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LEIS 

Lei N2 o1so de 06 de A B R I L de 19 74. 

Autoriza o Poder Executivo a 
contrair emprést~mos, realizar 
operações externas ou internas de 
natureza financeira, oferecer 
garantias vinculadas e dá outras 
providências. 

O qovenuufor dCJ 'Estaáo áo .9l.mapá 
FAÇO SABER QUE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA E EU 

SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a 
contratar empréstimos e realizar operações financeiras, até 
o limite de Cinquenta Milhões de Doláres norteamericanos 
(US$ 50.000.000,00) , ou o seu equivalente em outras moedas 
estrangeiras , ou na moeda nacional, junto a estabelecimentos de 
crédito situados no país ou no exterior, destinando-se os 
recursos obtidos a custear as despesas com a efetivação de 
projetos, obras e serviços integrantes do Plano de Trabalho, 
consoante regras de prioridade a serem estabelecidas. 

Parágrafo único - "0 Plano de Trabalho referido 
neste artigo diz respeito ao Detalhamento Suscinto do Plano de 
Trabalho para o emprego dos recursos provenientes do empréstimo, 
parte integrante desta Lei• . 

Art . 2° - Para garantia e contragarantia do 
principal e dos acessórios das operações realizadas na forma do 
artigo precedente, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar 
parcelas de quotas do Fundo de Pdr~icipação dos Estados, na forma 
do disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, 
ou, no caso de sua extinção de parcelas de recursos que lhes 
sirvam de sucedâneo, outorgando às Instituições Financeiras 
mutantes os poderes necessários a tornar exequíveis as garantias 
oferecidas, no caso de eventual inadimplemento, sem prejuízo das 
garant ias do Tesouro Nacional. 

§ 1 ° - Os poderes conferidos ãs Instituições com 
base no caput deste artigo somente poderão ser utilizados nas 
situações de não pagamento das obrigações contraídas em seus 
respectivos vencimentos. 

§ 2° - Para.a formalização da garantia autorizada 
e a outorga de poderes para sua exequibil idade, serão aplicadas 
as normas da Legislação pertinente. 

Art. 3° - O Poder Executivo consignará nos Orça
mentos Anuais do Estado durante os prazos que vierem a ser 
estabelecidos para os empréstimos contraídos as dotações 
suficientes às amortizações do principal e dos acessórios 
resultantes do cumprimento desta Lei. 

efetuar a 
destinados 
operação de 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a 
cobertura de créditos suplementares e especiais 
ao Programa de Obras do Estado, nos limites da 
crédito desta Lei. 

Art. so Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadqS as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 06 de abril de 1994 

,rwt~i!t 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

ANEXO DA LEI N° 0150 DE 06 DE ABRIL DE 1994 

DETALHAMENTO SUCINTO DO PLANO DE TRABALHO PARA O EMPREGO 
DOS RECURSOS PROVENIENTES DO EMPRÉSTIMO EXTERNO 

TRAPICHE ELIEZER LEVY 

Destinado ao atendimento de embarque e desembarque de 

caroas e terminal de passageiros na capital do Estado do Amapá. 
~ Acresce ainda a função de área de lazer, recreação e turismo 

tradicionalmente praticados pela população da cidade ~e Macapá . 
A construcão do trapiche com estrutura m1sta de concreto, aço e 

madeira será a solucão definitiva, encerrando, de vez com as sucessivas e 
onerosas reformas por que vem passando, propiciando, igualruer:tte, que se 
co~solide a exploração do transporte fluvial do Estado, com segurança e 
ba1xo custo operaciOnal. 

CANAL DO BEIROL 

O Canal destina-se a realizar a macrodrenagem das águas 
pluviais nos bairros de Santa Rita, . Buritizal e ~eir!JI . tendo como 
consequência o enxugamento das áreas 1.n~ndadas, meln!Jna de saneamento 
das respectivas áreas e melhores cond1çoes de salubndade, segurança e 
qualidade de vida da população beneficiada . 

DRENAGEM DO CANAL DO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO 

Este Canal, que terá ligação com o c.al!al do J~ndiá tem por 
finalidade básica a macrodrenagem das águas pluv1a1s nos barrros Perpétuo 
Socorro e Baixada do Japonês, ensejando a obtenção dos mesmos 
resultados aludidos para as obras do Canal do Beiral. 

CASAS POPULARES 

Um dos grandes problemas enfrentados pelo Governo Estadual, 
como de resto se dá em todo o País, é 9 déficit habitacional, que se vem 
agravando com a criacão e instalacão da Area de Livre Comércio de Macapá 
e Santana - ALCMS -·fenômenos que ensejam a expectativa de geração de 
empregos, daí decorrendo o. aum~nto do fluxo migratório, adicio':ando-se às 
mazelas preexistentes de mvasoes em áreas alagadas da c1dade, sem 
quaisquer condicões de subsistência. Além de prosseguir no empenho já 
demonstrado neste setor, com a edificação de centenas de casas populares 
haverá, com os recursos oriundos da operação, a enfat1zação de projetos, 
visando a minimizar esta tenebrosa questão social. 

Com a alocacão de novos recursos, pretende o Governo do 
Estado do Amapá dar continuidade ao programa que vem executando com 
recursos próprios, construindo aproximadamente 2.000 novas moradias em 
Macapá e 500 nos demais municípios. 

RODOVIA REGIÃO DO PACUÍ/FOZ DO RIO GURIJUBA 

Objetiva interligar através de rodovia um pólo de atração turística 
potencial a uma localidade de reconhecida vocação pesqueira e ag ropecuária, 
o Bailioue. · 

Como decorrência da obra rodoviária surg1rpo núcleos 
econômicos voltados para a produção da pesca artesanal , <igricultura e 
pecuária, através da iniciativa privada ou sistemas cooperativos, tendo como 
eixo de escoamento a rodovia em apreco, proporcionando o desenvolvimento 
de toda a reg ião, ao longo do percurso.· ·· 

Competirá ao Governo Estadual estimular os sistemas 
econômicos mais adequados ao desenvolvimento da região beneficiada pelo 
empreendimento. 

