
ESTADO DO AMAPÁ , 

DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO 
DE IMPRENSA OFICIAL 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETOS 

DECRETO N° 0608 DE 22 DE MARÇO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas plllo artigo 119, inciso XXV, da Consti
tuição do Estado do Amapá e tendo em vista o que consta no Ofl
cio/SUNAB/DEPA!SEPES n• 000046, de 02.02.94. 

RESOLVE: 

Fazer reverter a repartição de origem o servidor ADEL
TON ALMEIDA GOMES, ocupante do cargo de Escrivão de Polí
cia, Classe "B", Padrão 11, pertencente ao Quadro Permanente do 
ex-Território Federal do Amapá, lotado na Secretaria de Estãdo 
da Justiça e Segurança Pública, e que se encontrava à disposição 
da SUNAB/PA, conforme Decreto (P) n• 1230, de 10 de agosto de 
1989, a contar de 17 de março do corrente ano. 

Macapá, 22 de março de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0609 DE 22 DE MARÇO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Constituição 
do Estado do Amapá, e tendo em vista o que consta do Processo n• 
28780.001333/92-SETRACI, 

RESOLVE: 

. Designar os servidores RAIMUNDA. LIDUÍNA COSTA 
GOMEs, Técnico em Laboratório, classe 'A", Padrão III, MARIA 
DAS GRAÇAS LlMA MARQUES, Agente Administrativo, classe 
"B", Padrão VI e MARCOS ANTONIO PEREIRA GóES, Técnico 
em Contabilidade, classe "0", Padrão V, para sob a Presidência 
da Primeira, constituírem a Comissão de Inquérito Administrati
vo, incumbida de apurar as irregularidades referenciadas no Pro
cesso n° 28780.001333/92-SETRACI. 

Macapá-AP, 22 de março de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0610 DE 22 DE MARÇO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pi.l artigo 119, inciso XXll, da Consti
tuição do Estado do Amap tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 5.000204/94-CEI ', 

RESOLVE: 

Designar os servidores MARLON NASCIMENTO PINTO, 
Agente Administrativo, JOSÉ MARIA DA SILVA OLIVEIRA e 
REGINALDO TAVARES DOS SANTOS, para so);> a Presidência 
do primeiro, constilufrem a Comissão de Sindicância, incumbida 
de apurar as irregularidades referenciadas no Processo n° 
5.000204194-CEICT. 

Macapá-AP, 22 de março de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Órgãos de Assessorament~ do Governo 

'Procuradoria Geral 
do Estado 

MACAPÁ, 23 DE MARÇO DE 1994 - 4a-FEIRA 

PORTARIA NO 019/94-PROG . 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO AMAP!, no 

uso das atribui çoes que lhe são conferidas pelo 

artigo 20, item XI I I do Decreto nO 0292, de 18 de 

dezembro de 1991 , 

R E S O L V E: 

Designar JOS~ FERREIRA COSTA, Assistente 

Jurídico , Procurador Chefe da Procuradoria para 

Assuntos Patr imôniai s, para viajar da sede de su

as atribuições , até a cidade de Brasilia- DF, a 

fim de participar da 1 1 ~ Ofic ina de Trabalho do 

Conselho Nacional de Secre tários de Saúde , a sses 

sorando a Excel entissima Senhora Secretária de Es 

tado da saúde Pública , no período de 15 à 17 de 

março de 1994, ficando assentado que os ônus com 

passagens e di á r ias serão de responsabilidade da 

SESA. 

Dê- se ciência. Publique-se . Cumpra- se . 

Macapá-Ap, 09 de março de 1994 . 

PAULO DE TARSO DIAS KLAUTAU. 

Procurador Ger al do Estado 

PORTARIA NO 020 .'94-PROG 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO AMAP!, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo a~ 

tigo 20, item XIII do Decreto no 0292, de 18 de 

dezembro de 1991 . 

R E S O L V E: 

Designar o servidor VALDOMIRO FREITAS DOS 

REIS, Motorista do Procurador, código CDI-1, lota

do e .com exercí cio nesta Procur ador ia Geral, para 

viajar de Macapá , sede de suas atividades até o Mu 

nicípio de Amapá , no período de 10 a 11 de março: 

do corrente ano, a fim de tratar de a s sunt os de iE 
teresse da Administração Amapaense. 

Dê-se ciênci a . Publ ique- se . Cumpra- se . 

Macapá- Ap, 09 de março de 1994 

PAULO DE TARSO DIAS :n.AUTAU 
Procurador Geral do Es tado 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Administração 

P ORTARIA N° 080/94-SEAD. 

O Secretário de Estado da Administração do Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são confer idas 
pelo Decreto (E) n° 0295, de 18 de dezembro de 1991, tendo em 
vista o teor doMemo. N° 001/94-DAP. 

RESOLVE: 

Designar RODICLEI BEZERRA DA COSTA, Agente Ad
ministrativo, Classe C, Padrão 11, DEUZARINA DA SILVA NAS
CIMENTO, Agente Administrativo,. Classe D, Padrão V e BEN
JAMIM MARSHAL PINHEIRO PAES, Motorista de Veículos 
Terrestres, Classe O, Padrão li, para viajarem de Macapá, sede de 
suas atividades funcionais, até os Municípios de Oiapoque, Cal
çoene, Amapá, Santana, Mazagão e Zona Rural de ~a~apá, a f"tm 
de realizar a regularização ocupacional dos Imóveis Residenciais 
de propriedade do Governo do Estado, no período de 08.03 a 
31.03.94. 

Macapá-AP, 14 de março de 1994. 

JANARY CARVÃO NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA N° 081/94-SEAD. 

O Secretário de Estado da Administração do Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto (N) n• 0295, de 18.12.91 e Decreto n• 1497, de 
16.10.92, resolve REMOVER: 

Servidora: MARA FERNANDA BATISTA DA SILVA. 

Cargo : Datilógrafo 

. Da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança 
Pública- SEJUSP. 

Para : Secretaria de Estado da Administração-SEAD. 

Oficio : 055/DPTC, 

Macapá·AP, em 18 de março de 1994. 

JANARY CARVÃO NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA N° 082/94-SEAD. 

O Secretário de Estado da Administração, usando das atri
buições que Ih.- Pão conferidas pelo Decreto (N) n° 0295, de 
18.12.91, e Decreto N" 0498, de 07.03.94, 

RESOLVE: 

!; ? t~luir no relacionamento constante do Anexo do Decreto 
N° 01'/3, do 'l5.01.94, os servidores integrantes do Magistério Pú
clico <}o Estado, que fazemjús a promoção por acesso de que trata 
o Artigo 16 do Decreto W 0320, de 18.12.91, de acordo com o ane
xo desta Portaria, com efeitos financeiros apartir de 01.03.94. 

Macapá-AP, em 21 de março de 1994. 

JANARY CARVÃO NUNES 
Secretário de &tado da Administração 



.. 
DIÁ,RIO OFICIAL 

.Q~RNO IX) ESTADO DO AMAPÁ 
'sECRETARIA DE ESTADO DA AD~HNI~TRAÇÁO 
DEPARTAMENTO .DE RECURSOS fi"QMANOS/GEA ANEXO DA PORTARIA N2 082, DE 21 DE MARÇO DE 1994. 

' DA PARA 
CAHGO/ SERVIDOII NR CAilAS'nll 

C LASSE P"ADRÃO C L A SSE PADRÃO 

PRCfESSOR C€ ENSINO li 11 E 21 GRAUS 

01 - MARIA DE LURDES ARAUJO SILVA A 1 c 1 250856 
02 - OURIANA ROlAR IA li SOUZA WIXIMIN A 1 c 1 287695 
03 - W DA PIEDAOC NEVES DA SILVA B 1 c 1 254398 
Qll - W 00 PERP.tTIJO SOCORRO Rllf!RO ANTUNES c 1 D 1 293903 

·05 - /'VIRIA RAI/'UJNDA SOUZA OOS SANTOS c 1 D 1 247987 
I (X) - SEBASTIÃO TAVARES li ARAUJO B 1 D 1 245437 . . 

CONSIDERANDo que os preços constante nesta 
Portaria foram pesquisados no periodo de 20 à 28 de feve 
reiro de 1994. 

Artigo 32 - Na saictã da mad~ira não especifi 
cada na tabela anexa, a base de cálculo será ·,o valor de um 
produto (madeira) similar, e na falta deste , utilizar-se-á 
a média entre os valores máximos existentes na tabela. 

SEFAZ RESOLVE: 
-·. 

Artigo 42 - A presente Portaria entrará em 

PORTARIA (N) N2 011/94-DAT/SEFAZ 

.Artigo 12 - Estabelecer os valores minimos pa 
ra produtos comercializados ou com entradas no Estado dÕ 
Amapá, ·que servirão de base de cálculo do imposto sobre 
Operações Rel ativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e In 
tenrunicipal e de Corrunicação - rcr45. 

vigor na, data de 'sua publicação. Revogam-se as disposiçÕes 
em contrario. 

PUBLIQUE- SE e CUMPRA-SE. 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA' DO AMAPÁ, 

usando de suas atribuições e nos termos do artigo 13 do 
Convênio IO.l 66/88, combinado com os artigos 28 e 544 do 
Regulamento do ICM/DF, atual Ia.S, aprovado pelo Decreto 
n2 8. 992/77; aplicável nesta-unidade da federação, por de 
tenninação do art. 31 dos AOCT da Constituição Est adual ; 

Artigo 22 - A base de cálculo do imposto será 
o valor da operação resultante da venda do produto, ou v~ 
lor declarado pel o contribuinte. 

Parágrafo único - Na f?]. ta do valor da opera 
ção ou quando declarado pel o contribuinte for inferior ~ 
da praça, a base de cálculo será fixada com base nos pre 
ços estabelecidos nesta Portaria. -

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em 1-1acapá-AP, 
·16 de março de 1994. 

CONSIDERANDO o disposto do artigo 39 do Decre 
to n2 284 de 18 de dezembro de 1991, que institui o IC~ts 
no Estado do Amapá; 

Tabela anexa a Portaria (N) NQ 011/94 - DAT/SEFAZ 

. . ------------------------:---------------Ü-N_r_o_Ã_o_E __________________ _ 
I 

I----------------------------------------------~-· 
E. S P t: C I É : HADE IRA EM TORA : MADEI RA SEr-11\ADA 

I I . ·----------:----- • --.---------~---------------·---·-·-· 
l m3 CR$ :m3 CR$ :oàzia CR$ 
I I I ----------------------- •---------------'---------------•------------·--001.Abiurana 

002 . Abiu cutiti 
003.Abiu ~cucarana 
004.Abiu seco 
005 . Acapà 
006.Acapurana 
007.Açacu 
008 . Amapã a·ma rgo 
009.AmapA doce 
010.Amapare 
011.AmeS:clão 
012.Anani 
013.Andiroba (3/4) 
014.Andiroba " 
015.Andiroba (5/4) 
016.Angelim vermel ho 
017 . Angelim pedra 
01.8.Angelim rajado 
019.Angico 
020.Aqual'iquara 
021.Araracanga 
022.Bacuri 
023.Breu-sucuruba 
024.Caju-açu 
025.Carapanallba 
026.Cedro (3/4) 
027.Cedro 
028.Cedro (5/4 ) 
029.Casca ~reciosa 
030.Cajarana 

. 03LCataqui aça ua 
032.Copa!ba 
033.Coração de negro 
034.Curipira 
035.Capitari 
036.Cupiuba 
037.CumarlJ 
038.Cedrárana 
039.Envira 
040 . Faveira 
0 4l.Freijó 
042.Gançalo alves 
043.Goiaba de anta 

044.GoiabãÇJ 
045.Inga-xixica 
046. Itallba 
047. Ipê 
048 . JacarandA 
049 . Jarana 
050.Jatobà (3/4) 
05LJatobA " 
052.Jato~ã (5/4) 

:m3 
: m3 
:m3 
lm3 
:m3 
:m3 
1 m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 

,m3 
:m3 
lm3 
:m3 
:m3 
lm3 
: m3 
: m3 
lm3 
:m3 
lm3 
'm3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 

:m3 
lm3 
:m3 
lni3 
:m3 
lm3 
:m3 
lm3 

:m3 
:m3 
:m3 
:m3 
:m3 
:m3 
lm3 
:m3 
lm3 

4.033,oo:m3 
4.033,oo:m3 
4.033,00 l m3 
4.033,00lm3 

12.292,oo:m3 
8.835,00 lm3 
4.994,oo:m3 
3 . 842, 00: m3· 
3 . 842 , 00 lm3 
4.144,00:m3 
4,144 ,0o:m3 
4.609,oo:m3 
5.377,oo:m3 
5.377,oo:m3 
5.377,00 l m3 
9.219,oo:m3 

11.540,oo :m3 
11.540,oo:m3 
3.842,oo:m3 
5.377,oo:m3 
3 . 842,00:m3 
3,"073,00:JM· 
3.842,00~m3 
3.073,oo:m3 
3.073 , oo:m3 
9.219,oo:m3 
9.219,00lrn3 
9 .219,oo: m3 
3.073,00lm3 
3 . 073,00lm3 
3.073,oo:m3 
3.073,00lm3 
3.073,oo:m3 
3 . 073,oo:m3 
3.073,oo:m3 
9.219,oo : m3 
3.149,oo:m3 
9.219,oo : m3 
3.073,oo:m3 
3 .073 , oo :m3 
4. 609,oo :m3 
3.073,oo : m3 
3.073,oo:m3 

3.073,oo:m3 
3.073 , 00lm3 
5.377,00lm3 

11.525,0o:m3 
1L232,00lm3 

3.149,oo:m3 
3.149,oo:m3 
3.149;·oo:m3 
3.149,00lm3 

5.762 , oo:dz 
3.572,oo:dz 
5.762,oo:dz 
5.762,oo:dz 

11.908,oo:dz 
12.677,oo:dz 
6.9ls , oo:dz 
4.469,oo:ctz 
if.469,oO:dz 
S.762 , oo:dz 
5.762,oo:dz 
6 . 915,oo:dz 
7.683, oo:dz 
7.683. oo:dz 
7.683,oo : d z 

13.829,oo:dz 
8.450 , 00: d z 
8.34.l. , OO:dz 
5.76?. , 0 0 l d z 
7.683,oo:dz 
5.762,00 dz 
4.994 , 00 dz 
5.377,00 dz 
4.994,00 dz 

:dz 
18.439,oo:dz 
18.439 ,oo : dz 
18.439 , oo:dz 

:dz 
4.994,oo:ctz 
4.994,oo:dz 
4.994 ,oo:dz 

·4.994 , oo:dz 
4. 994,oo:dz 
4.994 , oo :d.~ 

13.061,00 l d z 
4.609,00ldz 

13.06l,OO : d z 
13.061 , 00:dz 
13.061,00:dz 
6.915,00 l dz 
4.609,oo:dz 
4.609,oo:dz 

4 .. 609 , 00 : dz 
4.609,00ldz 

13.829,oo:dz 
16.134,oo : dz 
16.134 , 00:dz 

4.609,oo:dz 
4.609,00ldz 
4 . 609,oo:dz 
4 . 609,00ldz 

L 980 , 00 
L 980,00 
l.. 980,00 
L 980,00 
5.927,00 
l.. 980,00 
1.980,00 
1.980,00 
1.980 . 00 
1..980,00 
1..980,00 
2.800,00 
4.800,00 
5.000,00 
6.000,00 
9.900,00 

10.800,00 
10.80Ó, OO 

1.9130 , 00 
3 . 960 ,00 
1.9BO,OO 
1. 980',00 
L 192,QO 
1.980 , 00 

5 . 040,00 
6.300,00 

11.700,00 
1.. 980,00 
.J.,9$0,00 
1. 980,00 
1. 9fl0 ,00 
.1..980,00 
1.980,00 
L 980,00 
2 .470,00 
I. 980,00 
2.470 , 00 
.1..980,00 
1.. 980,00 
L 980,00 
1..980,00 
1.980;00 

1.980,00 
1.980,00 
3.960,00 
3 . 960 , 00 
3.960,00 
1.980,00 
5 •. 040,00 
8.100,00 

11.853 , 00 

053.Jacareuba : m3 
054.João mole :m3 
055.Jutai :m3 
056 . Lacre : m3 
057 . Li mãoz inho :m3 
058 .Louro amarelo :m3 
059.Macacauba (3/4) :m3 
060.Macacauba :m3 
061.Macacauba (5/4) : m3 
062.Maçaranduba :m3 
063 . Mal· upà . : m3 
064 .Matamatã :m3 
065. Mandi oquei. r a· : m3 
066.Mauba : m3 
067.Mapa rajuba :m3 
068 _Mogno : m3 
069 . Morototõ :m3 
070 .Mu iraratiana :m~ 
07l. Mu irapiranga :m3 
072.Huira tinga :m3 
073 .Mu irac atinga : m3 
074 . Munguba :m3 
075.Paraju :m3 
076.Párapa rã :m3 
077.Pau ama relo :m3 
0 78.Pau doce :m3 
079 .Pau jac aré :m3 
080. Pau r oxo :m3 
081.Pau mulato (3/4) : m3 
OB2.Pau mulato :m3 
083.Pau mulato (5/4) · :m3 
084. Pc r<Jba : m3 

85 . Plai nari :m3 
186 . Pinho (pi nus) : m3 
:J87. Piquiã : m3 
088.Piqui ara na :m3 
)89 .Prac àuba : m3 
090 . Pracaxi :m3 
09l . Ouaruba :m3 
092. Rosadi nho m3 
093.Roxin~o m3 
0 94 . Ripa m3 
095.Ri pão m3 
096 . Sapuca ia : m3 
097 . Samaàma : m3 
098.Sor va :m3 

099 . Sàcuuba :m3 
lOO.Sucupira (3/4) :m3 
102.Sucupira (5/4) :m3 
103 . Tauari :m3 
104. Tamaquarê (3/4) : m3 
105.Tamanqueira a marela:m3 
106 . Tachi-rina :m3 
107. Tanimbuca :m3 
108.Tataj uba :m3 
109.Tento :m3 
110.Ucuubarána : m3 
111. Ucuubão : m3 
112.Ucuubão terra-f irmelm3 
113 . Ucuuba branca : m3 
l14 . Uch F :m3 

ESTADO DO AMAPÁ 
'DJÁRIO. OFIC.I.AL. 

