZENDA NACIONAL 
LÁZARO PELAES PANTOJA 
PA23T- Tobi as de Carvalho Montei 
r o 
"J. Inde firo, eis qye o suposto 
"emprestimo compu lsorio" que 9 
Requer ente afirma i ra receber so 
podera vir a ser instr~mento ap
to a garant ir a execuçao de for 
minunciosamente determinado , va
le dizer, se constitui ou não 
crédito , data de seu vencimento , 
quantum, etc . aêsinq ao subscri
tor desta petiçao ! ~ , (quinze) d! 
as para cumprir o dispqsto no 
art. 56 , § 2º, da Lei ~2 ~~- 21~63 
I . Mcp , 03 .02 .94. MARCUS VINIÇI 
US REIS BASTOS - Juiz Federal 
Substituto." 

AUTOS COM SENTENÇA 

92 .0001121-7 
JUSTIÇA PÚBLICA 
LUIS SARMENTO FILHO, GRACILI ANO 
BRANDÃO MACIEL, REGINALDO FERREI 
RA e REGINALDO RODRIGUES LIMA -
Defensoria PÚblica 
"Vistos , etc . . . 5.- Por todo o 
exposto , DECLARO EXTINTA .A PUNI- · 
BILIDADE (CPP art . 61 , caput) , em 
face da ocorrência da prescrição 
da pr etensão punitiva (CP . art . 
107, I V) . Pu~lique-se ,, Registre
se e I ntimem-se . Macapa, ·02 de 
feve reiro de 1 ~94 . MARCUS VINICI 
US REIS BASTOS - Juiz Federal 
Substituto ." 

AUTOS COM SENTENÇAS I DÊNTICAS 

93 . 0000440-9 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AM
BIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA 
José de Arima théa Vernet Caval
cante e Maria Benigna O. Jucá 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO NONATO 
LTDA 

93 .0000442-5 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AM
BIENTE E DOS RECURSos · NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA 
José de Arimathéa Vernet Cavalcante e 
Mari a Ben igna O. do N. Jucá 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO NONATO 
LTDA 

93.0000546-4 
I NSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AM
BIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA 
José de Arimathéa Vernet Cavalcante e 
Maria Benigna O. do N. Jucá 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO NONATO 
LTDA 

93 .0000547-2 -
I NSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AM
BIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA 
José de Arimathéa Vernet Cavalcante e 
Maria Benigna O. do N. Jucá 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO NONATO 
LTDA 
"Vist os , etc ... Ex positis, com 
esteio no art . 794, I , do CÓdigo 
de Processo Civ~~ , JULGO EX'l'I N'l'A 
a Execução Fiscal . Cus tas incabi 
veis na espécie . Transitada em 
j ulgado esta sentença, cancele
se a penhora acaso formalizada e 
arquivem- se os autos com baixa 
na distribuição . P . R. I . Macapá, 
03 de fevereiro de 1994 . t·1ARCUS 
VINICIUS REIS BASTOS- Juiz Fede
ral Subs titu to ." 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

, Contém o presente expediente OS 
fei t os cíveis e 01 criminal para conhecimento de 
.espachos e sentenças . 

Macapá , 04 de feverei r o de 1994 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 1~ VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 1994 

J uiz Federal 
Dir .Secretaria 

Mand . Segurança 
Impetrante 
Advogados 

I mpet r ado 

Exec . Fi scal 
F. xeqüente 

Procurador es 

Executado 

MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Maria dos Anjos Tavares da Silva 

93.0000600-2 
PATRÍCIA VALES -GONÇALVES BATISTA 
AP 201A- Eraldo Alves -Correa e 
AP306B- José AntÔnio Thomaz Neto 
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO LEGI 
ÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA.- -
"J. Defiro até o decurso do pra
zo recursal. I . Mcp, 04.02 . 94. 
MARCUS VINICIUS REIS BASTOS- Juiz 
Federal Substituto . '' 

93.0000556-1 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AM
BIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA 
J osé de Arimathéa Ve rne t Caval- , 
cante e Mari a Benigna O.do N. Juc< 
JUMBO-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A· 
LIMENTOS 

DIÁRIO OFICIAL 

" Inti~e-se o Executado da penho
ra. Decorrido o prazo para ofer~ 
c imento de Embargos . Voltem-me. 
Mcp, 04 .02 . 94. MARCUS VINICIU~ 
REIS BASTOS- Juiz Federal Subst~ 
t uto . " 

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

Aos · primeiros dias do mês de f !:_ 
reiro do ano de mil novecentos e 
noventa e quatro nesta cidad~ de 
Macapá , ~s 10 : 25 horas , eu Ofic! 
a1 de J ust!ça Avaliador da 1ª S!:_ 
çao Judiciari a do Amapa , em cu~ 

primeryto ao R. Mandado d~ f ls . .. 
extraído dos autos da açao de E
xecução Fiscal n2 93:0000556-1 , · 
que o IBAMA move contra J~O -
Ind. COM. ALIMENTOS, procedi a 
Penhora e Avaliação do bem a se
guir especifi cado : Uma casa res! 
dencial , com seu re spectivo ter
reno medindo 16mx40m , sito Av . 
Ri o Branco , 940- B. da Hospitali 
dade , ~unicÍ&io de,Santana-AP . - _ 
Obs . Nao esta o imovel registra
do em nome do atual proprietario 
o Executado e também não é regis 
trado no CartÓrio de Regist r o nP. 
imÓveis. A casa é mista, em madei 
ra e aluená r ia, possui uma pisc f 
na medindo 6mX3 , 5m , a qual avalfo 
em Cr$ 4 . ooo.'ooo,qo (Quatro mi
lhÕes de cruzeiros reais) . F e i té' .. 
a penhora deixei o bem em mãos do 
Sr . JOSE COLARES BRANDÃO, R.G. nº 
17 . 559-AP o gual na qualigade de 
fiel depos i tari2 deste Juizo , co~ 
prometeu- se a nao abrir maos do 
bem sob as penas da Lei . Do que , 
para ·canstar, lavrei o presente 
auto que vai devidamente assina
do por mim oficial de Justiça- A
val iador- Te r ezinha de Jesus B. 
Leite e pelo depositário . 

93.0000557-0 
INSTITUTO BRASILEIRO DO lotEIO AM
BIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA . 
José de Arimathéa Vernet Cacalcaryte 
e Maria Benigna O. do N. Juca 
JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA 
"In,time- se o Executado da penho
ra . Decor rido o prazo para Emba~ 
gos , voltem- me . Mcp, 04 .02 . 94 . 
MARCUS VINICIUS REI S BASTOS- Juiz 
Federal Substi t uto ." 

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 

Execução Fiscal : 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

Exec . Dive r sa 
Exeqüente 
Advogado 
Executados 

Advogado 

Exec . Diversa 
Exeqüente 
Advogado 
Executado 
Advogado 

Aos Primeiros dias do mês de . fe 
verei r o do ano de mil novecentos 
e noventa e quatro nesta cidade 
de Macapá, ~s 9 :15 horas , eu Of i 
c i al de Justiça Avaliador da · 1~ 
Seção Judiciária do Estado do A
mapá, em cumpriment9 ao R. Manda 
do de fls . . . , extraído dos autos 
da ação de Execução Fiscal nº 
93.0000557-0 que o IBAMA , move 
contra JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA,pro 
cedi a Penhora e Aval iação do 
bem a segui r especifi cado : Uma 
máquina de Desengrosso . marca m~ 
zuti~ cor verde ,· em perfeito fun 
cionamento, máqui na antiga , a 
qual avalio em Cr$ -800.000 ,00(0! 
tocentos mil cruzei r os reais). 
Feita a_penhora ,deixei o bem em 
mãos do Sr . JOSE RIBEIRO DE SOU
ZA , o qya l na qual id~de de fiel 
depositaria geste Juiz2, compro
meteu- se a nao abrir maos dp bem 
sob as penas da Lei . Do que para 
constar, lavrei o presente auto 
que vai devidamente assinado por 
mim rerezinha de Jesus B. Leite
Ofial de Justiça Avaliador e pe~ 
lo depositário . 

93.0000637-1 
INSTITUTO BRASI LEIRO DO MEIO AM
BI ENTE E DOS RECURSOS NATURAI S 
RENOVÁVEIS - IBAMA 
José de Arimathéa Vernet Cavalcante 
e · Mar ia Benigna O. do N. Jucá 
MADEIREIRA MIRASSOL LTDA 
"Suspenda-se a execução até nova 
manifestação do Exeqüente . t4cp , 
04. 02 .'94 . MARCUG VI NICIUS REIS 
BASTOS- J uiz Federal Substituto ." 

92.0000338- 9 . 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
AP301A- Samir Nacim Francisco 
BOUTILLIER- COMÉRCIO,REPRESENTA
ÇÃO CONST~UÇÃO E INCORPORAÇÕES 
LTDA, JOSE CARLOS FERREIRA SAN
TOS, ISABEL DA SI~VA COSTA FER
REIRA SANTOS, JOSE CARLOS COSTA 
FERREIRA SANTOS e ALEXANDRA MA
RIA COSTA FERREIRA DANTOS 
PA1924A- Fernando Alves Soares 
"J . I ntimem-se os Executados pa
ra se manifestarem sobr e o docu
mento . de f ls . 205/206 . Mc p, 04 . 02. 
94 . MARCUS VINICIUS REI S BASTOS
J uiz Federal Substituto ." 

92.0001549-2 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
AP317A- Gerson Schwab 
JURANDIR DE OLIVEIRA LAMARÃO 
AP243A- Edmílson Farias Montei r o 
"J . Indefi ro . Trata-se de Execu-
ção com . rito especial ( Lei nº 
5. 741/71 ) . 2.- Em que pese os 
ponderá~ei s argumentos colac ion~ 
dos pela Exeqüente, a transforma 
ção pu~a e simpl~s da presente~
execuçao hipotecaria em execuçao 
por t i t ulo extrajudicial esbarra 
além do Óbice do art. 7º , da Le i 
nº 5 . 741/71, no disposto em seu 
art . 8º , o qual estabelece_Qirei 

Emb. a Execução 
Embargante 
Advogado 
Embargado 

~rocurado res 

Ação Ordinária 
Autor 

Agvogado 
Reus 

Ação Ordinária 
Autor a 
Advogado 
Ré 

Açãó Ordinária 
Autor 

Agvogado 
Reus 
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to do Executado r emi r o i mÓvel 
penhor ado , satisfe itas as condi
çÕes ent~o prescritos . Em assim 
sendo , nao ha como se suprimir 
tal prerrogativa a esta altut'a do 
iter processual. 3 .- Certifique 
a Secretaria o decur so do prazo 
para oposição de Embargos por 
parte do Executado . Apos , voltem
m,. I . Mcp , 04 .02 . 94 . MARCUS VI
NICIUS REIS BASTOS- Juiz Federal 
Subst ituto . " 

93.0000713- 0 
ESTACON ENGENHARIA S. A. 
AP016- AntÔnio Cabral de Castro 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEI O AM
BIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA 
José de Arimathéa Vernet Cavalcante 
e Maria Benigna o: do N. Jucá 
"As partes oferece r am requerimen 
~o conjuntq s9licitando o adia-
mento da audiencia . Pelo MM . Juiz 
foi deferido o pedido com funda
mento no art . 453,I , do CÓdigo de 
Processo Civil e designado o dia 
28 de março de 1994, as 14:00 ho 
r as para a Audiência . Nada mais 
Eu, Maria dos Anjos Tavares da 
Silva- Diretora de Secretaria a 
subscrevi . MARCUS VINI CIUS REIS 
BASTOS- Juiz Federal Substituto .' 

94 .0000029-4 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI
COS EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO A
MAPÁ 
AP016- AntÔni o Cabral de Castro 
UNIÃO FEDERAL E GOVERNO DO ESTA
DO DO AMAPÁ- G. E. A. 
"Vistos , etc . Assino ao Autor o 
prazo de 10 (de z) dias para , sob 
pena de indeferimento , instruir 
a inicial com : a) documento que 
compr ove sua regular instituição 
e personalidade jurÍdica; b) re
lação individual dos associados 
substituídos passada pelo seu Re 
presentante Legêle com afirmação e~ 
pressa de que nao integram pro
ce9so análogo interposto neste 
Juizo. I . Mcp , 04 .02 . 94 . MARCUS 
VINICIUS REIS _BASTOS- Juiz Fede
ral Substituto . " 

94. 0000030- 8 
REGINA IZABEL BRI TO DE CASTRO 
AP183- José Caxias Lobato 
UNIÃO FEDERAL 
"Vistos, etc . Assino à Autora o 
prazo de 10 (dez) dias para, sob 
pena de indeferimento, i nstruir 
a inicial com documento apto a 
comprovar s ua qualidade de fun 
cionaria pÚblica federal . Mcp, 
04 . 02 . 94 . -MARCUS VINICIUS REIS 
BASTOS- Juiz Federal Substituto . " 

94 . 0000032- 4 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI
COS EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO A
MAPÁ 
AP183- José Caxias Lobato 
UNIÃO FEDERAL e GOVERNO DO ESTA
DO DO AMAPÁ - G.E.A. 
"Vistos , etc . Assino ao Autor o 
prazo de 10 (dez) dias para , sob 
pena de indeferimento , instr uir 
a inicial com : a) documento çom 
provador da regular instituição 
do Sindicato e de sua personali 
dade jurÍdica . b) relação nomi= 
nal dos associados substituídos 
passada pelo Órgão de Classe e 
subscrita por seu Representante 
legal , v.ez que a l istagem ofe!:~ 
cida a fls . 10/94 a tanto nao 
se prestai . Mcp, 04 .02 . 94 . MAR
CUS VINICIUS REIS BASTOS.- Juiz 
Federal Substituto . " 

AUTOS COM DESPACHOS I DÊNTICOS 

Ação Ordinária : 94.0000034-0 
Autores : MANOEL FERREIRA DA SILVA, BENE-

DITO FONSECA, WLADEMIR DOS SAN
TOS, OZIAS PINHEIRO DE CARVALHO, 
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, J OÃO 
QUINTINO MORAES DA SILVA, ANTÔ
NIO BATISTA DA SILVA , FRANCISCO 
MONTEIRO DA SILVA, QUINTINO GON
ÇALVES FEITOSA e JUVENI L ANTÔNIO 
BARATA 

Advogado AP201A- Eraldo Al ves Co r rea 
Réus UNIÃO FEDERAL e MINISTÉRIO DO E

XÉRCITO 

Ação Ordinária 
Autores 

Advogado 
Réus 

Ação Ordinária 
Autor 

Advogado 
Réus 

Ação Ordinária 
Au t or · 

94. 0000035-9 
ERLANDIO CARDOSO CAMPOS, FRANCIS 
CO SANTANA MARTINS, TOBIAS DE 
SOUZA LEAL, HERMINIO DE ASSUNÇÃO, 
OVIDIO CUNHA DE ALMEIDA, FRANCIS 
CO LOPES DA COSTA, JOSÉ MARIA BÃR 
BOSA, HERMINIO VIEIRA DE SOUZA, -
RAIMUNDO BARAÚNA DE OLI VEIRA e 
CARLOS GOMES 
AP201A- Eraldo Al ves Correa 
UNIÃO FEDERAL e MI NISTÉRIO DO E
XÉRCITO 

94.0000036- 7 
ROQUE JOÃO MONTES TORRES, GANDI
DO MARIANO CORREA , JOÃO MELO DE 
OLIVEIRA, BASÍLIO FERREIRA DE ME 
LO, JOSÉ VILHENA, VALDIR ARAÚJO
DOS SANTOS, JORGE SILVA DE SOU
ZA, JOSÉ OTÁVIO PACHECO , ALCEDE
MIRO DE OLIVEIRA PANTOJA e ANDRÉ 
CORREA DE FREITAS 
AP201A- Eraldo Alves Co rrea 
UNIÃO FEDERAL e MINISTÉRIO DO E
XÉRCITO 

94.0000037-5 
EMÍ DIO MATOS GASPAR, FLÁVIQ AMA
RANTE RIBEIRO, JOSÉ ASSUNÇAO LAU 
DELINO ANTÔNIO BOSI, EVARISTO FER 



Macapá, 08-02-94 

Advogado 
Réus 

Açã" Ordinári a 
Aut .• r 

Advogado 
Réus 

Ação Ordinária 
Autores 

Advogado 
Réus 

Ação Ordinária 
Autores 

Advogado 
Réus 

RElRA ~UEIROZ, OLI ~OSE UTZ~ti , 
VILSON VAZ SOARES, ALVARO FERRE! 
RA BEZERRA, FRANCISCO BATALHA DE 
OLIVEIRA FILHO e RAIMUNDO PEREI
RA DA SILVA 
AP201A- Eraldo Alves Cor rea 
UNIÃO FEDERAL E MINISTÉRIO DO E
XÉRCITO 

94.0000038-3 
JORGE CORREA DA SILVA, JO§É SE
BASTIÃO DO NASCIMENTO, JOAO !DEL 
TRUDES, TEOFI~O DE JESUS BARBOSA 
DA SILVA, JOSE DOS ANJOS ANICA, 
OSCAR DE SOUZA CORDOVIO e AIR 
JOSÉ DA SILVA SOARES 
AP201A- Eraldo Alves Correa 
UNIÃO FEDERAL e MINISTÉRIO DO E
XÉRCITO 

94.0000039-1 \ 
AMIRALDO MONTE ALVERNE CARDOSO, 
ALCE PANTOJA DA SILVA, MANOEL DE 
JESUS DOS SANTOS BARROSO, LUIZ 
IAPARRA DOS SANTOS, MANOEL VIÉ~ 
GAS FILHO, JOSÉ FERNANDES FERRE! 
RA DE LIMA, JOSIAS PINHEIRO DE 
CARVALHO, LUIZ DA SILVA TELES,AM 
BRÓSIO BARBOSA e RAIMUNDO NASCI= 
MENTO DOS PRAZERES 
AP201A- Eraldo Alves Correa 
UNIÃO FEDERAL e MINISTÉRIO DC E
XÉRCITO 

94.0000040-5 
ARTENIS JOSÉ COÊLHO,, DOMINGOS 
CHAGAS SARMENTO, JOSE RIBAMAR DE 
LIMA, JOSÉ WHITE DIAS, MANOEL CA!! 
NEIRO DE AMORIM, RAIMUNDO WIL~ 
DA CONCEIÇÃO CANUTO, RAIMUNDO B~ 
DITO MARTINS, WILSON DE ANDRADE 
FARIA, RAIMUNDO TEODORO DA SILVA 
e NAZARENO MONTEIRO PARDAUIL 
AP201A- Eraldo Alves Correa 
UNIÃO FEDERAL E MINISTÉRIO DO E
XERCITO 
"J. Cite- se a União Federal na 
pessoa de seu Procurador Regio
nal. Expeça-se Carta P~ecatoria 
indereçada a um dos Juizes da Se 
ção J udi ciária do Distrito Fe9e= 
ral. 2.- Proceda a Distribuiçao 
à retificação da autu~ção, para 
o fim de excluir do polo passivo 
o Ministério do Exército . Mcp ,04 
02 . 94 . MARCUS VINICIUS REIS BAS
TOS- Juiz Federal Substituto ." 

Execução Fiscal: 93.0000291-0 
Exeqüente FAZENDA NACIONAL 
Executado ORLANDO RODRIGUES TEIXEIRA 

Execução Fiscal : 92.0000741-4 
Exeqüente 

Procuradora 
Executado 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA
ÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Aida Maria Cristino Mendes 
BRUNO VERAS NASCIMENTO 
"Arquivem-se !?S autos com baixa 
na distribuiçao . Mcp , 04 . 02 . 94. 
MARCUS VINICIUS REIS BASTOS- Juiz 
Federal Substituto . " 

AUTOS COM SENTENÇAS IDÊNTICAS 

Justificação 
Justificante 
Advogado 
Justificqdos 

Justificaç ão 
Justificante 
Advogado 
Justificados 

DE 

FINALIDADE 

NA1'mEZA DÍVIDA 

SEDE DO JUÍZO 

DE 

94.0000010-3 
ANTÔNIO MENEZES DA SILVA 
AP186A- Adel mo Caxias de Sousa 
UNIÃO FEDERAL e GOVERNO DO ESTA 
DO DO AMAPÁ -

94.0000011-1 
ABRAÃO FERREIRA DE SOUSA 
AP186A- Adelmo Caxias de Sousa 
UNIÃO FEDERAL E GOVERNO DO ESTA
DO DO AMAPÁ 
"Vistos, etc ... 6.- Por todo o expa: 
to, JU1.0J OCERRADA a presente Justifi: 
cação e detennino a entrega dos au
tos ao Justificante, decorridas 
48 (quarenta e oito) horas da p~ 
blicação desta sentença (CPC art. 
866, caput) . Custas pel o Justifi 
cante, já satisfeitas . HonorárU>s 
advocatícios incabíveis , dada a 
natureza do fe ito . P .R.I . Macapá, 
02 de fevereiro de 1994. MARCUS 
VINICIUS REI S BASTOS- Juiz Fede
ral Substituto." 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 DIAS 

IBERO AME~ICANA DE MADEI RA LTDA 
com sede a Av . Senador Felinto 
Muller , 834-A - Santana- AP. 

Citação para no,prazo de cinco 
dias, pagar a divida de Cr$ 
390.000,00 (Trezentos e noventa 
mil cruzeiros), com juros , corre 
ção e encargos legais, ou garan: 
tir a Execução Fiscal nR 
93.0000459-0, proposta por INSTI 
TUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -
IBAMA, contra IBERO AMERICANA DE 
MADEIRA LTDA . 

Multa, conforme CERTIDÃO DA DÍVI 
da ativa nR 173/93 de 21.06 . 93 .-

Seção Judiciária do Amapá, sito 
a Av. FAB, esq . com a Rua Leo
poldo Machado - Cent r o . 

IBERO AME{UCANA DE MADEIRA LTDA, 
com ~P.de a Rua Senador Felinto 

FINALIDADE 

DIÁRIO OFICIAL 

Muller , 834A- Hospitalidade ~an
tana-AP. 

Citação para, ng prazo de cinco 
dias, pagar a divida de _ Cr$ 
4.500. 000,00 (Quatro milhoes,qu! 
nhentos mil cruzeiros), com ju
ros, correção e encargos legais, 
ou garantir a Execuçao Fiscal n2 
93.0000460-3, proposta por INSTI 
TUTO BRASILEIRO DO MEIO ~!ENTE 
E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS -
IBAMA, contra IBERO AMERICANA DE 
MADEIRA LTDA 

NA1U!EZA DA DÍVIDA: Multa, conforme CERTIDÃO DA DÍV! 
DA ATIVA n2 174/93 de 21.06 . 93 . 

SEDE DO .[UÍZO 

DE 

FINALIDADE 

Seção Judiciária do Amapá , sito 
a Av. FAB, esq. com a Rua Leopoldo M.!! 
chado - Centro . 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 DIAS 

IBERO AMERICANA DE MADEIRA LTDA, 
com sede à Av . Senador Felinto 
Muller, 834A- Hospitalidade San
tana-AP . 

Citação para , ng prazo de cinco 
dias , pagar a Divida de _ Cr$ 
8.800.000,00 (Oito milhoes , oito 
centos mil cruzeiros) , com juros 
correção e encargos legais, ou 
garantir a Execução Fiscal n2 
93.0000461-1 , proposta por INSTI 
TUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -
IBAMA, contra IBERO AMERICANA DE 
MADEI RA LTDA 

NATUREZA DA DÍVIDA: Multa, conforme CERTIDÃO DA DÍVI 
DA ATIVA n2 170/93 de 21 . 06.93 .-

SEDE DO JUÍZO 

DE 

FINALIDADE 

Seção Judiciária do Amapá sito é 

Av . FAB , esq . com a Rua Leopoldc 
Machado- Centro 

EDITAL DE CITAÇÃ 
PRAZO: 30 DIAS 

IBERO AMERICANA DE MADEIRA LTDA, 
com sede à Rua Senador Fel into 
Muller, 834- A- Hospitalidade-San 
tana . -

Citação para , ng prazo de cinco 
dias , pagar a divida de Cr$ 
390.000,00 {Trezentos e·noventa 
mil cruzeiros) , com juros , corre 
ção e encarg2s legais , ou garan= 
tir a Execuçao Fiscal n2 
93.0000463-8, proposta por I NSTI 
TUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -
IBAMA, contra IBERO AMERICANA DE 
MADEI RA LTDA 

NATUREZA DA DÍVIDA: Multa , conforme CERTIDÃO DA DÍVI 
DA ATIVA nR 171/93 de 21 . 06 . 93 .-

SEDE DO JUÍZO 

DE 

FINALIDADE 

Seção Judiciária do Amapá, sito 
a Av . FAB, esq. com a Rua Leopo! 
do ~1achado- Centro 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 DIAS 

A. C. DA COSTA, com sede à Mare
chal Deodoro da Fonseca,486-San
tana-AP. 

Citação para, ng prazo de cinco 
dias, pagar a divida de 300 BTNS 
{TREZENTAS BTNS), com juros, cor 
reção e ncargos leagis , ou garan 
tir a Execuçao Fiscal n2 
93.0000736-0, proposta por INSTI 
TUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -
IBAMA, contra A.C. DA COSTA. 

NAruREZA DA DÍVIDA: Multa , conforme CERTIDÃO DA DÍVI 
DA ATIV1 n2 030/93 de 22 . 04.93 .-

SEDE DO JUÍZO Seção Judiciária do Amapá, sito 
a Av: FAB, esq . com a Rua Leopol 
do Machado - Centro . -

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente expediente 21 
feitos civeis e 05 editais para conhecimento de 
despachos e sentenças . · 

Macapá, 07 de fevereiro de 1994 

P~. 9 

:fflffiUNAL ~GIONAL ELEITORAL_ 

POOTARIA Nt 011/94 

O PRESIJ»ll'E 00 TRIIltW.. Rmlc:JW. ELEI"llJW. 00 
MW'Á, no ~ de SJaS atribuiçÕes legais, <Xl'lSideraldo o 
cmtioo no Oficio nt 019/94-PRES/TJAP de 19.01.94, 

~LVE: 

Art. 12 - Prorrogar a permanência da r.f.ll . Juiza 
Dr!. STELIA S~ RAIC5, P.Qra responder pela 21 Zona 
Eleitoral , com sede no MuniC:Í.pio de Macaná-Ap., durante 
o afastamento de seu titular, ~R Juiz Dr. IOfiEL ARAÚJO 
DE OLIVEIRA,, que encontra,-se a::ornpanhando seu cÕnjuge em 
tratamento medico, no período de 11 a 07 de fevereiro do 
corrente ano. 

Art. 21 - Pul_:>lique-se, registre-se e Cl.BTllra-se. 

Gabinete da Presidência oo Tr1.bu1al Regicnal Elei
toral oo Amapa, em 31 de janeiro de 1994. 

{a) Des. llJIZ CARI.OO CDIES 003 SANl'OO 
PRESIDENI'E EM EXERCÍCIO 

roRTARIA N2 012/94 

O PRESIDENIE 00 miBltW. REXrrc:JW. ElEITORAL 00 
MW>Á, no uso de SJaS atrib.úçÕes legais, 

Coosidenmdo o cmtioo nos wtos do P . A_ n2 023/94 

RESOLVE: 

Art. 11 - Exmerar, a pedido, JOOÉ EOC.AR 'lOCANTINS 
MEU>, Auxiliar Judiciário do ~ro Pennanente desta 
Egrégia Corte,, 1101reado a.través da Portaria nv 107/93, pu
blicada no Diario Oficial em 14 de janeiro de 1993, nos 
tenros do artigo nR 34, da Lei n2 8.112, de 11.12.90, á 
partir de 31 de janeiro do corrente ano. 

Art. 22 - Publique-se, registre-s~ e cumrra-se. 

Gabinete da Presidência oo Tribunal Regiooal Elei
toral do Ampa, em 31 de jél'leiro de 1994. 

(a) Des. ll1IZ CARI.OO CDIES 003 SANl'OO 
PRESIIlENrE EM EXERCÍCIO 

E R R A T A 

Nas Portarias: 

- N2 263/94. de 03 .01 .94, publicada no D.O.E. n2 
0746, de 10.01.94 , onde se lê nR 263/94, leia
se n2 001/94 ; 

- Nt 264/94, de 05.01 . 94, publicada no D. O.E. n2 
0748, de 12.01.94, onde se lê nt 264/94, leia
se nt 002/94; 

t- N2 265/94, de 07.01.94, publicada no D.O .E . nt 
0748 , de 12.01 . 94, onde se lê nt 265/94 , leia
se nR 003/94; 

- N2 266/94 , de 07 .01 . 94, publicada no D.O.E. nt 
0748, de 12.01.94 , onde se lê nR 266/94 , leia
se n2 004/94 ; 

-NR 267/94, de 07.01 . 94, publicada no D.O.E . n2 
0748 , de 12 . 01.94 , onde se lê nR 267/94, leia
se n2 005/94; 

-NR 268/94, de 10.01 . 94, publicada no D.O. E. n~ 
0756, de 24.01 . 94 , onde se lê nv 268/94, leia
se nt 006/94 ; 

- N2 269/94, de 21.01.94, publicada no D.o:E. nR 
0760 , de 28 . 01.94, onde se lê nR 269/94, leia-
se nR 007/94; \ 
N2 270/94, de 14. 01 .94, publicada no D.O.E. n2 
0762, de 01.02.94, onde se lê nR 270/94, leia
se nR 008/94; 
N2 271/ 94, de 26 . 01 . 94, publicada no D.O.E. nv 
0760 , de 28.01 . 94, onde se lê n t 271/94, leia
se nR 009/94; 
N2 272/94, de 26.01 . 94, publicada no D.O.E. n2 
0760, de 28.01 . 94, onde se lê nt 272/94, leia
se n2 010/94 . 

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 1994. 

Dr. JUAREZ TÁVORA PICANÇO DO NASCIMENTO 
DIRETOR GERAL EM EXERCÍCIO 

TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO li. 

JIJNTA DE COllCILIACÃO R cJULG.AIDlN1'0 DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICACAO 

Pelo n resente edital fica NOTIFICA 
DO o Sr · ILIAN DO CA.liMO FERNANDES, atualmente em 
lugar incerto e não sabiio, reclamante nos autos tiq 
processo no 1760/93, em que Estalo io Amapá, é ~ 
clamai~, ie que fo i trasnferida para o próximo iiE 
05·05·94, às 11:00 horas , a audiência ie prosaeguj 
manto io referido prdcess • 

januro ie 1994· 
Secretaria i JCJ ie M&capá, 24- if 

IRA !'AÇANH.l 
Diretor ie Seoretaria 



Macapá, 08-02-94· 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÃ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO 08(0ITO)DIAS 

Pelo presente EDITAL fica NOTIFICA 
DO o Sr· !INTONIO DE SOUZA GOMES, atualmente em 
lugar inéerto e não sabido, reclamante nos autos 
do Processo JCJ/MCP-1815/93, em que MUNICÍPIO DE 
SANTANA-PREFEITUilA MUNICIPAL é reclamada, para c.;!. 
ência lia santença :prolatada em 10·12·93, às 10:00 
horas, cujo inteiro teor é o seguinte: " A MM-JCJ 
DE iliACAPA RESOLVE, À UNANIMIDADE, JUlGAR TOTALLíE.!i 
TE IMPROCEDENTE A PRESENTE RECLAMATÓRIA, ANTE A 
EDIÇÃO DO ENUNCIADO 315/93 E lliÉPCIA DO PXDIDO, T.Q 
DO CONFORME ACIMA FUNDAMENTADO· CUSTAS PELO RECL! 
MANTE SOBRE O VALOR DE ALÇ , ESTAS m CR$660 ,63" 

Secretaria d JCJ de Mac apá, 18 de 
janeiro de 1994· 

Diretor de Secretaria 

Jill~TA DE CONCILIAÇlO E JULGAJV:êEr:TO DE 11\CAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 08(0ITO)DIAS 

Pelo presente EDITAL fica NOTIFICA 
DO a emp r esa R· ALVES DA SILVA, atualmente em lu
gar i.ncerto e não sabido , reclamada nos aut os do 
Pro cesso JCJ/MCP-1862/93, em que FR.Al'WISCO VAGNER 
G01lliS OLI~IRA é reclamante, para ciência da de
cisão prof erida em 14·10·93, às 11:45horas," cuja 
decisão f oi a seguinte: " .. ·A MM. JCJ DE !MCAPÁ ~ 
SOLVE, À ill~ANDJIDADE, JULGAR PROCEDENTE, E.'J PARTE 
A RJ.""'CLALíAÇli.O, P.~RA CONDENAR O. RECLAMADO REVEL E 
CONFESSO, A PAGAR AO RECLAI.WfTE, OS VALORES COR
RESPON:PENTZS A AVISO PRÉVI O, FÉRIAS PROPQRCIONAIS 

-1IAIS 1/3, 132SAiu~liTO PROPORCIONAL DE 4/12 AVOS, 
FGTS Ii!JS 40%, llíULTA POR ATRASO NO PAGALíENTO DA 
RESCISÃO, SALÁRIO RETI DO, lu<OTAÇÂO E BAIXA NA 

· CTPS, JUROS ::S COR...'tEÇÃO· IJ;lPROCEDEKTES OS PEDIDOS 
DE HORAS EXTRAS, RE/.JUSTE SALr".RIAL E ADICIOnAL NQ 
TURim , POR AJ3SOLUTA FALTA DE . .U.:P,IRO LE:iAL· CUSTAS 
PELO RECLMiiADO, SOBRE O VALOR DA CO!I'DENAÇ:l10 QUE 
SE _ARÍliTRA E11 CR$40 ·000 ;qo, ESTAS EM CRS800,63" · 

Secreta~i a JCJ de r.rac€.pá, 18 de 
janeiro de . l994· 

" i1i:lu~ V EI.RA FAÇAlTHA 
Diretor de Secretaria 

JU1'1TA DE COivCILIAÇÃO E JUI.GM.iE!'ITÔ DE MAC~Á 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE 08(0ITO)DIAS · 

Pelo presente edital ficam NOTIFI 
CADAS as senhoras JAll CLEI DA SILVA COSTA e JOSt 
CARLOS SILVA SOUZA, reclamantes nos autos dos prQ 
cesses n2 JCJ/MCP-3969e3970/92, em que JOSÉ FER
NANDES DE SOUZA, é reclamado, para ciência da de
cisão proferida nos au tos , em 14·01·94, às 12:05 
horas, cujo. int eiro teor é o seguinte : " . . . RES01 
VE A hi!J. JCJ DE MACAPA, SJ!!>i DIVERG:f:NCIA, REJEITAR 
A PRELIMINAR DE CARÊ'I"CI A DE AÇÃO, E NO l.íÉRITO, AI,N 
DA À Ul'lAlHMIDADE, JULGAR PROCEDENTE Er.I PARTE A RE 
CLAJJAÇÃO, PARA COi\T])EHAR .O RECLA1'!A.DO JOSÉ FERfiANÚJ 
DE SOUZA A PAGAR A CADA ID~ DOS IE0LAl.1AJ'iTES m i 
CLEI D~ SILVA COSTA e JOSE CAllLOS SILVA SOUZA, HO 
PRAZO LEGAL, O QUE FOR APURADO PELA SECRETARIA DA 
JUNTA, POR CÁLCULO, Eil! LIQUIDAÇÃO DE SENT.E.i''IÇA, A 
TÍTULO DE AVISO P~IO, 1J2SALÁRIO PROPORCIONAL ( 
8/12), FÉRIAS PROPORCIONAIS (8/12) + 1/3 e FGTS + 
40f,, ~~ DA ANOTAÇãO DAS CTPSs: ll!PROCEDE!II · . 013 
J)}Th'!AIS PEDIDOS, POR FALTA DE .AMPARO LEGAL, TUDO 
DE ACORDO COM A Fill'!D.AlllENTAÇÃO· TI~CIDEhl JUROS E 
CORREÇlO MONETÁRIA, NA FORI!A DA LEI· CUSTAS DE 
CR$100, 63, PELO RECLAi'iíAJX), CALCULADO SOBRE O VA
LOR DE CR$5.000,00U . 

