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MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA 

.DECRETOS 

DECRETO N" 0718 DE 28 DE MARÇO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV da Constituição 
do Estado do Amapá e o contido no Oficio n° 001}94-PM/AP, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, o Cel PM EUSIMAR LIMA COSTA do 
cargo de Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do 
Amapá, a contar de 30 de março do corrente ano. 

Macapá-AP, em 28 de inarço de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N" 0719 DE 28 DE MARÇO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo m:tigo 119, inciso XV da Constituição 
do Estado do Amapá, 

-RESOLVE: 

Comissionar no posto de Coronel PM, a contar de 30 de 
março do ano' em CUJ'80, o Ten Cel PM JOSEMIR MENDES DE 
SOUZA, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais-Militares 
(QOPM) da Polícia Militar do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, em 28 de março de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N" 0720 DE 28 DE MARÇO DE 1994 

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

RESOLVE: 

Nomear o Cel PM JOSEMIR MENDES DE SOUZA, para 
exercer o cargo de Comandante Geral da Polícia Militar do Estadc 
do Amapá, a contar de 30 de março do corrente ano. 

Macapá-AP, em 28 de março de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N" 0721 DE 28 DE MARÇO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
qúe lhe são conferidas• pelo artigo l]l9', 'ib.cl.llo IX!XV da Constituição 
do F..tado do Amapá e o disoosto no 'Oficio n° 080/94-GAB/IEP A, 

RESOLVE: 

Designar MARIA ALICE RAMALHO DE OLIVEIRA 
TENÓRIO, Diretora-Presidente do Instituto de Estudos e Pesqui
sas do Estado do Amapá, para vilijar da sede de suas atribuições, 
Macapá-AP, até as cidade& de Belém/PA e Manallà/AM, para tra
tar de aasuntos referente ao Projeto de Capacitação de Reclll'IIOII 

r 
Humanos, para d888nvolvimento de _pesquisas em áreas IÚID8 en
tre IEPA, MUSEU PARAENSE EMILlO GÓELDI e INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA, no perfodo de 24 
de março a 13 de abril do corrente ano, respectivamente. 

Macapá-AP, em 28 de março de 1994, 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

SECRETARIADO 
SecretáriQ dé Estado d.§l Adnililistraçá:o 

.,· JANARY OAJtV~O NUNES 

Sccl~târio de F..sta~o do PL~ja.ntento e Coord~>nàção Geral 
JOSÉ CARLOS MENDES JACCOUD 

Secretário de Estado da Safule 
CARM:EM LÚCIÁ CRUZ LOBA TO 

• • Secretário de Estado do Trabalho e da Cidadania 
<;,~}MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

DECRETO N" 0'722 DE 28 DE MARÇO DE 1994 

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

CONSIDERANDO o sentimento e a tradição religiosa do 
povo amapaense; 

RESOLVE: 

Tornar Ponto Facultativo nos órgãos e entidades perten
centes a estrutura organizacional básica do Poder Executivo, no 
dia 31 de março do corrente ano, com exceção dos serviços consi
derados essenciais que por suas peculiaridades devam permanecer 
em funcionamento par~ que não sofram solução de continuidade. 

Macapá-AP, em 28 de março de 1994. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

1Ól-gãos de Assessoramento do GovernQ .. 

1
rroouradoria Gerat 
do Estado 

RATIFICO NA FORMA DO ART . 26 
da Lei n~ 8666193 

Em, .E_ I-ºª. I __.l!1_ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JUSTIFICATIVA N2 017194-PROG 
Assunto: Inexig!bilidade de Licitação 
Pedido de Cotaçao nt 058194 
Firma: IRMÃOS ZAGURY & CIA LTDA 
Valor: Cr$ 10.364.700,00 

Justifica-se a inexigibilidade do ato 

licita tÓrio para compra dos materiais _a serem f or. 
necidos pela IRMÃOS ZAGURY & CIA LTDA, tendo em 

vista que a mesma é representante exclusiva dos 
materiais constantes no Pedido de Cotação nt 058/. 

94 , havendo portanto invi abi lidade de competição, 
cuja ação administrativa encontra amparo legal no 
artigo 25, Inciso II da Lei 8666, · de 21 de 
junho de 1993. 

Macapá-AP, 18 de março de 1994 
PAULO DE TARSO DIAS KLAUTAU 

Procurador Geral do Estado. 

SEC~TARIAS DE ESTADO 

Administração 

CONCURSO PUBLICO 
EDITAL N° 026/94·GAB/SEÂD 

O Presidente da Comissão mcumbida de proceder o Con
curso Público, instjtuída pelo Decreto n° 0268, de 09 de fevereiro 
de 1994, publicado no Diário Oficial do Estado n° 0768, de 10 de 
fevereiro de 1994, destinado ao provimento dos cargos do Quadro 
de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá, para o Grupo 
Administrativo - Nível Médio e Nfvel Superior, usando de suas 
atribuições legais, comunica aos candidatos inscritos no Concurso 
Público instituído pelo Edital n° 007/94-SEAD, publicado no Diá-

Secretário de Estado da ~ttlturn é do ~asfeQiluento 
PEDRO RONlLOO DIAe MALCllER • 

Secretário de &tedo de Obras e Serviçôs P(lbliCQS 
EDILSON MACHADO DE BlUTO 
Pro<:u~dor Geral do Est.ado do .Atnap(l 

,, ·PAULO .Dt 'J'AR$0 DIAS KLAtrrAU 
DefE:nSU~.· Geral dQ F.tlt<ldo 

LOURWALQ~OZALOÂNTARA 

rio Oficial do Estado n° 0768, de 10 de fevereiro de 1994 e Edital 
n° 016/94-SEAD, de 23 de fevereiro de 1994, publicado no Diário 
Oficial do Estado n° 0777, de 25 de fevereiro de 1994, que as pro
vas serão realizadas no dia, hora e locais, constantes no Anexo 
deste Edital. ' 

Macapá-AP, 29 de março de 1994. 

JANARY CARVÃO NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

Prova do dia 31/03/94 

Nívell\lédio e Superior -ANEXO I 

ESCOLA COMERCIAL PROF' GABRIEL DE ALMEIDA CAFÉ 
_COLÉGIO AMAPAENSE 

15400 a l6414 
1&115 a 17149 
17150 a 17689 
17690 a 18179 
18180 8 18634 
18635 a 19054 
19055 • 19579 
19580 a 19964 
]991;5 a 20454 
3>455 a 20875 
:!!876 a 21399 
21400 8 21749 
21760 a 22099 
22100 8 23821 
22700 • 23085 
21090 a 23356 

ESC. INTEGRADA DE MACAPÁ. 
ESC. GRAZJELA REIS DE SOUZA 
ESC. BARÃO DO RIO BR.\NCO 
INST. DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ . 
ESC. ALEXANDRE VAZ TAVARES 
ESC. POUVALENTE TIRAL ''l'ES. 
ESC. GEN AZEVEDO COSTA 
ESC. DOM ARISTIDES PffiÓVJ_ lQ 
ESC. PADRE DÁRIO . 
ESC. ANTONIO JOÃO. . . . . . . . . . . . . 
ESC. DE 1° GRAU JOSÉ DE ANCHIETA .... 
ESC. DE 1° GRAU LUCIMAR AMORAS DEL CASTILO 
ESC. MJNEKO HAYASffiTA 
ESC. PAULINO DE BRITO. 

-Obras e Serviços 
.Públicos 

nrs'l'RUIIENTO 
PABTES-

o:smro 

VA1('1R 

Pl!AZO , 

DOTJ.çlo 

EXTRATO DE ccmmrro 

a Tl::m!C1 DE CONVtN!CI NR 001/!)4 
SOSP, CELEBRADO ENTRE (l :wl'ADCI ' 
DO /JW'Á E A PREFEITm>..A 1-!UNICI
P:.L DE~· 

a Cl cmmo DESTE ·cONVfm:o .t A cmr 
CLUSlO DA RESIDtifCIA DO lltDICO ; 
BE!.l CCIMO P/JlA AQUISIÇlO DE EQtJ! 
P.AXI:;NTClS, NA CIDADE DE OIAPOQI& 

1 PEI.l &u:cGÇlr D(IS SBRVIÇOS O 
CtJNVE!lE.NTE PAGAR.( A CCNmruD.l ( 
C1) A D·lPCRTJNCIA IE CR$ • • • • •• • 
15, 000.000,00 (~UINZE MIL!lt5ES lm 
CR~IROS ~). 

O PR.tZO PARA ~~O DOS1 SERVI
ÇC'S ~ lm 120(CENTO E Vl!lTE) D,!. 
AS CC!l'tiECl1l'lVN> A CCUITAR DE 07 • 
02. 94o 

a ,\s Il!:lP&:iAS lJEC(l.RBE:lTES DESTE COH 
na o coRBERÃ!1 Ã C<!i'I!A ( 101) pac): 
Jr;TO/ATIVIDA.DE: 03070251.276 • ELii: 
IIEN'I'O DE D::;sPESASt 4110,00 -
CIBRAS t INSTALAÇ~. 



Macapá, 29-03-94 . 

I 

INSTRUMENTO 
PARTliS 

OBJETO 

PR!.ZO 

DOT;..çlo 

FUNDAM&<TO DO 
CONTRATO 

IS~úd~ 

EXTR!TO DE INSTRUMENTO CONTRA'lUAL 

TEiu.!O DE COUTLUTO NO CJf0/93 -
SCXSP 1 1'IRJWJ(I .ENTRE O . ESTADO 

DO /u/li.PÁ E A FlRJ.lA. .ENTEC - ENGE 
NHARlA E CONSTiU!Ç~ES LTDA. -

O OBJETO DESTE CONTRATO t A DE 1 

C.ut. SELAUT.õ::, El•! LARANJAL DO JARI 
NESTE ESTADO. . 

l . PELA E!ECUÇXO DOS SERviÇOS o CC! 