JOSÉ EDSON DOS SANTOS SAR",.,ES 
Secretário de Estado da Fazenda do Amapá 

3 .842 ,00lm3 
3.149,oo : m3 
3.149,00 l m3 
3.073,oo:m3 
3.073,oo:m3 

14.598,00: m3 
1.8.000,00:m3 
17.ooo , oo:m3 
17.000,00: m3 
8.450, oo :m3 
4.609,oo:m3 
3.842;oo:m3 
2 . 688.oo:m3 
.3 .842 , o o:m3 
5. 3 77,00lm3 

1L52S.Oo:m3 
3 .on ,oo:m3 
4 .. 22S,.oo :m3 
~. on ,oo:m3 
.3 . 842 . uo: m3 
3 . 2ú!.>.oo :m3 
3 . 2 65 , oo : m."3 
3 . 26s , oo:m3 
3 . 26 5. oo :m3 
8 . 644, oo:m3 
3.26S ,oo: m3 
3 . 265, oo:m3 
3.265 ,oo:m3 
3 . 265,oo: m3 
3 . 265,oo :rn3 
3 . 26!i , oo : m3 
4. 033,00 :·m·3 
3.265 . oo:m3 
3. 265 ,oo:m3 

11.52 5,oo:m3 
4.609 , o o : m3 
4.609,oo:m3 
3.457 . oo : m3 
9.21.9,0o :m3 
3.457,oo:m3 
3 . 457,oo:m3 

:rn3 
:m3 

8.450,00:ms 
- :m3 

4. 225,00 :,m3 

3.456,oo:m3 
9.219,oo:m3 
9.219.,.oo:m3 
3 . 456,00!m3 
5.377,oo:m3 
3.456,oo:m3 
3 . 456,oo:m3 
3.456,oo :m3 
3.456,oo: m3 
3. 456 ,oo: m3 
5.377,oo:m3 
5 . 377,oo: m3 
5.377,oo:m3 
5.377,oo:m3 
3.456,oo:m3 

5.762,oo:dz 
4.609,00:dz 
4.994,oo:dz 
4.609,oo:dz 
4.609 , 00:dz 

2L512,oO : dz 
38.4.1.6,oo:dz 
38.416 , 00 :dz 
38 .416,oO:dz 
9.219,oo:dz 
6.9.1.5,oo:dz 
5.377,oo : dz 
5.377,oo : dz 
5.377,oo:dz 
7.683 , oo:dz 

17.287,oo:dz 
4.609.00:dz 
5.377 , 00: d z 
4 . 609 , o o : dz 
5 . 3 T1 , o o : dz 
4. 994,00 :dz 
4.994,oo:dL 
4. 994,oo:dz 
4 . 994,oO:dz 

12. 29 2 , oo :dz 
4.609 .oo :dz 
4 . 60 9 .oo :dz 
4 . 609,oo:d z 
7.683,oo:dz 
7.683,oo:dz 

.7 . 683. o o: dz 
5.762 , oo : dz 
5.762,00 l dz 

:dz 
17.287,oo:dz 
6.915,00:dz 

.6 . 915,00ldz 
4 . 994,00:dz 

1.3.06l,OO:dz 
5.762 ,oo:dz 
S.762 , oo : dz 

:dz 
ld z 

12.292 ,oo:dz 
5 . 762 . ou :d z 
5. 3 77, oo : dz 

5 . 377 .oo : dz 
38.416 ,00 : dz 
38.416,oo:dz 

4.993,oo:dz 
7 .683, oo: dz 
4.993, oo:<tz 
4.993,oo:dz 
4.993,oo : d z 
4.993 ,oo : dz 
4.993,oo:dz 
8.643 , oo:dz 
8 . 643,oo:dz 
a.643,oo:dz 
8.643,oo:dz 
4.993 , oo: dz 

1.980,00 
1.980,00 
1.980,00 
1.980 , 00 
L 980,00 
3.960,00 
8.000,00-

10. 000,00 
18 . 000 ,00 
4.500,00 
1.235,00 
1.980.00 

740,00 
1.980,00 
1.980,00 
8 .1.00,00 
L 980,00 
2.520.00 
L 980,00 
1. 980.00 
1. . 980, 00 
1. 980.00 
L 980 ,00 
L 9 k30,00 
3.960,00 
1.980,0 0 
1.. 980 , 0() 
1..980,00 
2.700 , 00 
3 . 960,00 
6.300,00 
1.980 , 00 
1.980,00 

2.963 , 00 
1.627 , 00 
1. 481 ,oo· 
1.481,00 
1.579,00 
1.111,00 
L111,00 
2.000,00 
2.500,00 
1.975,00 
1.980,00 
1.980,00 

1.980,00 
4.500,00 

1.8.000,00 
1 . 980,00. 
2.800,00 
1. 980 ,00 
1.980,00 
1..980 , 00 
1.980,00 
1.98 0,00 
1.980,00 
1 .... 980,00 
1.980,00 
1.980·;00 
1. 980,00 

2 
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1ff. Vent:osa 
116. Vi rol& 
l.l7.Virola (2) 
118.Virola para l aJe 
119.Cabo de vassoura 

: m~ 
:m3 
:m3 
:m3 
:m3 

3.456,oo:m3 
4.079,oo:m3 
S.377,oo:m3 
4.073,oo:m3 
3 . 073,oo:m3 

'! . 993,oo:dz 
s.o8o , oo:dz 
4.841,00:dz 
4.841,00:dz 

1.980,00 
2.700 ,00 
2. 400,00 
2 . 700 , 00 
1.440,00 

059.Tijolo c/8. furos 
060.Capote de barro 
06l.Estaca p/cerca 
062.Esteio 

lmilheiro 
:unidade 
:milheiro 
lpalmo 
lpalmo 
:unidade 
:unidade 
:unidade 
lm3 

;CR$ 
lCR$ 
lCR$ 
lCR$ 
lCR$ 
lCR$ 
:cR$ 
:cRs 
:cR$ 
:cRs 
: cRs 
lCR$ 
!CR$ 
:cR$ 
:cRs 
!CR$ 
: Cf~$ 
:CR$ 
lCR$ 
:cR$ 
;CR$ 
lCR$ 
:cR$ 

60.000,00 
700 , 00 

8 . 000, 00 
200 , 00 
100,00 
400,00 
300,00 
350,00 

ldz 
O I O 

063.Frechal de 14 "e 18" 
064.Tarugo 
06S.Pernamanca de 14 " 
066 .Per namanca de 18" 
067.Areia 

-----------------------•---------------•---------------•--------------

CEREAIS 

PAUTA DE VALORES HlNIHOS 

: UNIDADES ' ' ' ' 

lm3 
lm3 

VALOR lm3 
lm3 -------------------------------•--------------•-----------------------

068.Pedra preta 
069.Pedra comum 
070.Areia vermelha 
071.Seixo branco 
072.Seixo vermelho 
073 .Argila 

lm3 

4.500,00 
5 .328,00 
2.963 , 00 
2.700 , 00 
6.300,00 
5 . 940,00 
4.939 . 00 
3 . 951,00 
6 . 300 , 00 
5.400 , 00 

OOl.Arroz em casca 
002.Arroz agulha 
003 . Arroz agulha especial 
004.Arroz saquarema 
OOS.Farinha de mandioca d'agua 
006.Farinha de tapioca 
007.Feijão colônia e piaul 
008.Feijão cavalo branco 
009.Feijão enxofre jalo 
010.Feijão preto comum 
011.Feijão manteiga 
012.Hilho amarelo comum 
013 .Hilho amarelo pipoca 
014.Hilho branco 
01S.Far inha duas capas(farofa) 
016 . Farinha de mandioca comun 
017.Feijão pintado 

018.Castanha do brasil 

019.Camarão 
020 . Cipõ 
021 . Grude de peixe 
022.Lãte x 
023.Làtex centrifugado 
024.Borracha defumada 
025.Cernambi em rama 
026.Palmito em cabeça 
027 .Palmito 
028.Queijo 
029.Pimenta do reino 
030 .Vasil hame 
03l.Lenha 

032.Pirarucu 
033.0utros 

034. Filhote 
035.0ourada 

0 .36.Guri j uba 
037.Pescada amarela 
038.Aba medi a de Cação e 

Tubarão 

039.Bagre 
040.Cação 
041. Espadarte 
0 42.Cam'orim 
043.Cara- aç(J 
044 . Sarda 
045 .Xarcu 
046.Corvina 
047.Pescada branca 
048.Pirapema 

049. Curvi na 
050.Curimatã 
051. Tuc unaré 
052 . Tambaqui 
053.0utros 

:saco c/SOKg 
:saco c/SOKg 
:saco c/SOKg 
:saco c/50Kg 
:saco c/SOKg 
:saco c/50Kg 
:saco c/50Kg 
:saco c/SOKg 
:saco c/SOKg 
:saco c/SOKg 
:saco c/SOKg 
:saco c/SOKg 
:saco c/SOKg 
:saco c/SOKg 
:saco c/SOkg 
:.saco c /SOkg 
:saco c/SOkg 

DUTOS GENEROS 

:hectolitro 

lkg 
;Kg 
;Kg 
lKg 
lKg 
:Kg 
lKg 
lKg 
:Kg 
lKg 
: Kq 
:Kg 
:H:s 

PEIXE SECO 
SALGADO 

:Kg 
:Kg 

PE IXE DE PELE:: 

:Kg 
:Kg 

lKg 
;Kg 

:kg 

:Kg 
:Kg 
:Kg 
:Kg 
:Kg 
:Kg 
lKg 
:Kg 
:Kg 
:Kg 

PE IXE C/ESCAHA 

:Kg 
:Kg 
:Kg 
:Kg 
lKg 

lCR$ 
lCR$ 
lCR$ 
lCR$ 
lCR$ 
:cRs 
lCR$ 
:cR$ 
'CR$ 
CR$ 
CR$ 
CR$ 
CR$ 
CR$ 
CR$ 
CR$ 

,CR$ 

lCR$ 

:cR$ 
lCR$ 
:cR$ 
lCR$ 
:CR$ 
:cR$ 
: cR:I. 
:cR$ 
:CR$ 
: cR$ 
: cR'h 
:cR:S 
: GR'h 

:cR$ 
:cR$ 

:CR$ 
:cRs, 

:cR$ 
:cR~. 

: cR$ 

i CR$ 
:cR$ 
:cR:~. 

lCR$ 
lCR$ 
:cR'!> 
:cR$ 
:cR-t 
: cR$ 
:cR'h 

: CR$ 
:cR'l> 
:cR$ 
;c.:R'h 
: Cf?<fi 

6.000,00 
9.000,00 

12.000,00 
9.000,00 
5.000,00 

10 . 000,00 
18.000.00 
20 . 000 . 00 
20 .000 ,00 
20 . 000 .00 
12 .240.00 

5 . 000,00 
ó . OOO,OO 
5 .000 , 00 
6 .000 . 00 
5.000,00 

20 . 000,00 

7.000,00 

382.00 
2117 . 00 

8 .000,00 
592,00 
689,00 
740.00 
7110 . 00 
:58? .oo 
4'»>5,00 

L. 000.00 
<111tl. ()(} 
100,00 

:~.OlJO.úO 

1.')0().00 

8tJ!I.0f) 

1.70U,UO 
1. 0<)0. 0() 

/00 . 00 
1. ~00.00 

20:. . 000.00 

3~>0,00 

50<) ,ll() 

5oo.uo 
800,()0 
700 . 00 
700 . t)O 

400,00 
1.200 . 00 
1.000.00 

8()11 ,(1() 

1. 20(), I I() 
7tlú. ()(} 

1. 01)0. (O(l 

1.000,00 
/00 ,00 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ; 
I 

074.Piçarra 
075.Ate r ro grande 
076.Ater ro pequeno 
077 . Cassiterita 
078.Columbita 
079 .Tantalita 1.200 
080.Tanta lita ·1 . 300 
08l. Tantali ta 1.400 
082 . Tanta l ita 1.500 

083.Cou ro verde de 
084 . Couro ve rde de 
08S . Couro verde de 

bôfalo 
búfalo 
boi 

086.Couro verde de boi 
08 '7 . Cour·o de bufa Jo salqado 
088.Couro de bufalo salgado 
089.Couro de bo i salgado 
090 . Couro de boi sa l gado 
09l.Sebo 

lm3 
:m.3 
: car rada 
:ca t·rada 
lKg 
:Kg 
:Kg 
:Kg 
: Kg 
!Kg 

PELES E COURO:> 

:cR$ 

:uni dade :cR:J. 
lKg CR$ 
!unidade CR$ 
: Kg CR$ 
:unidade CR'l> 
:Kg :c.:R$ 
:unidade :cR$ 
l Kg :cR$ 
;Kg :cR$ 

GADO EM ~t E ABAT I DO 

092 .Boi 
093.8oi 
094.Vaca 
090:. . Vaca 
096.Gado abatido-d i ante i ro 
097.Gado abatidn-trazPiro 
09A.V !c;ceras 
099.SU i llO 
l 00. Capl'i 110 

10l.Ouv i no 

:cabeça 
: Kg 
:cabPCa 
;1\q 
:Kq 
:1\q 
~ Un 1 li~, ti~ 

: cabcr:.d 
lcabe<.a 
: cabe~a 

lCR$ 
:CR$ 
lCh':l. 
; C. R$ 

:cR'J; 
:1'11$ 
: ( 1~1· 
: LI~J. 

: CJ~:t. 
:wg. 