Secreta 
de-janeiro de 1994· 

Macapá, 19 

Jill\ TA DE COHCILIACÃO E JULGALfEliTO DE t!J,CAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 08(0ITO)DIAS 

Pelo presente edit al fica HOTIFI
CADO oSr. MARCÊLO VAIA - PIC.IJ!IS GRILL , recl amada 
nos autos do Processo n2 346/93, em que RATI~DA ' 
IRACEMA CHU.CRE DOS SANTOS, é reclamante , para c,;k 
ência da à.e.cisão proferida pela Junta, · no dia 06 
de agosto de 19.93, às 08 :00 horas, cujo inteiro ' 
t eo r é o seguinte : "·.·A r.m. JCJ DE rf!.ACAPJ... RESOL
VE, À UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE, Ei\1 -FARTE A 
RECLAI'ilAÇJ\.0, PARA CONDENAR A RECLMíADA A PAGAR AO 
RECLAJ1iAHTE, TODCS OS VALORES CORRESPONDEl!TES AS 
PARCELAS DEFERIDAS A TÍTULO DE 1J2SALÁRI0/92, S~ 
DO DE SALÁRIO, 1!ULTA POR ATRAZO NO PAGA.liENTO DA 
RESCESÃO, ANOTAÇÃO NA CTPS, JUROS E CORREÇ~O MOI~ 

· TÁRIA· IMPROCEDENTES OS D:El\!AIS PEDIDOS POR AJ3SOLQ 
TA FALTA DE PROVAS E ]M RAZÃO DO PEDIDO DE DEMIS
SÃO FEITO PELA AUTORA· CUSTAS PELA RECLAr!lADA, SQ 
BRE O VALOR DA COHDENAÇAO QUE SE ARBITRA EM CR$ 
20 .ooo,oo, estas em CR$400,63"· 

. Secre~ti da JCJ de Macapá, 
ele janeiro de 1994· . 

lllA1 IRA :FAÇANHA 

26 

Diretor de Secretaria 

DIÁRIO OFICIAL. 

JUNTA DE CON C I L IAÇ~O E JULGAMENTO DE MACAPA 

EDITAL DE PR AQA 
(PRAZO 20 DIAS) 

O Dout or ~IGUEL RA IMUNDO VIEG AS PEI 
XOTO, Juiz do Trabalho Substituto e r~ exe rcÍcio dã 
Presidência da Junta de Conciliação e Julgamento' 
de Macap~ : · 

, FAZ SABER a todos quan tos o presen-
te ED I TAL virem , om dele not i cia tiverem que , no 

. dia 17 de ma r ço de 1,,4 , às 12:00horas, na sede 
desta Junta, à Av. Duque de Caxias n9ll6 , Cen t ro, 
serão levados a pÚblico pregão de venda e arre~a
tação, a quem oferecer o maior l ance, os bens pe 
nhorados nos autos de ex ecução n2JCJ-MCP- 030/,3,T 
em que IVONETE JOSE DOS SANJOS, ~ a exe quente ~ , 
JOSE CARlOS KEMEL FERREIRA e o exec utado , bens es 
ses encontrados no de pÓsito des t a MM. Junta e que 
são os s eg uintes: 

- UM MOTOR MARC A AGRA LE, 27CV, 1.270 
CILI NDRADAS, TIPO. M-7,0 , MOTOR N2 GH - BlBl, EM REG U 
LAR ESTADO DE C O NSERVAÇ~O E FUNCIO NAMEN TO, AV ALIA 
DO EM CR$150,00D , OO; -

- -UMA BO MBA D1 AGUA,MARCA HIDRO JET , ' 
N9l050004, EM REGUL AR ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUN 
CI ONAMENTO,. AV ALIADA EM CR$30.000,00. 

Quem pr e t ender ar r ematar dito s bens 
deverá comparecer no dia, hora e l ocal acima men 
ci onados , ficando cien te de que deverá garan ti r o 
lance com o sinal de 20%(vin t e por cento) de seu 
valor, E, pa r a que cheg ue ao conheciment o dci s i n 
ter essado s , ~ passado o pre sen t e EDITAL , que serã 
publicado no Di ári o Ofici a l de s t e Es t ado e a fi xa
do no l ugar de co s t ume , na sede des t a Ju nta. 

Secre aria da Junta de Conci l i ação• 
e Julgament o de Nac ' , ao s do i s di as do mês de ' 
Fevere iro do ano de 1 nov~en tos e nuventa e 
quatro, . Eu, ( AN A'!)., Á ·lARJ:d'1í['l\T ) , lav r ei o 
pr esente . E eu , _}MA OÇ{ VI EI!R A F A Ç.~ NH A), 
Diretor de Secr e t ari~ , (f~ s./ev}f' ; . 

F1IG UEL 'R~/I r;d;6~/v'utAS PEI XOTO 
Juiz po ~a balno Subst i t uto em 

{,Xercicio da Pr es idê nci a 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

PORTARIA nQ 032/94 - GAB/PRESI DENCIA 

O Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso das suas 
atribuições, 

R E S O L V E 

CONCEDER I <'I i as 1'891.1) <uuenlitres :lo 
nr,.-. .:-rub;u ~1ador . HONI LDO AMARA L DE MELLO CASTRO , 
rre·.odenl.<' dó f .JI'\1'. ''efererrle~. ao rwiriiPÍro 
,;~"'"C:· !.r<' de .1 992, no per 1 odo ll<· t 1 dP 
f:•vcrci ro 11 Jf! dc• t1r<1rço de 199-1 

CONVERTER ul t i nro <i<><.e11dio 
i·efcr· idtt>; I t:l't,ts ~·rn al:)ol!o pr.r.11rd .or i o .. 

terru0~ .~ Paragralo Onico, do nr ~ - ~~ . 
Decrelo 06?/91_ 

11.'\capa , o.~ de f eve r·:• i r· c' d e 1 99~ . 

PORTARIA NQ 033 /94-GAB/PRESIDENCIA 

i 10 :::~ 

O Preside li 1.<' do T !'i bui ri.1 .1 ele .. Jus t.i <;:a 
<lo Estado do nmapa, n r) uso uns :.rt:r-ibu i.ç:Õ<)'~ 
<.jtJC l hc• conf er·e o m 1.1~10 '/6, i rrci:'>O XX do 
F~egimento 1 nter no; 

RES · OL V E : 

AUTORIZAR o Vice··Poesidente c 
Corrt'9r~dor· GPr a l ele Justiç« do rJAI', 
Oescrubar gado r· MARIO GURTYEV DE QUEIROZ , n ::-e 
a tJ:o;entar da sede df' suas at r iblli<;i"i<'S F.stado 
do Amélpa- nos di. a'; J.O e .Ll de f evco-e.i.r·o de) 
:::nr-rp nt:c ano.. pdr a l4 r·atti. l' de ass1~ntn~:o. 

p~u· t ic.:: u l. a r·es, se111 ô nus par~a esta co ,~te ~ 

Des_ 

Pub li que be . Regis~re-se _ 

M;tcap6 , 03 de fevere ir o de 1994-

MELLO CASTRO 
T.lAP 

PORTARIA NQ 0~4/9~-~AB/PRESIDENCIA 

O Pres1de ntr:: do Tr· ibunal de J ust iça 
do Estado do Amapá , no uso das atr·ibui ções 
Que lhe confere o a rt i go 26 , inciso VI I do 
Regi ment o Inte r no ; 

R E S O L V E 

. ·Pág: 10 

DESIGNAR o MM_ Jui z de Direi t o 
Substituto , Dr_ MARCONI MARINHO PIMENTA, 
para em exercicio pleno , responder pela Vara 
Qnica da Com~rca de Oiapoque , a part ir do 
dia 07 , 02 -94 _ · 

Revogam-se 
anteriores _ 

as di s posições 

Publique-se_ Regi s tre-se _ 

Macapá , 03 de fevere iro de 1 - 994 

~~P ' 
ocs _ HoNYLoa ;;ARAL DE MELLo cAsTRo 

Presidente do TJAP 

RESOLUÇÃO N2 003/94 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AlltAPÁ , DESEMBARGADOR HONILDO Al1A 
RAL DE ~lli LLO CASTRO, no uso das atribuiçoes 
l egais que lhe são conferidas por Lei , em es 
peciêl o contido nos artigos 126 , da Consti 
tuiçao Estadual; 80· da Lei Compl ement ar n2 
035/79 (LOMAN) ; 40 dO Decreto (N) n2 069/ 91 
bem como, no Regimento Interno do Tribunal 
de Justiça do Estado do Amapá ; e 

CONSIDERANDO o que r estou decidido· na Ses 
são Admi nistrativa Extraordi nária do Egrégi o
Tribunal Pleno Administrativo ~eal izada , em 
03 de fevereiro de 1994 . 

RESOLVE : 

REI40VER , pel o critério de an tiguidade , o 
MM. Juiz de Direi t o de 1~ Entrintia , Dr. RE 
GINALDO GOMES DE N~DRADE, da Vara Única dã 
Comarca de Ferreira Gomes para a Vara Única 
da Comarca de Mazagão . 

Publique-se e registre-se . 

Gabinete da Presidênci a do 'l'ribunal de 
Justiça do Estado do Amapá , em 03 de f eve 
reiro de 1994 . 

~~D~TRO 
Pr esidente do 'fJAP 

RESOLUÇÃO N2 _004/94 

O PRESI DENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ES'l'ADO DO AMAPA, DESE~IBARGADOR HONILDO AMA 
RAL ?E ~lELLO CAS:fRO , no uso das atribuiçÕes 
lega1s que lhe sao conferidas por lei, em es 
peciêl o contido nos artigos 126 , da Cons ti 
t uiçao Estadual; 80 da Lei Complementar n2 
035/79 ( LOI4AN); 40 do Decreto ( N) n2 069/91 
bem como , no Regimento Interno do Tribunal 
de Jus tiça do Estado do Amapá; e 

CONSIDERANDO o que restou decidido n~ 
Sessão Administrativa Extraordinária do Egr e 
g1o Tribunal Pleno Administrati.vo realizada-; 
em 03 de fevereiro de 1994 . · 

RE SO L VE: 

REMOVER, pelo cri tério de mereci mento , o 
MM. Juiz de Direito de 1ª Entrincia , Dr. ADÃO 
JOEL GOMES DE CARVALHO , da Vara Única da Co 
marca de Oiapoque para a Vara Única da Comar 
ca de Ferreira Gomes . -

Publique- se e registre-se . 

Gabinete da Pr esidência do Tribunal .de 
Justiça do Estado do Amapá , em 03 de feve 
reir~l994/:/64~ 

Des. uâJr.if'AIWw. DE IIE-LLO--C-:AS-TR0-~ 
Presidente do TJAP 

TRIBUNAL PLENO 

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO 
DE SEGURANÇA No 060/93 - Capital 

Agra\'a nte: Joel Souza das Chag;Js 
Advogado: Dr. Bor is T rindade 
Agravada : Decisão de fls. I 75/179 
Relator: Desembargador LEAL DE ~IIRA 

Vistos, etc. 

Trata-se de Agravo Regimental interposto por 
JOEL SOUZA DAS CHAGAS contra a to lavrado nos 
au tos do Mandado de Segurança n° 060/93 - Capital. em 
cujo decisório extintiYo houve, como Relator, por 
entender a aplicabilidade do art. 267. I e VI. c/c. os a rts. 
295, li e III, todos da Pr'ocessualística Civil. bem assim 
com fulcro no art. 197 do RITJAP. ante a ilegitimidade 
ativa <H~ c:wsam e por làlta d~ interesse- de agir, 
consequenc1a processual da negativa formal apresentada 
pelo ilustre impetrante - art. 6° da Lei n·o 1.533/51 e arts. 
282 e 283 do Código de Processo Civil. mais 0 a rt. 6o 
deste mesmo instrumental. 

Ao louvar-se ·na disposição do art. 266 do 
RITJAP, a interposição pleitea, ab init io, caso não 
reconsiderado o des~acho. seja o agravo submetido ao 
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Pleno da Egrégta Corte. posto que, em suma. aprese~ta 
tese segundo a qual, ainda que o mandamus tenha stdo 
impetrado pelo ilustre advogado BORIS TRINDADE em 
favor do Dr. JOEL DE SOUZA CHAGAS. na ~rd~de 
quem está no polo ativo é o segu~d? e .não o pnmetro, 
diante do instrumento proeuratono meluso com a 
exordial. É que, segundo o agravante. o advogado que 
assinou a ação mandamental não visou direito pessoal 
originário. 

É o relatório. 

Em louvor ao art. 93. IX, da Carta de Princípios. 
hei de fundamentar este decisum. que, desde logo, 
submeterei ao Egrégio Pleno. E o faço com as mesmas 
linhas adotadas no ato atacado, que passo a transcrever. 
porque nele verifico a sustentação maior do decisum, 
senão vejamos: 

"Estabelece o art. 6° da lei 1533,51 qúç a 
exordial do mandado de segurança deve 
preencher os requisilos dos arts. 282 e 283 do 
Código de Processo Civil. Oenlre as exigências 
formais elencadas no art. 282 suso mencionado. 
há se deslacar a indicação do nome do aulor e 
do réu. Na hipólese analisada. ressalvo que o 
iluslre causídico colocou-se na posição de aulor. 
conforme se pode observar no fronslispício da 
pelição inicia~ agindo em nome próprio e ''em 
favor do impelrante". A questão talica choca-se 
com o eslipulado no art. 6° da Lei Adjetiva Civil. 
segundo a qual "ninguém poderá pleitear em 
nome próprio, direito alhl•io, salvo quando 
autoril.3do por lei.· 

:\a alua! sislemálica legal, a lei auloriza o 
ajuizamento de ~ção para pleilear direito alheio 
nas hipóleses da ação popular ( art. 1 °, da Lei n• 
4. 717/65), no que conceme ao sequestro c 
perdimenlo de bens ( Lei 3.502. de 21.12.58); 
Lei 818. de 18.09..19. arts. 24 e 35. § I 0• denlrc 
oulras hipólcses de elaboração legislativa 
elencadas por Theotônio :\egrão ( in CPC e 
Legislação Processual em Vigor. anolações ao 
art. 6°. 22• edição p. 65 ). :\a ação mandamental 
há se desucar espccilicamenle a hipótese do 
art. 3°. da 1.53315 I. ao eslabelecer que a "titular 
de direito, em condições idênticas , dr 
terceiro, poderá impetrar o mandado de 
~egurança a favor do direito origin;irio, ~e o 
wu titular não o fizer" , verbis. 

Ressalvadas as hipóleses legais - e a 
subsliluição processual apenas se dá nos casos 
lcgalmenlc expressos - ,nas quais não se 
coadunam a queslào presentânea.. há se perquirir 
sobre a aplicabilidad~ da subsliruição processu:1l. 
A nega ti \ a se impõe como rcsposla à indagação. 
:O.!Or\C'IR ,\)!ARAL SA!'.'TOS leciona a 
rcspcilo dcsle inslilulo. atirmando que. verbis : 

"Dá-~c a fi~ura da substituição 
processual quando alguém est:i 
legitimado para agir em juízo, em 
nome próprio, como autor ou réu, 
na defesa de direito alheio. Quem 
litiga, como autor ou rPu, r o 
~u b~tituto processual, fá-lo em 
nome próprio, na defesa dr direito 
dr outrem, que é o sub~tituido" . ( 
RTFR 121 18) 

:\ào se encontra a questão analisada em 
conceno com nenhuma deslas caraclcrislicas. 
seja a coarc1ada no art. 6°. seja a inserida nos 
arts. -li ss .. lodos do CPC'. Esclarece CELSO 
AGRÍCOLA 13.\RDI que a subsliluiçào 
processual depende da existência dos scguinles 
requisilos legais: 

"a) que o direito do substituto 
proce~sual seja decorrente do 
direito do substituído; b)que 
ambos os direitos sejam liquidos e 
certos; c) que o titular do direito 
ongmarto, judicialmente 
notificado para propor ação de 
mandado de sef,!urança, não o faça, 
em prazo razoá\'el " ( in Do 
Mandado de Segurança. F orensc. 6• 
edição, p. 147) 

O requisito constante no item primeiro 
lelra a) conslltw-se como condição da 
substituição processual, consagrado no art. 6°, do 
CPC. Salienlo que o advogado não se apresenla 
como subsliluto processual do au1or. muilo 
embora seja delenlor do jus postulandi, que é a 
capacidade de requerer em juízo e inlegre o 
patamar conslitucional de função indispensável à 
administração da Justiça, conforme disposlo no 
an. 133 da CF. Capacidade poslulalória e 
ligitimidade não se confundem, muito embora o 
primeiro seja p_ressuposlo da legitimidade 
processual, numa verdadeira relação simbiótica ( 
cf. ARRUDA ALVIM, . Tratado de Direilo 
Processual Civil. 1990, RT, 2° edição. p. 330). 

Palente, portanto, a ilegitimidade ativa ad 
causam do ilustre causídico no ajuizamento do 
mandamus em favor do impetranle. A solução 
para a vexata quaestlo é-nos apresentada por 
Hely Lopes MeireUes, verbls: 

"As partes ilegitlmas devem ser 
liminarmente excluidas da causa, e 
sendo essa il_!!!ltimldade do 
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Impetrante ( ou do Impetrado) o 
processo há que ser ertlnto na 
forma do art. 267, inc. V1 do 
Código de Processo Civil" ( In 
Mandado de Segurança, ... , RT, n• 
edição, p. 31 ). 

Acresço que também o interesse de agir não 
figura na lide. Com efeito. esclarece a 
jurisprudência dos Tribunais pátrios que "o 
interesse processual pressupõe uma lesão do 
interesse substancial e a idoneidade da 
providência reclamada para protegê-lo e 
satisfazê-lo, constituindo-se, em consequência, 
na relação entre aquela situação antijuriLiica e 
esta tutela invocada. Dessa forma, o interesse 
é a medida das ações em juízo, sendo certo 
que sem interesse não há ação. Pas d'interêt, 
pas d'action . Interesse de agir existe semprt! 
que a pretensão posta em juizo, por ter 
fundamento razoável, se apresenta viável no 
plano objetivo". (Ac. un. da t6• Câmara Civel 
TJSP. Rei. Des. Moriz de Oliveira, RJTJSP 
111/369) 

No entendimenlo de Liebman. inleresse de 
agir é a necessidade do uso da via judicial. Ora. 
não cabe ao causídico- impetranle recorrer-se ao 
mandamus se a alegada lesão não alinge direilo 
liquido e certo seu. • \ssim sendo. é can:cedor da 
ação. Alé porque o direilo não socorre aos que 

dormem Uus num sucurrit dormientibus). E o 
Judiciário não pode gastar seu lempo c o 
lrabalho dos seus órgãos quando \Ua alividade 
não for necessária :i pro1eçào de um dircilo ( .:f. 
Celso Agrícola Barbi. in Comenlários ao CPC. 
vol. I. p. -l9). 

Por lim esclareço. mesmo que \i esse a se 
formar a relação processual. haver-~e-ia de 
cxlinguir o processo face as disposições do~ 
incisos I e \'I do art. 267 do CPC. 

Assim . de acordo com o e~labckcido na 
processualislica. e . em conce110 com o dircilo 
pretoriano. julgo cxlinla a prcsenlc ação 
mandamenlal nos lennos do art. 267. incisos I c 
\'I. c c os arts. 295. incisos n e liL e o 329. do 
CPC, bem assim com fulcro no an. 197 do 
Regimenlo lrllemo do Egrégio Ttibunal de 
J usliça do Estado do Amapá. anle a ilcgilimidade 
aliva ad c;lusam e por falia de interesse de agir." 

De Iodo o exposto. na esteira do Juízo de 
Retratação. mamenho in totum a decisão guerreada 
pelos seus próprios fundamentos. submetendo o Agr3\ o 
ao julgamento do Egrégio Pleno. 

P. R. I. 

Macap3-AP .. I'' de tcvcreiro de 1994. 

na l Pleno 

TR I BUINAL PLU10 

NANOAOO DE SEGURANÇA ~ C46/ 93 - CAPITAL 

Recorr<·nt es 

Advogados 
Rc curridos 

L i t i scunso1·te 

Ant~ni o Pereira de Almeida Fi l ho 
e outros 
Jus~ Carl os Sous a S 1 l va c out ro 
Governador do Estado do Amap~ e 
Procurador Geral de Just iça do 
Estado do Amap~ 
Procuradora de Justiça ~ra. Rai 
munda Clara Banha Picanço 

Recurso Or d inár i o - Fl s . 144/ 153 

O E S P A C H O 

"V ISTOS , ETC ... 

Aos Recorridos, pe l ~ prazo lega l. 

p. I. 

Macap~ -AP, OS de janeiro de 1994 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N2 046/93 - CAPITAL 

Recorr e ntes 

Advogados 
Recorridos 

Liti sconsorte 

Ant onio Pereira de Al me ida Fi lho 
e outros 
Jos~ Car l os Sousa S ilva e outro 
Governador do Es tado do Am apá e 
Procurador Geral de Ju s tiça do 
Estado do Amapá 
Proc urado r a de Just iça Ora . Rai 
munda Clara Banha Picanço 

~-· 
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Recur so Extraordin~ri u- Fl s . 154/ 
163 

DESPACHO 

"V ISTOS, ETC ... 

Aos Recorridos, Governador do Es 
tado do Amapa e a I iti s consorte Procuradora d; 
Just 1ça RA IMUNDA ClARA BANHA PI CAN ÇO, pe l o pr! 
zo legal. 

Pres idente 

P. I. 

Mac ap~-AP , OS de janeiro de 1994 

a) nES. IDULOO AltWW. DE MELLO CASmo 
ôo Tri bunal de Justiça do Estado do Amap~' 

_n~ 
Uw~~~~~~n.~~ETO A DR 

[) ir. 

TR IBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA H~ 058/93 - CAPI TAL 

Impetrante 

Advugadu 

I nfurmant<• 

Relator 

Annibal Bar cel los 

Vaidemir Marvu l le 

Assembl ;ia Legis l ativa do Estado 

[\c sembal'gudur M.;rio Gurl:yev 

O E S P A C H O 

t<· o pt>d 1 do. AtZ· po1·que o 1 lu-.tr<• <1dvugu.Ío 

dcrá requerer as 1nformaç~r~ d1retamente a 

CP i. 

(a) DES. MÁRIO GURTYEY DE QUEIROZ 
Rt• I ator • 

'\Q~ 
NAR~FATIMA ANDRADE 

S<·c . Óo T1·1bunal Plt•nn 
(•m (•xer c- i c i o 

DEPARTIIMFNI'O .nJOICIÁRIO 

ATA DA CEN1'ÉSIMA OCTJci:siMA 
SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
DISTRIIlJIÇÃO DO DEP~ 
TO JUDICIARIO DO EnREX>IO 
TRllllNAL DE JUSTIÇA DO ESTA 
DO DO NWÁ -

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano c:e hum 
mil novecent os e noventa e quatro, às 12:00 horas, na sala 
reservada ao Gabinete do Deserrbargador fU-lii.lX) N4MI/IL DE 
MELID CASTRO, Presidente , realizou-se a distribuição dos 
processos abaixo relacionados, confonne normas do Regimen 
to Interno: -

CÂMARA ÚNICA 

01) - APFll\ÇÃO CRIMINAL Nº l86/94 - CAPITAL 
APELANI'E: A Justiça PÚblica , , 
APELADCS: Luiz Otavio Pantoja Maia e Mario Lucio Coe 

lho dos Santos -
ADVCGADA: Gu ilhennina Izabel S. Tavares (Def. PÚbli 

c a) 
RELATOR: Exm2 Sr. Des . LUIZ CARLOS 

02) - APELAÇÃO CRIM1NAL N2 187/94 - CAU;QmE 
APELANI'E: Rosângela dos Santos Carroos 
ADvthAOO: Nilton Castilo Dias (Def·. PÚblico) 
APELADA: A Justiça PÚblica 
RELATOR: Exm2 Sr. Des . MÁRIO GURTYEV 

03) - APFJ...N;ÃO CRIM1NAL N2 188/94 - CAPITAL 
APELANI'E: A Justiça PÚblica 
APELADA: Cristiane Alves dos Santos 
ADvthAOO: Leonardo da Silvei r a Evangelista (Def. FÚ 

blico) 
RELATOR: Exm2 Sr. Des . LEAL DE MIRA 

04) - ftJ'F.J.x;ÃO CRIMINAL N2 189/94 - CAPITAL 
APELANI'E: A Justiça PÚblica 
APELADO: José Hurr0ert9 Rodrigues Farias 
~: Haroldo J ose de Arruda Franco (Def. PÚbl i 

co) 
REIJ\TOR: Exm2 Sr. Des. GilBERTO P:rmEIRO 

.:!>) - APF'.LN;ÃO CRlMDW... N2 190/94 - CAPITAL 
APELANTE: A Justiça PÚblica 
APELADO: Edisno Brito Sannen to 
ADVOOAOO: Haroldo José de Arruda Franco (Def. PÚbl. ) 
RELATOO: Exm2 Sr. Des. oêGLAs IWC> 

:X>)· - ROOS<;A EX-<lFFICIO N2 025/94 - CAPITAL 
RDIETENTE EX-<lFFICIO: Ju izo de Direi to 'da 21 Vara c i 

vel e de Fazenda PÚblica da Co 
marca de Macapá -

PARI'ES: Mário César Lira Pimentel e Rainl.lndo Iranir 
da Silva 
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AD~: Clacy Mària Santana cte Souza e Valdemir 
Marvu11e 

RELATOR: Exmº Sr. Des. !imAc; IWoK)S 

Nada mais havendo, o Exce l entissimo S 
gador Presidente encerrou a sessão. Eu __,.l,-l,I~~~=:;..--,
(Bel! Marli de Fátima Andrade) Diretora do 
diciário, a fiz datilografar e a subscrevi . 

Dese~argador fKNilllO JI.MARAL DE MELLO 
Presidente 

01) - cN!ARA ÍJIIC\ 

a)~ llmiS1'1lllllÍIX5·PAAA O aJG1JI) DA ~SI!WUlA 

EJO.II S!NlCII DES. OCGLAs EVAIGELISTA R»DS 
El<H' SDIJOR DES. unz CAALOS G<MES DOS SAN!'CG 
El'M' SENiOO DES. CARo!O AA1'Qoll0 DE S002A 
TOTAL 

b) HiHi1a; m:IS'IRAOOS: 

E»>' S!NiCil DES. IJêGLAs EVA!.;;ELJSTA RA.'XlS 
E»>' S!NlCII DES. MÁRIO GURTYEV DE WE!OOZ 
EJO.If SDHE DES. GILBrnTO DE PAUlA Pin!EIOO 
EJO.II S!NlCII DES. IlD'IEDI'i'O AI/I'ai!O LEAL DE MIRA 
TOTAL 

02) - !XRiillO DA IIAGlSill.'JURA 

a ) -~ DISrnl1JJ.Íini: • 

EJ0.\1 S!NlCII DES. Ha'lllllO .AMARAL DE MELLO CAS'rnO 
EJO.II 5!»100 DES. MÁRIO GURTYEV DE <;UEIROZ 
EJ0.\1 SE:tKJl DES. GI LBERTO DE PAUU PmlEIRO 
TOTAL 
(• ) Já W>troí.oo os p= rcdistrib..IÍdoo 

b) ~ REDlSI'IUilJliXE 

EJ<HI SF»iiR DES. GILBERTO DE PAIIIA P!NlEIOO 
TO '!; AL 

c) JCixiiia; R!XaS'IRAOOS: 

EXMI SDilOR DES. HCM:lllO NWVú. DE MELLO CASTRO 
D:M I S!!llOR DES. GILBERTO DE PAUlA PINiEIRO 
TOTAL 

0J) - TRIIUIAL PUNJ 

a) JCixiiia; REXaS'IRAOOS 

EXMI Sfl'{-IOR DES. HCNilllO .AMARAL DE MELLO CASTRO 
EXMI S!NlOR DES. MÁRIO GURTI'EV DE QUEIROZ 
T O TAL . 

b) ~ MQJIVAOOS: 

EJ<MI SDHCII DES • . PRESJDDm: 
TOTAL 

04) - sro;ÃQ ÍJIICA 

a) Nilimlas RECi s:m.\005: 

EJ(MI SU..'iOO DES. CAR-10 Al'/Ta'IIO DE SOOZA 
TOTAL 

b ) PR:CESOOS MQJIVAOOS: 

EXMt SCN!Cfi DES. CARMO A.~10 DE saJZA 
T OTAL 

janeiro de 1994 

~ 
Belª E F' !MA ANDRADE , 
Diretora do Departamento Judic~ario 

OI 
OI 
o r 
ro 

' o2 
04 
C6 
04 
16 

C6 
03 
04 
13 

02 
02 

03 
OI 
04 

01 . 
OI 
02 

OI 
OI 

OI 
OI 

OI 
01 

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VMA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA 
JUIZ DE DIREITO: RAIMUNDO NONATO FONSECA VALES 
JUIZ DE DIREITO AUXILIAR: RUI GUilHERME DE V. S. FllliO 
CHEFE DE SECRETARIA: MAURO JORGE BRANDÃO 

EXPEDIEi\fJ'E DO DIA 31.01.94, PMA CIÊNCIA DAS PARTES 
E ADVOGADOS . 

Proc . n2 988/93 - REIVINDICATÓRIA - A.: CII)ENEI. VIEIRA 
CARNEIRO (Adv. Valdemir Marvu11e) . R·. : GENIVALDO DA 
SILVA FREJ:RE (Adv . Ismael Soares P . de Souza) . DESPACHO: 
"VIS'l'OS , em SANEADOR , etc . As partes são legitimas 
e_ estão re~lannente representadas . Presentes as condi
çoes da açao e seus pressup;>stos . Processo em o~em . 
Nada a sansar. Fica concluída a fase postulatoria. 
Defiro a produção de provas orai's, consistentes na 
tomada do depoimento pessoal do autor e de testemunhas 
oportunamente arroladas, em audiência de instrução 
e julgamen to que designo para o dia 08 de março de 
1.994, às 09 :00 horas. Convoque. -se a parte autora, 
fazendo constar do ma'1dado as advertências do Art . 
343, do CPC . Ciência ao Dr. Curador. I . Mcp, 16 .12 . 93 . 
(a) RaillJJTldo Nonato Fonseca Vales - Juiz de' Direito" . 

Proc . nº 534 - EXECUÇÃO - A.: DETERBCM - CCMÉRCIO E SER
VIÇOS L'l'DA (Adv. Fernando Silva e Silva) . R.: INTE
GRAL CCi-lÉRCIO E SERVIÇOS L'l'DA . SENI'EN;;A: "VISTOS, 
ETC . HQ'I'IOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 
legais efeitos a liquidação de fls . 54/60. P . R. I. 
l!cp, 16 .12 .93 . (a) Raimundo Nonato Fonse:::a Vales -
Juiz de Direito". 

Proc . nº 819/92 - COBRANÇA - A. : GRADIENTE ELETRÔNICA 
S .A (Adv. Jussara Coutinho) . R.: FREI TAS & COELHO 
L'l'DA ~/OU. DESPACHO: "J. A. O apelo f oi julgado deiàerto , 
atraves despachO de fls. 38~ contra o qual nao se 
insurgiu a recorrente . Esta igualmente certificado 
que a sentença atacaqa por via ~e aj)elação deserta 

· passou em julgado . A luz do ja visto, indefiro o 
pedido . Intime-se . Mcp, 26.01.94 . (a) Rui Guilherme 
de v. s. Filho- Juiz de Direito". 

0 PRESENTE EXPEDIENTE SERÁ PUBLICADO NA FORMA DA I..El E A 
FIXADO NO LUGAR DE COSTlJ?.!E . DADO E PAS~ NESTA CIDADE1 

DE IOCAPÁ (AP), AOS TRIN'l'A E UM DIAS DO t-IÊS o:;: JANEIRO OE 
1 .994 . EU, SUANY GOMES DE OLIVEIRA, AENDENTE JUDir.IÁRIO , 
O DATILOGRAFEI E EU, MAURO JORGE BRANDÃO, CHE?E DE SEC~ 
TARIA, O SUBSCREVO. 

3ª VARA CÍVEL E DZ FAZENDA PÚBLICA 

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EUSTÁQUI O DE CASTRO TEI XEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: ENILDA SILVA DE SOUZA 

EXPEDIENTE iÍO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 1994 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVIDAS I NTUIAÇÕZS 

PROCESSO NQ 1199/93 - I ND,ENIZAÇAO POR DANOS HORAIS - Reqte: 
HONILDO AHARAL DE HELLO CASTRO (Adva . LÍDIA MAYER GROTT) -
Reqdo .: C.P . -CENTRO DE PROPAGANDA LTDA (- DESPACHO: "Jun
te- se- aos autos. Defiro . Redesigne o cartÓrio dia e hora ' 
para a audiência, com a c ompetente i ntimaçÕes das par tes e 
t estemunhas . Dê- se prioridade, face ~ data ori ginal est ar 
prÓxima . EH TEI'fPO: fica designado o dia 02. 03.94, ~s 09: 00 
horas par-;-~ audiência . Em 31.01.94 - RUI~GUILHERHE VASCO~ 
CELLOS SOUZA FILIIO - Juiz de Direi to Amciliar. " 

PROCESSO N2 1262/94 - AÇÃO DE COBRANÇA DE PROCZDllfENTO SU
~fARISSHfO ~ Reqt~ NERI S BANDEIRA RODRIGUES (Adv~.SULAHIR 

DIÁRIO OFICIAL . 
I -~ 

p. HONASSA DE AlifEIDA) - Reqdo .: AJofAL - ARTE MOVEIS AHAZO-
NIA LTDA. - DESPACHÓ: " R. A. Cite-se, para comparecimento' 
1 audiência de conciliação, i nstrução e j ulgamento, sob 
advertência do a rt . 278. Designados o "dia e hora, intime
se também o A. para sua vinda à audiência . Eff TEI-fPO: fie< 

desi gnado o dia 21.02.94, às lO:OOHs para à~u~ia . Eru 
26 . 01.94 - RUI GUILHERHE VASCONC~LI..OS SOUZA FILHO - Juiz d€ 

Direi to Au!'iliar." 

