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' D~CRETOS 

DECRETO~ 0320 DE ~4 DE FEVEREIRO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando da.e atribuições 
que lhe são conferida.e pelo artigo 225 § 1°, VI e VIII da Consti
tuição Federal e Art. 11, VIU e IX e Art. 310 da Constituição do 
Estado do Amapá e, Art. T' da Lei 4.771/65, e, 

CONSIDERANDO que é dever do Governo do Estado do 
Ama;"~á, proteger e conservar no seu ambiente natural exemplares 
da Flora Amapaense, bem como, proteger e conservar árvores 
Ctija cênica e raridade propiciam um deleite aos olhos e a alma 
humana; 

CONSIDERANDO a necessidade de acentuar-se a Edu· 
cação Ambient:aJ no seio de toda a população do Estado; 

CONSIDERANDO ainda que é dever do Estado e da popu· 
lação manter e preservar um meio ambiente saudável para _111 

gerações futuras. 

RESOLVE: 

1°- Considerar imune de corte por motivo de sua beleza cê
nica e raridade, a.e árvores denominada.e BenJilDiinzeiro e Fa
veira localizadas respectivamente na Rua São José esquina com 
General Gwjão, quadra 63, lote 01 e Av. Iracema Carvão Nunes 
entre General Rondon e Tiradentes, quadra 51, lote 04. 

2" • Determinar a Coordenadoria Estadual do Meio Am· 
biente que proceda a identificação botânica da.e citada.e ·árvores, 
bem como, o procedimento adequado para conhecimento público. 

, ao -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
t'icando revogada.e a.e disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 24 de fevereiro de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N" 0321 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1994 

O Governador. do Estado do Amapá, usando da.e atribuições 
que lhe são conferida.e pelo artigo 119, inciso XXII da Constituição 
do Estado do Amapá, 

CONSIDERANDO que a Comissào Permanente de Lici
'tB.ção designada através do Decreto n° 0230, de 08 de fevereiro de 
1993, teve seu prazo de vigência expirado, na forma do § 4°, do 
art. 51 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; · 

RESOLVE: 

Designar EDILSON CORDEIRO PENA, Presidente, NEL
SON FERNANDES BRASILIENSE e RAIMUNDO NONATO 
DEMETRIUS GAlA, Membros Efetivos; LUIZIANE MARIA DA 
SILVA SERRANO e OZIMAEL AMORAS DE ARAÚJO, Membros 
Suplentes, para comporem a Comissão Permanente de Licitação 
de Obra.e e Serviços Públicos do Governo do Estado do Amapá, in
cumbida de licitar projetos, obra.e e serviços de engenharia no âm
bito da alimi.nistração direta do Governo do Estado, a contar de 09 
de fevereiro do corrente ano. · 

Em caso de necessidade e da natureza da licitação, a Co
mi88iio pedirá o apoio de técnicos pertencentes ao Governo Esta
dual. 

Macapá-AP, 24 de fevereiro de 1994. 

MACAPÁ, 25 DE FEVEREIRO DE 1994- 6a-FEIRA 

DECRETO N° 0322 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando da.e atribuições 
que lhe são conferida.e pelo artigo 119, inciso XXII da Constituição 
do Estado do Amapá e o contido no Oficio n° 079/94-GAB/SEAGA, 

RESOLVE: 

Retificar os termos do Decreto n° 0309, de 22 de fevereiro 
de 1994, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 0775, 
de 23 de fevereiro de 1994, que pa.esa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Designar UBIRAELSON DA SILVA RIBEffiO, ocupante 
do cargo de 2" Sargento PM Músico, do Quadro de Pessoal da 
Polícia Militar do Amapá, para exercer a função de confiança de 
Chefe da Seção de Transportes/DAA, Código CDI-2, da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do Aba.etecimento. 

Macapá-AP, em 24 de fevereiro de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

SECRETARiAS DE ESTADO 

Adrninistracão 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL N• 016/ 94-SEAD 

O Presidente da Comissão incumbida da execu 

ção do Concur so PÚblico , i nstituÍ da pelo Dec~eto nt 02&8 , de OS 

de f ever e i r o de 1994 , publicado no Diá rio OC.ieia l do Estado nt 

0768 , de 10 de feve reiro de 1994, t orna pÚbl i co que estar ão a be!: 

tas a s i nscr i çÕes par a o Concurso PÚblico , dest i na do a'O prov1meD, 

to dos cargos do Qua d.ro de Pe s soal Civil do Estado do Ama pá , pa ra 

o Gr upo Administra t i v o , Sub-Grupo NÍvel Superior , conf orme categ2_ 

rias constantes do Anexo I des t e Ed ital . 

li - DAS INSCRI ÇÕES: 

2.1. Perl odo : 07 .03 à 18. 03.94 

2. 2 . Horàri o: 08:30 às 17:00 horas 

2.3. Local : 

Macapá - Centro de ConvençÕes "JQ 
ÃO BATISTA DE AZEVEDO PICANÇO"' , Av . FAB, nt OOa6 - Centro Adm.!_ 

n istrati vo. 

• Belém - Repr esentação do Governo 

do Estado do Amapá, Av. Boulevard Cast i l1o Fr ança , n• 234 . 

2 .4. No ato da inscrição o candida t o d! 

verá: 

2.4. 1. Preenche r no local de 1JlSC'rição 
o formulário para recolhla~nto da taxa no valor de CRS 5 .000 ,00 

(Cinco M_il Cruze1ros Reais). 

2 .4.2. Efetuar o r ecolhimento da taxa 
de inscrição, conforme valor discriminado no item anterior . 

• Macapá - Banco do Estado :.!o Am! 
pá (BANAP), Conta n• 30 .030-6 , Agéncia Centro. 

• Bel ém - Banco EconÔmico . Conta\ 
n• 0260.26009-6 , Agênc1a Centro . 

2.-4.3. Apreaenta r documento of icJa! de 

Identidade . 

2 .4.4, Ootitr por uma Úni c a ~.at~gor ia 

f uncional . 

2.-4.5. Assinar o comprovante de inscr! 
ção . o qual lhe aerá entregue para apresentação n.C; dia da real.!. 
z.ação da prova, 

2 .4. 6 . O candidato r ... á opção dentre as 

cidades de Macapá e Belém, onde prestará as prov as constantes no 

sut>- i tem 2 .3 . a qual não se rá mudado em hi pÓte: e a l gUr"l;t.. 

2.5. Antes üe efetuar o r ecol h1r:1r.nto da 
taxa de inscrição o candidato deverá cer .tifi car-ae Ue GUC preen 
che t odos os r equisitos exi gidos pa ra parti cipaçi:o no Process~ 
Sele tivo. A t a xa uma vez p,aga, não &erá res t i tuida e m hl pÓ\.e &e 
alguma . 

2 . 6 . Não ser á ace ita inscr.içao 

ciona l , facu1 t ar- se- á, entretanto, insc r içÕes por Procuraçào,que 

l
pode rá ser f eit a através de instrumento particular ou pÚblico, 

sem necessidade de r econhecimen:o de firma, devendo nesse casó, 

, o Procurador apresentar, a inda, fo t ocÓpia do d~cumento de tdentl 
dade do c andidato . 

2. 7 . Cumprindo os requ1si tos e cond! 
; Ões menc i onadas nos 1 tens ante r iores o candidato receberá o pr,2: 

g rama c~rreaponllente à c:ategor1a funcional para a qual concorre. 

2.8. Os candidatos ampar a l.!o! pr1· lll~ 

posto no Parágraf o ÚnJco !lo Art. 4 ', Seç~o l , ...ta Ltf n' 006' '~3~ 
de 03 . 05 .93 (portador es de deftc;êncla), pot;.erão concorrt"' <- ~~ 

( c inco por ce'nto ) das vagas oferectd.as, conforme decla:-&.çã;:, apr! 

sentada pe lo c andidato no a;o d& tnscr1ção, mencionando c tlpO 

de incapacidade que apresenta. 

2.8. 1. As pessoas portadoras •!"' de!.!. 

ciência , partic1parão do Concurso em igualdade "'e t.ond çÕt5 corr'! 

os üemai s candiüatos, no que se refere ao conteÚdo e avaliação 

dair provas. 

2.8.2. Na falta de cand1dat.o~ r~·. Jef~" 

c i ência para o ~l'eenchimento das vagas a e les reservadas, est~s 
s e r ã o preenchi das pelos ~ema1s cand1-.Ja.tos se,l ecionaUos ,observaUa 

a ordem de c l assi f icação . 

2. 8.3. Aprovados no Concurso PÚbl tco.os 
portadores de de f i c iência serão, antes de sua nome.ação subrtet1 

dos a I nspeção ,Médica , para verifi caç ão da compatibilidade ' d; 

sua defic1êncl a com o exerctcio das atribuiçÕes do cargo a ·,'que 
concorreu. 

III - DOS REQUISITOS PARA PARTICJPAÇÃO NO CO~ 

CURSO: 

3.1. Para assegurar sua part1Ctr>ação no 

Concurso o candttiato deve rá sattsfazer os segutntes requ1s4. tos: 

3 . 1.1. Ser brastleiro nato ou natura!.!. 
zado , respettadns as exigênctas f1 xadas ~m Lei . 

3 .1. 2 . Ter 1Ual!e min.ima de 18 (d~zot to) 
a nos completos ou a completar até a data Ja admissão. 

3 .1 .3. Estar quite com a Justiça Eleito 
r a l e em d1a ~om o Serv1ço Mtlitar para o sexo mascullno. -

3.1. 4 . Possui r o cor.~provar.te de e s col_! 
r i dade e xpedtdo na for ma da Let , devidamente registraoo c cs.t.a r 

inseri to no Órgão f 1scallzador do exercÍcio da pro f\t ssão, be111 

como, inteiramen te qui te com as demais exigênc tas legats, a ser 

comprovado na ocasião da nomeação, conf orme categortas runci_e 
nais a bai xo rel actonadas: 

a ) Ad:"';inistrador, Bibliotecer1o, Econ,2 
m1sta, Engenhei r o C! vi~, Enfer~e1ro, Estat! sttco , F&:·"'""·1 .. ~..:-H·c. 

fonoaudiÓ!ogo , Fisfote:~apeuta , Terapeut6 Ocupactona! :· r:.';..?.ort;; d€ 

Bachare l no respoct"vo Curso. 

b ) Advogado: Dip!oma de Bacha.!'e! em D.! 
rei t o . 

ção em Servtço Soc1a! . 
c) Assistente Social: Oip] orna de Gr adu_! 

d) B1Ó~oso: Dipl ~ma de Cur so Superior 
de Ciências Biologicas ou Ciências Naturais. 

e ) Bio, edico : úlploma de Curso Superior 

de Ciênci as BiolÓgicas , modal i dade médica . 

! ) FonoaudiÓl ogo: Dlploma de Curso Sup! 

r i or de Fonoaudiologia. 

g ) Médico: Diploma e tÍtói o de ospcci_! 

l i dade ou comprovanté de estágio na área especifica de Ancstesis 
ta, Cirur gião Geral, Clini co Ge ral , Cirurgião Plástico, Ciru!_ 

g ião Tor áxico , Cirurgião Bulcomaxilofacial , CartJiologJ.sta, De! 
ma tologHsta, EnJocr inologi sta , Hematologista , Cinecolo~:.~·a.. Ga! 

troen~erologista, Gineco-Obstetra, Neurologt.sta, Neuro- Ci rurgiâo , 
Nefrologista , Oftalmologista, Peüiatr a, Psiq(aatra, Prr·ct"o.ogl! 
t a , Pa tologia Geral, Pneumol ogista, RadioloSJ.sta . Reurr:atolo,:;sta, 

Traumatologi sta f Urologist.a , Otorrinol aringolog1 s~a. 

h) PsicÓlogo: Dlploma l.le Curso Sui)erior 
de PsicÓlogo, com formação especÍftca em Psicologia ClÍnica. 

i ) Técnico ~m Comunicac:ão Socja: . .!hpl_2 

ma de Curso Superjor de Comun1cacão Social ou .Tornaltsmo. 

j ) Bioquimico. Diploma de Curso Sup! 

rior ~e Farmacêutico com especia lizaçãc em Bioquimico ... 

1) Especialista l.!e Educação. i •r,lonl l1C 
Cur so Supe rior em PcCagogia, "as áreo.s de Or1entação EJ•Jc~d ona l, 
Admi nistraç ão Escolar e Supervisão Escolar. 

J V - DA ESTRUI UIIA DO PROCESSO SELETIVO: 

4 . 1. O candidato a qualquer Cate,orJa 

Func t onal. eonst antt do presente Ed1tal, será submctió" a ?:·eces 
so Seleot1vo, ..!e ca"s.:e:- e:!l'iir.a:Õrio e c!asslflcatÓ:-io, c',.,i?.S pr~ 
v as constarão de: . -

PARTE 1 - Po.-tuguês - SO pontos 

PARTJ:; 11 - Conhe c i 111entos Especit 1cos -
• 50 pontos 



Macapá, 25-02-94 , 

4 .2. O candidato que não obtive r o mi 
nir.Jo de 5~ ( cinquenta por cento ) no total de pontÇ>S Cli, ca•Ja 

pr9y,a , Se!'á eliminado aut omaticamen te do Proces so scic tiv". 

V - ~A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETI VO: 

:J .l. As p!"'ovas do Ccncurso rnc:'lc l":lnadc 

neste E d i tal seraC' r e a~ i z.ar.!as: 

Edital. 

DATA: 27. 03.94 

HORÁRIO: 10:00 horas 

LOCAL : a ser tHvulgado atr.,vês de 

5. 2. O candi dato deverá compa!"ece r no 

local estabelecido par a realização das p_rov~s com á:l::e:~'·!;~,e:;:~ nl 
nima de 30 (trlnta) minutos do horário. previsto pi~r~ o •ni r:to 
das mesmas, munido neeessáriamente de co;r:provante d~ 1ns: riçào , 
documento de identificaç~o e caneta esferográ f ica (tint.& azu! ou 

pre ta ) . 

5 . 3. As questões serão formulat!as no C! 

dl!rno de Provas e as respostas serão assina!adas no Cartão Re2_ 

posta. onde constará apenas o número da Insc r ição do C~nc.!it..lato , a 

Categor i a Funcional e o MunicÍpio par a o qua! concorre . 

5 .4 . Será consil!eral!a nu la questão 

que no Cartão Resposta conttver duplicida\le , er.:enl.!a e/ ':11.; !"'asura. 

bem como , qualquer t1po d~ sinal a lém dos e xigidos no 1 ~(.;--. a:-.t~ 

rio r. 

5 .5. ~ão haverá, sob pretexto a!,t:l.l"'l , SE_ 

gunda chamada para c;u~! c;ue r prove do Cor:c-..:rso . 

5. 6. Ser~ excl\;Íd:. c:~ Conc;.: :-s~ ~ú~:1c .:-

o candidato que: 

a) Durante a real 1zaçào d~ p:-c.·V.l 

surpree ndido em cor::unicaçã~ corn out ro cn:"'dida.to ou pess~.tts 

tranhas. 

f o:-

es 

b ) UtUizar- se de livros , n"ta& e 
pressas. 

ção falsa ou inexata . 

d) Re~irar-se do recinto, st:"'· ü·..:~eriz! 

çã~ dur_ante a reali zação das provas. 

e) F o:- ~escor tê~ cor.: os cc.erU~nadorci'J 

do Concurso , executores e seus a uxi l i a r es ou qualquer autoridade 

presente . 

VI - DA DI WLGAÇ.iio DOS RESULTADOS: 

6. 1. O r es ul t ado das p rovas s~!"á publ i-

cado no Di á rio Of ic!al tJo Estado, pode.ndo ainda, a cri tél'io da 

cOmiss ão encarregada do Concurso, serem utilizados por 
c:teios de diVulgação. 

outros 

6.2. Não será concedida rcvi~ã r.- d~ pr2 

vas . Os eventuais recurso sobre recont agcm de . pontos J~vcrào 

ser i nterpostos no prazo de 24 {vinte e . quat:-o) hor as, a?ÓS . a 

d i vulgação do resu~ tado. · 

VIl - DA CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS Jl!: 
SULTADOS: 

7 .1. /1. c lnssi f i cação fi nal dC\ Concurso, 
distinta c especifica por Huniclpio, será publicatJa no i'iáno 

Oficial do Estado' do Amapá, na orderJ decrescente do somatÓr io 
~os ponto.:s obtido~ pelo canc.J1dato nas provas. con~·or:;,e (\ i tem 
4.2. 

7. 2: Em caso de igualdade no t~!'.al Ce 

pontos para fins de c lassi ficatão , terá prefcrênc ia s·Jcess.i var:te~ 
te o candi\Jato que : 

a) Obtivêr a maior pontuação na Prova 

de Conhecimentos Especificas : 

b ) For mai s i doso : e 

c) for casa dO. 

VIII - DA ADMISSÃO: 

8.1 . Os candit!e. t os aprovados sc;iio co~ 

vocados através d E: Edital \Je aco rdo co:r, a c!ass ificaç~o ;.•ara os 

~iuntci.pios lle opcâo nos quant.:.tativos necessários para s~•pr i r a 

nec-essidade _de Recursos Hu~anos nas suas esj:lec ip.! idaC~s :10 r e2 
pectivo Municipi o. 

8.2 . A no:':lcaçào do candi Çet:, ! r.i)~!·ta ric. 
exercÍc i o de pelo r:~enos 02 idcis} a:1.os no l•:unicÍ;no de oo~ti~ . V!:_

1 daua a r emoção' ou trans fe rência. 

8 . 3. Na hipÓtese da inexi s têr.c iB t.!c ça!! 

didatos a provados para a t ender carênciaS de .algum Hu:"'icÍJ:.lO, 

critér io da Administraçã o , poderão s e r conVocados canUil.!atos 

aprovados para outr os MunicÍpios , facul t ando aos ll}esmos a ace.i 

tação da convocação ou a manter sua classificação Para o Hunic,i 
pio de opção. 

IX - DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 

9 . 1. O p razo de val i t.lat.Ie do Concurso P~ 

blico. ser á de 01 ( um) ano, prorrogável por i gual periodo. 

X - DAS DISPOSIÇÕES. GERAIS: 

10.1. A classificação do Pr occssn Sc!c t.!. 
vo não a sseg\lr a rá' ao.ca ndiUato o di rei to automát i co de nor'lc~ção, 
mas a Penas n expectativa de ser para ele nomeado , obedecendo r .,!. 

gorosa ordem classi f icatÓria, ficando a concretização desse 2t0 

conUici onaUo ao interesse e conveniência da Administração. 

10 . 2 . O cand ida to convoc ado ·para au::1i~ 
são deverá ser consi derado apto em I nspeção Méd!ca, a ser afe. tu~ 
t\a pela Divisão Cer a1 do Perícia Méd ica do Governo do Estado do 

Amapá. 

10.3 . Não será pe rmitida , e:;. hipÓtesP 

DIÁRIO OFICIAL . 

alguma a ncineaçao do candidato , quando est~ implicar em ac~mu!! 

ção de c ar go que não atenda ·aos pressupostos legais e r c gu!ame!! 

t a res que Uisciplinem o assunt o . 

10 .4 . Kào sera fornecido qualc:;·•er c.!oc~. 

mente comprobat Ório de classificn.çio no Processo:) Se !~ ch·o, val~!} 

db para esse fi:n ," o Edl tal de homol ogação . 

10.5. O camlidat o que tenha s h !o exon.! 

rado ou demitido a be:n do se:-viço pÚbl i co, a menos de 05 (cinco) 

anos, nãO poderá se:- no:neado no Quadro f.!e Pessoôll Civ:; ~-= GC'>ve_:: 

no do Estado do A.rna pá, nas catego:-1 as consta:"ltes nes te E·j i ~ll! . 

10 . 6 . A inscrição no Conc urso : :-::j:! i c ar~ 

o conhecimento e tácita ace: taçã~ das condiçÕes estaLeleciUas 

1este Edital e de:nai s expcc.! ient es reguladores oo 

. Pág.2 

10.7 , Os casos OIJlissos ::oerao c.!ceid idos 

pela Comissão encarregada do Concurso. 

Macapá-'AP, 23 de fevereiro de l99t . 