SUCAfAS DF fLRRO. f•l UH INil) 

102 . Al umJnio 
103.Cobre 
104 . Radiador 
l05.Latio de bronze 
J 06. Bate r· ia 
107 . Fero o 
108.Ch•rmbo 
l09.Aço 
110.Estanho 
llJ .Linco 
tl 2.Placa de bater·ia 
l13.P làs ti co 

:Kq :li I$ 
:t(.q :cPt 
:~<.g ;CR$ 
:K~ : C'H'h 
:Kg :c11$ 
!1\g :cl-($ 
:Kg :cH:J. 
:Kq :cwt 
:Kg :cRt 
!Kg : LW~ 
:Kq : l'l~$ 
:Kg ! Cll'b 

l14.Limal ha (f)Õ de metal) 
lJ 5.1'\nti monio 

:Kg 
:~q 

:CR$ 
:c H$ 

116.Hetal 

1 I 7. lll apoque 
llfl. Calçoene 
1 L'1 .Amaf)ã 
J20 .Jarl 
l?1.r~rtaruga l ztnho 

I '2Jerr·eira GomP"
J ~3.Por to Gra ndP 

:k.q !UI$ 

I fl()lf'•f'DI~ li ,; lJI: f'IY• ,,)(,t I lhl'• 

(I >l: HI'\CI'\~·A IJilf-IA J 

:pe-..:.· ... o.J 

: p/pP~soa 

:p/p~>s·,oa 
: p/re,-.soa 
:p/pe<>soa 
:r>/P•·o.·.oa 
: f) I f) e~. :.o a 

I R•\N''li'l •R I! '> DE r. Nlt,f, , 
( l o f HACI~I •A Pl'\l~n J 

;t l'f. 
l L fl'l> 
:('f/'!. 
:r.R$ 
:c.:R'h 
: , .. ,~$ 

:,l Ri> 

986 , 00 
986 , 00 

1.1181 . 00 
l.481 , 00 
1.868 .00 
J.. 152 , 00 

L 7 50 . 00 
300 , 00 

2.000 , 00 
400,00 

~ . ooo . oo 

400 . 00 
6 . 000,00 

0:.00 , 00 
1 . 080 , 00 

7').803 . 0U 
2~0 . 00 

76.1<10 , 00 
//9 .0() 
., 1 c, . ()() 

t)/5,00 
2 • ')OU . IJO 

l J .007 , O() 
9. I 7 .S. OIJ 
~. 6~·0 . ()() 

l '•6 . ()~) 
l'>L ,O<l 
IJ6 .00 
116 . 00 

98 , 0l) 
78 . 00 
'18 , 00 
98 . ~U 
98,00 
']8 . 00 
'»>8 ,00 
78 . 00 

l J(, , OO 
98 , 00 

J l c.. . OO 

8. ·1 /)(J , oo 

6 . /20.00 
S. :.'176 ,GO 
3. 76.3 , ?0 
3./63 , 1.0 
l.HHJ,60 
l . '•' )(). ()() 

ESl ACAS, TELHAS. 1 IJULU!) E UUTRUS 

1:.?4.Utapoque 
17~>. Ca lçoene 
l.2<..Amaf)á 
1l7 .JarI 

ltr<>t<' 
: t r· Ptt> 
: t r I? t f' 

:I rct f'" 
:t re t c 
:fret e 
lfrete 

:r 1n 
:I f '1. 
: l' fi'J 
!f'f..'i 
:cRI. 
: L.h! 'h 

!<Ri> 

.Sii''> . I)I )I J,(JI J 

~ ( ,(, I H lt ' .. 0() 

I /'.., ti()P ~ Otl 

1 /j•\.IJI JU.,1)0 

[.~() ()o").l)() 054. Telha de bar r o comuno 
055.Telha de barro col onial 
056.Tijolo c/3 furos 
057 . Tijol o c/4 furos 
058.Tijolo ~6 furos 

Qpras .e Serviços 
Públicos 

:mil he i ro 
:milheiro 
:mi lheiro 
;milheiro 
;milheiro 

roussÃO DE LICI~ DE OORAS E SERVI;;x:l) 

~!!~=~~~}~~~ N~/94-Ç!_..a)/~ 

:cR'l> 
:cH$ 
;CR$ 
:c R$ 
:cR$ 

A Secretaria de Estado de Obras e 
Serviços PÚblicos , através de sua Ccrnissão de Licitação de 
Obras e Serviços, toma pUblico para conhecimento dos inte 
ressados, que fara realizar LIC~, na m:xlalidade de 'l'C.MÃ. 
DA ~ PllE;;m, objetivando a execuçao dos serviços de CaiS 
truçao de l.IDB. EPG ccrn 04 (quatro) salas de a.Jla, na locali 
dadrJ de Coração. . 

Poder-00 participar da mesma, as errpre 
sas naciooais que satisfaçan os requisitos estabelecidos ro 
Edital. 

Os clocurentos rel ooionaclos à referida 
T<JIAilA DE~. que incluem as condiçÕes que a regulM'If!n 
tam, estarão a disposição dos interessados, para aquisição e. 
eventuais consultas, na Av. Fab, n2 1276 , bairro Central . 

A aquis i ção do Edit al será mediante o 
kolhimento à Tesooraria da Secretaria de Estado da Fazen 
da/GEA, a irrportância de CR$2.000,00 (DOIS MIL CRJ1EIJÜi 
REAIS). 

O recebimento das propostas dar-se-á 
na sala de relJ'liÕes da Secretaria de Estado de Obras e Ser 
viços PÚbl~coe, no endereço supracitado perante a Ccrnissâõ 

~0. 000.(1() 

:ou.ooo.oo 
24 .000.00 

.1. 28. fdrtarugal zinroCl 
179.1-errc>ira Uumes 
l ::IO .Porto Grande 

<'4 . 000 .00 
35.000.UO 

de L! c! tação de Obras e Serviços, no dia 11 de abril 
1994, às 09:00 (rw:Ne) horas. 

Mooapá-Ap, 22 de março de 1994 

Eng2 . ID~PENA 
= Presidente da CLOS/SOSP ~ 

Educação, 
Cultura e Esporte 

PORTARIA (P) NO 124/94 - SEECB 

de 

A SECRETARIA DE ESTADO DA BDOCAÇ.llO, CULTURA 
E BSPOR~, usando da delegação de competência que 
lhe foi conferida pelo Decr eto (N) NO 0301 de 
18.12 . 91. 

R E S O L V E: 

Constituir um grupo de trabalho, com os ~ 
fessores : MARIA NEOCI GóES DE LIMA, MARIA OZBLINA 
TAVARES e ROSÀLDA IVONE OLIVEIRA COSTÕDIO, . para 
sobre a Presidência do primeiro , assessorarem os 
diretores das Escolas dos Municípios de Amapá e 
Calçoene, quando da montagem do plano de Execução, 
para utilização dos recursos oriundos do FPE, que 
serão destinados às referidas escolas . 

D!- SB CI!NCIA, PUBLIQUE- SE E COMPRA- SE. 
GABI!IIE'l'E DA SECRETARIA DE ESTADO DA BDOCAçJ.O, CUL 

H4 . I )0(). L•l) 

/0 01011, ou 

TORA e ESPORTE, em Macapá-AP, 21 de março de 1994. 

MARIA NEUSA CARMO DE SOUSA 
Secretária 

JUSTIFICATIVA DE SOLICITAÇAO DE COMPRAS E SERVIÇOS 
NO 032/94-SEECE. 

JUSTIFICATIVA: A presente despesa tem como objetivo 
a aquisição de 17.900 Kg de frango destinado a ~ 
renda Escolar. A referida compra, será feita com 
dispensa de licitação, considerando o prazo final 
de vigência do Convênio no 025/FAE/SEECE, no pr2 
ximo dia 31 de março de 1994, a existência de um 
saldo financeiro aproximado de CR$-22 . 000 . 000, 00 -
(Vint:e e Dois Milhões de Cruzeiros Reais) . Constam 
do Processo no 28840.012509/94, quatro propostas 
de preços, colidas pela Coordenação da Merenda E~ 
colar _. sendo a empresa COMERCIAL NORTE SUL LTDA, ' 
C.C..~ !HF) NO 14530109/0001-45, a que apresentou 
pro;..<:.:l:a mais vantajosa para a administração, oota~ 
do r-- •·seço do produto em CR$.-1. 375,00 (Hum Mil tr~ 
~eut~P e Setenta e Cinco Cruzeiros Reais), ficándo 
ainda r~sponsável pelo armazenamento do produto em 
cama[a frigorífica pelo prazo máximo de 20 dias, co 
mo também distribuição em todas as Escolas da Rede 
PÚblica . O amparo legal para dispensa de licitação 
é o A~t . 24 , Inciso XVII da Lei 8.666 /93. 

Cumpre-se dessa forma as exigências do 
Artigo 26 da Lei 8.666 , de 21 de junho de ,1993. 

Mac~pá-AP, 14 de março de 1994 

Hel der José Freitas de Lima Ferreira 
Assistente Juridico/SEECB 

------------------------------------
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DE ACORDO: , 
_}~ia Dalva de Figueiredo 

Presidente da CPL Solicitante: 

Maria Neusa carmo de Sousa 
Secretár ia 

JUSTIFICATIVA DE SOLICITAÇ!O DE COMPRAS E SERVIÇOS 
NO 034/94-SEECE. 

!JUSTIFICATIVA: A -presente despesa no valur global 
de CR$- 15.000.000,00 (Quinze MilhÕes de Cruzeiros 
Reais) em favor da J:;mpresa VARIG-VIAÇÃO Jl.l:REA RIO 
GRANDENSE, tem como objetivo custear encargos com 
passagenS aéreaS e frete a ServidoreS 1 quandO dO de~ 
locamento a serviço da administração para outras 
Unidades da Federação. A Empresa adjudicada é a· única 
de grande porte que faz linha para Macapá com vôo 
regulares, cu ja capacidade de atendimento é incon 
testável e reconhecida em todo o País, A despes~ 
em apreço está fundamentada no CAPUT do Artigo 25 
da Lei 8.666193, considerando que a situação ense 

. j a inexigibilidade de licitação . -
Cumpre-se dessa forma as e~~gencias 

do Artigo 26 da Lei 8.666 , de 2J de junho de 1993. 

Macapá- AP , 21 de março de 1994.' 

HELDER JOS~ FREITAS DE LIMA FERREI RA 
Assessor juridicoiSEECE 

!DE ACORDO: 

MARIA DALVA DE FIGUEIREDO 
Presidente da CPL/GEA 

SOLICITANTE: 

MARIA NEUSA CARMO DE SOUSA 
Secretrária 

Saúde \ . 
JUSTIFICATIVA -DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS N~ 001819í 
SESA. 

ASSUNTO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PEDIDO DE COTAÇÃO NQ 086194-SESA 
VALOR CR$ 110. 675.000 , 00 

JUSTIFICATIVA: . 

Justifica- se a 'inexigibilidade de l icitaç~o para 
fornecimento de oxigênio liquido-g~s às Centrais canalizadas 
instaladas nas Unidades de Sa~de, através da FirmallliiTE MAR 
TINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SIA, por ser a ~nica fabrf 
cante e distribuidora de gases medicinais e indust riais n~ 
.Estado do Amap~. Esta justificativa encontra" embasamen to le 
ga l no disposto no Art. 25, Inciso I, da Lei 8. 666/93, de ii 
de junho de 1993 . 

M~cap~-Ap, 16 de mar~o de 1994. 

Dra. CARMEM LÚCIA CRUZ LOBATO 
-S~cret~ria de _Estado da Sa~de-

'DIÁRIO OFICIAL 

_COORDENÁDORJ4S EST:WUAIS. .. 

Indústria, Comércio 
e Turismo 

RATifiCO NA FORMA DO ART . 26 
DA LEI N~ 8666193, 
Em, 21 I ~ I __;9_;.4 __ 

ANNIBAL BARCELLOS 

JUSTIFICATIVA N~ 015194-CEICT 
Assunto: inexi2ibilidade de Licitação 
Pedido de Cotaçao nQs 068 e 069194 
Firma : PAULO SÉRGIO MELO DA SILVA 
Valor: CR$- 3.9oo . oop,oo 

DISCRIMINAÇÃO E OBJETIVOS 

Governador 

Tendo em vista a realização do III PROJETO CIDA
DÃO , a ser promovido através do Governo do Estado, cujo 
objetivo precipuo e de dota r a c omunidade carente dos me
ios indispensáveis bem como da prestação de serviços a ci 

- dadania, conforme presc reve a Ca rta Magna do Estado , as
sim como a promoçÃo de lazer. 

Diante do exposto, . justifica-se a dispensa do 
ato licitat~rio, em favor da Firma PAULO SÉRGIO NELO DA 
SILVA, pára a realização do referido evento, o qual de
monstrou da vez anter ior o melhor desempenho satisfazendo 
plenamente a expectativa , ,onde o mesmo está devidamente . 
r espaldad a no Artigo 25, Inci so III da Lei n2 8.666 de 
21 de junho de 1993. 

N~capá-AP, .22 de r fevereiro de 1994 

ROBERVAL SOUSA DE A PICANÇO 
-Coordenador da CEICT = 

A apreciação do Exmo. Sr. 
Governador c·om o parecer 
favoravel desta CPL • 
Em, 25 I~ I 94 

Pres idente da CPL 

NARIA DALVA DE FIGUEIREDO 
Presidente da CPL 

G.E . A. 

I 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

TEMPO MARCADO 

Para que uma publicação saia no Diário Oficial 
do Estado em tempo hábil é preciso que o cliente en
tregue sua matéria até às 13:00 horas. Depois, só no 
dia seguinte. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

NÃO TENHA SUA MATÉRIA RI;_CUSADA 
O Diário Oficial do Estado só aceita Gabaritos pa-. 

ra publicação rigorosamente dentro dos requisitos do' 
sistema OFF-SET. Existem normas ar · o. Leia-as· 
com atenção. O seu texto será legível para todo . 

\ 
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RATIFICO NA FORMA DO ART. 26..,. 
DA LEI N~ 8666193. 
Em, .2!_ I ~ I --'9'-'4'---

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

JUSTIFICATIVA N~ 016194-CEICT 
Assunto : inexigibilidade de Licitação 
Firma: SETRA-SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA 

. Justifica-se a inexigibilidade de licitação 
da Empresa SETRA-SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA 

, para a,realização dos serv iços prestados na vigilancia d~ 
1 escritod o Ad~inis t rativo do DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA 

NA, p~rtencente ao Governo do Estado do Amapa, conforme 
instrumento Con~ratual n~ 04 Termo Aditivo do Contra~o n2 
004193-CEICT,.celebrado e assinado . em 19 de fevereiro de 
1994, com vigencia a contar de 01 de janeiro de 1994 até 
31 de dezembro de 1994 . Esta justificativa est~ embasada 
com ·fulcro, . no disposto Artigo 121 da Lei 8.666 de 21 de 
j unho de 1993 . 

Macap~-AP, 19 de fe~ereiro de 1994 

ROBERVAL SOUSA DE A PICANÇO 
=Coordenador da CEICT= 

A apreciação do Exmo . Sr. 
Governador com o parecer 
favorave l desta CPL 
Ein , ~ I ~ I _9_4 __ 

Presidente da CPL 

NARIA DALVA DE FIGUEIREDO 
Pres idente da CPL 

G. E. A. 

RATIFICO NA FORMA DO ART. 26 
DA LEI Nº 8666/93. 
Em, ~ I __QL_ I _2!__ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JUSTIFICATIVA N~ 019194-GEICT 
Assunto: inexi~bilidade de Licitação 
Pedido de Cotaçao· n~ 087194 
Firma: CTI- AMAZÔNIA =C011ISSÃO DE TlJRI."Ml INTEGRADO DA 

AMAZÔNIA. 
Valor: CR$-1.000.000,00 

Justifica-se a pr<:sente despesa no valor gl o-
bal CR$-1.000.000lOO(Hum milhao de Cruzeiros Reais) em 
favo!: da ÇTI-AiolAZONIA-GOiofiSSÃO DE TlJRISI.O INTEGRADO DA 
AMAZONIA, c~jo ob~etivo e o custeio de despesa com o re-

passe mensal aquela instituiçao, do valor correspondente 
· a 300 (trezentos ) dÓlares comercial, em razão da partici

pação e cooperativa do Estado do Amapá, na condi ção de 
membro efetivo daquela organismo regional . Portan~o haven 
do inviabilidade de competição, cuja ação admini strativa 

· encontra respaldo no Artigo 25 da Lei n2 8. 666 de 21 de 
junho de 1993. 1 

~lacapá-AP, 15 de março de 1994 

ROBERVAL SÓUSA DE A PICANÇO 
=Coordenador da CEICf=. 