' PROCESSO, N2 1263/94 - AÇÃO DE REPARAÇÂO DE DANOS- Reqtc: : 
LUZIA EVANGELINA DE SOUZA NUNES (Adv . LUIZ CARLOS LUGUES)
Rcqdos .: LAÉRCIO BARBOSA SILVA e VERGINALDO F. DINIZ- ~~ 
PACHO: " R.A. Cite-se, designando o CartÓrio dia e hora p~ 
~audiência de conciliação, instrução e julgamento, fa
zendo as intimaçÕes devidas . EH TEI-fPO: fica designado o ' 
dia 17.02. 94, às lO :OOHs para~ ~ncia . Em 25 . 01.94 
RUI GUILHERHE VASCONCELLOS SOU ZA FILHO - J uiz de Direito ' 

Auxiliar . " 

PROCESSO N2 1265/94 - AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO - Reqte . 
CALANDRI NI E BEZERRA LTDA (Advª. SULAHill P. ~fONASSA DE AL
Hl!:IDA) - Reqdos: ~fARIA JOSÉ A.~,\ÚJO PREGO' e EURICO BRITO D~ 
FIGUEIREDO - O:ISPACHO: 11 R.A. Entendo preenchidos, com a ' 
pr·ova documental produzi da, os r cquesit os essenciais para 
concessão da medida exigidos no art . 814 do CPC. · Defiro a 
liminar de arresto, porém condicio~o a efetivação da medi
da à caução ~ -ser prestada pelo suplicante(CPC, 816, II) . 
Intime-se-o para o cumprimento, caso lhe interesse . Pr·est~ 

da a caução, expeça- se o competente mandado pa r a que sejam 
arres tados dos suplicados bens tantos quantos bastem para 
satisfação do crédito do ,requerente, pr·omovendo-se a cita
ção dos :suplicados par a, querendo, contestar no pra:o de ' 
cinco dias, sob advei:tência do art. 803 do CPC . Zm 31.01. 
9'l - RUI GUILHERHE V. SOUZA FILHO -- J . de Direito Aux . " 

O presen te expedien te ser;\ publ icado ' · 
na forma da lei c afixado no lugar de costume. Dado e pas-_ 
sado nesta cidade de Hacapá, Capital do· Estado do Amapá 
aos dois dias do mês de fevereiro do ano de hum mil novecen 
tos c noventa c quatro . 

JOSÉ EUST,\QU 

3~ VARA CÍvEL E DE FAZENDA PÚBUCA 

JUIZ DE DIREI'l'O: JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA 
CHEFE DE SEX:RETAIUA: ENILDA SILVA DE SOUZA 

EXPEDIENTE 00 DIA 03 DE FEVEREIRO DE 1994 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVIDAS INriMAÇÕES 

PROCESSO Nº 1268/94 - CAliTELAR IOO'·IINADA - Reqte. : 
ANA BARBARA PEREIRA DA SILVA (Adv . ~!ARCOS A. M. NOGUEIRA)
Reqdo.: FRAJIK:ISCO IDlEIDA - DESPACHO: "R. A. De:;;;igno 
o dia 18 de fevereiro de 1994 , as 09 :00Hs para a audiencia 
de justificação . Cite- se e Intime- se . Em 01.02 . 94'.' 

PROCESSO Nº 1138/93 - INDENIZAÇÃO - Reqte . : VALINA 
OLIVEIRA LIJIIA (Adv . RUBEN BEl'IERGlN) - Reqdos.: PREGEL 
CONSTRUÇÕES LTDA . e \'IELLING'l'ON SANI'OS(Litisconsorte)(A~. 
JOÃO FERREIRA DOS SAN'I'OS) - · DESPACHO: " A lide nao 
contempl a a hipÓtese de denunciaçao de obrigado em 
via regressiva, · mas' sim a _ilegitimidade passiva ad 
causum. Desse modo, concedo a autora Ao prazo de 05 
dias para se manifestar ac,e·rca da i nsistencia em prosse
guir na demanda contra a_re ou se concorda CÇllll a prellf,!!l
nar argüida na contestaçao, lembrando que , apos a cltaçao, 
é defeso alterar a 1 ide e seus fundamentos . I. Em 02 . 02 . 94" 

PROCESSO Nº 1085/93 - INDENIZAÇÃO - Reqte . : PAULO CESAR 
SILVA (Adv.: MARCOS A. M. NOGUEIRA) - Reqdo .: SENCOL
CONSTRUTORA E REPRESEi'ITAÇÔES LTDA (Adv . : . EDMILSOI'I FARIAS 
lf.ONTEIRO) - DESPACHO: "Diga o autor em 48:00hs ,sobre 
a ul_ timação ou nao do acordo ~elebrado com o reu em 
audiencia , sob pena , de extinçao do processo. I. Em 
02 . 02 . 94 . 11 

PROCESSO Nº 007/92 - EXECUÇÃO - Reqte . : VIAÇÃO AÉREA 
SAO PAUW S/ A (Adv . PAULO SERGIO HAGE HERNES) - Reqdo . :· 
MANOEL CAROOZO - DESPACHO: " Diga o credor sobre o 
depÓsito da arremataçao e movimente o feito, em 05 
dias . I. Em 01.12. 93 . " 

PROCESSO Nº 1118/93 - DISSOWÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO
Reqte . : ANIBAL SERGIO COSTA (Adv . JOÃO FERREIRA DOS 
SAN'I'OS) - Reqda.: EVANDIR DO SOCORRO OLIVEIRA PICANÇO 
(Advª. VERA DE JESUS PINHEIRO) - DESPACHO: " Espec ifiquem 
as partes, em 03 dias , as provas que pretendem produzir, 
dizendo da finalidade . I. Ein 02 .02 .94 . " 

PROCESSO Nº 780A/92 - EMBARGOS À ,EXFX:UÇÃO - Embargante: 
DEUZA DE SOUZA RIBEIRO (Adv . CICERO BORGES BORDALO)
Froba,rgado: MARIA CÉLIA DA SI L~ A LOPES (Adv . EDSOi'i FRANÇA)
DESPACHO: " l~anifeste-se a r e , em 05 dias ,A movimentando 
o feito , ultimando a execução da suc~bencia . I . Em 
02 .02 .94. " 

PROCESSO Ng 1190/93 - EI<IBARGOS À EXFX:UÇÃO - Embargante: 
RAIMUJ'JOO IIJARTINS COSTA (Adv . LEOt'IIAROO DA SILVEIRA EVANGE
LISTA) - Embargado: RAilolUNOO MACHADO FROTA _( Adv . Ailf.J'ONIC 
VILLAR PAN'I'OJA JUNIOR) - DESPACHO: " Ja. fonnalizada 
a penhora e intimado o devedor da mesma, ao embargadc 

·~para impugnar os embargos, em 10 dias . L ·01.12 . 93 ." 

PROCESSO Nº 1252/94 - CONSIGNAÇÃO m PAGAt·lENTO - Reqte . : 
MICHAEL PEREIRA LIMA (Advª . J OANA D' ARC COSTA SOUZA)
Reqda.: LUIZA 00 NASCIMENTO AU1lEIDA (Adv . 'l'OBIAS DE 
CARVAlliO MONTEIRO) - .SENJ'ENÇA: " Vistos etc ... DISPOSITIVO 
Tudo mui to bem visto e examinado, DECRETO A EXTINÇAO 
DO PROCESSO . SEI·l JULGAfi!ENTO DO MÉRI'l'D , e assim decido 
com fundamento no art. 267, IV, do CPC. Custas pelo 
autor. Sem fixação da verba honorária, v~z que inexiste 
sucumbência. P .R. I.C . Em 28 .01.94 - RUI GUilliERfllE VASCON
CELLOS SOUZA FIIl-lO - Juiz de Direito Auxiliar . " 

PROCESSO Nº 889/93 - AÇÃO REIVTI'iDICATÓRIA - Reqte . : 
ORLANDINA OOS SANTOS MELO (Adv . ADAflrlR SOUZA DE OLIVEIRA)
Reqda.: !olARIA ODILIA DA CONCEIÇÃO (Adva . CONCEIÇÃO 
DAS GRAÇAS PJI'DRAS m RA) - DESPACHO: " Especifiquem 
as partes, em 03 dias , as provas que pretendem produzir, 
dizendo da sua finalidade . I. Em 02 .02 . 94 . " 

PROCESSO Nº 816/92 - RENOVATÓRIA DE I.JXAÇÃO - Reqte . : 
FERNANDO JOSE ROCHA OLIVEIRA LEITE (Adv . JORGE WAGNER 
COSTA GO!-IES) - Reqdo . : HÉLIO GOfi!ES ARAUJO DE AIJI!EIDA 
(Advª. !1ARLY CALIXTO EVELIM COElHO) - DESPACHO: " Manifes
te- se o réu em 48:DOhs, dando pr:osseguimento ao feito, 
ultimando a execução dos consectarios legais , sob pena 
de extinção do processo . I. Em 02. 02. 94. " 

PROCESSO Nº 556/91 - DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE 
RELAÇAO JURIDICA - Reqte . : RAIMUNDA DE CARVAlHO RIBJ;:IRO 
(Advª . SULAMIR P . MONASSA DE AIJI!EIDA) - Reqdo . : ESPOLIO 
DE DIVAL DA SILVA RODRIGUES (Adv . HILTON GONÇALVES 
RIBEIRO) - DESPACHO: " Especifiquem as partes as provas 
que pretendem produzir e a sua finalidade, em 03 dias. 
I. Fm 02.02.94. 11 
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PROCESSO .Nº 141/91 - COBRANÇA - Regte .: R.B.~I. CONSTRUÇÃO. 
CXíMÊRCIO E REP~SOOAÇÃÔ LTDA , , (Adv . RUBEN, BEI-lERGlN,. 

Reqdo.: MUNICIPIO DE MACPPA (FAZENDA PUBLICA ) ( Na 
pessoa de seu Procurador Legal) - DESPACHO: " Cumprarr 
as partes o disposto no despacho de f l s . 128, em 48:00hs , 
sob pena de extinção do feito . I. Em 02 . 02.94. " 

PROCESSO Ng 105/91 - EXFX:UÇÃO -; Reqte . : FREITAS E COEil-lO 
LTDA (Adv. UBIRAJARA VALENTE EPHINA) - Reqdo.: AOONIAS 
DE FREITAS TRAJANO DE S. FilHO - DESPACHO: " Digam 
as partes , em 05 dias , sobre a avaliação. I. Em 02 .02 .. 94 . " 

PROCESSO Ng 1254/94 - CAliTELAR INESPECÍFICA - Reqte. : 
RUBEN BEfi!ERGüY (Adv. RUBEN BEJ.IERGlN) - Reqdo.: TELEVISÃO 
Aro!AZÔi'ITA - .CANAL 4 ( Adv . Am'ONIO CABRAL DE CASTRO)
DESPACHO: " Diga o autor sobre os tennos da contestação, 
em 05 dias . I. E:n 02 .02.94. " 

PROCESSO N2 1157/93 - REI NTEGRAÇÃO DE POSS? - Reqte. : 
ro.uCIO LOPES DOS SAN.J'OS (Adv . ANTONIO ATANAZIO . PICANÇO 
GONZAGA) - Reqdo.: JOSÉ LAG~S DA ~ILVA - SENI'El'ÇA: 
" Intado a fazer integrar a relaçao processual, no . 
polo ativo, a sua esposa, haja ~ista casado, bem assim 
a delimitar precisamente o imovel esbulhado , ambos 
em 10 dias, quedou- se o autor, permanecendo silente . 
Diante do exposto , ausente pressupostos de constituição 
válida· e desenvolviment9 regular do processo , extingue
o, sem julgamer.to do merito,, nos tennos do artigo 267, 
IV do CPC. Sem custas e honorarios . Transitada em julgado, 
desentranhe- se os documentos , entregando-os ao autor, 
mediante. traslado e arquive-se. P . R. I. Em 02 .02 . 94 . " 

PROCESSO Nº 1271/94 -; AÇÃO DE RESPONSABI~IDADE CIVIL 
DE PROCEDIMENTO SlJ!IlARISS;rMO - Reqte . : JOSE CABRAL DE 
CASTRO ( Adv. ANTONIO CABRAL DE CASTRO) - Reqdo . : ENPRESA 
ESTRELA DE OURO LTDA. - DESPACHO : " R. A. Designo o 
dia 25 .02 . 94, às 09 :00hs para a audiência de Conciliação, 
Instrução e Julgamento. Defiro a produção de prova 
oral . Cite-se e Intime- se. Em 02 .02 . 94 . " 

PROCESSO Nº 1200/93 - AÇÃO DE ,FALÊNCIA - Reqte . : AURAJ?LAST 
INDUSTRIA E C014ERCIO DE PLASTICOS . L'l'DA (Advª . DEBORA 
3UCCI LAPORTA) Reqdo .: ADILSON FERREIRA l«JNTEIRO 

SENrENÇA: Intado a regularizar a representação 
da autora, em 10 dias , atendendo ao disposto no artigo 
56 §2º , da lei 4.215/ 63, quedou- se , permanecendo silente. 
Diante do exposto , indefiro a inicial, nos tennos do 
artigo 284· c . c . 295 , VI do CPC : As custas iniciais 
comportam Çts finais . Sem honorarios . . Transitada em 
julgado, arquive- se . P . R. I. Em 02 . 02 . 94. " 

O · nresente expediente sera publicado 
na fonna da lei e àfixado no l ugar de cos~ . Dado 
e passado nesta cidade de Macapa- PJ>, aos tres dias 
do mês de fevereiro dei ano de mil, novecentos e noventa 
e quatro . 

PRAZO 

DE 

FINALIDADE 

(c;1 L~LcLc~..- 5ffi-\c'-
ENIIDA SILVA- DE sr::JJzK 

= Chefe de Secretaria = 

SEX;UNDA VARA CRIMINAL 

EDITALDEINIDIAÇÃO 

60 (sessenta) dias. 

I.OORE:l'l;O RODRIGUES DE CARVAIHJ, b rasilei 
ro , casado , maranhense, almoxarife, 
filho de Alcides Rodrigues de Carvalho 
e Terezinha Pereira Guedes , tendo 
cõmo Último endereço conhecido sito 
à Rua Santos Dumont, n2 2628 , Bairro 
do Buritizal , atualmente em lugar 
incerto e não sabi do. 

INTIMAÇÃO DA SENrm;;A proferida às fls . 
57/60 dos autos do Processo-Crime 
nº 049/91 , cujo teor é o seguinte : 
" •.. Ex- posi tis , julgo procedente a 
ação penal para o fim de condenar 
LOURENÇO RODRIGUES DE CARVAlliO , nas 
penas do artigo 121, § 3º do Codigo 
Penal Brasilei ro. Passo a impor
lhe a pena (CPB, art . 59). A culpabili
dade do acusado , ccxoo fato r principal 
para a censurabilidade pela conduta 
desviante, não f oi EXTRDW1ENTE I~'TENSA. 
Prestou socorro . Entretanto , dirigia 
um pouco alcoolizado. A velocidade 
que desenvolvia não era extremada, 
excessiva, mas errou em não atentar 
para as condições existenciais ~ sua 
frente e com isto atropelou a vitima. 
O cuidado, ao avistar ~ transeunte,. 
deve ser redobrado . A vitima em nada 
contribuiu . É pr imário e de bons antece
dentes . Fato espor ádico em sua vida . 
Perscnalidade normal . Agiu , evidentemen
te , com manifesta ii!Jlrudência. APlico
lhe a pena base privativa de liberdade 
de 01 ano de detenção a s~r CLiTiprida 
no regime aberto no Presídio deêta 
Capital . Por p reencher as condiçoes 
legais, substituo, por ser a,conselhaver 
e cabível , a pena que impus em duas 
outras de RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
A primeira, ex- vi do art . 43, II , 
c/c os artigos 47 , III e art . 57, 
todos do CPB, de int erdição de direitos, 
tempor ariamente , consistentes em suspen
der sua habilitação, inclusive para 
quaisquer outrcs veicules automotores , 
durante 01 ano . Comuni que- se ao DETRAN. 
A segunda pena, prestará serviços 
gratuitos à · ccm.mi dade (art . 46 ) no 
mesno prazo em HOSPITAL-Pronto-Socorro 
do Estàdõ, durante oito (8) horas 
semanais , sábados , domingos e feriados 
ou em dias Úteis desde que não prejuqiq~e 
9Ua jornada qe t rabalho, ,cuJa '<lesigl)açao 
e de competencia do Juizo Executorio , 
oportunamente . Intimem-se 9 ~IP , 
o acusado e a Defensoria Publica. 
Embora revel, deve ser outr a vez int imado 
e certifi cado , segundo o correto entendi
mento jur isprudencial . Fica advertido · 
o acu~o que o ryao ADIMPLE!-1EN'l'O das 
obrigaç~s impl1cara em ~eu RECOLHn~ 
ao Presídio. Nao concedi- lhe o SURSIS, 
preferindo a substituição acima mepciona
da, haja vista ser aconselhavel , e 
adequada CCXJ!O resposta' penal , a).~m 
de ser pedagogica, reeducativa e resso
cializante para agueles que matam 
no trânsito de veicules motorizados, 
sem çontar ao p~eno atendimento · ao 



Macapá, 08-02-94 

PROCÍPIO DA SUFICIOCIA E NEX;ESSARIEDADE 
preconizado na refonna de 1984. 
Transitada em julgado, larx:e-se o 
nane do acusado no rol dos culJ>Bêos 
e sejam feitas t odas as cCJ1l.ll'licaçctes 
de estilo ( SEGUP, SEJUSP, INI -FEDEJW.., 
distribuidor e TRE) . Custas pelo 
acusado. Publique-se. ~egistre-
se. Intimem-se. Macapa-Ap, 02 
de dezeni>ro de 1993. (a) Dr. IVNI 
JOOÉ RAMJS ÁLVARO - Juiz de Direi to 
Titular." 

SfiE oo .rui.m : 21 Vara Criminal da Cararca de Macapá
.Amapá, sito à Av. Fab, n2 1737, Bairro 

de Santa Ri ta. 

DE 

ANTêmo CARI.OO t:D4rn BAmm, vulgo Toni, 
brasileiro, natural de Igarape Mirim
Estado do Pará, solteiro, despachante 
de cargas, filho de Enéi as Ganes Barros 
e de Francisca de Oliveira Barros, 
tendo como Último endereço conhecido 
si to à Av. Antônio Coêlho de Carvalho, 
nR 4.023, Bairro de San~a Rita, atualmen
te em lugar incerto e nao sabido. 

Ilfl'DW;N:> DA smrm;A proferida às 
fls. 150/154 dos autos qo Processo
Crime nR 409A/91, cujo teor e o seguinte: 
" . .. Ex-po~i tis , julgo 1nt>roc~nte 
a irrputaçao criminosa carreada a ANI'ONIO 
CARLOS G<M:S BARROS e o faço PQt"QUe 
não existem provas de sua concorrência 
(CPP, art . 386, inciso IV) . Recolha
se imediatamente o MANDAOO PRISIONAL 
anterionnente expedido. O acusado 
É PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENI'ES 
!'a> TEIMlS DAS FOI..HAS DE ANTECEDENI'ES 
DESTE ESTAOO E DO INI-FEDERAL, confonne 
clocurentos acostados às fls. 103 e 
140. Intimem-se o MP' e a Defensoria 
PÚblica. O acusado por publicação 
s!Jrples. ApÓs o trânsito em julgado , 
dêem-se todas as baixas per tinentes 
(DPTC, SEGUP, DISTRIBUIDOR, FEDERAL 
e nesta Vara) . Sem custas para o 
acusado. Publique-se~ Registre-
se . Intimem-se . Macapa- Ap , 18 de no; 
verroro de 1993. (a) Dr. IVNI JOSE 
RAOOS ÁLVARO - Juiz de Direito Titular 
da 21 Vara Criminal da Canarca de 
Macapá-Ap." 

21 Vara Criminal da Canarca de Macapá
Amapá, sito à Av. Fab, nR 1737 -Bairro 
de Santa Ri ta. 

SEXiUNDA VARA CRIMINAL 

EDITAL DE 1N1'IMAÇÃO 

90 (noventa) dias. 

VANDERLEI RIGOR, vulgo "PADEIRO" , 
brasileiro, solteiro , garinl>eiro, 
filho de Rainundo Nascimento e Orlandina 
Rigor , tendo qomo Último endereçç 
conhecido, sito a localidade do Cupixi 
e ELIAS OOS SANI'CS , vulgo "PROFETA" , 
brasileiro, solteiro, garinl>eiro, 
filho de Albertino Costa dos Santos 
e Maria Madalena dos Santos, tendo 
çomo Último endereçç conhecido, sito 
a localidade do Cupixi , élltx>s atualmente 
em lugar incerto e não sabido. 

1N1'IMAÇÃO DA smi»ÇA proferida às 
fls . 90/96 dos autos do _Processo Cr:ime 
nR 797/92, cujo teor e o seguinte: 
" .. . Ex-positis julgo procedente a 
AÇÃO PENAL para o fim de CONDENAR 
VANDERIEI RIGOR e ELIAS OOS SANl'CS 
nas penas dos artigos 129, caput; 
329 , § 12, ç/c os artigos 29 e 69 
todos do Coct;go Penal Brasileiro. 
Com efeito, alem de concorrerem para 
as l esões corporais , ainda ilaQUE!aran 
os policiais vitimas can resistência 
qualificada, isto é , mesoo algemado 
Vanderlei, evadiu-se can a colaboração 
de Elias e ai não se cl.Jil)riu integralmen
te a ordem de prisão. Passo a dosar
lhes , inçli vidualmente, a pena seguindo 
os cri te rios judiciais do art . 59 
do Codex repressivo. Ao acusado 
VANDERIEI: A reprovabilidade de sua 
conduta não pode ir além do mÍni1ro 
porque a culpabilidade não foi intensa. 
Agiu , evidentem,ente, can dolo. Agrediu 
can ofensas o policial Manoel que 
apenas deserrpenhava seu dever em mandar 
desligar o san e acabar can a algazarra 
no bar. Insatisfeito partiu para a 
briga e contou can a ajuda de Elias , 
este ferindo os dois policiais. Seus 
antecedentes SÃo• PÉSS.IMJS (fls . 52) 
com registros de váriaos delitos , 
mas é primário tecnicamente em razão 
de nos autos não se ter noticias de 
condenações can trânsito em julgado. 
Personalidade, ao que tudo indica, 
fraca e can tendências à criminalidade. 
As circunstâncias são desfavoráveis 
(bêbado nun bar dirigiu of!}nsas ao 
policial publicamente) . A vitima em 
nada contribuiu. Além de tudo isto, 
apÓs algemado e já executada a ordem 
prisional, contou can a co~aboração 
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de Elias na FOOA, desrespeitando a 
ordem do funcionário pÚblico e a_ ela 
opondo-se can violencia ( lesoe~) . 
Aplico-lhe, atendendo ao A principio 
da • necessariedade e suficiencia para 
reprovação e prevenção do cryne , a 
pena b~ de 03 meses de de~ao pela 
concorrencia no de li to de lesoes corpo
rais , vez que, CCJlllrovadamente, contribuiu 
para que o seu ccnparsa Elias agredisse 
os policiais can um terçado, a ser 
C\Jll)rida no regime aberto em albergado, 
se pouver, ou em local adequado no 
Presidio deste Estado. Para essa 
pena deixo de aplicar a regra do artigo 
60, § 22, CPB, porque o acusado Vanderl~i, 
can sua folha penal recheada ç!e ocorren
cias desviantes socialmente , nao preenche 
os pressupostos concessivos do inciso 
III do art. 44, daquele diploma legal, 
especialmente a personalidade, conduta 
e antecedentes . Ap,lico-lhe, ainda, 
pela RESISTÊOCIA PLENAMENTE QUALIFICADA, 
a pena base privat1va de liberdade 
de 01 ano de reclusao a se_r cl.Jil)rida 
no regime ~-abertp no Presídio local , 
fixada tanDem no minimo, VJ!Z que, CCJ!IO 
disse anterionnente, apos- se, apos 
executada a ordem prisional ~lo policial, 
e fugiu can a colaboraçao de Elias , 
estando inclusive algemado num dos 
braços. Tart>ém para essa pena deixo 
de conceder o SURSIS ( CPB, art . 77) , 
único direito pÚblico _subjetivo a que 
poderia ter, face nao preencher os 
pressupostos já analisados. Fi~nte, 
por ~r e reSR_eito ~ princip~o ~ 
PREVENÇAO e SUFICIÊNCIA, nao vi posslbill
dade a decidir de outra maneira quanto 
as SUBSTITUIÇÕES LEGAIS e DIREITOS 
OOI'ROS previstos no Codex. Apliquei 
o COCURSO MATERIAL em virtude de o 
objeto jurÍdico das infrações cometidas 
ser diferente um do outro. Un visa 
a integri dade corporal e o outro a 
OORMALIDADE DE SEUS SERVIÇOS vulnerados 
por terceiros. Destarte , o total 
das penas é de 01 ano e • 03 meses . O 
cl.Jil)rimento delas dar-se-a na nonna 
do art . 76 do CPB. Ao acusado ELIAS: 
Sua reprovabilidade pelas lesões corporais 
causadas nas vitimas deve ficar um 
pouco acima. Logo , sua culpabilidade 
foi maior, vez que na luta corporal 
inicial entre Vanderlei e Manoel foi 
se valer de um terçaclo para, no Policial 
!1anoel e também no de nane fiaimundç 
Cleanar, 1nt>ingir-lhes as lesoes ja 
mencionadas . Agiu can dolo pensado 
em l esioná-las e can o fim de salvar 
seu c~ Vanderlei ~e resistia 
ilegalmente a voz de prisao dada por 
Manoel . Bastante determinado em ~ 
~ão delituosa. Os antecedentes nao 
sao ruins mas vejo personalidade distor
cida dos ' padrões comuns, can acentuada 
carga de violência e cruel dade. can 
as vitimas. Enfim, procurou e conseguiu 
acobertar a ilicitude de seu companheiro 
Vanderlei e ainda propiciou- lhe a fuga 
mesoo estando. alg~o o que qualificou 
o delito ate entao consunado. E na 
mesma proporção da resistência çonstatada 
na fonna qUalificada. As vi ti.rrlap em 
nada contr ibuiram. As circunstancias 
são desfavoráveis e as consequ~ncias 
foram desagradáveis para as vitimas 
q1,1e, além de lesionadas, sofreram humilha
çÇ)es . ~brou , em RESlMl, o que o funci<;>
nario publico, em ~ do Estado , hav!a 
concretizado, isto e , houve a prisao 
para a manutenção da paz e ordem §;QCial 
e a seguir frustrada por sua açao em 
ajudar a fuga . Aplice:-lhe1 pela 
prática das lesões corporais as vitimas, 
a pena base de detençao de 05 meses 
a ser c~rida no regime abertç no 
PresÍ.dio desta Capital, em local proprio 
a esse regime , ou em • albergado , _se 
houver , cuja ~idade e de DETENÇAO . 
A culpabi lidade não recomenda sua substi
tuição por nul ta, tal qual seu CCJlllarsa 
Vanderlei. Aplico-lhe, outrossim, 
pela CONCORRÊNCIA IGUALA a de VANDERLEI, 
no crime de RESISTENCIA PLENAMENTE 
QUALIFICADO , a pena base privativa 
de liberdade de 01 ano de reclusao, 
no mlnimo , a ser Cl!flPrida no regime 
semi-aberto no Presídio local, vez 
que colaborou efetivamente • ~ fuga 
de Vanderlei, que opunha-se a e~ecuçao 
do ato legal , _ mediante '!.iolenbciê, 
e o ato , em razao da resistencia, nao 
se executou . A culpabilidade do acusado 
não auto ri ?.a a concessão do SURSIS 
(CPB , art. 77) , nuito menos os motivos 
de sua ação e circunstâncias. Apliquei
lhe o CONCURSO MATERIAL em virtude 
de o objeto juridico de uma infração 
penal ser diferente da _9Utra, consoante 
expressei-me. l inhas atras . O total 
das penas e de 01, ano e 05 meses . O 
cumprimento dar-se-a na forma do art. 
76 do CPB. Expeçam-se os mandados 
prisionais de imediato porque os acl!sados 
nao se apre5<;11taram _na instruçap e 
dificultaram a instruçao investigatoria. 
Demais, há uma acentuada _insensibilidade 
moral em suas al:Uaçoes , revelando 
periculosidade a não lhes garaQtir 
em liberdade prosseguir. OOIMEJ4-
SE o 1<1?, acusados por Oficial de Justiça 
e , não os encontrando, por Edital çan 
o prazo de 90 dias , fazendo-se , apos, 
a Defensoria do Estado. Transitada 
em julgado, lancem-se os nanes dos 
acusados no rol dos culpados e sejam 
feitas as can.micações ao Distribuidor, 
INI-Federal , Segup e Sejuw, inclusiye 
ao TRE quanto as condenaçoes. Pagarao 
os acusados as custas proporcionais, 

Publigue-se: Registre-se . Intimem-se 
Macapa-Ap, 15 d~ noverro~ de 1993. 
(a) Dr. IVAN JOSE RAMJS ALVARO - Juiz 
de Direito Titular da 21 Vara Criminal 
de Macapá." 
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.Amapá, sito a Av. Fab , 1737 - Bairro 
de Santa Ri ta. 

Macapá~~"~~ de !\iro de 1.994. 

JciNJ ~MmDES 
- Juiz de Direito Auxiliar-

smHlA VARA ClUMINAL 

IDITAL DE IN1'IMAÇÃD 

90 (ooventa ) dias • 

IIMDITO JCRJE SOARES GAMA, brasileiro, 
casado, vitrificador, f!lho de Odete 
Soares Gama, tendo como ultimo endereço 
conhecido , sito à Av. 26 de julho, 
n2 851, Conjunto Laurindo Banha, Bairro 
Novo Buritizal, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. 

INT!MAÇN:> DA smm«;A proferida às 
fls . 54/58 dos autos do _Processo Crime 
n2 484/91 , cujo teor e o seguinte: 
" ... Ex- posi tis, julgo procedente, 
em parte, a ação penal para o fim 
de CONDENAR o Sr . BENEDITO JORGE SOARES 
GAMA nas penas do artigo 121, § 32, 
do CÓdigo Penal Bras}leiro. Doso
lhe o QUANTUM PENALOGICO dentro dos 
critérios jur:Í.dicos constantes no 
art. 59 do CODEX. O acusado se houve 
no caso e<n grau bem acentuado no cal{JO 
da cu~pabilidaqe . Logo, a censurabilidade 
ficara ~ pouco _acima como. respçsta 
adequada a sua açao culposa .• E primar!o 
e de bons antecedentes , ja que nao 
existem nos autos prova de que tem 
condenações transitadas em julgado. 
Os mo ti vos e as consequências são 
irrelevantes em face da estrutura 
do crime culposo . A vitima em nada 
contribuiu, segundo os autos e nada 
disse a esse respeito. Personaliç!ade 
nonnal e conduta social sem alteraçoes. 
Estabeleço a pena privativa de liberdade 
de 01 ano e 02 meses, como REPRDIENDA 
PENAL, a ser cumprida no regime aberto 
no PresÍdio desta Capital. Por preen
cher todos os pressupos; 0s da Lei, 
SUBSTITOO a pena privativa de liberdade 
int>Osta em ~ PENAS RESTRITIVAS 
DE DIREITOS EXEQUIVEIS SIJ.1UL'fA'IEAlfu~TI:. . 
A primeira, interdição t eaporária 
de direitos consistente na SUSPENSAO 
DE SUA CARTEIRA DE MOTORISTA pelo 
pt"'dZO de 01 ano e 02 meses, carunican<:X>; 
se ao DETRNI-AP; A segunda, prestara 
serviços gratuitos à can.midade, em 
hospital desta cidade e do Governo, 
de acordo can as tarefas que lhe "forem 
designadas , cumprindo-a;; durante oito 
horas semanais, aos sab§ldos, domingos 
e feriados ou em dias uteis, de modo 
a não prejudicar a jornada do seu 
trabalho nonnal, naquele prazo. 
Alerto ao condenado que o não cumprimento 
in'portará na RECONVERSÃO das penas 
em DETENÇÃO pelo citado teapo. Para 
a conversão fulcrei-me nos artigos 
44, parágrafo Único, 43, incisqs I 
e II, 46 e 47, III, todos do Codigo 
Penal Brasileiro. Intimem-se o acusado 
no ende~o de fls. 48 , o lolP !! a Defen
soria Publica. Oficie-se a família 
da vitima que o acusado foi condenado. 
Transitado em julgado, sejam feitas 

as anotações de praxe ( lançameQto 
no rol dos culpados, carunicaç~s 
do DPI'C, SEGUP, SEJUSP, DJSTRIBUIÇAO , 
TRE, FEDERAL-IN!). Pagara as custas 
do processo. Publique-se. J;egistre-
se . Intimem-se. ~1acapa-Ap, 03 
de dezerroro de 1.993. (a) Dr . IVNI 
JOSÉ RAMOS ÁLVARO - Juiz de Direi to 
Titular da Segunda Vara Criminal de 
Macapá." 

21 Vara Criminal da Canarca de Nacapá
Amapá, sito à Av. Fab , n2 1737 - Bairro 
de Santa Rita. 

iro de 1.994. 

smJNDA VARA CRIMINAL 

EDITAL DE CITAÇÃO 

15 (quinze) dias. 

PEDRO PAUID VIEIRA CARIXl30, brasileiro, 
solteiro, 30 anos , motorista, filhc 
de Pedro Guimarães Cardoso e Fláviç 
Vieira, tendo como Último endereçc 
conhecido sito à Rua B, casa 162, 
Bairro são Lázaro, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. 

CITAÇÃO para comparecer a este Juiz9, 
no dia 21 de fevereiro de 1. 994, as 
11:40 hs, a fim de ser interrogado, 
promover sua defesa e ser notificado 
dos ulteriores termos do Processo 
Crime n2 993/~3 - Ação Penal do art. 
121, § 32 , do Codigo Penal Brasileiro. 

EDITAL DE Crr.NjiD 

15 (quinze) dias . 
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D.ElJSDEI'E RIBEIRO DE ~. brasileiro, 
casad9, 29 anos, motorista, filho 
de Lucia Ribeiro de Souza, tendo como 
Últ~ endereço conhecido. sito à Rua 
Getu!io Vargas, n2 715, bairro do 
Paraiso, atualmente em lugar incerto 
e não sabido. 

CITAÇÃO para comparecer a este Juizo , 
no dia 21 de fevereiro de 1. 994 , às 
11:20 hs, a fim de ser interrogado, 
promover sua defesa e ser notificado 
dos ul te ri ores - termos do Processo 
Crime n2 1182/.93- Ação Penal do art . 
121, § 32, do Codigo Penal Brasileiro. 

SFXll'IDA VMlA CRDITNAL 

EDITAL DE INI'IMAÇÃO 

60 (sessenta) dias. 

RAMlNOO RENIL'IDN ASSIS MAR(AAS, 
brasileiro, ~solteiro , motorista, 
filho de Antonio r~arques de [•latos 
e de Narciza de Assi s !~atos , tendo 
çomo Último endereço conhecido si to 
a Av . Emestino Borge;; , n2 1362 , 
Bairro Jesus de Nazare , atualmente 
em lugar incerto e_ não sabido. 