TRATANTE PAGARl À CONTRATADA(O), 
A IMPORTÂNCIA DE CR$-25,040.674,00 
(VINTE E CINCO MILHÕES, QUJJ!ENTlt 

J.!IL E S~ISCSNT<'S E SET.El1TA E QUA 
TRO CRUZEIROS REAIS), -

O FR:\ZCl PLJlA EXECUÇÃO DOS SERVIÇC'S 
t. DE 100(-CE!tl~DI.tlS A C(INTAR DE 21, 
02.94-

hs DESP;;:>A!J DECORREIITE.:i D.&3TE cw 
TRATO CC'RRERÃO À Co.'~TA ( 101) Pr;Q 
JETO/ATIVlDADE: 10583231,277 
ELilo!i.'J<TO DE DZSPESA:4110,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES, 

FUNDAl•lENTA- SE O PRZS.ENTE INSTRU.. 
l·:&:1TO NAS DI3PI'SIÇ1lEs I'REVISTAS I 

NOS ARTIGOS 25 § lO, 37, CAPVl' E 
· INCISO XXI DA CC'NSTÍTUIÇÃO FEDERJ\L 
DE 1.988, llCS ARTIGOS 12 § 4o, 116. 
e 119, ITENS I E XXVII DA CONSTITU 
I ÇAo DO ESTALO DO AlWÁ DE 1 -

1.991-

\ 
i 

EXTRATO DO CONTRATO N2 002/94-SESA 

I - I~STRUMENTO CONTRATUAL 

Contrato n2 002/94-SESA 

11-.PARTES CONTRATUAIS 

2.1- CONTRATANTE 
SESA 

2.2- CONTRATADA 
Instituto Regional de Desenvolvimento do Amapá 

ILI-OBJETO CONTRATUAL 

3.1- O presente Contrato tem gor obj etivo a execu~ão, p~ 
lo GONTRATADO, ~e scrvi~os ·Hospitalarcs.e Tecnico 
Profissional a serem prestados ao individuo que 
deles necessite, dentro dos lim~tes quantitativos. 

IV- ESTIMATIVA DA DESPESA 

4.1- Valor.estimàdo em Cr$ 11.066.392,00 

V - VIGÊNCIA 

5.1~ PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO 

A .dura~ão do presente CONTRATO está adstrita à vi 
g;ncia do Cr~dito Or~ament~rio podendo ser prorr~ 
gado mediante TERMO ADITIVO, nos termos do Art. 57, 
11 da ·Lei n2 8. 666/93 . 

VI- DOTAÇÃO: 

6.1- As despesas deste CONTRATO ser~ preenchido poste 
riormente a Unidade Or~amentária, Programa de Tr~ 
balho, Eleme~to de Dcs~esa, por conta do Or5ame~ 
to do Kinisterio da Saude, quando da aprova~ao do 
00~amcnto/94. 

•VII-FUNDAMENTO DO CONTRATO 

7.1- Contrato respaldado nas Leis n2 8.080/90 c 8. 142/90 
conforme o disposto no Art. 24 da ~ei 8.080/90 e a Por taria 
if~s -1. 286 de 26.10.93 . 

VIII-.ÓATA DA ASSINATURA: 

8 . 1- Contrato assinado em 10.03.94. 

Dra. CARMEM LÚCIA CRUZ LOBATO 
- s'ecretária de Estado da Sa~de-

DIÁRIO OFICIAI 

~RllJ'eNAL REGIONAL FEDERAL .. 

SEÇÃO JUDIÇIÃRIA DÓ AMAPA 

S Ú R O L A . M. 22 

são inconstitucionais, por impropri~ 
dade formal da via legislativa, os Decretos-leis 
n2s 2 . 445/88 e 2.449/88, que alt~raram a contrib~ 
ição para o Programa de'Integraçao Social : PIS . -

R E F E R Ê N C I A 

~rojeto de S~mula referente ao Inci
dente de Unitormizaç~o de Jurisprudência na Apel~ 
ção e~ Mandado de Segurança nº 92 .01.28230-3 I MG 
(Plenario , em 11/11/93 , DJU, II, ~m 19/11/93, p . 
49633). 
Decreto-lei nº 2.445/88 e Decreto-lei ng 2 .449/8& 

(Dias : 23 , 24 e 25/03/94) 

TRffiUNAL REGIONAL ELEITORAL 

O PRESIDENTE 00 TRIBUNAL REGIONAL Eilli'fORAL 00 
1\MAPÁ, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o contido nos autos do P .A. nº 
144/94; 

~LVE: 

Art. 12 - Autorizar a servidora MARIA• DE NAZARÉ 
RODRIGUES RIBEIRO, Diretora da Subsecretaria de Serviços 
Eleitorais e de Infonn~tica, p~a se deslocar da .sede de 
suas atividades (Macapa-Ap), ate a cidade de Brasilia-DF, 
no per:iodo de 23 a 26/03/94, a fim de participar do Trei
namento no Sistema de Registro de Candidaturas e do Siste
ma de Distribuiçãq do Horario Eleitoral Gratuito . 

Art. · 22 - Autorizar a conées~o de passag~m no 
trecho !>CP /BSB/I>CP e o pagamento de tres e rreia diarias , 
para atender despesas com transporte, alimentaçao e hospe
dagem naquela capital . 

Art . 32 - Publique-se e registre- se. 

Gabinete da Presidência· do Tribunal Regional Elei
toral do .Aimpá, em 22 de março de 1994. 

(;) Des. GILBERTO DE PAUL\ PINHEIRO 
PRESIDENTE 

PORTARIA N2 051/94 

I 

O PRESIDENTE 00 TRIBUNAL REGIONAL ElEITORAL 00 
t>W.PÁ, no uso de suas atribuiçÕes legais, tendo em Vista 
o contido no Telex-Circular n2 04, de 05.01.94--'l'SE; 

RESOLVE: 
I 

Art. 1º - Desi@'lar' a servidora MARIA DE NAZARÉ 
RODRIGUES RIBEIRO Diretora da Subsecretaria de Serviços 
Eleitorais e de Wonnática, _para, em nome do TribW1al 
Regional Eleitoral do Amapa, assina(' no Livro de 
T~nno de .Doação, o recebimento de. Equipament?s de Infor
matica, ja cedidos a esta Corte , Junto ao ~r1bW1al Supe
rior Eleitoral . 

Art. 22 - Publique- se e registre-se . 

Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Elei
toral do .Aimpá, em -22 de março de 1994. 

(a) Des. GILBERTO DE PAUL\ PINHEIRO 
PRESIDENTE 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

!TRJ:SUNAL_REGIONAL 
J).O .TRABALHO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JUlGAMENTO DE blACAP,4 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pág.2 

Pelo presente edital fica NOTIFIC~ 
DO o Sr·.wABO DA CONCEIÇ10 SILVA, atualmente eid 
lugar incerto e não sabido, reclamante nos autos 
do Processo nl! JCJ/MCP-3111/93, em que Brascon 
Ltda.(Brascon Construções e Comércio Ltda~ é recl~ 
mada, a comparecer perante a JCJ de Macapa, na Av· 
Duque de Caxias,nl! ' ll6, bairro Central, nesta cid~ 
de de Macapá, às 10:15h do dia 02·06·94, à audiên
cia relativa à reclamação supra-referida· Nessa ~ 
diência deverá o reclamante oferecer as provas que 
julgar necessárias, constantes de documentos ou 
testemunhas, es~as no máximo de 03(três)• O não 
comparecimento do reclamant , à referida audiência 
importará p arquivamento d reclamação . 

março de 1994· 
JCJ de _Macapá , 21 de 

IRA FAÇANHA 
Diretor de Secretari~ 

JUNTA DE COH8ILIAÇÃO E JULGJJiG11TO DE r.IAO.APJ{ 

EDHAL DE NOTIFICAÇÃO 
Prazo de cinco (5) dÍas 

Pelo presente l:."DITAL FICA JWTIFICADO EDiiT~DO / 
~AVARES DE futAdJJ , atualmente e~ lugar incer t o e 
pão sabid~ , Exeq~ente nos autos do Processo n2 JCJ
::CP- 067/92 , e~ que RODRIGUES E S.AJ~TOS LTDA. m.:, é e
x:ecutado , DE (;UE T'J:.1.! O P'?.AZO DE CINC0 . (5) DI.AS ' PAlU. 
APRESENTAR BENS DO RECLAr:.ADO- E'lECU1hDO SUPRA, PAS-
~lVE!::IS DE SERE!.! PEilliORADOS. -

Secretaria da »Irª Jun de Conciliação e Julga -
bento de Llacapá , 21 de ~" ço de 1994. · 
y'eaff 

JUNTA DE CONCILIAÇãO E JULG~~iTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE 08(0ITO)DIAS 

Pelo presente edital fica NOTIFI-
. CADO a empresa OONSTRUSERRA LTDA·, atualmente em 
l ugar incerto e não sabido, reclamada nos autos do 
(Processo nl! JCJ/LlCP- 2551/93, em que RAIMUNDO CAR
;ws FERREIRA BARBOSA ·é reclamante , para ciência de 
~ecisão proferida pela Junta, n~ dia 07·12·93 1 às 
)9 :00 horas, cujo inteiro teor e o seguinte:"·· · ·· 

~
TE O ElCPOSTO E !JAIS O QUE DOS AUTOS CONSTE, DEC.I 

E A Mr.1 · JCJ/MACAPÁ., 5.ml! DIVEID!::NCIA, JUlGAR TOTAl! 
ml1TE PROCEDErTT.E A AÇÃO DE RAIMUNDO CARLOS FERREI

RA BARBOSA MOVE CONTRA CONSTROSERRA LTDA, PARA COH 
DENAR O RECI:JillA]O A P.AGAR AO RECLA!.WITE, AS PARCE-
~S DE AVISO PRÉVIO; lJ2SALÁRIO PROPORCIONALiFÉRIAS 
rROPORCIONAIS MAIS 1/3; FGTS 1I.AI~ 40% i MULT4 LEI 
17.855/89; JUROS E CORREÇM MONETARIA; ASSTI1ATURA ' 
NA CTPS, PELA SECRETARIA COM AS COMUNICAÇOES DE E.§ 
TILO. TODO NOS TERLIOS DA FONDAMENTAÇ1l0 • CUSTAS PE
ir.Ál RECLAMAD01 DE CRi\2 ·000, 6 3 CALCULADAS SOBRE CR$ 
~00 .ooo ,oo 11 • 

~e março de 1994· 
Secretaria 22 

FAÇJtNHA 
DiretQr de Secretaria 

---· 



'-. 