Registre-se que a região é sumamente propícia à exploracão 
racional e consciente do tu rismo ecológico, em vista da beleza natural que a 
caracteriza, ante à presença de lagos, igarapés e matas, além de ensejar o 
escoamento da produção de todo o arquipélago do Bailique. 

ASFALTAMENTO DA BR-156 E PRINCIPAIS VIAS DOS MUNICÍPIOS DE 
MAZAGÃO, AMAPÁ, CALÇOENE, OIAPOQUE, PORTO GRANQE, LARANJAL 

DO JARI E DOS DEMAIS COM FLUXO INTENSO DE VEICULOS 

. . . Não .existe qualquer controvérsia sobre o significado econômico 
soc1al e mtegrat1vo desta obra, verdadeira mola da redenção do Estado do 
Amapá, iniciada com pioneirismo e dificuldade ainda à época do Território 
Fe~eral do Amap.á, se tornan~o .imprescindfvel sua .i'!'e~iata conclusão, que 
tara surg1r, Inevitavelmente, 1numeras estradas VICIOals e determinará a 
fixação de núcleos urbanos ao longo de seu notável t racado. 

Para tanto, são indispensáveis os recursos externos, de fácil e 
célebre retorno. 

Por outro lado, a captação dos recursos pretendidos 
prop~~ci.on~rá a!J GEA condições de também asfaltar as principais vias dos 
mumc1p1os mtenoranos, tanto na área urbana como na rural. 

SANEAMENTO Bi\SICO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

. O Estado do Amapá apresenta condições precária~> no que tange 
ao abastec1ment<;> e. ágl!_a potável ou_ tratada para sua população. 

A pnonzaçqo na soluçao deste angustiante probla':na torna-se 
nec.e~_;;á ri.a e inadiável, de modo a tornar viáyel a médio prazo a superação de 
def1C1enc1a de tal natureza em setor VItal de garantia d~ saúde da 
comunidade. 

Macapá atende, por exemplo, apenas 50,47% de sua população 
com regular abastecimento de água. 

o. sistema de abastecimento de águ_? alberga dois tipos, a sabe.r: 
S1stema Central - Com captaçao de água bruta do Rio 

Amazonas, passando pelo processo clássico de tratamento (Fioculacão 
decantação e filtração) . · ' , 
, . , Sistemas Isolados - Que se caracterizam pela obtenção do 
hqu1do tio subso.lo! através de poços tubulares, que necessitam de 
tratamentos espec1a1s para a desferrizacão. 

O Sistema Central produz Úma vazão de 550 litros/segundo e os 
~istemas Isolados 200 litros/sf)gundo, perfazendo um total de 750 
litros/segundo. 

Serão necessários investimentos macicos para chegar-se a uma 
oroducã<;_> de vazão em torno de 1200 litros/se'aundo. em uma fase 
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emergencial ficando par~:~ uma segunda fase a ampliação do sistema para 
atingir-se a 2200 l itros/se~;~undo. 

Com tais providências, e em ~avendo a alocação de recursos de 
vez que o novo financiamento para o prosseguimento das ·obras do Projeto 
201 O ainda se encontra em fase de consolidacão da Carta de lntencão, 
espera-se alcançar atendimento da ordem de 87% da população da capital 
amapaense. 

SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

É alarmante este servico, constatando-se que em Macapá apenas 
3,14% da população dele. se beneficiam, estando em período de conclusão a 
elaboração de projetos de alto nível para enfrentar a questão, sendo 
imprescindíveis os recursos para sua implementação, a fim de ampliar em 
escala m agria o atendimento à população, o que, induvidosamente, terá 
consequências positivas nas condições de saúde de t odos. 

PROJETO DE AMPEL~~f~g_t~g ~~~1ED~AgcPÃaÃ~1ÇÃO DE ENERGIA 

Justifica-se atender a demanda reprimida dos Municípios . do 
Estado e proporcionar o desenvolvimento sócio-econômico das regiões. 

Objetivo - ampliar o parque da CEA no interior do Estado, com a 
instalacão e montagem dos motores russos nos Municípios de Oiapoque (3 
unidadésl, Amapá (3 unidades) e Laranjal do Jari (3 unidades), deslocando as 
unidades de menor porte atualmente instaladas nesti:)S. Municípios para os 
demais ainda não atendidos satisfatoriamente. Ressalte·-se que a Usina 
Termoelétrica do Município do Amapá visa também atender os Municípios de 
Calcoene e Tartarugalzinho e áreas limítrofes. 

· Metas - proporcionar ao homem do interior o benefício 
advindo da energia elétrica, com qualidade e continuidade necessárias ao seu 
desenvolvimento. 

DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO AMAPÁ 

Justificativa - paralelamente às ações destinadas à ampliação da 
capacidade de geração de energia elétrica, torna-se necessário melhorar a 
qualidade .de fornecimento de energia e a expansão da rede de distribuicão, 
inclusive medição e faturamento, para atendimento da demanda reprimida e 
do crescimento populacional das localidades, ainda sem esse beneficio 
social. 

Objetivo - melhorar os níveis de tensão de fornecimento e 
expandir o atendimento elétrico no Estado do Amapá. 

Metas - atender à população dos novo!? loteamento de áreas 
periféricas, das áreas de expansão urbana prevista. 

HOSPITAL DE LARANJAL DO JARI 

O Governo do Estado do Amapá vem construindo com recursos 
próprios e extra-orçamentários. referido equipamento hospitalar, cuja 
finalidade principal é dotar o Município de condições de atender a demanda 
considerável hoie existente. a aual com decorrer do temoo tende a aumentar 
em funcão da sua localizacão geográfica . Ao ser entregue à população, o 
Hospital' de Laranjal do Jari deverá estar totalment~ equipado com uma ~rea 
éonstruída de 3523 m2· com capacidadepara 50 le1tos. 