:JNID!AÇÃO DA smrm;;A proferida 
as fls . 51/55 dos autos do Processo 
Crime n2 913/92, cujo teor é o seguinte: 
" ... EX-POSITIS, julgo procedente 
a ação penal para o fim de condenar 
o acusado RAIMUNDO RENILTON ASSIS 
!•!ARQUES nas penas do art . 129, § 
52, c/c o art . 70 do CÓdigo Penal 
Brasileim e em regra formal (CODEX, 
art . 70). Passo a dosar- lhe o QU~1 
PENAiix;ICO na fonra do art . 59 daquele 
diplana legal . O acusado agiu com 
manifesta imprudência e sua culpa 
ficou comprov~da. , Conduziu- se d~ 
forma normal a especie que lhe e 
imputada. Não foi acentuada e as 
l esões das vitimas , que re;tratam 
pouca lesividade, demonstram que 
a culpabi lidade não foi i ntensa. 
A personalidade do acusado não está 
voHada ao crime. Os motivos são 
irr'E}levantes para o caso porque em 
materia de_ d_elitos culposos o que 
interessa nao e o desvaler do resultado 
e sim o da ação finalisticamente 
dirigida. É primário e de bons antece
dentes . Aplico-lhe a pena base 
privativa de liberdade de 02 meses 
de detenção a S\!r cumprida no regime 
aberto no presidio local . Embora 
tenha confessado o crime de~xp . de 
reduzir a pena porque fixei no m1mmo 
legal . Logo , fica concretizada. 
Em razão do concurso formal , aumento 
dessa pena mais um sexto, ID EST, 
dez di as em vista de , mediante uma 
ação , le~ionar , além de Deolinda, 
o menor Cassio, ficando a pena defini
tiva em dois meses e dez dias . · Na 
fonna do art . 60, § 22, CPB, substi.tuo 
a pena aplicada por· g:JLTA porqoo 
o acusado preenche t odos os requisitos 
e pressupostos do art . 44 incisos 
I e III da lei repressiva, estabelecendo 
seu valor em 10 [)[11 à razão de 1/30 
do SI~ vigente ao tempo do fato, reco
lhendo-a no prazo de dez . dias , sob 
pena de convertê- la em detenção, 
conscante arts . 50 e 51 do referido 
CÓdigo. Não há outros direitos subjeti-
vos a reconhecer. Intime- se o acusado, 
l·!P e Defensoria do Estado. Custas 
pelo acusado . Transitado em julgado 
sejam feitas as co.wrücaçÕes ao DPI'C, 
SECUP, , SEJUSP, Distribuidor, TRE 
e Policia Federal , assim como demais 
anotaçÕes nesta Vara. Publique- se . 
Registre- se. · IntimeLse , Macapá-
Ap , 04 de noyewbro de , 1993 . (a) 

Dr . IVAN JOSE RPNOS ALVAAO - 11M. 
Juiz de -Direito da 2~ V. 

SFniNDA VMlA CRIMINAL 

roiTAL DE :IN1'!MAÇÃD 

60 (sessenta) dias. 

ROBERTO CXJRHEA BASIUS, brasileiro, casa
do, motor ista, fiihó de Edgar Nascimento 
Bastos e de Doralice Correa Bastos, 
tendo como Último endereço conhecido 
sito à Av. Guaranis, n2. 35 , Buritizal , 
atualmente em lugar · incerto e não 
sabido. 

OOIMAÇÃO DA SFNl.'EllÇA proferida às folhas 
50/54 dos autos dp Processo Crime n2 
909/92, cujo teor e o seguinte:_" .. . Ex
posi tis, julgo procedente a açao penal 
para o fim de condenar Roberto Correa 
Bastos nas penas do art . 129, § 52 
do CÓdigo Penal Brasileiro e nas pe!}BS 
dn art . 62 da Lei 3.688/41 (Contravençoes 
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Penais), em regra MATERIAL, consoante·
o art. 69 do CÓdigo Penal . ' Passo 
a~ irrq:Jor-lhe as penas segundo as circyns
tancias judiciais e dentrq_ do principio 
da necessidade e suficiencia para a 
reprovação e prevenção do crime. PElAS 
LESÕES CORPORAIS CULPOSA: O acusado 
se houve co.11 a culpa normal à espécie . 
Não foi ace~tuada a merecer reprimenda 
acirPa do mínimo. Personalidade normal 
e as consequências não foram graves 
para a vitima. Os motivos do cr ime 
são i rrel evantes em virtude de sua 
natureza jurÍdica. É primário e de 
bons antecedentes . Aplico- lhe a pena 
base privativa de liberdade de 02 meses 
de detenção a ser cumprida no presÍdio 
local no regime aberto . PElAS CONTRA-
VENÇÃO DA Ef.1BRIAGUEZ: Comprovadamente 
se conduzia, durante o evento , em estado 
alcOÓlico, pondo em risco a si, mesmo, 
a terceiros e into em vias publicas. 
A voluntariedade , como elemento moral, 
restou comprovada t ambém. Conscientemente 
~ dispÔs a beber e , de maneira irre§pon
savel, nesse estado conduzia o veiculo 
atrás mencionado. Aplico-!he a pena 
de multa que estabeleço no minimo lega! 
(CPB, arts. 50 e ·51) . Substituo todas 
as penas por uma de MULTA A TEOR do 
art . 60, § 22 daquele diploma repressivo , 
haja vista que o acusado preenche os 
pressupostos dos arts . 43 e 44, incisos 
II e III do mesmo, fixando-a em 10 
DN a r azão de 1/30 do SM vigente ao 
tempo do fato, corrigidas monetariamente 
por ocasião de seu pagamento, sob pena 
de convertê-la em detenção (CPB, art . 
51) , recolhendo-se no prazo de 10 dias 
apÓs o trânsito , Intime-se b acusado , 
Defensoria e MP . Transitado em julgado, 
façam-se a5 comunicaçÕes ao DPI'C , INI , 
TRE. Distr i buição, SEGUP e anotaçÕes 
pertinentes nesta Vara , inclusive lança-
mento no rol dos culpados. Custas 
pelo acusado . Publique- se .. Registre-
se. Intime-se. Hacapa- Ap , 05 de 
novembro de 1993. (a) Dr. IVAN Jos ' 
RAMOS ÁLVAAO - Juiz Titular da 2~ a 
Criminal . " 

SffiUNDA VMlA CRIMINAL 

EDITAL DE INrlMAÇÃo 

90 (noventa) dias. 

AURIMAR DA SILVA PllfiEIRO, brasileira, 
solteira, estudante, filha de r~anoel 
Raimundo Pinheiro e de Aurea da Silva 
Pinheiro, t endo como Último endereço 
conhecido si to à Av. José Antônio 
Siqueira, n2 1109 , Jesus de Nazaré , 
atualmente em lugar incertp e não 
sabido. 

lNT+f'iAÇAD DA SEm'EN,;A proferida às folhas 
53/56 dos autos do Processo Crime nº 
609/91 , cujo teor é o seguinte: " ... Ex
positis, julgo procedente a denúnci a 
para o fim de CONDENAR a acusada AURIMAR 
DA SILVA PINHEIRÇ) nas penas do artigo 
155 , caput , do Codigo Penal Brasileiro. 
Doso-lhe a repri menda ( CPB, art . 59) . 
Q grau de culpabilidade não chega a 
ser intenso, exagerado, a . iriJPOr- lhe 
reprimenda acentuada. E primaria e 
de bons antecedentes (fls . 22 e 30 
- DPI'C e FEDERAL) . A vitima devia ser 
cuidadosa e não deixar livremente um 
cheque assinado em branco. Ficou no 
prej uÍzo pela fal ta de atenção. A acusada 
agiu dolosamente . As circunstâncias 
e consequências . são desfavoráveis . 
Personalidade não voltada à criminal ida
de . Fato esporádico em sua vida. Aplico
J,he a pena base privativa de liberdade 
de 01 ano de reclusão a ser cumprida 
no regime aberto no PresÍdio de Macapá, 
ou em albergado, se houver, bem como 
a pena de multa de 10 DM à razão de 
1/30 do S~l. vi_gente ao tempo do fato , 
corrigida a e,POCa da _Execução , sob 
pena de conversao em prisao (CP, artigos 
50 e 51) , Concedo-lhe o SURSIS (CP , 
art . 77) pelo prazo de 02 anos dentro 
das condiçÕes do art . 78, do Codex , 
Çevendo no primeiro ano prestar serviços 
a comunidade (CP, art. 46) em programa 
e entidade indicados pelo Juizo Executó
rio, tudo sob as ~enas da l ei. Para 
a pena de tUTA nao ,existe SUSPENSÃO, 
legalmente . Pague- se- a no prazo da 
lei penal . Intimem-se o MP, acusada 
P2r _ Edital com prazo de 90 dias se 
nao for novamente enconti;ada, no endereço 
constante dos autos. Apos a Defensoria 
do Estado na pessoa da Dr! . Filomena 
Silva Valente . _ Transitada em julgado, 
com certificaçao nos autos , lance~se 
o nome no rol dos culpados e sejam 
feitas as comunicaçÕes· ao DPI'C , SEGUP, 
SEJUSP, FEDERAL, INI, DI STRIBUIDOR 
E TRE. Publ ique- se . Regi stre-se . 
Intimem-se . r~acapá-Ap , 09 de dezembro 

çle 1. 993. (a) Dr. IVAN JOSÉ RAMOS 
ALVAAO - Juiz de Direito Tit ular ." 

a - Hacapá-
37 , Bairrc 
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PORTARIA N2 001/94-31 VARA CRIMI NAL 

O Doutor J . Bratti, Juiz de Direito e . Titular da 3i 

Vara Criminal, d~sta Capital, no uso de suas atribui

çÕes legais, na fbrma da Lei, etx: ... 

Em cumprimento da determinação contida no Art .25, 

VI, do Decreto 69, de 15 de maio de 1991 e Provimen

to nº 01 da Egrégia Corregedor ia Geral de Justiça, 

R E S O L V E: 

RRealizar no perlodo de 07 a 11 do mes de feverei

ro fluente , a i nspeção correicional nesta 3ª Vara Cri

minal; 

Nomear o servidor JORGE CARLOO LUSTOOA JACOBINA, 

para Se<:retár:lo dos traballx>s. 

Durante a inspeção serão recebidas recl amaçÕes que 

forem formuladas ,reduzindo-se a termo as que forem fei

t as verbalmente, para apreciação do Egrégio Conselho dl 

t~agistratura, se fbr o caso. 

Intimem- se os Senhores Advogados a devolver os Pro

cessos com excesso de prazo , bem como os que estiverem 

no prazo de devolução. 

Remetam- se cÓpias ao Exm2 . Sr. PresidentE e Corre- 

gedor Geral de Justiça do Egrégio Tribunal, assim como 

a Procuradoria Geral de Justiça e Defensoria PÚblica. 

Publique-se .. Registre- se . C um pré!-se . 

Hacapá- Ap. , 02 de fevereiro de 1994. 

---~ --'~, . 
_-='fJr. J . Bratti. 

JuJ de Direito. 

PROCURADORIA GERAL 
DE JUSTIÇA 

CORREGEOORIA GERAL 

Portaria ·nº 015, de 03 de fevereiro de 1994 

O CORREXiEOOR GERAL 00 MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTAOO 00 AMAPÁ, no uso de suas atribuiçÕP.!> 
legais e tendo em vista o disposto no Artigo 35, Inci so 
XVII, do Decreto C076, de 24 de maio de 1991 , publicado 
no D. O.E. de 27 de maio de 1991, e Portaria nº 141, 
de 23 de noverrbro de 1993, do Procurador Geral de Justiça, 

Considerando que o Dr. MIGUEL 
OODEIRO DA SILVA NETO, Prorrotor de Justiçá Substituto , 
encontra- se em gozo de licença para tratamento de saúde, 
até o dia 17/02/94 , 

RESOLVE: 

I - Tornar sem efeito a Portaria 
n2 006, de 21/01/94 , da CGMP/AP ; 

II- Revogar , em parte , a 
Portaria n2 007 , ~e 21/01/94, da CGMP/AP ; 

III- Designar o Dr .. PEDRO 
RODRIGUES GONÇALVES LEITE, Promotor de Justiça 
Su?stituto, para responder pela Promotoria 
da Comarca de Oiapoque, no per iodo de 07/02 a 
02/03/94, em virtude de férias do Titular .· 

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

~1acapá, 03 de fevereiro de 1994 . 

RAD1UNDA CJ.ARA BANHA PICAN:_;o 
CORREGEDORA GERAL 00 MINISTÉRIO PÚBLICO (em exerclcio) 

<XlRREGEOORIA GERAL 

Portaria n2 01 6 de 03 de fevereiro de 1994 

O CORREGEDOR GERAL 00 MINISTÉRIO 
PÚBLICO 00 ESTADO 00 AMAPÁ, no uso ·de suas atribuiçÕes 
legais e tendo em vista o disposto no Artigo 35, Inciso 
XVII , do Decreto 0076, de 24 de millo de 1991 , publicado 
no D.O.E. de 27 de maio de 1991, e Portaria n2 141, 
de 23 de novembro de 1993, do Procurador Geral de Justiça, 

Considerando a determinação 

constante da Portaria n2 015, de 03/02/94 , 

R E S O L V E: 

Suspender o gozo de 

Recesso Forense , concedido ao Dr . ELI ?INHEIRO 

DE OLIVEIRA, Promotor de Justiça Ti t u lar· da 

Comar.ca de Mazagão , devendo o mesmo r eassumir 

suas funçÕes perante aquela Comarca , a partir 

do dia 07/02/94 . 

Dê- se ciencia, registre- se, 

publique-se e currpra-se . 

~1acapá, 03 de ·fevereiro de 1994... 

RA1MlNDA CIJIRA BANHA PICMÇ) 
CORREGEOORA GERAL 00 MINISTÉRIO PÚBLI_ro (em exercicio) 
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PARTIOO PROGRE3SIST.A REFORMADJR 
COMISSÃO EXECUTIVA MJNICIP.AL PROVISÓRIA 
00 MJNICfPIO DE PEDRA BRANCA 00 A}!lo.PARI 

ATO NR 001/94 

A Comissão Executiva Municixal ProvisÓria do Parti 
lo Progressista Reformador (PPR) , no }!unicipio de Pedra~ 
:a do Amaxari, Estado do AmapÍ, por meio do seu Presidente-; 
lO uso dae atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Art. 59 , 
§ lR, da Lei Federal nR 5.682, de 21 de julho de 1971 1 e com 
fundamento no § lR, do Art. 67 1 do Estatuto do Partido , r.!!_ 
solve fixar o número de membros para o DiretÓrio Municipal 
:om seus respectivos suplentes , da seguinte f orma: 

I - O DiretÓrio :.:unJ.cipal terá 15 (quinze) membros 
titulares; 

II- 5 (cinco) suplentes do DiretÓrio . 

Cidade de Pedra Branca do Amaperi-Estado do Amapá , 
~m 04 de fevereiro de 1.994. 

ISIAC AMAZONAS DINIZ 
PRESI!JEJ:TE/CEHP/ AP 

PARTIOO PROG!W3SISTA R3FORJ!AOOR 
CQI.:ISSÃO EXECUTIVA J.:UNICIPAL PrtOVISÓRIA 
00 J.m:rcfPIO DE roR'ro GRANDE 

ATO NR 001/94 

A Comissão Executiva I·ID!icipal ProvisÓria õo Parti 
do Progressista Refomador (PPR), no I·Wiic~pio de PCirto GraE_ 
de , Estado do AmapÍ, por meio do s~u Presidente , no uso das 
3tribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Art . 59 1 § 1R 1da l e i 
Federal nR 5 . 682 , de 21 de julho ~e J971, e com fundaoento 
no § 1 Q, do Art. 67 1 do Estatuto do Partido , resolve fixaz: o 
número de membros para o DiretÓrio J.:unicipal com oeus resP.!!. 
ctivos suplentes, da seguinte forma : 

I - O DiretÓrio J.iunicipal terá 15 (quinze) ruembros 

titulares ; 
II- 5 (cinco) suplentes do DiretÓrio. 

Porto Grande-Ap, 04 de fevereiro de 1. 994 

ZADI ROC!!A FARIAS 
PRESIDEliTE/CEl·:P/ AP 

PARTIOO FROG!ID5SISTA REFORl·:A:OOR 

COMISSÃO EXECUTIV.~ l·lH:ICIPAL PROVISÓRIJ. 
00 ~:mrrcfPIO DE FS:!REIRA GQ!.~ 

ATO JTR 001/94 

A Comissão Executiva r~cipal ProvisÓria do Parti 
do Progressista Reformador {PPR) , no l~unidpio de Ferreira 
Gomes, Estado do Amapá, por meio do seu Presidente, do uso 

ias atribuiçÕes que lhe são confe'ridas pelo l•rt . 59 , 5 lR , 
da Lei Federal nR 5. 682 , de 21 de julho de 1971 1 e com fun 
damentc no § l R, do Art. 67 , do Estatuto do Partido , resolv; 
fixar o número de membros para o DiretÓrio Kunicipal com 5e\.D 

respectivos suplentes , da seguinte forma: 
I - O DiretÓrio J•:unicipal terá 15 (quinze) membros 

titulares ; · 
II- 5 (cinco) suplentes do Diretório. 

Ferreira Gomes-Ap, 04 de fevereiro de 1.994 

EliOliA! DIAS COtiY.O 
p:m; IDEl'!TE/ CEJ.:P I A p 

p,\l\TIIO PROGRESSISTA REFD:U:AOOR 
cm:ISSÃO h'XECUTIVA J.!U1iiCIPl•L PROVISÓRIA 

00 IIDITCÍP!C :J~ I TAUBAL 

ATO NR 001/94 

A Comissão Executiva ~~cipal ProvisÓria do Partido 
Probl'Bssi s t a Reformador {PPR) , no J.;unicipio de Itaubal , Est!!, 
do do Amapá , por ~eio do seu Presidente, no uso das atribUi 
çÕes que lhe são conferidas pelo Art . 59 , § lR , da Lei ~d!!. 
ral nR 5.682 , de 21 de julho de 1971, e com fundamento no 
§ lR, do Art. 67 , do Estatuto C.o Partido, "resolve fi:xar o n~ 
mero de membros par a o Dir etÓrio J.lunicipal com seus respcct_! 
vos suplentes, da seeuinte forma : 

I - O DiretÓrio J.WJicipal terá 15 (quinze) membros 
titulares ; 

II- 5 (cinco) suplentes do DiretÓrio. 

Itaubal-Ap , 04 de fevereiro de 1. 994 

PAULO Al:D!U.DE SJ.J:TAJIA 
FRESIDEJITE/CEJ.l'/ AP 

PARTIOO PROGRESSISTA REFORl·:AOOR 
cm:rsSXO EXECUTIVA J.IJNIC!PAL PROVISÓRIA 

lXJ J.:mrrcfPIO IlE l•lAZAGÃO 

ATO no 001/94 

A Comissão Executiva Municipal ProvisÓria do furtido 
Progressis ta Reformador (PPR), no J.lunioÍpio de l·lazagão , Est~ 
do do Amapá, por meio do seu Presidente, no aso das atrib~ 
ções que lhe eão conferidas pelo Art·. 59 1 § 1 R 1 da Lei Fedo!; 
ral no 5. 682, de 21 de julho de 1971 , e com fundamento no 
§ 1R 1 do Art. 671 do Estatuto do Partido, resolve fixar o~ 
mero de membros para o DiretÓrio Municipal com seus reepecti 
vos suplentes, da seguinte forma: 

r- o Di],'BtÓrio Municipal terá 15 (quinze ) membros ti 
tulares; 

II- 5 (cinco) suplentes do DiretÓrio. 

Mazagão-Ap , 04 de fevereiro de 1.994 

JORGE DE SOUZA DENIUR 
PRE3IDE!I'TE/CEJ.:P/ AP 

DIÁRIO OFICIAL 

.t'Altl'lDU PROGRESSISTA REFORMADOR 
COMISSlO EXECUTIVA ~IJNICIPAL PROVIS6Rll 

DO MJNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI 

ATO NO 001/94 

A Comissão Executiva Municipal ProvisÓria do Partido 
Progressista Reformador (PPR), no ~luniCÍpio de Laranjal do 
Jari , Estado do Amapi, por meio do seu Presidente, no uso 
das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Art. 59, § 1° ,da 
LeiFedeDal nR 5.682~ de 21 de julho de 1971 1 e com fundame~ 
to nO§ 1R

1 
do Art. 67 1 do Estatuto do Partido, resolve f_! 

xar o número de membros para o DiretÓrio Municipal com seus 
respectivos suplentes , da seguinte forma: 

I - O DiretÓrio t:unicipal terá21 (vinte e um) me.!!! 

bros titulares ; 
II- 7 (sete) supl entes do DiretÓrio. 

~ranjal do Jari-Ap 1 04 de fevereiro de 1.994 

JOAJITTA BEZERRA COSTA 
PRESIDENTE/CE}!P/ AP 

PARTIOO PROGRESSISTA &>"'FFRMADOR 
CQ!.~SSÃO EXECUTIVA J,:IJ1"J:CIP.AL PROVIS6RIA 

00 J.:m:rcfPIO DE SAl:TANA 

ATO N'R 001/94 

A Comissão Executiva !.W!icipal ProvisÓria do Parti 
do Progreszista de formador (P?R), no J.:unicipi o de Santana , 
Zstado do Amapá , por meio do seu Presidente, no uco das a tri 
buiçÕes que lhe são conferidas pelo Art . 59, § P, da Lei ~ 
deral nR 5.682, de 21 de julho de 1971, e com fundamento nc 
§ 1o, do Art. 67 , do Estatut o do Partido , resolve fixar c 
número de membros pera o DiretÓrio J.iunicipal com seus reSQ!: 

ctivos suplentes ' da seeuinte forma: 
I - O DiretÓrio ~lunicipal terá 21 (vinte e um) meE 

bros titulares ; 
II- 7 (sete) svplentes do DiretÓrio 

Santana- Ap , 04 de fevereiro de 1.994 

Al\1\AI..ro JJ,!ti!OSA DA SILVA 
PRES!DEl:TE/CE!.!P/ AP 

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: JOSÉ ROSA FREITAS com LENA VA
NE ALMEIDA DE MELO. 

Ele é filho de Sebastião Rosa e de Alta Maria de Jesus. 

Ela é filha de Walter Pureza de Melo e de Nadir Almeida de 
Melo. 

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

Macapá, 07 de fevereiro de 1994. 

Helenise R. da Costa Torres 
Escrevente Autorizai' 

Prefeituras, Camaras e 
Órgãos Municipais 

Prefeitura de Cutias 

Código Tributaíio 

/11 Municipal 

LEI N11 DOf/93-PMCt, DE~ DE ~eao DE 1.993 

DispÕe sobre o siste~a Tri 
but~rio do Municfpio de C~ 
tias e dá ~utres provid;n= 
e ias . 

A CAIMRA MUN.ICI PAL Df CUTIAS, decreta e e .. ~re 
feito Municipal de Cutias san~iono a seguinte Leia 

Art. 12 -Esta Lei regula, com fundamento na 
-eonstitui'ção federal, CÓd.go Tributário ' Nacio~al 
e Leis Complementares, os di reitos e obr'igaçÕes ' 
_Que emaflam' daa 'relaçÕes jurfdiçaa referentea .atri 
butoa · de . ·oompet;nc i a ~\uni c i pa .. l • · -

P8'r~9rafo ~nh:o: - ·Esta Lei tem· a denominação 
'de' •cÓOlG.~ · .TRIBU!~RI~ . DO MliNICfPUL~~ curiA:S•. 

.DO SISTEMA TRIBUT~RIO MUNIC~PAL 

Art. 211 - lntegra111 o S istema lribut.ário do t.lu. 
. r • ·niCIPIO: 

I -Os Impostos 

a) Sobre a Propriedade Predial'e . Ter~itorial ' 
Urbana - 'I PTU; · 

b) Sobre Serviços de Qualquer . Natureza- ISS; 
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c)- Sobre a Transmi aaão Intervi vos de- Bens I m,2 
v e i s - I TB I ; . 

d) Sobre aa vendas à Varejo de Combuatfv•i• ' 
Lfqui~oa e Gasosos - lVVC. 

li - As Taxas 
a) Decorrentes da utili%ação efetiva ou potea 

cial de serviços p~bliooa mun1c1pais, es~ 
cfficos e diviafveis, prestados aos contri 
buintea ou postos à sua disposição ; 

b) Decorrentes· das atividades do Poder de Poli 
cia do Municfpio; 

111 -Contribuição de Melhoria. 

~ LIMITAC~ES 1 COMPETtNCIA TRIBUT~RIA 
Art. 32- Respeitadas as l imitaçÕes de comp~ 

t;ncia tributária constitucional, de leia comple 
mentares e deste C~igo, o Municfpio tem capacid; 
de legislativa plena, quanto à incid~ncia, lançi 
~nto, arrecadação e fiscalização dos tributos m~ 
nicipaia. 

Art. 42 -A compet;ncia tribut~ria ~ indelegá 
vel, salvo atribuiçÕes· das funçÕes de arrecadar I 
ou fiscalizar, ou executar lei, serviços, atos ou 
decisÕes administrativas em ma~ria tr ibut~ia, ' 
conferida por uma pessoa jurfdica de direito p~ 
blico a outra, nos termos da Constituição. -

§ 12 ~A atribuição compreende as garantias e 
os privil~gios processuais que competem à pessoa 
jurfdica de direito p~olico que a conferir. 

§ 22 -A atribuição pode ser revogada a qual
quer tempo, por ato unilateral da pessoa de direi 
to p~blico que a conferir. 

§ 3º - Não constitui delegação de compet~ncia 
o co.atimento, a pessoas de direito privado, do 
encargo ou da função de arrecadar tributos. 

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE . PREDIAk E 
TERRITORIAL ü'Rsi\N('....M, INCIDfNCIA 1 QQ FATO 

. GERADOR , -

, Ar~ SlL- A bjpQte~ d~ incidênc ia,do lmpoft 
~obre a Propriedade Predial,e Tprrit9ripl Ur~ü 
e a propriedade, o domfnio ut i I ou a posse do bea 
i~vel , por nature~a ou ace~são ffsicu como def1 
nid& na Lei Civi l, construfdo ou não, local iz~d; 
na zona urbana do Municfpio. · · 

Par~grafo ~nico : -O fato gerador áo Imposto 
ocorre anualmente, no dia pri m~iro d9 ~s de j~ 
neiro. 

Art. 62 - Para os efe.itos deste· lmposto,enten 
de-se ' como zon~ uroana a defl~ida pelo Exeéutiv; 
observado o requisito mfnimo da · exist;nela de 
pelo menos dois dos ' seguintes ' mel~oramentos,cons 
t rufdoa ou mantidos pelo Poder P;;bl i'co: · -

- ~eio-fio ~u calçam~nto, ço~ . canplização 
de águas pluvi.;lill; 

I I - abasteci manto de ~Wlili .. 
111 -sistema de esgotos sanitários; 

I V - rede de i l.um.i nação .p~bl i c~, com· ou sem p~ 
teamento para a distribuição domiciliar; 

V - esco la prim~ri a ou post o de sa~de1 a uma 
distância máx~ ma de 3 ( tr~s) qui'! ometros , . 
do imovel considerado. 

§ 12- A zona urbana será defini...,·= <1 t.. imit.2, 
da por Lei Municipal. 

~ 2!! .~ Consideram-se tamb~m ~;a urbana as à 
reas urb~ni :záve'i s ou de expan!>ã'o urbana, cOfl&ta; 
tes de loteamento~ aprovad9s pela Pr~fe~tura,de; 
tinados à habitaçao, a indust ria ou comercio, e 
oa sftioa de recreio mesmo que localizados fora 
da zona definida nos termos deste artigo. 

§ JR - O ~mposto Predial e Territorial Urbano 
não incide sobre i~vel 9ue; seja comprovadamen 
te ut i I i %&do na expl oraçao extrat i vo-vcgeta I 1 !. 
grfcola, pecuária ou agro industrial. 

I 

Art. 72- Q bem im~vel, 
l~ato, se~ classificado 

para os efeitos deste , 
como terreno ou pr~ 

di o. 

§ 12- Considera-se terreno o bem i~vel: 

a) Sem edificação; 
b) Em que houver construção paral isada ou em 

andamento; 
c) Em que houver edificação interditada, conde 

{ ~ -
nada, em ru•n~ ou em demoliçao; , 

d) Cuja construçao seja de nature;za temporaria 
ou provi·s~ri a, ou possa ser removi da sem ' 
destruição, alteração ou modificação; 

e) Oue contenha edificaç~es c~ja ~rea cons 
trufda seja inferior a vigesima parte da~ 
rea do te.rreno. 

§ 22 - Conaidere~se pr;dio o bem i~vel no 
qual exista edificação uti I iz~vel para habitação 
ou para exercfcio de qualquer atividade, seja ' 
qual for a sua denominação, forma ou destino,des 
de que não compreendida nas situaçÕes do par~gri 
fo anterior. 

Art. SR -A incid;ncia do Imposto independo ' 
do cumpriment o de quaisquer exig;ncias legais, re 
gula~ntares ou administrativas, sem preju(zod~ 
penali dades cabfveis. 

M ~ Q.S. cÁLcuLo 1 M AL r ouoTA 

Art. 9R - O lmpesto Predial e Terri torial Urba 
no se~ ~evido anualmente e ca lculado mediante ; 
lplicação sobre o valor venal dos imÓveis respe~ 
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tivos, as aliquotas seguintesz 

I - Tratando•se _de terreno 1,5% (hum vfrgula 
cinco,por cento); 

li - Tratando-se . . de edificação 0,8% (zero. vÍ"rg_!i 
la oito. por cento) . 

. Pa~grafo ~nico1- O Imposto- Predial e ·Territ~ 
jr.i,a-.1 : U';bano incide sobre- o terr7no _não. edificado 
sofrera a progressividade da al1quot~ · constante 
-do i nc i so deste art i 'go 1 com o "acr~sc i mo b i anua I 1 

de·0, 5% (ze~o vfrgula cinco· por cento). 

Art. 10 -- O Valor Venal dos lm~veis ser~ apura 
do com base·nos·dados ·fornecidos ·pelo· Cadastr~ 
lmobi l'i ário, resulta('lte da uti I ização da. Planta 

-de Valores de Terrenos Urbanos do t.\unicfpio e Ta 
. bela de Valore& de Construção, . institufdas pel~ 

Executivo Municipal. 
, ~ . .. 

§ 12- A base de ca.lculo do. Imposto Predial se 
r~ a soma dos v a· I ores venais. do terr·eno e .da co;;, 
trução nele eX.istente.· .. · -

§ 2 2- -A base de cálculo do Imposto Territorial 
aer~. o valo~ venal da terra nua. 

· § 32- Quando· num mesmo terreno houver mais de 
uma unidade autÔnoma ediiicadu,· será calculuda a 
fração ideal do terreno, correspond~nte a cada .!i 
nidade, conforme regulamento. 

·Art. li - Se~ atua I i zado' anua I mente-, antes da 
. ocorr;ncia d~ fato gerador, o valor. venal dos i~ 
veis, levando•se em conta os equipamento~ urbanos 
e melhorias decorrentes de obras p~bl ica·s recebi , -
das pela area onde se localizem, bem como os pre 
ços ocorrentes no: _mercado, .. -

Par~g~afo ~nico:- Quando não·forem ·objeto de 
atua I i zação nos termos deste artigo, os va·l ores 1 

venais dos i~veis serão atualizados anualm~nte, 
pe I o Executivo l·lun i c i paI 1 . medi ante a. ap I i caçao dos 
crit~rios de correção adotados pel? Gove~no Fed~ 
rei-. 

Art. 12- A -inscrição. no Cadstro lmobi-1 i~rio se · 
. fará a pedido ou de offcio, . tendo sempre como ti 
~tular o proprietário ou. Possuidor a qualquer tft~ 
lo. 

QQ LANÇAMENTO i ~ ARRECADAÇXo 

Art._ 13- O lançamento do Imposto se.rá:fei'toem 
nome do ti tu I ar ou da ·pessoa sob a qua I. estiver o 
i m:;v~ I càda'strado na repartição. 

Pa~grafo ~nico: - O lançamento sere procedido 
na h'i~ese de· condomfnio·:' 

a) Quando •pro-indiviso•, em nome de qualquer 
um dos co-propriet~rios, titulares do domf 
ni o ~ti I ou possui do,res; · , 

b) Ouando•p,.O-d.iviso'", em nome do propriet~rio, 
do titular do domfnio ~til ou do- possuído~ 
da unidad~aut~noma. 

Art. 14- Na imposs ibi I idade da ·obtenç~o dos 
dados exat os sobre· o bem im~vel ~u dos &lementos , .... ,., , 
necessarios a fi xaçao d~ base d; calculo do lmpo~ 
to, o vaI or v e na I do i move I sera arb'i trado e o T ~ j_ 
buto lançado . com base nos elementos de que dispu 

· ser a administração, sem prej u f zo da.. aplicação d,;; 
penalidades previstas no artigo 17. 

Art. 15 ~C l ançament o do Imposto nao impl ica 
em reconhec imento da leg i t imidade da propriedade, 
do domfnio ~t il ou da posse do bem im~ve l. 

Ar.t .. 16 - O .reco I h i lllE\n'l;o do llllPosto ser~ anua I 
e se dará nas cond i ç;;es e prazos . co.nstantes da n.2, 
t ifi cação ou lançamento . 

~ INFRAC~ES i~ PENALIDADES 

Art. 17 - Serão punidas com a multa de 50 % 
( c inquenta por cento) sobre o valor do lmpost~ 
ca lculado com base nos dados corretos do imovel 
as seguintes infraç;;es : 

I -Quando o cont ribuinte nã9 comparecer ~ 
Pref~ itura para s ol i c i tar a i nscri ~ão do i~ve l ou 
a sua a I te ração da forma e prazo determi na_dos ; 

· 11- Oui\lndo houver erro, om-issão ou falsidade 
nos dados' que possam alterar abas~ de cá lculo do 
Imposto . 

~ ISENÇÕES 

Art. 18 - . são isentos do Imposto : 

I - Os im~ve is pertencentes a particulares , 
quando ced ido gratui tamente para uso da 
União, dos Estados , ' .do Distrito Federal, 
dos Muni c fpios ou suas autarquias; , . . 

li - Os i IIIOVe I s pe~encentes ou ceô i dos· 'gratu i 
tamenta a sociedade civil ou Jnstituição I 
sem f ins l~crativas, quand~ destinado ao 
exerc'fcio de atividades soci ais,cul turai s , 
recreati vas. ou esporti vas ; 

111 - Os i~veis cujo Valor ~enal · não seja su~ 
rior a '200 (duzentas) veaes o va.lor da ·uni 
dada fiscal do Municfpio. 

.Q2 UtPOSTO ~SERVIÇOS .Qg, QUALQUER NATURE 
1! ~ INCIDfNCIA i Q2~- GERAOOR -

Art. 19 - O l~sto sobre Serviço·s de q~al 
quer Natureza tem como f ato gerador a prestaçao' 
de aerviços por empresa ou profiss ional aut~nomo 
com o sei'Q estabe lechnento fixo,· dos ·servrços pr~ 
vist os na Lista constante da L~ i ~ Comp l ementar n2 

SS/~7, ' de 15 de dezerrbro de l.987(Lei Federal). 

2 -

3 
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~dicos, inclusive análises clfnicas, eÍ~· 
tricldades ~dlca, · radioterapia, ultra-~~ 
nografia, radiologia, tomografia e· cong~ 
neres; 

Hospitais,,cl{nicas~ sa~a~~rios, laborati 
rios de analises, ambulatorios,,pronto-s.2. 
corroa, manicÔmios~ ' casas de saude, de r~ 
pouso e de recuperação e cong~neres·; .. 
Bancos de Sangue~ pele, olhos, leite, s~ 
me'n e congênere~; . . . 