,nmu Ill wronuCJº 1 mtJSNf!'Q DI- Bc4P4 

IDWL DI lfQTiliCAClO 

PRAZO DI 08( OitolDW 

Pelo pr.taente edital fica NO!riPI
OADO JOSI PAUID AVU DOS BIS, a'tual.zente ea 1,B 
sar incerto e não aab1do, recla111e.ute noa autos do 
Procea110 nl JCJ/MCP-1230/93, •• que T· LIITI CON.§ 
!rBOÇO:BS I coJdmiO é reclazada, para oiânc1!' de 
decisão proferida pela Juda, ea 28·01·94, aa lO: 
00 horas, ouJO inteiro teor é o ae,uinte:• ••• ISto 
POSto, I llliS QUE DOS AUtoS CONSTA, RISOLVB A Wl• 
JCJ liB Jü.C.lPÍ, SD1 DIVERG!NCU, !COLlmR A PRBLDI1 
N.U ABGUilll, PARA JUm.U CARBCDOR DA AÇlo O RF
C:r.&JW{D JOSI PAUU> !VEZ DOS REIS, NA RBCUJLU'6RU 

I QUI B>VlC CONTRA T·LIITI QONSTRUÇlO I COdllciO, IIB 
!COliDO COll A ~.tÇlO SPRl, NOS EUTOS DR.
IIDS DO !RriGO 267, VI, DO CPC, XITINGUil'IDO O PBQ . 

1CBSSO, Sim JUm.ADI'lTO DO ÚRITO· CUSTAS I!J CRt 
j400, 6 3, PEW RECL.üU.NTE, CALCULAD.t.S O:BRE CRI20 ·000 

100, V.liOR J.RBITIWXl P~SB :Plll, DAS QUAIS !"'CA 
IS!fiTO, NA !"'BIU Il.l LJI• , 

SecretarX da JCJ de Macapa, 22 
:de aarço de 1994· 

· - K!NOEL v w uç.unu 
Diretor de Secretaria 

JU!TTA llE CC!WI-.:.UÇlO E JU1:T..;}:!JTTO ::lE l:ACAFÁ 

EDITAL DE liOTIFICAÇlO 
Prazo de dez (10) dias 

Pelo presente EDITAL, FICA NOTIFICADO LUIZ PA -
TR:tcro m: !!:mElROS, atuali!lente em lugar incerto e 
aão sabido, Reclamante nos autoA do Processo N Q 
JCJ-UC?-4925192, contra FR&!CISCO FtlVIO DE ARA~JO 
para, no prazo de dez (lO) dias, apresentar elemea 
toe para o cálculo das parcelas deferidas na R.Sea 
tença, nos referidos aut • 

Secretaria da Junta de Conciliação e Ju~acento 
de ~capá, 18 de março d 994. 
leaff 

~ 
J.aiWEL 'li .r.. I lU FAÇANHA 
Diretor de Secretaria 

EDIUL DE P?J..ÇA 
Prazo de vinte (20) dias 

O Doutor C.UU.OS .ü::i •• :rc ;.:c:rT.<::> J.1:3IDA, Ju.iz Pre
sidente da Junta de Concill.aç,ão e Ju~enento de lia
capá, 

FÃZ SAE8a, a todos quanto o presente SDI:AL vi -
Irem, ou dele t1ve.·ec rtotÍcia, (!Ue, no dia 20.04.94 
'às 12:30 bs, na sede desta ~unta , à Avenida Du~ue 1 
de Caxias, 116, Centro, serão levados a pÚblico pr§ 
~ão de venda e arrematação, a quem oferecer o maior 
~ance, o bem penhorado·nos autos de execução nQ6501 
'651/92, ~ovida por JO.A~tí.Jt: SÃO TC1:t DA COSTA E GIL
eniO ~7ASCii:t::'O ?c:t:S::::CA contra R.:B. COUaU-RA:C.:ml 
'oo COIL:BR.A E 3CII'E O CORUJlO-U3IllTA;! DA SILVA :.?I : 
C.A:!ÇO , a saber: BEt:S DE PRCPlllEDADZ DE :a. B. COD! -
:BRA-RA.n.'ti'NDO CCTI.3.'i_A: Ul·! Al.J'?O~:tv:;r. ;.:J..:1CA V\7, WOLKS -
NA::iEN FUSCA 1.500, A :::.ASCLII7A , CO~ c:r.;z.A, &:o 1974, 

~
.A.TEGORIA P.A.~TICULAR, ~l-:ASSIBQ l!S 553356, PLA~A AJ. 
277 ,AP, El.: RS:IU'".....AR ES1A.DO DE COI\S:SlNÃÇÃO :r: Ftr.lCIO
~:::n:o, AVÁLIADO ::l.l CR$250.000,00 (DUZ:WITOS E Cin
C:S:;TJ. ::IL C:1UZEL"'l.OS aEAIS) ; :s.:::s DE PRO?:uEDADZ DE 

tsoiTE C CCRUJlO-U3IRA?AH DA SILVA P::!:C.i.rlÇO: UI.; F~ 

i
:::R J.:J.RCA ?ROSD6Cn.:o, 380 1 ts, COR EaA.'lCA,L:OD::::LO li 
65 5CBAl, StRIE Klf012851,115 vlts, z:.: P2'Uf:SITO EST,4 
o DE cws3:rv Açlo :r: ru:c: o:I&.:EIITC, A'l ~IAJXJ ::::: I I I 1 
RS35.ooo,oo (T".illiU ::: cr:wo :·:::t c:mz::::Bcs ~!EAIS) ; 

~J!.r FREEZEH !:ARCA ?RCSDtc:r:.:o COR 3RA."iCA, ?031.:.\ EORI -
tzc~:TAL, ::oDELo 0655C:sAJ., s~r:; <:1:004143, 380 lts,E!: 
~::iULJ.Jl ESUDO DZ ~c;;;:,-'tV.n.~;o Z FúliCIC:i.-.i.r.:.;J.'-0, •• V.A
'LIADO E!! CR$30.000,00 (TRr.:TA ::rt CRUZZI~OS .1EAIS ); 
':n.! TE.:)_."'l:::llO URBAJTC, LCALIZADO NA RUA G::::-::ML Rc:'Do:!, 
'ES"(UINA C~ ÃV. ZR.'ILSTIRO :BCRGES, WEDDDO 17 ,OOI!lts 
DE ?.:8r.lS, POR 12,20 mts, DZ FU::DOS, C.UAIJRA 44, SE
troR 1, LCTE 136; LADO .ESC.u:::IDO CC:~ A ;,v=:1\IDA E..1NE3-

~
Ili0 .sca.;ES, .t'.t..ll7:: cot.: A .mA :z:::;r~ur. :ac::-wn, rn:mc 
C!: O LOTZ SO, !ill:TIS~O iiO C.t..1TtiliO JUCÁ,:úiVRO ng 
18, FLS. 95, AVALIADO Eú: CR$1.500.000,00 (Lln~ L~ -

r,lo E Qü:m=~:ws l~r:::. c:Ruz:;:.ws .t:li3), ~ m; ~c 
~JRBA!IO, LOCJ..LIZADO À rtUÃ _RCFZ3SCR ';.'CSTES,ES(,UIHA I 
PC:.! A'/DliD.. Tü.?IS, 3Aii1..'W :Bl."RITI ZAL, :.:::::nr.mo 15 c te 
ilE Fn::lTE PCR 30cts, re FO!:DOS, SITUAJC :·lA (.UADRJ. I 
1.2, SETOR 10, LOTE 465, UO C.U.AL SE Z::iCO!T?R/1:.: :n:n
JADOS 288 c te, DE co::s~UÇlO z : AL'G:iÃ.TIA, ::::3'!'.UIDO, 
i. ALTURA DO pt D:LiCI70 I~I.ACA3ADA, :i.IJ:::'Ã!iDO-SE: ?E
r.A. FR::iZ:: COU A RUA :r-iiOFESSCR TC3:rES , !.DO ;.):i:~:'O 
JO:.: C LCTE 280, L.l.DO ::!:SÇUE!IDQ CC:: A A'Ci!I!Jil. l'Oi?IS, 
ATRÁS C01: O LOTE 420, O C.I!AL J:'! ;;T,li,I.J,J;O ::::.: 11111111 

~
RS350.000,00 (T..1EZ~f:rOS E CI:::::OSi::'A ::rr. C".i\U. Z3IROS 

lEAIS). ~em pretender arreca tar ciJ tos bens deverá/ 
omparecer no dia e hora , b~ coco local ac~a men

pionados, f1cando c1ente de çue deverá garantir o 

. lcnce co~ o s1nal co~respondente a 20% (vinte por 
cento) de seu valor, e, pera que che~e ao coahe
ci.J:lento dos 1nteressados é passado o p:·esente ~ 
TAL, que será publicado no Di:Írio Ofi:::L.l ãeste I 
Estado e afixado no lugar de costuce, ~ sede de~ 
ta Junta. Dado e pass~d nesta cidade de ::acapá,l 
Câ.Jittal. do Estado do pá, _oe '\iz:tele quatro di. 
as do mês de feve~€iro ~ ~d~~. novecentos 
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d noventa e quatro. 
da Jaccbinetti Ferre 
vrei o presente •. E 
Vieira :raçanba), Di 

c 

!TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO' 

PORTARIA HQ 059/94-GAB/PRESIOtNCIA 

o Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, no us~ das atribuições 
que lhe contere o artigo 26, inciso VII do 
Regimento Interno; 

R E S O L V E : 

DESIGNAR a HH~ Juíza de Direito da 
50 Vara Criminal da Comarca de Hacapá, Dr§ 
SUELI PEREIRA PINI, para responder pela 
Diretoria do Forum de Hacapá, no período de 
31 de março a 04 de abril de 1994. 

Des. 

Publique-se. Registre-se. 

Hacapá, 24 de março de 1.994. 

411k!_~ "' ~= Af1ARAL DE I'IELLO CASTRO 
Presidente do TJAP 

PORTARIA nQ 060/94-GAB/PRESIOtNCIA 

O Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amnpá, no uso das atl"ibuições 
que lhe confcr·em os arti gos 14, inciso XXII, 
do Decreto (N) nA 069, de 15 . 05.91 c 26 , 
i nciso XX do Regimento In ter·no e tendo em 
vista o contido no PA nQ 0660/94-DG; 

R E S O L V E 

I - CONCEDER férias re~ulamentares. 
referentes ao 20 per1odo de 1992 , ao HH. Juiz 
de Direito Auxiliar de 3ª En trância, Dr. RUI 
GUILHERME DE VASCONCELLOS SOUZA FILHO, no 
período de 31 de maio a 29 de junho dP. 1994. 