CENTRO DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI 

. . A explosão demográfica do Município de Laranja l do Jari 
pnnc1palmente _em sua sede, em função do .P~ojeto Jari,_ levou o surgimento 
de novas localidades sem as dev1das cond1coes de saude. A localidade de 
Vit~ria do Jari, tan:'bém conh~cida co_mo Be'iradinho, é um exemplo real do 
fenomeno populaciOnal retendo, obngando por conseguinte o Executivo 
Estadual a investir em todos os setores fundamentais . Assim vem sendo 
reformado, ampliado e equipado um Centro de" Saúde que irá atender a 
população residente e das adjacências, evitando por conseguinte o seu 
deslocamento para a sede do Município. Terá 784,63 m 2 de área construída 
c~m as . seguintes dependências: gabinetes odontológico, médico é 
gmecológ1co; enfermarias, laboratórios, vigilância sanitária imunizacão e 
pronto atendimento. ' · 

CENTRO DE REABILITAÇÃO·.E FISIOTERAPIA 

O Governo do Estado do Amapá dentro de seu programa de 
trabalho busca exaustivamente dotar o setor de Saúde de unidades médico
hospitalares fundamentais as necessidades da população. Assim vem 
construindo, reformando ampliando e equipando os mais diversos setores de 
saúde. 

A construcão do Centro de Reabilitação . e Fisioterapia é 
fundamental dentro da ·linha de ação do setor por tratar-se d~ um segmento 
que envolve recursos humanos e materiais com alto grau de especialização. 
O referido Centro contará com 1403 m2 de área construída e equipamentos 
especializados. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

Com o advento do Amapá Estado vários segmentos institucionais 
mereceram por parte do Governo Estadual a devida atencão no tocante a 
implantacão da infraestrut ura f ísica necessária ao seu funcíonamento. Assim 
o GEA deu início a construcão do edifício-sede da Justica Estadual, com 3 
pavimentos e medindo 5.9762 de área construída. A Óbra por seu porte 
necessita de investimentos consideráveis oara a sua conclusão. 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

· O surgimento de novos poderes e órgã<;>s . . em funç~o. da 
instalacão do Estado, levou o GEA dentro de suas possibilidades abnga-los 
em instalacões físicas com razoáveis condições para funcionçmento. O 
Ministério Público Estadual ocupa hoje um prédio que foi reformado e 
adaptado as suas necessidades, . mas gue é insuficiente em função d_e s_ua 
estrutura organizacional, o que obnga-o a · usar outras dependenc1as 
alugadas. A construção do prédio d? IV!inistério Público Estadual 
proporcionará a resolução dos problemas h0Je existentes: 

DIÁRIO OFICIAL . 

1 - Construção da ponte sobre o Rio Vi la Nova; 
2 - Pavimentação da Rodovia Macapá/Mazagão-AP-0 1 O; 
3 - Conclusão das obras de reforma do Hospital Geral de 

pá; 
4 - Urbanização da sede do Município de Cutias; 
5 - Conclusão das obras da Ponte do Rio Amapari. 

-

Maca-

·!_}EC~~TOS 

DECRETO I 1112 de o6 de ABRIL de 1994. 

ABRE CR~D ITO SUPLEHEtiTAR NO VALOR DE 

CR$ 1.250.000.000,00, PARA O FIH QUE 
ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVID~NCIAS. 

. (} f!o"!'l'l(a/ol' _do Etjatfo do lfMA usando da s atribu.!_ 
ções que lhe sao co:ft~ r sdas atraves do stem VIII, do art. 119, da Consti t uição 

Estadual e do art. 8Q, da Lei NQ 0140, de 28 de dezembro de 1993, que estima a 

Receita e fixa a Despesa do Estado para o Exercfcio Fi nanceiro de 1994, e da 
Lei NQ 0145, de 28 de janeiro de 1994. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de 

CR$ 1.250.000.000,00 (HUH BILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA HILHÕES DE CRUZEIROS 

REAIS), desti nados ao reforço de dotações consignadas no orçamen to vigente,~ 
forme anexo constante do presente Decreto, 

Art . 2Q- Os recursos necessár ios a execução do disposto no a! 

tigo anterior, decorrerão de Exce·sso de Arrecadação da Fonte Transferências de 

Convênio, na forma do inciso li ;§ 1Q, do art: 43, da Lei Federal NQ 4.320/64. 

Art. 3º- Este Decreto entra em vigot· na data de sua publica
çao, revogadas as disposições em contrário. 

Hacapá-AP, 
061.!de abrih de Jl9~. 

' crwJ;~dq-
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

Secret. 
JOSl CARL~H~~JACCOUD 
de Est . do Planej . e Coord . Gera I 

ANEXO DO DECRE:O NU 11 12 DE 06 DE ABR IL DE 1994 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

21.000- SECRETARIA OE ESTADO OA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

. 21. 101 - SECRE:AR IA DE ES:ADO DA EDUCACÀO, CUL :URA E ESPOR:E 

CÔD IGO ESPECIFICAÇÃO lillnllEZA 

08 . 42 . 188 2. 245 Apoio .10 Desenvolv imento JJ Educa-

çiiu Básica 3120. 00 

3132 .00 

1;11 o. 00 

4120 . 00 

TOTAL 

F! 

18 1 

181 

181 

181 

CRS I 00 

VALOR 

350. 000. 000 

200 .000 .000 

350.000. 000 

350 . 000 . 000 

1.250. 000. 000 

DECRETO N~ 1113 de o6 de ABRIL de 19 94. 

(} ~v-e!'l(a/ot<- dó &tru/o do lf/IUl-A usando das atribui 

çoes que lhe são conferidas pelo artigo 119, i nciso XXII, da Cons 

tituição do Estado do Amapá e, 

CONSIDERANDO o que dispÕe a Lei Complementar n9 

64 , de 18 de maio de 1990; 

B E S O L V E 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 
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Exonerar, a pedido, JOSÉ FERREIRA COSTA do cargo 
Presidente e Membro Efetivo do Conselho Penitenciário do Estado 

Amapá, a contar de li de Abril do corrente ano. 

de 

do 

Macapá, em 06 de abril de 1994. 

Colrernador 

DECRETO N: 1114 de ofi de ABRIL de 1994. 