4 Enfermeiros, obstetras, ort~pticos, fÓno 
audi~logos, prot~ticos (p~tesedent~ria}; 

5 • Assistênc·ia ~dica e congêneres previstos 
nos ftens ' I, 2 e 3 desta L i sta, prestados 

atrav~s de planos de medicina de gr~po,coll 
v;nios, inclusive com empresas para assis
tência a empregados; 

6 -Plano de sa~de, prestados por empresa que 
não esteja inclufda no ftem 5 desta Lista , 
e que se cumpra atraves de serviços" prest!!_ 
dos por terceiros, contrátados pela . empre 
sa ou apenas pagos ·por esta, medi ante i ndl 
cação qo benefici~rio do plano; 

7 -M~dicos veterinários; 

8 -llospi:tais veterin~rios, clfnicas veterin~-. . .. 
rias e congeneres; 

9 -Guarda, tratamento, amestramento,. adestra
. mento, embelezamento, alojamento e congen~ 
~es~ relptivos a ani~ais; 

I O -Banheiros , cabe I era i rõs, manicures, pedi c~ 
res, t ratamento de _pele, depilação e cong~ 
neres; 

li -Ba.nhos , duchas, saunas, massagens, g i n~stj_ · ... 
cas e congeneres; 

12 -Varrição, ' coleta1 _remoção e inci .nera~ão de 
I ixo; 

_13 -Limpeza e drenagem de portos, rios ·e canais; 

14 -Limpeza, manutenção e conservação de i~ 
veis, inclusive vias p~blicas, parques e 
jardins; 

15 -Des i nfe.cção, imunização, higienização, de~ 
ratização e cong~neres; 

lp- Controle e tra1:amento de afluentes de qual 
( . ... 

quer natureza e de agentes f1sicos e b1ol.2, 
gicos; 

17 
N ( ' 

I nc i neraçap e res.• duos qua isquer; 

18 - limpeza de chamin~s; 

19 -Saneamento ambiental e cong;ne~es; 

20 - Ass i st~nc i a T~cni ca; 

21 -Assessoria ou cons'ultoria de qua'lquer natu - ( -

22 -

reza, nao conti~a em outro 1tem desta Lis 
ta, o~ganização, programação, · plartej ament~ 
asse~so~ia, processamento de dados, consul 
toria 'tecnica, finance i ~a ou administrati
va; 

Pl anejamento, coo~denação, programação ou - , . organizaçao -tecnica, financeira ou admini~ 

23 -

trativa; · 

Análise, inclusive de sistemas,·exames, pes 
quisas e informaçÕes , coleta e processame~ 
t o de dados de qualquer nat ureza; 

24 - Contab i I idade, auditoria,guarda-1 iyros, ti_, 
nicos e m contabilidade e ~ong;neres; 

25 - Perfci as, l audos, exames t;cnicos e a n~lj_ 
· ses t~cni cas ; 

26 - TraduçÕes e'. Inter pretaçÕes ; 

27 Ava li ação de bens; 

28 - Dat ilografia, estenograf ia , expedi ente, s~ 
cretar ia em gera l e congêner es ; 

I I 

29 - Proj etos, ç~lculos e desenhos t~c~i cos de 
qualquer nature za; 

30 Aerofotogrametri a (inclus ive interpreta 
ção) , mapeamento e topografia; 

31 - Execução, por administl,'ação, empre i tada , 
subemprei~ada de construção c ivil, de .2. 
bras hidraulicas ·e outras ob~'as seme lhan 
tes, e respectiva enge.nhar i.a con.s u I ti v a-; 
inc lus ive serviços .. aux i I i ares ou comp l~ 
mentares (exceto o fornec iment o de mor e!!_ 
dori ~s produzidas pelo prestador de servj_ 
ços, fora do 1 oca·l · de prestação de servj_ 
i;:os que f icam s uj e i.t os , ao JCM); 

32 - · Demo I i ção; ·, 

33 Reparação, conservação e ref orma de edirf 
cios, estradas, pontes, portos e · congên; 
res (exceto ó fornec imento de mercadorla-; : 
produzidas pelo prestador dos se~viços fo 
ra do local da prestação dos servi ços qu; 
f ica s ujeira ao ICM); ·· · 

34 - Pesquisa, perfuração, c i mentação·, perfi I a 
ção, est imul ação e outros serviços re i~ 
c i onado~ com a . exp I oração e exporta.ção d'; 
petr~ I eo e gás natura I; . · · 

35 - Florestamento e' r ef lorestament-o; 

36 - Escorament~ e contenção de encostas e se~ 
viços congeneres; 

37 P~isagi smo, jardinage~ e decoração ( exc~ 
-to o forneci menta de m~rcadori as, que fi c~ 
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SUJeito ao ICM); 

38 ... Raspagem, calafetação, poi~-mo~to, lustr.2, : 
ção de pisos, paredes e divisarias; 

39 - Ensino, ·instrução, treinamento, aval i ação 
de conhecimentos, de qualquer graú ou n~ 
tureza; 

40- Planejamento, organização e administração 
de feiras, exposiÇÕes, congressos e congi 
neres; 

41 

42 -

43 

44-

45 -

46. -

47 -

Organização de festas e recepçÕes: Buffet 
(exceto o fornecimento de . allmentaçaoeb~ 
bidas, que fica sujeito ao ICM); 

Adminsit~ação de bens e neg~~ios de tere~ 
iros e de cons~rcios; 

AdministraÇão de fundos m~tuos (exceto a 
rea I i zada por i nsti tu i çÕes autori-zadas a 
funcionar pelo Banco Central); 

Agenciamento, corretagem ou intermediação 
de câmbio de seguros e de planos de previ 
dênci a privada; . . -

Agenciamento, corretagem ou intermediação 
de tftulos quaisquer (exceto os serviços 
executados por instituiçÕes autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central); 

Agenciamento, corretagem ou intermediaçã~ 
de direitos da p~opriedade industrial, a~ 
tfstica ou !iteraria; 

A gene i amento, corretagem . ou inte~med i ação 
de contratos de ·fraqui (Franchi se) e de 

- Faturação (Factoring) excet~a~-se_ os se~ 
viços prestados por instituiçoes autoriz!!_ 
das a funcionar pelo Banco Central); 

48 - A gene i am~nto, orga'n i zação, promoção e ex~ 1 

cução de programas de turismo, passeios, 
excursÕes, guias de turismo ·e cong~neres; 

49 - Agenciamento, cor~etagem ou intermed iação 
de bens; m~veis e im~veis não abrangidos 1 

nos ftens 45, 46, 47 e 48; 

50 - Despachantes; 

51 -Agentes de propriedade industrial; 

. 52 Agentes de propri edade artfstica e li ter~ 
ria; 

53 - Lei Jâo; 

54 -Regulação de sinis~ros cobertos ou contra 
tos de seguros; inspeção e ava liação d'; 
riscos pa ra cobertura de contratos de s~ 
guros prevenção e ger~ncia de riscos s~ 

_gur~veis, prestados por quem não seja o 
Pr~prio segurado ou companhia de seguro; 

55 - Armazenamento,· dep~s i to, c<~rga-, descarga, 
arrumação e guarda de ben_s de qua I quer es 
p~ci e (exceto dep~sítos feito em instituT j 
çÕes financeira s autorizadas a funcionar' ' 
pe I o Banco C entra I); · 

56 -Guarda e estac ionamento de vefculos aut.2, 
motores terrestres; 

57 -Vigilância ou senurança de pessoas e bens ; 

58 - Transporte, coleta, remess a ou entrega de 
bens ou valores, dentro do territ~rio do 
Municfpio; 

59- Divers;;es P~blicas ; 
a ) 9 inemas , " tax i-danc ing s" e cong;r\eres; 

b) ~ ilhares, boliches, corridas de an ima is e 
out ros ~ogos ; 

c) Exp_osiçoes, com cobrança de ingressos ; 
d) Bailes, shows, fest iva-is , r ec itai s e coll 

g~neres, inc lus ive espetácuJ os que sej am 
tamb~m t r ans mi t idos, mediante compr a de 
direi t os para t anto, pe la te lev i são ou pe 
lo ~~di~; -

e) Jogos e l etr~nicos ; 
f) Compe~ içÕes esport iva~ ou de destr eza f f 

s i ca ou inte lectual, com o s em a part i c í: 
pação de espe~tador, inc lus ive a venda de 
direitos~ transmi ssão pelo rádio- ou pe lá 
te levi s ão; ' · 

g) Execução de m~sica, indi vi dua lmente ou por 
conj untos , 

60- Oistribui~ão e venda de bilhete de lote 
ri a, ca r t oes, pul es ou cupon~ de apostas, 
sorte ios ou pr;mios; 

61 -Fornec imento de m~s i ca , med i ante transm i s 
s so por qua I quer processo, para v i as p~b ii 
cas ou ambientes fechados ( exceto t ran~ 
mi ss;;es radiof~nicas ou de te lev isão); -

62- Gravação e di stri bui ção de fi lmes e vfd e.2, 
tapes; 

63 - Fonbgrafia ou gravação de sons ou ru fdos, 
incl'us ive t rucagem, dublagem e mi x,agem s.2. 
no~a ; 

.54 - ·Fotografia 'e ciriemato~rafi.a ,_ inc lus ive r.!: 
velação, ampliação, copia, r eprodução e 
trucagem; 

65 P~odução para tercei ~os; mediante ou sem 
e ncomenda Pr~via, ·.de espetáculos , entr~ 
vistas e cong~neres; 

66 - Co locaç&o de tapetes e cortinàs com mate 
rial ' fornec ido pelo usu~rio final do se!:· 
viço; 

67- Lubri f icação, limpe za e r ev isão de m~quj_ 
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nas, veículos, aparelhos e ~quipamentos' 
(exceto o fornec rmento de peças e partes, 
que fica sujeito ao ICM); 

68 Conserto, restauração, manutenção e con ,. , , -
servaçao de maquinas, ve1culos, motores, 
elevadores . ou- de qualquer objeto (exceto 
o fornecimento de peças e partes que fl 
ca suje ito ao ICM); 

69 - P.econdicionamento de motores(o valor 'das 
peças fornecidas pelo prestador do servl 
ço fica sujeito ao ICM); 

70 - Recauchutagem ou regeneração de pneus P! 
ra o usuário final; 

71 -

72 -

73 -

74 

Recondicionamento, acond~c i onamento, pi~ 
tura, beneficiamento, lavagem, secagem, 
tingimento, ga lvanoplastia e cong;neres, 
de objetos- não destinados à i ndustr i a I i
zaç~o ou comercialização; 

Lust~ação de bens ~veis quando o 
ço for prestado para usuário final 
bjeto lustrado; 

servi 
do ; . 

Instalação e montagem de aparelhos,m;qul 
nas e equipamentos, prestados ao usuar io 
final do servi ço, exclusivamente com ~ 
terial por ele fornecido; 

Montagea~ industrial, prestada ao ·· usuário 
final do serviço, ~xclusivamente com o m.!!, 
teria! por ele fornecido; 

75 - ~pia o~ reprodução, por qualquer processo 
de documentos e outros pap~is, plantas ou 
desenhos; 

76 - Coeposição gráfica, fotocomposição,clich~ 
ria, zincografia, . litografia e fotolitog~a 
fia; 

77 - Colocação de molduras e afins, encaderna 
ção, grava~ão e douração de livros, revii 
tas e congeneres; 

78 

79 

Locação de bens ~veis, inclusive arrend! 
menta mercant i I ; 

Funerais; 

80 - Alfaiatar ia e costura, quando o material 
for fornecido pelo usuário final, exceto 
aviaJIIBnto; 

81 Tinturaria e Lavanderi~; 

82 - Taxidermista; 

83 Rec~utamento, agenciamento, seleção, col~ 
caçao ou forneci menta de mao-de-obra mes 
mo em caráter tempo r~ r i o, i nc I us i v e por e; 
pregados do prestador de serviço ou po; 
trabalhadores avulsos por elecontratados; 

84- Propaganda c publicidade, inclusive promo 
ção de vendas, planejamento de campanha; 
ou sistemas de publicidade, eleboração de 
desenhos, textos e demais materiais publi 
citários (exceto a sua impressão, rcprod~ 
ção ou fabricação); -

85 -Veiculação e divulgação de textos, des~ 
"nhos e outros materiais de publicidade 1 

por qualquer meio (exceto ~m jornais, P~ 
ri~dicos, rádios e te levisao); 

86- Serviço~ portu~rjos e a~roportu~rios; ~ 
tilizaçao de porto ou aeroport o; atrac.!!, 
ção; capatazia; armazenagem inte~na, e~ 
terna e especial; s uprimento.de agua,se~ 
viços acess~rios; movimcntaçao de merc! 
darias fora do cais; 

87 ~ Advogados; 

88 - Engenheiros, arquitetos, urbanistas,aar~ 
nomos; 

89 - Desenhistas; 

90 - Economist as; 

91 - Psic~logos; 

92 -Assistentes Soc iai s ; 

93- Relaç~es P~bliças; 

94 - Cobran~as e rcceb i mentos por conta de t'll' 
ceiros1 inclusive direito~ autorais, pr~ 
testo$ de tftulos, sustaçao de protesto~ 
devolução de t ftulos não pagos, manutcn 
ção· de tftulos vencidos, fornecimento de 
posição de cobrança ou recebimento e o~ 
tros serviços corre latos de cobrança ou 
recebimento (este ftem abra~ge os scrvl 
ços prestados por instituiçoes autoriz! 
das a funcionar pelo Banco Central); 

95 - .I nsti tu i çÕes f i nance iras autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central; fornecime~ 

to de talão de cheques; emissão de cheques 
administrativos; transfer;ncias de fundos i 
devolução de cheques; sustação de pagamento 
de cheques; ordens de pagame~to e de cr~dl 
tos por qualquer meio; emissao e renovaçao' 
de cart~es magn~ticos, consultas em ·termin! 
ia elet~nicos; pagamentos por conta de te~ 
ceiros, i nclusive os feitos fora do estab~ 

lecimento; elaboração de ficha cadastral;~ 
luguel de cofres, fornecimento de segunda 
via de avisos de lançamento de .estrato de 

- • ( t , contas, emissao de carnes neste 1tem _esta 
abrangido o ressarcimento, a instituiçao fl 
nanceira, de gastos com portes de correio , 
telegramas, telex e teleprocessamento,nece~ 
~rios o prestação de serviços); 
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96- Transporte de nature%a estr itamente munici
pal i 

97- Comunicação telefÔnicas de um para outro ~ 
parelho dentro do mes1110 t.lunicfpio; 

, , ·-98- Hospedagem em hoteis, mateis, pensoes e co~ 
~;neres (o v a I or da a I i mentação quando i nc \.lJ 
1do no preço da diárja, fica sujeito ao I~ 
posto sobre Se~viço); 

99- Distribu ição de bens de' terceiros em repr~ 
sentaçÕo de qualquer natureza. 

Parágrafo ~nico: -A .hi~teae de incidência do 
Imposto se configura independentemente: 

a) Da exist~ncia de estabelecimento fixo; 

b) Do. resultado financeiro do exercf~io da atl 
v idade; 

I 

de Oual~uer exigência legal 
sem prej u f zos das pena I idades 

c) Do cumprimento 
ou regu I ame nto, 
cabfveis; 

d) Do pagaTento ou nao do preço, do serviço no 
( . 

mesmo mes ou exerc1c1o. 

Art. 20 .- Para os efeitos de incidência do I~ 
posto considera-se local da prestação de serviço: 

O do estabelecimento. prestador; 

ll Na falta do estabelecimento, o do domicflio 
do prestador; 

111 -O local da obra, no caso de construção cl 
vi I. 

M ~ QS cÁLCULO 1 M .,AL=-f-Q,_uo_T~A 
Art. 21 - A base de cá I cu I o do l.mposto e o pre 

ço do serviço, ao qual será aplicado, em cada caso7 
mensalmente a alfquota correspondente, conforme T! 
bela l. 

§ I!! Oua.ndo o serviço for prestado em ca~áter 
pessoal do pr~prio contr ibuinte, o imposto sera cal 
culado com aplicação anual ' das alfquotas fixas, s~ 
bre a Unidade fiscal do Muni cfpio. 

§ 22 -Quando os serviços a que se referem os 
ftens l, 4, 8, 25, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista de 
servi~os foram prestados por sociedade, estas fie~ 
rão sujeitas ao Imposto calculado anualment~ na fo~ 
ma do parágrafo ac ima, multiplicado pelo numero de 
profissionais habilitados, s~cio, empregado ou não, 
que preste serviços em nome da sociedade, embora a~ 
sumindo responsabilidade pessoal nos termos da Lei 
aplicável conforme Tabela I. 

Art. 22- Preço do serviço~ a receita bruta ~ 
ele correspondente, sem qual9uer dedução, ainda que 
a tftulo de subempreitadas nao tributadas, fretes, 
despesas, tributos e outros. 

Par~grafo ~nico: - Nà prestação de serv iços a 
que se refere os ftens 31 e 33 da Lista , o Imposto 
será calculado sobre o preço deduzido das parce las 
correspondente aos materiais fornecidos e produzl 
dos pelo prestador de serviços, fora do local da 
obra. 

Art. 
derá ser 
pre que: 

t -

23- O preço de determinados ser viços p~ 
arbitrado pela autoridade competente, se~ 

O contribuinte não possuir livros fiscais 
de utilização obrigat~ria ou estes não se 
encontr~rem com suo escrituração atuoliz~ 
da; 

li -O contribuinte, depois de' intimado,deixar 
de exibir os livros ou documentos fiscais 
de utilização obrigat~ria; 

IJI Ocorrer fraude ou sonegação de dados jul 
gados indispensáveis ao lançamento; 

IV -Sejam omissos ou nÕo mereçam f~ as decl~ 
raç~s do contribuinte; os esc larecimentos 
prestados ou os documentos expedidos pelo 
sujeito passivo, ou quando não rossibil .i. 
tem a apuração da recei ta ; 

V - O contribuinte nÍÍo houver r ecolhido o I~ 
posto nos prazos determi nados por Lei ou 
regulamento, no coso do recolhimento por 
h orno I ogação (auto-:_ I ançamento); 

VI - Ocorrer o exercfcio de qualquer atividade 
que implique realização de operação trib~ 
tária, · sem que o contribuinte esteja devi 
dame~te inscrito na repartição fiscal co~ 
petente. 

Art. 24 - Ou ando o Imposto for c a I cu I a do sobre 
a receita bruta arbitrado, terá como base de cál 
culo a somat~ria dos valores das seguintes paroi 
las: 

- O valor das mat~rias-primas, combustfveis 
e outros materiais consumi dos ou apli~ado~ 
no perfodo; 

11 -folha de salários pagos durante o perfod~ 
adicionada do todos os rendimentos paaos, 
inclusive honorários de diretores e rcti 
radas de proprietários, s~cios ou geren= 
tes, bem como das r espectivas obrigaç~es' 
trabalhistas e sociais; 

111 -Aluguel mensal do im~vel e dos equipamen
tos; 

IV -Despesa com o fornecimento de água, luz, 
~ 

telefone e demais encargos obrigatorios ' 
ao contribuinte. 

Art. 25- O preço do serviço poderá ainda ser 
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fixado pela autoridade competente, da segu1ntc ' 
forma:· 

I - Quando se tratar de contr ibuinte de rudl 
mentar organizaçao ; 

11 - Mediante estimativa, quando 
culo não oferecer condiç~es 
pelos crit~rios normais; 

a base de cál 
de apuração I 

I 

111 - Por arbitramento tios casos especlfi.camentfl 
previ stos no art. 23. 

Art. 26- No cálculo do imposto por , estimativa 
serão observadas as seguintes normas: 

-Com base em informaçÕes do contribuinte e 
em outros, elementos informativos,·inclusi
ve estudos de ~rgãos p~blicos e entidades' 
de -classe diretamente vincu ladas à ativid.!!, 
de, serão estimados o valor provável da trl 
butável e o imposto total a recolher; 

li -O montante do ImPosto assi~ estimado 
lançado~ recolhido na forma e prazos 
vistos em regulamentb; 

sera 
pr~ 

111 findo o exercfcio ou o perfodo da estimatl 
va, ou deixado o regime de ser aplicado,s~ 
rão apurados os preços dos serviços e o mo.!l 
tante do imposto devido pelo contribu inte; 

IV -Verificada qualquer diferença entre o mo.!l 
tante do Imposto estimado e o efetivamente 
devido, a mesma será recolhida nos prazos' 
regulamentares. 

§ I!!- O enquadram;nto do c~ntribuinte ao regl 
me de estimativa podera, a criterio .da autoridade' 
competente·, ser f e i to i nd i v i dua I mente , por catcg~ 

rias de contribui ntes e grupos ou setores de ativl 
dade. 

§ 22- A aplicação do regime de estimativa in 
dependerá do. fato de se encont rar o contribuinte 1 

sujeito a P,Ossuir escrita fiscal. 

§ J!! - Poderá, a qualquer tempo, ser suspensa 
a aplicação do reaime de cstimàtiva, de modo acral 

I 

ou i ndi v idual, bem como rever os va lores esti~. 
dos para determinado perfodo e, se for o cabu,re 
ajust ar as prestaç~es subsequentes à r evisão. -

M INSCRICXO ~: CADASTRO 

Art. 27 -Todas as pessoas ffsicas ou jurfdi 
cas com ou sem estabelecimento fixo, que"exerça~ 
habitual ou temporariamente qualquer das ativida 
des constantes da Lista de Serviços prevista n~ 
artigo 19, ficam obrigadas ~ inscrição no Cada~ 
tro de Contribuintes do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza. 

Par~orafo ~ni co : -A inscri ção no Cadastro a 
que se r efer e este artigo ser~ provida pelo Co~ 
tr ibuinte ou P.esponsável, na forma e nos prazos 
est i pu I ados em regu I ar.JCnto . 

Art. 28 - A obrigat~riedade da inscrição es 
tende-se às pessoas f fsicas ou hurfdicas imune;' 
ou isent os do pagamento do imposto. 

Art. 29 - A inscri çno deverá operar-se antes 
do infc io dos atividades do prestador de servl 
ços . 

Par~grafo ~nico: -O contribuinte~ obrigado 
a comunicar a cessação da a~ividade, no prazo e 
nu formo do regulamento. 

Art. 30 - Em caso de o contribuinte deixar ' 
de r eceber o imposto por mais de 2 (dois) anos 
consccu·~ ivos e não ser encontrado no tlomicfl io ' 
~ribu ~~rio, a inscrição e o cadastro poderão ser 
ba ixados de offcio na forma que dispuser o reg~ 
lamento. 

Parágrafo ~ni co.: - A anotação da cessão ou p<lr.!!, - - , lizaçao de atividades nno distingue debitas existe~ 
tes ainda sue venham a ser apurados posteriormente 
~ declaraçao do contribuinte ou ~ baixa do offcio. 

QQ LANÇAMENTO f~ ARRECADACXO 

Art. 31 - O lançamento do Imposto será f eito p~ 
la forma e nos prazos estabelecidos em regulamento, 
de todos os contribuintes sujeitos ao imposto,tendo 
como base os dados constantes no Cadastro de Presta 
dores de Serviços (Cadastro lmobili~rio) . -

Art. 32 - O imposto será recolhido: 

I - Por meio de Guia preenchida pelo pr~prio 
Contribuinte, auto-lançamento, de acordo com 
modelo, forma e pra~os estabe lec idos em r~ 
gulamento; 

11 - Por meio de Docu~ento de Arrecadação llunici 
pai (l:nçamento de offcio) emitido pela .r~ 
partiçao competente, nos prazos c c~ndiçoes 
constant-es do I ançamento, not i f i .caçao ou ! 
viso. 

M, ESCRITA~ 
Art. J3 Os contribuintes s~jeitos ao pagame~ 

to mensal do Imposto, são obrigados a: 

I - r.lanter em uso, escrita fiscal destinada ao 
registr o dos serviços prestados, ainda que isentos' 
ou n4o tributados; 

11 -Emitir notas fiscais de serviços, ou outro 
documento exigido pela administração, por ocasiao 
da prestação de serviços. 

Par~grafo ~nico: - A administraç4o poderá c r i 
ar ou aceita r documentação si mp I i f i cada nos cas~ 
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je co~tribu i ntes especiais o~ Õe rudfment ar or9~ 
ni zaçao. 

Art. 34- Os mode los de l ivros, notas fiscais 
e dema is documentos a serem obri~atoriamente utl 
lizados pe los contribuintes, serao def:inidos em 
regulamento. 

QQ SUJE ITO PASS IVO . 
, 

Art. 35- Contribuinte do Imposto e o prest _2. 
' dor de serv iços. 

§ 12- Não são cont ri bu intes os que prestarem 
ilerviços em rel ação de emprego, os t r aba lhadores 
~vu l sos, os diretores c membros do conse lho co.u 
su lt ivo fisca l de sociedades. 

§ 2!! ' - É so I i dar i amen·i:e responsáve I com o prc.2_ 
tador do Serviço: 

- O propri etário do estabe lec imento ou vefc~ 
lo de a luguel e frete ou de transporte c~ 
letivo no territ~rio do Wu nicfp io; 

li - O prop~iet~rio da obra; 

111 -O proprie~ário ou se representante 9ue c~ 
der depend~ncia ou locais parq a pratica ' 
de jogos e diversÕes, sem que o contribui.!). 
te esteja qui ·i:e com o Imposto . 

A~. 36- Quem se utilizar de serv i ç~s presta 
dos por f irmas ou aut~nomos deverá cer t ificar-s; 
de .que o prestador de serviço ~ . inscrito na Pr~ 
feitura como contribuinte do Imposto Sobre. Servl 
ços de Oualquer.Natureza. 
I . 

~ 12- Não estando o prestador~o serviço ins 
crito, o usu~rio reterá o imposto devido, Je acor~. 
com a Tabe I a I, reco I hendo-o no prazo prev i ato em · 
regulamento, declinando o nome, ender~ço e· valor' 
pago ao prestador de serviço na guia de recolhime.u 

,to. 

§ 2Q ·- A falta de r etenção do Imposto, na for 
ma do parágrafo ant erior implica responsabi I idade; 

.do .pagador pelo va lor do Imposto devido, al~m das 
penalidades cabfveis. 

DAS ISENÇÕES 

Art. 37 - ~cspeitadas as imunidades conced idas 
pe la Constituição Feder a l, são isentos c~ Imposto 
Sobre Serviços (ISS); 

Os ~orna l i~tas, os e ngraxates, sapateiros, 
lavadeiras e os artesÕes ou a~tffices que 
exerçam a prof i ss:Ío por contu pr~pr i a e sem 
uuxfl i o de ter ce iros. 

li - As di versÕes reul i zadas exc I us i vame·nte p~ 
ra assoc iados dependentes, pelos pequenos 
ilubes ou associaçÕes popular ou ~ivi l sem 
f ins lucrat i vos. 

11 1 - Concert os, reci t ais, sl'lows, espetáculos te 
at r a i s c circenses ou cinemutogr~ficos cl; 
car~ter filantr~pico, promovidos por enti 
dades benefici e ntes ou associaçÕes cult~ 

rais. 

IV Os serviços prestados por empresa pub li ca, 
soc iedade de econom ia mista e . f undaçÕes 
institufdas ou mant idas pelo ~unicfpio. 

V -As cooperat i vas e entidades de classe devl 
damente const itu fdas, qu anto aos serviços 
prestados diretamente aos .:·ooperados c ass~ 
ciudos, 

VI - As empresas indiv idua is ou em nome colet ivo 
consideradas micro-emprcsus e como tais d~ 
finidas em Le i Wunic ipal pr~pria, 

DIÁRIO OFICIAL 

cento) sobre ' O v a I o r do tmP<>sto n: o reco I h i
do ou sobre a diferença entre o v·a I or reco 
11\ido e o valor efetivamente devido do (T: 
pos tof em caso . comp~~ado de fraude e sem 
prej!IJZO. da ap.l i caça~. do d.isposto nos§§ I!! , 
22 e 3º do artioo 132; 

'v I - f.lu I ta de importância i gua I a 50% ( c i nquenta 
por cento) sobre o valor do Impost o, no c~ 
so ·de não reten~ão do Imposto devido; 

VIl - l·lulta d~ importância igual' a 100% (cem por 
ce nt o). sobre o vai o r do Imposto ret ido na 
fonte, sem prejufzo da aplicação .do ' dispo.2_ 
to nos§§ 12# 22 e 32 do artigo 132. 

DO IMPOSTO SOB.RE TRANSM I SSXO . lNTERV I VOS DE BENS 
-,M6v.E 1 s oAiNC 10 tNc 1 A ,g,. QQ f.llQ GERADOR -

Pág.18 

Art. 51 ~ Considere-se .local ~e operação aquele 
onde se·encontrar o protJuto no momento da venda. 

~ ~ INCIDtNCIA 

Art. 52 :.. O Imposto eobre ·Venda a Va rojo·-de co,e 
bustfv,ia Lfquido e Gasosos, não· ioci9e aobreave!l 
da de oleo diesel. 

.Q.Q. .CONTRIBUINTE 

. Ar~. Sj Contrib~inte do Imposto ~ a pea.oa Pf'2 
Prietario ~u reaponsavel por eata.belecimento COIIB,!: 

cial ou lndu.triel que realizar as vendas desc .. itaa 
no artigo 50~ · . . . .. 

' . 
§ Pl "'!' Cona,idere-.é estabeleci•nto o local cone 

trufdo ou não, onde o contribuinte exerce sua .ativT 
da de ·ea caNter pertlllnente ou teiiiPOrér i o, i nc I us i v; 
~· .ve.fculoa uti I izadoa no co~rcio aa.bulante. 

Art. 39 - 1 mposto Sobre Transm i ssâo de Gens I me'; · § 2g 0 d. ~ · ' f • ~ 
- - . tapo ... o no paregra o anter t Qr nao -vei s t" tem como fato gerador os atos one rosos sobre: 1_ · t 

1 
.~. 

1
• d • 

1 
. 

. · . ap tca aos. ve.cu os '"'"' .aza os para aump ea entrega · 
·I ·- 'A transmissão, a qualquer tftulo, da proprl,--le prod~a a,destih«.t·r~oa certos, eái ·deéorr;ncia 

edade ou domfnio ~t i I de bens ··im~vcis por na 4• opereçao J• tributada. 
natureza ou ácéssão ffsica; - Art. 54- Cons ideram-se ~~ ·contribuintes: - ,., . ( 

li -A transmissao, a qualquer t t t ulo, de direl 
tos l'ea i s sobr e i o~vci s; 

111 -A cessão de 'direi t os a uquisiç~o dos bens 
im~ve is ref~ridos nos ftcns anteriores , 

M NKO INCID~NCIA 

Ar t. 40 - O Imposto de que tra'~a o 'ar-'d go. 
rior nao incide sobre: 

I -

ant~ 

- Aa sociedades civi s de fina não econÔmicos, 
inclusive coo.,êrativaà, que pratiquem co• 

. he~ituali~de ope~çÕea de. venda· · a varejo 
de co.buateveis ltquidoa e gasosos. 

li - O. ~os de ·~•iniatra~o ~lillc:a dir-eta 
ou iftdi...ta1 auta.-qulaa de eiiiPreH · ~bl ica' 
federa I 1 fjetadwal ou • un i c I PaI , que venda a 

' varejo COIIbuat r vela auje i toa ao ' IIIIPOSto, 
ainda que a· COIIPrador.e.l de determl nada, cate 
gori a proflas lonal ou funcional. -A· transmissão de d irei to de bens ou direl 

tos incorporados ao putrim~nio de pessoa j~ 
rfdica em realização de cap i ta l; 

I I -A t ransmlssão de bens ou dire i t os decorren
tes de f usão i ncorpora<;ão ou cxt i nç:Ío de pe.2_ 
soa jurfdica; 

Art~ 55- são r.aapon.;vela solidariamente, ~lo 
pa~o do I .posto devI dó: 

Pa r~orafo ~·n i co: - Nos casos r eferi dos nos :f tens 
deste ar t igo, haver~ incid~nçi&. do lmposto ·se a at l 
v i da de preponderante for a compr a e venda desses 1 

bens ou di~e i t~s, locação .de bens im~veis ou arrc.u 
damento mercantil. 

Art. 41 - Não ~ 'devido o Imposto: 

I -

li 

Nas transmissÕes de lm~veis ·para a Uni ão,Es 
tados, D i ~tri to Federa l, t.\unicfp io .e respes 
t i vas · aut<:~ rqu i os, quundo dcst i nados as suas· 
finalidades essenciois. 

Nas tra n~missÕes de lm~ve is para p~rti dos ' 
polfticos, s uas fundaçÕes s indicais dos tr5 · 
bil l h adores e i ns'ci tu i çÕes de educução e as~ 
s ist~ncia social, sem fins ·lucr ativos • . - -:; 

I I . , ~ 

Art. 42- As alaquotas do -Imposto sao as s~ 
ouintes : 

I - Transmr.ssão compreendida no S istema Fina.u 
cé i ro Ba lla~ i .tação; 

a) $obre o valor efetivamente f inance iro: 
. , O, 5 {me i o por cento) ; 

b) Sobre~ o v a I c r r estantel: 2 % (do i s por 
cen.Jco) '- """ 

li - Nas demais 'tronsmissÕes a t ft i.ilo on·eroso 
2% (dois por cento) . 

. QQ CONTRIBUINTE 

Art. 43 - são contribuintes· do lmpost~: 

/ 

- Os adqui·rentes de bens I rnc';vei s ou de di r el 
t os t r ansmit idos; 

11 -Os cedentes, nas cessÓes de direitos d~co~ 
r entes de compru e venda . 

I - O tranapoM:ador, e• relação ao produto trane 
portado e co.erclalizado. no varejo dur~nt; 
o transporte. 

11 - O prop,-iet~rió ou reepone-~el de ~~z~m ou 
de~aito que .. ntenha aób sua guarda, em n~ 
• de terce I roa, cOtlbuet fve i a deat i nados a 
venda direta· a consumidor final. 

DA BASE DE C~LCULO E DA. AL f QUOTA ---- ,.._.,..........,......,. ... , . . , 
Art. 56 -A boae .de calculo do . Imposto e ·o va . , , -

lor da venda de compustaveia laquido ou gasoso a 
. varejo, inclufdas as despesas' adicionais debita 
das ~I o .,ven'dador ao coaiprador. -

...:. :Art. · 57 -A autoridade f i scal poderá arbitrar .a base · d~ cálculo, sempre que: ·-

I -
- .. . ,. 

Nao forem exigidos ao f asco os elementos' 
necessários a comprovação do v a I or das ven 
das, inclusive nos casoa do perda, extra: 
vi o ou &tra'zo na e ser i tu ração de ·I i vros e 
document,os fiscai a. 

li- Houver fundada suspeita de Qúe os docume.u 
toa fiscais não refletem o valor real das 
ope.reçÕea de venda ~ 

111 -Estiver ocorrendo venda ambulante a 
·-j o, de produtos de.,acorapanhados de 

· mentos fiscais. · · 

.varo!! 
doe~ 

.. . , . 
Art. 58 - Ate que sejam fixadas em Lei Coaspl~ 

mentar as alfquotas máxima do Imposto, não exc~ 
jderão a ,3% { trÔ.a por cento) • ., 

.DO .LANÇAMENTO 1 ARRECADAÇÃO 
. I 

Art. 59 - O valor ~o · Imposto a recolher. será 
apurado quinzenalmente, ,pago atrav;s de guia pre 
'enchida pelo contribuinte em modelo aprovado p; 
la Secretaria Municipal de Finanças doMunidpi~ 
na forma e nos prazos ~revistos em regulamento • . 

§ J!!- Considera- se associ ação popu la r ,paraf.'i;ns 
de isenç~o pr evista no inciso 11 deste art ioo, uque 
lu que nuo possuu assoc iados clu ca~eooria de npr~ 
pr i et~r i o", t e 

Pil~~!)rafo Único : - Nas permu·tas, cada permut il,!l 
paaara o l111post o sobr e o va lor do bem adquirido. 

Art. ·60 - ,.0 Poder Executivo poderá ·ce I eb~ar ' 
convênios , ob.jetivando a Íll!pl a ntação de normas e 
procedimentos que ae destinam a cobrança e fiaca 
lização dos Impostos de que trata esta Lei. -

§ 22- As iisen~i_Õasprevistas neste· ar t igo, depe.u 
derno de r econheciment o pelo ~róno municipal compe 
tente, na fo r ma e cond içÕes estabe l ec id~s no reoul~ 
mcnto . 