GABARITO PREENCHIDO CORRETAMENTE PREENCHA CORRETAMENTE OS GABARITOS-lO 

HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DAS 
MATÉRIAS DESTINADAS AO DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO 

Até as 13 horas 
(do dia anterior): 

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

avisos, retificações e atos 
a serem publicados de Secretarias, Autarquias, 
Empresa~ Vinculadas, Tribunal de Contas do 
Estado, Poder Legislativo, Poder Judiciário e 

Instituições, Partidos, Associações ·e Empresas 
·que ulilizam a Seção de Publicações Diversas. _ 

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

Leis, Decretos e Atos dos Poder- Executivo 

• Rua: Cândido Mendes, n2 456' 
• CEP • 66908- 380 

* No preenchimento dos Gabari
tos-lO, há que ser obedecida a área 
demarcada, sendo o texto datllografa~o 
próximo às margens de cor azul, sem 
ultrapassá-las, com alinhamento em 
ambos ·os lados .. 

/ 

* Entre os t[tulos e o texto há de 
ser utilizado espaço duplo . 

• 

* Datilografar: em espaço 01 
(um), 

' I 

* A datilografia deverá ser limpa, 
sem erros, rasura~; letras rebatidas ou 
borrões. As letras deverão t:er de cor 
preta bem n[tldas, sem bordas borra- . 
das; se111 estar~ fechadas. Não de
vendo ser empregados tipos manuscrk 
tos. 

· .ADQUIRA OS GABARITOS NO PRÉDIO DA IMPRENSA. OFICIAL 
-':.. 



-

Macapá, 23-03-94 

A apreciação do Exmo. Sr. 
Governador caa o parecer 
favoravel desta CPL. 
t:m, ___!!_ I -ºL I _2L_ 

Presidente da CPL 

MARIA DALVA DE FIGUEIREDO 
Presidente da CPL 

G.E .A. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ' 
DO ESTADO 

DECRETO LEGISLATIVO N° 003/94-AL. 

Autoriza o Vice-Governador do Estado ausentar-se do Pais, 
no período de 24 março à 09 de abril de 1.994. 

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Amapá, 

' Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro-
mulgo o seguinte Decreto Legislativo. ' 

Art. 1°- Fica o Vice-Governador do Estado do Amapá, Sr. 
RONALDO PINHEIRO BORGES, autorizado a ausentar-se do 
País, no período de 24 de março à 09 de abril do ano em curso, pa
ra participar da Segunda Conferência da Federação Mundial da 
Paz em Seul, capital da Coréia do Sul. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões do Palácio David Andreazza, sede da Aa
sembléia Legislativa do Estado do·Amapá, em 22 de março de 
1994. 

Deputado JÚLIO MIRANDA 
Presidente 

.TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 1! VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 21 DE MARÇO DE 1994 

Juiz Federal 
Dir.Secretari a 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 

Procuradores 

Execu tados 

MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Maria dos Anjos Tavares da Silva 

93.0000775- 0 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBI 
ENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁvE 
IS - IBAMA 
José de Arimathéa Vernet Cavalc~~ 
te e Maria Benigna O. do N. Juca 
CARLOS ALBERTO MORAES e MARIA LUI 
ZA DE SOUSA PONTE 
"J . Cumpra-se o despacho de fl . 21, 
procedendo- se à nova intimação . Ma 
capá , 21 .03 . 94 . MARCUS VINICIUSRE 
IS BASTOS- Juiz Federal Substitu= 
to ." 

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 

Aos vinte e hum dias do mês de ja 
nei r o de 1994 nesta cidade de Ma= 
capá , às 10:45 horas, eu Oficial a 
de Jus~iça Avaliadora da li 9eção 
Judiciaria do Estado do Amapa, em 
cumprimento ao R. Mandado de fls . 
17 , extraÍdo dos autos da ação de 
Execuçao Fiscal n 2 93 . 0000775- 0 
que o IBAMA move contra CARLOS AL 
B~RTO MORAES e seu cÔ~juge , proc~ 
di a Penhora e Aval iaçao do bem a 
seguir especi ficado: Um terreno' 
medindo cerca de 15mX30m , sito a 
Av . Aimores n2 1230, existindouma 
casa de madeira em condiçÕes pre 
cárias , não s~ndo a mesma regis= 
tr~da no Cartorio de Regist r o de 
! moveis , o qual foi avaliado com 
base em informaçÕes ~restadas por 
Nel son Monte ! mobiliaria em CR$ 
1.200.000,00 (Hum milhão e duzen
tos mil cruzeiros reais ). Feita a 
penhora deixei o bem em mãos da 
Sr! MARIA LUIZA DE SOUSA PONTE,R. 
G. n2 219 . 175- AP a qual na quali
dade de :fiel deposi tário deste Jui 
zo , comprometeu- se a não abrir 
mãos do bem penhorado sob as penas 
da Lei. Do que, para constar l a
vre i o presente auto que vai devi 
damente assinado por mim TEREZI-
NHA DE JESUS B. LEITE- Oficiala de 
J~stiça Aval iadora e pela deposi
taria . 

Mand.Segurança 
Impetrante 
Advogados 

Impetrado 

DIÁRIO OFICIAL 

AUTO COM DECISÃO 

94.00000&2-0 
AMAZON CARD ' S S/C LTDA· 
AP279- Al i ne Maria Costa Leitão e 
OAB0023- Tobias de Carvalho Mon
teiro . 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSI 
DADE FEDERAL DO AMAPÁ- UNIFAP -
"Vistos, etc. Presentes os requi
sitos do art. 72, II , da Lei n2 
1.533, de 31.12.51, DEFIRO A LIMI 
NAR, para o fim de suspender a TÕ 
mada de Preços n2 00?/94, cujÕ 
objet o diz respeito a cont r ataçao 
de firma especial i zada para f or ne 
necimento de talonários de cupons 
refeição/alimentação. 2.- O fumus 
boni iuris decorre do disposto nos 
arts. 32, caput e§ 12, I; 21, §§ 
2º,II I e 42; 27 ; 30 , § 52; e 41, § 
12 da Lei n2 8.666, de 21.07.93 , 
os quais dispÕem sobre os princi
pios informagore9 de toda e qual
quer licitaçao publ ic a e estabel~ 
cem as exigencias pertinentes a 
habilitação das propostas e os pra 
zos aplicáveis ao processamentõ 
das diversas espécies de certame . 
O periculum in mora advém do fato 
de que o decurso do tempo ineren
te ao processamento do mandado de 
segurança induz a suspensão limi
nar da licitação, a fim de res
guardar eventual utilidade de vir 
tual sentença de méri to favorável 
à Impetrante . 3 .- Of ic ie-se à Di~ 
na Autoridade Coatora, comunican
do-lhe dessa deci são , requisitan
do seu imediato cumpri mento e , bem 
assim, a prestação das informações 
no decêndio legal. Publique-se . In 
timem-se . Cumpra-se. Macapá, 21 
de m~rço de 1994. MARCUS VINICI US 
REIS BASTOS- Juiz Federal Substi 
t uto ." 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o present e expediente 02 
feitos civeis para conhecimen to de despachos e 
decisão . 

TIUBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

Extr ato de Atas 

Ata da 198! sessão (Ordinária) Dia 03.03.94 

Pr esentes Juizes GILBERTO PINHEIRO , Presiden te ; 
LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS, Vi ce- Presidente e 
Corregedor; MARCUS BASTOS , JOSÉ EUSTÁQUIO TEIXEI 
RA, EDINARDO SOUZA e ANTÔNIO CABRAL. Sec r etariou 
a sessão o Bel. JOSÉ MAR ÍA MONTEIRO DAVID , Dire 
tor Geral . - x-x- I - ATAS: Lidas e aprovadas as 
atas das sessões n2s 196~ e 197! . - x- x- II - EXPE 
DIENTES: 01) Te legrama do P. T. -x-x- III - DIS 
TRIBUIÇÃO DE AUTOS : 01) Proc. n2 074 (Classe X)-:
Autos de Consulta- P .P .B . - x- 02) Proc . n 2 003 
(Classe VI) Inquérito Policial . -x- 03 ) Proc. n~ 
004 (Classe VI) Inquérito Policial.-x7 04) Proc. 
n2 300 (Classe VII) Regis tro de Di retori a Munici 
pal- P. D. T. -Calçoene. - x- 05) Proc . n2 301 (Clas 
se VII) - ·Registro de DiretÓrio Munic i pal P.D. T. 
Ferreira Gomes. - x- x- IV- JULGAMENTOS: Proc. n 2 
298 (Classe VII) -Anotação de Comi ssão Diretora 
Regional . I nteressado: Partido Liberal - P.L . Re 
lator: Juiz Presidente . Dec i são : - À unanimidade 
o_T ribunal deferiu o pedido , ordenando a anota 
çao. 

Ata da 1991 sessão (Ordinária) Dia 08.03.94 
Presentes Juizes GILBERTO PINHEIRO, Presidente; 
LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS , Vice- Presidente e 
Corregedor; MARCUS BASTOS, JOSÉ EUSTÁQUIO TEIXEI 
RA, CONSTANTINO BRAHUNA, EDINARDO SOUZA e ANTÔNIO 
CABRAL. Secretariou a sessão o BPl .. JOSÉ MARIA 
MONTEIRO DAVID, Di r etor Geral . - x- x- I -ATAS: Li 
da e aprovada a ata da sessão anter ior . - x=x=- II= 
EXPEDIENTES: 01) P.A. n2 075 (Classe X). -x- 02) 
P~A- n2 105. -x-x- iii) - COMUNICAÇÕES/ PROPOSI 
ÇOES: 01) - Do President~- Em r azao do decurso, 
hoje, do dia consagrado a mulher , parabeni zando 
as servidoras da Justiça El e i toral . -x- O?) - Do 
Vice- Presidente. De se r f ornecida aos J uizes do 
Tribunal , cÓpia de todo o processo , quando de seu 
julgamento , nos casós ' de maior indagação , ob j eti 
vando evitar pedido de vista e retardamento na de 
cisão . - O Tribunal, a unanimidade acolheu a pro 
posição, ficando a juizo do Relator · definir o m~ 
mento e a necessidade de ser em distribuídas co 
pias dos autos. -x-x- IV - JULGAMENTOS: 01)Proc~ 
n2 263 (Classe VII) - Registro de DiretÓrio Muni 
cipal. Interessado: Partido Republicano Progr es 
sista - P.R . P . - MunicÍpio e Santana . Re l ator : Juiz 
~larcus Bastos. Decisão: O Tribunal, unanimemen te , 
deferiu o pedido par a ordenar e Regi stro do Dire 
tório e a Anotação da respecti va Executiva. 

Ata da 200• sessão (Ordinária) Dia 10.03.94. 
Presentes os Juizes GILBERTO PINHEIRO, Presidente, 
LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS, Vice-P r esidente e 
Corr egedor: MARCUS BASTOS, JOSÉ EUSTÁ9UIO, CON~ 
TANTINO BRAHUNA, EDINARDO SOUZA e ANTONIO CABRAL. 
- x- x-Secre t ariou a sessão o Be l. JOSÉ MARIA MON 
TEIRO DAVID, Diretor Geral .-x-x- I - ATAS: Lida e 
aprovada a ata da sessão anterior . -x- x- II - EXPE 
DIENTES: 01) Telex. Circ. n2 23 - T. S. E. Presidên 
cia. -x- 02)- Resolução n2 007L94 - T. R.E. /AP -x: 
x- III - COMUNICAãÕES/PROPOSIÇOES: 01) Do Pres1 
dente. Neste fime semana devera ir ao Município 
de Serra do Navio para instalar o Posto Avançado . 
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Ata da 2011 Sessão (Ordinária) Dia 15.03.94 
Presentes os Juizes GILBERTO PINHEIRO, Presid~n 
te ; LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS , Vice-Presiden 
te e Corregedor; MARCUS BASTOS, JOSÉ EUSTÁQUIÕ 
TEIXEIRA, CONSTANTINO BRAHUNA, ED1NARDO SOUZA e 
ANTÔNIO CABRAL. Secretariou a sessão o Bel . JOSÉ 
MARIA MONTEIRO DAVID . -x-x- I - ATAS: Lida e aprQ 
vada a ata da sessão anterior. -x-x- II - EXPE 
DIENTES: 01) OfÍcio n2 323 - T.S.E.-x- x- III -
COMUNICAÇÕES/PROPOSIÇÕES: 01) - Do Presigente- a) 
Esteve no muni c ípio de Serra do Navio, sabado e 
domingo , e fetivando a instalação do Posto Avança 
do da Justiça Eleitoral naquele municip:lo . -x- b) 
Provavel~ente, a_partir de 12 de abril o CartÓ rio 
de Macapa passara a funcionar em dois turnos, pa 
ra atender à necessidade dos alistandos . -x- 02)= 
Do Vice-Presidente De se marcar Audiência com o 
Gove rnador do Estado - dos Srs . membros do T. R .E , 
de prefe r ência todos, para tentar obte r r ecursos 
financeiros para os trabalhos da eleição. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

PORT~RIA NQ 0056/94-GAB/PRESIDtNCIA 

O Presidente do Tribunal de J ustiça 
do Estado do Amapá, no us o das atr-ibuições 
que l he contere o artigo 26 , inciso XX do 
Regime nto Inter no; 

R E S O L V E 

CONCEDER licença ao MM. Jui z de 
Direito da Vara eJnica da Comarca de Hazagão, 
Dr . REGINALDO GOMES DE ANORADE , para 
t ratamento de saúde na cidade de Belém- PA , a 
partir do di a 21 dP ma r·ço de 1994 . 

Publique se. Regi stre-se. 

Mat:.'tiJ-'l., ? 1 de março de .1.994. 

1/ / /! ~ 
_,.-;:-..: !&1;#·-G/'" . 

Des. HON~O AMARAL DE MELLO CASTRO 
!'residente do TJAP 

DEPARI'AMENI'O JUDICIÁRIO 

ATA DA DlXX:'ENI'ÉSIMA SESSÃO 
ORDlNÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO 
DO DEPARTAMENI'O JUDICIÁRIO 
DO ffillfuiO TRIIlJNAL DE JUS 
TIÇA 00 ESTADO 00 .NW'Á 

Aos dezessete di as do mês ·de março do ano de hum 
mi l novecentos e noventa e quatro , às 12:00 horas , na sa 
la reservada ao Gabinete do Desembargador HCJIIIlllO AMARAL 
DE MELLO CASTRO, Presidente, realizou-se a distr ibuição 
dos processos abaixo rel acionados, conforme normas do Regi 
mento Interno: -

CMotARA ÚNICA 

01) - HABEAS GORPUS N2 ll5/94 - CAPITAL 
IMPETRANTE: .roão Guterrberg Weil Pessoa (Acadêmico de 

Direito) 
PACIENTE: Erivaldo dos Santos Oliveira 
AtJl'. COATORA: Juizo de Di r-ei to da Comarca de 0iafl2_ 

que 
RELATOR: Exm2 Sr. Des. CAIM> AN1'CJ'ITO 

02) - HABEAS CORPUS N2 116/94 - CAPITAL 
IMPE'l'RANl'E:· Ericláudio Alencar Rocha (Adv. ) 
PACIEN'l'E: Marionaldo Rodrigues da Silva 
Al!l'. COATORA: Juizo de Direito da Vara do Tribunal 

do JÚri e de Execuções Penais da Comar 
ca de Macaeá -

RELAToR: Exm2 Sr. Des. lXXiLAS RAIC5 

03) - HABEAS CORPUS N2 117/94 - CAPITAL 
IMP.El'RANI'E: Evaldy Motta de Oliveira 
PACIENTE: José Ricardo do Carmo Silva 
Al.1r. COATORA: Jui zo de Direi to da 3' Vara Crimi nal 

da Comarca de Macapá 
RELATOR: Exm2 Sr . Des . GII.BERTO PII'f'IEIRO 

04) - AP'ELN;ÃO CÍVEL N2 145/94 - LARANJAL 00 JARI 
APELANrE: Miguel Alves de Souza 
ADvawJO: Edmi l son Farias Monteiro 
APELADA: Sivanilde Monteiro Inajosa 
ADvawJO: Ruben Bemerguy 
RELATOR: Exm2 Sr. Des. CAHMJ AN1'CJ'ITO 

a>) - APFJ.IIf;iD CÍVEL N2 146/94 - CAPITAL 
APELANTE: Raimundo Matos de Oliveira 
ADvawJO: Antônio Atanazio Picanço Gonzaga 
APELADO: Josias Matos de Olivei ra 
ADVO.>tJJO: Evaldy Motta de Oliveira 
RELA'l'OR: Exm2 Sr. Des. GIUIERl'O PII'f'IEIRO 

a;) - M'ELAÇÀO CÍVEL N2 147/94 - CAPITAL 
APELANl'E: Miguel Pantal eão de Olivei ra 
1\DvawJQ: Valdemir Marvulle 
APELADA: Ana Rosa Albuquerque Del Castilo (em causa 

própria) _ 
RELATOR: Exm2 Sr. Des. lXXiLAS RAIC5 

07} - REOJRSO EM SEmiDO ESTRITO N2 CZI/94 - CAPITAL 
REXXImENI'E: O Ministério PÚblico 
REXXJlRIDO: Marionaldo Rodrigues da Silva 