II - CONVERTER o primeiro decêndio 
das referidas ferias em abono pecuniário, nos 
termos do Pantgrafo t:lnico, do Art. 48, do 
Decreto 069/91. 

Publique-se c registre-se. 

PORTARIA NQ 061/94-GAB/PRESIOtHCIA 

O Pres idente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapa, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 26, 
inciso VII do Regimento Interno; 

R E S O L V E : 

DESIGNAR a HHa. Juíza de Direito 
Substituta. Ora. I'IARCIA ALVES MARTINS 
L680 para responder, em exercício pleno, 
pela' Vara t:lnica da Comarca de Hazagão, a 
partir do dia 21 de março de 1994. 

Revoga-se a designação ante ri or . 

Publique -se. Registre-se . 

Hacapá, 25 de março de 1.994. 

Des. J~O"LO~ 
Presidente do TJAP 

RESOLUÇÃO NO 006194-T JAPIPRESID~NCIA 

O Excelenttssimo Senhor 

=~E=~=~~o=~ Amap6, no uso das llribulç6es que lhe s1o c:onferidas por 
lei, em ~I o contido nos artigos 126, da Constituiçlo 
do Estado do Arnap6; 80, de Lei Comp~ementw. n• 035179 
(LOMAN); -40, do Decreto n• (N) 0619191, bem como, na 
RISOIUÇio n• 1, de 23 de agosto de 1991, e, 

CONSIDERANDO o que restou 
decidido na 138- Sesslo (Exhol'din6rta) Administrativa~ 
Tribunal Pleno Admlnist1111tvo, ....uz.da em 17 de março de 
1994, 

RESOLVE: 

Promowr, pelo CfMrlo de 
~. a MMI Juiza de Dlr.lto Subdtuta, Dr
ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUÁRIA, para o cargo de 
Juiza de Dlrello de 11 Entrtncla, da Comarca de 
TMirugllzinho, vaga em decontncla da promoçto do MM. 
Juiz de Dlrello, Dr. D6do Jos6 Santos R~. para a 

, Comarca de L.atwljaJ do Jari. 

Publique ... r.gislrHie GUmprHe. 

Mac:ap6. 17 de março de 1994. 

RESOLUÇÃO N° 007194-T JAPIPRESJD~NCIA 
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O Excelentlsslmo Senhor 
Desembargador HONilOO NAARAJ.. DE MELLO CASTRO, 
Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Esaado do 
Amap6, no uso das atribulç6es que lhe slo conferidas po. 
lei, em especial o contido nos artigos 126, da Constitulçlo 
do Estado do Arnap6; 80, da Lei Complementar n• 035179 
(LOMAN); .CO, do Decreto n• (N) 069191, bem como, na 
ResoiUÇio n• 1, de 23 de agosto de 1991, e, 

CONSIDERANDO o que restou 
decidido na 13& Sesslo (E>dnlordln6rla) Admlnlshtlva do 
Tribunal Pleno Administrativo, realizada em 17 de março de 
1994, 

RESOLVE: 

Promover. pelo crit6rlo de antlgOidade, 
o MM Juiz de Direito Substituto, Dr. MARCONI MARINHO 
PIMENTA. pen1 o cargo de Juiz de Direito de 11 Entrtnclll, 
da Comarca de Oiapoque, vaga em decontncia da 
promoçlo do MM. Juiz de Direito, Dr. Adio Joel Gomes de 
Carvalho, ~,. a Comarca de Ferrêlra Gomes. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Mac:ap6, 17 de março de 1 ~. 

c=:=:--- t; .. L ~ 
Des. ~LDO AMARAL DE MELLO CASTRO 

Presidente do T JAP 

RESOLUÇÃO N° 008194-T JAP/PRESID~NCIA 

O Excalentlsslmo Senhor 
Desembargador HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, 
Presídente do Egl'égio Tribunal de Justiça do Estado do 
Amap6, no uso das atribuiç6es Q4ftlhe sAo conferidas por 
lei, em especial o contido nos artigos 126, da ConStituiçlo 
do Estado do Arnap6; ..80, da Lei Complementar n• 035179 
(LOMAN); 40, do Decreto n• (N) 069191 , bem como. na 
Resoluçlo n• 1, de 23 de agosto de 1991, e, 

CONSIDERANDO o que restou 
decidido na f3EJI Sessao· (ExtraordiMria) Administrativa do 
Tribunal Pleno Administrativo, realiz.eda em 17 de março de 
1994, 

RESOLVE: 

Promover. pelo critério de antigO Idade, 
o MM Juiz de Direito Substituto, Dr. WALTERNEY 
AMANCIO, ~ra o cargo de Juiz de Direito de 1""Entrtncla, 
da Comarca de Calçoene, vaga em decorrência da 
exoneraç:lo, a pedido, do Dr. José Felipe de Araújo. 

Publique-M, registre-se e cumpra-se. 

Macap6, 17 de março de 1994. 

RESOLUÇÃO N° 009194-T JAPIPREStp~NCIA 

O Excelentlsslmo Senhor 
Desembetgador HONILOO AMARAL DE MELLO CASTRO, 
Presidente do Egrégio Tribunal de Justiç8 do Estado do 
Amapé, no uso das atribuiç6es que lhe slo conferidas por 
lei, em especial o contido nos artigos 13, Inciso 'X:IN; 26, 
Inciso XLI; ambos da Resoluçlo n• 1, de 23 de agosto de 
1991, e 20. §~.do Decreto n• (N) 069191, e, 

CONSIDERANDO o que restou 
decidido na 136" Sesslo (Extraordinária) Administrativa do 
Tribunal Pleno Administrativo, raaliada em 17 de março de 
1994, 

RESOLVE: 

lnstlilar a 31 Va111 Criminal da Comarca 
de s.man. e apec:iallz*..- em lnfancla e Juventude, 
~he a compeltncla prevista na L-' n• 8.069, de 
13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adollsc:lnte, 
com conseqüentll nsu~o dos t.b etnllndamlnto junto •s VII'IIS Ctv.is daquela Comarca. 



,. 

., 

Macapá, 29-03-94 

PuNiquo-se, roglslre-6e e cumçnwe. 

Mllcap6, 17 de março ck> 1994. 

c=-n- ~~ E:s 12. L.~ 
Das. ~iLDO AMARAL 00 MELLO CASTRo 

Presidente do T JAP 

TABELA DE VENCIMENTOS 

MAGISTRADOS 

VENCIMENTOS EM U R V 

CARGO MÉDIA- 04 MESES 

Desembaruador 1.498,65 
1.385,40 
1.385,40 
1.281,63 
1.178,16 
1.178,16 

Jail de Direito 3 • Entrância 
.JuD de Direito Auxiliar 

JuD di! Direito 2" Entrância 

JuD de Direito 1" Entrância 
.JuD de Dira~ Substituto 

SERVIDORES 

VENCIMENTOS EM U R V -
SUPERIOR INTERMEDIÁRIO ELEMENTAR 

01 .25,24 326.86 105,08 
02 443,59 350,S9 118,42 
03 466,94 373,S5 151,77 
04 490,29 396,88 175,11 
os 513,62 

.I 
414,41 192,62 

06 536,98 431,93 210,13 
07 !ló0,32 449,43 227,63 
08 5B3,67 466,94 245,16 
09 W6,10 484,46 262,66 
10 630,36 496,18 280,16 
11 653,70 519,47 297,67 
11 677,05 536,98 315,31 
13 700,40 548,66 332,70 
1 .. 723,74 _560,32 350,21 
lS 747,10 572,20 367,72 
16 770,44 583,67 385,23 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUS
TIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, 'em 18 de m.vço de 1994. 

Presidente 

Tft..BELA DE VENCIMENTOS 

CARGOS EM COMISSÃO 

VENCIMENTOS EM U R V 

CARGOS 

CD&J -1 
·. CDSJ - 2 

CD&J-3 
CDSJ-4 
CD&J-5 

MÉDIA- 04 MESES 

Pl7,25 
825,53 
660,42 
528,34 
355,14 

FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

F U N ÕES 

FC-1 
FC- 2 
FC-·3 
FC - 4 

MÉDIA- 04 MESES 

54,!10 · 
136,20 
227,08 
272,.51 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUS
TIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 18 de ~o de 1994. 

Presidente 

CORREGEOORJA 

ORDEM DE SERVIÇO N° 00!0/94 

O Desernbsrgador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Vice-Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do 
Est5do do A.ma.p!, no uso das atribuições que lhe silo 
conferidas pelo artigo 30, inciso II, do Regimento InternO do 
Tn"bunal de Justiça do Esro.do do Amapá. 

COD.'lfl:nrando a 'nix:essidade de o..-iartar e 
melhor disciplinar o aoompanhamento dos processos nas 
diverstiS V aras; 

Com!dermdo que o melbor acompanhamen
to aperfeiçoará uma mais rápida, e eficiente distribuição de 
Justiça; 

. C~enmdG que é direito do cida& obler 
· d!Cieme e rápid.!l ~ jurisdicicnal a.oo 5eU!l reclamos, 
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RESOLVE: 

Art. 1~. - Estabeiect<r como 'modelo oficial do Mapa 
Es!atfstico Mensal ·os formulários anexos, que deverão ser 
observados e cumpridos fielmente em todos os Juizos 
Criminais e Iniancia e Juventude da Capital e Interior do 
Estado. 
Art. 2°. - Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na 
data de sua publicação no Diá..;o Oficial do Estado, revogadas 
as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e 
cumpra~. 

Gsbiuc:te do Corregedor, em 24 de março d: 
1.994. 

Desembargador MÁRIO L~ E QUEIROZ 
Vice-PrC:ide;y;K:~:!!v,rgeral 

HOVIHENTO ESTATlSTICO - HO CRIHE 
1100ELO I 

ltES DE 
VARA: , 
JUIZ DE DIREITO: 
JUIZ AUXILIAR: 
CHEFE DE SECRETARÍA: 

Total de feitos to.llbados .. . ..... ... ... .. . ... . 
Total de fe itos arquivados ... : ... . ........ - •. 
Total de precatórias devolvidas ......... .. .. . 
Total de feitos redistribuidos .......... .... . 
Total de feitos entregues sea traslado ... . . . . 
Total de feitos eo anda11ento . . .............. . 

II 
Feitos toabados no aês ... ..... . .............. . 