DA BASE Q1 CÁLCULO f .ÀLfQUOTA 

Art. 44 - :A base de c~lculo 'do Imposto ~ - o 
lor vena l dos bens ou .direi t os transmitidos . 

Art. 45 ' - ·0 Valor .Venal previamente fi xado p~ 
QAê. INFRAÇÕES f DAS PgNALHADES las repar t içÕes fiscais dq f.Junicrpio, com base nos 

Art. 38 · - As infraçÕes sofrerão as s e!;)uintes pe . valores const antes elo Cildast ro Tecnico Municipal, 

na I idades : - Art. 46 - Nas arremataçÕes, o valor ser~ o co~ 
1 - J.!u l '~a de importância ioua l 0 01 ( uma) unida r .eseonde nte ·ao preç2 de mai·or lance c, nas adj~dl 

de Fiscal do t.\uni cfpio-t.:ft.l, no caso de fal caçoes e nas remissoes, o correspondente ao laudo 
ta de inscr i ção no Cadastro de Pr estadores' ou ava liação, nos termos ~a Lei Processual. 

" I I . I de Servi ços ou fa l ta de u lteraçao de dados 
na inscrição . 

11 - ~u l to da i mport~ncia iouill a 03 (tr~s) Uni 
dades F isca I c..lo f.\un i c f pio-Uni, nos casos d; 
fa lta· de I ivros f isca·is, · falta· de· cscritur.:~ 
ção do Imposto dev.i do e. dados incorretos n;; 
escrituração fi sca l ou documentos .fiscais, 

11 1 - ~ulta de importância ioua l a 04 (quat ro) U 
ni dades F i scai ~ do J.!un i c f pio -:- UFM, .na" f ai 
to de dcc laraçao de dados, e rro, omissao ou 

falsidade na .declaração de dados. 

'IV -Multa de OS a lO (cinco a. dez) Uni dades Fi.2_ 
cais do t.\un i c f pio - UFM~ -nos casos de: 
a) Falta de em issão de Nota .fiscal ou outro 
documento admitido .pe la admini stração; 

b). Fal~a ou recusa de exibição de li vros,n~ 
tas ou documentos fiscais; 

c) Sonegação ·de documentos "para apuração do 
preço dos serviços; 

d) EmberaçÕ ou empedimento à 'fiscalização. 

V - f.lu!ta de importância igual a. 100% (cem por 

QQ LANÇAMENTO 1 ARRECADAÇÃO 

Art. 47 - O Imposto será lançado Por meio de 
Documento de ArrecadaÇão Muni c i par, .preparado .P8 I o 
setor c~mpet~nte. · · 

Art. 48 - O Imposto será arrecadado antes de e 
fetivar-ee o ato de ~ransmissão do bem ou do direi 
to real. 

, Art. 4~ O cr~<:fito tributár io não I iq,uidado ·na~ 
epocas propr ias fica sujeito a atuatizaçao moneté 
r i a e os demais é!Cr~sci mÓs estabeleci dos nos§§ I Q; 
2Q e 3Q do artigo 132. 

DO IMPOSTO SOBRE VENDAS À VAREJO 
DõS COMB US l J'V"Ei'S L TQITiõõs-E G'ÃsÕSOS 

DA INCIDfNCIA i QQ .~ GERADOR 

Art; 50 - ,O Imposto sobre Vendas a Varejo de com 
buatfveis Lfquidos e Gaaoaoe-IVVC, t~ como fat~ 
gerador a venda a varejo efetuada por ·es tabeleci-' 
manto que prova a sue co~~ciali zação. 

Parágrafo ~nico: - Conside~-se a varejo,as ven 
dao de qua lquer quantidade efetua~aa ao consumido; 
final. 

Art. 61 -O c~di to t ributário n;o liquidados 
nas ~cas pr~prias fi ca suj eito a atualização mo 
net~rie e os .demai s acr~scimos estabelecidos no; 
§§ JO, 22 e 30 do artigo 132. 

D'AS TAXAS DECORRENTES DAS A TI VI D.AD,ES 
-DõPõ'õER. DE POLlCIADo MUNicLPJO 

- DAS D lsPOS I ÇÔES GERA I s· 
Art. 62- Considera-se Pode.r de ·Polfcia a ativi 

dade da administração munic i pal que, em seu exercT 
cio regular disciplina, direito,· interesse ou ll 
·.berdade•, regu I a a prática do ato ou abstenção d; 
fato~ em razão do interesse p~blico, concernentes ' 
ordem, à segurança, aas costumes, a disciplina de . 
produção e do mercado, ao exercfcio da atividade 
econ~mica, dependentes de concessão ou autor ização 
do poder p~b I i co, à d ~se i p I i na das· construçÕes e do 
desenvol vimento urbantsti co, à tranquilidade p~bli 
C:a ou r espeito à propriedade e ao direito .. individ~ 
ai ou coletivo, no territ~rio do Muni·cfpio. -

c 

Art. 63- As Taxas decorrentes das atividades ' 
do Poder de Pol feia do Municfpio c ll'fssifi·cam-se: 

- L i cença para .I oca I i zação e funcionamento de 
- e~tabeleciinento . ~e produção~ · .c~m~r,cio, · .. · i.!), 
· dustri a, J)restaçao de ~e r ": i ços:·. e out_ros; 

11 · - Licença .. para publicidade; . 
, . 

111 Lieença para comercio ambulante ou eventual; 

IV - Licença para ocupação do solo ' nos logrado~ 
roa e vias p~~licas; 

V - L i cença para execução de obrl!ls, 1. oteamentos 
e arruamentos. 
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Art. 64 - Contribuinte da taxa e a pessoa ta~ 

ca ou jurfdica beneficiária do ato concessivo. 

DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZA~KO DE 
ESTAãEIEciMENTOS DE PRõõuçXo, COM RCJõS, 

INDUSTRIA, PRESTAÇ~DE SERVIÇOS 1 ~· 

~ INCID~NCIA 1 DO FATO GERADOR 

Art. 65 - Todo e qualquer estabelecimento c2 
roere i a I 1 i ndustr i as, prestador de ser v i ços e demais 
i atividades, somente pode~ insta I ar-se no Muni c f pio 
i a~s Pr~vio exame e fiscalização das -condiç~es de 
localização concernente à segurança, à sa~de, à~~ 
dem, aos costumes, ao exercfcio de atividades de 

- - ? Pendentes de concessao ou autorizaçao do Poder P~ 
blico, e demais termos d~ artigo 62. 

. § (li - Pela prest'!ção de serviços-referidos ne_! 
te artigo, cobrar-se-a a respectiva Taxa no ato da 
'concessão da l'i cença. 

' , 
§ 211- A licença tere validade p~ra o 

; 
exerc,!_ 

cio ,em que for concedida, ficando sujeita a renov.! 
ç;o nos exercfcios posteriores. 

§ 311 - A I i cença abrange, quando do prime i ro I i 
cenciatDento, a locali%&!ção e o funcionatDent~, e no; 
exercfcios posteriores, apenas o funcionamento. 

§ 411 -Haverá incid~ncia de nova Taxa no mesmo 
exerd.cio e será concedida, se .for o ca•o, a re_! 
pectiva li cença semp~ 9ue ocorrer mudany& de ramo 
de atividade, modificaçaoAnas caracterfstica do e.! 
tabelecimento ou transferencia de local. 

Art. 66 - A Taxa será ca lculada proporcional 
mente ao n~mero de trimestres de sua validade, me 

r -diante a aplicação de altquotas ·constantes da Tab.! 
la 11 anexa. 

I 
Art. 67 -O Contribwinte ; obrigado a comunicar 

à repartiçio competente, dentro de 15 (quinze)dias, 
para fins de atualização no cadastro, as seguintes 
ocorr;ncias: 

Alteração da Razão Socia l ou do ra~ de atl 
v idade; 

11- Alteração na forma societária; 

111 -Mudança de ender;ço do estabelecimento. 

~rt. 6~- Ã solicitação de licença para locall 
zaçao sere feita mediante o preenchimento de formu 
Jário p~prio indicado pela Prefeitura, com exibi 
çâo de documentos exigidos na forma regulamentar. 

DAS ISENÇ~ES 

Art. 69- são isentos do .pagamento da Taxa: 

I -As atividades exercida-s pela Uniâo,Estados, 
Municfpios, Autarqui as, Templos de qualquer 
culto, InstituiçÕes de Educação,Assist;ncia 
Social, Associa~s Populares ou Civis, sem 
f i ns 1 ucrat i-vos e sem di str i bu i ção de qua 1 
quer parcela do resultado ou patri~nio; -

11 Os cego~, surdos-mudos e mutilados que exe~ 
cem comercio ou atividade em escola fnfima; 

li I -Os vendedores de artigos de artesanato do 
~ico e arte popu lar, de sua fab~ica~ 
sem _ aux f I i o de empregados. 

~EM. Qg LICENÇA~ PUBLICIDADE 
~ INC ID~NCIA _1 QQ ~GERADOR 

Art. 70 - A Taxa tem como fato gerador a ativi 
dade concernente a fiscaliza~o a que se submet; 
qualquer pessoa ffsica ou jurfdica que pretenda~ 
ti 1 i :z:ar ou exp 1 orar 1 por qua 1 quer me i o 1 pub 1 i c"i dade. 
em gera l, seja em ruas, praças e logradouros p~0li 
cos -ou em loca is deles vis·fvois ou de acosso ao p~ 
b l i co. 

Art. 71 Estão s uj e i tos à Taxa de Li cença do 
artigo anterior: 

I -Os car ta:z:es , programas, letreiros, pain~i s, 
placas, an~ncios, mostruários fixos ou v2 
Jantes, luminosos ou não, afixados, distri 
bufdos ou pintados em Aaredes, muros,poste~ 
vefculos ou ca lçadas , quando permit~do; 

11 -A propaganda fa lada por .meio de amplifica 
dores, auto-falante e propag~ndfstas. 

Art. 72- Respondem solidariamente pe lo pagamcn 
to de~ta Ta~a, todas as pessoas ffsica s ou jurfdi 
cas,· as quais, diretamente ou indiretamente a pu 
blicidade venha beneficia~, u~ ve:z: que a tenha; 
autorizado. 

Art. 73- O requerimento para a li cença deverá 
ser Lnstitufdo com a d~scrição da posição, da s i 
tuaçao, das cores, dos di:z:eres, das alegorias e d; 
out ras caracterfsticas do meio de pub li c idade des~ 
jado. · 

Par~grafo ~nico: - Ouando o loca l em que se pr~ 
te~de co locar o an~nc io não for de propriedade do 
requerente, dever~ este juntar· ao pedido a autorl 
:z:ação do propriet~r i o. · 

Art. 74 - A Taxa será calcu lada com base 
lfquotas constantes da Tabela 111 anexa. 

nas .! 

I 
DAS ISENÇÕf.S 

Art. 75 - São isentos dá Taxa: 

I -Os an~9cios publicados em jornais, r.evistas 
ou ~ata l29os,· os irradiados em eataç~es de 
radtofusao; · -

li- Os an~ncios .Promovidos pelas associa~~s de 
c lasse; 
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111- Os carentes ou letreiros destinados a fins 
patri~icos, religiosos ou elei f orais; 

IV- As publicidades pr~prias deestabelec imentos 
comerei ais, industriais e prestadores de se~ 
viços, apostos nas paredes e vitrinas inte~ 
nas e externas do estabelecimento ou nos ' 
vefculos; -

V -As tabuletas indicativas de .. sftios, gr,anjas 
oú fa:z:endas, chácaras, bem como as de ramo, 
ou direção de estradas. 

~ TAXA Q1 LICENÇA PARA .Q COMiRC I O 
AMBULANTE OU EVENTUAL 

DA INCID~NCIA E DO FATO -GERADOR - ---
Art. 76 - Com~rcio ambulante ou eventual ; o 

exercido individualmente sem estabelecime"to, in_! 
talação ou localização fixa • 

Parágrafo Único: - Tamb;m considera-se co~rcio 
' · d · I • r ambulante, o que e exerct o em tnsta a~o remov.!. 

vel, colocado nas vias ou logradouros publ icos, com 
balc~s, mesas, t.abuleiros ou semelhantes; inclusl 
ve feiras. 

Art. 77 - · o pagamento da Taxa de Licença para ' 
co~rcio ambulante ou event ual nas vias e logrado~ 

ros p~b I i cos não dispensa a c~brança de' ocupação do 
solo. 

Art. 78 - A taxa ser~ calculada na forma 
tante da Tabela IV anexa. 

con~ 

Art. 79 - Compete ao contribuinte a iniciativa 
de inscrição perante a repartição competente, medi 
ante o preenchiment o de f i cha pr~Pr i a f orne c i da p; 
la Prefeitura. -

Parágrafo ~nico: -A inscrição será permanent~ 
mente atualizada por iniciat iva dos comerciantes, 
sempre que houver qualquer modificação nas caracte 
rfsticas iniciais da atividade -exercida. -

~ ISENÇÕES-

Art. 80 -São isentos da Taxa: 

Os vendedores ambulantes de j orna i s e revLs 
tas; 

11- Os engraxates, lavadores e lustradores de 
vefculos, verdureir.os, pipoqueiros,vendedo 
res de doces, saI gados, frutas, ca I do de c:; 
na e cong~neres, pessoa ffsi é'a que trab-; 
lham com cestas, at~ carrinhos de tração:; 

nimal. -

DA JAXA DE LICENÇA PARA OCUPA~XO 
QQ SOLO NOS LOGRADOUROS 1 V IAS P BLICAS 

DA INCID~NCIA 1 QQ ~GERADOR 
Art. 81 - A Taxa tem como fato gerador a ativi 

dade concernente a fiscali:z:a~o a que se .submete' 
qualquer pessoa ffsica ou jurfdica que pretenda o 
cupar o solo oos logra~ouros e via~ p~blicas, medT 
ante instalaçao provisoria de balcao, barraca,mes~ 

tabuleiro, quiosque, aparelho e qualquer outro mo 
velou utensflio. 

Art. 82 - Sem prejufzo do pagamento de t ri buto 
e multa devidos, a Pref~itura Munici-pal apreenderá , , 
e removera para seus depositos qualquer objeto ou 
mercadoria deixados em local não permitido ou co lo 
cados em logradouros e vias p~blicas, sem o pag:; 
mento da Taxa a que se refere esta SeyÕo . -

Art. 83 - A Taxa será calculada ~om base nas 
lfquotas constantes da Tabe la V anexa. 

~ 'illt Qg L I CENÇA PARA EXECUÇXO DE OBRAS, 
LOTEAMENTOS 1 ARRUAMENTOS. 

.DA INCID~NC IA f QQ FATO GERADOR 

Art. 84 - A Taxa tem como fato gerador a ativi 
dad~ concer nente a vigi liinci a , · cont~le e fiscaii 
:z:açao do cumprimento das exigencias municipais a 
que se submete qualquer pessoa ffsica ou jurfdica, 
que pretenda realizar obras de construção civil,de 
qualquer es~cie, bem como .que pretenda fazer lot~ 
amentos e arruament:os. 

Art. 85 -Qualquer construção, r econstrução , ~ 
forma,· demo I i ção ou obra, de qua l9uer nature:z:a, s2 
mente poderá ser iniciada a~s previo peéido de li 
cença ~ Prefeitura e o pagamento da Taxa devida . -

Art. 86 ·- Nenhum plano ou projeto de arruamento , 
loteamento e parcelament o de terreno pode ser execu 
tado sem a aprovação e o pagamento pr~v i o da respe:E 
ti va Taxa. 

Art. 87 - A Taxa será calculada com base nas ! 
lfquotas constantes da Tabe la VI anexa . 

I I 

~ ISENÇÕES 

Art. 88 - São isentos da Taxa, as I i cenças para: 

I - Limpe:z:a ou pintura externa ou interna pe 
pr~d~os, muros e grades; 

11 As construçÕes de muros e passeios , quando 
do tipo aprovado po I a Pr efeitur a Muni c i pa I; 

111- As construç~s provis~rias destinadasaguar 
da de materiais para obras jÓ deviqamentc 7 
I i cenc i adas; 

IV - Con.strução popular, c~m pro~eto fornecido 
p~la Prefeitura; com area maxima de 60,00 
m • cujo proprietário s~ possua um i m~ve I •. 

DAS TAXAS DECORRENTES DA UTILIZA Xo EFETIVA 
- ..Q!! POTENCIAL Qg SERV·I~OS p BLICOS 1 

DIVISlVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU 
~!SUA õisPOSJCXO -
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~ DISPOSIC0Es .~ 
Art. 89- As Taxas de serviços p~blicos deco~ 

rentes da utilização efetiva - ou potencial, eapec.!. 
.ficos e divisfveis, prestados ao contribuinte, ou 
postos ~ sua disposição, compreendem: 

- Taxa de Conservação de V i as e Logradouros P~ 
bl icos; 

11 -Taxa de Co leta de Lixo; 

li I -Taxa de Iluminação P~blica; 

IV Taxa de Serviços Diversos; 

V - Taxa de Expediente. 

Art. 90- As Taxas de Serviços P~blicos serão 
lançadas do offcio, podendo a taxa de iluminação 
~~blica ser inclufda na fatura de consumo de ener 
gia el;trica da concessionária, para p~sterior r~ 
passe à Prefeitura . 

Art. 91 :As Taxas previstas nos ftens I, li , 
e li I, poderao ser lançadas j untamente com o impo~ 
to imobiliário, na forma e pra:z:os fixados na notl 
ficação ou lançamento. 

Art. 92 - são contribuintes: 

I - Das taxas ind i cadas nos ftens I e 11 do Ar 
tigo 89, o proprietário, titular dodomfnio 
ou possuidor de i~veis alcançados ou bene 
ficiados pelos serviços; -

- li - D~ taxa indicada no ftem 111, o propriet! 
rio, o titu lar do domfnio ~ti I, ou ocupan 
te do im~vel beneficiado com o serviço; 

111 - Das taxas ind icadas nos ftens IV e V, o in 
teressado na expedição de qualquer docume; 
to ou pr~tica de ato por parte da Prefeit~ 
ra l·luni c i paI. -

DAS ISENÇ0ES 

Art. 93 ~são isentos das Taxas i ndicadas nos 
f tens I e I I do artigo 89, os i~veis quando abran 
gido pela imunidade ou beneficiado pela isenção ~~ 
IPTU, nos ter mos do artigo 18 e inc i sos. 

DA TAXA DE CONSERVACXO DE VIAS E 
- --LoGRADOUROS PÜBLI cõS -- -

Art. 94 - Compreende-se como serviços deconser 
vação de vias e logradouros p~blicos: -

I - A limpe:z:a de c~rregos, galerias pluviais,bo 
cas-de-lobo, bueiros e irrigação; -

11 -A variação e a capacitação de vias e logr! 
douros; 

ti I - Conservaç~o de logradouros pavimentados e 
não pavimentados. 

Par~grafo ~nico: - Os serviços compreendidos 
nos incisos acima, serão calculados em função da 
testada do terr eno e devido anualmcnte,~ediante a 
uplicação da alfquota de 1% (hum por ·cento),sobre 
o valor da Unidade Fiscal do :-lunicfp io, por m~tro 
linear de testada e por serviço prestado. 

_M TAXA DE COLETA DE !:J.!Q 
Art . 95 - Entende-se por serviço de co leta de 

I i xo a remoção per i ~di c a de I i xo 'gerado em i ~v e I 
ed i f t cado ,· compreendendo a co I e t a, remoção e de~ 
t i no fi na I. · 

Art. 96- Os servi ços indi cados no artigo ante 
rior serão devido~ em função da uti li:z:~ção do im2 
vel, conforme Tabe la VIII anexa. 

~~DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Art. 97- A Taxa de Iluminação P~blica tem como 
fato gerador a uti li:z:açâo efetiva ou potencial dos 
serv iços de operação, manutenção e melhoramentos' 
do s i slcma de iluminação p~b li ca , em vias e logra. 
douros p~bli cos, prestados ao -contribuinte ou po~ 
t os à sua disposi ção. -

Art. 98 - O .lançamento e a cobrança da Taxa p~ 
de~o ser efetuados: 

I - Pelu Prefe i t ura, dos i~veis não edificados 

ou os que não estejam ligados à rede de 
distribuição; 

11 -

Art. 
belecida 

Pela empresa concession~ria, dos serviços 
de eletri cidade, nos i~veis ligados à re 
de de distribuição, por ligação. -

99 - A Taxa será calculada na forma est~ 
na Tabe I a V li anexa-. 

Art. 100 - Fica o Paper Executi vo autori:z:ado 
a firmar Conv~nio com a empresa concessionária de 
energ ia el~trica. 

DA~ Q1 SERV IÇOS DIVERSOS 

Art. 101 - Entende-se como Serviços Diversos, 
especfficos, prest ados ao contribuinte ou postosá 
sua d i sposição, os abaixos tndicados, e ser~ dev i 
da a taxa na forma da Tabela IX anexa. -

.M_ TAXA Qg EX PEDI ENTE 

Art. 102 -Compreende-se como serviços de e~ 
pediente, especfficos e divisfveis, prestadós ao 
contribuinte ou postos à sua disposição, os indi 
cados na Tabela X anexa. -

Art. 103 ·- São isentos desta Taxa as certid~es 
para fins: 

a) eleitorais; 
b) mi I i tares; 
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e} Subven~s. 

Art. 104- Ficam, ainda, isentos da Taxa 
certidÕes e outros documentos que, n& ordem 
nistrativa, inter essem-ao servidor ~blico 

as 
adml 

municl 
pe 11. da at i va ou ~nat i v o, 

M CONT~IBUICÃO Qf. MELHORIA 

M I NC IOtNC I A 

Art. 105 -F ica institufda a Contribuição de ' 
Melhoria a ser arrecadada dos proprietários de im~ 
ve'is que venham a ser beneficiados por obr.as p~b i T 
cas realizadas pela Administração Direta c lndir; 
ta do r.lun icfpio,· concer ne nte a abcrturél, alargame';;' 

• ~ I -to e pav1mentaçao. de vias e logréldouros publicas, 
inc lusive os serv iços pre liminares e compl'ementa
ree. 

Art. 106 - A ·contribuição de f·lelhoria será 
brada dos proprÍetários de im~vci~ situados nas 
r.eas beneficiadas pela obra, 

co ... 
a 

~ ~ Q9ill.§. ~ COMPLEMENTARES 

~ _LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

M OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 107 - Obrigaçpes Tributárias compreende a~ 
seguintes modalidades: 

- Obr igação Tribut~r•ia Principéll; 

11 -ObrigaÇão Tr ibutár ia Acess~ria. 

' § 19 - Obrigação Tributária Principa l ~a que 
surge, com a ocÓrr~ncia do fato gerador e tem por 
obje~o o pagamento de tributo ou de pcnali.dade p~ 
,cun iar ia, extinguindo-se j untamente cor.1 o cr~dito 
dela decorrente. 

§ 2Q - Obrigação Tribut~r~a Acess~ria ~ a que 
decorre da legisla~ão tributária e tem por objeto a 
prát ica ou abstençao de atos nela previ stos, no in 
t~resse do lançamento, da cobrança c da fisca li z~ 
çao dos tr ibutos , 

§ 3Q - A Obr iga ção Tributária Acess~ria, pe lo 
s imp les fato de sua inobservância, converte-se em 
~rinc ipa l, relativamente à Pênalidade pecuniária. 

DO FATO GERADOR 

Art. 108 - Fato Gerador da obrigação tr i but~ri a , - , 
princiP,éll e ~ situaçao definida neste Codigo como 
necessaria e suf ici entc .pa!'a justi-ficar o lançamen 
to e a cobrança de cada um dos tr ibut os de compi 
t~ncia do Municfplo. 

.A~. IÇ9- Fato Gerador_da obrigaçâotribut ária 
_ accsso~ i a e qua~que~ situaçao que~ na forma da I~ 
gisl açao tri butar ia, i mponha ~ pratica ou a absten 
ção do ato que não configure obrigaç~o principal.-

DO SUJEITO lli1.Q 
Art. 110- Na qualidade de su~eito at i vo da ~ 

bl"igação o liunicfpio ~pessoa jur1dica de d i reito 
p~b lico t itul a r da compet~ncia para lançar, cobr-ar 
c fiscal izar os tri but os especificados nesteC~d i go 
c nas Leis a ele subsequentes . 

§ IQ- A .compct~nci a tr i butária~ inde l~g~vel , 
salvo a atriburçno da função de arrecadar ou fisca 
lizar tribut~s, ou dc _cxecut ar Leis,,Serviços, A 
tos ou Decisoes Administrativas em materia tr ibut; 
ria, conferida ~ outra pessoa jurfdica de d ire it; 
p~b I i co. 

§ 22 - ~ão const it ui delega~ão de competência' 
o cometimento ~s pessqas de direito privado ao cn 
cargo ou função de arrecadar t ributos. 

DO SUJEITO PASS IVO 

Art. I 11 C suje ito Passivo da obrigação tr J. , ' , 
butaria scra cons iderado : 
I 

I - Cont ribuinte, quando tiver rela~ão pessQal 
e di reta com a s i tu ação que constitua o r~ 
poct ivo fato gerador; 

I I - ResRons~ve I, qu~ndo sem revcst i r a condição 
de contribuinte, s ua obrigação decorrer de 
disposiçÕes expressas desta Lei. 

Art. I 12 -são pessoa lmente responsáveis: 

I - O adqu~rinte, pelos d~bitos relativosa'bem 
im~ve l ex istente ~ data do · tftulo de t rans 
fer~ncia, sa l vo quando conste deste, prov; 
p lena de quitação, limi t ada esta responsa 
b i I i ~ade, nos casos de arrematação _e em a~ 
ta pub I i c a, a, o montante do respectivo Pr~ 
ço; 

11 -O es~ lio , pe lo 
"de culus" ex j,; 
sucessao; 

!~bitos t ribut~r ios de 
;~es à data de ab~-rtura da 

11 1- O suces~or a qualquer tftu lo e o cÔnjuge 
meeiro, pelos d~bitos tribut~rios de u de 
cujus", ex i stentes at~ a data ·da partilha 
ou adj_ud icação, I imi tad:'! á r_espon~abi I ida
de ao montante do quinhao, do l egado ou da 
mea~ao. 

Art. 113- A pessoa jurfdica de ,direito priv~ 
do que resultar de fusão, tran~formação,ou inco~ 
poração de outra ou em outra, e responsavel pelos 
tributos devidos, at~ a data do ato, pelaspessoas 
jurfdi cas f usionadas , transformadas ou incorpora
das •. 

Par•~grafo ~nico: -O disposto neste art igo a 
plica-se aos casos de .extinção de Ressoas_ jurfdl 
cas de direito privado, quanÇo a exploraçao da 
respectiva atividade se ja conti nuada por qualquer 
sÓcio remanescente ou seu es~lio, · sob a mesma ou' 
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outra razão social, denominação ou aind~ sob firma 
i nd i v i dua I • 

Art. 114- A pessoa ff.sica ou jurfd ica de dl 
reito priv.ado que adquirir de outra, por qualquer' 
tftulo, estabelec imento comercial, ind~stria ou pro 
fi'ssi:onal, e continuar a r espect iva ·exploração, sob 
a mesma ou outra raião social, denominação ou sob 
fi~ individua l , responde pelos d;bitõs tribut~ 
rio relativos ao estabelec imento .adquirido, devid~ 
at~ a· da'ta do respect i vo ato: 

Integralmente, se o alienante cessar a ex 
p loração do com~rcio, ind~stria ou ativid; 
de tr ibutados; -

11 -Subsi diariamente, com o a l ienante, se este 
p_rossegu i r na ·exp loração ou iniciar dent ro 
de 06 (seis) meses, contados dadata da ali 
enação, nóva atividade no mesmo ou em o~ 
t~ ramo de co~rcio, ind~stria ou profii 
sao. 

Ar-t. 115 - Nos casos da impossibi I i·dade de exi 
g~ncia do cumprimento da obrigação principa l pe lo 
contribuinte, respondem solidariamente com este nos 
atos em que intervierem ou pelas omissÕes por que 
forem resporis~veis: . 

- Os pais, ' pelos d~bitos tribut~rios dos fi 
I hos menores; 

11 Os ~utores e curadores, pelos d~bitos t rl 
butarios de seus tutelares .ou curatelados; 

' l i I -Os administradores de bens de tercc iros,pe 
los d~bitos/ tribut~rios destes; -

IV - O inventar iante, pelos d~b itos t ri butár ios 
do esp~ l i o; 

V - O sfndico e o comissário, pelos d~bitos t ri 
but~rios da massa fal ida ou do concordat~ 
rio; 

VI - Os tabe li Ões, escri vães c dema is serventuá 
rios de offcio, pe los t ributos devidos S~ · 
bre os atos prat icados por e les ou pe rante 
e les, em razão do seu offc io; 

VI l -Os s~cios, · pelos d~bitos tr i butári os da so 
ciedade de pessoas no caso de li quida ção . 

Par~grafo ~n i co: - Ao disposto neste artigo so 
mente se apl icam a pena l idade de car áter morat~ri;;: 

Art. I 16 - são pessoalmente responsáve is pelos 
cr~di to~ corrc~ponc)entcs a obriga~Ões tribu t árias, 
resul tantes de atos prat icados com excesso de po
der ou infração de Lei, contr~to socia l ou estat~ 
tos : 

- As pcs~oas referidas no artigo anterior; 

11 - Os mandatários, os prepostos c empregados; 

111 - Os ·di reteres, os ~crent es ou representao 
tes ~e P@SSQa jur1dica de direito privado. 

Art. I 17 - O su j e i to pass ivo, quando convocado, 
fica obrigado -a prestar as deciaraç~es solicitadas 
pela autor idade administra t -i va; qu<;~ ndo ,csta ju lgá 
las i nsuficientes ou i mp~oci~as, podcra exig i r que 
·sejam completadas 01.~ esclarecidas. 

§ 12- A convocação do contribuinte será feita 
por qua I quer dos me i os prev-i stos nes t a Lei. 

§ 22 - Feita a convocação do contr i bu inte,ter~ 
ele o prazo de 20 (v i nte) d ias para prestar os es 
c I a reei mentes so I i ai tados, pessoalmente ou por v i; 
posta~ , _sob pena d: ~ue se pro?eda_ao lânçament o 
de of1c1o, sem preju ezo da ap~ 1ca çao das penal ida 
des legais cabfvejs. -

QQ CR€DITO TRIBUTÁRIO 

Art. 11 8- O lançamento do t ributo independe: 

I - Da va lidade j urfdica. dos atos efetivamente 
praticados pel os contribuint es, respons~ 
vci s ou terceiros, bem como da ·natureza do 
seu objeto ou dos seus efeitos; 

l i - Dos efe itos dos fatos efetivamente ocorri 
dos. 

'Art. 119- O cont ri bui nte será notif i cado ' do 
l ançamento do tr ibuto no domfnio tr ibutário,nasua 
pessoa) na de seu fam iliar, r epresentante ou pr~ 
posto, 

§ J!!- Quando o ~lunicfpio perm itir que o CO!J. 

tr ibuintc e leja domicflio t ribut ário fora de seu , - , 
terr i tor io, a notificaçao far-se-a por via posta l 
regi str ada, com aviso de recebi mento . 

§ 22 - A not i f icação far- se-á por edital na im 
poss i b i I i da de de entrega do a v i so respeqt i voou n;; 
caso de recusa de seu r ecebimento. 

Art. 1-20- Ser~ sempre de 20 (vinte) d ias, con 
tados a part ir do recebimento da notificação, ;; 
prazo máximo para impugnação do lançamento, se ou 
tro prazo não for est ipulado especificamente, nei 
ta Lei. 

Art. 121 - A not ificação de I ançamento conterá : 

I - O endereço do i m~ve l tr i butado; 

li ' - O nome do sujeito passi vo, e seu domicflio 
tribut.~r io;·· 

111 - A denomi nação do tributo e .P exer.cfci o a 
que se r efere; 

IV- O va lor do tributo, sua ~ lfquota e base de 
cá lcu lo; 

V - O .prazo para r,ecQihimento; 
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VI - O comprovante, para o Órgão fiscàl, de 
cebimento pelo contribuinte. 

Art. 122 - Enq-uanto não extinto o direito da Fa 
zenda P~b rica, p~derão ser efetuados I ançamentos ;; 
m i ti dos ou v i c i ados por i rregu I ar idades ou erro d; 
fato. 

Art. 123 - At~ o dia 10 (dez) de cada m~s os 
serventuár ios da j ustiça .envia rã o ao f i sco muni c i 
paI informaçÕes a .respeito dos atqs rea I ~i vo a i m~ 
veisL praticadosL no ~s anterior, tais como tran; 
cr i çoes, inscriçoes e averbaçÕes. -

DA SUSPENSÃO DO CR€DI TO TRIBUTÁRIO ...,. . - .-.o;;;.;;..:..:.;;, ~:.,:;:,;~::...:.;; 

Art. 124 - . A concessão de 
to de Lei Especial, atendidos 
digo Tribut~rio Nac ional. 

morat~ria será obj e .... 
os r equisitos do c~ 

Art. 125 - O dep~sito do montante integral ou 
parc ial da obrigação tributária poderá serefetuado 
pe lo sujeito passivo e suspender~ a exiiibilidade' 
do cr~dito tribut~rio a partir da data d~ sua efe
t iv~ção da resouraria .muni ·cipal ou de sua consign!! , 
çâo j ud i c i a I • 

Art. 126 - A . i mpugnação, a defésa e o recurso 
apresentados pelo sujeito pass i vo, bem como a con 

· cessão de medida liminar em mandado de segurança 7 
susPendem a ex i'gibi I idade do cr~di.to tribut~rio, in 
dependentemente do pr~v i o dep~sito. -

Art. 127- A s uspensão da exigibi I idade do cr~ 
dito tribut~r i o não dispensa o cumpr imento das 2 
brigaçÕes acess~r ias . depend~ntes da obrigação prin 
cipal ou dela consequentcs. 

Art. 128 - Os efeitos suspensivos cessam pela 
extinlão ou exclusão do cr~dito,tr ibutário, pela ' 
decisa·o administrativa desfavoravel, no todo ou em 
parte, ao suj-e ito passivo e pela cessão da medida 
liminar concedida em mandado de segurança. 

~ EXT INÇÃO DO CR€DITO TRlflUT~R IO 

Art. J 29 - Nenh}Jm . re~o I h i mento de t ributo ou , · 
pena l idade pecuniár ia será sem ,que se expeça o com 
petente documento de arrecadação mun i c i.p<JI, na f o~, 
ma estabelecida em regulamento. 

Pa~grafo ~nico: - No caso de cxpedi~ão fraud~ 
lenta de docume~tos de arrecadação mun icipal, re~ 
penderão .c ivi-l, crimina l .e admin istr at ivamente os 
servidores que os houverem subscr i to, em i t ido ou 
fornecido, 

Art. 130 - Todo pagamento de tributo deverá ser 
efetuado em ~rgão arrec<Jdador mun i cipa l ou estabe
leci~nto de cr~dito _autorizado pela Administraçã~ 
sob pena de' nu I idade~ · 

.Art. 131 - ~ facu·l ta do à Adm in i stra~ão .a cobril_!l 
ça em conjunto de Impostos e Taxas, observadas as 
d isposiçÕes regu lamentares. 