qu~'is não se pol!erá a!egar desconhecimento . 

~~~~-----===~~~~~----~ 
D ll 

CIT I I D IIA 

..:;--::.L-----.--...L._J....-::::~~==-~~:::::...L...;.:..:.:=.J.~::.J..,;;.......;_~-l--=-~--=---~--:-,. 
01 AIIQHISI!lAIX.I K; X 

04 BIBLicmx:ÁIUO 

06. BIOOllCO 

f11 BICQIDaro 

00 ~CIVIL 
' 00 IIXHJ(lSTA 

10 E!a"EHHEllV 

11 ESTATÍS'l'ICO 

12 &ll'ECIALlSTA DE m.cN;i'oo 

14 foiHI.ICÊl11'lCO 

15 MÉDICO 

16 ICWrro VEl'llUNÁRIO 

17 N.ll1UCI<lfiSI' A 

19 PSICÓUXXl 

21 . TÍC. CXMMCH;ÃO SXIAL 

Comissão Permanente 
de Licitação 

A V I S O - - - ~-

X 

IIS 9S\I\El9Cl X 

IIS 9S\I\El9Cl X 

X 

X 

X 

IIS SE'l'RACI X 

NS 9S\I\El9Cl X 

11S SE5A ·X 

NS~ X 

IIS SE"rn.ICI X 

X 

X 

X 

X 

NS SE"rn.ICI X 

NS 9S\I\El9Cl X . 

NS • SE'l'RACI 

• NS SE"mN::I 

NS SE"mACI 

NS SESA 

X 

X 

X 

X 

x · 

1'0MADAS DE PREÇOS NQs 020/94 e 023/94 CPL/GEA 

TOMADA DE PREÇOS NQ 020/94 
OBJE'ID: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTE) 

ENTREGA DAS PROPOSTAS: 16 . 03 .94 ÀS 09: 00 horas 

ABERTURA DAS PROPOSTAS : 17 • 03 . 94 ÀS 09: 00 horas 

TOMADA DE PREÇOS NQ 023/94 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
ENTREGA DAS PROPOSTAS: 17 • 03 • 94 ÀS 12: 00 horas 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18 . 03 . 94 ÀS 1 2 : 00 horas· 

X 

X 

X 

X 

X 

LOCAL : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO DO ESTA-

• DO, .SITO À AV: .PROCÓPIO ROLA , 277 = CENTRO. • . 

INFORMAÇÕES DO EDITAL: Po:ler~o ser f ornecidos nos dias uteis 

das 07 : 30 às 13 : 30 horas . nas depen

dênci as da Comissão Permanente de Li 

citaç~o . A taxa referente ao Edital , 

no valor de CR$ 300,00 (TREZENTOS CRU 
ZEIROS REAIS) deverá ser rec~lhido a 
conta nº 11 . 81 5- X . 

Macapá, 24 de fevereiro de 1994. 

MARIA DALVA DE FIGUEIREDO 
Presidente ~a CPL/GEA 

AV I SO - - ---

TOMADA DE PREÇOS N2s .026/94 e 027/94 

'l'O!WJA DE PREX;OS N2 026/94 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

CPL/~A 

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 

OBJEI'O: !OO'ERIAL DE CONSUJo!O HCSPl1'ALAR (HEl·lCIDIÁLISE) 

. ENTREgA DAS PROPOSTAS : 21.03 . 94 as 09 : 00 horas 

AB~ DAS PROPOSTAS : 22 . 03. 94 as 09 : 00 h oras 

TO!-!ADA DE P~OS N~ 027/94 

OBJEI'O : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUJ.:O 

ENTREOi\ DAS PROPOSTAS : 21.03 . 94 às 12: 00 horas 

.ABERTURA DAS PROPOSTfl.S : 22.03 . 94 às 12 : 00 horas 

UX::AL : COMISSÃO PERMANENTE DE LICfl'AÇÃO DO GOVERNO DO :FS-
T.ADO, sr:ro A AV: PROCÓPIO ROLA, Z77 - CENTRO. 

INFORMAÇÕES DO EDITAL :' Poderão ser fornecidos nos_.. d~as 
Úteis das 07 : 3U às 13: 30 horas 

nas dependencias da Comissão Per 

manente de L icitação. A taxa ref~ 
rente ao Edit al , no valor de 'ÓR$ • • 

3001 00 (TREZENTCS CRUZEIRCS REAIS) 

deverá ser recolhido à Conta n~ 

1l.ts15-X. 

lo!acapá, 24 de fevereiro de 1994 

MARIA DALVA DE FIGUEIREDO 

Presidente da C?L/GEA 

TOMADAS DE PREÇOS N2S 017/94 e 018/94-CPL/GEA 

T . PREÇOS N2 : 017/94 

OBJE.TO : AQUISIÇÃO DE MEDICAl·!ENI'O 

ENTREGA DAS PROPOSTAS : 14.03. 94 

.ABERTURA DAS PROPOSTAS 15 . 03. 94 

T. PR$ÇCS N2 : 018/94 

às 12: 00 hor .. _ 

às 12: 00 hor as 

OBJEI'O. :. AQUISI ÇÃO DE MATERIAL PERJ.!ANENTE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS : 15 . 03.94 às 09: 0U horas 

ABERTURA DAS PROPOSTAS : 16 . 03. 94 às 09:00 horas 

LCCAL : COMISSÃO PERMANENTE DE LICfl'AÇÃO DO GOVERNO DO :ES

TADO, Sri'O A AV : PRCCÓPIO ROLA, 277 - CENTRO. 

INFORMAÇõES DO Ellfl'AL : Poderão ser forneci dos nos dias 

Úteis das 07 : 30 às Í3: 30 horas ' nas 
dependências da Comissão Perma,.... 

• 
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nente de Licitação. A taxa referen 
te ao E:l.ital, no valo''r de Cr$ .. . --:-
300,00 {TREZENTOO CRUZED!CS REAIS) 
deverá ser recolhido à Conta nR 
ll.tll5 - x. 

.Macapá, 24 de fevereiro de 1994. 

MARIA DALVA DE FIGUEIREDO 

Presidente da CPL/GEA 

!!l§.Q 

TOMADAS DE Plm{CS NtS : 016, 021, 025/94-CPL/GEA 

OBJEl'O : AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL 

T. PREÇO NR : ENTRIDA D.AS PROP<ETAS ABERl'URA 

016/94 

021/94 

14.03.94 às 09:00 h 

16.03.94 às 12:00 h 

15.03. 94 às 09: 00 

17.03. 94 às 12:00 

025/94 21.03. 94 às 12:00 h 21.03 . 94 às 12: 00 

LCCAL : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO DO ~ 
TADO, SITO A AV: PRCCÓPIO ROLA, 277 - CENTRO. 

INFORMAÇnE::l DO EDITAL : Poderão ser fornecidos nos dias 
Úteis das 07:30 às 13: 30 horas 
nas dependências da Comissão PeE_ 
manente de Licitação . A taxa ref~ 
rente ao Fliital, no valor da CR$ •• 
300, 00 (TREZE!fl'OS CRUZEIRCS REAlS) 
deverá ser recolhido à Conta nt 
11.815-X. 

Y..a.capá, 24 de fevereiro de 1994. 

MARIA DALVA DE FIGUED!EDU 
Presidente da CPL/GEA 

TOMADAS DE Plm{CS N2S : 015, 019, 022, 024/94-CPL/GEA 

OBJEl'O : AQ.UISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HCEPITALA1! 

015/94 

::U9/94 

022/94 

024/94 

:Em'REGA DAS PROPOOTAS 

14.03. 94 às 12:00 h 

15.03 .94 às 12:00 h 

17.03.94 às 09:00 h 

21.03. 94 às 09: 00 h 

ABERTURA : 

14.03.94 às 12:00 

16.03.94 às 12:00 

18.03.94 às 09:00 

21.03. 94 às 09: 00 

LCCAL : COMISSÃO PE!Uwm!ITE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO DO :ES
TADO, SITO A AV: PRCCÓPIO ROLA, 277 - COORO. 

INFORMAÇnEs DO EDITAL : Poderão ser fornecidos nos dias 
Úteis das 07 : 30 às 13:30 horas nas 
dependências da Comissão Permane~ 
te de Licitação. A taxa referente 
ao E:l.ital, no valor de CR$ )00, 00 
(TREZEmCS CRUZED!CS li.F.AJ:S) , dev~ 
rá ser recolhido à C~nta nR 
11.815-X. 

.Macapá, 24 de fevereiro de 1994. 

MARIA DALVA DE FIGUEDIEDO 
Presidente da CPL/GEA 

] O)>ras e Serviços 

I Públicos 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

INSTRUllENTO/ 
PARTES 

OBJRTO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÃO 

Termo de Contrato nt012/93-50SP ~ 
tre o GOVERNO DO ESTADO DO AHAPA e 
a PREFEITURA MUNICIPAL D6 AMAPA . 

O objeto deste Contrato é a Refor' 
ma Geral da Resid!ncia da SECRETA 1 

!tA DE SAODE DO GEA; . 

Pela execuçao dos serviços o COU 
TRATANTE pagará a CONTRATADA A i m 
portãncia de CrS-47, : 920 . 531,00 ( 
Quatrocentos e Setenta e Cinco Mi 
lhóes , Novecentos e Vinte Mi~ - e 
Quinhentos e Trinta e Hum Cruzeiro .. 
O prazo para a execução dos servit 
ços é de 30(trinta) dias consecuti 
vos a partir da primeira ordem de 
serviço. 

As despesas decorrentes deste ~on 
vênio correrão á conta 0101) Ele I 
A'lento de DESPESA:4110.00-Qbras - e 

FUNDAMENTO DO 

CONTRATO 

DIÁRIO OFICIAL 

ENGt 

Instalaçoes. 

Fundamenta-se o preseterConvênio ' 
tem respaldo legal no disposto no§ 
lt do art.25 da Constit~ição Fede' 
ral C/inciso XIX do art.ll9, da 
Contituição do Esta do Amapá, e 

11 8 .666/93 • 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

INSTRUMENTO/ 
PARTES 

OBJETO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÃO 

FUNDAMENTO DO 

CONTRATO 

Termo de Contrato nt013/93-SOSP e~ 
tre o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ e 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ; . 

O objeto deste Contrato é a Reforª 
ma do Ginásio Vidal de Negreiro. 

Pela execução do5 ~eriiços o CON 
TRATANTE pagará a CONTRATADA a i~ 
portância de Cr$-245 .640. 000 ,00 ( 
Duzentos e Quaren ta e Cinco MilhÕes 
e Seicentos e Quarenta Mil Cr~ 

zeiros ) . 

O prazo para a execuçao dos serv! ' 
ços é de 30(trinta)dias c conseç~ 
tivos a partir da primeira Ordem ' 
de serviço. 

As despesas decorrentes deste Co~ 

vênio correrão a (lOl),Elemento de 
Despesas:4110.00-Qbras e Instalª ' 
çÕes. 

o presente Convênio tem respaldo I 

legal no disposto no § 12 do art25 
da Constituição Federal e/inciso ' 
XIX do art.ll9, da Constituição do 
Estado do Amapá, e no disposto na 
Lei nt 8. 666/93 . 

ENGR ED 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

INSTRUMENTO/ 
PARTES 

OBJETO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÃO 

FUNDAMENTO DO 
CONTRATO 

Termo de Convênio n2 014/93-50SP en 
tre o :xlVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ e 
a PREF~ITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . 

O objeto deste Contrato é a execuçã 
o pelo CONVENI ADO (A) em regime d~ 
empreitada global dos serviços de ' 
Construção da Delegacia de Policia ' 
no Municipio de Oiapoaue. 

Pela execução dos serviços o CONTRA 
TANTE pagará a CONTRATADA á i mpor 
tãncia de CrS-9.308 . 827 ,00 ( Nove 
MilhÕes, Trezentos e Oi to Mil e Oi 
tocentos e Vinte e sete Cruzeiros) ~ 

O prazo de vigEncia deste Convenio ' 
terá seu termo inicial em 27 .0 9. 93 
e seu termo final em 25.01. 94. 

As despesas que correrão á conta do 
Elenento de Despesa:4110.00~bras e 
InstalaçÕes. 

O presente Convênio tem respaldo 1~ 
gal no disposto no § do art . 25 da 
Constituiçao Federal ,árt.l2 § 42 
116 e 119, itens I e XIX da Consti' 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

INSTRUMENTO/ 
PARTES 

OBJETO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÃO 

Termo de Contrato n2 015/93=80SP , 
entre o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ~IA~ 

QUE . 

O objeto deste Contrato é a Refor 
ma Geral e Adaptação da ? Résiden 
cia do , GEA. de nR0462, no Muni 
pio de Oiapoaue. 

Pela ~xecução dos serviços ó co~ 
TRATA1l'I:E pagará a CONTRATADA a im 
portância de Cr$-1.591.576,00(Hum 
Milhão,Quinhentos e Noventa e Hum 
Mil e Quinhentos e Setenta e Seis 
Cruzeiros Reais). 

O prazo de vigência des t e Convê 
nio terá seu termo inicial em 27 . 
09. 93 . ·e seu termo final em 25 .01 
94. 

As despesas que correrá~ a conta ' 

FUNDAMENTO DO 
CONTRATO 

TEFti.O a: 
REGI 51'{) 

QASU...A 
PRIMEIRA 

QAUSL.LA 
SEGUNDA 

QAUSULA 
TERCEIRA 

do Elemento de Despesas:4110.00 
Obras e InstalaÇÕes. 
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O presente Covênio tem respaldo ' 
legal no§ lt do art . 26 da Consti 
tuição Federal, art. 12 § 42, 116 e 
119 , itens Ie XIX da Constituição 
do Amapá . 

Conteto na 016/~509> entre o ESTACXJ 
00 MAPf>A e e fi nne ESTAQJM EN3EN-IARIA 
S/ A. 

Fie~ rescindido ~ p~rtir dest~ dP~ , 
ordem de execuçióo de serviços, que 

tem oor objetivo "" DRENÂGEM E PAVIMEN 
TPÇJI{) ASFAL TICA DE RUAS E A\.ENIDAS OC 
MACAPA, 

O GD\.ERNJ 00 ESTAOO 00 fW.Pf>A, etrevés 
de SEFAZ, pegeré eo QJNTRATAOO eo V!! 

ler correspondente do serviço execute 
do , 

Finncu-se o presente instrumento ~5 

(CINQJ) vias de presa~"' de duRs tas• 

temunh!s , 

•~· ~~m ~~~R~=~BR: 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

INSTRUMENTO/ 
PARTES 

OBJETO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÂO 

Fl!JNDAMENTO DO 
CONTRATO 

ENG! 

Termo de Contrato n2 017/93-SOSP en 
tre o GOVERBO DO ESTADO DO AMAPÁ ~ 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. 

O objeto deste Contrato é a Constr~ 
ç'áo de uma Residência para Médico, 
no Município de Oiapoque. 

Pela execução dos serviços o CONTRA 
TRATANTE pagará a CONTRATADA A i m 
portância de Cr$-4.523 .8 90,00 (Ou! 
tro MilhÕes , Quinhentos e Vinte e 
Tres Mil e Oitocentos ~ Noventa Cr~ 
zeiros Reais) . 

O prazo de vigencia deste ·Convenio ' 
terá seu termo inicial em 29.09. 93 
e seu termo final em 27 .01. 94 . 

As despesas decorrentes deste Conve 
nio correrão a cont a ProjetojAtivf 
dade: 03070251. 276-Elemento de des 
pesa:4110. 60-Qbras e Instalaçoes . 

O presene Convenio tem respaldo oo 
!egal no § 12 do art .26 da Constit~· 
içao Federal art.l2 § 42, 116,itens 
I e XIX da Constituição do Estado ' 
do Amapá. 

~RATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

I NSTRUMENTO/ 
PARTES 

OBJETO 

VALOR 

PRAZO 

Termo de Contrato nR018/93-SOSP , en 
tre o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ e ~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

O objeto des t e Contrato é ~ Reforma' 
Geral e Adaptação da Residência do G 
E.A. ,na 0454, no Município de Oiap~ 
que . 

Pela execuçao dos serviços o CONTRA 
TANTE PAGARÁ a CONTRATADA a i mpor 
tância de Cr$-1.591.576,00 (Hum Mi 
lhâo, Quinhentos e N.oventa e Hum Mil 
e Quinhentos e Setenta e Seis Cruzei 
ros Reais). 

O prazo para a execuçã o dos servi1os 
é de 29.09. 93 e seu termo final em' 
27. 01. 94. 
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DOTAÇÃO 

FUNDAMENTO DO 
CONTRATO 

TERHO DE 
RECISÃO 

CLÁUSULA 
PRIMEIRA 

CLÁUSULA 
~F;GUNPA .. 

CLÁUSUAA 
TERCEIRA 

TER\10 DE 
RECIS1\o 

QAUSIJLA 
PRIMEIRA 

Q!\IJSULA 
SEGUNDA 

QAUSU[A 
TERCEIRA 

ENG2 

Às despesas desce convênio é que c~ 
rrerao á conta do Elemento de Des~~ 

sa 4110. 00. - Obras e instalaç'ões 

O presente Convênio t .em respaldo 1~ 
gal no § 1• do art. 25 da Consti tuic.ãc 
Federal, art. 12 § 4g ,ll6 e 119 , e 
I e XIX da Constituiçao do Estado do 
!>.ma pá. 

Contrato n2 035/93-SOSP,entre · o 
GOVERNO DO ESTADO DO AHAPÁ' e a 
firma SENCOL - CONSTRUÇÕÉS ~e-'CQ 
HÉCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 

Fica rescindido a partir desta ' 
data a ordem de execução de · se~' 
viços, que tem por objetivo. a 
INPLANTAÇÃO DAS UNIDADES TERMO -
ELÉTRICAS EH CALÇOENÉ,neste ESTA 

DO. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AHAPÁ, a 
través da SEFAZ, pagará ao CONTRA 
TADO ao valor correspondent e do i 
serviço executado . 

Firmou-se o presente instrumento' 
05(CINCO) vias d~ iguais valor e 
forma, na presença de duas test~ ' 

munhas. 

E'G' ~"<C~ G 

/ INTERVENIENT 

Contrato nQ 050/89- SàSP entre o ·, 
ESTACO CO IWrP.PA E A FIRI1A ESTAC(JN 

ENGENHARIA S/A. 

fica rescindido e partir destp dd~ 
ta a ordem de execução de serviç~s 
que tem por objetivo e DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DE RUAS E 
AVENIDAS DE MACP.PA. 

O GOVERt>.G CO . ESTAOO CO IWrP.PA, f!tr!!' 
vés da SEFAZ, pagará f!O CONTRATAOO.' 
o valor correspondente do serviço • 
executado, 

Firmou- se o presente instrumento 05 
(CINCO) . vias de igueis . velo r e fo.rma 
na presenç" de duas testemunhas. 

EXTRA'I'O DE INSTRU!!ENTQ CONTID~ 

TilSTRur.re~l'TO/P ARTES 

Contrato Administrativo nQ 068/93- SOSP., que 
celebram do . GOVERNO :00 ESTADO lX) ilJiíAPÁ e a Fima 
SÓ RID'OPJ.'!A EHGEll1lARIA E CONSTRUÇOES LTDA. 

:00 FUNDAME.NTO LEGAL 

O presente Cont rato tem respaldo legal nos-
artigos 25 § 12, 37, caput e inciso XXI da Consti 
tuição.Federal de 1988, nos artigos 12 § 42, 116 
e 119, i tens I .e XXVII da Constituição do :Amapá. 
de 1991. itas disposições que forem pertinente da 

/ 
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Lei nacional 8, 666.·, ae ~1 de junho de 1993 e nas 
demais disposições legais que lhe forem aplict 

. veis. 

:00 OBJETO 

Q presente Contrato . tem por objeto a exec!::,l 
ção, em reg:ime de empreitada global dos serviços' 
de Construção do Prédio· da Prefei tu:ra do Illunid 
pio de La.ran~al do Jari. ...., 

. :00 '·:PREÇO' 
.., - , 

O preço para a consecuçao do OBJETO, e de 
CR$ 13.606.490,37 (Treze MilhÕes, SeÚcentos e 
Seis Mil, Quatrocentos e Noventa Cruze'iros Reais 
e Trinta e Sete , Centavos). 

Dk .. IloTAÇÃO 

ls despesas decorrentes deste Contrato, coi 
rerão à conta (101) projeto/atividade 03070251.1 
276 - Construção e Adaptação de ImÓveis - Elemen 
to de Despesas 4110,00 - Obras e Instalações. 

DO Pliz'J.ZO 

·o presente Contrato terá ngencia de 210 ( du' 
zentos e dez) dias, iniciando-se em 01 ,de feverei1· _, 
ro de 1994 . 

EXTRATO DE INSTRffi.iENTO CONTRATUAL 

INS TRID.fi:NTO /PARTES 

Contrato Administrativo nº 066/93-SOSP., que . 
celebram do GOVERNO DO ESTADO DO .AIVIAP1l e a 'Fir 
ma SÓ REFORMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA~ 

:00 FUNDAMENTO LEGAL 

O :p r esente Contrato tem .respa ldo legal nos 
artigos 25 § 1º , 37, caput é inciso XXI da Cons 
titu.ição Federal de 1988, nos artigos 12 § 42-;-
116 e 119, itens I e XXVII da Constituição do 
,~upá de 1991, nas disposições que forem perti 
nente da Lei Nacional 8. 666, de 21 de jurü10 -de 
1993 e nas demais disposições legais que lhe fo 
rem aplicáveis. 

DO OBJETO 

O presente Contra to tem :por qbjeto' a empre.i 
ta da global dos s~rviços de Reforma e .AmpliaçãÕ 
da E.P. G. de Munguba; . 

00 PP.EÇO 

O preço para a consecução do OBJETO, é de 
CR$ 37 . 654.000,00 (Trinta e Sete MilhÕes, Seis 
centos e Cinquenta e Quatro Mil Cruzeiros Reafs), 

. DA DOTAÇÃO 

Às despesas decorrentes deste Contrato , cor 
rerão à. co~ta · (lOl) projeto/atividade 03070251~ 
276- Construção e Adaptação .de ImÓveis .- Ele 
mente de Despesas 4110.00 Obras e Instalações. 

DO PRAZO 

O presente Cont rato terá .vigência. de 210 (du 
zentos e dez) dias iniciando-se em 01 de fevê 
reiro de :).994. 

/ 

EXTRATO DE INSTRU!'.!ENTO COfTTRATUAL 

lllSTRffii!ErZro /PARTES 

· Contrato Administrativo nº .067/93- SOSP., que 
celebram do GOVERnO DO ESTADO .:00 Ali-'IPÁ e a Fiima 

_SÓ P.EFOPJ\L\ EHGENHARIÀ E CONSTRYÇÕES LTDA • . 

])()' FUNDM!ENTO LEGAL 

O presente Contrato tem res:Paldo legal nos 
artigos 25 § 19 , . 37, caput e inciso XXI da Consti 
tu.ição Federal de 1988 , nos artigo.s 12 § 4º, 116 
e 119, i tens I e XXVII da Constituição do .Amapá , 
de 1991, nas disposições que .fbrem pertinente da 
Lei Nacional 8. 666, de 21 de j~~o de 1993 e nas 
demais disposiÇões legais que lhe fQrem · \ ·aplic!f 
veis. 

lXl' OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a empre i 
tada global dos _serviços de Refotma 'e J~~liaçãÕ 
da E.P.G. de Laranjal ·do Jari . 

:00 PREÇO · 

O preço para a consecução do . OBJETO, é de 
CR$ 13.115.943,23 (Treze Milhões, Cento e· Quinze 
~til, Novecentos e Quarenta e Três Cruzeiros Reais 
e Vinte e Três Centavos), 

DA' IDT.A:ÇÃO ' 

Às despesas -decorrentes deste Contrato, cor 
. rerão à conta (101)' projeto/atividade . 03070251~1 

276 - Construção e Adaptação de ImÓveis - E1emen 
to dê DespeSa.s 4110.00 - Obras e Instalações. -

: DÓ PlUZO 

O presente Contrato terá vigência dP. 180 
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(cento e oi tenta) dias, iniciando- se em 01. de fe
vereiro de 1994 • 

rER\10 DE 
1ECISAO 

QAUSULA 
PRIMEIRA 

CLAUSULA 
SEGUNDA 

QAUSULA 
TERCEIRA 

TERMO DE 
RECISÃO 

CLÁUSULA 
PRIHEIRA 

.CLÁUSUI;A 
SEF.UNJI)A ' 

CLAUSULA 
TRECEIRA 

TEFMO DE 
RECIS11o 

QAUSUL.A 
PRIMEIRA · 

QAUSULA 
SEGUNDA 

QAUSULA 
TERCE:tAA 

ENG9 

Contrato n9091/§l~SOsP, entre o• 
ESTAOO CO AMAPA E A FIFMA ESTACON 

ENGEf\HARIA S/A. 

Fica rescindido a partir desta _da 

ta a ordem de execução de serviços 
que tem por objetivo os ser.viços ' 
ae Aterro e construção d9 196 casa 
na Aree do SHIBAYAMA;ne baixada do 
Japonês, neste cidade, 

O GOVERNO CO ESTADO DO AMAPA, atrF' 
. vés da SEFAZ 1 p~gerf. fiO CONTRATAOO : 
ao valor correspondente do serviço 
.executado. 

Firmo\J-Se o presente instrumento 05 

(CINPD) vias de iguais valor e forme 
na presença de duas testemunhas. 

:Contrato nQ~Ol/91-SOSP, FIR!o!ADO ENTRE 
a EGC- Et-!PRESA 'GERAL DE CONSTRUÇÕE~ 1 

LTADA. ' 

:Fie~ rescindido a partir desta data o 
Oràem de execução de serviços, que 
tem por objetiVIll a Reforma Geral e 1 

Fornecime11t o de Equipamentos c1c. EPG 

f, . 

: 0 GOVERNO DO ESTADO DO AHAPÁ , através 
da SEFAZ, pagará ao valor correspond~~ 
te do serviço executado. 

:Firmou-se o presente inst~umento 05 
CINCOO vias de iguais valor e forma 

as . 

Contrato nQ 136/92- SOSP , entre o 
ESTACO CO AMP.PA e f. firm" SANECIR ' 
LTDA- SANEAMENTO ENGENHARIA CIVIL 
E POOOVIARIA. 

: Fica rescindido " pRrtir destP . d:: 
' ta a ordem de execução de serviços , 

que tem ' por objettvo e IMPLANTAÇAO' 
DAS VIAS ADJACENTES , AO CANAL DE M8 
CPO- DRENAGEM 00 P~COVAL,nesta. cidade 

O GOVERt>.G 00 ESTAOO CO AMP.PA,attavés 
da SEFAZ ,pagaré ao CONTRATA[() ao v_§ 
lor correspondente do serviço exec~' 
ta do. 

Firmou.-se o presente instrumento '15 ' 
(CINCO) vias de . iguE"is valor e FormP r 
na presença de duAs testemunh~s. 

ENG9 

~------·-------~------------.------------~------~--------------------------~~~----------------------~ 
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SEFAZ 

PORTA~IA (r) Nº 007/94- DAT/SEFAZ 

ESTABE:LECE O VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCA·L DO ES 
TADO DO AMAPÁ - UPF/AP, PARA ATUALIZACÃO MONETA 
::liA nos TRIBuTos DE suA coMPETÊNciA DURANn o t=ts 
D:S FE'I::~EElO. 

O SEC~:STÁ]IO DZ ESTP~O DA FAZENDA DO A}~Á, no uso dae atri 
bt.:!.çÕes c:ue lhe se.o confer-ide.s ::>o:- lei e de acordo corno prece i tua o a:-ti 
go 2º co Decreto n2 180 , ce 17.02 . 92 do Governo do Estaco. 

:l E S O L V E: 

12 - Este.bel P"P.:' o v~J ... ~ da Unidade Padrão Fiscal co Estado 
UPF/AP em C]t, 15 . 500,00 (Dezesseis mil c ouinhentos crt.:zeiros reais) pa.J;'G: 
vi:5c:•e.r- c!t.:ra.nte o mês de feve :-ei:-l. 

Pe.rágre.fo Único - A ex::>re~s~o wone t ária ~a UPF/AP diár:~ a 
partir- deste valo~·. ec:cive.lerÉ. à UFB dii.::-ia, edi!:ada pelo Departamento 
ce. ~eceite. Fecere.l. 

22 - Este. ?ortar ie. entrari e~ vigor na data de sua publ ica 
çe.o, co~ efe ito e. ::>e.rtir de 12 de fevereiro ce 1994 . 

PUBLIQUE- SE E CU~I?~A-S3 . 

GABINETE DO SEC~ETÁ]IO DA FAZ;<;NDA , er.1 11 de fevereiro de 1994 . 

J DS,f: EDSON SARGES 
Secretirio de :Sstt.dc da Fazenda do ."u~a.Já 

DEPARTAMENTO Dt: AOONISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

O GOVEROO DO ESTADO DO AMAPÁ, informa qt.!e o Conselho NG:cional de 
Poli tica Fazendária aprovou a prorrogação dos beneficios fiscais referentes ao ICMS - Im 
posto sobre Circclação de ~rcadorias e sobre Prestação de 0crviços de Tran...."!JJrtes Ih 
terestadual e Inte=icipal e de C<m.:nicação à Área de Livre canéi~io de Macapi e ~ 
tana. 

O Convênio ICio!S 124/93, de 09. l2 . 93 c:ue prorrogou os beneficios 
até 30.04 .95 prevê a aplicação a sistemática anterionnente adotada ro ...:OOVênio ICl.fi 
127/92, de 25.09. 92, <::~.:e ora republicanos na integra. 

Passamos igl.!almente a publicar os Convênios ICMS 121/93, 124/93 , 
126/93, 127/93, 136/93, 139/93 e 147/93; befn corr~ os Ajustes SINIEF n2s 02/93, 03/93 E 

04/93 aprovados pelo Cooselho de Pol :í.tica Fazendária - CJNFAZ ÍJ!l)lementados pelo DecrE 
to 094/94 de 20/01/94. • 

CONVÊNIO IOO 127/92 
Regclarenta o Convênio ICMS 62/92, de 25.06 .92 , 
que estende a Área de Livre carércio a isenção 
às remessas de prodt.:tos industrializados previs 
ta no Convênio ICI>I 65/ 88, de 06 .12.88. -

O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretirios 
de Fazenda, Economia ou Finmças dos Estados e do Distrito Federal, na 681 Eleunião Ordi 
nária. do Conselho Nacional de Poli tica Fazendária, realizada em Cuiabi-Ml', no dia 25 cte 
seterrt!ro de 1992, tendo em vista o disposto na Lei ~lementar n2 24, de 07 de janeiro 
de 1975, bem assim as disposições dos artigos 102 e 199 do CÓdigo Tributário Nacion8l 
(Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966) , resolvem celebrar o seguinte : 

CONVÊNIO 
Cláus..:la primeira - A &.;perinteruência da Zona Franca de Maneus 

(SUFRAMA) e ~>E Secretarias de Fazenda dos Estados do Pmapá. e Roraima efetiv8Fae ação 
integr-c.da ;Jé:.-"'8. efeito de controle da entrada de mercadorias nas Árees de Livre carércic 