III , 
Feitos arquivados no aês .. . ....... ... . .. .. .. . 
Precatórias devolvidas no 11ês ... .' ........... . 
Feitos redist r ibuídos no aês •. . ......... . ... . 
Feitos entregues à parte sea trasl ado no ~ês. 

IV 
Handados expedidos .... .. .. .................. . 
Handados de prisão expedidos .. .............. . 
Edita is expedidos . .. ....... .. ..... . . . ... .... . 
O f i cios expedidos . ....... . ............. .. .. . . 
Precatórias expedidas ......... . . ........... . . 
Alvarás expedidos ............. . .. ... . ... . ... . 
Precatórias recebidas ............ . ... .. .... . . 
Despachos proferidos ... .......... . ... . .... .. . 
Denúncias recebidas .. .. .......... . . . .. . ..... . 
Denúncias rejeitadas .. .... . ....... .......... . 
Fianças despachadas . .. ... .. ..... ...... : .... . . 
Liberdade provisór ia despachada . .. ..... .. ... . 
Inquéritos recebidos .... . ... . .. .. ... . ..... .. . 
Habeas Corpus iapetrados . . . . . .... . .... .... ... . 

v 
Audiências realizadas ..... . . ... . .. ........ .. . 
Interrogatórios realizados .. .... ..... .. ..... . 
Sentenças proferidas : 

-1) De ilé rito: 
a)Condenatória . . .. ... .... ... . .. ...... .. 
b )Abso I utór ia .. . .... ................. : . 

2) Extinção da punibilidade . . . . . . . ... .... . 
3) Outras . . . . ................ ............ . 

Processos conc lusos para sentença co~ 
prazo excedido ...... .......... . . .. ....... . 

\' I 
Feitos remétidos ao Contador ... ............. . 
Feitos rece tidos ao ~tinistér io Público .. .. . .. 
Feitos reaetidos à Defensoria Pública ..... · . . . 
Inquéritos, baixados à De legacia ... .... . .... . . 

VII 
Feitos no T.J.AP . .... . . ................ . ... . . 
Feitos na Execução Cria inal .......... ... .. . . . 

••• • •• • •• •• e11 • • • • • de . . . . . . . . . . . . . . de 1. 9 .. . . 

VISTO 

Juiz de Direito Chefe de Secretaria 

HOVIHENTO ESlAT!STICO - VARA DO TRIBUNAL DO JOR I 
HODELO II 

H~S DE 
VARA: 
JUIZ DE DIREitO: 
JUIZ AUXILIAR: 
CliEFE OE SECRETARIA: 

Total de feitos toabados ....... . ......... . . . . 
Tota l de feitos arquivados ....... ..• ..... .... 
Total de precatórias devolvidas .. .. .... •..... 
Total de feitos red istribuidos ........ .. .... . 
Total de feitos entregues sea tras lado ...... .. 
Total de fe itos ea andaMento ..... . ..... . . ... . 

II 
Feitos toabados no mês ......... . ... . .... . . . . . 

III 
Feitos ~rquivados no • ês .......... ...... .... . 
Precatórias devolvidas no aês . . .. ........... . 
Feitos redistribuidos no • ês ........... . . .. . . 
Fe itos entregues à parte sea traslado no ~és . 

IV 
Handa~os expedidos ...... , .......... ....... .. . 
Handados de prisão e~pedidos .... ... . . ... ... :. 
Editais expedidos ................ .. . ... .. _ .. . 
O f i cios expedidos . .... .... . ... . ... . . .. ...... . 
Precatórias expedidas .. . .... .. .. ....... . .. .. . 
Alvar~s expedidos .. ......... ... . ... . .. .... . . . 
Precatórias recebidas . . ..... . : ....... . . ... .. . 
Julga01entos designados . . .... . . .. ..... . . .. .. . . 
Habeas corpus iapetr ados .. ... ............... . 
Despachos profer idos . ....... .... ...... .. ... . . 
Denúncias recebidas ... . .. . . . . . .. ... . . . ...... . 
Denúncias reje itadas ........................ . 
Fianças despachadas .. . . · -········ ·· ·········· ___ ___ 
Liberd~de provisór~a despachada ..•.. . . . · - ·····------
Inquéritos r~cebidos . ... .. . : ...... ... ..... . . . 

v 
lludiênci as realizadas ............. ........ .. . 
Interrogatórios realizados: . . . . .. ... · .. : ... · .. . 
Julga11ent0$ rea lizados .... .. ... ....... .... .. . 
Sentenças proferidas: 

1) De co~rito: 
a)Condcnatória • .. .. .... ...... ... ..... . . ___ _ 
b)Absolutória ....... . . ....... . . ... . . . . . 

2) Extinção da ouni bi lida de ...... . . .. .. .. ." 
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3) Outras. : .. · . .... . . . .. .. ...•. . •..•• • ..... ·_. __ 
Processos conclusos para sentença co" 

prazo excedido . . ......... • ; .••...•..... .. 
VI 

·Feitos re.etidos ao Contador ... . ... . . .. .. .. . 
Feitos reaetidos ao Ministér io Público . •. . . .. 
Feitos remetidos à Defensoria Pública . ...... __ 
Inquéritos baixados à Oel~gacia • .. . .. . ...•.. __ 

VII 
Feitos no T.J.AP .. . ..... , ......... .. ... . ... __ 
Feitos na Execu;ão Crieinal . • .. .. . . .. . . .. .. __ 

• ....... ... . .. . el!l • • • .. de . • . . . . . . . • • • . . de! .1. ? ••• • 
VISTO 

Juiz de Oireito Chefe de Secretaria 

KOVIHENTD ESTATISTICO - VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 
HOOELO IH 

H~S DE 
, VARA: 
JUIZ OE DIREITO: 
JUIZ AUXILIAR: 
CHEFE DE SECRETARI A: 

I 
Total de ·feitos to111bados ... ; ..•...... • : . ... .. 
Total de feitos arquivados . ....•....•........ 
Total de precatórias devolvidas . . .. . . ... ...•. 
Total de feitos redistribuidos . . . . .. ... . ... . . 
Total de feitos e ntregues se~ traslado . .. .. . . 
Total de feitos ea andaoento ....•.... .. . .... . 

li 
Feitos tombados no mês ............. : .. . - .. . . . 

III 
Feitos arquivados no aês . . . . . .. . . . ...... . ... . 
Precatórias devol vidas no Qês . .. . . . . ... .... . . 
Feitos redistr i buidos no ais . ...• .... . . . ... .. 
Feitos e ntregues à parte se~ traslado no Rês . 

JY 
Handados expedidos .. ........ .. ..... . . .. . ... . . 
Handados de prisão expedidos . ... . . ...... . ... . 
Ed,i tais expedidos .. ........ . .. ..... .. ..... .. . 
Ofícios expedidos ... ..... . ...... .. ...... ... · . . 
Preca tórias expedidas . . . ............ . ... .. .. . 
Alvarás expedidos ..... . ........... . . .. ...... . 
Precatórias recebidas ... .. . . .. . .. ... . . . . .... . 
Despachos proferi dos ... . .. •. . . . ........ . . . ... 
Denúncias recebidas ..... . ........ . ... . ... ... . 
Denúncias rejeitadas . . . . . .• .•... . • •. ... . ..... 
Inquéritos recebidos .......... .. .... ...... . . . 

y 

Audiências realizadas .. ..... ...... .. . . •... ... 
Interrogatórios realizados . .. . .............. . 
Sentenças proferidas : 

1) De mérito(Civel e Fa~il ia ) .. . . . . . . .. .. . 
2) De •érito(CriDinal) : 

a)Condenatória .......... ..... ..... . . . . . 
b)Absolutória .... ... . ......•......... . . 

3) Exti nção da punibilidade .. -. .......... .. 
4) Outras ... ... _ ............ .... ... ..... . , 

Processos conclusos parà sentença co~ 
prazo excedido .. . .. . . .. .. .... .. . .... ... .. . 

.VI 
Fe itos reaet idos ao Contador ..... . . . . . . .. . . . . 
Feitos re~etidos ao Ministério Público .. .. . . . 
Feitos re~etidos à Defensor ia Pública .... . .. . 
Inquéritos ba ixados à Delegaci a .... · .... .. . . . . 

. VII 

Feitos no T.J.AP ... .. ..... . ... . ..... ... ..... . 

• . · ••.•..•• . : . . . . e e . . • • • de . . . . . . . . . . . . . . de 1 . 9 ... . 
VI STO 

Juiz de Direito Chefe de Secretaria 

HOVIHENTO ESTAT!STICO - NO CRIME 
. HOOELO IV 

HIÕS OE .......... :·. · .. ...... : .. .. 
VARA: 1~ CRIHINAL bf SANTANA 
JU IZ DE DIREITO: 
JUIZ AUX ILIAR: 
CHEFE DE SECRETARIA: 

Total de feitos togbados . ......... ... . . ..... . 
Tota l de -feitos arq uivados . . . .. ....... . ..... . 
Total de precatórias devol vidas ..... . . . . .. .. . 
Total de feitos redistribuidos ...... . . . ..... . 
Total de feitos entregues sem traslado .. . .. . . 
Total de feitos ea andaMento .. . ... •.. ........ 

!I 
Feitos toilbados no ~:~és ...... ................ . 

III 
Feitos arquivados no 111ês ...... ......... .. .. . . 
Precatórias devolvidas no aês ............... . 
Feitos redistr ibuidos no Qês ......... . .. : .. . . 
Feitos entregues à parte se~ traslade no ~és. 

IV 
Handados expedidos .... .' . .. ... ... .. .......... . 
Handados de prisão expedidos . . . ....... . ..... . 
Editais expedidos .. . .... . ....... . . . ..... . . .. . 
O f i cios expedidos ........... . .. .. .... . . .. ... . 
Precatórias expedidas ... . .... .. . .. . . ...... . . . 
Alvarás expedidos ..... ............ . ...... . . . . 
Precatórias recebidas ....... .... .. ... ..... .. . 
Despachos profer idos ... . . . .... . . ............ . 
Denúncias recebidas ..•....... . . . . . . . ..... . .' .. 
Denúncias rejeitadas ........ .. . . . . . ......... . 

· Fianças despachadas . .. ... ... . .. ...... . ...... . 
Liberdade provisória despachada . ............ . 
lnquéri tos receb idos ............... ... . . .... . 
Habeas Corpus i epetrados .. : . .. . .. . .. . . ... .. . . 
Seções do Júri designadas ... . ... .... .. .. .. . . . 