- ADvawx>: Ericláudio Alencar Rocha 
RELATOR: Exm2 Sr . Des. rfuLAs RAIC5 

00) ·- REOJRSO EM smriDO ESTRITO N2 038/94 - SANl'ANA 
REXXImEN!'E: Joney Alves Farías 
ADvawx>: Haroldo José de Arruda Franco 
REJJOORIDA: A Justiça PÚblica 
RELATOR: Exm2 Sr. j)es. MÁRIO GUR1'YEV 
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00) - APF.I.AÇi.JJ CRlMINAL N2 204/94 - SANI'ANA . 
APELANI'ES: Natal ~s ·de Souza e Rairrundo Araújo D!, 

vino 
ADVOGADOS: José Ronaldo Ser ra Alves e Jorge Wagner 

Costa Gomes 
APELADA: A Just i ça PÚblica 
RELATOR: Exm2 Sr. Des . lliiZ CARI.a> 

SID;ÃO ÚNICA 

01) - F1>!BAR005 INFllltnNTFS (FNAPELAÇÃO CRlMINAL N~ 128/93 
CAPITAL) 
APELAN!'E: Alberto de Castro Amorim 
ADVOGADO: Jorge Wagner Costa Gomes 
APELADA: A Justiça PÚblica 
RELATOR: Exmº Sr. Des. CMM> ANTCm:O 

COOSEIID DA MAGISTRA'ruRA 

01) -MANDADO DE SEnJRAN;;A Nº 009/94 - CAPITAL 
IMPETRANTE: Neves DiversÕes EletrÔnicas Ltda 
ADVOGADO: Francineudo de Castro Marques 
INFORMANI'E: Juizo de Direi to da Vara da Infância e 

da Juventude da Comarca de Macapá 
RELATOR: Exm2 Sr. Des. MÁRIO GURl'YEV 

Nada mais havendo, o Excel entissimo s ·nh 
gador Presidente encerrou a sessão. Eu -=~~~~~~~ 
(Bel>~ Marli de Fátima Andrade ) Diretora do 
diciário, a fiz datilografar e a subscrevi . 

CONSELHO OA ~AG I STRATURA 

PAUTA DE JULGANENTO 

De ordem do Excelentiss i mo Se 
nhor Desembargador IIO~ILDO MIARAL DE MELLO CAS 
TRO, Pr es idente do Cons elho da Magistratura, f; 
ço ciente a todos os interessados e aos que vi 
r em o pre sente EDITAL ou dele conhecimento t i · 
ve r em, que no di~ 08 (oito) de abril d o ano em 
cur so (sexta-fe ira ) , às 08:00 hor as, no 1 º an 
:iar da .sede· provis~ria do TJAP, na sala de Se; 
s~es do P l e nário, rea l izar - se- á a 1~ Sessão o; 
di n~ri a para julgamento do segu i nte processo; 
daqueles apresentados em mesa que indep endem 
de pub I i cação: 

APELAÇÃO ( JIJ) N~ 009/ 93 CAP ITAL 

Apelante 
Advogado 
Íllpe l ado 

Re lator 

Andr~ George Barreto de Albuquerque 
Pedro Petcov 
Juizo de Direito da Vara da l nf~n-
e i a e da Juve ntude da Comarca de Macapá 
Desembaroa.dor Me I I o Cnst rn 

Sec . 