O {jolf~l"'(acfol" e/o &todo do lflfrt(J,já1 usando das atribui 

çoes que lhe são confe r idas pelo artigo 119. tnc1so XXII. da Cons 

titulção do Estado do Amapá e, 

CONSIDERANDO o que dispÕe a Lel Compl ementar n2 64, de 

18 d<• ma1o clP 1990; 

RESOLVI!:: 

Dispensar, a pedido, MANOEL MARIA GOMES COSTA da função de Conse
lheiro do Conselho Estadual de Educação, a contar de 1° de abril do corrente ano. 

Macapá , <!m 06 de abril de 

11 I 
1 Ir '/I 

d/l ll< '• ' ([. ··A,_( ' 

J ~BAL BABCELLOS 

Governador 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Administração 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL N2 029 /94-SEAD 

1994. 

O Presidente da Comissão incumbida da execu 

çao do Concurso PÚblico, instituida pelos Decretos n2s. 0268,de 

09 .02 . 94, publicado no Diário Oficial do Estado n2 0768 , de 10 

de fevereiro de 1994 e 1057, de 04.04 . 94 , publicado no Diário 

Oficial do Estado n2 0802,_de 05 de abril de 1994, destinado ao 

provimento dos cargos do Quadro de Pessoal Civil do Governo do 

Estado do Amapá , Grupo Administrativo - Nivel Superior e NÍvel 

Médi o , usando de suas atribuiçÕes legais, comunica aos candida 

tos inscritos no Concurso PÚblico, objeto dos Editais n2s. 007/ 

94-SEAD, de 09 .0 2.94, publicado no Diário Oficial do Estado n2 

0768 de 10 de fevereiro de 1994 e 026/94-SEAD, de 29 . 03.94 , p~ 

blicado no Diário Oficial do Estado n2 0799 , de 29 de março de 

1994, que as provas serao realizadas no dia, hora e locais cons 

tantes no Anexos·! e II deste Edital. 

Macapá- AP, 05 de abril de 1994 

M~'I:-. LP/~;~ 
.._)'~A :;;r:;._ DE OLIVEIRA 

Presidente· da Comissão 

ANEXO I EDI1AL NR 029/94- SEAD 

DATA : 09.04.94 
NÍVEL : Médio 
HORÁRIO : 10:00 horas 
LOCAL : Macapá 

01. CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO 
a) ESCOLA COMERCIAL PROF. GABRIEL DE ALMEIDA CAFÉ - De "A" 

"E" 
b) COLÉGIO AMAPAENSE -·De "E" a' "J" 

c) ESCOLA INTEGRADA - De "J a "M" 
d) ESCOLA GRAZIELA REIS DE SOUZA - De "M" a "N" 
e) INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ - De "N" a "R" 
f) ESCOLA BARÃO DO RIO BRANCO - De "R" a "N" 
g) ESCOLA ALEXANDRE VAZ TAVARES - De "'W" a "Z" 

02. CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 
a) ALEXANDRE VAZ TAVARES - De "A a "H" 
b) ESCOLA POLIVALENTE TIRADENTES - De "H" a "M" 
c) ESCOLA AZEVEDO COSTA - De "M" a "T" 
d) ESCOLA DOM ARISTIDES PIRÓVANO - De "T" a "Z" 

a 

03. CATEGORIAS FUNCIONAIS: DESENHISTA / INSTRUTOR DE ARTE / 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
a) ESCOLA DOM ARISTIDES PIRÓVANO 

DESENHISTA - De "A" a "Z" 
INSTRUTOR DE ARTE - De "A" a "Z" 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - De "A a i'M" 

04. CATEGORIAS FUNCIONAIS: TÉCNICO EM CONTABILIDADE / DATILÓGRAFO/ 

DIGITADOR 

a) ESCOLA DE 12 GRAU PADRE DÁRIO 

TÉCNICO EM CONTABlLIDADE - De "M" a "Z" 
DATILÓGRAFO - De "A a "Z" 
DIGITADOR - De "A a "E" 

05. CATEGORIAS FUNCIONAIS: DIGI TADOR / OPERADOR DE COMPUTAÇÃO 
a) ESCOLA DE 12 GRAU ANTÔNIO JOÃO 

DIGITADOR - De "E" a "Z". 
. OPERADOR DE COMPUTAÇÃO - De "A a "R" 

06. CATEGORIAS FUNCIONAIS: OPERADOR DE COMPUTAÇÃO / PROGRAMADOR / 
TÉCNICO DE ENFERMAGF.~ E TÉCNICC 

RADIOLOGIA 

DE 

a) ESCOLA DE 12 GRAU JOSÉ DE ANCHIETA 
OPERADOR DE COMPUTAÇÃO - De "R" a Z" 

PROGRAMADOR - De "A" a "Z" 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - D e "A a "Z" 

07. CATEGORIAS FUNCIONAIS: TÉCNICO DE LABORATÓRIO / TÉCNICO DERA 
DIOLOGIA E TÉCNICO AGRÍCOLA 

a) ESCOLA DE 1º GRAU LUCIMAR AMORAS DEL CASTILLO 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO - De "A a "Z" 
TÉCNICO DE RADIOLOGIA - De "A a "Z" 
TÉCNICO AGRÍCOLA - De "A a "Z" 

LOCAL : MunicÍpio de Amapá 

a) ESCOLA VIDAL DE NEGREIROS 

LOCAL : MunicÍpio de Calçoene 
a) ESCOLA ESTADUAL CALÇOENE 

LOCAL : MunicÍpio de Ferreira Gomes 

a) ESCOLA ESTADUAL CEARÁ 

LOCAL : MunicÍpio de Mazagão 

a) ESCOLA ESTADUAL D. PEDRO I 

LOCAL : Municipio de Oiapoque 
a) ESCOLA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 

LOCAL : MunicÍpio de Tartarugalzinho 

a) ESCOLA ESTADUAL TARTARUGALZINHO 

LOCAL : MunicÍpiQ de Porto Grande 

a) ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 

LOCAL : MuniCÍpio de Laranjal do Jari 

a) ESCOLA MINEKO HAYASHITA 
~) ESCOLA SÔNIA HENRIQUE BARRETO 

LOCAL : Municipio de Serra do Navi~ 

a) ESCOLA ESTADUAL SERRA DO NAVIO 

ANEXO li EDITAL N2 029/94-SEAD 

DATA : 10.04.94 

NÍVEL : SUPERIOR 

HORÁRIO 

LOCAIS : 