V I 

Audiênc'ias realizadas ......... ..... .. ....... : 
Interrogatórios realizados . .. .. .. : ..... . . ... . 
Julgagentos do Júri realizados ... . ... ... .. . . . 
Sentenças oroferides: 

1 ) Oe lt~rito: 
a )Condenatória ........ . . . . . : ... . .. .... . 
b)Absolutória .. .... . ...... .... ....... . . 

2) Extinção da punibil i dade .. . . ...... . ... . 
3) Outras. : .... .... . . .. ... . ..... . . .. ... .. . 

Processos conc lusos para sentença coR 
prazo excedido .... -. - . . . - . - .- .. . . . . -.- . . -. 

Vl 
Feitos reaetidos ao Cor.tador ..... . ... ...... . . 
Feitos re11etidos ao Ministér io Pub lico .. .... . 
Feitos re~etidos ã Defensoria Públ ica .. . . . .. . 
Inquéritos bai xados i Oelegac ia . .. . . ....... . . 

. VII 
Feitos no T. J.AP .. ........... . ... .. .. ...... .. 
Feitos na Exec~ão Cr i11inal ..... . .. .. ....... . 

............... e11 . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 1. 9 ...• 
VISTO 

Juiz de Direito Chefe de Secretaria 

l 

' . -r·' 

)_ 

r 



MOVIMENTO ESTATISTICO 
ltOOELO V 

ttes OE ........................ . 

VARA IIHICA OA COtW«:A OE -----'----
JUIZ OE DIREITO: 
JUIZ SUBSTITUTO: 
CHEFE OE SECRETARIA: 

a) No Cível 
Total de Feitos toebadoa •.....••.•••••.••••.. 
Total de Feitos arquivados ••....••..•••••.••• 
Total de Precatórias devolvidas • ••.•••.•••••• 
Total de Feitos redistribuídos .••.. • .• . .• •. •. 
Total de Feitos entr~ues sea traslado •...... __ 
Feitos ft! andulento ..... .••••.•.••... : ..•.... __ 

&.l-Feitos toebados no .es •....•.••.•..••.... __ 
a.2-Feitos arquivados no .ês ............ .. ... __ 
a.3-Precatórias devolvidas no eês ••...•...... 
a.4-Feitos redistribuídos no eis ............. __ 
a.S-Feitos entregues j parte a/traslado no eês ___ 

b) No Cri~~e 
Total de Feitos tollbados •••.•.•..•..•....•... __ 
Total de Feitos arquivados ••.........•....... ___ 
Total de Precatórias devolvidas . ........... . . 
Total de Feitos redistribuidos .•.•...••..•... 
Total de Feitos entregues see traslado ......• 
Feí tos ee andaeento ......•.....•...•.....•... 

b.l-Feitos toebados no eês ...•••••••••••••••. ___ 
b.2-Feitos arquivados no eês ••.........•... . . ___ __ 
b.3-Precatórias devolvidas no eês .•.• ••. .. ••. ___ 
b.4-Feitos redistribuidos no eês •••.••.•••.•. ___ __ 
b.S-Feitos entregues j parte a/traslado no eês ___ 

TOTAL OE FEITOS EM AHOAHEHTO: a + b = 
11 

Mandados expedidos .............••.••••..•.... ___ 
Mandados de prisão expedidos ................. __ 
Editais expedidos ............................ ___ 
Oficios expedidos ............................ ___ __ 
Precatórias expedidas (Cível) .....•..••••.... ___ 
Precatórias expedidas (Criee) ................ ___ __ 
Alvarís de soltura expedidos ...•.••.........• ___ 
Precatórias recebidas ..••..•........•..••.•.• ___ __ 
Despachos proferidos ...••.•..........••.•.... ___ 
Den~nc~as re~e~idas ..••..... ...... ..••••. . . . . ___ 
Oenunc1as reJeltadas ......................... ___ 
Fianças despachadas .......................... ___ __ 
Liberdade provisória despachada .••.•........• ___ 
Inquéritos recebidos •.....•....... . ..••.••... 
Habeas Corpus i~trados ...................•• ___ __ 
Julga~~entos designados (Tribunal do Júri) .... ___ __ 

111 

a) Audiências realizadas: 
1.0) Cível ......•..•.•.....••............. 
1.1) Crieinal. ••••••••........ , .......•••• 
1.2) Faeília ..........•.•......••..•• ••... 
1.3) Infincía e Juventude .......•......... 

b) Sentenças proferidas: 
2.0) Oe eérito (Cível e Faeília) ......... . 
2.1) De eéríto (Críeinal): 

&)Condenatória ......•••• . ..........•. 
b)Absolutória .•.•.....•.............. 

2.2) De eérito (Infância e Juventude): 
a )Condenatória ......•.......•..•••••. 
b)Absolutóría .... . ..................• 

2.3) Extinção da P.Unibilidade ........•.... 
2.4) Hoeologatórias (Cível) . . .........•••. 
2.S) De extinção (Cível) ... ..... . ..... ... . 
2.6) Outras (Cível e Faeília) ... ....• ..... 
2.1) Outras (Criei nal ) ....• ••• . •.. .....• •. 
2.8) Outras (Infância e Juventude) ..... ..• 

c) sessões do Júri realizadas .......•.••..... 

d} Processos conclusos para sentença coe 
prazo excedido: . 
3.0) Civel e Faeilia •... •.•........ ....... 
3.1) Crieinal. .•........•...............•. 
3.2) Infância e Juventude ... .. . . ......... . 

IY 

Feitos re~~etidos ao Contador •.......•.••.•.. 
Feitos reeetidos ao Ministério Público ..... . 
Feitos reeetidos • Defensoria Pública ...... . 
Inquéritos baixados j Del~acia . .•• .•....... 

v 
Feitos no T.J.AP .......................... . 
Feitos na Execução Crieinal ••.........•. •..• 

.................... ..... de .............. de 1.9 ... . 

VISTO 

Juiz de Oi rei to Chefe de Secretaria 

PORTARIA N°. 088194-0IRETORJA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO 
AMARAL DE MELLO CASTRO, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe 
c:onfentm ~ llltigol14, inciso XXIV, do Decrelio (N) n•. 069, de 15 05.91 
e al1ígo 26, IIICI$0 XXII, do Regimento Interno e l8ndo em vista o teor do 
PA n•. 04»'94-DG, ' 

Resolve : 

O..lgnar oa &eMdorea abaixo rel8cionados 
para comporem a Comissão Permanente de ücn.ção ~ 
Eg~10 Tnbunal de Justiça, pelo periodo de um ano 111 partir de 01 de 
abril de 1894. ' . 

Membros s.tlvos: 

.. ______ . Presidente -·Luctval carvlllho do Andrade. 
......ar Eatlecial da PTesid6ncia, lcCado na Aasessona T6cnica de 
Controle lntllmo • ASTECIN; 

V~esidente . S6rglo ca- do 
Brtllo. Alllliliar Judic:*io, 1o1ac1o no Oepenamento Judic1ario SetDr de 
Biblicelce; • 

DIÁRIO OFICIAL' 

Membro · MAreio Rjglo Evangelista · 
Barroso, Auxiliar Judiciârio, loCado no Departamento de Planejamento e 
Orçamento - DEPL.AN e,. 

Secretária · Joslneta Cordeiro Tavares, 
Agente Jud~ria. loGda no Gabinete da Presid6ncia. 

06-ae ci6llCia, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL 
00 TRIIUNAI. DE JUSTIÇA u 00 NN>PA,, ......... , ... ~ ~ ' 

- f 

oe;tdl -DE MELLO CASTRO 
Presidente 

PORTARIA N°. 091194-DIRETORJA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILOO 
AMARAL DE MELLO CASTRO, Presidente do Tribunal de 
Ju.tiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe 
confenlm OS artigos 14, InCISO XXII, do Decreto (N) n•. 069, de 15.05.91 e 
26, inciso XX. do Regimento lntemo e tendo em vista o contido no PA n•. 
0838194-DG, 

Resolve: 

Conceder licença compensatória ao 
serventuáno Luiz Grott, Bacharel, Assessor JurídiCO da Diretoria
Geral do Tribunal de Justiça do Estado do AmaP'. no per1odo de 18 a 27 
de abnl de 1994, em razllo de nllo ter usufruldo o recesso forense na 
época pr8Vlsta no Regimento lntemo, face necessidades de serviço. 

Publique-se e reg1stre-se 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 23 de março de 1994. 

·~ t,,-LÁ 
Oes. H~DOAMARALOE~ 

Pres1dente 

C!MARA 1.1NICA 

APIT!MENTO À PAUTA 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desem 
bargador MÁRIO GURTYEV, Presidente ·da Egri 
gia câmara ~nica, faço ciente a todos os in 
teressados e aos que virem o presente EDl 
TAL, ou dele conhecimento tiverem, que no 
dia 05 (cinco) de abril do ano em curso (te~ 
ça-feira), às oito horas ou em sessão subs~ 
qüente, na Sala de Sessões do Plenário, reª 
lizar-se-á a 81~ Sessão Ordinária para Jul~ 
mente de processos adiados constantes de pa~ 
tas Já publicadas, os apresentados em mesa 
que independem de publicação e mais os s~ 
guintes processos: 

APE1AC0ES CRDIINAIS 

li!_11l- Apelante: PAULO RONALDO DA SILVA SQ 
ARES - Advogado: Dr. NILSON ALVES COSTA (DEF. 
PrtBLICO) - Apelada: JUSTIÇA .PrtBLICA - Relª 
tor: Des. LEAL DE MIRA - Revisor: Des. CARMO 
ANTONIO. 

N2 181 - Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA -Apelado: 
SEBASTIANA OLIVEIRA ROCHA - Advogado: Dr.JOR 
GE WAGNER COSTA GeMES - Relator: Des. LEAL 
DE MIRA - Revisor: Des. CARMO ANTONIO. 

N2 188 -Apelante: JUSTIÇA PrtBLICA -Apelado: 
CRISTIANE ALVES DOS SANTOS - Advogado :Dr.LEQ 
NARDO DA SILVEIRA EVANGELISTA (DEF. PrtBLICO) 
- Relator: Des. LEAL DE MIRA - Revisor: Des. 
CARMO ANTONIO. 