de Macs.oá, Santana, Bonfim e Pacaraima, oriundas de QUalc:uer ponto do Território Nacio 
nal, nos tei'!OOs previstos no Convênio ICMS 52/92, de 25 de junho de 1992. -

Cláusula segurxja - As Secretarias de Fazenda dos Estados do Pma 
pi e Roraima e a SUFRAMA farão vistoria conjunta de todos os produtos beneficiados can 
a isenção prevista no Convênio ICMS 52/92, de 25 C.e junho de 1992, que ingressarem nas 
Áreas de Livre carércio de Macapi, Santana, Bonfim e Pacaraima, à vista da apresentação 
previa das 2• e 31 vias da Nota Fiscal , do Manifesto de Carga, do Conhecimento ou Decla 
ração de Transporte. observado. no qJe couber. o disposto no artigo 49 do Convênio ce 
15 de dezerrt>ro de 1970, ql.!e instituiu o Sistema Nacional Integrado de Informações Eco 
nânico-Fiscais, na redação dada pelo Ajuste SINIÉF 22/89, de 7 de dezembro de 1989, e 
na Portaria n2 204 - SUFRAMA, de 14 de dezermro de 1989, devendo ser aposto naqueles 
docurentos carintx> Único e padronizado, can o núrero da matricula e a o::.ssinatura dos 
funcionários vistoriadores da SUFRAMA e das Secretarias de Fazenda dos Estac.'os do Pmc. 
pie RorE.i.ffia. 

§ 12 - Tratando- se de mercadorias transoortadas em veicules de 
carga, não seri realizada vistoria para fins de intemanento ~aso sejam constatadas ev!. 
ciências de manipclação do conteÚdo t ransportado, tais caro ct:ebra de lacres e desl~ 
mcntos. 

§ 22 - Na hi;JÓtese do parágrafo ant erior, os 1\.:ncion.ários visto 
ri.~ore~ f!lRl)orarào relA.tÓrio circun.<:t,.nciRrlo no f"'to, rle cu,io conte(JCio rlevero ser rlfldR 
c tP.ncia fiO.<; l>'.<:trulos ele or111.em rl"'s mercPdori;:~.o;, 

§ 32 - O nrru>.o nAI"" "'nresent8c;iio c'os rloct:wnento~ referirlos no "c"' 
put" é ele <; (cinco) oi"'·"• contano.<: ri:~ rl"'t:R elo efetivo ingre~~o ""~ mercRnoriA.s no~ ter 
r i t.Ório~ clo.c; F.RtatiOR do Amafli.. e Rorllima . -

l':lÁt.L<;tJlfl. tercetrfl - o inteTTJRment.o rlfl.c; mercRrlori"·" Rero formA.li 
?.mio, Ren;<rilrlamente , nel"'s Secret.Ari~ts riA. FAZenrlR elos "'.<:t.P<ios elo Arn:mÁ e RornttM e nel; 
SIIFRAMA, meõiante R fUig~iio no.<: cioct.re'ntos refericio.<: M l':lÁac;ul-" Regunrl"' , deRrle 
~'e Rnresentaoos flté 10 (de7.) rliRs contArlos nA efetivR I'P.-"li.7.Ac;iio riR vtRtoriR . 

P~Mfo (Jntc:o - A Sll"'RAMA reterÁ " ::li vi-'l rtR Not>l FtscRl, mJ.e 
será ::.múVRdA em Mac::.ni! e Bo::l VistA , Mri'l ::.rtOC'M cios nrocPrlimentos '11"P.vi«to.<: no r:onvê 
nio ICM 2<;/84, ele 11 ele Reterrt'lro ele 1984 . 

ÇlÁJ.L<;tUA ~'"rta - F..<:gotflõoR o.c: nrm~o.<: nrevistoR no § ::l2 ria l':lÁu 
R~llR Regunda e 1'\0 "cRnut" ciR GlÁtt<ollA terceir;:,, 011 ain<l::. ocorri.d~> ,. '1ipÓteRP. nreviRt; 
1'\0 § 12 <i11 r.rJuLc:ula Rep,unda , é verl::.riA " f ol"'l1flliZRGào do intemRmento, ficM<lo nre,iudic" 
dA a iRP.nc;ão nrevi!>t:R 110 r.onvênio l(}I.S <;2/ 92 , rle ?<; ele ,i•m'1o ele 1992, A<!nrlo o irnnosto: · 
rtevido À unirli!rleR f~erada. de origem, exigivel "' !)IU'tir do memento em m~ tenl-Ja ocorri 
cio R sai~ do estabelecimento remetente , com i'ltu'll17..f!GRO ITlCYletáriR e RCréscimoR lP.gftiA-:-

GlÁu<;tlla mlint.<l - OA F.AtRcloR e o Distrito Feoeral poderiio, a 
mmlruer memento , ROlici tru- ria StiFRAMA ou rtas SflCretarias rle FazenrlA ôoR .-.c;t>lno~ elo Ama 
nf. e Roi'IIiJTI;:, infoimRc;ÕP.A coonlementareR a reRnei to cio proces.<:o oe intemanento rle merc; 
do ria<:, <11Je eleverfio Rer orestrui;:~.c; 110 nrazo mÁximo ele ::10 diAs . 

GlÁJL...,lla ReXt.<l - A fiscfll.i?_ru;ão doR P.RtahelecirnentoR eleAtiMtá 
rios J'X)Clero Mr exercidA nor agente~ fisci'lis o::..c; tmi'n~es f~rlernti;:~.-. rle origem o::..-. mer 
cruloriaR, medilmte F!U.torizaçM 01 1 creciencifllnf'nt.o coocerlinos ne1R!> Secrel:ru'i-'ls de F"'ze;;
ro. dos ~".c;trulos no AmanÍ.. e RornirM. 

C:1Ál.L<;tJlfl. ~ttrm - OcorridR " 'únÓt.eM nrevist..A. M l':lÁu.coll.R ("'Uin 
ta. do r.onvÊ'liO lJ~ n'>/88, ele OFi rle rle?P.mhro de 1988 , o ao;t;ll)e1ecimP.r'lto deRtio;:,tÁrio f.Í 
Cl'l.rá SJ1,1eito i'R regrn..<: da legt"'1i>GÂI'J tril-:11t~~riR da unid~e fe<ierR.Cia oe nrigem . -

.... , : - .. o. - ... 

• 

até 31 ~e rte7.emhro ne 1993. 

Cui;>))Á, MT, ;><; riP AAtP.m'1ro ele 199::> . 

COl'fVENIO N• 01/93 

Convênio que entre si celebram ns Secreta.nns de 
f azenda, Ecooomia ou Finanças dos Estados 
sifmStarios o Depenamento de Policia Rodoviaria 
Federal, obJetivando estabel.ew a cooperação dos 
participes no planeiamento, coordenaç!o e 
execução de atividades conjuntas, coac.enr.rotes a 
fisea!izaçao na ciiculaçAo de Illt:ICIIdorias e 
serviços oorrelatos. 

A! Secretari•s de Fuenda, Economia ou FiMJlÇlU dO! Estados do Acre, A.aulpá, 
.AIDaJciM!, &laia, Ceará, Espfrilo Sulo, Goiás, Maruhlo, MaiO Grosso, MalO Grouo do Sul, 
Puâ. Puafb•. Puuá, Pernambuco, PiauJ. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ror..dôni.ll, 
Roraima, Santa C.tlll'iM, Sio P•ulo, SeJ"Eipe e T oauuins,neste alo represemaclo6 pelos rwpectivos 
Sec:etanos de Faz.cndo., Economia ou Finanças, e o Departameato de PoUda Rodoviária Federal, 
óJ'IIO do Mini!Urio da JustiÇll, neste ato reprexntado por seu diretor resolvem celebrar o preseote 
Convênio, observada!! as dt~-postçôe9 da Lei n• 8.666, de 21 junhO de 1993, no que couber, do Decreto n" 
93.8i2, de 23 de dezembro de 1986, e da Instrução NOI1D.8tiva D0 02, de 19 de abril de 1993. da 
~do Tesouro Nacional, mediante as cláusula e condições seguintes: 

Y Cláusula primeira • Do Objeto 

I O presente Convênio tem por objeto estabelecer a cooperação dos participes no 
~iamento. eootdenaçao e execução de atividades coojuntaa, coocernemes à fiac:ahza.çio na cuculaçào 

de mercadorias e serviços correlatos, entre as Secretarias de Fazenda, Economia ou Finanças dos 
Estados stgnatarios e o Departamento de Polib.ca Rodovi!ri.a FederaL em relaç!o a contnbumtes e 
responaaveiS por tributos estadU81s, resguardando-se o limite de oompeteDC.Ia dos respecllvos OJ'l!ãOS 
envolvidos. 

\çA Cliumlu'l••d•-O.-
~':. \ As atividades conjuntas, 11 que se refere a cláusula primeira compreendem as ~tçôes de 
fiscalizaçto integrada, por pane das respectivas Admimstrações FazendAnss, observados os lunnes de 
territorialidade. exercidas Dos postos de fiscalizaç!o das Secmarias de Fazenda. Economia ou Finanças 
dos Estados signatArios e do Departamento de Policia Rodovi!ri.a Federal, em pedágios e b&lanças, bem 
como em operações de "comandos", preVUIIIIente canuméados, realizados em rodovias feqems. 

P•rãcrafo único. As atividades coojunlas serão planejadas, coordenadas e executadas 
pelo participes, no âmbt~e suas respectivas áreas de~o. 

""~ ~liusula terceira -Das Obrigações 

-....:._ , Eru decorrêncta dl' disposto na clausula prunel:"..t. os parucuxs cvmpromctew·sc:: a, 
seguinte 

I • Secretanas de Fazenda, Economia ou FllliiDÇ8S • encaminhar a ~·lpttlDte!ldenclll de 
Pohcta RodoVJana Federal. seàtada na respecuva Unidade Federada. cronograma de execuç.ào dos 
servtços de fiscalização, com antecedência de 72 tsetenta e duas) horas, salvo nos casos de 
excepctonalidade. 

' Il · Departamento de Policia Rodoviária Federal · autonzar, quando formalmente 
citado pelos ~s convenentes, e observad09 ?s preceitos tecniCOii de J.DSta.l.açào e utilização. _ a 

inStalação de eqwpamentos,. de Sl8tema8 de comumcação em seus respectivos postos de fiscal.izaçáo. 
visando a transmissAo de mensagens entte os orp!os envolviciru, observando-se a. sintoruzaç!o em 
trequéDcta exclus1va, devendo as despesas decomDtes da aqumçilo e mstalaçilo desses eqwp.ounento~ 
ser de intl!llll respoosabilidade do óflliiO fazendario solicitante 

P•ncnfo primeiro. Os signatanos deste Convéruo obngam-se mutuamente a prestAI 

' ooio material e humano, bem como ao franqueame1110 de suas mstalaç.ões aos ~tes dos rei'endos 
, desde que devidamente identificados. 

~ Paricnfo segundo. O Departamento de Policia Rodoviaria Federal podem. 
e ionalm.ente, caso não disponha de efetivo suficiente para a execuc!o dos serVIÇOS objeto deste 
C venio, delegar competência à Policia Militar :futadual, DO sentido de prover apoio às Secretanas de 
Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados signatários, no perimetro da rodovia fOOeral, defronte a 
ârea circunscrita aos postos de fi.seal.izaçAo tributária, no que tange às situações de comandos 
ex1ntordinArios, especificos de tributação, sob a coordenação e supervisão dos Chefes das Delegacw do 
L-=panamento de Policia Rodoviana Federal, no âmbtto Jurisdictonal, resguardando-se os hmnes das 
respectivas competência.!. sendo que os integrantes das Pohcia:s Militan:s Estaduais devmo abster·se da 
fisc&ização do trânsito. 

Cliusula quarta - Das despesas 

As despesas dec:orrentes de mobilização extraordinana de functODArios da Policm 
Rodoviana Federal, que eventualmente não esleJIIIll previamente escalados ou deslocados de suas 

i
·vas sedes de lotação, serão de inteira ~ponaabilidade do orglo solicitante. 

Cliusulli quarta · Da vigência e das alterações 

O presente Convênio vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir de sua publlcação no 
Oficial da União, podendo ser prorrogado ou alterado. desde que haja coDcordãncta ~os 

partlctpes. mediante Termo Adiuvo. _J // \ 

Cliusula sesta • Da denuncia (})' ! 

Os pertlcioes poderio denWICI&l' o presente Coo.vê.uio, a qu..lquer tempo, de camum 
IICQIÕo ou unilateralmente, devendo, neste ultuno caso, ser a denuncia funnahzada, mediante' 
com~o com prova de recebimento e 8Diecedênc•a minima de 60 (aessenta) dias. -

~ \ P•ritnfo único. Coostitui motivo especifico pera denúncia, ind~eme d(< 
ootifica.ç.ilo. a supe!'V\llllencia de ato. fato ou norma que impossibilite sua execucãn '\N' \.. )1 / 

Cliusula sêtima • Da publ.icaçlo 

O presenie Convêmo sem publicado uo Diário Oficllll dll UuiJio. pela Secrelllnll 
Execuuva da CoiDJ.Saào Nactonal de lnten:ãmbio de Tecmcas e Informações FtsC8.1S (CONIF), no prazo 

Ç"'·:::=:~"""~""""'-
/\ Para dirimir quaisquer dúvidas <X'iundas deste Coovênlo, que n!o possam ser 
'>Olucionadas admini!trativamente entre os convenent.es, fica eleito o foro da JustJça Fedem! de 
BrasiliaJDF, com renúncia de qualquer OUtro, por nwa privi.legwio que seja 

E, por est.amn, assim, acordes com as ~ e cláusulas aqui eatabele<:idas, os 
"mos fumam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de tgual teOr e fOrma, na presença das 
- .mhas abaixo, que tambem o subsaevem. 

n---!', ,: -
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Pelo DPRF/MJ 

. Secretarias de Fazenda, 
aomia ou Finanças dos Estados e 

~-Distrito Federal: 

ACRE 

AMAPÁ 

AMAZONAS 

BAHIA 

CEARA 

CONVÊNIO ICMS 1 21/~3 

Allcra o. Convênio ICI\IS 85/93, de 
10.09.93, que dispõe soi.lrc. a sui.lstituiç:io 
tributária nas operações· com 
pneumáticos, câmaras de ar .e .protetores. 

O Ministro de Estndo da Fazenda e os Secretários de Fazcndn, l!.conomia ou 
Fiu·ançns dos Est11dos e do Distrito Federal, na 72' reunião ordinária do Conselho ;Nacional de 
Politi7a Fazendária, realizada em Brasília, DF, no dia 9 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto 
na Le1 Complementar n• 24, de 07 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte 

CONVÊNIO 

Cláusula primeira fica acrescentado à cláusula terceira do Convêruo ICMS 85/93, de 
10 de setembro de 1993, o§ 3°, com a seguinte redação: 

"§ J• - Nas operações com destino ao ativo imobilizado ou a consumo do adquirente, a 
base de cálculo corresponderá ao preço efetivamente praticado na operação." ' 

Cláusula scgunda .A cláusula quinta do Co~vênio ICMS 85/93, de 1 O de setembro de 
1993, passa a vigorar com a seguinte redação: I 

"Cláusula quinta O valor do imposto retido será a diferença entre o calcUlado de acordo 
com o estabelecido na cláusula terceira e o devido pela operação normal do estabelecimento que efetuar 
a substituição !ributária, devendo ser recolhido até o 9• (nono) dia do mês subseqüente aÓ da retenção." 

· Cláusula terceira - Este Convênio entra em vigor na data da p41J!icação de sua 
ratificação na~ retroagindo efeitos a 1• de novembro de 1993, em felação à sua clãósula primeira. \ 

/\ .. ( </ \, 
\ -

CONVÊNIO ICMS 124 '/93 

Prorroga disposições de Convênios que 
concedem beneficios fiscais. 

O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Economia ou 
Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na 72' reunião ordinária do Conselho Nacional de 
Política Fazendária, realizada em Brasília,DF. no dia 9 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto 
na Lei Complementar n• 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguiri'te 

·; 

CONVÊNIO 

Cláusula primeira Ficam prorrogadas, até as datas indicadas, as disposições contidas: 
I - até 31 de março de 1994, no Convênio ICMS 10/8 1, de 23 de outubro de l98d. 

I!- até 30 de junho de 1994: 
OI. no Convênio ICMS 104/89, de 24 de outubro de 1989; 
02. no Convênio ICMS 36/92, de 03 de abril de 1992; , 
03 . no Convênio ICMS 164/92, de 15 de dezembro de 1992, , 
04. no Convênio ICMS 94/93, de lO de setembro de 1993; 
05. 10 Convênio ICMS 108/93, de 10 de setembro de 1993. 

111 -até 30 de abril de 1995: . 
O I. no Convênio ICMS 74/90, de 12· de dezembro de 1990; 
02. no Convênio ICMS' 87/90, de 12 de dezembro de 1990; 
03. no Convênio ICMS 16/91, de 25 de junho de 1991; 
04. np Convênio ICMS 39/91, de 07 de agosio de 1991; 
OS. no Convênio ICMS 51/91. de 26 de setembro de 1991 ; 
06. no Convenío ICMS S2/91, dé 26 de setembro de 1991; 
07. no Convênio ICMS 81/91 , de 05 de dezembro de 1991; 
08. no Convênio ICMS 82/91, de OS de dezembro de 1991; 
9. no Convênio ICMS 02/92, de 26 de março de 1992; 

I . no Convênio ICMS 25/92, de 03 de 'abril de 1992; 
1 no Convênio ICMS 78/92, de 30 de julho de 1992; 
12. no Convênio ICMS 97/92, de 2s de setembro de 1992; · 
13. no Convênio ICMS 99/92, de 2S de setembro de 1992; 

\ 1 ff~ /; 14. no Convênio ICMS IOI/9Z, de 25 de setembro de 1992; 
A ,J,·A · I S. no Convênio ICMS 114/92, de 25 de setembro de 1992· 
) 16. no Convênio ICMS li S/92, de 2S de set~mbro de 1992: 

17. no ConvêniQ. ICMS 124/92, de 25 de setembro de 1992; 
·18. no Convênio ICMS 127/92, de 25 de setembro de 1992; 

' 19. no Convênio ICMS 129/92. de 25 de setembro de 1992; 
20. no Convênio ICMS 146/92, de 15 de dezembro de 1992; 

- . no onvênio ICMS 150/92, de I S de dezembro de 1992; ;v22. no C nvênio ICMS ISS/92, de 15 de dezembro de 1992; 

\ 

23. no C vênia ICMS 06/93, de 30 de ab'ril de 1993· 
· 24. no Convênio ICMS 08/93, de 30 de abril de 1993;• 

\ 2S. no Convênio ICMS 31/93, de 30 de abril de 1993; 
\ · • 26. no Convênio ICMS 40/93, de 30 de abril de 1993; 

\ \ / 27. no Convênio ICMS S7/93, de 10 de setembro de 1993; 
·\ Í 28. nc Convênio ICMS S8/93, de lO de setembro de 1993; 

29. no Convênio I,ÇM8 73/93, de 10 de setembro de 1993. 

IV - até.31 de dezembro d~ 1995: 
OI. no Convênio ICM 38/82, de 14 de dezembro de 1982· 

_·02. no Convenio ICM 10/87, de 30 de junho de 1987; ' 
03 . no Convênio ICMS 24/89, de 28 de março de 1989; 
04. no Convênio ICMS 23/90, de 13 de setembro de 1990i 
05. no Convênio ICMS 38/91; de 7 de agosto de 1991; 
06. no Convênio ICMS 4i/91, de 7 de agosto de 1991; 
07. no Convênio ICMS 75/91,' de 5 de dezembro de 1991 · 
08. no ·Convênio ICMS 03/92, de 26 de março de 1992. ' 

V - por prazo indeterminado: 
O I. no Convênio ICM 1217S, de 15 de julho de 1975; 
02. no Convênio ICM 44/75, de 10 de dezembro de 1975· 
03. no Convênio ICM 7/77, de 1S de abril de 1977" ' 
04. na cláusula décima primeira do Convênio ICM 3s!77 de 7 de dezembro de 1977" 
05. no Convênio ICM 4/79, de 8 de fevereiro de 1979; ' 
06. no Convênio ICM 25/83, de 11 de.outubro de 1983; 
07. no Convênio ICM 56/86, de 09 de dezembro de 1986; 
08. no Convênio ICMS 112189, de 7 de dezembro de 1989· 
09. no Convênio ICMS 67/90, de 12 de dezembro de 1990: 

. .Cláusula segunda Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua 
ratificação nac1onal. produzindo efeitos a partir de I • de janeiro d~ 1994. v 
-~~if1 i)i. ~"""''1.''''~t'''~' 

' · ~·· ... ~~& 
-~~~( 

~ g 

CONVÊNIO ICMS 125/93 

Alterá dispostivos do Convênio ICMS 
91/89, de 22.08.89, que es.tende aos 
produtós semi-elaborados o mesmo 
tratamento dado às exportaçõês. 

O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Economia ou 
Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na 72' reunião ordinária do Conselho Nacional de 
Política Fazendária, realizada em Brasília, DF, no dia 9 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto 
na Lei Complementar n• 24, de 07 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte 

CONVÊNIO 

Cláusula primeira O inciso I da cláusula primeira e a cláusula segunda do Convênio 
ICMS 91/89, de 22 de agosto de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"I - empresa comercial que opere exclusivamente no comércio exterior ou empresa 
comercial exportadora, enquadrada nas disposições do Decreto-lei federal n• 1.248, de 29 de novembro 
de 1972;" · 

"Cláusula segunda Para aplicação do disposto neste Convênio: 
I - os destinatários indicados nos incisos I, III, IV e V da cláusula primeira, deverão 

requerer a adoção do regime especial à Secretaria da Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados e do 
Distrito Federcl; 

I! - o estabelecimento remetente, a critério da .Secretaria da Fazenda, Economia ou 
Finanças dcsEstados e do Distrito Federal, deverá possuir autorização em regime especial; 

Ili .: os contrjbuintes mencionados nos incisos anteriores deverão, também, observar 
outras condições ou mecanismos de controle estabelecidos na legislação de cada Estado ou do Distrito 
Federal. 

Parágrafo único O regime especial a que alude esta cláusula poderá ser concedido, 
desde que, cumulativamente, os destinatários mencionados na cláusula primeira assumam: 

I - a responsabilidade solidária pelo recolhimento dos débitos fiscais, quando for o caso; 
2 - a obrigação de comprovar, em relação a cada estabelecimento.fabricante, que as 

mercadorias foram efetivamente expo 
Cláusula segunda E te nvênio entra em vigor na data dá publicaçã~ de sua 

~~/ ~-
~ ',J I 

't_ \ ',, ~ 
!/ . 
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CONVÊN~O ICMS 127/93 

Altera dispositivos do Convênio ICMS_ 
88/89, de 22.08.89, lque dispõe sobre a. nao 
incidência do imposto nas saídas com o 
fim específico de uportaçio para os 
destinatários que indica. 

O Ministro de Estado da l"uenda e os Secretários de Fazenda, Econ~mia ou 
Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na 72' reunião ordinária do Conselh~ Nact~nal de 
Política Fazendária, realizada em Brasília;DF; no dia 9 de dezembro de 1993, t~do em VIsta o disposto 
na Lei Complementar n° 24, de 07 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o segumte 

CONVÊNIO 

~ ru .. ola primoi" O i"i~ I d• '""""' primOn o o di•'"'• ""'""' do co,;,;o 
) ICMS 8IV89, de 22 de agosto de 1989, passam a vigorar com a seguinte reda~: . 

"I • empresa comercial que opere exclusivamente no comercto cxtenor ou empresa 
j comercial exportadora, enquadrada nas disposições do Decreto-lei federal n• 1.248, ~e 29 de novembro 
~de 1972;" 

"Cláusula segunda Para aplicação do disposto neste Convênio:. . . 
I - os destinatários indicados nos incisos I, III, IV e V da clausula pnme~ra, deverão 

requerer a adoção do regime especial à Secretaria da Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados e do 

Distrito Federal; . . . · da 
li - o estabelecimento remetente, fabricante ou suas filiais, a cntcno da Sec!etana 

Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados e do Distrito Federal, deverá possuir autorização em 

regime especial; . b 
lll . os contribuintes mencionados nos incisos anteriores deverão, também, o ~r:ar 

outras condições ou mecanismos de controle estabelecidos na legislação de cada Estado ou do Dtstnto 

Federal. . . edid 
Parágrafo único O regime especial a que alude esta c~àus;uJa podera ser cone o, 

desde que, cumulativamente, os destinatários mencionados na cláusula pn_me~ra ~: . 
1 - a responsabilidade solidária pelo recolhimento dos débttos ~scats, quan~o for o caso, 
2 - a obrigação de comprovar, em relação a cada estabelectmcnto fabncante, que as 

mercadorias foram efetivamente exportadas." 
Cláusula segunda Este Convênio entra em vigo( na data da publicação de sua 

rat~cação ~~ v :;~f 
0.-e .· \ , '.:// 
h} · f 1.r/1 

~i~/ 
CONVÊNIO ICMS13&'93 

Estabelece regime especial de tribulllção 
para as operações com equinos de raça. 

O Ministro de Estado da. Fazenda e os Secretários de Fazenda, Economia ou 
Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na 72' reunião ordinária do Conselho Nacional de 
Política Fazendária, realizada em Brasilia, DF, no dia 9 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto 
na Lei Complementar n° 24, de 07 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte 

CONVÊNIO 

Cláusula primeira O imposto devido na circulação de equino de qualquer raça, que 
tenha controle genealógico oficial e idade superior a 3(três) anos será pago urna única vez em um dos 
seguintes momentos, o que ocorrer primeiro: 

I - no recebimento, pelo importador, de equino importado do exterior; 
11 - no ato de arrematação em leilão do animal; · 
lll - no registro da primeira transferência da propriedade no "Stud Book" da raça; 
IV- na saida para outra unidade da Federação. 
§ 1"- A base de cáclulo do imposto é o valor da operação. 
§ 2° - Na hipótese do inciso 11, o imposto será arre<:4dado c pago pelo leiloeiro. 
§ 3°- Nas saidas para outra unidade da Federação, quando inexistir o valor de que trata o 

§ 1°, a base de càlculo do imposto será aquela fixada em pauta. 
. § 4° - O imposto será pago através de guia de recolhimento específica, da qual constarão 

todos os elementos necessários à identificação do animal. 
§ 5° - Por ocasião do recolhimento do tributo, o imposto que eventualmente tenha sido 

pago em operação anterior, será abatido do montante a recolher. 
§ 6° - O animal em seu transporte deverá estar sempre acompanhado da guia de 

recolhimento do imposto e do Certificado de Registro Definitivo ou Provisório, permitida fotocópia 
autenticada por cartório, admitida a substituição do certificado pelo Cartão ou Passaporte de 
Identilicaçio.fomecido pelo "Stud Book" da ra~ que deverá conter o nome, a idade, a filiação . demais 
características do animal, além do número de registro no "Stud Book". 

§ 7" - O animal com mais de 3(três) anos de idade, cujo imposto ainda não tenha sido 
pago por nio ter ocorrido nenhum dos momentos previstos nos incisos desta clàusula, poderá circular 
acompanhado apenas do Certificado de Registro Definitivo ou Provisório, fornecido jlelo "Stud Book" 
da raça, desde que o certificado contenha todos os dados que permitam a plena identificação do animal, 