18:00 hOras 

MACAPÁ: ESCOLA COMERCIAL PROFESSOR GABRIEL DE ALMEIDA 

CAFÉ 

nELÉM: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO PARA 
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Macapá, 07-04-94 

SOCIEDADES DE 
. ECONOMIA ~ISTA 

G ·~ 
e A i Q , 

C. G. C. (M . P .) 05.96.~ . 546/0001-09 

AVISO AOS ACIONISTAS 

Comunicamos aos senhores acionistas da 
Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, que 
se encontram à disposição dos mesmos em nossa 
Sede, situada na Avenida Padre Júlio Maria 
Lombaerd , no 1900, ne~.ta cidade ~laca pá, . capl_ 
tal do Estado do Amapá , oG document os a que 
se refere o Artigo 133 da Lei no 6 .40 4 , de 15 
de ne~embro de 1976 . 

RAIMUNDO NONATO DA SILVA PI RF.S 
= Pre::;idente = 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

PORTARIA NQ 069/94-GAB/PRESIOtNCIA 

O Presid~nte do 
Justiça do Estado do Amapá, 
atribui ç6es que lhe co nfe re o 
inciso VII do Regimento Interno ; 

Tripunal de 
no uso das 
a r tigo . 26, 

R E S O L V E 

DESIGNAR o MM . Juiz de Direito . 
Auxiliar , Dr. RUI GUILHERME ·DE 
VASCONCELLOS SOUZA FILHO para auxiliar na 29 
Vara Criminal da Comarca de Macapá, a parti•· 
de 05 de abril de 1994 . 

Revoga-se a designação 
anter i or . 

Publique-se. Registre-se. 

Macapá , 05 de abril de 1.994. 

,,~~ 
· Presidente do T J.AP · ., 

PORTARIA NQ 070/94-GAB/PRESID~NCIA 

o Presidente qo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá , no uso das atribuiç6es 
q ue l he confere o art igo 26, i1ciso VI I do 
Regimento Interno; 

R E S O L V E 

DESIGNAR a MMa. Juiza de Direito 
Substituta, Ora . MARCIA ALVES MARTINS 
LôBO, par a a uxiliar na 2ª Vara Criminal da 
Comarca de Santana, a partir do dia 05 de 
abril õe 1.994. 

Revoga-se a desi gnação anterior . 

Publique-se . Reg i stre -se. 

Macapá, 05 de abril de 1. 994 . 

~. 
MELLO CASTRO 

Pres idente do TJAP 

PORTARIA NQ 07lj94-GAB/PRESID~NCIA 

o Preside nte do Tribunal 
Justiça do Estado do Amapá, no uso 
a t•·ibuiç6es que lbe confere o a r tigo 
inciso XX do Regimento Interno; 

. R E s o L v E 

de· 
das 
26, 

AUTORIZAR o Desembargador LUIZ 
CARLOS GOMES DOS SANTOS a se deslocar a t é é 

cidade de Brasilia-OF, no peri odo di 12 a 1' 
de abri l de 1994, para resolver ass untos dE 
inter esse _desta Egr_égi a Corte. 

j 
DIÁÍUO OFICIAL 

Publique-se. Reg i stre-se . 

Macapá, 05 de abri l de 1.994~ 

c==> v .:-?ç<t 'e:.~ .,_______ 
Oes. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 

Presidente do TJAP · 

EXTRATO DE CONTRATO POBLICO 

- INTRUHENTO PRINCIPAL: 
CONTRATO OOB/94-TJAP 

II - PARTES DA AÇ~O CONTRATUAL: 
CONTRATANTE : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DO"AHAPA 
CONTRATADA JO~O BOSCO N. LIMA JUNIOR 

III- OBJETO:. 
O PRESENTE CONTRATO TEM ·POR OBJETO O 

FORNECIMENTO DE 02 (DU.AS) REFEIÇÕES DIARI.AS DO 
TIPO COMERCIAL, ACOMPANHADAS DE 01 (UH) 
REFRIGERANTE CADA , AOS POLICIAIS MILITARES QUE 
ATUAM NA GUARNIÇ~O 00 PRÉDIO DO TJAP (SEDE) . 

IV - VIGENCIA: 
21 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 1994. 

V - VALOR: 
O CONTRATANTE PAGARA A CONTRATADA A 

IHPORTÃNCIA GLOBAL, ES! IHADA, DE 1 .829,88 URV'S ( 
HUH HIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE VlRGULA OITENTA 
E OITO URV'S) . 

VI - DOTAÇAO: 
AS DESPESAS CORRERAO A CONTA DO 

PROJETO/ATIVIDADE 03.101.02.04 .014 .2.024, 
ELEMENTO DE OESPESA 3132 .00-0UTROS SERVIÇOS E. 
ENCARGOS, CONFORME NOTA DE EMPENHO NQ: 94 NE 121 
DE 02/03/94 . 

VII- FUNDAMENTO LEGAL: ' 
LEI NQ: 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 ; LEI 

NQ 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 ; CONVITE 007/94 
- CPL/TJAP E ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 
HOMOLOGADA EH 02~03/94; MEDIDA PROVISóRIA NQ 434, 
OE 27/02/94. 