N!l 200 - Apelante: MÁRCIO DE LIMA BARBOSA 
Advogado: Dr. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS (DEF. 
PÚBLICO) - Apelada: JUSTIÇA PrtBLICA - Relª 
tor: Des . LEAL DE lliiRA - Revisor: Des. CARMO 
ANTONIO . 

Macapá-AP, 28 de março de 1994. 

Chefe 

31 VAF.A CRIMINAL 

KNIMENI'O ESTATÍSTICO- 00 CRIME 
MÊS: Fevereiro 

VAJI.A: 31 Criminal 
JUIZ DE DIREITO: J.Bratti 
OiEFE DE SEX:RETARIA: Maria I.essenir lblteiro Alves 

I 
Total de feitos tarbados ........................ . 
Total de feitos,arquivados ..•. .•• •.. . ..•••... .... 
Total de precatorias devolvidas •••..•..•.... •.••• 
Total de feitos redistribuÍdos .• •.... .....•.•••.. 
Total de feitos entregues sem translado .•.•••.•.• 
Total de feitos em andlrnento ..•.•••• •.• _ •.•• ••. • •. 

· II 
Feitos tombados no mês ••.•••..••.•••••••••.••••.. 

III 
Feitos,arquivados no mês ••. ~····················: 
Precatarias devolyidas no ~s ....•••••••.•.•••••. 
Feitos redistribu!dos nomes •.••••••.•........••• 
Feitos entregues a parte sem translado no mês· •••• 

IV 
MEI1dados eXped.idç?s •••••••• ro •• •••••• ••••• - ••••••• 

Mandados de prisao expedidos •.•.•.•.••••.••.••... 
Ed.! tais expedidos ••..••..••.... ••.•••• •...••..•••. 
OficiO!} expedidos ....•.•.••••.•...•.......•.••••• 
Preca~rias expedidas ••••................•••••... 
AI~ expedidos •.• •••••..• •.•. ••• .. ..•.•...• .• • 
Precatorias recebidas ........................... . 

1.245 
750 
95 
29 
04 

249 

24 

00 
03 
00 
00 

63 
01 
01 
44 

{X) 

00 
02 

Pág.5 

Despachos proferidos............................. 76 
Deru'lcias recebidas.............. . ............... 19 
DenÚncias rejeitadas................. ....... ..... 00 
Fianças despai::hal;las. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 00 
Liberdade provisoria despachada..... .. ........ . .. 00 
~ritos recebidos............................. 04 
Habeas Corpus impetrados......................... 00 

v 
Audiências. realizadas ••••••.• • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • 26

13 Interrogatorios realizados •••••••••••••.••••••••• 
Sentenças proferidas: 

1) De meri to.................................. 41 
2) Extinção da punibilidade. .................. 03 
3) (Ãitras..................................... 03 

Processos conclusos para sentença can 
prazo excedido.......... ..... ................. 00 

VI 
Feitos remetidos ao Contaà9r •••• :················ 00 
Feitos remetidos~ Ministerio fUblico . .... . .... . 62 
Feitçs remetidos à ~fensoria PUblica.. ...... . ... 04 
Inqueritos baixados a Delegacia.................. 00 

VII 
Feitos no T.J.AP.. ....... ................ ........ 17 
Feitos na Execução Crúninal...................... 101 

~apá-AP,10 de março de 1994. 