Art. 132 - Os tr i but os e demais cr~ditos tr ibut~ 
rios não pagos na data do vencimento , t erão seu v~ 
lor atualizado, com base na Lei Federal n2 7 . 799 , de 
10 de jul ho de 1.989, e acrescido na forma deste a~ 
tigo : · 

~ IQ- O valor principal sofrerá atua ~iza~ão m2 
neta ri a medi ant e ap l'i cação do vaI or do deb i t o em cru 
ze iros reais, na data do -vencimento , pelo coefi c ie; 
te obt ido com a d i visão do valor da TRF (Taxa de R; 
fer~ncia Fisca l Mensa l ) , do ~s do efet ivo pagamen: 
to pelo valor da TRF, do m~s em que o d~bitodeveria 
ter s ido pago. 

§ 22 ~ Oa d~bltos vencidos ap~s 30 (trinta )dlas, 
do paga111ento· serao converti dos em Taxa de ·Rcfercn -
cia fiscal mc,nsal , mu lt i pl i cado pe la Taxa de Refc 
r~ncia do Dia do pagamento ( TRD), qo mes em que o · 
deb i t o dever ia ter s ido pago. 

§ 32 - Sobr e 9 valor principal at ualizado ser ao 
apl icados: 

I - 1-IUL TA de: 
a) lO% (dez por cento) quando o pagamento for 

efetuado at~ 15 {quinze) dias ap~s o ven 
ciment o; 

b) 20% (vinte por cento) quando o pagamento , 
for efet uado depois de 15 ( qu inzc )d ias c 
at; 45 (quarenta c cinco) d ias ap~s o ven 
c i ment o; -

c ) 30% (trinta por cent o) quando o pagamento 
for 'efetuado depois de decorrido mais de 
45 (quarenta c cinco) dias do venci mento . 

11 -JUROS DE MORA à r azão de 1% (~um por c ento) , 
ao mês , · dev'i dos a pa r ti r do mes segu inte ao 
d~ venc i ment o, considerado m~s qualquer fr~ 
çao. 

Art. 133 - O .Suje i to passivo terá di r e i to a. res 
tituição tota l ou parcial das impórtânc ias pagas a 
tftu lo de tributo ou demais cr~ditos t ributários, ' 
nos seguintes casos : 

I -Cobrança ou pagament o espontâneo de tributo 
Indev ido ou em va lor ma ior que o devido , em 
face a l eg islação tributári a ou da nat ureza 
ou c i rcunst;nc ias materia i ~ do fato gerador 
efeti vamente ocorrido; 

11 - Erro na i~~nt i fica}ão do sujei~o passi vo, na 
determinaç~o da a le quota, no c~ l cuio do m~n 
tante do deb ito ou na elaboraçao ou conferen 
c i a de quél l que,.: documento r e I at i, vo ao pag:2: 
menta; 

111 Reforma, a nu I ação, 1•evogação ou r esci sao de 
dec i são condenat~ria. 
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§ 11' - A restituição de tributos que comportem , 111 -Da data em que se torne definitiva a decis5ô 
por sua natureza, transfer~ncia do respectivo encar que houver anuludo, por vfcio formal, o lan 

1
go financeiro somente será feita a quem prove have; çamento anteriormente efetuudo, -
assumido o referido encargo ou, no caso de t~-lo 1 1 
transferido a terceiro, estar por este expressamen- § 1•- Executado o caso do fte• ·lll deate .artig' 
te autorizado a receb~-la, p ~zo de de~adêneia não admite interrupção ou su~ 

§ - , • -penaeo. 
2~ - A restituiçao total ou parcial da lugar a . 

~eetltuição, na me~a proporção, dos juros de mora § 2• ~Ocorrendo a decadência,' aplicam-se as nor 
penalidades pecuniarias e demais acr~scímos legais .... . dO·~· 145 no tocante à ·apureçáo ~e responsabi 
relativos ao principal, executando-se os acr~scimos lidada e à câractórização da falta. 
referentes a infraç~es de car~ter formal. A~. l44 _A àçáo para a 'co~rença do e~ito tri 

'butário 'presetoeve elll os (cincol anos contadols da d~ 
ta de sua constituição definitiva. Art. 134 - A autoridade administrativa poderá d~ 

terminar 9ue a restituição se processe atrav~s de 
compensaçao, 

Art. 135 - · O direito de pleitear a restituição' 
total ou parcial de tributo extingue-se com o de 
curso do prazo de 5 (cinco) anos, contapo~: -

I- Nas hip.;t cses dos incisos I e .11 do art.l33, 
da data de extinção do cr~dito tributário; 

li -Na hi~tese do inciso li I do art. 133, na da 
ta em que se tornar definitiva a decisão ad 
ministrat iva ou transitar em julgado a decT 
são j ud i c i a I que tenha reformado, a nu I.<~ do,' r; 
vogado ou rescindido a decisão condenat.;ria: 

Art. 136 - Prescreve em 02 (dois) anos a açao 
anulat.;ria a decisão administrativa que denegar 
restituição. 

-· Parágrufo ~nico: - O prazo de Prescriyao ~ inter 
rompido pelo inicio da ação judicial,recomeçando ~ 
seu curso, por metade, a partir da 'data da intim! 
çâo validamente feita ao representante da Fazenda 
l·luni c i paI. 

Art. 137 - O pedido de restitui ção será feito a 
autoridade administrativa atrav~s de requerimento 
de parte inter essada que apresentará prova do paga 
mento c as raz~es da i legalidade do cr;dito. -

Art. 138- A importância será rest itufda dentro 
do prazo m~x i~o de 30 (trintu) dias a contar da d~ 
cisão final que defira Q pedido, 

Parágrafo ~nico: - li não resti tu ição no prazo de 
• finido neste ~rt igo implic~r~, a partir de então~ 

em ~tualizaçiio monct~ria da quuntia e01 questão e na 

incid~nci~ de juros nao capi tu liz~vcis de 1% (llum 
po~ cento) ao m~s sobre o valor atualizado, 

Art. 139 - S.; haverá r est itui çiio de qua I quer ' 
importância ap.;s dec isão definitiva, na esfera ad 
ministrativa, favor~vcl ao contribuinte, -

Art. 140- F~ca o Executivo Municipal a~toriza 
, , y 

do, a seu criterio, a compensar debites tributa 
rios com cr;ditos lfquidos e certos, vencidos o~ 
vencendos do suje i t o passivo cont ra a Fazenda P~ 
blica, nas condiç~es e sob as garantias que esti 
pular. -

Parágrafo ~nico: - Sendo vicendo o cr~dito trl , , 
bútario do sujeito passivo, seu montante sera d~ 

duzido de 1% (hum por cento) por cada ~s que de 
correr entre a data da compensação e a do ·venci :: 
mento, 

Art. 14.1 - Fica o Executivo Municipal autoriz!!_ 
do a efetuar transação entre os sujeitos ativo e 
passivo da obrigação tribut~ria, que, mediante 
concess~es m~tuas, importe em terminuv5o do litf 
gio e consequente extinção do cr~dito tribut~rio~ 
d~sde que ocorra ao menos uma d~s seguintes condl 
çoes: 

-•o litfgi~ como fundamento obrinação tribu
tária cuja expressão monetária sej a inferi 
or ao valor da refcr~ncia quantif icado no 
art. 220; 

li - A demora na soluçiio do I itfgio seja onerosu 
para o Municfpio. 

Art. 142- Fica o Prefeito tlunicipal autorizado 
a conceder por despacho fundamentado, remissão to 
tal ou parcial do cr~dito t ributário, atendendo:
! 

li 

-À situuç~o econÔmica do sujeito passivo; 

Ao erro ou innorÔncia excursÓveis do sujcl 
to passivo, quanto a mut~ria de futo; 

111 -Ao fato de ser a 
butário . inferior 
tificado no art. 

importânciu 
ao valor de 
220; 

do cr~di to trl 
refcr~ncia qu!!,~ 

IV - Às consideraçães de equidadc relativamente' 
às caracterfsticas pessoai s ou materiuis do 
caso; 

V - Às condi ç~es pecu I i ares a detcrmi nadu rcn i ão 
ou territ.;rio municipal. 

Parágrafo ~nico: -A concessão re ferida neste ' 
artigo não nera direi t o adquirido c se~ revo9ada 
d= offcio sempre que se apure que o bcneficiario 
nao ~atisfazia ou deixou de satisfazer uscondiç~cs 
ou nao cumpria ou deixou d~ cumprir os requisitos , . ... t 
n~cessar1os a.sua obtenJao, sem preju1zo da aplic!!, 
çao das penal1dades cab1veis nns casos de dolo ou 
simulação do beneficiário, 

§ 111 - A prescrição ~ i nterrocnpe: 

a) Pela citação pessoal. feita.oo devedor;-
b) Pelo protesto. 'judiei'al; 
e) Por qualqoer ato judicial :que constitua em mora 

o devedor; 
·d) Por qualquer ato·inequfvoco, ainda que 

j ud i c i ai , · que IIIIPOrte em reeonhec i mento 
bito ~lo · devedor. 

§ 22 - A prescrição &e suspende: 

extra-
do d!, 

a) Durante o pra%0 de -con~csàão na mora't~ri a ·at~ 
sua re~ação, • ea~ de dolo <!_U aimul~.ção do 
beneficiario ou de terceiro por aquelé; 

b) Durante o prazo da concessão da remissão . at~ 
aua re~ação, .em caso de dolo ou simuLação do 
benefieiario ou ' de terceiro por aquele; 

c) A partir da inscri~o do ·d~bito em dfvida atf 
va, por 180 (~~nto e oitenta) dias, ou at~ a 
distribuição da execução fiscal se est; oco~ 
rer antes de findo aquele prazo, 

' Art. 145 - Ooorrendo 
q~rito adainistrativo 
rlades na forma da Lei. 

a prescrição abrir-s~-á iA 
para apurar as rcsponsabil i-

l'uránrafo ~nico: -A auLopi d,, de r.nmic ipi:l, qual 
quer qu~ seja seu corno ou fun cão c indercndcn~~ 

( ( ~ -
mente do \lncu lo cmprcaubci o ou funcionul, rcspo!!. 
du cLvil, c~iminal ou ad~inistrai;ivamcntcpelaprc.::_ 
cri Ciilo de debitas tribut ari o:; sob !lllil rcsponsilbi ll 
dadc, cumprindo-l he indcnizur o l:unicfpio do ".'!!. 
lor Jon d~Li~ns prescri tos . 

Art. 146- As i mpcr i.:~nc i as I'C i il ~ i vas ao r.;on i.:2!!. 
i.:c <fo cr~<.! i ;.o t ri but~rio dcpositi!J;Js na rcp;Jr ~i·;ao 
fisca l 011 con:. i!)nudils juJ iciulmcn~c puril cfci ~o de 
di~cuss~o, scr~o, ap~s dcci~~o irrccorrfvcl no to 
tal ou em pari:c, restitufdas de of fcio -.o impu!)na; 
te ou conver t ida!'! em renda a favos do r:unicfrio. -

Art. 147 - [xt i nnuc o cr~d i i.:u Lr i bu:.~r i o a deci 
s3c ~drni n i !#Lru :: i vu ou j ud i c i ü I que c:\prcss ... 11.:cnt c ~ 
em conjunto ou i so ladamente : 

- Declare irrcgulari daJc ..:c sua const i . 11içiio; 

I I - l:cconheça il i ncx i st~nc i a Ja olw i aaç:Ío 
I h c deu o r f !)em; 

·-jUC 

111 - i.xoncrc o Suje i to l•a:;sivo Jo cumpr imcn~o d-. 
obriaação; 

IV !)cc l .:••c il i ncompc .~nc i a .lo .Ju !c i Lo .\, i vo l'E, 

pa ex iai r o cumprimen to d..1 ob1•i!.ia 'ião. 

§ P!- ::;;~ inaucm o cr~d i i:o b·i~IIL~rio: 

a) i\ clccis:Ío administ r -.i.: i va iprcform.Ívcl, assim 
cn i.: cndida u c!cfinitiva na ~~·bi~a administril
t i vil q~e não mais possil ser objc.o de ac;iio 
an11 laí.:or iil; 

b) A Jcc i:;iio judicial posada em ju la~do. 
I 

§ 211- [nquanto não tomadu definitiva il decisão 
adoinistrativil ou tassada a decisão judicial, conti 
nua~ o sujeito passivo obrigado nos termos Ju I; 
gislação tributária, rcnsalvadas as hip.; i:cses no a~ 
tino 126. 

DA EXCLUSXO DO CRfDITO TRIBUTÁRIO 

Art. 148 - A exclusão do cr~dito tribut~rio não 
dispensa c cu~primcnto dus obrigaç~cs acoss.;rias d~ 
pendentes da obriga~o principal ou dclu conscque!!. 
tcs. 

Art. 149 -A isenção, quando conccdid;J em funçÕo 
do preenchimento de dctcrminadus condiç~es ou c11m , -
primento de requisi tos, dependera de reconhecimento 
anua I pe I o Cxccut i vo, ant es da cxped i ção de cu da E 
xercfcio, mcdiuntc requerimento do intcr essildo c; 
que prove enquadrar-se nas situaç~cs c:<i!)idas pc)il 
Lei concedent e. 

ParÁgrafo ~nico: - Ouando deixarem de ser cum 
pridas as cxindncias detcr~inadas na Lei Je lncnç~ 
condicionada a prazo ou il quo i s quor ou t ros encurgos, 
a a~toridadc udministra tív;o, fundilmenL~Imcn~c,cünc~ 

Iara o despacho que reconheceu o bcncf1cio . 

Art. 150 - A ani!lti a, CJUilndo nÕo conccdid-. em 
caráter neral, ~ cfctivüdü, em cild.:J cüso, ror despe 
cho do !:xecutivo em requerimento no qual o int.ere; 
sado façu provo do preenchimento dan condit;;:;cn c d~ 
cumpri~nto elos rce(uisi tos previstos em Lei puril sua 
conces:lilo. 
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na I i cladcs ror outras i nfruç~cs ele quul i1uer naturc 
:a a e.lu sub:.>egucni:c ils c~mctiJus pe lo s11jeit~ 
passi·to bencfici~do por anisl:ia an(:cri ol•. 

~ INFRAÇÕ~S i PENALIDADES 

Art. 152 - Os con-: ri l>ui ntcs <JliC se cncon~rarctl 
Cll d~l>i <-0 para C0r.1 il ruzcnda 11unicipal não rode 
rão c!clu rcccl>cr (]llan ~ ias ou cr~Ji Lo :> Jc quulque-;: 
na : urczil ncr.1 pai' ~ i c i ,lar de I i c i {·ar;Õc!l p;.ld i cus ou 
üclmin ist ra:· i vu!; p~r.:1 fopnccih,c.:n !.. o d<.: rk1 cP iui ~ nu 
cquipuncnLos, Oll I"C~I i:u\;Õo ,lc oln•.Jt; c prc!...t:..~1<<1o' 
de scrvic;o L~o::; ~ ... aão:J dü ,\dnini!i:rnção r'unicipul 
cl irctn ou i nd ir•ct.a, !>.:.n cor.10 ao=ul'elil ,lc C:l1.1 i squc 1• 
hcncf r c i os f i :;c a i :; . . 

Ar•t. 153 - lm:cpcnclen' cncn c do& I i mi ~·e:.. esta 
:>c lcc idos ncs~u Lei , a rcinci Jênci .::~ cr.1 infr.1r.iio I 
du nlC"G11U n.:l ~· urc:U r nn Í 1'-GC-~ COr.l r.lll l 'ü C'tl rl~h1•0 

~ , 
c , u caJa novil rc inc i .lcnci-., i!plic..JP-JL-~ c:;:;a pc 
11.1 .1cresc:i •lu :~ :!0% (vinLe ;lor "..:n'"J • -

Art. 154- O C•>ll rihuin . c ou 1"~3:)•Jn:.;~.' ... ' IJ hlJ\.!P~ 
\l)r.::!!;c n ~~ r· de,, (a., c i u ..:sr>v:1l. i},, ~.:l ~k: i nÍt'~ ~~y, t 1 c'-.ln 

Jo c·<c lufd .. a rcJ,>cc. iva pcnuli <l.::~dc, . i c~:c que u 
f.:1J ._ u SCJU CVPr-i GÍdtl Ír.lCdiu:..u.!lCih.C 0\1 1 S'"! for U 
ca:;o, efe t uando o !"~Jil~cnLo .lo lr i l>ul<J .!cv iJo, u 
'-' u:tl i zudo c cOril ..:ler• esc i m"\S I c o,, i z cu L f vu i c ou . I c 
posi Lad.J a ir.1;>or t ânci., .:~rbitraJu ,l::! lil .::ulori .lade 
adminis l ruliv,, q11un.lo o ~•ontuntc .lo i. ribu .o .lcpc.l 
d.:l I c Of'llraç~o. -· 

§ I!! - :1iio cons i dcr.:l 
presentadu üp~s o infcio 
administrativo ou medida 
dos com a infrilção. 

A , 

cx~ontanea il denuncia il 

de qualquer procedimcnlo' 
de fisc.:JI ização relacion!!_ 

§ 2n - ,\ uprescntaç:Ío de Jocur.JCn~os obrioul;~ri ... ""' ,. , ,.,. 
os~ Ad~inis~raçuo nilo im?orta cr.1 denuncia cspon ' ~ 
ncil, rnril ClS fins do disposto ncn ~c nrt. i ao. 

Art. 155 - ~cr:;o run i das: 

I - :o~l mu l ~ ilS Je 2 il 4 uniJudcs fi scu i s do r.tu 
ni C r piO C]Ua i squer pesSOilS 1 i ndcpcndcn; cr.IC; 
te de car·r;o:;, orfcio 011 fun•;~o,ninis ~rio~ 
a ·· ividaJc ou profi s são, que ~r.l';<~ ra ;uPer.J, s_ 
I i di r•c1~ ou d i ficul'.:urcn u u•;ao da ruzcndl 
•:uni cip.1l , 

11 - Co':l mul.u de 3 a 5 unidudc:; fiscili:; 1<. 
nicfpio quilisqucr pessoas, r fsi c~ ou 

nu 
T 

li I'.!.. 
L c dicu, 9uc infrinnirc~ di s pos i t ivos du 

aislil'<ilO Trihut~ri·1 do :\uni cfrio, f'urJ os 
quais nÔo ~cnloar.~ siclo cspc-cific.Jdas us 
nilliJaJ~s rr.;prias. 

PROCED II.IENTO ~ TR I 13UTÁR I O 
DA CONSULTA 

Art. 156 - Ao conlribuintc ou I'Cspons~vcl 
sc!)ur ·12o o dirci~o Jc e f ctuur con::ui ~ .:J sobre in :..cr 
pr clac·i!o c ap I i ci!ç:Ío da I C!J i s l.:~ ção r i hut~r i <1, ,Jc; 
d~ qu~ fci '.u an ~cs de uçno fi scil l c em ol,edi~nciu~ 
~s nOI-.IiK"lS ,'\rtu f cs" .. ubclccidu:::;. 

Art. 157- A consultu ser~ di rigid" ao t i t ulur 
clu rn=endil :lunicipil( COIII uprCSCI\ ~i'l ';ilO c(uril C 1'1'9_ 

c i sil do cnso concret o c Jc Lodos O!; c I cmcnlos in 
<.!ispcns~vcis -.o cn'cnd incni;o Ja s i ~uilçÔo Je fa .o~ 

. I' . . I . . ~L ( · ·~ inJtc-.·· ... ..fos t':; ltSJ'O!'l l l l ·-·os C!J'-1'~ c tn ..... "rutu,, !JC 

necessario, com documentos. 

Art. 158 - Nenhum procedimento f i scal se~ 
movido contra o Sujeito Passivo, em· rela~o ~ 
~cie, durante a tramitação da consulta. 

Par~grafo ~nico: - Os efeitos previstos neste 
artigo não se produzirÕo em relação ~s consultas 
meramente protelat~ries, a·ssim entendidas as que 
versem sobre dispos i tivos claros da,legislaçãotr:..J 
but~ria ou sobre tese de direito ja resolvida por 
decisão admin istrativa ou judicial, definitiva ou 
passada em julgado. 

Art. 159 - A r~sposta ~ consultada e ser~ re~ 
peitada pela Administraç~o, salvo se baseada em 
elementos inexatos fornecidos pelo contribuinte. 

Art. 160 -Na hip~tes~ d2 mudança 9e orient !!_ . 
ção fiscal, a nova orientaçao atingira todoaoac.!!, 
sos, ressalvado o direito daquele que ~ntcriormen 
te procederem de acordo com a orientaçao vigente 
at; a data da modificação. 

Parágrafo ~nico: En9uanto o contribuinte, pro 
tegido por consulta, nao for notificado de quai 
quer alteração do entendimento da autorLdade adml 
nistrativa sobre o mesmo assunto, ~icara amparado 
em seu procedimento pe I os termos da resposta a sua 
consulta, 

Art. 161 - A formulação dil consulta não 
efeito suspensivo da cobrança de tributo~ e . 
pcctivas atualizaç~es e penalidades. 

, 
tera 

r e§_ 

Par~grafo ~nico: - O consulcnte poder~ evitar 
a onerução de d~bito por multu, juros e correção 
monetário cfetuundo .o seu pugamento ou o pr~vio ' 
dep~sito administrativo das importânc ias que se 

indevidas, serão rcsti t ufdas dentro do pp<lzo Jc 30 
(trintil) di~s contados da not ificação do consulentc . 

Art. 162 -A auloridaJe administrativa dará r cs 
posta à consulta no prazo de 60 (sessenta) dias. -

Art. 113- O direito da Fazenda P~blica consti 
tuir o credito tributário decai ap~s 05 (cinco) ~ 
nos, contados: 

Pa~grafo ~nico: - O despilcho referido neste ar 
ti~o nilo nem direito adquirido c.scr~ revo!Jaclo d~ ParÁgrafo ~nico:- Do despacho proferido cmpro 
of1cio sempre que o beneficiado nilo sui:inf<~ziil ou cesso de consulta cubcr~ pcdid.o de reconsideração~ 
deixou de satisfilzer ils condiç~es ou n~o cum:->ria ou no pra:t:o de 10 (dez) dias contados da suil notificil 

ção, desde que fundamcnlildo em novas alcgaç~es. -
-Da data em que tenha sido not ificado o su 

jeito passivo qualquer medida preparat.;ria~ 
indispensável uo l ançamento; 

11 -Do primeiro dia do exc~cfcio seguinte aque 
lo em que o lançamento deveria ter sido efi 
tuado; 

de i :;ou de c11~rr i r os r c9u i si l os paril concc:.;são do 
favor, cobrando-!le o credito ac1•esc i do Jc juros 
ele mora. 

Art. 151 -A concessão dJ anist ia inplica cn 
pe rdÔo da infrar.iio, nÕo constituindo c:.;ta t. ant ece 
den te rora efeito Jc imposiçÕo 011 !)raduu•;ao de P:2: 

~ FISCALIZAÇXO 

Art. 163- Compete à Administração ~"a::cnd~ria ' 
r.:unicipal, pelos .;rgãos especializados, a fiscaliza 
çâo do cumprimento das normas da legislu ç~o tribut~ 
ria. 
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§ 12- Inic i ada a fiscaliza ção ao cont ribuint e, 

1 t er~o os agentes fazend~ri os o prazÕ de· ·30 (trinta) 
di as para concluf-l as , salvo quando estej a ele s ub 
metido a regi me especial de fi scalização. -

§ 2º - llavendo j us.t o motivo, o pr a zo r e ferido no 
par~grafo anterior poderá ser .Prorrogado, ·medi ante' 
despacho do ti t ular da Faze~du' f,Junici pa l pe lo pcrfo 
do por este fi xado. -

Art . 164 - A fi s calização se r á cxcr ci du s obre 
t~das as pe~soas ·s uje i tas a cumpriment o de obri g~ 
çoes tribut ari as, i nc lus ive <J quc las imunes ou i-se!! 
tas. 

Art. 165 ·-A autoridade Administ r at i va terá a m 
p ia faculdade de f i sc a li za ção, podendo espcci a lmc.n: 
te: 

I 
, . 11 -

11 I -

-Ex igir do Suje i t o Pass i vo u ex ibi ção de li 
vros comer c iais e fi sca i s C · docume~tos em g-;; 
r a l, bem como solici t ar seu· comparec í mc nto;-

~ reparti ção competente paro presta r inform~ 
ç~es ou. decl a raç~es . 
Apre ender l i'vros e docume ntos fi s ca is,nas co!! 
di ç~es e' forma~ defi-ni das nesta L e i;' 

Faze r inspeçÕes , vi stori as , levantamentos e a 
val iaç~es nos l oca i s c cstobc l cc imcntos ond~ 
se exe r ç am at i v i dades pass f v c i ~- ,de t ri but ,ação 
ou nos bens que c ons ti t ua m mate r i a t r i butave I. 

Art .' f66- A escri ta fi scal ou mc r cant i l, com omis 
s ão de forma I i dados I cga i s ·ou int ui to de f raude f i-; 
c<J I, ser~ descl ass if i cada e fac ul tado ~ Admini st;~ 
çâo o a r b i t r.amento dos d i ve r sos valores . . -

Ar t . 167 - O exame de li vros , a rquivos, documen 
tos, pap~i s c ef e i tos comer c i<J is c dema i s d i lig~-;;' 
ci as da fi sca li zação , poderão se r repet i dos , em r_; 

~ ( 
laçao ao mesmo f at o ou .pe r1odo de tempo, e nquanto 
não e xt i nto o d ire i to de procede r ao lançilment o do 
t ribut o ou da pe nalidade, a i nda que já lançados c 
pagos : 

Art. 168 - Mcdi ilntc int imação escr ita, são obri ga 
dos a presta r ~ autori dade ' admi n istr at i vil t odils a; 
i n.for maç:Ões de que d i sponham, com rc I açã o aos be ns, 
ncg~c i os ou at i vidades de t~rcc iro~: ' 

I - Os tabc l i ãcs , cscri va c s e dema i s se rve nt uár i o~ 
de off c i o ; 

I I - Os bancos, cil ixas econ~m i ca s c dema i s inst it~ 
i çÕes f i na nce iras ; 

li 1- As empresas de admini s tra ção de bens; · 

IV - Os corretor es, lei l oe iros c despacha ntes de O 
f fc i o ; 

V - Os inventa r iantes ; 

VI -Os sfndi cos , comissários c li qui datários ; 

VI I - Ouai sq~e r out r as entidade~ ou pcsso~s que , 
em ·razao de seu car go, óf1 c io , f unçao, m1n1 s 
t;r io, at i v i dad~ ou prof i ssão, detenham em 
s e u poder, a qua l que r t ftu l o ou de qua l que r 
f orma , i nformaç~es nec.es s árius ~o f fsco. 

Par~grafo ~ ic~: - A obrigação pr ev ista neste <Jr 
t i go não abrange a pr estilção de i nf ormaç:Ões quanto~ 
fatos sobre os qua i s o i nformantc cstcj p I opa. I mente 
obrigado a" guardil r segr edo. · 

Art. 169 - Independentemente do d i sposto na leg i s 
l ação criminal, ~ vedildo a d i vu l gilçâo ~ para qualqu~ 
fins, por_ parte de P!:epostos da :" ilzc~d<! 1-lun i~ i p;ll , ' 
de qualque r Lnforma)ao obt i da e m r ilzao dê of1 c io s2 
br e a si t uaçao cconom ico~fi nancci rd c sobr e a natu 
r e za e' est ado dos neg~cios ou at i v i dades das pes
soas suj ei t a s Q fisca lização. 

§ 12- Excetua m-se do disposto neste a r t igo uni 
ca mente as rcquis i ç~es da a utori dildc ~ud i c i~ r1a .e .' 
os casos de prestilção m~tua de ilss i stcnc i a pa r~ f i~ 
ca I i zação d'c t ri butos c pe rmut a de i nfo r milçÕc.s · cn 
t r e os d i versos ~rgãos do f.luni c fpi o c entr e cstee Q 
Uni ão, Estado~ c outr os Municfp i os . 

§ 29 - A d i vul gaç~o das i nf or milçÕcs obtidils no~
xame de contas c documentos const i t ui fa I ta grave s u 
jc i t a ~ pe nalidilde da l eg i s lil ç~o pertinente . -

Art. 170- As iluto ridades da Adm ini st ril Ç~oFi scil l 
do !llunicfpi o , ilt rav~s do Prefe.i to, podcrão r c qui s i
t a r aux fli o de fo r ça p~b- lica f ede ral, cstadua l·oumu 
nicipal, quando vf ti mas de e mba ril ÇO ou desaca~p n; 

( ~ . 
exerc1 ci o dils f unçoes de s eus ilgc ntcs, ou quando i!! 
d i s pensáve l à e f etiva ção de med i das previstas na lc 
g i s laçã o tr i but~r i il . 

DAS CERTI DÕES 

Art . 17 1 - A pod4do do cont r ibuinte , ~m não ha 
vendo d;b ito, ser á for nec ida cer t i dão negat iva do; 
tr i butos muni c ipa i s , nos t ermos r eque r ido . 

Ar t . 172 - A cer t i dão s erá f ornecida dent r o de lO 
(de z) d ias a contar da data de ent r ada do r eque r i 
monto na r epart i ção, sob pena de responsab i I idilde7 
f unc iona l. 

Art . 173 - Ter~ os mesmos da Cer t i dão Negat i va a 
que ressa lta r a ex i st~nc i a cJe _ç: r~ i tos : 

I - Não venc i dos; 

11 - Em cur so de cobr a nça execut i va com 
ç.ão de penhora; 

111 - C.1.1ja cx i gi bi I idade esteja suspe nsa . 

e fet i va 

Art . 174 - A cer t idão negat i va f ornec i da não e x 
c lui o di re ito da Fazenda Muni c ipa l ex i g ir, a quaT 
que r tempo, os d~b i tos que ~enham a se r apurados.-

Art . 175 -O Muni c fpio não estabe le cerá contrato 
, A , 

ace i tara proposta· em concorre nc i a pub I i c a , concede 
r á I i ccn~~ n~~a constr ução ou r eforma de habi te- s; 
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ne m aprovara pl a nt a de loteil me nt o sem que o int~ 
r e s sado faça prova, por ce rtidão negat i va da qu i t~ 
ção de t odos os tribut os , d~v i dos~ à F aze rida ~\uni cj_ 
pa i, r e lat ivos ao objeto e m quest ao. 

Art. 176 -A c er t idã o nega ti va ~xpedida com dolo 
ou f r aude, que contenha e rro contra a Faze nda ~unl 
c ipa l , r esponsab il iza pessoa lme nte o funci on~rio 
que a exped i r pe lo pa game nto do Cr~di to Tri butaria 
e os j uros de mora acr esci dos. 

H 

d i spost o nao exclui a r e~ 

ponsab ili dade c ivi I, crimina l e adm i ni str at i va que 
couber e ~ extensi vo a quantos co la bora r em por ação 
ou omi ssao no e rro c ont r a a Fa;;enda t.\unic i pal. 

DA DfVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Art . 177 -As i mport;nc i as r e lativas a t ri butos 
e seus acr~scimos , bem como a 9uisque r out r os d;bl 
tos t ributários l ançados mas na o r eco lhi dos , con~ 
t i t ui dfvida ativa a part il' da dilt a de sua inscrl 
ção r egular. 

Parágrafo ~nico: -A fl uênc i a de juros de 
não exclui, para os efe i t os deste a r t igo, a 
de z do cr;dito. 

mora 
I i qul 

Art . 178. - A F a ze ndil Muni c i pa I i nscr evcr á 
v i da at iva , a part ir do pri me iro d ia ~t i I do 
c f c i o se'gu i nte ao do I ançamcnto dos d~b i tos 
t árlos , os contri buintes in ildipl e nt e s · com il s 
gaçoes. 

em d f 
.exer. 
t r ib~ 
obrl 

§ JD - Sobre os d;b i t os Inscri tos em dfv i da atj_ 
va inc i d i r ão corr eção mo netári a , mul tas e juros , a 
conta r da data de venc i ment o dos mesmos . 

§ 22 - No caso de d~b i to com pagamento parcela 
do, cons i derar-se-á data de venc imento, par a cfei 
to de inscri ção, ilque la dil pr i mci .r il pa r ce la n~o p~ 
ga . 

§ 32 - Os d~b i tos serao cobrados am i gave lme nte, 
a~tes de s ua execuçao. 

Ar t. 179 - ·0 t e rmo de i nscri ção em d fvida ilt i va , 
autent icada pc I a il utor i dildc competente , i nd i car~ , 
obrigat~ri ame nte : 

- o nome do devedor , dos co-responsáve i s c , 

s empre que conhecido o domi c fl i o . ou res id~!J. 
c i a de ~m e de out ro; 

li - 0 valor ori g iná ri o da d fv i da, bem como o te~ 
po ini c i a l e a f orma de ca l cul a r os j uros de 
mo r a e de ma i s e ncar gos previ stos em Le i ; 

li I -A or fgc m, a natur eza c o f unda mento lega l da 
dfv i da ; 

IV -A indi~ação de estar il d fv i da s uje i ta il Btu~ 
I i zação monctá ri a , bem como o r cspcct i vo f un 
dame nt o legil ( e 'o termo inici a l para o cÓic~ 
l o ; 

v. - A data e o n~mcro da inscriçao do Livr o da 
Dfv. ida At i va ; 

VI - Sendo o caso , o numer o do pr ocesso ildmi nis
t r iltivo ou do auto de i nfração, se ne les cs 
t i ve r apurado o valor da df v i da . 

§ ID -A ce r t idão conterá, a l~m dos requ i~ i tos ' 
deste a~t igo , a ~ndi cação do li vr o e dil fo lha de 
i nscri çao . 

§ 20 - O ter mo de i nscri ção e a Cer t i dão dil Dfv i 
dil At i va pode r ã o ser pr eparados e numc r ildos por pr:;?: 
cesso milnu<J I, mcc~n ico ou e l etr~n ico. 

Art . 180 -A omis são de qua i sque r dos r equi s i t os 
prev i stos no a r t i go a nterior ou e rro a e les r e lati 
vo são causas de nulidade da inscri çã o c do proce; 
so de cobrança de I a . dcc·orre nte, mas a nu l.i dade po:: 
dcrá ser sanadil at~ a dec i são j ud i c ial ~e prime ira 
i nstilnc i a , medi ante s ubst i.t u i ção da cert idão nu I a, 
devo l v ido ilo s uje i t o pass i vo , acusado ou inter essa 
do o pra zo pa ra defesa , que s ome nte poderá ver sa; 
sobre a pa r te mod i f i cada . 

Art . 18 1 -O d~b i to insc ri t o na dfv i da at i vil , 
a crit~rio do ~rgão filze ndá r i o c res pe itado o d i s 
posto nos §§ 19, 20 e 30 do a r t. 132, pode r á se; 
parcelado em at~ 10 (dez) pagament os me nsa i s e s~ 
cessi vos . 

§ Iº - O parce l ament o so ser~ conced ido med iun 
te requer i ~cnto do i nter essado, o que i mpLica r á ' 
no r econhec imento da d fv i da; 

§ 20 - O n~o pagamento dil qua lquer ~as presta 
çÕes na dilta fi xilda no <Jcordo , i mpor tilrá .no venci 
me nt a an~ec i pado das doma i ~ c na i med i ilta sobr·a!! 
ca de c redi t o, fi cando pro 1b i qa suil r cnovnçao Oll 
;arce l a me nt o para o mesmo d~b ito, · 

Art. 182- Não ser~o i nsc r itos em d fvida at fva 
os d~bi tos const i t ufdos ~ntes da v i g~nciil destil ' 
Lei, c uj os va lores atua lizados sej am i nferi ores a 
CR$ 1,00 ( Hum Cruze iro Real ) . 