permitida fotocópia autenticada por cartório, válida por 6(seis) meses. 

§ go - Na saida do equino de que trata esta cláusula para outra unidade da Federação, 
para cobertura ou para participação em provas ou p~ treinainento, c cujo imposto ainda não tenha sido 

t
ago, fica suspenso o recolhimento do imposto,. desde que emtida a nota fiscal respectiva e o retomo do 

mal ocorra dentro do pruo de 60(sessenta) dias,.. _ptÇrrogável, urna única vez.. por pcriodo igual f.>b.. 
enor, a critério da repartição fiscal" <11\fl P.sti YP.J'v vincu l<~drr R> rem, tente. . / I 

Cláusula segunda O equino de qualquer raça que tenha controle genealógico oficial e 
idade de até 3(três) anos poderá circular, nas operações internas, acompanhado apenclS do Certificado de 
Registro Definitivo ou Provisório, fornecido pelo "Stud Book" da raça, pennitida fotocópia autenticada, 
desde que o ~ficado contenha todos os dados que permitam a plena identificação do animal. 

Cláusula terceira As operações interestaduais como animal a que se. refere a cláusula 
anterior ficam sujeitas ao regime nonnal de pagamento do _ICMS. 

. ruusula quarta o proprietário ou possuidor do equino registrado que observar as 
disposições das cláusulas primeira e segunda fica dispensado da emissão de nota fiscal para acompanhar 
o animal em trânsito. 

Cláusula quinta Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação 

\. v . =FI 
~ \, \~dJ:f'W..DF,9ded ~od<l';i 

JJAJYr , , !if( ~ 1.tJJ:_ · 

nacional. 

(0~ --

CONVÊNIO ICMSB9/93 

Autoriza os Estados e o Distrito Federal a 
reduzir a base de cálculo daJ mercadorias 
que compõem a cesta básica. 

O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Economia ou 
Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na 72' rcunilo ordinária do Co~ Naci~nal de 
Política Fazendária, realizada em Brasília, DF, no dia 9 de dezembro de 1993, tendo em VISta o dtsposto 
na Lei Complementar n• 24, de 07 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte 

CONVtNIO 

Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a reduzir a base de 
cálculo do ICMS nas operações internas com mercaodrias que compõem a cesta básica, a urna 
carga tributária rninima de 12% (doze por cento). . . . 

Cláusula segunda Ficam os Estados e o Distrito Federal aut~~os a não_ ~XJgir a 
anulação proporcional. do crédito prevista no inciso D do artigo 32 do Anexo Umco do Convemo ICM 
66/88 de 14 de dezembro de 1988, nas operações de que trata a clàusula anterior. 

' Parágrafo único A fruiçio do beneficio de qué trata este Convênio fica condiciona~ ao 
cumprimento, pelos contribuintes, das obrigações acessórias instituídas pela legislaçio de cada umdade 
federada. 

O'usula terceira O disposto neste Con9ênio nio se aplica às unidades federadas que 
adotem alíquota inferior a 12% (doze por cento) e em relaçio, somente, ao produto beneficiado com a 
redução da carga tributária. . 

Cláusula quarta Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação 
nacional, produzindo efeitos no periodo de I" de janeiro a 3 I de dezembro de 1994. 

·~ ~~~"·-•Dí9ded~,.d~3 ~J 

Republicado por ter saído com incorreçio no titulo e na data no D.O.U. de 22.11.93. 

CONVÊNIO ICMS 147/93 

Convênio que entre ai celebram as Secretarias de 
Fazeada, Economia ou FinaDças dos Estados 
signatários o Departamento de Polícia Rodov~ria 
Federal, objetivudo estabelecer a cooperaçio dos 
partícipes no planejamento, coordenaçio e élecuçio 
de atividades conjuntas, concernentá à .fiscalizaçio 
na circulaçio de mercadorias e serviços correlatos. 

As Secretarias de Fazeada, Economia ou Fiaanças dos Estados do Acre, Amapá, 
Amazoaaa, Bahia. Ceará, Espírito Suto. Goiás, Maraahio, Mato Groao, Mato Grosso do Sul, 
Pari, Pam'ba, Parao" Peraambuco, Piaai, Rio Graade do None, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Roraima, Suta Catarina, Sio Paalo, SerJipe e Tota~~tias, neste ato representados pelos respectivos 
Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças, e o Departamento de Policia Rodov~ria Federal, 
órpo do Miailtmo da Justiça, neste ato representado por seu diretor resolvem celebrar o presente 
Convênio, observadas as disposições da Lei n° 8.666, de 21 junho de 1993, no que couber, do Decreto 
n• 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e da lnstruçio Normativa n° 02, de 19 de abril de 1993, da 
Secretaria do Tesouro Nacional, mediante as cláusula e condições seguintes: 

ruuula prillleira. Do Objeto 
O presente Convênio tem por objeto estabelecer a cooperação dos partícipes no 

planeiamento, coordenaçio e execuçio de atividades conjuntas, concernentes à fiscalizaçio na 
circulaçio de mercadorias e serviços co~os. entre as Secretarias de Fazenda, Economia ou Finanças 
dos Estados signatários e o Departamento de Policia Rodoviária Federal, em relaçio a contribuintes e 
responsáveis por tributos estaduais, resguardando-se o limite de competência des respectiv~s órsios 
envolvidos. 

Oáasula aepada. Da Execuçio 
As atividades conjuntas, a que se refere a clàusula primeira compreendem as ações de 

fialinçJo integrada, por parte das reapec:tivas Adrninistrlções Fazendárias, observados os limites de 
territorialidade, exercidas nos postos de fiscalizaçio das Secretarias de Fazenda, Economia ou Finanças 
dos Estados signatários e do Departamento de Policia Rodoviária Federal, em pedágios e balanças, 
bem corno em operações de "comandos", previamente comunicados, realizados em rodovias ~erais. 

Pari&nfo áaico. As atividades conjuntas serio planejadas, coordenadas e executadas 
pelo partícipes, no âmbito de suas respectivas áreas de atuaçio. 

Wusula terceira. Das Obrigações 

seguinte: 
Em . dec:<>rrência do disposto na cláusula primeira, os participes comprometem-se ao 

I - Secretarias de Fazenda, Economia ou Finanças - encaminhar á Superintendência de 
Policia Rodoviária Federal. sediada na respectiva Unidade Federada, cronograma de execuçio dos 
serviços de fiscalizaçio, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, salvo nos casos de 
excepcionalidade. · 

• D - Departamento de Policia Rodoviária Federal - autorizar, quando formalmeme . 
solicitado pelos demais convenentes, e observados os preceitos têcnicos de instalação e utilização.; a 
ínstalaçio de ~os de sistemas de comunicaçio em seus resoectivos l)Oitos de fiscalização, 
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visando a transmissão de mensagens entre os órgãos eh_votvl<los, ooservando-se a sintonização em · 
frequência exclusiva, devendo as despesas decorrentes da aquisição e instalação desses equipamentos 
sér de inteira responsabilidàde do órgão fazendáiia· solicitante. . 

Parágrafo primeiro. Os signatários deste Convênio obrigam-se mutuamente a prestar 
apoio material e humano, bem como ao franqueamento de suas instalações aos integrantes dos referidos 
órgãos. desde que devidamente identificado-s. 

. Parágrafo . segundo. O Departamento de Polícia Rodoviária Federal poderá, 
excepcionalmente, caso não disponha de efetivo suficiente para a execução dos serviços objeto deste 
Convênio, delegar competência à Policia Militar Estadual, no . sentido de prover apoio às Secretarias de 
Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados signatários, no peÍímetro da rodoyia federal, defronte à 
área circunscrita aos postos de fiscalização tributária, no que tange às . situações de comandos 
extraordinários, especificas de tributação, sob a coordenação e supervisão dos Chefes das Delegacias 
do Dep~rtamento de Polícia Rodoviária Federal, no âmbito jurisdicional, resguardando.:se os limites das 
respectivas competências, sendo que os integrantes das Polícias· Militares Estaduais deverão abster -se 
da fiscalização do trânsito. · 

Cláusula quarta. Das despesas . 
As despesas decorrentes de mobilização extraordinária de funcionários da Policia 

Rodoviária Federal, que eventualmente não estejam previamente escalados ou deslocados de suas 
respectivas sedes de ·lotação, serão de inteira respgn.sabilidade do órgão solicitante. 

Cláusula quarta. Da vigência e das alterações 
O presente Convênio vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir de sua publicação no 

' Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado ou alterado, desde que haja concordância entre os -
partícipes, mediante Termo Aditivo. · 

Cláusula sexta. Da denúncia 
Os participes poderão denunciar o presente Convênio, a qualquer tempo, de comum 

acordo ou unilateralmente, devendo, neste último caso, ser a denúncia formalizada, mediante 
comunicação com prova de recebimento e antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo único. Constitui motivo especifico para denúncia, independentemente de 
notificação. a superveniência de ato. fato ou norma que impossibilite sua execução. 

Cláusula sétima. Da publicação 
O presente Convênio será publicado no Diário Oficial da Uriião, no prazo máximo ,9e 20 

·(vinte) dias, contados a partir da data de sua assinattira. / 
Cláusula oitava. Do foro 
Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Convênio, que não possam ser -

solucionadas administrativamente entre os convenentes, fica eleito o fotó da Justiça Federal de· · 
Brasilia/DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

. E, por estarem, assim, acordes com as condições e cláusulas aqui estabelecidas, ·os 
signatários firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e fórma, na presença das 
testemunhas abaixo, que também o subscrevem. 

Brasilia, DF, 03 de novembro de 1993. 

AJUSTE SINIEF 02 /93 

r· 

Disciplilia procedimentos fiscais n serem · 
ollservauos na prática de operações· de 
consignação mercantil. 

. O Minist(o de Estado da Fazenda e os Secretário; de 'Fazenda, Economia ou 
Fm.a_nças dos Estados e · do Distrito Federal, .na n• reunião ordinária do Conselho Nacional de 
Pohtt~a Fazendária,, r:alizad.a e~ ~rasíli~DF, no dia 9 de dezembro de 1993, tendo. em vista o disposto· 
no arttgo 199 do Codtgo Tnbutano Nac10nal, resolvem celebrar 0 seguinte 

AJUSTE SINIEF 

seguinte: 

Cláusula primeira Na saída de mercadoria a titulo de consignação mercantil : . 
I - o consignante emitirá nota fiscal contendo, além do~ demais requisitos exigidos, o 

a) natu.reza da operação: "Remessa em consignação"; 
b) destaque do ICMS e do IPI, quando devidos. · 

. 1I - o consignatário lançará a nota fiscal no Livro Registro de Entradas creditando-se do 
valor do tmposto, _quando permitido. ' 

. _ Cláus~la segunda Havendo reajuste do preço contratado por ocasião da remessa em 
constgnaçao mercantil: · · 

. . - I.- o consignante ctnitirá nota fiscal complementar contendo, além dos demais requisitos 
extgtdos, o segumte: 

a) natureza da operação: Reajuste de preço de mercadoria em consignação; 
b) base de cálculo: o yalor do reajuste; · 
c) destaque do I CMS e do IPI, quando devidos; 

" d) a expressão " Reajuste de preço de mercadoria em consignação - NF n° .. .... , de 
....... ./ ......... ./ ; . 

. · 1I - o consignatário lançará a n~ta fiscal no Livro Registro de Entradas creditando-se do 
valor do tmposto, quando permitido. . - ' -

~ 
Cláusula terceira Na venda da mercadoria remetida a título de consignação mer~antil: 
I • o consignatário deverá: 
a) emitir nota fiscal cont,endo, além dos demais requisitos exigidos como natureza da 

) operação, a expressã? "Venda de mercadoria recebida em consignação"; ' 
· b) regtstrar a nota fiscal de que trata o inciso seguinte, no Livro Registro de Entradas, 

apen~s na~ co!unas "Documento Fiscal" e "Observações", indicando nesta a expressão"Compra em 
constgnaçao- NF n° ....... de .. .... ./ ..... .. ./ ........ "; · . . 

· . I~ ~ o co~sifnante emitirá nota fiscal, sem destaque do ICMS e do IPI, contendo, além 
dos demrus requtsttos extgtdos, o seguinte: · · 
) a)'natureza da opera_?ão: Venda; . 

. ~) v~lor da OP,eraçao: o valor correspondente ao preço da mercadoria efetivamente 
vendtda, neste mclutdo,quando for o caso, o valor relativo ao reajuste do preço· 

c) a expressão "Simples faturamento de mercadoria em consignação - NF n° de 
...... J .... .I.. ... ,__(e, se for o caso) reajuste de preço ::.NF n° ....... ~de ... .!.. .. .. (\.~ . .. .... , 

Parágrafo único O consignante hinçará a nota fiscal a que se refere o inciso I!, no Livro 
Registro de Saídas, apenas nas . colunas ~Documento Fiscal", "Observações": indicando , nesta a 
expressão "Venda em consignação - NF n° .......... ; de ....... / ....... ./.. ..... ". -. 

. Cláusula quarta Na devolução de !llercadoria remetida em consignação mercantil: 
·1 - o consignatário emitirá nota fiscal contendo , além dos demais requisitos exigidos, o 

seguinte: 
a) natureza da operação: Devolução de mercadoria recebida em consignação; 
b) base de cálculo: o valor da mercadoria efetivamente devolvida, sobre o qual fo i p~ 

go o imposto; ' 
c)_ destaqueddCMS c indicação do IPI ilOS valores debitados, por ocasião da remessa em 

consignação; 
d) a expressão "Devolução (parcial ou total, ·conforme o caso) de mercadoria em 

consignação - NF n° ....... , de ....... ./.. .... .. .!.. ..... ". 
li - o consignante lançará a nota fiscal, no livro Registro de Entradas, creditando-se do 

valor o imposto. 
Cláusula quinta As disposições contidas n~ste Ajuste -não se aplicam a mercadorias 

sujeitas ao regime de substituição tributária. · 
· Çláusula se:r.ta Este Ajuste entrá em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 

União, produzindo efeitos a partir de I 0 de janeiro de 1994. 

Brasilia,DF, 9 de dezembro de 1993.q?-

~~( 
-~ 

AJUSTE SlNIEF· o 3 /93 

Dá nova redação ao arr 88 do Convênio 
SINIEF 06/89, de 21.02.89, que instituiu a 
Guia Nacional de Recolhimento de 
Tributos Estaduais, e · dá outras 
providências. . 

O Ministro de Estado da · Fazenda. e os Secretários de Fazenda, Economia ou 
Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na n • reunião ordinária do Conselho Nacional de 
Política Fazendária, realizada em Brasília, DF, no dia 9 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto 
no •artigo 19.9 .do:· Co.d~.go Tril>ut iirin Nacional :.,. reno'lvem ce lebrar _ o se 
guinte . · ' , 

AJ US TE SINIE F: ' 

Cláusula primeira - O artigo 88 do Convênio SINIEF OG/89, de 21 'de fevereiro de 1989, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Anigo 88 - Fica instituída a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais -
GNR, modelo 23, qÚe será utilizada para recolhimento de· tributos devidos a Estado diverso ao do 
domicílio do contribuinte, e conterá o seguinte: 

I - denominação "GUIA NACIONAL DE RECOLHThtiENTO DE TRIBUTOS 
ESTADUAIS- GNR"; 

11 - microfilme; 
III - Campo 1 - Código da Receitá: será preenchidp pelo contribuinte, conforme 

especificado em tabela impres~a no verso da GNR. No caso de receita não especificada na tabela 
mencionada, o contribuinte indicará o Código de Outras; ~ 

IV - Eampo 2 - Data de Vencimento: será indicada a data (dia, mês e ano) em que o 
tributo deverá ser recolhido; 

V - Campo 3 -Inscrição Estadual na U.F. favorecida: o contribuinte indicará o n° de sua 
inscrição estadual na unidade da Federação favorecida; 

VI - Campo 4 - Período de Referência: será indicado o mês e ano referente à ocorrência 
do fato gerador do tributo; · 

VIl - Campo 5 - Documento de Origem: será identificado o n° da nota fiscal, no do 'auto 
de infração, ou guia de info_rmação que originou. o débito, conforme o caso; 

VIII- Eampo 6- Código do·Muilicípio: reservado para preenchimento pela Secretaria de 
Fazenda, Economia ou Fiinanças da unidade federada favorecida; · 

IX - Campo 7 - Valor Principal: será indicado o valor ~ominal histórico do tributo ou 
outra receita a ser recolhida; · . 

:-., · X -Campo 8 - Atualização Monetária: será indicado o valor da atualização · monetária 
~cidente sobre o valor principal; . . . · . . . .. . . . 

XI - Camp~ 9 - Juros: sera mdtcado o valor dos acresctmos maratonas ou JUros ~mora · 
ou ambos, conforme o Cll!j~ ; . 

infração; 

10; 

XII - Campo I O - Multa: será i~dicado o valor da multa aplicada em d~corrência de 

XIII- Campo 11 - Total a Recolher: será indicado o. valor do somatório dos Çampos 7 a 

XIV - Cl1Jllpo 12- Reservado;' 
XV - Campo 13 - Unidade Favorecida: será indicada a unidade federada destinatária da 

receita; 
XVI - Campo 14 - Éspecificação da Receita: será discriminada a receita a . ser 

recolhida,confoqne tabela impressa no verso da GNR. No caso de receita relativa ao código 990 
(OUTRAS) ,especificado na tabela mencionada, o contribuinte a discriminará ile. modo a permitir que a . 
Secretaria de Fazenda, Economia ou Finanças da unidade federada favorecida possa identificá-la; 

' XVII - Campo 15 - Número do Convênio ou Protocolo e Especificação da M-ercadoria: 
será indicado o n° do Convênio-ou Protocolo que criou a obrigação tributária e será e·specificada a 
mercadoria correspondente ao pagamento do tributo; · 

XVIII ·- Campo 16 -· Nome, Firma ou Ràzão Social: será indicado o nome do 
contribuinte, firma ou razão social; 

XIX - Campo 17 - ·cGC/CPF: será indicado o número do CGC' ou CPF do contribuinte, 
confomie o caso; 

XX~ Campo 18- Endereço: será indicado o endereço completo do contribuinte; 
XXI - Campo I 9 - Telefone: será indicado o telefone de contato do contribuinte; 
XXII - Campo 20 -- . Município:. será indicado o município onde está loc.alizado o 

contribuinte; 
XXIII - Campo 2 I - ~EP: será indicado o éódigo de endereçamento postal do 

contribuinte; 
XXIV - Campo 22 • UF: será indicada a sigla da unidade federadá do contribuinte; 
XXV - Campo 23 - Informações Complementares: reservado a outras informações que se 

façam necessárias, tais como dados relativos à impórtação, outros tributos ou outras hipóteses de 
recolhimento· de ICMS; . 

XXVI - Campo ~4 - Banco/ Agência Arrecadadora: será preenchido com o código do 
Banco/ Agência onde será 'realizado o pagamento;· . · 

XXVII - Campo 25 - Autentiéação Mecânica: espaço para aposição da chancela 
~'nic · dica(iva do recolhimento da receita pelo Banco arrecadador; 

Xxviii - Fluxo: será indicado o destino das vias da GNR: · 
§ 1°- A GNR será padronizada nas seguintes dimensões: 
I- 10,5 x 21,0 em quando impressa em formulário plano; 
II- 10,2 x 24,0, em quando impressa em formulário continuo . 
§ 2° - A GNR conterá, no verso, instruções para preenchimento e tabela com os seguintes 

j tipos e códigos de receita: . 
· I -ICMS Comunicação- Código 019; 

ii - ICMS Energia Elétrica- Código 027; 
IIl - ICMS Transporte- Código 035; 
IV - ICMS Substituição Tributária- Código 043; 
V - ICMS Importação- Código 051; 
VI - Autuação Fiscal - Código 060; 
VII - Outras - Código 990. . . . 
§ 3° ·O documento referido neste artigo será emitido em, no mínimo, 03 (três) vias, que 

! terão a seguinte destinação: _ 
I - a 1"_ ,vi~. ser* remetida pelo banco arrecadador ao Fisco da unijlflde federada. 

· favorecida; 

~·~~----~----~----------------------------~------~--------------------~-----m--------

r 
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11 - a 'J! via ficará em poder do contnlluinte; 
UI - a 3• via será retida pelo fisco · tederal ,por oc:asilo do despacho aduaneiro ou a 

llberaçio da mercadoria na importaçlo, ou pelo fisco estadual da unidade da Federaçlo destinatíria1 no 
caso da exigência do recolhimento imediato, hipótese em que acompanhará o trinsito da mercadoria. 

. . § 4° - .Quando o recolhimento do imposto nlo se referir is pipóteses do inciso m do 
parágrafo anterior, a 3" via da GNR ficará em poder do contribuint.e. podendo ser inutilizada. 

§ s• • A G.NR poderá SCJ confecciohada: 
I - pelos bancos comerciAis estaduais; 
D - pelas Secretarias de Fazenda, Economia ou Filwlças dos Estados e do Distrito 

Federal que, a seu critério, pré-imprimiria ou nlo-dados no referido documento. . 
· CJ'uula segunda - Este Ajuste entra em vigor na data do sua publicação no Diário 

? 

AJUSTE SINIEF O 4 /93 

Estabdece normas comuns aplicáveis 
para o · cumprimento de obrigações 
tributárias relacionadas com mercadorias 
sujeiw ao regime de substituiçio 
tributária. 

O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Economia ou 
Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na 77! reunião ordinária do Conselho Nacional de 
Política Fazendária, realizada em Brasilia, DF, no dia 9 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto 
no artigo 199 do Código Tributário Nacional, resolven1 celebrar o seguinte 

AJUSTE SINIEF 

, Cláusula primeira O contribuinte que realizar operações com mercadorias sujeitas ao 
pagamento do imposto pelo regime de substituição tributária, observará as disposições deste Ajuste. 

Cláusula segunda O sujeito passivo por substituição emitirá documento fiscal de 
subsérie distinta para as operações sujeitas à retenção do imposto, caso não utilize nota fiscal de série 
única, a qual, além dos requisitos exigidos, deverá conter, em seu corpo, as seguintes indicações: · 

I - a base de c!lculo do imposto retido; 
n -o valor do imposto rc!tido; 
ID ·o número da inscrição no Cadastro de Contribuintes da unidade da Federação ein 

favor da qual é retido o imposto. 
• Cláusula ten:eira O contribuinte substituído, na operação que realizar, relativamente à 

!mercadoria recebida com imposto retido, emitirá documento fiscal de subsérie distinta ou única; sem 
destaque do imposto, contendo, além dos demais requisitos, a seguinte declaração "imposto retido por 
substituição - Convênio ICMS n• • . 

. Wusula quarta O 8ujeito passivo por substituição escriturará no Livro Registro de . 
Saída o correspondente documento fiscal: 

• I • na colunas próprias, os dados relativos à sua operação, na forma prevista no Convênio 
sJn•, de 15.12.70 (SINIEF); 
'- D • na coluna "Observações" na mesma linha 'do lançamento de que trata o inciso anterior, 
os valore~ ~o imposto r~t~do. e da respectiva base de cálculo, refttidos na Cláusula segunda, utilizando 
colunas dtstmtu para taJs indtc:ações, sob o titulo comum "Substituição Tribu,tária"; 

lii • no caso de contribuinte que utilize o sistema eletrônico de processamento de dados, 
os valores relativos ao imposto retido e à respectiva base de cálculo serão lançados na linha abaixo do 
~ento da operação própria, sob o titulo comum "Substituição Tributária" ou o código "ST". 

Parágrafo único Os valores constantes nas colunas relativas ao imposto retido ;f sua 
ba~ de cálculo serão totalizados no último dia do período de apuraçlo para lançamento np \ivro 
Registro de Apur:ação do ICMS, separadamente, a saber: · · ' 

1. operações internas; e 
2. operações interestaduais/ 

TERMO ADITIVO 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 

04/91, FI~O ENTRE O ESTADO DO AMAPA 

E O HOTEL MACAPA, COM A INTERVENI2NCIA 

DA· SBVRE'l'ARIA DE ESTADO DA SAOOB, FI_B 

MADO EM 19 DE JULHO DE 1991. E CUJA A 

PUBLICACAO EM RESUMO CONSTA NO DIARIO 