22 de março ce 1994 

~~~Q\Mk '.!.U-o-e""<~ SOU~~ BARRETO 
Conse lho da Magist ratura 

CÂMARA ÚNICA 

PAUTA DE JULG~~TOS 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desem 
bargadorMÁRIO GURTYEV, Presidente da Egrégi~ 
Câmara Única, faço ciente a todos os intere~ 
sados a aos que virem o presente EDITAL, ou 
dele conhecimento tiverem, que no dia 29 (vin 
te e nove) de março .do ano em curso( terça-fei 
ra), às oito horas ou em sessão subseqüente , 
na Sala de Sessões do Plenário, realizar-se- á 
a 80ª Sessão Ordinária para julgamento de prQ. 
cessos adiados constantes de pautas já publi 
cadas , os apresentados em mesa que independem 
de publicação e mais o seguinte processo : 

APELAÇÃO CJ'vEL 

~ - Apelante: FRANCISCO DE ASSIS DA . C li 
NHA CARDOSO - Advogado : Dr. CÍCERO BORGES BOR 
DALO JÚNIOR -Apelados : FABf OLA BRAGA DE LIMA 
e JEFFERSON FELIPE JACARANDÁ BRAGA (repr. p/ 
seus avós DAVI DA SILVA BRAGA e MARIA JACARAN 
DÁ BRAGA) - Advogados : Dr. MARC OS AURÉLIO Ml 
RANDA NOGUEIRA e Dr. HILTON GONÇALVES RIBEl 
RO - Relator: · Des . LUIZ ' CARLOS- Revisor :Des . 
LEAL DE MIRA. 

Macapá- AP, 22 de março de 1994. 

Chefe Única 

11 V&"lA c:fu:t DE FA.Z:ltiDA Pt1BLI CA 

JUIZ DD .DIRi..."'TO: C01!STA.I;rrnro TO.."!K ::3RI\.I!011À 

CBSrE DE SECilETl!Il.ÍA: :ilEi.1miTC;; BA'l'ISTA DOS S,Ul'l'OS 

·mEDmm DO DIA 18 de I!A.RÇO de ],,994, Para ci ência das 
partes, 'advoGados e devidas intilllaçÕes, · 

PRO<:=:SSO 1lg 024/91 - :Ero:CUÇÃO POll QUA.:·:TIA CEllTA :m;; T!W...O 
EXTRAJUDICIAL - Requerente·: TECHllOS DA AJ.!'AZ01!IA S/ A. (a.dv. 
J osé · Ouilheme da Silva Bastos). Reg,uorido: T. J :. :BRITO 
{a.dv~ J osé !.!ario ~!antovani), Dtm'A.CHO: ''Vistos, etc., , Re
metam-se, em seguida, os autos ao cont~r para liquidação 
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inclusiva para apuração des custas e despesas procéssuais' 
a cujo recolltiJ!!ento antecipado estava obrigado o exequ.en
te. Vindo aos autos conta e l audo, intiJDem-se as ·partes a 
manif'estnr-Ge sobre os meSJ!IOS em cinco ( 5) dias, Antes pr.2_ 
ceda o exequente ao recoltimento das cujas e despesas pro
cessuais a cujo pa.gamento antecipado esta'lla obrigado, Intj, 
mem-se11

0 

PROCESSO lTQ 134/91 - COBRANÇA - Requer ente : JoS l'RI..XI'lmS 
' DE lo!ÍRAliDA. (adv . J osé l·!endes), Reque:ddo: COllS'mUSILVA 

CONST, CQ!.I , Ill'IlAo DEsPACHO:, o o "Quanto . ao mais, indefiro I 

os pedidos do exequtad~de f l s. 53/54 e 59 dos autos, se 
pretende o e':x:ecutado a liberação de seu crédito penhorado' 
deve depositar em julzo a importância da dÍvida. (art. 672, 
§ 2Q, do CPCV) . Por 'fim, certifique a escrivania se ho\Ne 

ou não tempestivo embargo à execução, voltando os :J.utos 
concl usos . Publique-se, intimem-ze e cumpra-se" . 

PROCESSO IIg 1280/93 - IND~liZt\ÇÃO DE PROCEDTI!ENTO SUM:.\R!S
Sn.!O - ncquorente i ALBE!l'l'O Alf.l!lADE c;;uz ( adv o :Fra.ncineudo 

Marques), Requerido: LAERCIO D:!: AZmVED0 S.U!':'OSo Sh!l'ID.TÇA 

"Vistos, e'tP • •• E:: posi t is, juJ.co procedente ec pcrte e 

aÇão, para condenar os réus ~TAl!JJO IJ.mcro DE~ 
SAllTOS e ,\.'llTOlriO F'ElmEIIlA D.\ SILVA Jttrron ao. pa()<Jlllento ao 
autor da importância de Cr$ 754. 581,77 (setecentos c cin
quenta c ·quatro · mn quinhentos o oitcn'!;a c um cruzeiros r.!!. 

ais e sententa e sete centavos) acrescidos de juros ~orató 
rios , correção monetária a partir do. c i '!:ação e honorúrio~7 
advocat{cioa quo arbitro em qttinza ( 1.)) 11or cento elo v:J.lor 
da ce.~c, olé~ das cust~~ e dcspcs~z DrOc~s=uais~ Condeno, 

aind..:.!., o u.utor, Õ.s C"t.lS-:as e dOS!'CSt'.S l}r o;;orciol'l.:lis à SU.CUf:. 

bência c::t rcla.ç;, ao réu .tLT~"R :!)~ lili~~ 'l'O:t1I17E.1, perto i l a 

[r.[ tima rio foi t o, bom , como ao pc..,.:~:l.•ünto cloc1honor~.rioc udv~ 
catÍcios co idêntica. prorc!'çÔ:o o.o !J:l'trono ele o te ru c::,u:;j.0 ' 

Gortii':.quc-sc, nos aut os, o trri1oito cn jul..jad.o de:Jt:!. sen

tcnç:l.o ], conta para li<;,uidação llOl' c:ilc:.Uo ,' so b.re o .:;,ual 1. 

dever~ uo · partes ~erc1:1 il:tim~:; v. dize:: c::t ~i~co ( 05) 

dias o 1-t.\bliquo- se , rocietrc- sc, L~·r~L"JCJ1"""'3C c cunpra- ::;e11
• 

PROCZ5::l0 jiQ 304/91 - :LGGUÇÃO - r<e(!ucl'en'•c : ::;AC CC!l7l:!CÇtri:S 
Vflltl. (adv. Hu:rcos Uocueira) . lloqucrià.o: 'l'• l~. Ii. O:X.~So 1E.§. 

i'ACIIO: "A i tcl'o.tiv:J. jurioprudência dor: 'l'ri1r.mais é no ocn'ti 
do do que 11nã.o é exast ivo o el enco do.:; c~usas de SUSJ:len.c::O 
do i'll .. occczo de exccu,;ão, de wodo quo se o devedor não f or 

cnco:ttrado, nerá caso, ti!l!lbÓm, do suspcn:;:i:o do. e":ccução" 
(:iTJ , :l:J'Si' 2329-GF , rou de 24.09 . 90) , ~a r.itu::.çiío rctl'a.to.
da noa autos. S=panda-sc o proceszo de :::;::oc:.~>:ílo r-or ULl ano 
(:J.rto 265, § 52, :l.o C, P. ~), ou :~tê ::;,n'.erior i nici:J.tiv:. 1 

da partct de irapulsão ao p-oceo=.o. !Jubli~~-nc , Intim·~m-sc . 

Cumprn.-so o 11 

PROCES.>O I;Q 804/92 - SUFUTIL..:;:'cO JUD!c-;.!.L - Jc:r..wrcntc: VI
CTOR YOS!IIIli:lO SriZUICI ( udvo J osé :Juilb~mc du. Silva Bastos) 

Requerido : !!' D~ IT/ú'.u\..1~ C::I:a..:;ryÃC 'C siLV!~ o Oú-rr:lOSo S"..!.~P:lll
Ç!i. : 11Vi~-'wo~, etc. oo i.Zc uoGilic, jul[;o, cor:l f'u11cL..:.mento no Vf. 
~iGO 257, inciso IV, d.o v'iGCl1:tc CÓci..i~'O d.c Proces:::o Civil 

Br~silciro, c:·:"ti nJIIO o l~~:lccc: :o , c;onci.cno.."ldo o autor ao pa.:.;o.
~on·to d:lC cunt~s c de~pesas proccz::;u..:is, incluniYc h?i!Orá

:L'ios advocv.t{cios, J:lOr scqaer ho.vcr-oe instaurado a relação 
~ocessual, nem mesmo eo rcl~ção ~ C~~~ 2conônic~ Fedcrcl, 
que co::1parecca l)n:t'a dizer que !tÜo .:..;i:d1.::. intcreG~o lt:.• c~ttl.!)e. 

LuLliquc-co, reGistre- se e in·ti.':'lc- ::Je. Gc:o·bific:,ue- sc o .. ~r~'1-
si to c:.1 jul,:;~ . .do c arqui ve-sc , o b::icrv~~ :.LS formalidade o 1~ 

suis". 

. l';:tOC:::::.:':l ;;Q 1446/94 - !!:iffill.l1COS DO U::.'V.IDO:l - ?.eQt:el'cntc 

~~."'J~;~, VIA~~3 3 ::\m.IS!::O LTDA ( advo !lui l":r:olonho tlo Olivci

r<!) • :lequcrido: Cll!T:L1ASC,\:'t:!:i, :S :;o;:r..;r, Z:..:IT::I L' • .,..;A ( :ul.Y o i>dJ: 

::1ilson ~:ll.~io.:; ~.:ontciro)o ]~~AC!IO: ":~o l\. • .Wo~ccifj.q_uen ~~ 

:partes :.10 -;'!.~ov:J.n (lUe pretendem prod.uzil'. In·;i.r:tc:-:l-sC11 • 

p;;()(2:;::;c li~ 1.021/93, - iJ:'c'L'LÇÃO m iCGIS':':l0 - i1e.J.ucrento · 
I.:i1CI!~ D:~, S'2LV:L PlWS ( adv. Adelrno Ca;:i~ de 3ot.L:ia). Jcc.!.~rj. 
do: D.~t1:0 iLUl -'U"ES PAES. DJSPACp:O: 11Do::ic:;nc- sc d~:ta. e hora 

p~'~ a reoliz~ção da a~iênci~ de i~~tz~ção o julCé:rr.cnto. r 

~e dcscj~""Cn az p.::.rtcs escl arecir.lcnto:; do 11C:ri to dc~.terEio' :;.:; 

Q.UCI,'Cr 3- rc~:Pectiv:1 i n'tina.çê:o con a i.:.:n .. .;accdêu~iu. ~lc : .elo ::1,2 

nos cinco ( 5) di~, formulando o:: que si to~ tfL.~C doscjo.r. In

'timem-ee n.c tos·êemunha.s cujo r ol for õ.c~')o ::~. ta.do nu. Socrc·~::.

ria do. Vare e~ 110 o:Úti.r.lo cir&co ( 5) di~ c.:1::co <in. ~\.rl.iSn-
cia. Ptii.>liquo-sc o In~imco-se o (;cmpt.:!.- ZC 11

• 

P:lOC::.:SSO :.;o 1.231 - ;u::nl3JG:lAÇ.'i:O :!);:; POS::;:; - :!OCJ.'-:C:..'e:~tc : !C 

LB!liC'~ ~ :ilAlU30S.\ (w:hr, [.:arcos ;;o,.:;.mi.J.·a) . ::lcc1l2l'ido: :;;j 
LIJ~ l·Ii.F.:'...\, Sr::l'l'.:::JTÇA: n:;:;.,: posi t i::;, jul:.;o J.ll'OCedcnte ~ ::v;'ií.;; 
para o fir. rle, confirmando a decisão liminm•;,1ent" con::o<!i
da, rointeé;t'ar a autora dGfini t i vamente na :{los se da quaJ,-· 
foi esbUlhad.:J.. a menoa de ano c dia pelos réua, ::ond.cno es 

tes aÓ pac~cnto das cuntas ~ e denpesas processuais, bcn co

mo dos honorários advocat!cios do patrono da autora ~ua nr
bi tzoo· em de.z (lO) por ce:tto do valor ela. c'::W.Sao Cer~ii'ique-' 

se nos a utos .o eventual trânsito eo julcado des~a sentença. 

>;m sai;uida; â. c.onta para cálculo dos ·cloros de zuc=bência 

deles se devendo . intimar a autora a dize:- e:;, cinco ( 05) <Ü:

a.s, Publique-se~ Registre-se, Intimem-s~ . Cumpra-se"• 

PROOESSO l[Q J..322/93 - ALVAI!A JUDICIAL - Requerenté : ELIAS 1 

DOR.'mA llQS SAlTTOO (adv. CaJ.eb Garcia Medeiros). SE!!mTÇA 1 

"Vistos, etc ••• Face ao e:q>osto, com fundamento no artiGO 
284, . parácrato único, do CÓdigo de Processo-Civil Brasilei
ro em viaor, indefiro a . i..-ri.cia11 e julgo, na forma. do art. 
267, inciso '! , daquole mesmo CÓdigo, extinto o processo sem 
julcamento do mérito, pondenando o autor ao paeamento · das 
custas e despesas procesSilais. Arqu:j.vam-e~~ Publique-se, ·~ 

g'istre-ee e intimem-se" . 
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PROCE:SSO.}TQ 13.64{93 - PROTESTO - Req(le.ren.te: FBI<DDR - F!q 
OORIFICO E PROIDIOS DO 11'AR IJl'1lA. (a.dvo José Luis C'al~i-1 

ni). Requeri4os•~- M!r;viNAS E E~AMENTOS III'llA.o 

DESPA.CHO: ''Entregu.Ellli-'se os autos, independente · dé traslado, 
ao autor. paGa.s as custas e despesas processuais. Intime-se 

l'ROCESSO' NQ 1295/93 - REGIS'ffiOS. DE 6BITOS -Requerente: De

. OOISORIA P11BLICA. SE!I'TENÇAt ''Vistos~ etc. •• All'l'E O E:'l'OSTO~ 
defiro o pedido para determinar os assentos de nasciBantos' 

e Óbitos e a expediçãli. dos respectivos~ de acordo com as 

declarações de Óbitos. Sem custas e sem honorários. Publi-1 

que-oe, lleGistre- se". 

PllOCES::JO Hg 1301 -DESPEJO POR FALTA· DE PAOO!ENTO- Reque

rente: W.rlJ .\J.! RODi\IcmlS LL\RTD!S ( adv. Caleb Garcia. ) • Re· 

querido: LUIZ CARLOS PERES DE f.!ATOS (advo José Ronaldo Ser

l'a 1Uves). ~!'I'EliÇA: ''Vistos, etc ... h posi tis, jul.:;o IR'o..: 

cedente a ação e decreto o despejo pedido, concedendo o pr~ 

zo ele q,uinzc ( 15) dias para a desocupação voluntária. e co:O:. 
danando o réu e.o pagamento das custao e despesas processua.
io e dos honorários advocat!cios do ],')atrÓno da autora, que' 

arbitro em dez (10) por cento do valor da causa. Expeça- se 

m:l.l".dado de notii'icação e de:::pejo. Certifique-se, nas au
tos, o trâ.'1S:!. ~o em julGado desta sentença, após o c:,ual, ef!:_ 

· tiv<lda a. dccocupação do imÓVel, o::J.cule::~-se as custas, des_; 

pesas ~occssttais e r.onor&ios resultantes do. oucumbência e 
intimc .... .::c o o.tl"tor a manifClstar-se sobl'c o cálculo, de cujo 
r.:on·~:.nte :!3:o fi :;ur2.l'ão· o;: alu,--ueis, vis'•o que' podem ser co

t-radoo :;:or aç&> prÓJll'ia. 'Publique-se, ret,intre- sc., intimem· 

se c C'L.:."'TT~a.-sc" o 

r:10CE:.>::.;c :;a 1351/93 - ;:~CUç!b FISC:.L - ~equerente: A FA
lZJ:1lA l'ítJuc,·. ·:oo A!l!PÁ ( rroc, Tobias de C(!...rvalho J.lontei

ro)~ acquel'iclo : JOÃO ~or.·..:us TÁVO..lA. D:a3PACEO: "R. A.. In
diCJ,ue o. e::oclu.cntc o e'ndel'eço ·do executado num .decêndio p~ 

1m de i11.dcfc1. .. iocntoo Int imn- zo11 • 

P~1oc:z:,o ;;~ 793/92 - I!!DE:!IZAÇ..'i:O PC:l A: :CO IL! ~1':'0 - lleq,U.!!, 
rente: F.:~ULO ~ .... 1:~:..:1:.::.! DA So C~UZ (:uivo Ruben J omorLw). 

àc(iuerido: ~i:~.Ih'..l:J75 - ·.:_~-~~i3I'O:lt;.SS ~IALn,.:.~ SILVA. SE:::T'2~

ç,~ : 11'/:!..!:l 'fios, ctc •• o I:tt:..C~o pns~oalucnte , não se rru:mifc_! 

.. .:;ou o au·to:.:o 11n con~eç_;;.ê~lCi~, j ul.:,o, coe fundamento . no 
art. 267, i nciso III c ~ lg do •~cento CÓdiGO de Processo 

Civil :.Jrus:l:lci.L~o, e::·~i;:·~o o ll!.'OCC:1co, condenando o · autor 

~ ?~~ente ~ cust as c d~sl~~as ~ocessuais e honorári 

o:.; advocat{cios do patrono da · ró, <J.UC arbitro em dçz (,lO) 

pOl' ccn to do valor da causa0 Ccrtific:ll'ldo o trânsito em 

julc:.uio, ill'<lui ve- se, o bcervélda.c as fol'T.laJ.ido.des l cl)ais oP. 

~~ .~lt o 

:<'icoc:;::;: o :~Q '3:i7/92 - r;;m:n::~\.Ç:LO - r.o'lwrcnte: 11rTADA.VT.A 
:o::~s LCJA1.:C ( :uivo :CII.i.I:ZOH J:~1I."J:i : .. mr::::mo ) o Requerido 

.c.u:: ;:c 7R,;I'i.'A :RiJ,;:i0 li.!: 50\i::;t, c C' • ."..'.:IO ( aà.v. Paulo Al

ô~r·~ doe i::::.:ttos) o s-_r:r...:~Çá : ~~"listoo, ctc 111oo Por todo o 

~:::po~·~o, .homoloGO , pro:a. ~uc l)!'oduzo. so·.m juríd~Co::; e lc

u'Cl.ic efei tos o. -'~~G3.Çâo de f lGo 93/9,} col ebroda noz uu

"~,~o::; pelo:; :p~tc~ o 3m conscquênci~, ·;;cnuo a 4..;ransa.çã.o en
t.rc o~ li·~i~r'~os, decl aro c:ctirl''.;o o p:-oceszo com jt.üga.-' 

oon'to do :1éri to , ll<! f orr.::J. do ar'•• 2C9 , inciso III, do vi-

i,'On,.;c :;ó;Ii.:;X> de :e:--oc7ssà Civll :V;,"asileiro, cabendo aos 

r cun , ~,or 1~0 dic11or c:n contrá;.~io :1. ~'o.nsaç~o f eita, a.a 

crv.z ·~:\.:3 c C..c~pentlS r-roccs=ua.is, o.s~i.Ia os :tonorúrio:::> do o.d
vo~~o d~c ~~to~eso ?~~s as cust~~ O ~onor~ios, ~~
dü-:o o::: C=.:. .. t Ório o y ... ra:;o nece~r.;~io ~o CliJ.lprimento. es
;~o: lt3,;-.oo d.:) acordo, f'inào o Cfll:!.l VC!:hc.z.l os autos concl u

so:; l)t·.!. .. ::\ o:.:~i!'lÇ~ tk. cxccuç~ ou. p~.J. decidir oobrc even

tual !:·c~do de c:.:c.::u:;~o judiei~ d.:!. tr~ts~ção. Cor~ifiqus.. 
- iJc.: o .. v1.~ íinsi to -e;:1 jul~'ado, :l,)..l.r~àando u. rrovocação d~5 
,t:~r.rtcc e o pro.~o razoável :Dal":! is~o. P .:1. ! 11 

o 

r::oc:::~o ;:9 5.J;1/91 - J:...:cuç~o - :lcquercu~a : c:~r:::w s/;. 
o'U> .• r:::=:.;Tr!A_'D~~ ~ CAI~·rODs lE CRJ:,'TJI~O (r-.civ!) f..'vald,y I.:ot ·~a)o 
~lEH .. .''--~l.~ido : ~ .. L'C~CI3CO A.OO~ITAl.S D!J ::OJ..t\1~. &.:::i':lJ:TTÇA: '"l i nton 

otco •o .A f~:..:laç~o I~roCC55ucl. 3CCJ.U.C~ :JC instaurou, poio o · 

c::-.:·.:: ·.::~.\Cr:·~e ncn :nc sr.to p!'OVidcnciou ~ ci,li~ZW do dcvcdo!- n.~ 
r:;c~ c1.c :.ntimu.t\0 a. d~ ~1!l.or.lento ~O fci·~o . l!Üo tendo O I~ 

con ... o ~U\.it:.e~' ::;c fo:..~ado, ruio hE. falar c~1 m . .:.s1,enot!o ilil . inE_ 
~5.nciJ. c siia c~ c:c-;;inçã.o de. cauza. 5C:.l jtol..:.,~cn·~o do 'méri

to . ?o:- e:::;oas r:.!.zÕcn mczo,_o é -::_uc jclc:,'O c;: 'tinto o lll"occs

s:o oc1:t ro..r;::.~ccin.çõ:o do nÓriJiio, o q_uc o fa.ço,con fundcncnto ' 

no iJl•t, 2G7 , inciso III, do vic;cnto CÓdi ~'O de l'rocecco Ci 

vil Er~i~eiro. Devol va-se, contl,3. c.::.~l,~Cl~ noz .:!.UtoS, ilD 

o::oqucnto, o tl " .. 'Ulc CJ:ecut ivo' que illZ,.:.·uiu o pedidoo Cus

to.s ej: lor;i., pelo axeq_ucntco P.1.é:U.S ~o ct::>tn.z e tlcspecas 

proccss1_,cie , a.rquivc-seo Fublique-Gc, rccis·Grc-sa e in'!:i
r::c-zc". 

I'!lOC'.::i:::O ::~ 16,110 - :t::GIG7.:0 DE .Ir:.scm:::r::u - Requerente : 
i.i.'u'"tLAL :13 7Á':'II.:.:~ C11TC3:!.;5 ros S,;UlTOOo ::C'l~TÇA: ' 'Vistoo, ato 

• o. O!)inou o ilu.o~'""C rcp.rc::;onta.ntc do i!ini~tério J:Úblico r 

],')Ol a r~aiizaç~o d~ ocrliência de justificaç~o, dur~~te o 
qual re~tou ~~lOGrad~ a conprova.ç:io dos requisito~ minima