Ar t. 183- No cá l ~u lo do d~bi to i nscr ito nad f -
v ida at iva serão dcspr~zada s a s fraç~cs de ( Hu; 
Cruxe iro Real ) CR$ 1,00 . 

v o 
do 

DO PROCESSO FI SCAL TRIBUTÁRIO 

DA IMPUGNAÇ~O 

Art. 184 - A impugnação terá efe it o suspens i
da exig~ncia e instau r ará a f<Jse contrad i t~r i a 
proce dimento . 

ParÓgr afo ~nicp: -A impuQna ção do la nçame nto 
me ncionará: 

a) A aut oridade j ulgadora~ quem e d iri g ida ; 
b) A qual ifi caç:i'o do inter'essado e o ender~Ço 

para inti mação; 

Pág. 22 

. ' 
c ) Os mot ivos de f at o e ~e d irei t o e m que se 

f \ mdamenta; 

d) As dili g~ncias que o Suje i to Passi vo pr eten 
da sejam_ ef_ct uadas, desde que just ifi ca das I 
suas r azoes ; 

e) o objeto v i sado. 

Ar t . 185 -O i mpugnildor ser á not ifi cado do des 
pacho do pr~prio processo mediante a ass i natur a o~ 
por v i a ~oeta l regi str ada ou a inda por ed ita l quan 
do s.e e ncont r a r em I oca I incerto ou não sabi do . -

Art . 186 - Ná hip~te~c da i mpugnação se r j u lgad1 
i mp r ocedente, os t~ibutos e pcnil l idade s i mpugnadils 
se rão atual i zadas moneta ri amente c ac r esc i dos de 
multa c j uros de moril , a part i r dil data dos rcspc~ 
t i vos vcnc i ment e s· quando cab f v c i s . 

§ I~ - O,Suje ito Pilss i vo poder á ev i ta r a ilp li c~ 
ção dos acr osc i mos na f orma deste art igo , desde qu-;; 
ef etue o pr~vio dep~s i to adm i n ist rat i vo , na tesou 
ril r ia do Mun i c fpi o, da quant i il tota l ex ig i da , 

§ 22 - Jul gada i~procedcnte il i mpugnaçilo o Su 
jc i to Pass i vo arcar il com as c ustas pr·occssua i s que 

houver. 

Art . 187 - Ju lgada procedente a i mpugnação, se 
r ao r cst i t u fdas a o s u'jcito pass i vo , dent r o do p r~ 

.zo de 30 (tr intil) d i as contados do despacho ou de 
c i são, ils i mpor t 3nc i as acaso dcpos itadils , ilt ua l iz~ 
~las monct~ r i ilmente a pa rti r do data em que f o i e f; 
t uado o dep~s i to. -

DO AUTO DE INFRAÇÃO 

Ar t . 188 - A~ ~ç~cs ou om i ss~cs que cont r a ri em ,.. , - , 
o d i sposto na Leg i s l açao Tr ibutari a sc rao, at r aves 

de f i scil lizaç~o, objeto de autuação com o fim de 
dete rminil r o responsáve l pe la inf ril çã o vc ri f i cadil 
o da no c~usado ao Muni c fp i o e seu r espect i vo va 

lor, a pli car ao i nfr ator a pen<J correspondente c 
proceder- se, quando for o caso, no _s ent i do de ob 
ter o r esar c ime nto do r ef eri do dano . 

Ar t . 189 - O a uto de i nfração ser á I avrado por 
aut ori dilde ildm i nistrat i va competente que conterá : 

- O I oca I, a d<Jta e hor a dil I a vratur a; 

li O nome , o ender eço do i nf r ator c de seu ~ 
t abel ec i mcnto , com il respcct i vil in scriçaq 
quando houver ; 

li I - A descri çã o c l ur il c prec i sa do fato que 
const itui a i nfr a ção e , se necessári o, ilS 
c i rcunst3ncias perti nentes; 

IV - A citação expr cssil do d ispos it i vo lega l ' 
inf ri g i do e ·do que def i ne il infração c c o 
mina a r espect i va pcnil lidildc ; 

V - A r cfer;nc ia a documentos que serv i ram do 
base à l avr atura do auto; 

Vl - A int i maç~o pora il ilprcsentaç~o de de fcsil 
ou pagamento do t r ibut o, dentro do PrilZO 
de 20 ~vi nte) dias , be m como o cá l cu loco,m 
os ac r esc i mos l egais , pena l i dades e/ou a 

Vil -A ass inatura do agente autuante c a indl 
cação do seu car go ou funç~o ; 

VIl I -A ilss inilt ura do au t uado ou inf r ator ou a 
menção da c i rcunst5 n~iil de que nao pode 
ou se r ecusou a assinilr. 

§ I ~ - As incorreçÕes ou omiss~es ve r if i cadas ' 
no auto de i nf ração não c onst i t uem mot i vo de nu ll 
dade do .proccsso, desde que do mesmo constem e le
me ntos su f i c i e ntes pa r a dete r mina r a infrilção c o 
i nfr ator . 

§ zo - llovendo r cformu lução ou ultcr .J çÜo do a~ 
to de i nfraç~o, ser á devo l vido a o con ~r ibu i n .te a~ 
tliildo o Pr ilzo de defesa. 

§ 3º - A ass i nat uru do autuado pode~ ser . epos . 
tu no auto , s impl esmente ou sob pr otest o, em nc nhu 
mil hi~~tcse , imp li ca r á em conf i ssão da fa ltil a r guT 
da , · nem sua r ecus a ag ra'var á il i nfr ação ou il nu I a r -;; 
o a uto . 

Ar t . 190 - Ap~s il l avril t uril do uuto, o autuante 
i nscreve~á , em I i vro ·f i sca l do contri bu i nte , ex i s 
tente, te r mo do qua l dever á constilr r e loto dos f; 
tos, da i nfração vcr i f i cuda , c menção expec i f i cild:; 
dos docume ntos a preend i dos, de modo a pos~ - ~i litilr 
a rcconst i tu i ç~o do processo. · 

Art . 19 1 ~ Lavr ado o auto , te r ão os uutuantes o 
pra:zo obr i g'at~ri o c i mpror rogáve l de 48 ( q·ua re rüu 
e o ito) hor us paril entregar a c~p i a do mesmo ao Ór 
gão arrecadador. . -

Parágraf o ~n i eo : - A infringênc i a do disposto ' 
neste art i go s uje ita rá o fu nc i onár i o as pena l idades 
do ftcm I do il r tigo 155. 

Art . 192 - Conforma ndo- se o a utuado com o auto 
de · inf r ação e desde que efetue o pilgamcnt o ~as i m 
portânc ias ex i g idas de nt ro do pr azo de 20 ( v inte } 
d i as contados da respect i va l avr iltura, o va l or .das 
mul t a s , exceto a monetári a , se rá reduzi do de 50% ' 
( c inque nta por cento). 

Art. 193 - Ne nhum a uto de infração ser a <Jrqu i vil de 
nem c ance l ado a mu lta fisca l sem pr~vi o despacho ' 
da aut ori dade a dmin i str at i vil. 

DO TÊRMO DE APREE NSÃO 

Art. 194- Poder á se r a preend i dos be ns move i s ,in 
c lus i ve mercado ri as, ex istentes em poder do co~tri 
buinte ou de ter ce iro, desde que const i tuam prova 
de infração dil Leg islação Tr i butár i a . 
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Parágrafo ~nico: - A apreensão pode compreender 
' I i vros ou documentos quando constituam prova de fraJ 
de,simulação, adultera.ção, ou falsifi"cação. -

Art. 195 - A apreensão será objeto de lavratura, 
de t~rmo pr~pr io, devidamente fundamentado , conte~ 
do a descr·ição ou documentos apreendidas, com indl 
cação· do lugar onde ficarem depositados e o nome 
do deposit~rio, se for o caso, al~m dos demais ele 
mentos indispensáveis· a identificação do contrib~ 
inte e descrição clara e precisa do fato e a indi 
caçãó das disposiç~es legais. 

A~t. 196- A restitui ção dos bens apreendidos se 
rá feita mediante recibo e cont ra dep~sitos das 
quantias exigidps, se for o caso, 

Art. 197 - Os documentos apreendidos poderão, a 
requeriment o do autuado, ser:..Jhe devolvi'dos, f i ca~ 

do no processo c~pia do intei ro termo ou da parte 
que deva fazer prova, caso o original não seja 1n 
dispensável a este firo. 

Art. 198- Lavrado o auto de infração ou o t;rmo 
de apreensão; por esses mesmos documentos será . o 
Sujeito Passivo intimado a recolher o d~bito, cum 
prir o que lhe for determinado ou apresentar def~ 
sa. 

Art. 199 - O Sujeito Passivo poderá contestar a 
exi st~ncia fiscal, i ndependentemente do pr~vio dep~ 
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Parágrafo ~nico: - S~ não se c~ns iderar possuid2 
ra de todas as informaçoes necessàrias , a sua decl 
são, a autoridade administrativa podcra converter o 
processo em di I i g~nc i a e determina r a produção de n2 
vas provas, 

, I 
Art. 21 I - Não sendo proferi da decisão no prazo 

leg~l nem convertido o julgamento em,di I ig;ncia, P2 
dera a parte interpor recurso voluntario c omo se fo 
ril julg~da' proce~ente o auto de infração ou improc~ 
dente a impugnaç~o contra o lançamento, c~ssando, ' 
com a int erposiçao de recurso, a jurisdiçao da auto 
ri dade de primeira instância. -

DA SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

Art. 2,12 - Das decisÕes de prime ira i nstânc i~ ca 
berá recursos para instância admini~tra t i vasuperio-; 

I - Voluntários, quando r~querido pelo Sujeito ' 
Passivo no prazo de 20. (vinte) dias a contar 
da ~otificaçáo do despacho quando a ele co~ 
t~riaa no todo ou ero· parte; 

11 - De offcio, . a ser obrigatoriamente interposto 
pela autoridade julgadora, imediatamente e no 
p~pr(o despacho, quando contrárias, no. todo 
c..u e.~ parte ao Municfpio, desde que a impor 
tância em . litfgio exceda ~ 05 (cinco) veze; 
o valor da Unidade fiscal do t.lunicfpio. 

sito, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados 7 f J8 _ 0 recurso te~ efeito -auspenaivo. 
da da t a da intimação do auto de infração ou d~ t;r 
mo de apreensão, mediante defesa por escrito, ai~ § 2•- Enquanto· nã.o int.erp<)sto o recurso de off
gando toda a mat~ria que e ntender ~ti 1 e j unt ando 1 cio, a decisão 'não Í>rodu%irá efeito. 

os documentos comprobat~rios das razÕes apresent a- Art. 213 -A decisão, na instância administ'rativa 
dus. auperi'or, será proferida. no prazo ~áximo de 90 (no 

Art . 200 - O Suje it o Passivo poderá,conforJõlando- venta)dias, contada's da da.ta do recebimento do Pr~ 
se com a pa r t e dos t;r mos de au t uação, r ecolher os cesso, aplicando-se para a notificação dos desp';; 
valores rct'at i vos a essa parte ou cumprir o que for chos as modalidades previstas. para à primeira ini: 
determ inado pela autoridade fi scal, contestando o tância, . 
rest ant e. 

, 
Art. 201 - A defesa sera diri~ida ao t i tu lar da 

Fazenda ~unicipal, constará de peti ção datada e as 
si~ada pe lo Suje i t o Pass i vo ou seu representante e 
deverá ser acompanhado de todos os e I e men t as que I hc 
servirem de base. ,, 

Art. 202 ~ Anexada a defesa sera o processo enca 
minhado ao funcion~rio autuante ou seu substitu t o ' 
para que, no prazo de 10 (dez) dias , prorrogáveis a 
cri t~rio do t i t ul a r da Fazenda t.!unicipal, se manl 
feste sobre as razÕes oferec idas. 

Art. 203- Na h ip~tese do auto de infração, -co~ 
formando-se o a ut uant e com o despacho da autoridade 
admini st ra t iva e desde que efetue o pagamento das i m 
port~ncias exigidas dentro do prazo para interposi: 
ção de recursos, o valor das multas será reduzido ' 
em 25% (v inte e cinco por cento) e o procedimento ' 
tribut~rio arquivado . 

Art. 204 - Ap li cam- se ~ defesa , no que couberem, 
as normilS rela t ivas ~ i mpugna'$iio. 
I 

Art. 205- A au t oriLade admini strat iva dcter mi 
nará, de offcio ou de requer imento ao Suje i to ra s 

~ H r-. 
sivo, em qualquer instancia, a real izaçao de pcr1~1 
as e outras di li g;nc ias, quando as entender pre~ 
cindfveis, , impraticáveis ou prote lat~rias , 

Parágrafo ~nico: -A autoridade administrativa , 
determinará o agente da Fazenda f.1unicipal e/ou p~ 
rfto devidament e qual ifi cildo para real izaçíio das 
di I ig~ncias, 

Art. 206 - O Sujeito Pass i vo poderá participar' 
das di I ig;ncias, pessoa l mente ou atrav~s de seu pre 
posto ou representante legal, e as alegaçÕes qu; 
se fizer serão juntadas ao processo para serc~ap~ 
ciadas no julgamento. 

Art. 207- As di li g;ncias serão r ea lizadas no 
prazo máximo de 30 (tr inta) dias prorrogáve is a c ri 
t~rio da autoridade adminis t rativa e suspenderão~ 
curso dos demais prazos processuais. 

DA PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRAT IVA 

Art. 208 - As i mpugnaçÕcs a I ançamcnto c as de 
fesus de autos de i nfraçíio e de t~rmo de aprcens·~ 
serao decididas, em Primeira lnstanc ia Adm inist ra
tiva, pelo Titular da fazenda Municipal, 

Parágrafo ~nico: - A aut oridade ju lgadora .terá• 
o prazo de 60 (sessent a) d ias para proferir sua de 
cisão, contados da data do recebimento da impugn~ 
ção ou defesa. 

Art. 209- Cons idera-se iniciado o procedimento 
fiscal-adminis t rat ivo: 

I- Com a impugnação , pe lo Suj ei to Passivo, de 
lançamento ou ato udministrativo de le decor, 
rente ; 

I I - Com a lavratura do t~rmo de infcio de F i sc~ 
lizuçâo ou intimação inscrita para aprese~ 
tar livros comerciais ou f i s cais e outros do 
cument os de i nteressc p'ara a Fazenda t-1uni c i
pai; 

I li -Com a lavratura do têrmo ·dc aprecnsao de ll 
vros e de outros documentos fiscai s ; 

IV Com a lavratura do auto de infração; 

V - Com qualque r ato escrito de agente do ffsco, 
que carac~eriza o inf:io do procedimento p~ 
r a apura~ao de infraçao fiscal , de conheci
ment~ previ o do f iscalizado. 

Art. 210 -Findo o prazo para produção de provas 
ou perante o direito de apresentar a defesa,· a aut2 
ridade julgadora proferirá decisão no prazo de 20 

' (vinte) dias. 

Pe~grefo ~nico: -Decorrido o prazo definidõ nes 
te artigo, sem que tenha proferida a decisão, n~ 
serão computados juros e atualização monet~ri a a 
partir desta date. 

'Art. 214 - .A segunda instância administrati\(a S.!:_ 
,.á representada pelo Prefeito Municipal. 

· Art. 215 .- O recurso voluntário poderá ser impe 
t 'rado independentemente da apresentação du garant r, 
de instância. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ---- -.--.---
Art. 216 -são definitivas as decisÕes de qual 

quer instância, uma v~z esgotado o prazo para ', in-
! H 

terpos i cao de r-Ccur so::; , s~ l vo GC :;u jc i ~u ~.1 

sos <.lc ~f f c i o . 
I "C'CII!.: 

Art. 217 - NÕo tor.10rá contr<~ o cont ribuinte .9uc 
tenha aoido ou raoo tributo de acordo com dccisao' 
administr<~~iva .ou judicial transi~Olc!a c1a ·.iuloado, 
1;-.esmo que pos·i:criormentc r.~oclificada. 

Art. 218- Todos os a~ou t•cla ~i·,:o:::; ,, J:ta:.:~ria l'i.2, 
c;d oorÕo j>J•a:·.icadas dcn i: ro .... do prazv fi~:udo ;,:~ L.s_ 
sislaçno Tribut ;.ria. 

§ .J!! - Oo prezas serão c9ndnuo::;, c::cluttlo::; no 
::;c u c~mpui:o o di<J do infcio c incluf.:!o o do vcncl 
men'~o. 

§ 211 
- Os Pl'uzos oot:tcn \:c se ini ciam ou vc;1cc;.1 Ct.J 

dia de c::pcdicni:e nort.ml, na f•rcf-ci ~l ll'.:l ou cstabc
lcciuiCn ~o ·de crpdj :.:o, r••oJ•rooando - :::;c , uc nccccu.:Í
Pio, il -~:~ o c>&~ i 1:1c i r" cl i a ~ :: i I nccu i n ; c . 

:; Art. 219 - O fiunicfpio coi,Nll'~ Pl•c r~o:; inct i tu f,:o! 
por nccrc :.:o do [;~ccutivo, pclu prc~~as:.:io d e ~~ 1 .. '/l 
ços clc: 

, 
Cer.1i ~c ... i o; 

11 - Llivcroou . 

Art. 220- Fica inlld <·ufJ.:J .::1 Unidade Fiscal f.luni 
cipal para c~lculo dus taxas no vnl o.- de CR~ IOO,OC 
(Cem Cru%eiros Reais). 

Art. 221 -A Unidade fiscal do Municfpio JJ<)nc io 
n<Jda no a r Uo o 220, será a'.: ua I i:!: a da at~ o J i a O 5 
do mês subt>CCJUen·i:e, atrav~:; úc Dccrc~o do :::xccut i
vo, tomando por US)SC o f di CC da i nf-1 ar,iío uctcr~:Ji na 
dü pelo Governo Federal ele conl'oPJ:ti c:adc cut.t ,, L~ 
oislaç.ão _cst)ccffico. -

Art. 222 - f i co o Poder Exccut i v o auJ.:or i zado n 
cclo~~rar conv~nio:. cor.~ cmpr~sas conceocion~rias {lc 
enoroia cl~~rico pür<J a cobrança de Taxa uc Servi 
·ços r~licos, ·no que conccrnc uo SERVIÇO DE ILUMI: 
'NAçXo rliouCA, be~ COJ:lO ins t i'.:uio;;cs bnnc~ri a:;, vl 
sanc~o n u1•rccadn7i!o de ffi IOUTOS. 

Art. 223- Nos •lillol'cn l'in.:J i :; ·~ou tributos a se 
rem :··n~oc :;crÕo dcorrc:;:adns as f-N'IÇ;;c :; de C[!.~ I ,OÕ 
(llu. Cruzeiro Real) .. 

Art. 22~ - Esta Lei 
couber, por Decreto do 
do prezo de 120 (cento 

será regulamentada, no que 
f.Xecut i vo 1-lun i c'Í paI , dentro 
" vinte~ dias. 

Art. 225 - Esta Lçi entrará em vigor em 31 de 
dezelllbro de 1.993, rovooauao ~; di:.posir;~es cr.t co~ 
::riÍrio. 

TABELA PARA COBRAHÇA DO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 

I _;'l'IVIDADES CONSTANTES 
DA 

LISTA DO ART . 22 
l---

Traba l ho pessoal ('lr'o 
f i ss i on«l nu'.:;;noJ.tO d; 
nf vc l uni vcrs it~ri o •• 

Trabalho pessoa I p1•o 
fissional nutÔnomo <I; 
nf vc l r:1~d i o ••••••• •• • 

Prorriet~rio,conclutor 
11~0 aoonlaa .. i acl~ , lnc:~ 
do1• ou poucu i dor• d<' 
'!C f Clll Cl df' ~~ 1 ... \11\!)f't •r ;-,· 
ur: ;.ano • • ••••••••••••• 
t~) ':-1m in: 5c• co:n c:C'!pt:c i , -

<:o~~c ~·!~e I~ ; nn . , co 
H -

mi nltüo ' .... ~'=': I ~ .an:·~ , 

~~ ~ il ·u~; C\' J,, :n;:; · 1 

~ ) '-'' ,. I I i ! i f : .--: c.. ~ (.; • • • • • • • • 

b):· i ~ : · -:~''' cnminncta, 
au!;op~vcl, POJ' l'nl 
d()t:c ••••••••••••••• 

c) V0 f C" I o~ c0m çnp.,ci 
cl.,clc ilC i t;ta <:c I ) 
ncluc 1

0!; r/un i dur•c •• 

Trabelho pessoal dos 
dem!is profissionais ' 
autonomos .•..••••.•.•. 

Atividades constantes 

BASE DE IMPOSTO 
FIXO 

cALcULO NuL Jlt IE 

Uft.l 04 

urr: 02 

un.~ 02 

un: OI 

UF!1 03 

02 

nos ftena 31,32,33e39 Pr.do Ser . 

DiversÕes P~bl ices .... " " " 

Atividades constantes 
noa demais f tens da Li,! 
ta... . . . . . . . . . . . . . . . . . "' 

X X X X X X X X X X X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

u ., 
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PARA COBRANÇA DE LICENÇA RELATIVA A LOCALIZAÇÂO 
E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO QE __ _ 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

A T I V I D A D E S 

INDÚSTRIA 

1.1 - ut~ 10 Lmprcnaúos 
I • 2 - de I I ,, 30 ernp•·enaúos 
1·. 3 - de 31 u I 00 em(wcgados 
1. 4- de 101 a 250 empregaúou 
r • 5 - mais tlc 250 emrrcnados 

COMÉRCIO 

UFH POR ANO 
ou rl'tAçl\.o 

5 
7 

lO 
13 
17 

2.1 - Bar 4 
2. 2 - Bar, Sorveter i a , Mercearia 

e Restaurante 7 
2.3 - Me r çear ia 3 
2. 4 Churrascaria 7 
2.5 - Restaurante 6 
2. 6 - Lanchonete 2 
2.7 Botequ i m 2,5 
2. 8 Qu i tanda , Ba i~ca e similar I 
2.9 - Supe rmercados 9 
2 .1 0- Sapatar ia 5 
2.11- ConfecçÕes, tecidos, calça-

dos, eletrodom~sticos e ~ 
veis (magazine) lO 

2. I 2- Materi a is de construção e 
ferragens 8 

2.13- Arna.-inho e Gijouteria 4 
2.14- Farmácia, Drogaria c Perfu-

mari a 6 
2.15- Peças c accss~rios p/vefcu-

los 8 
2. 16- f erragcns c materiais cri ~tJ.:.i 

cos 7 
2.17- Livrar i a e papelaria ~,5 
2.13- Posto de Vcnda/~evendedores 

~de derivados de petr~leo c 
outros combustfvei s 12 

2. 19- Revendedores de vefculos, c 
CJlli pamentos, ucess~ri os e 
serviços 

2.20- Estiincias, beneficiamentos' 
de nlLidci r us 

2.21 - f.la terial fotográfico,cinemu 
t ográf i co, servi~o de fot2 
grafia e revclaçao 

2.22- Gri nquedos, fogos, armas c 

2.23-
2.24-

serviços 
Artigos de espor tes 
Doces, confeitarias c 
ficadoras 

panj_l 

16 

7 

5 

4 
il 

5 



Macapá, OS-02-94 
-· 

· I 2 . 25- Uuu i oq11cr ou·~po::; rumos de <l 

ti v i d.:~dcs cor,lcrc i ui s n/ con;-
r . -

tun ~~cs no::; t\.:Cn~ uci1:1~ ••• -•• 

PRESTAÇXO DE SERVIÇOS 

3.1 -Estabelecimentos banc~rios, 
de cr~dito, financiamento e 
investi menta •••.•••••••• • •• 

3.2 - · H~t~ is, mot~is, pensÕes e.s..L 
mi l<lres: 
3.2. 1 - .:~:: c OS qu11rtos •••• ." · · 
3.2.2 - de 06 a 15 quartos. 
3.2.3- de 16 em diante •••• 
3.2.4- com apart<ln~ntos •.• 

3.3- Representantei5 comercia i s,' 
<lut;;nomos., corretores , desp!! 
ch<l ntes, il(Jcntes · e prepos-
tos em (Jerul . .•.•.•••••.••• 

3.4 - Profissionais aut;}nomos,nãc 
inclufdos em outro ftem d~ 
Tabela ••..••• •• •••• • .•••• . ·. 

3.5 - Cas11s de Loterias .••.•.•.•• 
3.6- Of'icinas de iScrviços e Cor 

sertos .•. • • • • •• .. ••• .••.••. 

3.7 - Postos de serviços p11ra vef 
cu los • •• , · ••••• • •.••.•..•..• 

3. 3 - De"~s i tos em nora I ••.• •••. • 
3. 9- Tin~urnrias c l avanderias •• 
3.10- Sal~s de cnaraxatcs e bar 

bearias e cabeleireiros( s~ 
l~o de Delcza) • ••• •••••••• : 

3. 11- "Ensi no de qualquer grau · ou 
natureza ••• ••••• • •••••••. •• 

3.12- Laborat~r~os .•••••••••••••• 
3.13- Divers Ões P~blicas: 

3.13.1-Cincmas c teatros •. • 
3.13.2-Doites, restaurantes 

• 3.14 

3. 15 

dançante ••••••.•..•.• 
3. I 3. ·3-0 i l h ares e qua isquer 

outros jogos por m~ 

sa •• • • •• •••. •.. • • •••• 
3.13.4-0uaisquer ·outros es 

p~t~culos de pivcr~ 
soes •••••••••••• •••• 

-Empreiteiras e Locadoras de 
m5o-de-obru • •.•••••• ~ •.•• •. 

~Associução, Fund11çÕes c d~ 
~is cn ~ idudcs de serviço:> 
ou rcprcocntat i vus ele c lus 
se ••• • • .• • • • • · · • • • • · · • • · • • • 

3.16- A()ropecuária ••••••••••••.•• 
3. 17- Dema is atividades de presta 

çao de servi"ços nao consta; 
tes destu I ist a ••.•..•. • .. . 

6 

13 

3 
6 

lO 
13 

4 

3 
4 

5 

8 
- 6 

4 

2 

3 
5 

6 

lO 

0,3 

4 

7" 

3 

5 

5 

. 

PARA COBRAHÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLI CIDADE 

D I S C R I !I I 111 A C A ·o 

I -Publicidade f ixada em terre
nos ou na parte externa ou in 
terna de edificaçÕes, por ~ 
tro quadrado ou fração po; 
ano •• • ••. • •• , ·· · • • • • • • • • • • • • 

2- Publicidade: 
I - Em vefcul os de us o p~blj_ 

co n~o desti nado a pub ll 
c idade com ramo de nego 
cio, por ~tro quadrad~ 
ou fraç~o por ano . ••• ••• 

11- Public idade sonora, por 
unidade transmissora •••• 

111 - Publ icidade impressa em 
f o I hetos, cada I • 000 •. , •• 

IV - Em c inemas, teatr os, c i~ 
coa , "boitesn, ou s imi I ~ 

res, por meio de proj e 
· ção .Je f i lrncs , ou di sposl 

tivos, por anunc io •••••• 

XX.-X X X XXXXXXXXX 

X 
X 

X 
X 

S/UFM/ANO 

0, 2 

0 , 2. 

0,5 

O, I 

0,2 
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------------------------------------------------~--~- -. TABELA IV =···==- c::za 

~ COBRANÇA DA ~ DE LICENÇA PARA 

BXERCtCIO E! COM!tRCIO AMBULANTE OU -~AL 

ESPBCIFICAcAo ALtQUOTA S/UFM %· 

I - ComÓrelo ou atiVi 
dade de" prestaça~ 
-de serv rços com u 

. til i :z:ação de vei 
· culos, 'aparelhos, , . 

-ou maquJnas •••• • • 

2 - Com.~~c io ou ativj_ 
dade, prestàção ' 
·.de ser\<. I ços sem ú 
ti I i :z:ação de vei
culas, apare l hos' , . . 
ou maquanas •••••• 

X 
XX 

DIA · 

lO 

3 

TABELA V ====== == 

M2s 

100 

40 

500 

200 

~ COB!WiÇA DA TAXA DE LICBliiÇA RELATIVA 

~ OCOPAÇ!o DOS LOGRADOUROS OU VIAS P0BLICAS 

NO DE UFM OU FRAÇJ\0 

AliJO M2S DIA 
i~--------------------f-~~~--t-~~~--t-~~--1 

I -Feirantes ••••••• 

2- Yefculos •••• •• •• 

3 - ·Reboques •••••••• 

4- Barraquinhas •••• 

5 - D61118 i s pessoas ' 
que ocupem, com ~ 
04, tabuleiro,et< 

X 

X 

l 

4 

3 
"6 

0,5 
I" 

0,7 

2 

0,4 

0,05 

0,5 

O, I 

o,s 

0,03 

PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA ! 
EXECUç!O DE OBRAS, LOTEAMENTOS ~ ARRUAMENToS 

D I S C R I M I N A C A O 

1-Aprovaç~o de projetos de a rquitet_!:! 
ra I I I I I I I I I I I I. I 1••1 I I I I I I I I I I I I I I I 

2-Aiterayão em projeto aprovado.; ••• 
3-Construção: . 

a) E2ificação at~ 02 pavimentoSRO 
111 de área constru r da •••• ~ ••• ~'. 

b) ··Ed i f i cação co~ rnai s de 02 pavi 
mentos~ por .m . de á~ea constr~Í 
da I I I I I I 1.1 I 1 ' 1 1'1 I I 1.1 I I I I I I I I ... . 1•1 

c) ~~p~nd~·ricia ~~ pr.~d~os ':'es"id~~ 
c 1a 1s , por m de area constru~ 
da . I I I 1 \ 1 I I I 1 ,."· . I I I I: ~ . I ~ .. 1 I I I I I I rl:'l 

d) Depend~ncia . em qualq~er outro 1 

pr~dio~ pa r a ·qual~u~r ·:firialid~ 
'd :.:; d , (d . -e , po!: m e ar2a .. co~stru 1 a~. 

e) Barracoea, por m .de area cone-
. (d : tru 1 a •••••••• 2 •.•••• •••..•••• r~. 

f) Ga l p~es, por m de Órea cons -r . . 
tru 1 da •• !.• ••••••.••••••••• , ••• 2 g) Edifi caçoes de madeira, por m 
de área construfda ••••••••••• •• 

h) Ed ificação mi sta (alvenaria e ma 
de ira), por ~tro quadrado d; 
área construfda •••••• •• ••• ; •••• 

NOTA: · 
As regulari:z:aç~s de Edi f icaç;;es 
obedece os mesmos cri t~rios. ad~ 
t ados par a as construçoes. 

2 
4 - Reforma~, ~or rn 2 5 - Demo li çoes ,_ por m 

1 

6 - Loteame~tos: , 2 r 
a ) eom arca ate 20.000m , exclui 

das as ·áreas "de~t tna"das à ~.ii·2; 
e l o~radouros pub~icos, P/m2 b) Com arca super ior a 20 .000m , ' 
exc iU.fdas as "áreas· dest i"riadas 
a via~ e logradouros p~bl i cos,· 
porm. 

7 - Ouai squé r out ras obras nao espe-. 
cificadas nesta .Tabe la : 
a ) Por ni~tN> ·1 i neàr 
b) Por ~tro quad~ado 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X 

X 
X · x 

X 
X 

X 
X 

X 

% s / UFM 

40u 
to o 

4 

lO 

2 

5 

2,5 

3 

2,5 

2 , 7 

2 · 
I , '5 

I /3 

0,05 
0, 5 

~~---------x_x~.y~-----------------------L----------~ 

TABELA VII === == = == 

PARA COBRANÇA DA TAXA DE ILUM.INAç!O P0BLICA 

MEDIANTE PERCENTUAIS INCIDENTE S/UFM. 

GRUPO 

o 
31 
51 
IOI 
30 1 

FAIXA .POR KWH / MES 

~RESIDENCIAL 

a 30 
a 50 
a 100 
a 300 
em diante 

CLASSE fQQiR f SERVIÇO PÚBLICO 

O a 100 
10 1 a 400 
40 1 em diante 

CLASSE COMERCIAL, SERV IÇOS 
f~ 

O a 100 · 
"101 a 300 
30 1 a 600 
60 1 em diante 

· ~ INDUSTRIAL 

I !! , O a I.OÓO 
s.ooo 

15.000 
diante 

22 1.00 I a 
32 5.001 a 
~2 15.001 em 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!!! 

ALtQUOTAS 

·Isento · 
"0;2 
0,3 
0,4 
0,7 

0,5 
0,9 
I I 3 

0,4 
0,7 
I ,o 
I , '5 

I ,o 
2,0 
3,0 
4,'5 

PARA COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA 

o 

Res id;ncia 
Co~rcio 
Ser~ iço 
lnd.ustri a 
Out:ros 

s 

DE LIXO - ---

o 
ALÍQUOTA S/ 

UFM % 

80 
200 
100 
400 
100 

~ COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS 

E S P E C I F I C A Ç A O ALÍQUOTA S/ 
UFM% 

I - De numeração. de pr;dios : 
a) identif.ica~o · do 'n~mero 

2- De alinhamento e nivelamento: 
·-a) por ~t~ I i near f6rnec i do 

3 -'~e liberação de bens ou mercado 
'~ias apreeri<fidos ou depositados:
'a)de bens e mercadorias po~ dia 
b)de caes, por cabeça 
c) de outros an i aa.i a., por cabeça 

4 -,l~e1110ção espec.i-a l_de 1\xçs,- e nt u-
lhos de construçao, detri t os e r e 

.'sfduos indus triais e-co~rciai s; 
:~';! ga lhos de árvores,.por ." sol i c i
'l!àoio do interessado, por m3 

I sento 
lO 

5 
8 

lO 

40 

SERVIÇOS DIVERSO_$ 
Continuaçao ••• 

~ s p E c I F I c A ·ç "A o 

5 - Abate de anima is , por cabeça : 
·a) bov ino . • ..••..• •• • •. • • · • • • 
b). ouvino, capr ino e s ufno.,, 

6 - Cemit; rios : 
a) i numaç~o· em sepu l t ura r asa _ 
b) inumação em ca~ne iro,jardl 

ne ira e mauso le u ••• • •••••• 
c) exumaç~o em sepu lt ura ras a 
d) exumaçao em caçneiro,jard i 

n P. ~ra e mausole . •. -

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ALtQOOTA S/ 
UFM% 

30 
15 

lO 

15 
15 

20 

COBRANÇA DE TAXA DE EXPEDIENTE 

E S P E C I F I C A C ~ O 

I - Prot oco I i :z:aç.ão de requer i menta OL 
out ro document o ••. .•• ••• •. • ••••• 

2 - Forn ec iment o de 2~s . vi as de d~ 
c umcntos •.••••. • • .•• • ••• •• •••. •• 

3 ·- Fornec i me nt o del1abi te-sede 1m2 
veis: a ) popu lar ••••• • .•.• .• ••• • 

b) m~d i a •• ••• , • ••••• •••••• 
c ) f i na .................. . 
d) I uxo ••••••••••••.•••••• 

4 - Certidão, Dec laraç~o ou Atestado 
5- Transfer e nci a de qua lquer t i po •• 
6- Bai xa d~ qua l que r natureza, ., , •• 

L ~ - In""" i cao de cadastro ... " . .." ...... 

ALÍQUOTA S/ 
UFM% 

lO 

8 
.1 2 
25 
50 
20 
15 

r~ 

.tI 
I 

J 


	