~17_ M1 I.e~uM:Àlves 
~~~rei to Chefe de Secretaria 

41 ~a Criminal 

EDITAL DE CITAÇÃO = Prazo 30 dias 

DE ...... VITOR FERNANDO DE ARAÚJO DIAS, brasileiro, 
solteiro, ambulante, filho de Alcides Quadro Dias' 
e de Ely AraÚjo Dias. 

Finalidade .... Citação para defender-se na Açao Pe
nal nv 030, devendo comparecer a este Juizo no dia 
02.05.1994, às 12:00 horas , para ser interrogado. 
Sob pena de revelia. 

Sede do Juizo .. .. FÓrum de Macapá, 41 
à Av. FAB, 1737 

n.\_Mao:~d 
~ARDO FREI 'CO 

Juiz de Direito 

TITULAR 

41 Vara Criminal 

Edital de Citação - Prazo 30 dias 

a Criminal 

DE ...... MARCOS ANTONIO GARCIA, brasileiro, soltei-
ro, filho 9e Maria Madalena Garcia. 

Finalidade . .... Citação para defender-se n~ Ação • 
Penal nv 030, devendo comparecer a este Juizo no • 
dia 02.05.1994, às 12:00 horas, para ser interroga 
do, sob pena de revelia. -

..... ~ . 
EDUARDO FREI C TRERAS • 

· Juiz de Direito 
TITULAR 

41 Vara Criminal 

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo 30 dias 

~E · . ... MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO,brasileiro, sol 
teiro , filho de João Silva e de Maria Felesmina do~ 
Santos. 

FINALIDADE ..... CITAÇÃO para defender-se na Ação Pe
nal n2 1003, devendo comparecer à este Juizo, para' 
ser interrogado, no dia 02.05.1994, às 12:00 hrs, • 
sob pena de revelia. 

41 Vara Criminal ' 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo 30 dias 

DE ..... BENEDITO MONTEIRO CARDOSO, brasileiro, sol
teiro, filho de Alcino Silva Cardoso e de Alva Mon
teiro Cardoso, 

Finalidade . . . . Citação para defende r- se na Ação Pe
nal nv 825, devendo comparecer à este Juizo para '' 
ser interrogado, no dia 02.05.1994, às !.:00 horas. 
Sob pena de revelia. · 
~ede do Ju' .. FÓrum de Maca , 41 V a Criml inal 
a Av. FAB 1 . 

Macapá, 2il d o de 1994 
~~,_.-.~ ~ 

EDUARDO FRE TRERAS • \ 
Juiz de Dir·ei to 

TITULAR 



Macapá, 29-03-94 

4ª Vara Criminal 

'Edital de Citação ~ Prazo 30 dias 

DE.· •••.• . RAIMUNDA CHAGAS, brasi lei r a , solteira, fi 
lha de Bernardo Chagas e de Joaquina Vie~ra . 

Final!dade .... Citação para defeQder- se n~ Ação p~ 
nal ~- 1055, devendo comparecer a este Juizo, para 
ser 1nterrogado , no dia 02 .05 . 1994 , as 12 :00 horas 
sob pena de revelia. ' 

~ede do Juizo . . .. Forum de r~acapá , 4• ~a Cr i min 
a Av. FAB , 1737 . t. 

Macapá, 22 m~d 1994 

o-... ~ .. 
EDUARDO FREIRE ONTRERAS 

Ju1z de Direito 
TITULAR 

/ 

4ª Vara Criminal 

Edital de Citação - Pr azo 30 dias 

DE ..... DOtUNGOS DA SILVA , brasil e iro , solteiro , '' 
pintor , fi lho de Izaura da Silva Carvalho . 

Finalidade: Citação para defender- se na Ação Penal 
ne 1016, devendo comparecer ~este Juizo, para ser 
interrogado no dia 31 . 05 .1994 , às 12 :00 hor as , sob 
pena de revelia . 

Sede 
à Av . 

o .... FÓrum de 
37 . 

1'\. _Macapá , 22 
v-~~ 

EDUARDO FR 

O DOO'l'OR JOSÉ LOCTANO DE ASSIS, !lfol. 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FDRUM DA 
CCMARCA DE SAm'fiNfl, 00 USO DE SUAS 
ATRIIUIÇÕES Lffi.\IS, ETC ••• 

Considerando as informações constantes no 
tenro de declaraçÕes prestadas por MARIA SUELI LOPES TRIN
DADE pera1te o douto JuÍ zo cta 2! . Vara Criminal desta Co-
mafca; 

Considerando, tamém, o dever de apuração 
ilrediat.a elas i rregp lar i dadcs denunc i adas à ru to ri dadc ccm
petcnte; 

Considernndo, ainda, o dever de observân
cia pelp servidor elas nor:mas legais c rcgu léi!Cntarcs c bem 
assim a proibição de valer-se do cargo para lograr provei to 
pessoal ou de outrem em detrirrento da dii?Jlidadc da função 
pÚblica(artS. 132,VI, 133 , IX - Lei n2· 066/93 c art. 35, II 
do Provirrento n9 001/92 da Corregedoria Geral de Justiça) ; 

Considerando, que o fato denunciado cons
titui, em tese; o delito descrito no art. 321 do CÓdigo 
Penal Brasi leiro; 

RE SOLVE: 

Inst.all--ar Processo Acininis trativo .Disci
plinar em .desfavor do serventuário RENATO CÉSAR VIEIRA DA 
SILVA a fim de apurar possÍveis t'rregularidades aàninis t ra
tivas apontadas nas dec l arações prestadas por MARIA SUELI 
LCPES TRTh'DADE, cuja Canissão Processa1te será integrada 
pelos serventuários estáveis JOSÉ ALVAOO MAOOREIRA IOJESTO, 
Técnico Jt.'diciário, MAOOEL ADJARD DE ANDRAD e ELZA LOOO 
RIBEIRO, a rtlos oc~..~p<ntes do Cargo de Ofici · de Justiça, 
aos quais será detenninado o prazo de 30 di a contar de 
24 .00.94 para elaboração de re latório detalh de todos os 
fát.cs então apurados. 

Nos tenros do art. 162 ' da 
detenninar o afastarento do referido servido 
de 30 dias, sem prejuÍzo de rerrtrJCração. 

n9 066/93, 
pelo prazo 

\ 
\ 
\ 
\ 

JUIZO DE DIREI TO DA COMARCA DE ~lAZAGÃO 

AUTOS N9 143/94 DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO·MEIO AMBIEN 

TE E RECUR SOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

EXECUTADO J . · B. FLEXA 

EDITAL DE LEILÃO 

A Doutora MÁRCIA ALVES ~~RTINS LÔ

BO , MM. JuÍza de Dire ito da Comar ca de Mazagão 

Estado do Amapá , na forma da· Lei etc ... 

DIÁRIO OFICIAL 

J. B. FLEXA, no Átrio do Edif.Í.ci o" do FÓrum de 
Mazagão, sito à Avenida Intendente Alfredo Pin
to, s/n9 no dia 15 DE ABRIL DE 1994, ÀS -10:00' 
HORAS, em Le i·l ão no preço igual ou a c i ma da ava 
liação, tendo o BEM a seguintes càracter.Í.stica: 
01 (uma) Máquina de Lavar Roupa, marca ARNO, sé 
_r i e n2 0100083, 240 W, 60 HS, com o valor em 
CR$ 103 . 207-,0o, e valor em U,FIR 75,90, fica o ' 
Executado intimado da data deiignad~ a~ravés des 
te EDITAL , caso não seja intimado pessoalmente~ 
E, . quem quizer arrematar o Bem , deverá compare 
cer no dia, data e local determinados, ciente de 
que a venda será feita à vista, em dinheiro em 
espécie ou atrvés de· cheque visado , ou ainda 
mediante cauÇão idÔnea. 

E, para que todos cheguem a ter co 
nhecimento e, pricipalmente os i nteressados, pa: 
ssou o presente EDITAL em mais de três v·ias de 
igual teor, que sera fixado em locai de costume' 
e publicado no fqrma da Lei. 

CUMPRA-SE na forma e sob as penas' 
Dado e passado nesta cidade e Comarca • 

Estado dias do 

.· . 
&DITAL PARA RIDISTROS DAS .CHAPAS A SLSIÇÃO D.\. 4'DIRml!UA 

O Presidente do SEVTSA, no uso de suas atribuiçÕes 
legais que lhe são conferi das pelo Sstatuto, por motivo su-
per-t eniente, !'esolve prorrogar o prazo até às 18:00 hs do · 
dia 25 de março de 1. 994, para registros das chapas pa ra co~ 
correr a eleição da 4• Diretoria da ~tidado , devendo os pedl 
dos serem através do requerimento endereçado ao Presidente ' 
do S~~. em duae vias e instituido com os seguintes doeu

mentes: 
a) Ficha de qualifi cição assinado pel o candidato em ' 

duas v~as, p ; eparado pelo próp rio candidato, na qual devorá 
cons tar, nome completo, Filiação, Nacionalidade, Naturalida
de, NÚmero da .carteira de Identidade, CIC, ~do;reço atuali- . 
zado, ~rasa a que pertence ou proprietário, cargo que _oc~ 
pa. 

b) Anexar Ficha de qual ificação, doc~~entos autenti-
cados: Carteira de Identidade, CIC, Contrato Social, ou 
Alteração que comprove a condição de titular, sÓcio ou Dir~ 
tor com poderes de Administração da Empresa associada, ou 
Procuração registrado em cartÓrio. · 
O Registro faz-se- á na secretaria do SI~DICATO no horário I 
indicado no p rasante &l.i t al , sendo f ornec ido reei l?o da en -
trega da doc~en~ação apresentada. 

Serão recusado o regintro da chapa que não conti. 
ver o total dos candidatos, efe tivos que são: DI~5r0~ P1~l 
D3:;T ;;, DI'l3'roR s:;;cq>'J'ÁRIO AllG~:IST't\TJVO , DI'l>ro?. "X:CXOV. ICC ' 
!"'NAXCSI~·, DIRmlR D!i: ASSlP.1TOS S~URANÇA, DI'!Sl'C1 :JZ ASSU] 

TOS ST~DIGA IS, e pel o. mtinOs a metade dos respect ivos suple~ 
toa, ou que não esteja acompanhada das ~ichas de qualifica
ção de todos oe candidatos , preenchi dos ~ ass inad_os, bam 

como dos document os exigidos . 
Verificando-se irregularidades na document ação ' 

ap resentada, será o requerimento -do Registro ~otificado pa
ra sup r i -l o no prazo de 48 (quarenta e oit o) horas. 

~gotado o prazo, a correção das irregularidades 

o registro da chapa será recusado, 

Y.acapá-AP, 23 de Ma rço de 1.994. 

RAIJ.:!P.I.iXl COIUlSIRO VAL ~'TS 
•Presidente. 

Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais 

Prefeitura de Macapá 

TER!I\C; I-E JUS1"'IFICATIVA NQ OI o /94 - s E !11 E D 

. P.A~IFICC:/~ . f,>:,.l . 

Ã~C~ALt; PAES 
, FEITO J',1 HICIPAL DE 1-:ACAPÁ 

HlEXI:3ILIDJ\DE DE L:i:CITAÇÃO . 

UNIDA1JE : SECRETARIA 1il.NICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FAZ SABER a todos os que o presen-

te EDITAL virem ou del e conhec imento tive r em que OBJETO : AQUISIÇÃO I :É 200ü (DC•IS MIL ) KG DE. FARI -
o Porteiro do Audi tÓrio , devidamente autori zado ' NHj. DE TAPIOCA ESF'}:CIAL A CR$ 1. .350 , 00 KG 
ppr este Jui zo , promoverá em HASTA PÚBLICA, a 
venda do BEM abaixo discriminado , penhorado nos TG1AIIZANDO CRS 2 . 700 . 00C , OO . 
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Ser:hor Pl efeito : 

Considerando a necessidade 
de a~uisiçãc de farinha de tapioca para ccmrosjção 
da merenda eecolar para os alunos das Escolas da 
Rede rillnicipaJ. de Ensino, ~, considerar.do tratar
se de gêmro Feredvel, destinadc aos objetivos de 
programa de alimer,tação escolar, pode ser ad~uirj. 
do direta.rr-.ente cem dispensa de lici taçãc, nos ter 
mcs do Art. 24 - XVII, da Lei nQ 8.666/93, de 2l 
de junho de 1.993. 

Assim sendo, solicitamos a 
ratificação de v. Exa·., na presente Ju.stificativa, 
~ara ~ur: possamos adq_t:.irir o referido produ.to, mé.n 
dando putlicar pa Imprensa Oficial, de ccnformida 
de con: o Art" 26 c.o mesmo Diploma Legal. -

Macapá AP), 25.03 .94 . 

SECnET.illiO I1 
CALHÃES 
DI< EDUCAÇÃO 

'I'ERMO DE JUS'l'IFJ CATIVA Nº 0 L l/94-S:níf:D 

. P.A=c~ls( 
'Ao :~:osfo-i:A ~ · T,Éo PAES 
!TO Mú~ICIP~~ DE MACAPÁ 

ASSUNTO: INlXIGIBILIDADE DE LI CITAÇÃO 

YNID : SECRETARIA MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO 

C:CJFTÓ: AQFISIÇÃO Df 47 5 KG DE FHANGC CONGELA. 

DO E 3.3 KG DE CARNE !liOIDA. 

VALOR: C!\$ l. 5CO , 00 KG FRJ\NGC E CR$ 2 . 400 , 00 

KG CA~b MOlDA , TOTALIZANDO CR$ 911.700,00 

FIHMA A1JJ UDICA1JA: SAN1"'0S & l\'lACIEl LTDA 

SeP~or Prefeito : 

Considerando a necessidade de 
aq_uisiçãc de frar.co e carr•e mcida para compos i 
são da merenda escolar aos alunos da rede mu:::
nic i p::.l d€· ensino , destinado ac atendimento do : 
objetivos do Procram8 de Alim entação Escolar· , 
pode ser adqc·.irido diret arr.ente· com disper:sa de 
b c i taçãc , por t ratar- se de gênero perecÍvel, 
no~ temo <"- do Art . 24- XVII da Lei nº 8 . 666/9) . 

Assim sendo , solicitamos a r a 
tificaçãc de Vossa Excia. na presente justifl 
cat iva , parH q_ut, poE-samoE- adqu.irir o r eferido 
produto , m;;.ndandc publicar na ·Imire:r.sa oficial 
de Estado , de conforwidade com o Art . 26 de 
reeE.mo Diploma Le~al. 

IllacapJ_)rfi_p_ ,)~: ":5 :J.3 -94 

~-}iMALriZEs 
SECF.EI·.ill.IO IITIJ!'liCIPJ\L DE EDUC.P.ÇÃO 

SECBETARIA IIDIIICIPAL DE SAÚDE 

TKRIID DE .JUSTIFICAÇÃO 

RATIFICO 

Em, I I 

JOAO BOSCO PAPALEO PAES 
PREFEI TO MUNI CIPAL DE MACAPÁ 

ASSUNTO : INEXIBILIDADE DA LICITAÇÃO - LEI N9 
8.666/93 
EMPRESA ADJUDICADA : VIAÇÃO RIO GRANDESE- VARIG 
S/ A 
UNIDADE ADMINISTRATIVA : SECRETÃRIA MUNICIPA~ 
DE SAÚDE 
VALOR ORÇADO : 2 .000.000,00 

Submetemos à supe ri or cons-ide ração 
do Exm2 . Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ, e 
justificativa abaixo , para efeito de ratifica 
ção, referente a nota de empenho N.E . n2 /94= 
SEMS, no valor de CR$ 2 .000.000,00 ( DOIS MIL 
CRUZEIROS REAIS ), em f avor da firma ac ima men 
c ionada , objetivando o custeio de despesa com 
pássagens aereas. 

.JUSTIFICATIVA: 

01 - CONSIDERANDO que, em razão da necessidade 
de constantes desl ocamentos de servidores da 
Secretaria Muni c ipal de SaÚde para outras Uni 
dades Federativas; 
02 - CONSIDERANDO que, esses des l ocamentos vi 
sam a atende r interesse~ da Administra~ão Muni 
cipal, ~endo imprescin9i ve l a utili zaça9 de em 
presa aerea concessionaria do serviço publico-:-
0~ -CONSIDERANDO que, existe,.a TABA,-, sÓ que 
na9 faz para todo Brasi l (Belem, Jari, Oiapo 
que ), a tua lmente a empresa acima mencionada ê 
a uni ca atuando no E§tado , com conexão perma 
nent e para todo o Pai s. Diante· do expos to, . õ 
se rvi ço enquadra-se na situação de inexigibil i 
da de da lici tação, previsto no i nc i so I do Art. 
25 da Lei n2 8.666/93 -e ~endo assim, sol i ê ita 
mos a Vossa Excel ência que r a ti f i que o pre se~ 
te Te rmo, mandando publicar na I mprensa Ofici 
al no prazo de 05 (cinco ) dias , contados da rã 
ti ficaçao, conforme o disposto Art . 26 do mes 
mo diploma l egal. 

Macapá , 23 de março de 1994 

·- , ;~ 
-~ 

Autos n2 143/94 de Execução Fiscal que o I NS- FIRMA : _CE.ESA _ CC·b:ÉRCIO REPHESEI;TAÇÃC' E SEHVIÇO !Dr. Jcsl fP. rr ,,. c0onte1 da Ôl/.., 
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