mente ircliopenaáveis à realização do l'e{,i.atro , nos temos 

da lei. de. ioc,i.stros ?Úblicos en vi[."'r, Por essa razílo, a

coL!o!ldo intc,:;ra.lmcnte o.c ra.Zões conat(!ll'tes do parece:;,• fi
nal do douto re.[li'esentan~e do J.liniz·bério l'Úblico, i.Jldefiro 
a preténsão ao re[;istro e julgo. extinto o processo com fun 

damonto no art, 267, I, do vi.:;ente c6diao de Processo Ci: 

v~l Brasileiro. Transitada. em julgado esta sentença, ce1•t,! 

fique-se nos autos, arquivando-os apÓs a observância cias 

formalidades l esais de estilo. Publique-se, reGistre-se ·e 
intimem-se". 



Macapá, 23-03-94 . 

'PROOSSSO JlW 16;130 - REat:STRO DE NASCJ:III!lN'ro - ReqllSX'enté \ 
miJil ·PINTO DE CARV!LHO. !EN'.I'ENÇ1: "Vi stos, eto ••• 1 data 

da naéoimento @, izutaestioilavelmente; requisito ilripreso~ 
a!vel a que se pro"oeda ao r espectivo assento no Cartárlo 1 

cie R~g:i.stro Civil. 1 registranda. nenh1ll!l esclarecimento ne.!!. 
~ sentido logrou produzir .nos autos, nem mesmo por apraq 
maÇão. Por esaa razão, acompanhando o pronunciamento do 
ilustre r epresentante do Minis'tério PÚblico, indefiro a 
pretensão a.o resistro, jul(lalldo extinto processo sem apt"e
cia.ção do mérito. Custas ex lep, como encargo da requare.!l 
te. Transitada em julGado esta sentença, certifique-se nos 
autos, arquivando-o apÓs as formalidades legais de estilo. 
Publique-se. Resistre-se. Intime-se". 

PROCJ!S~ I!g 1467/94 - EXEC!Jç!O - nequorentea ~~O DE .A.z;:: 

VZDO FILI!O (adv. Luci J.Ieire Silva do Nascimento). Requeri: 
do: COlTCOL - COllS'illUÇaEs E ca.!!lRCIO IJI'DA. DESPACHO: "O exe 
quente não paeou -as custas ini~ias, juntando CÓpia dac q~ 
recolheu em outro processo executório do qual desistiu, . 
tendo a desistência sido homoloGada par sentença. Torno, 1 

por isso, sem efeito o despacho inicia.]. de citação. Indefi 
ro o pedido de paGsmBnto das custas processuais ao témi~ 
do feito, porque cabe à parte, por . disposição constante do 
art. 19 do vi.::;cntc CÓdiGO de Processo Civil, proceder ao 
paesmcnto antecipado das custas. Dliposi te o autor em qua

renta e oi~ (48) horas as custas inici:lio do processo, I!!:!. 
na de indeferiilento da inicial. Intimc-oc" • 

• 
O presente O.."\."]?Cdicnte será afixado e publi cado na forma da 

Lei. Dado c paooado nesta cidade de !laoapá, Oapital do ~s
tado do .Am.pá, aoc é'.e::.oi to dias do nês de março de l~t11l nil 

novecentoo e noventa e ~~ll.:ltro. :m, Zoneide P. Silva, Auxi

liar Judiciário, o datilografei. 

t}1) 
B:"::'~.-~TI CZ 3.r\TIST:~. :00~ Sà::!'OS 

Chefe de Seça·etaria 

3! VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 

JUIZ DE.DIREITO: JOSÉ -EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: ENILDA SILVA DE SOUZA 

EXPEDIENTE DO DIA 17 DE MARÇO DE 1 .994 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVIDAS INTIMAÇÕES 

PROCESSO N2 517/91 - EXECUÇÃO - Reqte.: VALERIO GEAN COELHO 
RIBEIRO (Adv. ANTONIO FERNANDO DA SILVA E SILVA) - Reqdo. : 
ADENIZE MARIA LACERDA PIMENTEL - SENTENÇA: 11 J. O autor já 
depositou o valor das custas e o processÕ f oi extinto. En
tretanto, entendo salutar acatar o seu pleito e adjudico
lne o bem penhorado, pelo valor do débito. Expeça-se Carta' 
de Adjudicação e se o entregue o bem removido ao Dep~sito ' 
P~blico • . Julgo extinta a execução, agora que declaro, por 
sentença, sati sf eita a obrigação, nos termos do artigo 794, 
I do CPC. P.R . J. Em 11.03.94. 11 

PROCESSO N2 1176/93- EXECUÇÃO- Reqte.: A. C. CAMBRAIA(ADV. 
ALBA LUCIA COLfu~ES CALDAS)- Reqdo.: LUIS ROGERI PAULA(ADV; 
VERA DE JESUS PINHEIRO) - DESPACHO: 11 A Sociedade Comercial 
CIMACO UfDA não é depositária de qualquer bem, haja vista ' 
inexistir penhora. Indique o credor bens ou créditos do ex~ 
cutado, a fim de se ul timar a penhora , em 05 dias. I. Em, 
16 .03.94. 11 • 

PROCESSO N2 1148/93 - INDENIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMARÍSSI 
MO - Reqte. : MARIA EDMILSAN PAULINO DE LIMA (Adv~ VERA DE~ 
JESUS PINHEIRO)- Reqdo.: ESTADO DO AMAPÁ (Adv. PAIL-LARD 1 

BENTES DA SILVA) - DESPACHO: 11 Indefiro o chamamento do pr~ 
cesso da Prefeitura Municipal, face a responsabilidade obje 
tiva do Estado (Fazenda P~blica Estadual), bem assim mere~ 
cer, a referida intervenção de terceiro, intensa prova e al 
ta indagação jurÍdica, em prejuízo da ~utora, em principi~ 
Demais, comprovando a ré a ausencia de culpa na produção do 
evento será eximida de reparar o dano, sendo desnecessário, 
portanto, t razer à rel ação j urÍdica a Fazenda Municipal, ca 
bendo-lhe , tão-s~ , demonstrar a culpa desta, se o caso. Re~ 
jeito as preliminares de ilegitimidade ativa face documento 
hábil a comprovar o domínio juntado à fl . 64, bem assim a 
referente à constituição válida do processo, haja vista que 
as fotografias juntadas aos autos sem os negativos, servem ' 
apenas para ilustrar os danos causados no veiculo da autor~ 
sendo lr~levante para a comprovação do prejuízo ou da sua ' 
causa . Dou por saneado o feito . As partes serão interroga
das e as testemunhas, arroladas em tempo, ouvidas na audiên 
cia que designo para o dia 07 de abril de 1994, às 09:00hs~ 
I. Em 16 .03:94. " -

PROCESSO N2 454/91- EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - Reqte .: EMDESUR 
(Adv. JOSE ANTONIO THOMAZ NETO) - Reqdo.: MARIA DAS DORES ' 
PAIVA RABELO- DESPACHO: "J. Pagas as cu~tas finais, pela 
autora, desentranhe-se os documentos. Ao contador para apu
rá- las . I. Em 11.03.94. " 

PROCESSO N2 463/91- EXECUÇÃO FORÇADA - Reqte.: ALTAMIR AL
.MEIDA DA SILVA (Adv. CÍCERO BORGES BORDALO) - Reqdo.: TERE
ZINHA FERREIRA MORAES GONÇALVES - SENTENÇ~: " J . Declaro , 
por sentença, satisfeita a obrigação e extinguo a execução, 
nos termos do artigo 794, I do CPC. Custas finais, se hou
ver, pela devedora. Libere-se a penhora. P.R.I . Em 10.03.9~' 

O presente expediente será public~ 
do na forma da lei e afixado no lugar de cos tume. Dado e 
passado nesta cidade de Macapá-AP, aos dezessete dias do ' 
mês de março do ano de mil, novecentos e noventa e quatro. 

rr':1.11ildcu Sau-;_,ev 
E)f(LDA SILVA DE SOU~ 

3@ VAAA CÍVEL E IE FAZENM PÚBLICA 

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: ENILDA SILVA DE SOUZA 

EXPEDIENTE DO DIA 21 DE MARÇO ~E 1.994 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVIDAS INTIMAÇÕES 

DIÁRIO on:ciAL 
PROCESSO X2 1307/ 94 - ·AÇÃO DE DESPEJO- Reqte. : FLORENTINA' 
NASCIMENTO RIBEIRO (Advt GUIIJIERMINA IZABEL S. TAVAnES)- R~ 

querido: FRANCISCA DA SILVA SOUZA - DESPACHO: " R.A. Emen
de-se a inicial para, em 10 ,dias, sob pena de indeferimen
to: 1- Efetuar o pagamento das custas iniciais; 2- Discrimi 
nar, mês a mês, os alugueres devidos, e 3- indicar a locad; 
~como a autora e não a sua procuradora. 1. Em 17. 03.94. " 

PROCESSO N2 1309/93 - CAUTELAR INOMINADA - Reqte. : MARIAI)I.$ 
GRAÇAS DOS SANTOS CHAGAS (Adv. FRANCINIDDO MARQUES E MANOEL 
CARDOSO) - Reqdo.: JURACI DA SILVA TEIXEIRA - DESPACHO:" R. 
A. Concedo a gratuidade judiciária. A ultimaçã~e ob-;:as no 
imovel objeto da lide poderá acarretar prejuÍzos a ambas as 
partes quando do julgamento do processo principal. Presen
tes estão, no meu sentir, o periculum in mora e o fumus bo
ni iuris, a merecer, 'limirnamente , a p~v~cia pleiteada. 
Assim, determino se intime os réus para se absterem de. efe
tuar qualquer obra que modifique a estrutura do imovel ou 
sua disposição atual, até o julgamento da demanda. Expeça -
se mandado e cite-se . I. Em 17.03.94. 11 

PROCESSO N9 1306/94 - COBRANÇA DE PROCEDIMENTO SUMARÍSSIHO
Reqte,: A CREDlLAR LTDA (Ad_v. JOSÉ ANTONIO THOfiAZ NETO) 
Reqdo.: MARIA GEDILMA SOUZA SANTOS - DESPACHO: " R.A. Desig 
no o dia 11.04.94, às 09:00hs para a audiencia de Concilia~ 
ção, Instrução e Julgamento. Defiro a produção de prova 
oral. Cite-se e intime-se. Em 17.03.94. " 

PROCESSO N2 1312/94 - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Reqte. 
RAIMUNDA IRANILDA GONÇALVES RODRIGUES (Adv. JOSÉ MARIO MAN
TOVANI) - Reqdo.: HASICON-Materiais Básicos Para Const. LTDA 
- DESPACHO: " R.A. Designo o dia 04. 04.94, às 12:00hs para ' 
o deposito, caso não seja aceita a ofetta. Cite-se. Em 21. 
03 .94. 11 

O presente expediente será publ~ 
cado na forma da lei e afixado no lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de Macapá-AP, aos vinte e um dias do 
mês de março do' ano de mil novec~ntos e noventa e quatro. 

{t;!~fiZ~/DE ~ 

COMARCA DE MACAPA 
11 VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESS0ES 
JUIZ DE DIREITO: Dr. ROMMEL ARA11JO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SEC . SUBSTITUTO: ROBERVAL L. SANTOS 

EXPEDIENTE DE INT]MACÃO DO DIA 21 . 03.94. PARA CI!N 
CIA DA§ PARTES E APVOGAPOS. 

PROC. NQ 1.664/93-DIVORCIO LITIGIOSO-A.:R.S,F.DE~ 
(Adv. Aldenor Sales Fonseca).R . :B.P.D~ !.B. DESPA
m!Q: "J .Especifiquem as partes provas que pretends:n 
produzir num trÍduo. Após, à Curadoria de Família' 
para a mesma finalidade."Int.Mcp, 15 .03.94 . 

PROC. NQ 1.569/93-ALIMENTOS FROVISIONAIS-A.:A.L.DI 
O.DOS S.,e outra, rep/p/E.N.DOS S.(Adv. Nildo Lei
te).R.:J.R.N.DOS S. DESPACHO:"J.' Sobre a certidão• 
de fls.21 1 manifeste-se o ilustre subscritor da p~ 
t ição em 5 dias, pena de indeferim.ento."Int. Mcp., 
15 . 03.94. 

PROC. NR 1.624/93-EXECUÇ!O DE ALIMENTOS-A.:G .S . L. 
(Adv. Marcos Nogueira).R.:C.R.L.(Adv. Hilton Gon
çalves Ribeiro). DESPACHO:"J. Suspendo, por ora, o 
cumprimento da ordem de prisão. Manifeste-se a e~ 
quente sobre os recibos acostados a esta petição. " 
Int. Mcp, 15.03.94 . 

PROC. NR 253/91-INVENTÁRIO-A.:G.L.(Adv. Luiz Ribei 
ro). DESPACHO:"Diga a inventariante em 10 dias."I!l 
time-se. Mcp, 15.03.94. 

PROC. NQ 1.075/92-ARROLAMENTO-A.:S.S .DE S.(Adv. ~ 
lamir P. Monassa). DESPACHO:" l inventariante por 
10 dias."Mcp, 15.03.94. 

PROC. NQ 1.849/94-ARROLAMENTO-A.:F.DA S.A. (Adv. A
damor de Souza Oliveira). DESPACHO: "Atenda-se ao 
requerido . Int. Praz.o: 10 dias." Mcp, 15.03. 94. 

PROC. NR 307/91-DIVERSOS-A.:J.D.C.G.(Adv.Marcos N~ 
gueira). DESPACHO: "J. Manifestem-se os embargan-ms 
Int," Mcp, 16. 03 . 94. 

PROC, lU 1.419/93-:BUSCA E APREENSlO DE MENOR-A. :D. 
S.DOS S.(Adv. Filamena S. Valente).R.:M.DOS A.F. ( 
Adv. Heloisa Helena de llenez.eel.DESPAC1IO S!NEADQB; 
11Viatoe em saneador e to •• • As partes são legÍ timaB 
e bem representadas. Presentes as condições da.açãc 
e pressupostos processuais, Proa.aeo em ordem.IADA 
A, SANEAR. Declaro encerrada a fase postulatória.D.! 
firo &.produção de .prova oral em audiência de ins
trução e ~ulgamento que designo desde já para o 
dia 14.04. 941 àa 9:00 horas, oportunidade em que • 
rão tomados os depoaento&: pes s oais das partes. eoa 
vidas as teatemunhas atempadaaent e arroladas. Int1 
mem-ea as partes, seus procuradores e dê-ea eiên -
aia à CUradoria de Família. Diligeneie-se."Int.Mc:~ 
10.03.94. 

PROC. Nll l. 751/93-IIV. PJ.TEBI •. C/C ALI14D~OS-.&.. :R. 
C.K.D1 S.,rep/p/.ft.K.Dl S. (Adv. J i lamana S. Valan
te)..:a.:B.L.C. (Adv. Walber Luis de Sousa Dias);.lm§ 
~~ "J. Eepeoifique~~ as partas provas <JUe prete~ 
da produzir, indicando a finalidade. 1pos, a C\!.r~ 

doria de Jam!lia.•rnt. Kap, 17.03.94. 

PROC. IJQ 1.605/93-IJV. PATERI. C/C ALIDN'rOS-A.:L. 
V.U.D1 S. 1 r ep/p/L.U.Dl S.(adv, lilomena S. Valente: 
B.:J:.v.c. (.AdT. Joeé Ronaldo Serra Alns), D:BSPA
qBO : !UlfMDOR: •Via tos a aaneador ato.,. ü partes 1 

sãe lag{t~ a ba representadas. Presenie• as oq 
diçõaa da ação • oa ~reaaupoatoa de 4QQStituiÇão'e 
4eaenTolviaento válidoa do feito. Proo .. so ea o~ 
lfjJ)A 1 841B1R. Declaro encerrada. a fue postul.a:tó-
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na. Defiro a produção 4e prova pericial, cou~
te em aDBe hemaiolÓgico para a exoluaão do Tina
lo genético, tipo AlHl, ·a ser rali zado no tia 14-4. 
94 , àa 8:30 horu, na aede do Dapartaaento d1t Poi{. 
cia !écnica de Kau.pá-DP!, sob a responsabilidade 1. 

de seu Diretor ou da outro perito ofi cial por ele 
indlicado, pertencente ao Quadro. A8 partas (autor( 
a), representante legal e eupoato pai) dnerão cqa 
parecer no dia e hora indic&.dcs para a c:oleta do• 
tarial sangu{neo, munidas de docuaento de identidt 
de. O laudo perioial deverá s er aprea.entado ea Ju,i 
.m no praz.o de 15 (quinze)' dias , contados da data' 
acima estipulada. Faculto às partes, com fUlcro no 
§ 111 .do art. 421 do CPC, a indicação de assisten -
tas técnicos e apresentação de quesitos . Defiro~ 
da, a produção de prova oral em audiência de i~ 
ção e julgamento, ocasião em que serão t omados 01t 

depo~entos pessoais da represantante legal do (a) 
autor(a) e do pretenso pai, além das oitivas daa~ 
stemunbae atempadamente arroladas. O(A) autor(a)de 
verá estar presente à assentada para breve e dia -: 
ereto confronto fisionômico com o requerido . Ofio1 
e-se ao Departamento de Pol.:Í cia Técnica. I ntimem
-se. Dê-se ciência à CUradoria de Família. Dil.ige~ 
cie-se. Mep, 09.03.94. 

PBOC. NQ 1.662/94-INV. PATERN. C/C ALIMENTOS-1. :B, 
B.DE S.,rep/p}A.S.B.DE S.,assietida p/I.B.DE S.(~ 
v. Filomena s. Valente).R. :R.s . s.(Adv. Ericláudio 
Alencar Rocha) .• Dl!lSPJ.CHO SANEADQR: "Vistos em san~ 
dor etc ••• As partes são legÍtillas e b~ represe.; 
tadas. Presentes as condições da aç-o e os pressu
postos de consti tuiçâo e desenvolviment o válidOII de 
feito. Proceaeo mordem. NADA A SANEAR. Declaroe.lj 
cerradat a fase postulatória. Defiro a produção de 
prova pericial, consistente. em e.:ume hamatolÓgi o o 
para a. exolusão do vÍnculo genético, tipo ABD, a 
ser realizado no dia 15,03,94,às 8:00 horas , na B.! 
de do Departamento de PolÍcia Técnica de MacapL
DPT, aobr a responsabilidade de a eu Diretor ou da ~ 
tro perito oficial por ele indi<l&do, pertencente. aG 

ÇUad.ro. A8 partes (a~.~.tor, represen t ante legal e sy. 
posto pai) deverão comparecer no dia e hora indicA 
<Ws para a ooleta. do material sansuíneo, munidas de 
doaumento de identidade . Defiro, também, a reali zA 
ção de exame destinado à verificação da.fertilida
de do suposto paí(espermograma), que será r ealiza
do no mesmo dia e local da perícia anterior, s ob a 
responsabilidade do mesmo expert. Para tanto, enca 
minhe-ee ao Dl'T oÓpia do exame l aboratorial de n a. 
17, a fim de que o Douto Perito, após a anális e do 