OFICIAL DO ESTADO NO PARA 

OS FINS NELE DECLARADOS. 

Pelo presente Termo Aditivo, as partes identificadas no 
pórtico do mesmo, declaram, acertam e ajustam qu~o Instrumento ac! 

· ma identificado tem alterada a Cláusula Sexta do Contr.ato que pass~ 

a vigorar com a seguinte redação, mantidas as demais aqui não ref~ 

ridas, na forma como se aeham redigidas, e que neste ato e ocasião 

totalmente ratificadas para todas as consequencias de direito. 

. Parágrafo único Os valores 'constantes nas colunas relativas ao imposto retido e à sua 
base de cálculo serão totalizados no úhimo dia do período de apuração para lançamento no Livro 
Registro de Apuração do ICMS, separadamente, a saber: 

1. operações internas; e 
2. operações interestaduais. 
O'usula quinta Ocorrendo devolução ou retomo de mercadoria que não t_enha sido 

entregue ao destinatário, cuja salda tenha sido escriturada nos termo·s da Cláusula quarta. o sujeito 
passivo por au~stituiçlo 'deverá lançar JIÓ Livro Registro de Entradas: · 

I - o documento fiscal relativo à dovoluç4o, com utilização das colunas, "Operações com 
Crédito do Imposto", na forma provista na legislação; 

11 • na coluna "Observações", na mesma linha do lançamento referido no inciso anterior, 
o valor da base de c!lculo e do imposto retido, relativos à devolução; 

lll - se o contribuinte utilizar sistema eletrônico de processamento de dados, os valores 
relativos ao imposto retido e à respectivi base de cálculo serão lançados. na linha abaixo do lilnçamento 
da operação própria, sob o titulo comum "Substituição Tributária" ou o código "ST". 

Parágrafo único Os valores constantes na coluna relativa ao imposto retido serão 
totalizados no último dia do período de apuração, para lançamento no Livro Registro de Apuração do 
ICMS. 

Cláusula sexta O contribuinte substituldo, relativamente às operações com mercadorias 
recebidas cujo imposto tenha sido retido, escriturará no Livro Registro de Entradas e o Livro Registro 
de Saídas, na forma prevista no Convênio sJn• de 15.12.70, utilizando a 'coluna "Outras", 
respectivamente, de "Operações sem Crédito do Imposto" e de "Operações sem Débito do Imposto". 

Parágrafo único Será indicado, na coluna destinada a "Observações", o valor do 
imposto retido, ou, se for o caso, na linha abaixo do lançamento da operação própria. 

Cláusula létima O sujeito passivo por substituição apurará os valores relativos ao 
imposto retido, no último dia do respectivo período, no Livro Registro do Apuraçlo do ICMS, em folha 
subseqüente à destinada a apuração relacionada com as suas próprias operações, com a indicação da 
expressão "Substituição Tributária", utilizando, no que couber, os quadros "Débito do Imposto", 
"Crédito do Imposto• e "Apuração dos Saldos" devendo lançar: , 

I - o valor de que trata o parágrafo único da cláusula quarta no campo "Por Saídas com 
Débito do Imposto"; 

11 - o valor de que trata o parágrafo único da cláusula quinta, no campo "Por Entradas 
eom Crédito do Imposto"; 

lll - para as operações interestaduais, o registro se ·fará em folha subseqüente às 
operações internas, pelos valores totais, detalhando os valores relativos à cada unidade da Federação 
nos quadros "Entrada" e "Sáida", nas colunas "Base de Cálculo" (para base de cálculo do imposto 
retido), "Imposto Creditado" e "Imposto Debitado" (para imposto retido, identificando a unidade da 
Federação na coluna "Valores Contábeis"). . 

Oíusula oitava Os valores referidos na cláusula anterior serão declarados ao fisco 
separadamente dos valores relativos às operações próprias: 

I - relativamente às operações internas; 
li - relativamente às operações interestaduais, por meio da listagem a que se refere a 

cláusula décima terceira do Convênio ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993. 
Parágrafo único O sujeito passivo por wbstituição entregará Guia de Informação e 

Apuração de Imposto, quando exigido, relativamente ao imposto retido. 
Cláusula nona O sujeito passivo por substituição efetuará o recolhimento do imposto 

retido, apurado nos termos da cláusula sétima, independentemente do resultado da aouraçio relativa à.~ 
suas pró~operações. 

Parágralo umco Nas operações interestaduais, o recolhi~ento do imposto retido será 
efetuado por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduats. . . . . . 

Cláusula dkima Este Ajuste entra em vigor na data de sua pubhcaçlo no Dtano Ofictal 
da União, produzindo efeitos a partir de I" de janeiro de 1994, ficando revogado o Ajuste SINIEF 02191, 
de 25 de junho de 1991. v ''l ~-~B-DF,9~~31W~,, 

~ 1~r 
_.4·~~ 

\ J 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA VIG!RciA - O presente Termo ~ 
ditivo vigorará a partir de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 
1994. 

Por estarem ass;m ajustados em relação ao conteúdo de~ 

te Termo Aditi~o, assinam o mesmo em 05 (cinco) vias .de igual t~ 
or, na presença de duas testemunhas também no fim assinadas, deven 

do este Termo Aditivo ser públicado em Diário Oficial do Estado do 

Amapá, no prazo de 20 ( vinte ) dias a contar da data de sua ~ssi 

natÜra. 

Macapá (Ap), 01 de janeiro de 19~4. 

~i!P 
"fll'l" ' . ()-,~~ 

SBCRB'l'ARIA DB ES'rADO DA SAtmB 

INTERVENIENTE 
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SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA 

REI...A TÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Senhores Acion.isw, 

É com orgulho pelo trabl.lho realizado que apresentamos as 
Dcmoi\Siraçõel Financeiru do Banco do Esudo do Am>pi S. A. • BANAP, 
rc.lativa.s ao exercicio de 1993, devidamente audit.adas. 

Durante o exetclcio de 1993, ~do pemu.nentemente 4 

exceléncia 01 de.firútivt eonsolid&Çio do BANAP, privilegiou-se a parceria. 
em rdaç.Oes saudável$ nu m.a.iores dimensões, com a clientda e com o 
Governo do Estado do Amapá.. orient.a.do no ,equilibrio de interesses entre e.su. 
Entidade e ~ público alvo. · 

Seria. injusto deixar de manifestar nossos agr~ecimento.s aos 
clientes, rulo ma.ior da cri.a.ç.lo do BANAP e à nossa equipe de 
colaboradores que, apes.ar da. juventude. absorveu os compromissos com 1. 

ex:cdência, que detenni.cou o suceuo lté agora obtido e seri. componente 
preponderante no uescimento previsto ptra os próximos exercícios. 

RESULTA.DO DO EXERCÍCIO 

O BANAP, utilizaodo-se dos meios consagrados no exercicio 
anterior, de uma política operacional Voltada para a corrc:çlo da-etw.ção do 
Banco, sempre sensível à dioimica econômica bra.silein, manteve umJ. 

ada.ptaçlo sadia, com ampliação de s.eu atendimento aos clientes e 
incorporat~do·se mais ainda 1 política ouior de desenvolvimento do Estado. 

QOADR:O I -. ~ PATRIJtObiiAL 

Ea cruzeiro• re.a.i• 

D& 31 da Dozaabro 

ATIVO ---''"'"~' ---''"'-''"'' 

O Re.suludo Uquido do cxerclcio de 1993, de CRS 
\23 .682.237,00 redundou em um lucro por açM de CRS 4,63, definindo uma 
rentabilidade de 15,91'/, s.obre o Palrimõnio Uquido. 

Podemo~ alirrnat ttaW·se um resu!Lado consistente. na medida 
em que foram constituídas provisões su6cientes ! cobertun de contingências, 
dentro de um principio de prudência que visa presetVar o Património da 
Entidade. 

O Resultado teri como destinações a formação de resdvas-C 
pagamento d~ dividendos. 

100.000 

100.000 

400 .000 

':zoc.ooo 

I 
PASSIVO 

EVOlUÇÁO DO PATR I Iol ÓNIO liQUIDO 

----'''-''.!.-'.91 ---;-.JI.:<UU2 

CIRC<IWo'TB 

DISPOC.Bu.I..D.\D&S 

l.H7.41J.04l 

2.014.1U 

24.446.504 . Ciii:CULANTt 811.13,.102 ---"'"'""-·-"""'' 
647.768. 8 32 

APLICACO!S IftD..P. DE LIQ11.10!:1 
Aplleaç&a e..a operaçõe1 eo:a.proaiu adas 
(-) P.cnd.& a apropri&r de apl. ·~ 

APLIOCOES· !X DI:P. IlfTER.f'INANCB.IRO 
Aplicaçõu e. Depodtoe: in~ 
(-) ~ndo. Apropri.at" d• Dep. intr.r!ltwatro 

'l'lTOLOS 1: VJ.I.Oi~Es JtOBILlAJUOS 
Carteira Própria 

( -) Renda a çrc:çcia.r dl!l titulo~! livrei 

JitZLACOts~JAS 
serviço• de Coap.eheque e cutro1 ~ 
~aervaa eompun•oria MC!:N 

~nrT"PDQ'z:;:lll)~ 
Ree\lr•o• ea. tran1ito de tercairo 
Trant'ezencia• interna• de recur•o• 

OFERAÇOEs DB CUDITO 
~prelt.Ú;)::) e t!t. ducootadoa 
Yinaaciaaentoa rurail /aqroiodu1triah 
Operao;õea de crédito Of:l liquidação 
Operao;ôe• de crédito e.a liquidao;io 
( - 1 R.end.u a apropriar cSe c:reditlO CD ~ .. 
(-)Provido para c:réd.ito óe liqu!.d. duvido•o 

Diver•o• 
oorR:OS VJ.LOS:Z.S E J3.z:DS 
MAterial de utoque 
oupuu .. a.ntAc1padu 

"""""""' 
DtODII.IUOO DE OSO 
())trai i.=obilhao;Õ u de \lSO 
De pre eiao;õe 1 a c u:u la das 

DlnR.IOO 
Gasto• de orqanhaçio e expanai o 
UM)rth:açio acumulada 

473.620. H6 
SU.U5.101 

92 .• 664.1'~5 . 

•.f.2.147.56l 
· 59.525.0CJ 
l7 . J77. U O 

59.f..S27.7.f.S 
626.010 .104 

25.737.876 

6.f.. I 2).82J 
16.922.746 
.f.7.9Cl.Ol8 

n . o:H.5Sl 
"" óO.JOS 

fj6:.991.246 

1S0.096. 80J 
127.933.266 

23 .. 0,.()4 
(1,272.697) 
U.Ul.lll 
.f..o.H.ns 

11.219.115 

17.!189.186 
17.91!1 .186 

4. 901.10 
95t.ll0 

) .. 74,2 .753 

1.214. 284 

182. 148 .820 
203 .. H3.676 
(2l..OH .. 8S61 

55.6&2.316 
60 .. 586.S79 
l .f..!I04 . 2U) 

30 . 2.f.4 Oepolito• 
oopositol a Vhta 
Deposito• a Pru .. o 

08JUCJ,C:O.Z.S PARA OPF!RA.ÕOES 
(X)f(PROKISSWAS 
Carteira• de Terceiroa 

- REUC0Es [BfU.PIJ!lANCE.IRAS 
RecebU:~eu1to1 e paqtu:~entoa a l..1quJ..&r 

24.18.f. . 346 
2.f.. 969.000 REU.ÇOES IrmutDEP!!XDr!NCZAS 

(78,.6H) · R.lcuraoa ea. tranaito• de terceiro• 

231.!114 
l31.9U 

1.6J5. 751 
1.675.366 

(39 .. 61~ 

1.082 . 2)9 
1.08$ .. 3 22 

(l.OSJ) 

OOTRAS OBlllCACOl:S 
Cobrança e arrecadaçõet de titulo' 
SocLall e eatatutarLaa 
Yhcail c prcvidenciaria.l 
!<écu.rtot p!lr & dc ttL na çÔO• ctpo;;.i_tL:;.4a 
olveru .a 
Prov. para p&q4I:Ientoa a eCetuar 
c'edoru Div-er•o• no pala 

Cheques a=inbtrativoa 

RZSULV.OO DO SJ;DC!CIO P'Ol"tJRO 
Rendas antee~padu 

PA~O LIQO"IOO 
Capital 10cial . 

De doaic111 adoa no pa!a 
A!DlCnto de capita.l 
correçio IDOnetiria do c•pLta1 
Reserva• · de lucro• 
Lucros: aeu=ulado• 

278.3.f.0.472 
36'J • .f.28.360 

1.007.189 
1. 007.189 

88 .426 . 096 
88.426. 09~ 

l.f.4 •• 633.98S 
114.914 

11.538,557 
32. 71!L919 
50.0SC.72S . 
50.081.870 
30.924.182 

588.372. 
18.568 .. 716 .. 

50.395 
50.395 .. 

77.4 • .631.967. 
26.996.566. 
25".99fi.56fi: 

6.f.8 .. 639.lUI 
9 •. 592 .. 236 
89~(0(-0 47. 

~ 167.928 

112.846 
55 . 082. 

26 .. 996.566 
1.400.000 
l..f.O O.OOO 

2S.H9.H4 
16. 185 

2}0.637 

J.u6.5le.uit n.iU. 4. 9 4 rotÃL 00 PASSIVO i.656.Sia.d4 27.1U.(94 

j{]ADRO n - DEHOKSTRACJ,o DO RESOLt"AOO DO &!"JoCES"t.ll!:/EmliCICIO 

e. cru.uiro• .re.ah 

r. 31 cSo 0.~ 

Operaçõca de crédito 
Rendas de útu1ol e valor .. ~DDhiUário• 
Jlendu de -aplicaçõea interUna.nccina 
De liqu.idcx · 
Poen&• ·4e pr .. u.çõea dO\ urviço, 
OUtra• re cc it&i operaci.ona.i1 
Lucro• oo• tpttu1o1 e vdora mobiliaria• 

Dcs:peua d• eapitaçio 
Uonorário• - diutoria e conselho 
~· ac!:Unbt.raçio Dc•pe••• de penO&.l ... proventos 
Do1pen1 adA!.nhtrativu - outras 
Aprovialon.u.ento e a juato1 patri.:::lóniail 
Outra• dnpc• u operaeionais 

RESOLDDO DA C:OiUCAQ ,.,H:nb.IA 

RESOLV.OO A1rmS DA nxatrt..\ClO 
SODRE 0 I.OClO 

PUI"ICil'J.ClO DOS J.DKillltmWlOUS 

LOCEO t.IQUIOO DO s.omsnt:e /EXUdCIO 

LOCaO LIQUIDO POa ~ - Clt$ 

CONSELHO DE ADMINISTRAç1\0 

Sequndo 

Se..e•tre ------~~~·~r~c.!~c~!o~·-----
l!I'JJ 1993 1922 

1.252.680.453 1.37S.l35.U7 ~.f.!_! 

8L063.H8 84 .. 182.l7J 
962.703 .. H2 1.084.440.00 

U!i.U3.!148 
6 .. 126 .4 81 
3.373. 4H 

Jl2.823.922 

25.46:3.976 
.124. 519.812 
198. 54.f..SB7 
17.636.273 

9.038.989 

SU.,52.8'J4 

l9,,619.U6 
6.126.U1 
~. 906.664 

7J3.'J03.47Í 

Jll.l23.672 

27.805. -4 8 6 
132.15(.92, 
227.732.30 2 
l8 . 697.0U 
10.J90 . 039 

( 378.285.2") (-449.004.498) 

(lJ.US • .C051 (24.82'J,621) 

(J5,,J4.9HI (37 .. 171 .. ,041 

(6,09 .. 7UI (6.04.3.716) 

121.243.590 123.682.237 

2!1 .302.870 

191.614 

J. 75J.H5 

u . o8o 

505.420 
460.523 

2.552: U8 

190.574 

25. 741.03.' 

(2.f..3SB.B29 

1.382.210 1 

(338. 065) 

cn.c.n., 
(35.969 

323. ?02 

0,23 

Presidente: José Edson dos Santos Sarges, Membros ·• Getúli"o. 

Paulo Bildade de Andrade Uchôa, Maria DÓris Batista de Araújo~-

DIRETORIA: 

~ /: , t -

Saindo daS ativi~es 'desenvOlvidas no exerc;icio il!terior, o r 

BANAP passou de t~ein fin]le ao atendimento crediticío do EStado .. 
concentrando--se no aédito através de Empréstimos e Títulos Descontadós e 
Financiamentos às Atividades Agroindustriais: · · 

CONSOLIDAcÁO 9RG~CIONAL 

.~ 

AJ ~~dagcns. ·voltaram-se .. para qualidade,!i" motiva~o, ' 
comunicaç.lo, irístruçÇ:es~solfrc o funeiOnãmento dos sistemas de ·coôtrofe e "~ 
prepanç.ão arl,pla P.arâ utilização_ dos recursos dé i~ormática.. ~, _· · ...,..._. 

- .. ~· ' -~ ,..;,·- • - ~. •• l "; '~ 
·A· implill)taçi9 ,da agênçia d.e SantaM,• primcin da ·i<rie de 

. agências proje~as P.3!a o PANAP, ~tiu aJa Vincar a1 ati.,;dade 
operacional do tl"anco, consolidando a.Ül.êla mais sua vocação conio presta<1or 
de serviços à eomunid~e amapa~se .. · . · , , 

A informati..tação foi co'nc!uida nos seus maiores itens} dan~o à 
·clientela os primeiros beneficios dc:Corren'tes du· modernas ttc.nic.u. de 
processamento de dà~os.. • · .. . • · 

" : 

PRODUTOS-E ~ERVIÇOS 

QOADRO III - DP.HONSTAACJ,o DAS' ORICEWS E AP~ICAC0t.S DE IU:CtlRsos 
Ela cruzeiro•. reait• 

qRCULNrtE :~ EXIC~ A LONGO PSAIO 

, Oeposi.tOI _ '..._ - ' ~ · ...-

: ~~{:~~é~~h~~~~~·;~!·s ç~mp~~~!;~:!!~denciah 
• outiaa obd9~çõea , . 

~e~~e ~!·~g~: par'.· i n~e'stinientos ~ 
• Inte9rl.lhaçÃo de cp.pita !G 

VAJUN;JJ) NOS RECCJRSOS DB EXBRC.lCIO YOTtJROS 
. :Rendu .a.nteeipadM 

APLICAÇOES DZ RECURSOS 
• Dividendo• 
• Inversões Cll inve• t .il:lentos 
• Imobiliudo ' ·· 
. Diterido .. 

AOXEN'1'0 DOS SOJY'~S DO ATIVO 
CIRCULANt'B E RULX:AVEL,.A LOt-100 _PRAJ.O 

Aplieaçõc• 1nt4rt:inance.iras de -11qu1daz 

: i!i~!~. ci~~!~~i~:=!~!!r!o~nterde,pendef\cl~ Le 
. Opeuçõea de crédito 
• outros crõditoa 
.. · outro• valoree e bena 

RF.DOCAO DOS· SUDC.IWPOS ~ DO PAS~IVO 

ClRC"C"I.).N'I'E E JÚw.:IZA)'EL A• LONCO PRA.Z:? 
. Obri9ac:õe• pa_ca OJ)4raeões çot:~promusadas 

.AUK2NTO DAS DISPONIBILIOAOts 

~ âgfo-pêcUâri~ ·fundo , de investimentos em quotas. conta garantida e 
. ~présti~os em coÓsig~açào, 

• Devido àS ruas ·caracteristicas· e os cuidados na sua 
consotidaçlÓ opq,ãcio!tal, o BANÁP es'tá aptÕ a enfrentu com rentabilidade: 

•cteseen!e os ~esafios que Se deliõeam pan a econõm.ica"'bnsileira. 

. lnd~p~dent~merite dos d..ivers.os ~nirios possam concrc:lizar-
s~.' O exercício da ,atividade banCária observando um perfil de prudência na 

, busca ,perman~te dá qualidade 'das aplié.ações de recursos. o BANAP tem o 
!flélhor pérfil para sair-se oti~z.a.ndo sua atuação. " . . 

, . . ~· Desta maneira . p~er·se·i contribuir positivamente, em 
qúilquçr,siruaç.ão, p~ o crescimento social do Estado do ArnapZ. 

12l,HJ.~;,o 

•. (í, .'158 

l78.285. 269 

' "" 623.813 .. 66.1 
' . 
80.9~o .• ilu 

l3L20C.960 

2H.t72 

so.as 

l.JU.~28. 207 
26.8)6.667 

31.223.112 

478 .36l .. 9l2 
50). 720. Hl 
12).091..273 
1-(1,916.830 

lLlJB .. :SH 
3. H3. 494 

15.069.851 

{22!1.48)) 

1.(77.179.no 

l23.68f. 237 

7. 4. 77, .932 

( .f.!I.OO L-4 !18 

' 647,.768 .. 831 
!f, 15.069.852 

89 • .f.JJ .. 285 
'4,1"4.f..H6.C57 

226.872 

50 . ]95 

l.()5,196.0U 
27.H2 .. 26i 

9S.6Jl 
U. 50.472 

515, 767.!10S 
570.64.3.399 
l31.875.JH 
150 .0'1 6 . 803 

17 .. 757.272 
'- 901.863 

15. 06!1.852 

l.!IS3.91B 

30.2-44 
2.014.161 

l. 'JIJ .918 

1992 

26.284 • .f.54 

323.702 

)J. 996 

2C .. 358.828 

1 . 400 . 000 

26 .. 2S4.210 
76.879 

1.170 .. 545 
740.449 

81.991 

30 . 24-t 

)0.244 

)O.H4 

Cor-reçio -Reeerva:· de 

SALDO EK 17/J:;tii 
Integralização do e:~pital 
CorreçÃo aonctirh. 
Lucro liquido do exerclc::Lo 

Oeatinaç?es: ., 
Re:aerva' leqal 
Dividendo 

SALDOS EM Jl/12/92 
correçÃo llionetiria 

.Aw:.cnto do eaP1tá1: 
L~~~i!!~:~ do .e~u~re 

Reaerva legal 
DiVide ndo 

SALDOS EK lÓ/06/93 ). 
A.ê:mento de 'capital: {: 
Correc:io monctii1a. 
Conetitu.i~;Õo da reae"t-va de · 
iq_centivoa !hcab •' 
Lucro l1qu1~o •cmutre 
Dut1n•çõoal • 
Ruarvo. leqal 
Dividendo 

C4pital 

Social 

1.-too.ooo 

AtD~~CD.to_ de. 

Cllpit.al 

~~o;.ada Incentivos. 

do ~piU-1.' rhcaia 

25 .34~ .7.4-C 

226.872 

~•erva Lucroo 

===Le=q=a~l Ac:waul.adOII 

313.702 

16.18S (16.1851 

U.iBs 
u.7o9 

tU.l851 

121.120 

165.829 

(H.UOI 

230.637 
(l.2ll.82ll 

(230.271) 
2.438 ,,47 

{121.1201 
(605.6001 

183.020 

121.2.f.3 .S'l0 

5. 686 : 368 • (5.686.J6Bl 
(26.836.6671 

To t a 1 

(76.880 

26.996.566 
S9.935. 711 

2.08 .6.f.7 

(605.600 • 

118.765. JJO: 

561.232.842 

226. 81 2 
12l.H3 . S90 

(26 . 836. 667 

71.f..631.967 

Diretor Presidente : José Dias Façanha, Diretor de Adm- e Finanças: Ademir 

Benetti. 

Contador: Paulo Henrique Severiano Bastos CRC. 4-912 DF, CPF. 
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NOTAS UPLJCA1'1VAS AS D~STRAC()cS COHTAHU 

01 - COHSTITUiçAo DA INST('f'ClçAo I OOHTUTO OPUACIOIW. 

O a.nco do E1tacSo do ~pi S/A - IAHAI' foi cón1Utuldo c• ll da outubro d• lUl undo IleSo au torludo a tunelonac SMlO lknco 
Centcal do Bruil .. LJ . OI. U. 

1!: u.. aocia.Uda controhda pelo Governo do r.aucSo do ,...pi a tea co-o "tuti9 ta princlpd Hrvir de ln•tru.ento 
pol.itlca e conõ.ica ftnancalca do pr6pr1o Elt.ado 6 obaarvando ,.~ra Q\11: couber, critérios .. l•tivoa de prlorJ.dadu, •• har.onh 
co. o• plano• • pr09r...,., do Gov•rno do ! 1t ado. 

02 - AI'US~ DAS ~IS COWtlacS 
.u d.-oa.tnçõ .. conúbela .. u o " "do •pnnnt.ad .. n. to...., •ociat.irla • foru ehborad.l• ~ a cordo coa oa princ!pioa de cont! 
bUi~~ pnvhu na Lei no ,.404/l,. 

Ol - PUICIPAIS PRATICAS c:oertAHIS 
a - NMu'•c:io do J.eaultado 

O ruultado i apurado pelo reqi• de coapetiAeia da exarclcio • a considera: 

o efeito llqui4o da Correção MOnadda do Ativo Paraanantaf do rurt.õnio Liquido a ~tarain.acla• conta• do Ativo Circulante , 
corri9idu .:Jnctari&Mnt.a pela variaçi o do valor noa.inal da urn ati ll de du.eabro da UU. 

Oa rendiMnt.oa, cncarvo• e ateitoe .anatirioa, calculado• a lndlc" ou taxa• otlciah, incid•ntu aobr• o• ativo • • pudvoa do 
Banco. 

0 • ef•itOI doa a juatea do• at ivo s para o valor de •ceado ou da reelhaçio, quan~ aplicivel . 

O e ncarvo doa \.apo1to da renda , que lnclui a parc ela da lneantlvo• thcah , foi calculada à a l lquou da 25 \ • acreacido de adl
clon.h .. paclticoaJ o corru pondent.e ad icional d• nnda • a parcda relativa a contribulçio aochl .. t.a i al1q~o~ota da 2)\ . 

b - .ltiYO clrcul.&Dta • n.aUúYe l a 10090 preso 

Sio d..,natr ado• pelo• valona da r•alluc-io iDChhdo, quando apl1ci.val , 01 randl•ntol , encar901 • variações .onat.árlu lncl
dantea até a data do bahnc:o, daduddoa da previli o para a justa a valor da .. rcaóo quando apl1civa l. 

b.l - Titulo• • ••lar .. .obUUrioa 

S:io d..an•trad.o• pelo u u cul to da aqulaiçio acrucidoa pelo s randt.antol auferidos a té & dita do balanço, calculado• no uaul
t•do •• conta de •Re•ultado d• titulo• a valoru DObUiirioa· r •io •ju•t•do• por provilio pua raduçio ao .. u corrupond1nta V! 
lor de •rc:ad.o, quando apl1civll. 

c - hra&AODte 

O..On•tudo ao cuato cotrl9ido .anatid ... nt.e, coabinado coe 0 1 1e9Ulnt.e• a1pecto1: 

Depnch çi o do t...:>biHudo, calculada pelo _.to4o linear, co. ba .. • • taxa• qu• cont.aaplaa a vida út11-•conõeica doa b41na ti~ 
veh da uao U r vateuloa • aqulpaa•nto• d• proceu ... ntot d• dado• - 20 \ , out.roa ben• - lO\) 

O ativo d1tar1do, npra .. ntado b&stc ... nte por btin(dtoria• •• ieóv•L• de te rceiro• , e 9••to• coe laplantacio pelo Mtodo li
near, no prn:o doa r •epectlvo• contrato• de aluquih e • ratão d• 20\ •o &no par a os 9uto1 co. 1•planta çi o. 

d - OUtro• Crid..ltoe 

a - Paaaivo Circulante 

Sio d&IIOnnrado• por v1lore• conhecidos ou calc:uliv•i•. incluindo, quando aplicivel. encuqo• lncorrldoa ati • d&t& do ba· 
lanço. 

04 - ADIUNISTRAÇI.o DI rmrDOS DI lNV!STIKElft'OS 

PA.RIC&R OOS AODITOII.ES IHDEPEHDI!ll'f'ES 

AdalaietracSorea e Acioai at.ae do 

8AHCO DO ISTADO DO AMAJ'A 6/ A - fWIA.P 

OS - Tlmt.OS I VJ.LOU MOelLIA.aiOS 

c...ruo1ra trópru (Cll$ -.11) • 

aõaua do baboo eeat.ral 

lten4& • a pro~ lar 

06 - PA~O LlQUlDO 

• - Capital loc.La.l 

b - DbideD4o ~poeto 

UI.5U.Ul 

us.n1.n 

St4. Ul. l45 

M• acionhta1 aeti.o .... 9'Uta4oe dhidandoe a!nt.oa d• 25\ elo Lucro L[q1.11do ajuatado da •cordo coe a l•9hhtio IOClltJrh 

A A4ainbtraçio cond9nou nu d..onatraçlte• f1nanc:e1ru proposta M JS, SO\ ela clhtribut(iO 441 dividendos •obre ruult..lóo dO t 
axerclcio, apurada co.o ••9ua: l 

Loc.ro llqaido do u:e.relclo UJ.,U. 2lt 

(5.11l.4U 

lU.Il4.lU 

Perc:eatu.al atiUsacSo U,SO\ 

ll.lOI.ltO 

CU l,lO 

PAUCU. DO mllSZLIIO FISCAL 

o con .. lbo rheal 4o aa..c:o DO &S"'fADD DO AKAP1 S/A .. &AJL\11, reunido u tu. déc~ terceira nW'Iiio ordin;,da, no desa~hO d~ ,.,., 

atrlbuicõ.a ta9.t1 • aat.atutl.ri .. , ap6a e.x.aainer· o blatõrio Anual d.a Diretoria, a&lanço PatrLJtont.al, De.onnracõu cS. ••~olt.ado • , 
Mutaç&u do Patrt..õnio Liquido, De.on•tracio du Od9ana • ApUcaçõ.. de hcuraoa • out.ru ~c .. CJ\1' compõe• • Pretucio da Conta• 
apratanttdu pela Adainhtrado 4o UJU.P, twwt ... ntadoa ao pancu 4a Auditoria Ind.epentlente - AUOlCONt.Un.. - A.uditocu lDdap.n..Janta 

I .. Uaina.o• o Bal.t.nço Patriaon1&1 do IIA»CC DO ltSTADO DO AMARA &/A .. L\MAI' •• ll da deu .. abro d• 1991, • •• ntpectivu ~netraçio tobra • dtuaçio econ6aic a • fina ncaira da ta•tituicio. opi~ favorava}Mnta • datta to[W.& , r aCOMn4 .. ,~,~, aprova çio pelo• A.clonh· 

do Ratult.ado, d&a M\at.açõaa do Pa trU.Sn l o Liquido 1 d.a1 od9&na I apUcac~l da r• cuno• , corra•pondante• ao .. 9u.ndo •••ntre da lttl taa •• .uae.abUb Geral Ordinl r b. 
• ao • xa rc1cio findo n•quela CU.t.a, al&.bouda• aobu a napona&bUldacM de na adaJ.nlat.raçio. •oua r•aponu bUidada i a de ~r 
uaa op1n1io eobn ••••• Oe.onatrac6ea COntibda . 

Noaaoa u .... foraa condudcSoa da aeordo coa • • norau da au41tor1a co.pr .. ndaraa1 ( &) o pl.&Mi&Mnto doa trab&lhoa, co~ldarando a 

n lavinch doa addo• , o YOluae da tn.nuçôu • o Sht..,. COntábil a 4e contr ot .. inte.noa da Iaat1tu1çio, lb) a coaatat.ação, coa 

bAaa .. taatea, daa avldi.ncha • doa re~Jhtroe que auport&ll oa valo"' a u inforaaçõe8 cont.lb.h dlwlgad••• • Cct a avaUacio tio 

daa pdtic:aa • daa aa tl.aativaa cont.ábeh aaia rapraaantativu adot.ada• pala adainht ncio da tn1Utu1cio, t.. co.o da apn .. nucio 
du O..Onatracõea Oontibeh ta..da• .. coniu.nto. 

E11 noau op i ni&o, u OU.Onatrac6.~ COntábeh rafarid.a• no puhrafo 1 reprua.ntaa adecpu.d&M.nta, u todoa oa u~toa, a podçio p~ 
tri-anial e fin.ancaira do BAJICO DO ISTADO DO AKAPA &IA - II.A&.t.P .. Jl da de&eabro de 19U, o r .. ultado da auu oparaçõoe, u MUta .. 

cõu d• "u Patriaõnio Liquido • u odgana • aplicaçõ .. da M\1.1 .racunoa referente ao , .... tre a ao uncld~ f1ndoa naquela d.ata, 

da acordo co. oa principio• cont.ábeh ~•4o• 4& Le9hlaçio &ocietirh. 