"HACAPA- AP , 21 DE MARÇO DE 1994 

~ '~6.&;c_ 
DES. VoNiloO A~IARAL DE MELLO CASTRO 

PRESIDENTE DO TJAP 
I 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

, PORTARIA n• 0050/94 -G.C. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
Vice-Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no· 
uso de suas atribuições, 

Considerando que o Decreto (N) 0266, de 13 de 
dezembro de 1991, transformou em SUCURSAIS somente os Sub
Oficios de Porto Grande, Mazagiio Velho e Bailiqqc; 

·Considerando o Rrqurrimcnto n• 0592/93-AL, que 
originou o P. A. n• 0670/94-S.C.; 

Considerando ser do meu entendimento que o 
. · des.locamento de munícipes de dÍVersas partes do interior até a Capital 

do Estado, para simples atos registrais e mesmo para mero 
reconhecimento de assinatura em documentos particulares, constitui 
desprestígio às comunidades interioranas; 

Considerando -que o Excelcntissimo Senhor Prefeito do 
Município de Culias destinou imóvel para funcionar o registro público 
daquela localidade, ? que facilitará sobrem~neira a vida da comunidade, 

RESOLVE: 

. J - CRIAR, em caráter provisório. 01 (uma) Sucursal do 
"Cartório Jucá", no Município de Cutias, até que Lei Estadual disponha 
de forma diversa, sem ônus financeiros para a mencionada St:JVentia e 
para os cofn:s do Poder Judiciário do Estado. · 

. II : ESTABELECER que a competência da StÍcursal 
criada, em caráter provisório, pdo item antclior, li.mitar-se":i ao 
Registro Civil das Pessoas Naturais (nascimento, casamento e óbito) c 
i~ seguintes atividades notariais: lavratura de escrituras de procuração e 
substabelecimento, autenticação de documentos e reconhecimento de 
fumas. -

III - DEFINIR que a Sucursal a que aludem os, itens 
anteriores exercerá suas atribuições em obseJVância à legislação 
pertinente, ao Provimento-Geral c aos demais atos normativos 
(instruções, portarias, ordens de serviço) desta Con·cgedoria. 

IV - DESIGNAR para responder pela Sucursal, em caráter 
provisório e sem ônus financeiros para o "Cartório Jucá" e para o Poder 
Judiciálio, a Senhora RliTH HELENA MONTEIRO BENA THAR, 
brasileira, casada, residente e domiciliada no Município de Cuti.~s, 
Estado do Amapá. 

V - LAVRE-SE termo a ser assinado pela cidadã 
designada . . 

VI - Esta Portaria entrará em vigor a pa~tir de ·sua 
publicação no Diário Oficial do Estado . . 

· Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

GABINETE DO CORREGEDOR, em 06 de abril de 
1994. 
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CORREGEDORIA- GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO ~Q 0016/94 

DE QUEIROZ, 
Justiça do 
prevista no 
nQ 001/91 

Q Desembargador MARIO GúRTYEV 
Vice-Presidente/Cotregedo r-Geral da 
Estado do Amapá, no uso da atribuição 
art .30, inc. . II, da Resolução 
)(Regimento I nterno do 'l'ribi:Jnal-), 

Considerando que o Decreto (N) nQ 0266, de 
13 · de dezembro de 1991, em seu art. BQ, 
transf ormpu em Sucursal do "Cartório Jucá" o s ub
Of icio de Registro Civil .do Distri to de Briilique 
bem como autor i zou o aproveitamento , como Titula; 
do atual res~onsável pela se rventia, desde q ue 
comprovada a esco laridade exigida e formal opçãc 
(art . 9Q, § lQ e art.·13, Dec. (N) nQ ~266/91; . . . 

Considerando q ue esta Con·egedoria ac 
receber o Ofício nQ 234/91-CART/DPF.1/AP, 
dete rminou a i nstauração do Processo 
Administrati"o nQ 008/91 e instituiu Comi ssão 
i ntegrada pe l os Sei'Ventuários NINO JESUS ARANHA 
NUNES, JOSÉ ROBERTO SENA DE ALMEIDA e JESU!NA 
CHAGAS DE OLIVEIRA para, sob a presidência do 

· primei r o, apw·ar os fatos imputados ao Senhor 
RAIMUNDO - DE OLI VEIRA GUIMA~ES , Oficial de 
Registro Civil do Distrito de Bail i que. cujo 
Re l atório Fi.nal da Comissão concl ui u pel a 
abertura de Processo Administrativo Discipl inar 
contra o referido Oficial; 

Considerando que as i •·regulal'idades apur adas ' 
pela Comissão são de naturezas gravíssimas, ·o que 
1 e,v.ou esta Co•·regedor ia a determina r a busca e 
apreensão de todos os livros, papéis e doc umentos 
pertencentes ao Catól"io, bem como o encer r ·arnento 

·das a ti v:i.dadeõ- da Suc ul'sa l d.o "Ca•·t ó r· i o Jucé" no 
Distrito de Bailique; 

Considera ndo · que a ap1·eensão dos 1 i v•·os · 
mencionados no item anterior, vem dificul tando a 
vida dos moradores do Distrito de Bailique 
porquanto , têm que se deslocar até esta Capital: 
para obterem qualquer i nformação sobre regist ros 
de nascimento, casamento o u óbito, lav1·ados 
naquela locali dade; 

Considerando que o cidadão RAIMUNDO DE 
OLIVEIRA GUif'!AR~ES não preenc he os requi.sitos 
indispensáveis ao seu aproveitàmento como Titular 
da ~ucur:al do "Ca•·tório Jucá " em Bai li que, uma 
v~z que nao ·comprovou a escolari~ade exigida; 

Considerando, fi nalmente . as di f iculdades 
para o preenchimento do cargo por co ncurso 
público, relacionadas · com a baixa renda da 
s~rve ntia e sua localização, 

R E S O L V E: 

Art. 1Q - Designar para responder pela 
Sucw·sal 'do "Ca··tório Jucá", no Distl'i to de 
Bailique, em ci~áter provisório e sem 6nus 
financeiros pa ra a serventia acima e para o Poder 
Judiciário, o Senhor MANOEL QUEIROZ BARBOSA, 
brasileiro, ~olteiro, residente no Distrito de 
Bail ique, Estado do Amapá. 

Art. 2Q - Dete•·minar o e ncerramento em cada 
livro , desti nados ãs ativ5dades do Sub-Oficio, 
que deverão Sei" ·mantidOS em a1·qui VO para 
pesquisas e forne::ime nto de certidões. devendo as 
numerações ser 9einiciadas pela Sucursal, a 
partir do primei ro registro . 

Art . 3Q - Estabelecer q ue a competência da . 
Suc ursal, e~ caráter prov i sór io, limitar-se-á ao 
Registro Civi l das Pessoas Natura i s ( nascimento, 
casament o e óbito) e ãs seguintes atividades 
notariais: lavratura de escrituras de procuração 
e substabelecimento, autenticação de documentos e 
reco nhecimento d€• fi •·mas. 