material., proceda ao cotejo entre seu resu11ado e o 
anterior, informado, ainda, se cientificament e o r.! 
querido, à época da concepção do autor, poderiaser 
o pai biolÓgico. O laudo pericial deverá ser apre
sentado em JUÍm> no praltO de 15(quinze) dias, oom.
tadoa da d~a acima estipulada ••• "Int. Mcp,l.5.0~9~ 

PROC. NR 190/91- !RROLAMENTO-A.:G.C . DE M.(Adv. Luci 
Meire s. Nascimento). DESPAOHO:"Venha aos autoslll&jl 
dato procuratório, confome requerido pelo •pr
quet." Prazt>: 5 dias. Intimem-e e a Iluatr.e advoga
da subscritora da petição de fls. 86. Após, ele. " 
Mcp, 18.03.94, 

PROC, NR 1 . 884/ 94-Dlv.ERS03-1. :J.DA S.P. (1dv. Ruben 
Bemerguy) .R. :N .DO S.C.B. DESPA<ffiO: "R.A. PQ8as as 
custas, ela. "Int. Mcp., 17.03 . 94. 

O PBESENTE EXPEDIENTE SERÁ PUllLICADO NA FOllM.A. DA 
LEI E AFIXADO NO LOCAL DE COSTUME. DADO E PASSADO 
NESTA CIDADE DE MACAPÁ, CAPITAL DO ESTADO DO JJ!JiF/. 
AOS VINTE E UM DIAS DO rãs DE MABQO DE HUM MIL N~ 
VECENTOS E NOVENTA E ~UATRO . 

Port. 
~o 

1• VARA DE FAMÍLI A, ÓRFlOS E SUCESSOES 

EDITAL PE SENTENCA DE INTERDIClO 

O Dr. ROMMEL ARAt1JO DE OLIVEIRA, MM. Juiz 
de Direito da lA Vara de Família, órfãos e Suces -
sões da Comarca de Macapá, torna pÚblico qu e na A
ção ·nll 1.659/93 1 proposta por RA~~o LEOflARDO DE 
OLIVEIRA, foi declarada a interd ... ção da pes s oa abt!li 
xo indicada, constando da respectiva,sentença o B! 
guinte: 

INTERDITO: HILDA CORRE! DE MORAES, naacida em 18. , 
03.29, no MuniCÍpio de Afuá-PA. 

CURADOR : BAnruNDO LEONARDO DE OLIVEIRA, brasileiro 
solteiro, agricultor, residente nesta ' 
cidade de Macapá. 

CAUSA DA INTeRDIÇÃO E LIMITES DA CURATELA: decret 1 
ção da incapacidade absolu ta da i nterdi 
tada de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil, na forma do art. 5Q, i nciso 
~ a, nos termos do art. 454 , ambos do 
CÓdigo Civil. · 

SEDE DO JUÍZO : li VARA DE F.ü'!ÍLIA, ÓRFÃOS E'SUCES
S0ES. AV: P'All , 1737-CENTRO. FÓRUM DE lq 
CAPÁ. 

-



c 

Macapá, 23-03-94 

l:_O VARA DB FAMíLIA, 6RP10S E SUCESSOES 

EDITAL DE SENTENÇA DE lNTERDICÃO 

O Dr. ROMMEL .ARAlJJO DE OLIVEIRA, MM. Juiz 
de Direi to da H Vara de FamÍlia, órfãos e Suces -
sões da C~ca de Macapá, torna pÚblico que na A
ção nO 1.437/93, proposta por JOSt OSWALDO CAVAL -
CANTE CARlO e ANGELINA DE OLIVEIRA CARÃO, foi de~ 
rada a interdição de. pessoa abaixo indi·cada, cons
tando da respectiva sentença o seguinte: 

INTERDITO: LET:!CIA DE OLIVEIRA CARÃO, ·nascida em 
08.12.72, em Belám-PA. 

CURADORES: JOSt OSWALDO CAVALCANTE CARÃO e ANGELI
NA DE OLIVEIRA CARÃO, braeileii'<>s, CaB!! 

dos, servidores pÚblicos, residentes Ilf!! 
ta cidade de Macapá. 

CAUSA DA INTERDIÇÃO E LIMITES DA CURATELA: decretª' 
ção da incapacidade absoluta da interd~ 
tada de exercer pessoalmente os atos d~ 
vida civil, na forma do art . 52, inciso

1 
II, e, nos termos do art. 454, ambos do 
CÓdigo Civil. 

SEDE DO JUÍZO: 1~ VARA DE FAM:!LIA, ÓRFÃOS E SUCES
SOES. Av: FAB, 1737-Centro. FÓRUM DE Mô 
CllÁ. 

Macapá- · 

A~~ 
ROMMEL ARAlJJO DE OLIVEIRA 

· Juiz de Direito 

VAAA 00 TRIB.JNJIL 00 JÚRI E EXEQJÇ)lo PENPL 
EDITJIL CE CIAT!'ÇPo COM PRAZO a:: l5 (QJINZE) DIAS NA FORMA 
ABAIXO: 

O DOUTOR ·FRANCISCO SOUZA DE OLIVEI 
RA , MM. JUIZ DE DIREITO DA VAAA 00 TAIBUNJIL 00 JÚRI E EXE= 
CUÇPo PENJ'.L, DA COMAACA DE MACACA-, .. NA =aRMA DA LEI , ETC . . . 

FAZ SABER a todos os que o presen 
te EDITJIL -com prazo de l5 (quinze) dias, virem ou dele .ti 
verem conhecimento que neste JuÍzo corre seus trâmites u; 
processo em que é acusado EMILSDN VASOJNCELDS NOBRE, bra 
sileiro , casado, motorista, filho de A1tonio sarda Nob~ 
e Sodalice Vasconcelos Nobre, residente e domiciliado na 
Rua Hamilton Silva, nº 360, bairro do 3eirol, i ncurso nãs 
penas do art. 121, § 22 , I e IV, do CÓdigo Penal, atualmen 
te em lugar incerto e não sabido. 

E, como tendo o Oficial de Justiça 
deste JuÍzo certificado não o haver en:ontrado nesta Gomar 
ca , não sendo possível citá-lo pessoalnente, cita-o pel~ 
presente a comparecer neste Juízo, no edifÍcio do FÓrum 
desta Comarca, sito à ~v. Fab, n/n2, bairro Stª Rita , nesta 
cidade, no dia 14 de abrÜ de 1994, às lO:DO hs., a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores termos do Proce~so a que deverá comparecer ~ob 
pena de revel ia. Para conhecimento de todos é passado o 
presente Edital , cuja 2! yia ficará afixada no lugar ,de 
costume. Dado 7 passado nesta ci dade d: Macapá , C~p·r-·do 
Estado do Jlmapa , aos dezoito dias no mes de ma , .. ano 
de hum mil novecentos e noventa e .uatro. Eu, ~-
Herlan Antpnio Soares Alves , C fe de 5ecret 
do Tribunal d·J .JÚri e Execuç ~o Penal , subsc 

VAqA CO TRIBLNJIL CO JÚHl E EXECUÇPo PENJIL 
EDIT PL. a:: CIT I'Çffi COW F-RAW rE l5 ( OOH:ZE) DIAS NA FORMA 
f·B'IIXO: 

O COUlOFl FRANCXSGO SDUZ.A a:: OLIVE_! 
RA, MM. JUIZ DE DIREITO DA VAAA CO TRIBIJNPL CO ,Jl.,RI [ EXE 
cuçk PfW\L , oft. COMAACA a:: Mll[;PPÃ, N,; FrH~A DA LEI , ETC .... : 

FAZ s;·Et:F; a todos os que o preserote 
EDIHL et•r• p: li~C de l5 (quinze) dias, vü·e:r• cu t1ele tiverem 
conhecimento que neste JuÍzo corre seus trâmites um PJuces
so em que é acusada MJIF,If. JOSÉ CU'JHA DE OLIVEIRA, brasilei 
ra , amapaense , solteira , filha de SÍl vi a Cunha de Oliveira~ 
residente nesta capital , (la ~rea de invasão Brasil Novo, s / 
n2 , ou na rua Mato Grosso , nº 406 , bairro do Pacoval, i ncuE 
sa nas penas do artigo 121, do CÓdigo Penal, atualmente em 
lugar incerto e não sabido . 

E, como tendo o Oficial de Justiça 
deste Juízo não a haver encontrado nesta Coma~a , não sen
do possível citá-l a pessoalmente , cita-a pelo presente a 
comparecer neste JuÍzo , no EdifÍcio do FÓrum desta Comarca , 
sito à Av . Fab, s/n2 , bairro Stª Rita, nest a cidade , no dia 
14 de abril de 1994, às 10 :30 horas , a f i m de ser interrog~ 
da, promover sua defesa e ser notifi cada do s ulteriores t e! 
mc s do Processo a que deverá comparecer sob pena de revelia . 

· Para conhecimento de todos é passado o presente Edital; cuja 
2! via Ficará afixada no l ugar de cos tume. Dado e passado 
nes t a cidade de Ma Capital do Estado do Proapá , aos de-

arço de hum mil novecentos ~ noventa 
Herla Antonio Soares Alves , 

nal do Juri e Execução 

DlÁRIO OFICIAL 

· VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
\ -COMARCA DE MACAPA 

JUIZ DE DIREITO: DR. CÉSAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA 

CHEFE DE SECRETARIA: CLAMY H.O.B. BARBOSA 
EXPEDIENTE DIVERSOS DO DIA 21 DE MARÇO DE 1994 

PARA CIÊNCIA DAS PARTES E ADVOGADOS 

PROCESSO N9 556/B - AUTOS DE INFRAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ESTABELECIMENTO INFRATOR: CLODOALDO BAR 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA: . 

.Vistos, etc •.• 

Isto posto, declaro extinta 
a · corrente Execução, com espeque no Art. 794, 
do C.P.C, pela satisfação da obrigação, determi
nando~ o arquivamento do Feito, independentemente 
do transito em julgado da decisão . 

P.R.I 
PROCESSO. NQ 1. 016/B - AUTOS DE· ALVARÁ JUDICIA.L 
REQUERENTE: IVONETE BRAZÃO DA COSTA 
ADOLESCENTES: M.W. DA C.C. E L.C. DA C.C. 
ADVOGADO: DR. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 
SENTENÇA: 

Vistos, etc ••. 

Posto isto, satjsfeitas as 
condiçÕes para a propositura da açao e, notada
mente, ante · as ponderações da Interessada e 
o avaL Ministerial, determino a expedição do 

· Alvará pLeiteado com as cauteLas de estilo, 
arquivando-se o ·Peito independentemente do tr~n
sito em juLgado da decisão. 

P.R . I 

PROCESSO NQ 360/B - AUTOS DE ESTUDO SOCIAL 
CRIANÇA : O.C. 
AD VOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA: 

Vistos, etc ... 

· Posto isto, extingo o corrente 
Peito sem julgamento do · mérito , determinando 
o arquivamento do processo, independentemente 
do transito em julgado da decisão. . · 

P.R.I 
PROCESSO NQ 312/B ·- AUTOS DE INVESTIGAÇAO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTE INFRATOR: F. E.B:W. 
ADVOGADO : DEPENAP 
DECISÃO I NTERLOCUTÓRIA 

Vistos, etc ... 

Isto posto, determino, em 
caráter excepcional, o r ecoLhimento do Adolescen
te F.E.B.W, no CEPA, pelõ Lapso de 45 dias, 
oportunidade em que o mesmo deverá ser engajado 
no programa educacionaL de,ensino da i~stituição 
mediante remessa de r e Latorio de acompanhamento 
a este Jutzo, ao cabo da custÓdia LegaL. 

Expeça-se o Mandado de Busca 
e Apreensão que deverá ser cumprido pelos 
Agentes da Seccional Especial.izada ao menor. 

I ntime-se o M.P, o CEPA a 
representante do menor do inteiro teor da 
decisão em voga. · 

PROCESSO NQ 352/B - AUTOS DE GUARDA E RESPONSABILIDADE 
REQUERENTES: JOSE LACY F. PALMERIM E SANDRA M .. PALMERIM 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA: 

Vistos, etc . ... 

Posto isto, . acoLho o pedido 
de guarda do Infante, via da confecção · do 
termo de compromisso de praxe, determinando, 
outrossim, a expedição de mandado de cancelamen
to da certidão de fls . 19 e confecção de novo 
registro do menor S., com o acréscimo do patro
ntmico materno, nos mo tdes do r e La tÓrio social 
de fLs. i 3 , do s Autos e, a extração de cÓpia. 
xerográfica dos documentos de fLs . 06, -08 ; 
15 ~ 18 , 23 ~ 26 e~ de termo de guarda, remeten
do , incontinenti, ao SESO, para convocar os 
Interessados, a fim de processar a adoção 
do I nfant e diretamente no CartÓrio do J . I.J, 
arquivando- se o corrente Feito, independentemen
te do trânsito em julgado da dec isão . 

P.R. I 

PROCESSO NQ 296/B - AUTOS DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTES INFRATORES: A.P. DA S. E OUTROS 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇ~: 

Vistos, etc ... 

Isto posto , homologo o arquiva
mento ministerial, nos moldes do § 1Q, do 
Art . 181, da Lei 8.069/90, determinando , outros
sim, o regular arquivamento do Feito, indepen
dentemente do tr~nsito em julgado da decisão . 

P.R. I 

PROCESSO NQ 261/B - AUTOS DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL · 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTES INFRATORES: V. M. V. E OUTROS 
ADVOGADO: DEFENA'P. 

Vistos , etc . .• 

I sto posto, homologo o arquiva
mento ministerial, 'no s moldes do § IQ, do· 
Art . 181 , da Lei 8.069/90 , determinando, outros
sim, o r egu Lar arquivamento do Feito, indepen
dentemente do trânsito em juLgado da decisão. 

P.R.I . 

PROCKSSOS N9S. 394/B E 542/B ~ AUTOS DE INFRAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA . 
ESTABELECIMENTO INFRATOR: BAR, LANC. E DANCETERIA O TIGRÃO 
ADVOGADO: DR. ANTONIO F.DA S. E SILVA . 
SENTENÇA: 

Vistos, etc . .. 
Posto isto , decLaro extinta 

a corrent e Execução, com espeque no Art- 794, 
do C.P.C, peLa satisfaç ão da obrigação, determi
nando o arquivamento do Feito, independentemente 
do trânsit o em julgado da decisão. 

P. R. I 

PROCESSO N9 400/B - AUTOS DE INFRAÇÃO SOCIAL 
I}.UTORA: JUSTIÇA PÚBLICA . _ 
ESTABELECIMENTO INFRAT.OR: BAR E DARCETERIA SIDENOMINAÇAO 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA: 

_ Vistos , etc ••. 
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Isto posto, decLaro extinta 
a corrente Execução, com espeque no Art. 784 • 

_do C.P.C, peta satisfação da obrigação, determi
nando~ o arquivamento do Feito, i _ndependentemente-
do transito em juLgado da decisão. · 

. . P.R.I 

PROCESSO N9 1.024/B - AUTOS DE · INFRAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA 
AUTUADO: ESTABELECIMENTO SEM DENOMINAÇÃO 
ADVOGADO: DR. JORGE WAGNER COSTA GOMES 
SENTENÇA: 

Vistos, etc •• .. 

Posto isto, aplico ao estabeLe
cimento infrator a muLta de 03 . (três) Salários 
qe 'Referência, que deverão ser depositados 
a ordem de 30% na Conta Poupança nQ 010.39.833-2, 
da Justiça da Inf~ncia e da Juventude e, 70" 
na Conta Corrente n9 52.970-2, da Casa da 
HospitaLidade (Convênio nQ 001/91-J.I.J). 

, Comprov_ado o pagamento da 
multa atraves de deposito bancaria encartado 
aos Autos, promova-se a Liberação do material 
apreendido, médiante a feitura de Termo de 
Restituição de Coisa Apreendida, juntando 
aos Autos e certificado peta Escrivaninha 
do Jutzo. 

ApÓs o tr~nsito' em julgado 
da presente decisão , remeta-se os Autos ~ 
Contadoria do Jutzo, para os cáLcuLos da multa, 
intimando-se ~s partes do _ vaLor

1
, voltando 

cts ., para efe~to de homoLogaçao do~ ·caLcut~. 
P.R.I· . I 

__J0,~.---~o--~ __c· '--~~ 
DR. CÉSAR Adds2'0 SOUZA PEREIRA 

Juiz TituLar da Vara da Infância e da Juventude 

da Comarca de Macapá 

COMPANHIA DENDÊ DO AMAPÁ- CODEPA 
C.G.C. 05.879.903/0001-08 

CONVOCAÇÃO 

Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em As
sembléia Geral Extraordinária, no dia 31/03/94, às 15 horas, na 
sede social, para deliberarem sobre a seguinte-ordem do dia: 

I - Incorporação da sua Controlada Santana Participações e Em
preendimentos S.A.; 

11 - Alteração no Estatuto Social para: 

a)mudança de denominação da Companhia para Santana 
Participações e Empreendimentos S.A.; 

b)alteração do objeto social da Companhia; 

c)mudança da sede da Companhia para a cidade do Rio de 
Janeiro, Praia de Botafogo, 300/ 13° andar, parte. 

III- Assuntos de interesse geral. 

Santana, 21 de março de 1994. 

A Diretoria 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O oficial do cartório civil de casamento desta cidade de Ma
capá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: ADEMIL MENDES DE FREITAS com SÓ
NIA MÀRIA RODRIGUES LOBA TO. 

Ele é filho de Antonio Rodrigues de Freitas e de Raimunda 
Mendes de Freitas. 

E la é filha de Alcides Nery Lobato e de Estelita Rodrigues 
Loba to. 

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

Macapá, 17 de março de 1994, 

SÔNIA REGINA SENA DE ALMEIDA 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O oficial do cartório civil de casamento desta cidade de Ma
·capá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: JOSIMAR GOMES DA SILVA com VALDE
NICE RODRIGUES MONTEIRO 

Ele é filh_o de João Silva Irmão e de Esmeralda Gomes da 
Silva. 

Ela é filha de Manoel Felipe Correa Monteiro e de Nair do 
Nascimento.Rodrigues Monteiro. 

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

Macapá, 21 de março de 1994. 

HELENISE R. DA COSTA TQRRES. 
Escrevente Autorizada 
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