Ke.upi-...,, 21 da Ja.oeiro da Ut4. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATNA 
Nº 007 /94-TCE 

R A T I F I C A Ç Ã O: 

MARGARETE SANTANA OOS SAN.rOS 
Conselheira Presidente 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
INTERESSAOO: CIAÚDIO LEÃO COSTA 
VAIDR ESTIMAOO: Cr$ 1. 500 .000 ,00 

JUSTIFICATNA: Em curnprimer.to ao Art . 26 da Lei nº 8.666/93 , 
estamos encaminhando a presente justificati 
va para efeito de ratificação, com embasa 
mento no inciso II do Art. 25 da Lei nº 
8.666 , de 21 de junho de 1993, ter.do em vis 
ta tratar-se de serviçcs técr.icos profiseio 
nais especializados qualificado no Art . i3 
inciso II da citada Lei , destinados a ava 

com liar o condicionamento fisico e mental 
vista a c9ncessão de lice~ça médica aos 
agentes publiccs em exercício no Tribunal . 
O valor estimado desta despesa para 
de 1994 é de Cr$ 1 .500 .000 ,00 (Hum 
e Quinhentos Mil Cruzeiros Reais) . 

, 

o ano 
Milhão 

Macapa, 22 de fevereiro de 1994. 

NilSON MARQUES PEREIRA 
Presider.te CPL/TCE 

Mlc•P' - AP, 22 da fevereiro d• Ut4 

JO$! DI SOOI.A 11.1.1&110 PILIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

EDITAL DE INSPEÇÃO ANUAL NOS SER 
YIÇOS DA 1ª YARA DA SEÇÃO JUDICY 
ARIA DO AMAP A. 

O MM. JUIZ FEDERAL SUSBTITUTO DA 1ª 
VARA DA SEÇÃfr JUDICIÁRIA DO AMAPÁ, em atenção ao 
disposto no art . 13 , III e VIII, da Lei nº 5 . 010 , 
de 30 . 05 . 66 e no Pr ovimento nº 14, de 07.02.92, da 
Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 1ª Re 
giao, 

R E S O L V E 

1º A Inspeção Anual dos Serviços da 
1 ª Vara da Seçao Judiciári a do Estado do Amapá re~· 
lizar-se-á no periodo compreendido entre os dias 
08 (oito ) a 11 (onze) de março de 1994, das 12:00 
às 19:00 horas. 

2º - -o Ministério 
Ordem dos Advogados do Brasil 

PÚblico Federal e a , 
Secional do Amapa' 

sao convidados para acompanhar os trabalhos. 

ço de 
taria, 

3º , 
1994 sera 

devendo a 

A partir do dia 02 (dois) de mar 
sustada a saida de autos da Sec r e
Di r etor a da Secretaria, a t é o dia 



Macapá, 25-02-94 

I 

~7 · (sete) de março , providenciar o ~etorno dos au
tos ~ue se encon trarem fora do Cartorio . 

4º - No decorrer da Inspeção os pra -
zos judiciais em curso serão suspensos, voltando a 
transcorrer apÓs o fim dos trabalhos. Em qualquer ' 
caso serão restituÍdos às partes os prazos afeta 
dos pelas providências decorrentes da Inspeção . 

5º - Durante o perÍodo da Inspeçã~ 
não haverá expediente externo e nem se realizarao' 
audiências , salvo o caso de açÕes, procedimentos e 
medidas dest i nadas a evitar perecimento de direitos 
ru impeditivos de liberdade .de l ocomoção . 

6º -A distribuição .de processos não• 
.sofrerá interrupção durante a Inspeçao . 

7º - No perÍodo da I nspeção admi ti r 
se- ão r eclamações formuladas pelas partes. 

8º - Os trabalhos da Inspeção insta -
lar-se- ão as 12:00 h do dia 08 (oito) . de março de 
~994. 

Publ ique- se . Oficie-se. Comuni que- se. 

SECRETARIA DA 1 ~ VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 23 DE FEVEREI~O DE 1994 

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

Exec . Fi scal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

Exec. Diversa 
Exeqüente 
Advogado 
Executados 

Exec . Diversa 
Exeqüente 
Advogada 
Executados 

93.0000851-0
1 

INSTITUTO BRASILEIRO DO l.ffiiO AMBI 
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENÕ 
VÁVEIS- IBAMA -
José de Arimat héa Vernet Cavalcan 
te e Maria Benigna O. do N. Jucá
MILTON MEDEIROS BATISTA 
"J. Indefiro, eis que há noticia 
nos autos da impossibilidade de 
se localizar bens do Executado pa 
ra penhora (certi dão de fl. 18 , ver. 
so) . Suspenda- se a presente execu 
ção (Lei nº 6 . 830/80 art . 40 ,caput) 
I. Mcp, 23 . 02 . 94. MARCUS VINICIUS 
REIS BASTOS- Juiz Federal Substi-· 
tuto ." 

93 . 0000566- 9 
I NSTITUTO BRASILEIRO DO ~ffiiO A}ffii 
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENÕ 
VÁVEIS - IBAMA 
José de Arimathéa Vernet Cavalcan 
te ~ Maria Benigna O. do N. Jucá-

· JOSE· MARIA DE JESUS 
"l · Defiro . Suspenda- se a Execu
çao (Lei nº 6.830/80 art . 40 ,caput) 
I. Ncp, 23 . 02.94 . MARCUS VINI CI US 
REIS BASTOS- J uiz Federal 'Subst i 
tuto . " 

92.0000335-4 
CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL - CEF 
AP317- A- Gerson Schwab 
ETELVINO GUERRA DA SILVA e MANOEL 
DE SOUZA PELAES 
"Suspenda-§e a execução até nova 
manifestaçao da Exeqüen t e. r·. !1cp, 
23 . 02 . 94 . MARCUS VINICIUS REIS 
BASTOS- Juiz Federal Substituto ." 

93 . 0000800-5 
CAIXA ECONÔmCA FEDERAL - CEF 
AP310A- El oi za Marques Barthol ome u 
MARLENE RODRIGUES NAZARÉ e JOSÉ· 
DE SOUZA NAZARÉ 
"Arqui vem-se os autos com baixa 
na distribuição . Me~, 23 .02 . 94. 
MARCUS VINICI US REIS BASTOS-Juiz 
Feder al Subs tituto. " 

AUTOS COM DESPACHOS IDÊNTICOS 

Mand. Segur ança : '93 .0000600- 2 
Impetrante : PATRICIA VALES GONÇALVES BATISTA 

Advogado 
I mpe t r ado 

: AP306B- José Ant onio Thomaz Neto_ 
: SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇAO LEGIAO 

BRASILEI RA DE ASSISTÊNCIA 

Mand . Se gurança : 93.0001009-3 
Impetrante 

Advogado 
Impe trados 

Exec. Fiscal 
Exeqüe nte 
Executado 

CJ,ELIO ROBERTO DE OLIVEIRA MONTEI 
RO 
AP289- Washington Ca l das 
CONSELHO SUPERIOR DE IMPLANTAÇÃO 
DA UNIFAP , REITOR DA UNIVERSIDADE 
FEDERP~ DO AMAPÁ e PRESIDENTE DA 
COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO 
PÚBLICO DA UNIFAP 
"Aguar.de-se no arqui vo provisÓ ri o , 
pel a iniciat i va da União Federal 
em executa r a r . sentença . I . Mcp , 
23 . 02 . 94 .. • MAR CUS VINICIUS REIS 
BASTOS- Juiz Fe deral Sub st ituto . " 

AUTOS COM SENTENÇA 

93 .0000707- 6 
FAZENDA NACIONAL 
CATTANI S.A. TRANSPORTES 
rm 

E TURIS-

"Vist os , etc .. . 3 .- Ex pos}t is , com 
esteio no ar t. 794 , I , do Codigo de 
Proces so Ci vi l, JULGO EXTINTA a 
Execução f iscal. Cust as pe l a Exe
cu tada, ja satisfei tas . Transita
da em julgado esta sentençá , pro
c.eda-se à t r ansferências dos valo 
res depos itados para con ta da Exe 
aüente e ar quivem-se os autos com 
bai~a na dist ribuição . · P . R.I. Ma
capa , 23 de fevereiro de 1994 .!MR 
CUS VINICIUS REIS BASTOS - Juiz 
Feder-al Substitu to ." 

I AUTOS COM SENTEMÇAS IDÊNTICAS 

Advogada 
Executado 

Exec. Fiscal 
Exeqüente 

Advogada 
Executado 

Exec. Fiscal 
Exeqüente 

Advogada 
Executado 

Exec. Fiscal 
Exeqüente 

Advogada 
~xecutado 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 

Advogada 
Executado 

Exec. Fi scal 
· Exeqüente 

Advogada 
Executada 

Exec . Fi sca l 
Exeqüente 

Advogada 
Executada 

Exec; Fiscal 
Exeqüente 

Advogada 
Executado 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 

Advogada 
Executado 

Exec . Fiscal . 
Exeqüente 

Advogada 
Executado 

Eicec . Fiscal 
Exeqüente 

\>\dvogada 

Execi.ttada 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 

Advogada 
Executado 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 

Advogada 
Executado 

· Exec . F'iscal 
Exeqüente 

.... 
Advogada 
Executado 

Exec . Fi scal . . 
Exeqüente 

Advogada 
Executado 

Exec . Fi scal 
Exeqüente 

Advogada 
Executado 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 

Advogada 
Executado 

Exec . Fiscal 
Exeqüent e 

Advogada 
Executado 
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~ REFORMA AGRARIA - INCHA 
Aida Maria Cristina Mendes 

: .JOSÉ GONÇALVES 

92 . 0000188- 2 
INSTITUTO NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA .AGRARIA .- INCRA 
Aida Maria Cristina Mendes 
ESP . DE JOÃO RENUNCIO DE SOUZA 

92 .0000192-0 
INSTITUTO NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA,AGRARIA - INCRA 
Aida Maria Cri stino Mendes 
ESP. DE ENEAS HONORIO VEIGAS 

92.0000139-4 
INSTI TUTO NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA - INCRA 
Aida Maria Cr i stina Mendes 
RAIMUNDO LACERDA SOARES 

92.0000286-2 
INSTITUTO NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃC 
E REFORMA AGRARIA - INCHA 
Aida Maria Cristina Mendes 
NEWTON DE PAULA BATISTA 

92.0000707-4 

I 

INSTITUTO NAC!ONAL pE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA - INCRA 
Aida Maria Cristina Mendes 
GRACIANA ARAÚJO SILVA JARDIM 

92.0000711- 2 
INSTITUTO ·NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA - INCHA 
Aida Maria Cristina Mendes 
MARIA PEREIRA 'CABRAL 

92 .0000715-5 
INSTITUTO NAC! ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA - INCRA 
Aida Maria Cristina Mendes 
JUVENTINO DUQUE MOURÃO 

92.0000717-1 
I NSTITUTO NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA ~ INCRA 
Aida Maria Cri s tina Mendes 
MANOEL NAZARÉ DA COSTA 

92 .0000720-1 
INSTITUTO NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA ~ I NCRA 
Aida Maria Cristina Mendes 
LAZARO COSTA DA SILVA 

92 . 0000808- 9 
INSTITUTO NAqONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA - INCRA 
Aida Maria Cri stina Mendes 

ESMERALDA BARROS DE ALMEIDA 

92 . 000i333-3 
INSTITUTO NAC!OANL .DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA - INCRA 
Aida Mar i a Cristina Mendes 
MANOEL TOHHlNHA 

93 . 0000018-7 
INSTITUTO NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA - INCHA 
Aida Maria Cristina Mendes 
PEDRO B. .SILVA ALELUIA ESPÓLIO 

93 .. 0000020-9 
INSTITUTO NACI9NAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA - INCRA 
Aida Maria Cri s tina Mendes 
JOSÉ l~IA DE ALCANT~ 

93 . 0000022- 5 
INSTITUTO NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA - INCHA 
Aida Mar ia Cristina Mendes 
SEBASTIÃO AL~ffiiDA DOS SANTOS 

93 . 0000026-8 
INSTITUTO NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFOID!A AGRAEIA - INCRA 
Aida Mari a Cristina Mendes 
JAC0B RODRIGUES DE MORAES 

93.0000039-0 
INSTITUTO NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA - INCRA 
Aida Maria Cristina Mendes 
LUIZ DE MATOS ARAÚJO 

93.0000040- 3 
INSTITUTO NAC!ONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA - INCRA 
Aida Maria Cristina Mendes 
MANOEL ARLINDO BARBOSA. 
"Vi s tos , etc . .. 3 . - Po r t odo o ex 
posto , com este io nos arts . 26 , dã 
Le i nº 6. ~30 , de 22 .09 . 80 e 794 , 
III , do Codigo de P roc~~so Civil, 
JULGO EXTINTA A EY~CUÇAO. Recolha
se o mandado acaso expedido . Can
ce l e- se a· penhora acaso existente 
procedendo- se às comunicações ca- ' 
bive i s . Custas e honorários advo
catíci os incab Íveis na espécie(Le i 
nº 6 . 830/ 80 art . 26). Trans itada 
em julgado esta sentença , arqui
vem-se os autos com ba i xa na -dis
t ribuição . P.R. I. ~lacapá , 22 de fe 
ve r e iro de 1994. MARCUS VI NICIUS
RE I S BASTOS- · Juiz Federal Substi
t uto . " 

TERMO DE ENCERRM-ffiNTO 

Contém o pr esente expediente 
fe i tos civeis para conhecimento de despachos 
sentenças . 

25 
e 

I~acapá , 24 de 1994 . 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, 

SECRETARIA DE cOORDENAÇÃO ELEITORAL E DE INFORMÁTICA 

SETOR DE PROCESSOS 

ACÓRDÃO Nº : 134/94 
Processo nº : 260/93 
Objeto: Registro de DiretÓrio M.micipal em Serra do Navio 
Interessado: Partido Darocrático Trabalhista - PDT 
Relator: Juiz EUSTÁÇUIO TEIXEIRA 

EMENTA 
REGISTRO DE DIREI'ÓRIO l,l\JNICIPAL. 
AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA AOS . RE 
QUI SITOS LEGAIS. NA ULTlliJAÇÃO DA 
CONVENÇÂO. SUPRIMENTO DAS. IRREGU 
LARIDADES . DECORRENTES DA 
DEFICIÊNCIA NA INSTRUCÃO 
DO PEDIDO. DEFERIMENTo. ·supr:iDdo 
a agremiação Partidária as 
omissoes decorrentes da falta 
de comprovação documental 
dos req~üsetos exigidos , pela 
legislaçao err: vigor, ha de 
se deferir o pedido . 

ACORDÃO 

ACORDAI~ os Juizes do Tribunal 
Regional Eleitoral · do Amapá , à unaTJaimidade de votos, 
em de~erir ·o Registro . do DiretÓrio lfunicipal do Partido 
Democrati co Trabalhista - PDT, err. Serra do Navio , bem 
assim a· anotação da sua Comissão Executiva. 

Sala·das Sessões , 17 de fevereiro de 1994. 

{a) GILBERTO DE PAUlA PINHEIRO 
PRESIDENI'E 

(a) JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEJJCEl:Rp 
RElATOR 

ACÓRDÃO Nº 1,35/94 
PROCESSO Nº: 274/93 
OaJETO REGISTRO DE DIRETÓRIO ~\UNICIPAL EM CALÇOENE 
lNI'ERESSAOO: PARTIDO DA SOCIAL DEXCRACIA BRASilEIRA - PSDB 

RELATOR Juiz EUSTÁ<;UIO TEIXEIRA 

E ME NTA · 

REGISTRO DE DIRETÓRIO !IJUNICIPAL. 
FALTA DE COWROVACÃO DO NÚMERO 
~IÍNII-10 DE FILIADOS EXIGI DOS PARA 
A SUA CONSTITUIÇÃO. LITERALIDADE 
IMPOSITIVA DO ARTIGO 35 DA 
LEI Nº 5. 682/71 . INDEFERlli!ENTO. 

. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA CONVFN;ÃO 
ASSI!1 REALIZADA . I NEXI STÊNCIA 
DOS ATOS DELA DECORRENTES . . O nÚ
mero minimo de filiados exigidos 
9ela l~gislação em vi gor 
e condiçao sif!e qua non !?ara 
a cnnst i tuiçao do diretoria 

das ,agremiações oolÍticas nos mu 
nicipios . A sua falta impossibi= 
1i ta o defer i mento do registro , 
tornando inexistentes os · 
atos decorrentes das reliberaç:Bs 
tom~das pela convenç ão par
tidaria . 

A C Ó R D Ã O 

ACORDA11 os J u:Í.ze·s do Tribu
lal Regi ona l Ele i toral do Amapá , à unanimi dade 
j e votos , em indeferir o Regi stro do DiretÓri o 
~unici pal do Partido da Social Democ r aci a br asilei 
r a - PSDB, _em Calçoene ·, bem assim a anotação 
ja sua Comissao Execut iva . 

Sala de Sessões , 17 de feve r eiro de 1994 . 

(a ) GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 
Presidente 

(a ) JOSÉ EUSTÁQUIO DE CAS.TRO TEIXEIRA 
Rel ator 

ACÓRDÃO Nº : 136/94 
Autos de: REGISTRO DE DI RETÓRIO ~fUNICIPAL 
Processo nº 247 - Classe VII/1993 
Interessado: PARTIDO DA SOCIAL DE~IOCRACIA 

, BRASI~EIRA - P . S. D.B . 
~unicipio de: MACAPÁ 
brigem: COMISSÃO I NTERVENTORA REGIONAL 

E M .E N T A 

REGISTRO .DE DIRETÓRI O MUNI 
CIPAL _ ANOTAÇÃO DE 
COMISSAO EXEC UTIVA REGIONAL 
PRAZO _ DE MANDATO DE 
COMISSAO EXECUTIVA . 
Há de se~ defei rdo o 
Ped_i do de · Regis tro de Di 
~torio. Municipal de Partido Po::
litico quando este se desincumbe 
de cumprir as exigênci as oartidas 
em Lei~ Defere-se , igu§lmente a 
Anotaçao de sua Comissao Executi 
va, apenas dei xando de fixar õ 
Prazo de lfJandato por se t:ratEir re · 
assunto interna corpori's , conso
ante , iterativamente , vem ~idin
do esta Egregia Cor te Regional 
El ei toral . · 

A C ÓRDÃO 

, . Os Excelentissimos Senhores Jul-
.e~ do Egreg1o Tribunal Regional Eleitoral do .Amapá, à unani 
mldad~, resolvem açol her o pedigo de Registro do Diretóric 
Mun1c1pal de Macapa e ~a Anotaçao de sua· Comissão Executi va 
Reg1onal, do Partido da Soci al Democracia Brasileira - PSDB. 

Macapá (AP) , 22 de fevereiro de 1894. ·L Exec . Fiscal : 92 . 0000141- 6 
Exeqüente . : INSTI TUTO NACIOf~ DF. COLONIZAÇÃO 
~IU0<;%!4?;J!& <*Itltl~ 01J4""i'r:vz =~"'· _ • .., .. ..,=-"""'·"""'""""'""'""'""" ___ _,..,,.,..~c---------"""'_,...., ___ _.. __ _,.."""'._ __ .,..._;.;.._~~-'":""'~.....,;"""' __ ....., ___ "="j 
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Macapá, 25-02-94 

(a) JUIZ GiliiERro PllflEIR) 
Presidente 

(a) JUIZ ANl.'CMO CABRAL 
Relator 

(a) Dr. MlACm miE:> DE :nJSA 
Proc. Reg. El.eit. 

~UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I 

DEPARJ'AMml'O JUDICIÁRIO 

ATA DA CFNI'ÉSIMA I'O'Uásr 
MA 'l"EECEERA Sffi'iÃO OODINA 
RIA DE DISTRl11JI~ DO DE 
PARJ'AMml'O JUDICIÁRIO 00 
EXJRÉXITO TRIH..tW. DE JUSTI 
ÇA DO FmADO DO NW'Á -

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 
hum mil novecentos e noventa e quatro, às 12:00 horas, na 
sala reservada ao Gabinete do Deseni>argador ~ EVANJE 
LISTA RAM:ll, Presidente em exerCÍcio, realizou-se a dis 
tribuição dos processos abaixo relacionados, conforme no!: 
mas do Regimento Intemo: 

cNwlA OOCA 

01) -~ CRIMINAL N2 1.95/94 - CAPITAL 
APELANl'E: Ben.icio da Silva 
AD~: Marcos Aurélio Miranda Nogueira (Def. PÚ 

blico) 
APELADA: A Justiça PÚblica 
RELATOO: Exm2 Sr. Des. GiliiERro PIMIEIRO 

02)-~ CRIMINAL,N2 196/94- CAPITAL 
APELANl'E: Paulo Sergio Raroos 
AD~: Haroldo José de Arruda Franco (Def. PÚbl. ) 
APELADA: A Justiça PÚblica 
RELATOO: Exm2 Sr. Des. MÁRIO GURTYEV 

00) - Af'EJ.MiiD CRIMINAL N2 197/94 - CAPITAL 
APELANl'E: Leopoldo das Chagas dos Santos 
AD~: Haroldo José de Arruda Franco (Def. PÚbl.) 
APELADA: A Justiça PÚblica 
RELATOO: Exm2 Sr. Des. CAIM> ANT(}{[O 

04) - ftGf!.AVO DE ~ N2 002/94 - CAPITAL 
NJRAVINrE: Carm:> Antonio de Souza 
AD~: Ruben Bemerguy 
NJRAVADA: Stella Barreto Raroos de Souza repr. por 

sua genitora Stella Simonne Ramos 
ADVOGADA: Sulamir Palmeira Monassa de Almeida 
RELATOO: Exm2 Sr . Des . GII1lfXl'O PIMIEIRO 

C5) - ~GRAVO DE :IH5'l'RHNl'O N2 CXD/94 - CAPITAL 
NJRAVINrE: Elson Martins da Silveira 
AD~: Jorge Wagner Costa Gomes 
NJRAVADA: A Justiça PÚblica 
RELATOO: Exm2 Sr . Des . PRESIDENI'E 

CÂMARA t1NI CA 

ADITAMENTO À PAUTA 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desem 
bargador DÔGLAS RAMOS, Presidente da Egrégi~ 
câmara 6nica, em exer cí cio , f aço ciente a t Q 
dos os ãnteressados e aos que vir ema presente 
EDITAL, ou dele conhecimento t i verem , que no 
di a 01 (pr imeiro) de março do ano em curso 
(t er ça-feira), às oito horas ou em Sessão SUQ 

seqüente , na Sala de Sessões do Plenário , reª 
lizar - se-á a 76B Sessão Ordinári a para jul~ 
mente de processos adiados constantes de pa~ 

tas já publicadas , os apresentados em mesa 
que i ndependem de publ i cação e mais os seguin 
t es processos: 

APEI,AQOEs CRIMINAIS 

liL@ - Apelante : MANOEL LUIZ DE SOUZA SAIJ. 
PAIO JUNI OR -Advogado: Dr. EVALDY MOTTA DE 
OLIVEIRA - Apelada: JUSTIÇA PrtBLICA - Relª 
t or: Des. DÔGLAS RAMOS. 

li!_ill - Apelante : MARLON DO NASCIMENTO MON 
TEIRO - Advogado : Dr. PAULO JOSt DA SILVA NA 
MOS - Apelada: JUSTIÇA PdBLI CA - Relator:Des. 
DÔGLAS RAMOS - Revisor: Des . GI LBERTO PINHEl 
RO. 

Macapá-AP , 23 de f evereiro de 1994. 

·chef 

CÂIIAIII. óu.CA 

ATA DA 741 SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 
OITO DE FEVERBIRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA 
E QUATRO . 

Às oito ~oras e trinta minutos, presente~ 
os Excelentissimos Senhores Desembargadores MA 
nTn ,..ITftfft~· In ___ .. ,_. __ ...._ _ , ""A,.T ._, n•Vn." ,_.,..T..,._,'fe 

DIÁRIO OFICIAL 

AJIT01HO. Procuraaora de Justiça: Dr• RAIMUIIDA 
CLARA BANHA PICANÇO. Feita a leitura da Ata da 
Útlima Sessão Ordinária, bem caJX> da 60• Ptblicação 
de AcÓrdãos, as tpais foran ~rovadas por tnnimid!ô!, 
foran julgados os seguintes processos: 

llABEAS CORPOS 

Nl 096 - Impetrante: Dr. MARCOS AURÉLIO MIRAN 
DA NOGUEIRA (Advogado) - Paciente: MANOEL LEÃÕ 
DOS SANTOS - Relator: Des . CAJU40 ANTONIO. 

DECISÃO: "Conheceu-Sf:l do habeas corpus e CO!:! 
cedeu-se a ordem, tudo a unanimidade e nos ter 
mos do voto proferido pelo Relator ." -

Nl 104 - Impetrante: Dr . PAULO ALBERTO DOS SAN 
TOS (Advogado) - Pacien~e: ARNALDO LOPES DE~ 
MEIDA- Relator : Des. MARIO GURTYEV. 

DECISÃO: "~ corpus conhecido e julgado 
prejudicado, tudo -a unanimidade e nos termos 
do voto proferido pelo Relator." 

RECURSO Ell SEftiOO :ESTJinO 

Nl 020 - Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA - Recorri 
dos: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MIRANDA e WAL 
BER DE ~~LO CARVALHO - Agvogado: Dr. ERICLÁÜ 
DIO ALENCAR ROCHA (Def. Publico)-Relator: Des: 
LEAL DE MIRA. 

DECISÃO: "Processo retirado de pauta para 
inclusao na prÓxima sessão de julgamentos, a 
pedido do Relator." 

APELAÇÕES CJliiiDIAIS 

Nl 106 - Apelante: VALDIVINO MARIAVES DE MELO
Advogado: Dr. NILSON,ALVES COSTA (Def.PÚblico) 
- Apelada: JUSTIÇA PUBL!CA Relator: Juiz 
Convocado AGOSTINO SILVERIO. 

DECISÃO: "Apelo conhecido e improvido , à una 
nimidade, determinando-se a retificação da au 
tuação e da ficha de julgamento. " -

Nl 122 - Anelante: FRANCISCO PACHECO DA COSTA
Advogad9: Dr. MARCOS AURÉLIO MIRAND~ NOGUEIRA 
(Def. Publico) -Apelada: JUSTIÇA PVBLICA- R~ 
l ator: Juiz Convocado AGOSTINO SILVERIO. 

DECISÃO: "Apelo conhecido e improvido , tudo 
i unanimidade, nos termos dos votos proferidos" . 

.il 127 - Apelante: LUIZ GONZAGA DE SOUZA - Ad
vogado: D~. PAULO ALBERTO DOS SANTOS -Apelada : 
JUSTIÇA PUBLICA - Relator: Juiz Convocado AG 
TINO SILVÉRIO. 

DECISÃO: "Apelo Conhecido, à unani ida 
Tambem sem divergência, acolheu-se a P•~·~~~·u· 
de extinçdo da punibilidade por força da 

crição da pretensão_punitiva do Estado,consid~ 
rando-se a pena in concreto, nos termos do vo 
to proferido peloRelator." 

Nl 154 - Apelante: DANIEL DA SILVA BAGUNDES -
Advogado: Dr. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS (Def.PÚ 
blico ) - Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA - Relator: 
Des. LEAL DE MIRA - Revisor: Des. CARMO ANTO
NIO. 

DECISÃO: "Apelação conhecida e improvida,tu 
do a unanimidade e nos termos do voto profer! 
do pelo Relator." 

Nt 164 - Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA - Apelado: 
MARLUCIO SILVA DE ALMEIDA - Advogado: Dr. CEL 
SON AUGUSTO PACHECO DE SOUZA - Relator: Des: 
LEAL DE MIRA. 

,DECISÃO: "Apelação conhecida, à tnl'limidade. 
Apos o voto do eminente Relator improvendo o 
apelo, pediu vista o Desembargador Carmo Anto 
nio, para inclusão na prÓxima sessão de j ulgã 
mentes. " -

Nl 168 - Apelante: JACY FERREIRA MONTEIRO - Ad 
v9gado: Dr. FÉLIX RAMALHO - Apelada: JUSTIÇA 
PUBLICA - Relator: Des. GILBERTO PINHEIRO - Re 
visor: Des. LUIZ CARLOS. 

DECISÃO: "Apelação conhecida e improvida, à 
unanimidade e nos termos do voto proferido pe 
lo Relator." -

Nl 172 - Apelante: JOSÉ RAIMUNDO BAIA - Advoga 
d9: Dr. LUIZ A~~IDA BONFIM - Apelada: JUSTIÇA 
PUBLICA - Relator: Des. GILBERTO PINHEIRO. 

DECISÃO: "Apelo conhecido e improv~do,à una 
nimidade e nos termos do voto proferido pelÕ 
Relator." 
Nl 175 - Apelante : JOSÉ LUTGARDES NASCIMENTO 
RODRIGUES - Advogado: Dr. JORGE WAGNER COSTA 
GOMES - Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA - Relator:Des. 
GILBER~O PINHEIRO. 

DECISÃO: "Apelação conhecida e improvida, à 
unanimidade e nos termos do voto proferido pe 
lo Relator." -

APELAÇÕES CÍYKIS 

Nl 127 - Apelant es : RUY VAZ EMYGDIO e EMYGDIO 
& VARGAS LTDA. - Advogada: Drl LUCI MEIRE SIL 
VA DO NASCIMENTO - Apelado: C. A. DE ARAÚJO -
Advogado : Dr. RAIMUNDO JOSÉ QUEIROGA - Relator: 
Des. GILBERTO PINHEIRO - Revisor: Des.LUIZ CAR 
LOS. -

DECISÃO: "Apelação conhecida, à tnl'limidade. 
Tambem sem divergência, rejeitou-se ~ prelim! 
nar de irregylaridade da representaçao da ap~ 
lada e, no merito, improveu-se o apel o. Tudo 
nos termos do voto proferido pelo Re l ator ." 

Nl 133 - Apelante: ARTHUR DE LIMA TORRINHA 
Advogado: Dr. H!LTON GONÇALVES RIBEIRO - A 
do : ROBSON JULIMAR GAMA ALMEIDA (repr en 
do por sua genitora ROSA M4RIA GAMA 
- Advogado: Dr. MARCQS AURELIO MI.~~·~·_, 
RA - Relator: Des . MARIO GURTYEV - Rev 
Des. GILBERTO PINHEIRO. L-_..-- -

DI!CISÃO: "Apelo não conhecido, à unanimid~ 
de e nos t e rmos do voto proferido pelo Relator''. 

III!IIESSA D~CIO 

Nl 022 - Remetente ex-offÍcio: JUÍZO DE DIREI 
T01)A31 VARA CÍVELE DE FAZENDA PÚBLICA DA CO 
MARCA DE MACAPÁ - Partes: JOSÉ IVO CASIMIRO = 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA A POLÍ 
CIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ e SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - Rela
tor: Des. LEAL DE MIRA. . 
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to do Relator." 
AGRAVOS DE :LW:SbiiMEfiO 

Nl 015 - Agravantes : S.M. CONSTRUÇÕES LTDA. MI 
SAEL PEREIRA SANTANA e JOSÉ ORLANDO PEREIRA 
SANTANA - Advogado: Dr. ANTONIO CABRAL DE CAS 
TRO - Agravado: BANCO ITAÚ S/A - Advogada:Dr•: 
SULAMIR PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA - Relator: 
Des. LEAL DE MIRA . 

DECISÃO: Agravo conhecido e improvido,à un~ 
nimidade e nos termos do voto proferido pelo 
Relator ." 
Nl 026 - Agravante: ESTADO DO AMAPÁ- Advogado: 
Dr. PAIL-LARD BENTES DA SILVA - Agravado: JOSE 
LI'l'O SOUSA DAS CHAGAS (em causa prÓpria)- Rel! 
tor: Des. LEAL DE MIRA . 

DECISÃO: "Agravo conhecido e julgado prej~ 
dicado, pela perda do objeto, tudo a unanimid~ 
de e nos termos do voto proferido pelo Relator''. 

aRJWICAÇÕES E PROPOSIÇÕES 

O Excelentissimo Senhor Desembargador MÁRIO 
GURTYEV comunicou que estaria se ausen~ des 
ta Capital, nesta data, para tratar de ~toS 
particulares e que, em seguida, entraria em go 
zo de férias. -

BEGISDOS 

Quando do julgamento das Apelações Crmnnais 
n2s 106, 122 e 127, participou como R~lator o 
eminente Juiz Convocado AGOSTINO SILVERI O; 

Às 10: 10 horas, foi suspensa a sessão de jul 
g1}1Dentos por 10 minutos, apÓs o que tiveran re.I 
nicio os trabalhos; 

O Excelent1ssimo Senhor Desembargador MÁRIO 
GURTYEV fez registrar a pr esença da e~te ad 
vogada Drt. HIROMI SANADA, durante toda a ses 
são de julgamento. -

Nada mais havendo, foi encer~ a se~ às 
joze horas e quinze minutos. Eu • ~ETRUS SOA 
RES AZEVÊDO, Chefe da Secretari a Câmara Úni 
ca, lavrei a presente Ata que vai por mim suba 
crita e assinada pelo Excelentis imo Senhor 
Desemgargador Presidente da Egrégi Câmara, em 

oxoroioio. ~ 

~ 
Presidente em exercÍcio -

CÂIWIA ÓlnCA 

A'lA DA 61• PUBLICAÇÃO DE .ACÓRDÃoS 

Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 
1994, às oito horas e trinta e cinco minutos, 
na Sala de SessÕes do Plenário, quando da aber 
tura da 751 Sessão Ordinária, presentes os Ex 
celentissimos Senhores Desembargadores DÔGLAS 
RAMOS (Presidente em excercicio) , GILBERTO PI 
NHEIRO, LUIZ CARLOS, LEAL DE MIRA e CARMO AN 
TONIO, f2i lida e aprovada a 61• Publicaçãõ 
de Acordaos, como se segue: 

llABEAS CORPOS 

11 091 - Impetrante: JOÃO GUTEMBERG WEIL PES 
SOA (ACADÊMICO DE DIREITO - ESTAGIÁRIO) - Pã 
ciente: JOSÉ CARLOS DE SOUZA CARDOSO - Relã 
tor: Des. LUIZ CARLOS . -

J1J1ER!'A: "PII.OCESSO PEIIAL . llABEAS CORPOS • 
CESSAÇAO DA COAÇÃO. PBEJODICIALIDADE. .AR'r..6159, 
DO CPP - Julga-se prejudicado o "writ" pela 
perda do objeto, uma vez cessado o constrangi 
mente ilegal a l egado, tendo sido o · paciente 
colocado em liberdade pela autoridade tido co 
mo coatora. I nteligência do art . 659, do CÓdi 
go de Processo Penal." -

DE 

RI!CUIISO Ell SEIIriDO ESTBUO 

•• 034 - Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLI CO Re 
corrido: HE~ SALES DA CRUZ - Advogado: Dr~ 
HAROLDO JOSE DE ARRUDA FRANCO - Relator: Des. 
LUIZ CARLOS. 

JIJIER!'A : "PEIIAL E PROCESSUAL PEIIAL . RECOB 
SO Ell SEIIriDO ESTRITO. BE..TKIÇÃO DA ~: 
FOIIDAIII!III'O 1m .ARr . 43 , I , DO CPP • CBIIIE DE DE 
SOBIID.IÊIEIA. IIÃO COIFIGOBAÇÃO ms .ADrOS .RECOR 
SO IRPBOYIDO - Não estando perfeitamente con 
figurado o elemento subjetivo do del i to pre 
visto no art . 330 , do CPB, atribuÍdo ao Recor 
rido, deve-se manter a decisão do Juiz "a qxJ1 

que rejeitou a denúncia com base no art."43,I, 
jdo CPP , uma vez que o fato narrado -pelo Órgão 
m!nisterial na peça vestibular da Ação Penal, 
nao constitui evidentemente crime. Recurso 1m 
provido." 

ACÓRDÃO : "Vi~tos e relatados os presentes 
autos, ~ ~ UIIICA do '!B1BJDL DE .JUSTIÇA 
DO MAPA, a unanimidade , CUMIECED e :u.>llOVElJ 
o Recurso, nos termos dos votos proferidos . " 
(Reg. RSE NR 000474} . 

APELAÇÕES CIIIIIIIAIS 

11 ·098 - Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA - Apelado: 
JOSIAS GOMES TIAGO - Advogado : Dr. ERICLAUDIO 
ALENCAR ROCHA - Relator: Des . LUIZ CARLOS -Re 
visor: Des CARM0 ANTÔNIO. -

I!III!IIU.: ''PBOf:I!SSUAL PJiJIAL. JÓR.I • taiict 
DIO . JiEGÃfiYA DE AD!'qRIA •• ~YJ:Çio. Dli'Clsill 
um::n:suiDlii!E COI!'.BAIII.A A PllOYA DOS AD!OS • 
8ULIDADE DO .JULGAliD!O. .IIECOitSO PROIIDO.. 1) A 
soberania dos veredictos da instituição do JÚ 
ri deve,encontrar ressonância no contingente 
majoritario das provas em confli to nos autos; 
2) a a~solvição do réu, por negativa de auto 
ria, nao possuindo amparo seguro no destacadÕ 
conjunto probatÓrio apurado no decorrer do 
feito, dissociand9- se i ntegralmente da reali 
dade dos autos, ha que ser considerada deci 
são abso!utsm~nte inverossÍmil e manifestamen 
te contraria a verdade apurada no Processo;3J 
nulidade do julgamento; 4) apelo provido . " 



Macapá, 25-02-94 

· res !)esemoargador<;s do YiplWIIAL DE .1US'1'IÇÀ. 00 
MAPA, em CARARA UIIICA, a unanimidade., comJE 
CER e PROVER o Apelo, -nos termos do voto pro 
ferido pelo Rel ator." ('Reg . ACr Nº 000481) . -
H~ 132 - ·Apelante : WILSON DE SOUZA MAC I EL -Ad 
vogado ; Dr . . NILSON ALVES COSTA- Apelada : JUS 
TIÇA PUBLICA - Re l ator: Des. GILBERTO PINHEI 
RO . 

El!il!lftA: ' 'PERAL . OOifiCÍDIO c.utPOSO . PEMA
BASE:-y-=-0 artigo 5~ do CÓdigo Penal relacio 
na (8 ) oi to circunstancias judiqiais que de 
vem ser ~soladamente analisadas pelo Juiz.Sen 
do favoraveis ao reu, a sua primariedade;bons 
~tecedentes e outros predicados , não podem 
obrigar que lhe seja fixado a pena-base no mi 
nino legal, se as demais circunstâncias dis 
posta no,referido dispositivo legal lhe são 
desfavoraveis. li - Está patenteada a omissão 
de socorro t>re:rista no § 4º do art. 121 do CP, 
quando o p~opr1o acusado , ·confessa na Poli 
cia·, que. so veio a tomar conhecimento do esta 
do de saÚde da vitima, que . havia sido transfe 
rida para outro Municipio, no dia seguinte~ 
atraves de terceiros." 

ACÓRDi.O: "A CÂD.RA lÍRICA 00 'I'RIBUJfAL. DE 
JUSTIÇA DO ES7ADO DO ANAPÁ , por unanimidade 
de seus membros , deu provimento parcial a pre. 
sente apel açao, nos termos do voto do Relator..TI 
(Reg. ACr Nº 000458). 

U2 142 - Apelante: NEY ROBERTO FERREIRA DOS 
SANTOS - advogado: Dr. JORGE WAGNER COSTA GO 
MES - Apelada : JUSTIÇA PÚBLICA - Relator : Des~. 
·.EAL DE MIRA. . 

~: "COOYBAlJF.BÇÃO PENAL - LEGÍ7DIA DE 
FESA: POR'i'E E DISPARO DE ABRA DE FOGO - IftCÕ 
LIIJ'UDADE PÚBLICA VEBSU'S COLEfiVIDADE . -ABSoRVI 
ÇÃO 1]0 PORTE PF..LO DISPARo - PDA APROXI1fADÃ 
DO ~O. 1) Desfigur~da a regra do art. 24 
do Codigo Penal, não ha se faiar em legitima 
defesa,para descaracterizar a Contravenção Pe 
nal , maxime se ~bas as contravençÕes atingem 
o mes!"o bem juridico (incolumidade · pÚblica), 
pertencente ao mesmo sujeito passivo (a. cole 
t~vidade), satisfazendo as exi gências do prin 
cipio da consunçao · no conflito aparente· de 
normas. 2} Se a contravençao· ·penal de porte i 
legal_de arma é m~io preparatÓrio p~a a r~~ 
lizaçao da infraçao ~ais grave, que e o dispa 
ro de arma de fogo , e por esta absorvida, pre 
valecendo a regra do art. 76,fto CÓdigo P<;nal~ 
3) Pe~a que se aproxima do minimo legal, e imo 
dificavel, se ausentes bons antecedentes ·e a 
conduta refoge à normalidade do homem comum. 
4) Sentença confirmada. " 

ACÓRDÃO : "Vistos, relatados e discuqdos 
os. presentes autos, acordam os Excelentissi 
mos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribu 
nal d~ J ustiça do Estado do Amapá, por sua câ 
mara Unica , · e unanimidade , conhecer e impro 
ver a Apelaçao, nos termos do voto prorerido 
pelo Relator. " (Reg. ACr Nº 000464). 
D2 143- Ape l ante: · NEY'ROBERTO FERREIRA DOS 
SANTOS - Advogado : Dr . JORGE WAGNER COSTA GO 
MES - Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA - Relator:Des~ 
LEAL DE MIRA. . 

' ElimllCA: "COJl"mA'WlllJÇ\0 i'~ - ~IM 100 
f'ESA.: :P01mj: E DISP.AIID DE: !\BIIUl DE ~ - ~~ 
UJ!.liiDADE PUBLICA VERSOS COJEH1f1DADE .:, .6\llisoR 
VIÇÃQ DO POB'JE PELO DISPARO - . PmA :tu>Ji'OXDWli: 
DO~~- 1) Desf!gur~da a regr a do art; 24 
do Cod1go Penal, nao ha se falar em legiti ma 
defesa,p~ra descaracter izar a Co~travenção P~ 
nal , max1me se ~bas as contravençoes,ati ngem 
o mesmo bem j uridico (incolumidade publica ), 
pertencente ao mesmo sujeito passivo (a cole 
t~vidad~) . satisfaze~do as exigências do prin 
cipio da consunçao no conflito aparente de 
nor mas . 2) Se ~ contravenção penal de porte i 
legal_de arma e m~io preparatorio para a rea 
lizaçao da infraçao ~ais grave, que · é o dispa 
ro -de arma de fogo, e por est à ablJorvida, pre 
valecendo a regra do art. 76,do Codigo Penal~· 
3) Pe~a que se aproxima do minimo legal , é imo 
dificavel, se ausentes bons ·antecedentes e a 
conduta refoge à normal idade do homem comum. 
-4) Sentença confirmada. " . 

.ACÓBD.ÃO: "Vistos, relatados e discut~dos· 
os presen.te s autos, acordam os Excelentissi 
mos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribu 
nal d~ Justiça do Estado do Amapá, por sua câ 
mara Unica, ~ unanimidade , conhecer e impro 
ver a Apel açao, nos termos do voto proferido 
pelo Relator. " (Reg . ACr Nº ·000465). 

B:F.JiESSAS IDI:-OFFICIO 

§~ · 020 - REMETENTE ex-offÍc io: JUÍZO DE DIREI ' 
TO DA 2ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA -PAR 
TES : ESTADO DO AMAPÁ e PREFEITO DO . MUNICÍPIÕ 
DE MACAPÁ · - Relator : Des: GILBERTO PINHEIRO . · 

EREm.A: "·DAIIDADO DÉ SEGURANÇA. I - Julga
se prejudic~do o "Mandamus" , quando o t empo 
de realiz~çao do evento que deu ensejo ao 
"wr!t", ja se expirou, perdendo seu objeto.II 
- Nao existindo nenhum ato do atual gestor mu 
nicipal, configurador de ofensa a direito sub 
jetivo do impetrante, não há que se conceder 
Mandado de Segurança Prevent i vo, podendo o Im 
petrante ententar outro "Mandamus" , na oportu 
nidade que se caracterizar violência a direi 
to subjetivo seu. " 

.ACÓmJÃO: "À CÂEilBA ÚNICA DO TRIBUMJU. DE 
Jl.JS'!IÇA 00 ESTADO DO MIAPÁ, por unani'midade 
de seus membros, julgou prejudicado o "manda 
mus" repressivo e , por maioria, ·proveu parei 
alment e a remessa, reformando o "decisum" per 
t inente a segurança preventiva nos termos dos 
votos proferi dos . " (Reg. REO N2 000463 ). 

mg 021 ' - REMETENTE ex- officio: JUÍZO DE DIREI 
TO DA l õ! VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DA 
COMARCA DE l~ACAPÁ ~AUXILIAR ) - I?artes:JOSÉ LJ; 
!<IA 1-iA.RQUES e MUNICI PIO DE MACAPA - Relator: 
JUIZ CONVOCADO CONSTANTINO BRAHUNA. 

:E1llm!HA: "~ - DelllissM ~ 
dida &? :i"ant:asi.oso p.roc:esso aQ.i.nist:ra.ti.vo ã 
p!lriltórlo - ilÍcitos ~strm;.ivus não cem 
p~ - Aou1 açiic• . do ato - Desv.i.o de · :fi:naJ..i:' 
da.de -: Beini:e~ oo ser.rioo;;:- - Tndeni~ 
de Va!l:tagens nao :rece~idOO"· - :sent:t"..cça ccnfir 
lli?.da - ·rndemonstrados os ilici tos admini.stra - -

DIÁRIO OFICIAL 

t ivos imputados ao servidor, apurados em des 
propositado processo administrativo que culmi 
nou com s ua d.eljlissão, i mpÕe-se a anulação 'do 
vici ado ato, por desvío de finalidade, e a re 
integração ao status ~ ante,. com o ressarci 
ménto das vantagens nao recebidas, devidamen 
te co'rri gidas e acrescidas de juros." -

ACÓBD.ÃO : "Vistos e relatados os autos, a 
CÂIIABA UlflCA DO miBOIIAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, à unanimidade, conheceu da remessa 
e, por maioria, negou-lhe provimento, vencido 
parcialmente o Juiz Convocado CONSTANTINO BRA 
HUNA. Designou-se relatot o Desembargador MÂ 
RIO GURTYEV, " (Reg. REO N~ 000446). 

APELAÇÕES CÍVEIS 

R~ 116 - Apelantes: RffiiNAilXLRENZO IDTTA CORRÊA e 
ANELY BELFORT VIEIRA - Advogado: Dr. RAI~ruNDO 
JOSÉ GUEIROGA - Apelado: BANCO REAL S/A -Advo 
gado :. DR. CÍCERO BORGES BORDALO - Relator :Des~ 
LUIZ CARLOS - Revisor: Des. LEAL DE MIRA. 

DiEliTA : "PROCESSUAL CIVIL. »mARCCS À EXE 
CUçÃQ . BEJEIÇÃO L.INIJIAR . :rmDIPESTIYIDADE .IEÕ 
CO~IA . com>ROVAÇÃO 00 IRCBESSO COR A DMA . 
00 POOTOCOLO. IIULIDADE DA SEliT.Kii!ÇA. . RECURSO 
PROVIDO - 1) A comprovação da tempestividade 
do Recurso faz-s·e com a data 'constante do pro · 
tocolo· de recebimento do Juizo, sendo irrele 
vantes para aquele fim a existente em outros 
procedimentos relativos a despacho tardio, re 
distribuição do feito, registro, autuação e 
recolhimento de cust as; 2) nulidade da sénten 
ça; 3) apelo provido." 

ACÓRDÃO: "Vistos e examinados os presen 
tr::s p.utgs, o np:BUKAL DE .JUSTIÇÀ DO AMAPÁ, eiii 
CAiiARA UNICA, a unanimidade, CORHECEU e · ·PRO 
VEU 9 Recurso, para anul ar a Sentença impugna 
da, . invertendo o Ônus da sucumbência, nos ter 
mos do voto proferido pel o Relator ." (Reg~ 
AC Nº 000475). 

· R~ 124 - ·Apelante: FÁBIO GUALBERTO MAURÍCIO 

SENA- Advogada: Drª. LUCI ME IRE SILVA NASCI 
MENTO - Apelados : EDMUNDO EVELm COELHO e s/iii 
MARLY CALIXTO EVELIM COELHO - Advogado : Dr . 
EDSON· FRANÇA - Relator: Des. LUIZ CARLOS - Re 
visor: Des. LEAL DE MIRA. 

ll.!I'II!IRrA. : ''CIYIL E PJIOCI!SSuAL CIYIL : .AiliOLl 
ÇÃO DE OOiiPBA E 'WEIIDA DE IRÓm.. Ç()!.!IUÃO 0011 
AS AÇÕES DE COiiSIGIIAÇÃD E DE DESPEJO . R1iCOiiHE 
c:numo. :mPOSSIBD.IDAil . ~ oo OiBA'ro 
E DA CAUSA DE PEDm . IIIDEF.I!JliRI! DA Blilli!ITÃO 

. PARA DECISÕES SDIJLi'ÂIIEAS. FMOS PBOV'ADOS POR 
OOCUiiEiftOS . JlJLGAJIEllfO Ali!ECIPADO .APÓS O SA 
BKAOOR. IBOCOBBÊKCIA DE CEilCEAIIDr.ro DE DEFE 
SA. PRiiliCÍPIOs lJA ECt:liiiÓIIIA E CEURIDADE PRO 
CESSUAIS; :mEXISYiJiciA DA :mscBiçio DO COI'ftBÃ 
YO LCCAi'ICIO lW BE&ISDb IJJiiJBTI..I.AiliO • FALYÃ 
DE COiiDIÇ.ÃQ DA AÇÃO. RUÉBIA DE OlliJDI PÓBLI 
q.. . EHD!fÇAO DO PIIOCESSO SER .J1JI.GAHilJ!ft DÜ 
IIERI'lO . SEIITEBÇA JWft'IDA. APELO :mPROYDIO- 1) 
D!ferindo o,~bjeto e a causa de pedir das A 
çoes Anulatorias de compra e venda para a ad 
judicação do i~Óvel, de Consignàção em ,Pag~ 
mento ·de aluguei§ e ge Despejo por denuncia 
do adguirente, nao ha que se~ reco9heci da a 
conexao dos Processos , sendo incabivel a reu 
nião para julgamentos simu!tâneos; 2)versando 
a lide somente sobre a materia de direito, po 
de o Juiz 'dispensar a produção das provas o · 
rais def.eridas no_saneador e julgar an_tecip~ 
damente a lide, nao constituindo. invers ao tu 
multuária do Processo e nem cerceamento de de 
f esa, mormente se .a causa já se encontra madu 
ra para decisão, corroborado com os princÍpios 
da economia e celeridade processuais; 3) ,ain 
da que ul trapassada a fase de julgamento con 
forme o· estado do processo' tratando- s.e de ma 
t éria relativa à condição de Ação , deve ames 
ma ser ~preciada assim,que emerja, por encer 
r~r materia_de ordem pu~lica ; 4) para o ,exer 
cicio da Açao de Preferencia pe l o locatario~ 
mister que o contrato locatÍcio esteja previa 
mente i~scrito,ro Registro Imobiliári o, ' com 
antecedencia minima de trinta dias, sem oqllill 
torna- se ~arecedo~ do direito de ação para . a 
adjudicaçao do imovel ; 5) sentença confirma 
da; 6) apelo improvido ." -

ACÓRDÃO: "Vistos e relatados os autos, a 
Ç.ÂIIABA OIIICA 00 'fRIBONAL DE .JUS'l'!;ÇA DO AMAPÁ, 
a unani midade COftDECED da Apel açao, bem assim 
rejeitou as preliminares de nulidade da Sen 
tença, por não' haver julgado simultaneamente ou 
'J;ros fettos entre as mesmas partes . atinentes 
a l ocaçao e tJOr cerceamento do direito de de 
fesa e, no merito, IRPROYEU o· Recurso, tudo 
nos termos do voto proferido pelo Relator. " 
(Reg . AC N2 000480). 

AGRAVOS DE IIISrRUJiiElttO 

N2 002 - Agràvante: ALBERTO BRI'l'O CALLINS -Ad 
vogada·: Drª IVANA LÚCIA FRANCO CEI -Agravada: 
IVONETE DOS SANTOS COELHO - Advogado: Dr.EVAL 
DY MOTTA DE OLIVEIRA - Relator: Des.MELLO CAS 
TM . . -

EIIERTA: ' 'PROCESSO CIVIL . AGRAVO DE IRSTRU 

MEm0 . EK'I'DÇÃO DO PROCESSO PBDiCIPAL. PERDA 
DO OBJETO. O agravo de instrumentei perde o ob 
je!o quando . o processo principal é extinto com 
transito em ju lgado da sentença . " · 

· AcóRDÃO: "Vistos , relatados e discutidos 
estes autos, em que . são partes às acima indi 
cadas, ACORDAR os Excelentissimos Senhores De 
sembargado~es do 1'ribun~l 'de J~stiça do Esta· 
do do ~apa, em Camara Unica, a unanimi dade
pelo nao conhecimento, nos termos dos voto~ 
proferido§, enquanto o Desembargador BÁRIO 
GUJttltEV nao o conhecia por falta de preparo. " 
(Reg. AGI Nº 000477). 
D~ 025 ·_ Agravante: RAIMUNDÓ · IRANIR DA SILVA
Agvogadg: Dr. VALDEMIR MARVULLE - . Agr avado: 
MARIO CESAR LIRA PI~rKNTEL - Advogada : Drª CLA 
CY MARIA SANTANA DE SOUZA - Relator: Des . . DÔ 
GLAS RAMOS. . ~ 

1'l'II!1ftA: "PllOCESSUAL CIV'LL -; · ~recurso - De 
~ill3ento do objeto - .Jnlg31:1CDto, de prejii 
d:ic:a.al.1dade - Proferida ,deci.sao de me~i t o nõ 
mandaw•s, julga-se prejudicado recurso i ntér 
posto contra a. concess~o de l i minàr . " 

.. ~ÃO: "Vistos e relatados os autos, 

1 Pág. 14. 

CÂJfAIDl'l}RI~ TR1..UII§AL DE .JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AnAPA , a unanimi dade, conheceu do· agr avo e 
o j ulgou pre judicado, nos termos dos vot os 
profe~idos, designando Rel ator o Desembarga 
dor MARIO GURTYEV. " (Reg. AGI Nº 000476) . . -

Macapá-AP , 22 de 1994 . 

Única 

E.S!ô\:DO DO AMAPÁ - COMA:Íl.CA DE MACAPA 
2!! VARA. DE. FANIÍLIA., ÓRFÃOS: E SUCESSÕES' 

JUIZ DE DIREITO: Dr • .A:GQSTINQ SIL~RIO JUNIOR 
CHEFE: DE. SECRETARIA: JOCENILDA Dos: SAN:!'OS DIAS: 

WEDIEN.TES DIVERSOS': . 

DESPACHOS EM. PROCESSOS': 

PROCESSO Ni! 1'.37.6/93 (EXE.CUÇ.Ã:O DE ALIMENTOS) 
Requerente; •. C. N. da R. O. repo por A. z. d.a. R'. 
o. 
Advogado 
Re.qv.erido, 

~ra. Heloisa Helena 
C. S. R. 

DESPACHO '" Diga a exquente . I . Macapá., 
18.02.94. (a) Dr. Agostino Siilvério J"Uni.ór.• '' 

P~OCESSO· }T2 700; (INVESTIGAÇÃO DE PATEP.NIDADE C/C. 
ALJ;MEr..'TOS ) 
Reque'rente: s. do N. A. rep. por J. N. A. 
Ad.voga,do Dra. Ve.ra de Jesus. ·Pinheiro, 
Requerido R. N~ P. L . 
DESPACHO "Digam as partes. e o MP,, em 15 
dias. sobre; o Laudo. I . Macapá, 18.02.94, (a}. Dr. 
Agostino Silvéri c._ Jun±or ·" 

PROCESSO' N9 5·73 (INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 
ALIMENTOS ) 
Requerente; A. M. F. da C. rep. 'por: I . F.· da c. 
Advogado Dra. Filomena Silva Valente 
Requerido Ocfrico B. Tolosa 
DESPACHO . " J o Digam as partes·. e o· MP. , em 15 
dias. I. Macapá, 18 .02.94, (a), Dr. f.gostino Sil
vériio Junior. "' 

PRQCESS:O Nº 1. 700/93' (ALIMENTOS') 
Re:q,uerente: L. l'li. P. re.p • . por Lo Mo L• 
Advogado Dra. Filomena S. Valente · 
Requerido J. P. 
DESPACHO " Sobre a ce:rt.idão, àe. fls. 
diga, a . A. em 10 diaEh I. Macapá, 18.02..94, 
Dr. Agostino Silvério Juniilll:·." 

PROCESSO Nº 1.747 (ABRIGAÇÃO DE FAZER:) 
· Requerente E .. s. da c. 

·. 

Advogado Dr. Marcos A. M. Nogueira 
Requerído L. E. G. da· A. 
DESPACHO· " Emende ... ae:, e.m 10 (de.z;). dias, a 
Unicial, sob pena de indeferimento. I. . Macap~ 
21 •. 02.94, (a ) Dr. Agostino S:i.ilvério'Ju.ilior. " 

E'ROCES:SO· NJ! 1.385/93 ( SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSl 
Requerente , E', S ', C. s: • 
Advogado Dra. Filomena S. Valente 
Requerido A. C. dos s. 
DESPACHO " Digam as partes .. sobre; a qex.tidão 

; de fls. · 28 - V'"'•· I. Iliá.c.apá, 18.02 . 94,- (a)).Dr •. Ago1 ' 
tino snvé.:rio Juni.or. " 

PROCESSO Nº 1.415/93 (EXONERAÇÃO DE. PENSÃO ALIME.!i~ 
TÍCIA) · 
Requer~nteJ : .~- G. R. A. 
Advogado Dr. Haroldo J. Ao Franco 
Re.querido ·D. \1~ s. A. e outra . , 
DESPACHO : · " ' J. Diga o A. lo Macapa , 18 . 02 . 94 1 

(a.); Dr •. Agostino Silvér:Lo>"Junior.• "' 

PRDCESSO. NQ ·1.424/93 (DIVÓRCIO. LITIGIOSO} 
Re.q_ue.remte.. A. M. N. . 
Advogado Dra. Arlete T. Franco 
Requerido . A. I. C. N.~ 
DE8PACHQ : "' Diga. o A .• , em cinco dias:, sobre· 
a resposta de< fls. 14/15. I . Macapá, 2i . 02:.94, (a 
.Dr. Al~o.stino S:iil 'ré.rio Jun:ilor. 11

' 

PROCESSO. N2 lo438 (ImTESTIGAÇ,ÃO• DE PAmEmrrnADE C/• 
AriiMENTOs·) 
Requerente: A. R •.. da. S. r ep • por R~ de. N. R~ da 
s .. 
Advogado Dra.~ Filomena Silva Valen,te, 
Requerido A •. ~ de n. 
DESP4CHQ: : "' J . Digam as: partes: e; o MP., .eJiu 
15 diáa, .sobra o Laudo!. I. :Mi;!;Cll.pá~ l8o02-.9.4, ~e,;}; 
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Macapá, 25-02-94 

Dr. Agostjjno Silvéri.o Junio:n•"' 

JOCENIIJl~SANTOS DIAS 
DiDatora de SeCDexaria 

ESTADO DO AJ/fAPÁ. - COMARCA. DE. MACAPÁ 
2l VARA DE FAMÍLIA, ÓRFlOS E SUCESSOES 

JUIZ DE DIREITO: Dr.. AGOSTINO SILvtlu_o JUNIOR 
CHEFE DE SECRETARIA: JOCENILDA DOS SAMOS DIAS 

EXPEDIENTES DIVERSOS: 

PESPACH~ ~ PROC&iSSOS: 

PROCES.SO P 1.705· (ALIMENTO:. . 
Re.q_ue rente: 
1r. 
J.dlrogad.O> 

R. S. F. G~ menor rep. por F. da F. 

RP-lt!eri.do P. S. F. G-. 
DESP 4QH.Q_ : " Diga o auto r, em CS ( cinc.o) dias, 
sobre dS. certidões de. ns. 07-V!! a 08-V!!. I. Maca
pá, 2:1.02.94, (a) Dr. Agoatino SiJ.v.ério Junõ..o~"' 

ERDCESSO ~ 1.649; (Drvól1r.TO LITIGIOSO) 
RaqueDn te; t D. de. J. C • F'. 
Advogado Dra. Heloisa Helena ~. de Mene.zes 
Baquerido M. da S. F. 
DESPACHO "' Digam os requerentes. em cinca! 
dias;, sobre. a certi dão de ns. 20-V!!. I . Macapá,' 
22..02 .94,(a) Dr. Agostino SilvériOJ J\mi.or. 

PROCESSO IDl 1 . 529 (REVISÃO DE ALIMENTOS) 
Requerente.: E. A. P . S. menor rep. por Me 
G. P. 
Advogado Dra. Filomena S. Valente 
Requerido M. C. da s. s. 
DljSPACHO : " Especifiquem as provas. I . Mà.c.a-
pa, 23.02.94, (a) Dr. Agostino Silvério JüniDr." 

PROCESSO IDl 968 (SEPARAÇÃO JUDICIAL. LITIGIOSA) 
He.que:re111t e. M. N. da C. 
Adv.gado · Dr. Antônio A. P. GonZ38& 
Requerida. J. da C. M. 
PESPAQHO M• CUmpra-se. na ín.te.gra, o de.apacho 
de fls. 42.. Indefiro o r e querimento de fls. 48, . 
eia que não pode o juiz modificar seu julgado e.: 
as custas fOl.li.Uil objetos da c.ondenação. I. Me.c.a.pá, 
2'3.02.94, (a) Dr. Agostino Silvért:o .Tun:i..or." 

PRAZO: 
DE: 

FINALIDADE: 

SENJm:;A: 

JOCENILDA-TOS DIAS 
Diretora de Secretaria 

li Vara Cr i minal 
Canarca de Macapá 

EDITAL DE INr!MAijD 

90 (noventa) dias. 
JOÃO BATISTA ADILIID IXl) SANroS, 
vulgo "BATISTA", brasileiro, 
casado, com 32 anos, motorista, fi 
lho de Frareisca Pereira dos Sari= 
tos. 
rnt:inB;OO para ccmecirrento de Sen 
terY,;a prolatada por este JU:Í.zo eiii 
12.03.93 . 
O representante do Ministério PÚ
blico, em exerc:Í.cio permte este ' 
Juízo, ofereceu derÚlci a contra· 
JOÃO BATISTA ADILIID ro:; SANroS , 
vulgo "BATISTA", ali qualificado, 
preso em flagrante delito pe~o c~ 
metimento do crime previsto no art 
12 da Lei Federal n2 6.368, de 
21.10. 76 . .. Há, nos rutos , como 
visto, plena e rorusta prova da 
coo:figuraç00 do delito, a justifi
car a comenação do a::usado naS 
penas a ele cominadas. Assim sen
do, tenho por saciadanente prova
das, em relaçoo ao acusado JOÃO BA 
TISTA ADll.JID ro:; SANroS, a auto= 
ria e a materialidade do delito, in 
clusive a tipificadora guardar ~ 
bstâ1cia tóxica com f im comercial, 
a cp.lal alude o art. 12 da Lei n2 
6.368 de 21.10.76, z-azOO pela qual 
julgo in totun procedente a açOO 
penal contra ele ins~, para 