/ 
Art. 4Q - Lavre-se te~mo a ser firmado pe lo 

c i dadão designado . 

Art. SQ - Este provimento entrará e~ v igor 
na data de sua publicação no Diál'io Oficial _do 
F'stado. 

Publique~se e cumpra-se . 

GABINETE DO CORREGEDOR, em 06 de abril de 
1994. 

Desembargador MA RIO QUEIROZ 
Vi ce- Presidente orre.edor ·Geral 

da Jys 1ça .. ·T.J.AP 

PORTARIÂ N°. 093/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO 
AMARAL DE MELLO CASTRO, Presidente do Tribunal de . 
Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 14, .nciso XXII do Decreto (N) n•. 069, de 15.05.91 e 
26, inciso XX e tendo em vista o contido no PA n•. 0614/94-DG. 

Resolve: 

Conceder a serventuária Solange Maria 
Vieira Dantas, Auxiliar Judiciário, do Quadro de Pessoal Permanente 
do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, lotada no Departamento de 
Telecomunicações deste Tribunal de Justiça, licença no período de 04 a 
08 de abril de 1994, sem ônus para esta Egrégia Corte e conforme o 
disposto no artigo 93, inciso VI, da Lei Estadual n•. 066, de 03 de maio 
de 1993. 

Publique-se e registre-se. 
I 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 25 de março de 1994. 



PORTARIA N°. 094194-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO 
AMARAL DE MELLO CASTRO, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 14, inciso IX, do Decreto (N) n•. 069, de 15.05.91 e 
26, inciso VIII, do Regimento lntemo e tendo ein vista o contido no PA n•. 
0667194-DG, 

Resolve: 

Exonerar, a pedido, o serventuário Jôyce 
Evandro Moraes Santos, do Cargo Efetivo de Auxiliar Judiciário do 
Quadro de Pessoal Permanente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, nomeado através da Portaria n•. 0050192-GABIPRES., publicada 
no Diário Oficial do Estado em 02.04.92, nos termos do artigo 44, da Lei 
n•. 066, de 03 05.93, a partir de 22 de março 1994. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 04de abril de 1994. 

PORTARIA N°. 095/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO 
AMARAL DE MELLO CASTRO, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 14, inciso XXII, do Decreto (N) n•. 069, de 15.05.91 e 
26, inciso XX. do Regimento Interno e tendo em vista o contido no PA n•. 
0750194-0G, 

Resolve: 

I· Autorizar o deslocamento do serventuáric 
~leio José de Souza Ferreira, Programador, lotado na 
Coordenadoria de Informática desta Egrégia Corte, da sede de suas 
atribuições, até a cidade de Belém-PA, no período de 06 a 08 de abril de 
1994, com a finalidade de proceder a entrega dos disquetes da RAIS -
Relação Anual de Informações Sociais deste "Tribunal de Justiça ao 
SERPRO-PA e acompanhar seu processamento. 

11· Autorizar a emissão de bilhete de 
passagem aérea no trecho Macapá/Belém/Macapá e pagamento de 2,5 
(duas e meia) diárias, em favor do serventuário acima citado, referentes 
ao período supramencionado. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPA, em 04 de abril de 1994. 

Des. HO RO 
Presidente 

SECÇÃO ÚNICA 

MANDADO DE SEGURANÇA Nt 070/94 - CAPITAL 
Impetrante 

Informante 

Relator 

RAIMUNDO SÉRGIO BEZERRA DA RO 
CHA 
J UÍZO DE DIREITO DA 
DE MAZAGÃO 

COMARCA 

DESEMBARGADOR CARMO ANTÔNIO 

DECISÃO LIMINAR 

"Vistos, etc. 

O presente Mandado de Segur~ 
ça objetiva dar efeito suspensivo ao Agravo 

-n2 031/94- Capital , em razão de decisão pr~ 
ferida pelo M.M. Juiz de Direito Substituto 
da Comarca de Mazagão , que tornou sem efeito 
a cer tidão de trânsito em julgado da Ação de 
Reintegr ação de Posse nt 065/92 - Mazagãõ, 
suspendendo a expedição do mandado reinte
gratÓrio. O impetrante requer a reintegração 
l iminar na posse dos lotes rurais denomina
dos "Santa Maria" e "Gaivota" , situados na 
Zona do alto Vila Nova, Municipio de Mazagão 
- AP, alegando que haverá completa dilapida
_ção das áreas, em virtude do aumento dos se!: 
viços nas minas, apÓs a prolação da :senten
ça. 

Feito o breve relatÓr io , pas-
so a decidir. 

Na petição inic i al está con
signado que "o i mpe t rante desi stiu do Manda
do de Segurança nR 067/94, i mpetrado contra 
p~~e do despacho do M. M. Juiz de Dire i t o da 
Comarca de Mazagão • • . " (fls. 02/03). 

Buscando informações a respe! 
to , constatei que a distribuição da impetra
ção ~2 067/94 ocorreu para o insigne Desem
bar gador Mell o Castro , que negou a limL,ar 
sob os seguintes f undamentos : 

"Com ef'elito, mesmo com alega
çao de _r~sco, não há como se 

DIÁRIO OFICIAL 

conceder a liminar requerida, 

eis que pela sua natureza se 

constituiria em decisão satis 

fativa do Writ of mandamus, i~ 

portando em atribuir-lhe ind! 
re tamente , ou seja via dá fi

gura de fiel depos i t ári o, ~ 
posse e . a . depositário dos 
bens antes mesmo de, formal
mente ter sido declarada trân 

sita em julgado a sentença 
que não lhe reconheceu esse 

direito, pois se trata de a

ção reintegratÓria de posse. 
Outrossim, embor a filie-me a 

corrente que admite que se 

conceda efeito suspensivo a 
recurso nas hipÓteses legais , 

não posso acolher a pretensão 
destes a~tos, cujo objeto do 
Agravo cinge-se exclusivamen 