condená-lo às penas do referido 
dispositivo legal .•• O réu, no en
tanto, é primário, conf'onne indi
cam as certidÕes de fl$. 095 a 100 
dos rutos , tem bons antecedentes e 
nada crosta, a não ser a prática 
deste Úlico delito, que desabooe 
sua caxiJta social , além de que do 
tado de persooalidade' ~teroon 
te não prq:>ensa a envolvimer;lto eiii 
novas ptáticas dessa natureza. 
Isto posto, C<nSiderando, ainda,os 
motivos, circunstâreias e conse
quências do crime, bem como que a 
discricicnari~ do Juiz na indi 
vidualiz.açOO' da eena está juridic~ 
mente viilculOOa as suas finalida
des, de Da1eira a traà.!zir o ~ 
to estritanente necessário e rufi
ciente à justa reprovação e preven 
çro oo crirre praticado, fixo a pe:: 
na base em quatro (04) anos de re
clusão e cento e vinte (120) dias 
-illllta, a razao de Ct$10.CXXl,OO ( 
dez mil cruze~ ao dia , pena es
sa que, a vista da inexistêrx:ia 
de circmstâ-x:ias agravmtes e não 
caracterizada nem rresoo a c il'ClnS-

DIÁRIO OFICIAL 

~ia aten..Jante a que alude oart. 
65, III, "d", do CÓdigo P~, IX>!: 
quanto definitiva, eis que nao ca
racterizadas, por outro lado, CÍI'

cll'lStâreias especiais de a..mento 
ou dimiruiçro de pena. 
... deverá o réu cu:rpri-la em re~ 
rre inicial fechado. 
C~fstas ex lege, caoo,eocargo do 
reu, cujo rone devera SE}r lallj(ado 
no rol dos culpados, apos o trans! 
to em julgado desta sentença. 

SEDE 00 JU!ZO: FOIUII de Macapá, li Vara Criminal, 
Av. Fab, 1737 - santa Rita. 

PRAZO 

DE 

FINALIDADE 

Macapá-AP, 21 de fevereiro de 1994 

~::# 
SEXlliDA VARA CRIMINAL 

EDITAL DE lNl'IJo4AÇiD 

90 (noventa) dias . 

P.AlJID IUWlXl DA SILVA SOARES, brasileiro , 
solteiro, sem profissão , 22 anos , filho de 
André Avenildo Soares e de Laurimar 
Pereira da Silva, tendo como Último 
endereço conhecido sito à Av. ClodÓvio 
Coelho, n2 971 , Bairro do Trem, atualmente 
em lugar incerto e não sabido. 

lNl'IJo4AÇN:> DA SENJm:;A proferida às 
fls . 84/88 dos autos do Processo Crime 
n2 819/92 , cujo teor é o seguinte: 
" _ EX- POSITIS , julgo procedente a 
açao penal contra PAULO RONAlJX) QA 
SILVA SOARES para o fim de condena
lo nas ~nas do art . 155, § 42, inciso 
I , do CÓdigo Penal . Ao do,sar-lhe o 
QUANI'UM suficiente e necessario para 
prevenção e reprovação de sua conduta, 
observo que a culpabilidade, como pressu
posto de pena, foi llll pouco acentuada 
a merecer reprimenda eficaz. Agiu cons
ciente e com vontade em sua CONIXJTA 
FINALÍSTICA. Tentou até mesmo repeti
la, l ogo em seguida a primeira, quando 
adveio-lhe a desgraça, eis que fora 
f l agrado e . impl acavelmente preso. EirOOra 
sendo primaria, pois nao constam dos 
autos certidões de sentenças condenatórias 
com trânsito em julgado, antevejo antece
dentes sociais ruins com passagens 
por três inQuéritos policiais por furtos , 
o. que pesa na análise subjetiva. A 
vitima, que em nada contribuiu, recuperou 
seus bens . Poderia deles não mais ter 
a pos~ não fosse a intervenção e A ajuda 
da policia e vizinhos . As circunstancias 
que cercaram a prática de li ti va são 
desfavoráveis , principalmente o "modus 
operandi" . Aplico-lhe, por tudo isto, 
a pena base privativa de liberdade 
de 02 anos e 08 meses a ~r CLI!prida 
no regime fechado no Presídio desta 
Capital e lllll ta de 15 DM à razão de 
1/30 do SM vigente à época do fato, 
corrig!da monetariamente ao terrpo da 
execuçao, devenqo ser yaga no prazo 
de 10 dias , apos o transito, pena de 
conversão em detenção (CP, artigos 
50 e 51 e seus par_ágrafos) . Diminuo 
desse apenamento um mês (CP, art. 65, 
I) ficando definitiva em 02 anos e 
07 rreses de reclusão à ~ de outras 
causas de aunento ou diminuiçao, circuns
~ias, agravantes , ou atenuantes. 
Nao ha direitos publicas subjetivos 
a reconhecer-lhe em face da QUALIDADE 
e WANI'IDADE DA PENA. Intime~se as 
partes e Defensoria PÚblica. Expeça
se mandado prisional já que não reconheço 
eveniuç.L_t.:eÇUI'$0 em est?cJo dE! libe~
em razão da desviante conctu.ta social 
do acusado. Transitada em julgado, 
certifique-se nos autos e sejam feitas 
as carunicações de estilo, inclusive 
ao 'l'RE. lance- se no rol dos culpados , 
errpÓs. Custas pelo acusado. Publiql.IE}-
se. Registre-se. Int~se . Macapa
Ap, 16 de d~zembro de 1993. Dr. Ivan 
José Ramos Alvaro - Juiz de Direito 
Titular da 21 Vara Criminal de Macapá." 

SEDE 00 JUÍZo: 2• Vara Criminal da Comarca de Macapá
Amapá, sito à Av. Fab, n2 1737, Bairro 
de Santa Rita. 

PRAZO 

DE 

FINALIDADE 

SFnHlA VARA CRIMINAL 

EDITAL DE INr!MAijD 

60 (sessenta) dias. 

.994. 

RADlJNOO AIM:ID SOOZA CU>TA, brasileiro, 
solteiro, 19 anos , ajudante de lanterna
nagem, filho de Juarez Farias da Co&ta 
e de Valdiza Ramos de Souza, tendo 
como Último endereço conhecido si to 
à Av. Zarah Valente Gentil, nv 120, 
Bairro Jardim Felicidade I , atualmente 
em lugar incerto e não sabido. 

INl'IMAÇÃO DA SENJm:;A proferida às 
fls . 35/39 dos autos do _Processo Crime 
n2 963/92 , cujo teor e o seguinte: 
" ... Por tudo isto, ABSOLVO o acusado 
RAIMUNDO AlACID SOUZA COSTA da irrputação 
CrÍlllifl<}l e o faço dentro de aspectos 
teleologicos e de poli t!_ca criminal 
que nortearam esta decisao. A causa 
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da absolvição, em face do CÓdigo de 
Processo Penal , é a constante do inciso 
V do artigo 386, vez .sue, aos rreus 
olhos, existiram circunstancias suprale
gais, atrás menq_ionadas ,~ que justifica
ram a absolviçao. Deem-se, apos o 
trânsito em julgado, todas as baixas 
e fique o acusado i~nto de custas. 
Cem:> medida de POLITICA CRIMINAL, 
apÓs o trânsito, farei pessoa!Jnente 
AUD:rÊI'(;IA com o acusado e a vitima, 
sua mãe, no sentido de explicar-lhes 
o significado deste DECISUM e orientar
lhes socialmente. Intime~se o MP, 
o acusado, a v:Í. tima e a Defensoria 
PÚblica. Publi~e-se . Registre-se. 
Intime-se . Macapá-Ap, ,08 de n9ventlro 
de 1.993. DR. IVAN JOSE RAM:lS ALVAro
Juiz de Direito da 2• Vara Criminal." 

SEDE 00 JUÍZO 

/ 
EDITAL DE CITN;k:J 

Prazo: 15 dias 

DE: MAOOEL AOOAlDO FERREIRA DAS NEVES, vulgo "GAro", 
brasileiro, solteiro, agricultor, filho de Jorge Cardo
so das Neves e Luzia de Souza Ferreira. 

FINALIDADE: Citação para defender-se n~ Ação, Penal nv 
01.128 J. proposta pelo Ministerio Publico, por 
viol~ao do art. 129 , § 12 II e III e § 29 IV, 
do Codigo,Penal Brasileiro, bel!' como carparecer 
a este Juizo no dia 28.03.94 , as 09:06 horas. 

SEDE 00 JUÍZO: FÓrum de q·, 51 Vara Criminal, Av . FAB, 
n2 1737 - ant Rita. 

Macapá.-Ap, 22 de f. reiro de 1.994. 

r) 
~P-INI 

Juiza de Mreito. 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15 dias 

' 
DE: IUWlXl OLIVE1RA MJI'A, vulgo "~IATE ou KXXJR(l'{l()", 

brasileiro, solteiro , sem profissao defir.id~, filho de 
Manoel Ferreira Mota e Ilda Oliveira Mota. 

FINALIDADE: Citação para defender-se n~ Ação, Penal nº 
01.143 J. proposta pelo Ministerio Publico, por 
vjoJ,qç,qo do ar;t. 129, 329 c/c o 69, todos do 
C~igo Penal Patrio, be~ como comparecer a este 
Juizo no dia 28 .03. 94 , as 09: 04 horas . 

SEDE 00 JUÍZO; FÓrun de Mac~L 51 Vara Criminal, Av. FAB, 
n2 1737 - Santa l{i ta. 

Macapá.-Ap, 22 de f~Mro de 1.994. 

~,) 
"""==-/ _/ 

SUELI PEREIRK'J5iNI 
JU:Í.za de Direi to 

EDITAL DE INI'IMAÇÃO 
Prazo: 60 dias 

DE: GERAIDJ MAIA RAMAIH>, vulgo "JERÉ", .brasileiro, soltei
ro, marceneiro, filho de Pedro Araujo Ramalho Filho e 
de Emilia dos Santos Maia. · 

FINALIDADE: Intimação para cpnhecimento de Se~tença prola
tada por este Juizo em 31 .01 .94 . 

SENI'EN;A: "Ex positis e mais que dos autos constam, julgo 
PRCX:EDENTE a DENÚOCIA de fls. 02 e dou o acusado 
como incurso nas penas do artigo 16, da Lei 
6 .368/76 e,passo a d\>sar;lhe a pena. 
O acusado e voltado a pratica criminosa, confonne 
noticia a cer tidão criminal de fls. 89 , com maior 
incidência nos crimes contra o patr:im3nio, mas já 
dito linhas atrás. É reincidente, tendo sido 
condenado pela prát(ica de furto, com sen~ença 
datada de 23.11.89. a vista de tais informaçoes e 
levando-se ~m consideração as diretrizes do arti
go 59, do CodigQ Penal fixo-lhe a pena-base em um 
ano de detençao. Considerando que o acusado 
confessou a autoria do crime diminuo a pena 
ÍJll)Osta em 30 di~. Consi,derando que a pena-base 
foi fixado bem alem do mínimo aunento a pena em 
15 (quinze) dias pela reicidência, t omando-a 
definitiva em 11 (onze) meses e 15 (quinze) çlias , 
a ser c~ric_!a em re_gime aberto desde o. ~nicio, 
cujas condiçoes serao impostas pelo JUlZO da 
execução da pena. _ 
Deixo de conceder-lhe a sus~nseyo condicional d~ 
pena porque_entendo que face a,serie de crimes ja 
cometidos nao faz jus ao beneficio. , A 

Desejando apelar da sentença podera faze-lo err 
liberdade, se não estiver preso por outro motivo . 
Condeno ainda o acusado aç pag~nto de lllll ta de 
30 {trinta) di~ta, a razao de, V30 (un 
trigesimo) do salario mínimo vigente a epoca dos 
fatos, atualizados monetariamente . 
Condeno-o ainda ao pagamento das custas proces-

~~ai~ ·as cCXll.lni~oos e anotações de estilo . " 

SEDE 00 JUÍZO: FÓrum de apá, ~~ Vara Criminal, Av . FAB, 
n2 1737 - ta Rita. 

EDITAL DE CITN;k:J 
Prazo: 15 dias 

DE: MArllEL JOOÉ MAR:;UES, brasileiro, solteiro, vaqueiro, 
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Macapá, 25-02-94 

filho de Jacinto dos Santos Marques e Amara dos Santos 
~1arques. 

FÍNALIDADE: Citação para defender-se n~ Açã~ Penal n 2 

01.112.~. proposta pel o Min}s~erio Publico,_ por 
violaçao do ar . 155, do Cod1go Pen~ Bras1le1-
ro bem como comparecer a este Juizo no di a 
28:03.94, às ·. 9:08. horas. 

SEDE 00 JUÍZO: Criminal, Av. ·FAB, 

!.facapá-Ap, 22 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15 dias 

DE: JOÃO FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado, corretor . 

FINALIDADE: Citação para defender-se n~ Açã~ Penal n2 

01.140-t proposta pelo Min}s~erio Publico,_ por 
violaçao do art. 155, do Cod1go Pena+ Brasllel
ro, bem como .comparecer a este Juizo no dia 
28 .03.94, às 09:10 horas. 

SEDE DO .ruÍZO: 

., 
FÓrum de Ma{apá, 5ª .vara Criminal, Av. 
n2 1737 - s rta Rita. ' 

FAB, :::;rr f~reiro 00 1.994. 

SUELIP~ 
Juiza de Direito. 

EDITAL DE CI TAÇÃO 
Prazo: 15 dias 

DE: JOAQUJM PEREillA DA SILVA, vulgo "NEXiÂO ou EOI-TATÁ"
_brasileiro, solteiro , braçal, f~lho de Jeronimo Pereira 
e Ricarda Pereira da Silva. 

FINALIDADE: Citação para defender-se n~ Ação, Penal nº 
01.142-t proposta pelo Ministerio Publico ,, por 
violaçao do art. 129 c/c 69 , todos do Codi go 
Penal Brasileiro, bem. como comparecer a este 
Juizo no dia 28 .03~o às 09:12 hor as . 

SEDE DO .ruÍZO: FÓrum de lolacap',, 5 Vara Criminàl , Av.· FAB , 
nº 1737 - Santa\Rit . 

Macapá-Ap, 24 de fevere 

SUELI PEREIRA p:rm--· 
Juiza de Direito . 

EDITAL DE CI TAÇÃO 
Prazo: 15 dias 

DE: WA~ UJIZ Rl1lEIRO DE JESUS, brasil eiro , casado; 
filho de José Aurélio Silva de Jes us· e !olaria Rosa 
Aleluia Ribeiro . 

FINALIDADE: Citação para defender-se n~ Ação. Penal nº 
01.100-t proposta pelo Ministerio Publico, por 
v~olaçao do art. 168, § 1 º , inciso III, do 
Codigo fena l Brasil eiro , be~ como comparecer a 
este Juizo , no dia ?8.03. 94 , as 09:02 horas. 

SEDE DO JUÍZO: , FÓrum de ~1a:Bá 5ª ~ara Criminal, Av. FAB, 
· nº 1737 - S ta ita. · 

. . \ 

Macapá..Ap,~ 22 de: f evtr\ro de 1.994. 

~! 
SUEp PEREillA YJNI 

. Juiza de Direito. 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15 dias 

DE: .JEREMIAS LEAL DA COSTA, brasileiro , sol teiro , pintor , 
·filho de Agenor Meireles Leal da Costa e Maria Rairr.unda 
Leal da Costa e PAULO SILVANO GeMES, vulgo "PAUlJJ 
BREGA", brasileiro,. solteiro , pedreiro , filho de Odivar 
da Cruz l~aciel e Maria Raimunda Gomes . · 

FINALIDADE: Citação para defender-se n~ Açã~ Penal nº 
01.107 .t proposta pelo Mini?terio Publ icq, por 
viol açao do art. 180 do Codigo Penal Patrio , 
bem como , canp.~ a este Juizo no dia 
28 .03 . 94, as 09t~ lil,ras . ' 

SEDE DO JUÍZO: FÓrum de Ma~apá, Sª Vara Criminal , Av . FAB , 
nº 1737 - Sánta Rita. 

~lacapá..Ap , 24 de fevi1 de 1.994. 

~plm 
Juiza de Direj..to_,. . 

~URADORIA GERAL. 

~ÇA 
' 

PORTARIA Nº. 0 24/94- GAB/PG.T 

o PROCURADOR- GERAL DE J USTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no u s o d e suas atribuiçÕes legais 
e, t endo e m vista o disposto no art . 32 , I 

Dec reto qn e 28 , I n2 06 , 
n2 0076, de 24 de 

RESOL'lE : 1 

"1ª parte " do . 
maio de 1991, 

Revogar â · Portaria n 2 

de 25 de junho d e 1992 . 

·-
148, 

DIÁRIO OFICIAL 

Designar a Dr ª. MARIA LUIZA 
DA CUNHA, · Promotora de Jus ti 

a funçãõ 
de Apoio 
Promot9ri a 
prejuízos 

ça, para exercer 
de Coordenadora 
Administrativo da 
da Capital, sem 
de suas atribuiçÕes normais. 

Dê - se . ciênc ia. ke gistre-
se. Publique-se e cumpra-se. 

Macapá- AP . ; 
de 1994. 

23 d e fevereiro 

JAIR JOSÉ DE GOUVÊA QUINTAS 
Procurador-Geral,de Justiça 

em exercício 

CARTÓRIO JUCÁ . 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O oficial do c~rtório civil de casamento desta cidade de Ma- ' 

capá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do Brasil, faz saber ctue 

pretendem se casar: RAI,MUNDO LOUREIRO DA CONCEIÇAO 

com RUTILENE COUTINHO DE MELO ALVES. 

Ele é filho de M anoel da Conceição e de Maria Loureiro da 

Conceição. 

Ela é filha· de Agripino de Oliveir a Alves e de Antonia Cou

tinho de Melo Alves. 

Quem souber de qualquer impedjmento legal que os iniba 

de casar um com outro, acuse-os na forma da Lei. 

Macapá, 22 de fevereiro de 1994. 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 
Titular Sub. 

SINDICATO DOS OFICIAIS MARCENEffiOS E TRABALHA
DORES NAS INDÚSTRIAS DE MÓVEIS DE MADEIRA, SER· 

RÀRIAS, CARPINTARIAS, ETC. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias de Mó
veis e Serrarias no Estado_ do Amapá. Legalmente reconhecido n o 3° 
grupo do plano CNTI, para uma r eunião de Assembléia Geral E xtraor
dinária, que será r ealizada no dia 19 de março de 1994 às 19:00 hs em l a 
convocação ou as 20:00 hs em 2a e última convocação, com qualquer 
número de pres!Jntes, na sed~ social do Sindicato da Construção Civil s i
to à Av.: Henrique Galúcio n~-1224, em Macapá, para tratarem ua se· 
guinte Ordem do m a: · 

a) Leitura do Edital de Convocação; b) apreciação e . deliberação 
da proposta base que será remetida a Classe patron~l, correlata da _nossa 
representatividade, objetivando-se de trabalho _aphcável no _âmbito _da 
respectiva representação Celebrar Aco.r~o Cól.ettvo, Convençao C~le~1~a 
de trabalho, perante autoridades admm1strattvas ou Instaurar DIBS!dto 
Coletivo em ·caso de malograr a s negociações amigáveis; c) debater e de
liberar ~as formas anteriores sobre a contribuição para o Custeio do Sis 
tema Confederativo conforme préver o Inciso IV do Artigo 8° da Consti· 
tuição Federal, bem como a taxa de fortalecimento Sindical; d) Debater e 
deliberar .sobre a oportunidade de exercer o direito de greve sobre os in
teresses a serem por esse meio definidos n os termos do Artigo 9° da 
Constituição Federal; 

Macapá-AP, 24 de fevereiro de 1994 

JOÃO SANTOS M. DA SILVA 
Pres. J. Governativa 

FEDERAÇÃO DOS TRAB. NA IND. DA CONST. E DO MOBIL NOS 
- ESTPARÁEAMAPÁ 

' EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados todos os trabalhadores nas indústrias de olarias, tra
balhadores nas indústrias de mármore, granitos e cerâmica, Jnorganizados em 
Sindicato no Estado do Amapá, legalmente reconhecido no 3• grupo do plano 
CNTI,.para uma reuniijo de Assembléia Geral Extraordinária, que ~erá realiza
da no dia 20 de março de 1994, às 08:39 horas em 1 • convocação ou às 9:30 ho
ras em 2" e última convocação, com qualquer número de presentes, na sede do 
Sindicato dos Oficiais Marcineiros do Amapá, sito à Rua Salvador Diniz n• 1484 
em Santana, para tratarem da seguinte Ordem d<,J Dia: a) Leitura do Edital de 
Convocação; b) Apreciação, deliberação e aprovação da proposta base que será 
remetida à classe patronal, correlata da nossa representat ividade, objetivando
se reajustamento salarial e condições de trabalho aplicável no âmbito .das res
pectivas representações, bem como autorizar a Federação a celebrar Acordo Co
letivo, Convenção Coletiva de Trabalho, perante autoridades administrativas ou 
instaurar Diss!dio Coletivo, em caso de malograr as negociações amigáveis; c) 
Debater e deliberar nas formas anteriores sobre a contribuição para o custeio do 
sistema confederativo conforme prevê o Inciso IV do Artigo a• da Constituição 

·Federal, bem como a táxa de fortalecimento ~indicai; d) Debater e 'deliberar so
bre a oportunidade de exercer o direito de grave sobre os interesses a serem por 
esse meio defmido nos termO!! do Al:tigo 9"'da Constituição Federal. · 

Macapá, 24 de fevereiro de 1994. 

PEDRO DUARTE LACERDA 
Diretor-FETRACOMP 

STICC-SIND. DOS TRAB. NA IND. DA CONSTRUÇÃO .CML-AP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

. Pelo presente Edital e na forma legal estatutária convoco todos os e.sso-
ciados do STICC do Estado do Amapá em pleno gozo de seus direitos sindicais, 
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
19 de março de 1994 às 8:30 horas em primeira convocação com 2/3 de associa
dos ou às 09:30 horas eni segunda e última convocação com qualquer número de 
associados em nossa sede social à Av. HeQrique Galúcio n• 1224, para tratarem 
da seguinte Ordem do Dia: a) Debater e deliberar por aclamação ou escriltrnio 
secreto a cerca da proposta. da norma coletiva de trabalho a ser encaminhada as 
categorias econômicas respectivas; b) Debliter e deliberar na forma anterior au
torização à Diretorin do STICC para celebrar acordos nos autos do processo de 
diss!dio coletivo, inclusive instaurar diss!dio coletivo de natureza jurídica e/ou 
sem mandato de injução no cnso de frustrada 11 negociação coletiva, a mediação 
ou arbitragem na fase administra tiva; c) Debater e deliberar nas formas ante
riores sobre e contribuição para o custeio do sistema confederativo conforme 
prevê o Inciso IV do Artigo 6" da Constituição Federal, bem como a taXa de for

' talecimento sindical; d) Debater e deliberar sobre a oportunidade de exercer o 
direito_ de greve sobre os interésses a serem por esse meio definidos nos.termcs 
do Artigo s• da Constituição Federal. · 

Macapá, 24 de fevereiro.de 1994. 

PEDRO DUARTE LACERDA 
Presidente • STICC 
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EXTRATO DE ESTATU IU 

APROVADO NA REUNIÃO OA CATEGORIA PROfiSSIOaAl 

REALIZADA NO OIA 28 DE Jf.NEIRO DE 1~94 

O Estatuto, elaborado em conson~ncia com os ditarnés .. da 
Cons t>tu> ç~o Federal (Art. SQ) , disp~e sobre os objetivos , ~~ganizaçao e 
funci onar.~ ento do Si ndicato dos Traba~hadore~ nos B~res , Hote1s ,, Resta~ 
r antes e Simi lares do Estado do Amapa , em sete capitul as , estabel ec endo 
no Cap~tulo I . :as bases de sua constituiç;o , na sede , sua base terri t or.!_ 
al e suas prerroga ti vas , com destaque · pa~a a _defesa dos i n_teress es d~ C~ 
tegori a Profissional que repr esen ta. Cap1tulo 11 : estabe lec: os dtre.;. · 
tos e deveres dos as sociados, col"l destaque para a normatiza! ao das 111 ed1 
das pun i tiva; , quer se j a para su~pens;o ~ como par a eliminaçao _d : .. seus 

. membros . CAPITULO III : este capt tulo da destaqu~ para a subdlv tçao de 
tr;S seç~es , onde a estrutura organiZacional esta des:_rita, bem cor.JO o 
de t al hament o dos ~rg~os respons;veis pel • adoi ni straçao do Si ndicato, A2_ 
sembl; i a Geral (AG) , Di r etori a e Consel ho Fiscal (CF) . Ne sse cap:tulo 
tal:lb ~l:1 e st~ disposto os car gos da Dire t oria e. Conselh~ Fiscal , a obrig~ 
ção de cada ~r$~• e de seu ocup~ntes . CA~ÍTULO IV : da ·em linhas ge~ai~ · 
os pr ece i to·s minir:los para el eiçao da entldade , cst1pulando praz~ e dl SC.!._ 
plinando que~ pode ou · não vota~ e ser ~otad o . CAPÍTULO V : di spo e sobre 
a perda do mandato e suas ,sançoes. CAPITULO VI : es t abelece as fon tes de 
Recei ta do Sindicat o. CAPÍTULO VII : estabelece como dcs taque, a fo roa de 
di ssolução do Sindicato e o dest i no que se dar~ ao seu patri rnon io e 
noroa exigida para reforma do estat uto. 

Pr esidente 

Pr efeitura de Macapá 

SECRETARIA HUNICIPAL DE AD~IINIS'fRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitu :r-a Hunicipé.l de Hacapá ; atr avés 
de Eu a Com:LssãG Per;manerit e d'- Licitação- CPLMSA , 
av _i_sa a quc~m i ntere"ssa r · I?Ossa, que 0.:.:tar~ rea li 
z.anclo licita<;ã<:: a n:Í.vcl de TOHADA DE PREÇOS com 
li fina l idade d e a dqL'.irir o s mit-e ri ais a seguir 1 

r e l ac ionados: 
TOMADA DE PREÇO NQ 006/94- CPLMSA 
Objeto : Mater-Lal Escol ar 
Abe rtura : 0 3 .03;94 às 15.30 !1.c·r a s 
A iicitação r ealizar-se - á na sa la r]:; Co 

missão de Licif:ação na . Pref ei·t u ra J.!u.nic ipa 1 de 
Macapá, s i 1;c. a Av . Fab, 84n •· cer.trc·, ocasião e ri< 
c,.ue E~rão r·ecebidos os documento s e a f . propo>Etas 
de preços. 

P ara rrEio res esclarecimento~ aos licitan
tes, o s Edit:aü.; completos e .demais informa-.ões 1 

.n ecessár ias, estarão disponi.v e is e poderão ser 
o:, tidos no ende r e Ço da Corr.i·,,são até 4 8 · ( qua! e n ta 
e c>it<> ) horas, antes da abert.ura das pr o pn s ta & 1 

em horár.io norma l de expec if:rote da . PI-'I/11, da s 7 : 30 
às 1 J : 30 hor·as, 

Ma c&p á -Ap, 21 Feve: ·e iJ·o de l. 994 

· j.,4.,~&; 
;::.:roxo :BOSCO PA~A.ES 

. PÍlEFEITO HUNICIPAL DE l:l~CAPÁ 

T~m.o DE RATIFICAÇEO 

~:- TimxiGIBILIDA1JE DE LICITAÇÃO 
FDlfDAJ.!E!ITO LEGAL:- INCISO· I A.'fl', 25 ntt LEI 8 , 666/93 
E!-lP!lESA AnJUDICAUit: - IRMãOS ZAGURY & CIA . Ill'DA. • 

VALOR ORÇAOO:- CR$ - 10.004.381, 00 
UNIDA.DE ADMINISTRATIVA :- SEC; Mllll , DE SERviÇOS roEUCOS 

Submetemos· à sup~rior consideração' do ~ 
cel entissimo Sr. Prefeito l~unici:pal de l·lacap.! , a justi
f icativa abaixo , para efeit o de r at ificação, referente ' 
a l-Toi;a de Empenho n2 02,031/94-BE!-lUSP~ no valor tota l 1 

de CR$ - 10. 004,381,00 ( DEZ J.ITLHaES QUATRO J.:IL TREZEl\
TOS E OITENTA ;;; UJ.! CRUZEIROS REAIS) ; em f avor da firme ' 
IR!-IãOS ZAGURY & CIA . Ill'Il.\.. 1 objetivando a aquisição de 
peças de reposição :para· os vefculos compacta.dores de 11, 
xo CODUL\:Q, 

JUSTIFICATIVA : 
_ A presente justificativa decorre da exis 

tencia na !lr~feitura· l·lunici:pal de l·iacapá, de vei culas I 
cotrpacta.dore.s de lixo CODI!lAQ· e de ser a firma. ora a.dj~ 
dioada, represent ante éomercial exclusiva dos produtos, 
·coDmP.Q .no Estado do Amapá, conforme comprova a Certi-' 
dão n~ 063/91 1 expedida pela Junta Comercial do Estado ' 
i o Amapá, cumprindo-se desta forma a exigência l egal es 
tabel eoida no Art.- 26 do Dipl~ma L~gal anteriormente ~ 
ferido, 

Outrossim, submetamos as considerações de 
Vossa Exoel enoia para que seja ratificada a homolobada, 
e efetivada sua publicação no Di ári o Oficial no prazo 1 

Legal , 

l·lac::;.:pá(APJ ,f,íde Fevereuo de 1.994 


	