te à continuidade do procedi
mento reintegratÓrio. Aliás , 

como é de curial sabença" ••• 
o R.E. 76 . 909, relatado pelo 
Min . .xAVIER DE ALBUQUERQUE, 
que é considerado como lea-
di nd case do novo posiciona
mento do S .T . F. (RTJ,70/504), 

seguiu-se o R.E. 84.181, onde 
se esclarece que "não se pode 

t ransformar a aÇão de segur~ 
ça num sucedâneo do r ecur so 

adequado previsto em l ei , POE 
quanto tal l iberalidade sub

verte a ordem juridico-proce~ 
sual, de sorte que só se deve 
aceitá-la para co.rrigir pre

juizo manifesto e irrepara
vel , quando o r ecurso devolu

t ivo se mostrar inadequado p~ 
r a i mpedir que se concret i ze 

aquele dano r eal. ( RTJ, 81/ 

879)" ( Cf'r. PROF . HUMBERTO 
THEODORO JÚNIOR, IN POSSE E 
PROPRIEDADE, LEUD , PÁG .257/8) 

(fls . 89/90). 

O saudoso Prof. HELY 

MEIRELLES, nos ensina, 

bém, que : 

LOPES 
tam-

" . .• a medida limi nar nao e 

concedida como antecipação 

dos efeitos da sentença fi

nal; é procedimento acautela
dor do possÍvel direito do i~ 
petrante, justificado pela 

iminência de dano irreve r s í 
vel de ordem patrimonial, fiJ!! 

cional ou moral, se mantido o 
ato coator até a apreciação 

defi nitiva da causa. Por isso 
mesmo, nao importa em pre jul
gamento ; não afirma di r eito; 
nem nega poderes à administr~ 
ção. Preserva, apenas , o im
petrante de lesão i rrepará
vel, s ustando provisoriamente 
os efeitos do at o i mpugnado" 
(in Mandado de Segurança,Ação 
Popular ••. ", 131 edição, Edi
tora Revista dos ·Tribunai s, 
são Paulo , 1988, pág . 51) . 

Não obstante , r econhecendo a 

r elevânci a da quaest i o juris 
e o periculum in mora, AINDA 
QUE SEJA DE NATUREZA FÁTICA, 
determino que na área questi~ 
nada permaneça no stat us quo 
ante, proibida qualquer modi
ficação em seu es t ado atual, 
ou ainda a extração de qual
quer produto da r egião , impo 
sição essa de caráter obriga 

, . ç 
torio a todas as partes, ate 
o julgamento do mérito ·do 
presente Wr i t '' (fls. 89/90). 

ApÓs det i da anál i se do pro· 
cesso_.nR 067/94 , pude verificar que aé par
té's são as mesmas , o pedi do e a· causa de pe
dir também. Inocorr e l itispeneência porque~Õ 
pedido de desistência foi devidament e homol~ 
gado no di a 28 .03 . 94 . 

Contudo, nao vislumbr o o tu

mus bonis juris, pois o impetrante não con
seguiu pr ovar , de forma indubitável , que o 
t r ânsito em julgado tenha se efetivado. 

Além disso, concordo com os 

a r gumentos constante da decisão de indeferi -
1lento mencionada·. Acresço que a concessão da 

liminar, diante do indeferimento anterior,s~ 

ria um desrespeito ao meu ilustre colega, a 
par de se caracterizar um desprestigio ao 

prÓprio Poder Judiciário deste Estado. 
Por essas razões, indefiro a 

liminar. 
Notifique- se a autoridade in

quinada coatora para prestar as informações, 

no prazo legal . 
P.R.I. 

Macapá , 04 de Ab~il de 1994. 

CARMO ANTÔNIO DE SOUZA'' 
Desembargador Relator 

SECÇÃO ÚNICA 

~ADO DE SEGURANÇA NR 045/ 93 - CAPITAL 
ESTADO DO AMAPÁ E OUTROS Impet rantes 

Impetrado 

Relator 

: JUÍZO DE DI REITO DA 11 VARA 

. CÍVEL DA COMARCA DE MACAPÁ 

J uiz Convocado RAIMUNDO VA
LES 

SENTEN Ç A 

"VISTOS ETC. 

Homologo por sentença , nos 
termos e par a os fins do Art . 158 , Parágrafo 

únic~ do CÓdigo de Processo Civil , a desis
tência da segurança manif es t ada pel os - impe
trantes e , nos termos do Art . 267, inciso 
VII I, do mesmo di ploma legal e disposiçÕes 

do Regimento Interno do Tribunal de J ustiça 
do Estado do Amapá, JULGO EXTINTO O PROCES
SO, sem exame do méri t o . 

Sem custas pr oces suais e ho

norários advocaticios, ainda mais que , dei
xando de oferecer defesa por advogado, os li 

tisconsortes passivos anuíram com a desistê~ 
c i a . 

Quando oportuno legal, ao ar 

quivo, com baixa. 

Publi que-se, registre-'se e 

intime-se . 

Macapá , 28/02/94·. 

Juiz Convocado RAIMUNDO VALES" 

DE OLIVEIRA 

Chefe de Secção Única 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N~ 054/ 93 - CAPITAL 

Marce lo Ant~nio C~ar~ Serra Azul 

Pág.5 

Impetrante 
Advogados 
Infor mante 

Re lator 

rd i z i o F i gue i r e do Abath e Rubem Bemerguy 
Com issão do 22 Concurso PÚblico de 
Provas e Titu las para o Cargo de Ju 
iz Substituto do Estado do Amap~ 
Juiz Convocado Agostino Si lv~roo 

DESPACHO 

" Vistos, etc .. . 

Face ao impedido, digo, impeóimcnto, 
cer tificado, nomeio para funcionar nesse fe ito a 
Or a . Mar ia Tereza R. de Ol ive ora, Diretora dâ 

' Secção Úni ca. 

P. I . 

Macap~-AP , 29 de março de 1994 

a) DfS. 1011 LOO AMARAL DE lolfllO CAS11IO 
Pres idente do T r i buna I de Justo <;<1 do E~tado do Amap~" 

Ma~ ;~ D:._.r de O I i ve t r a 
Di r etora ;~l~;~ ção Unica no imped ime nto 
do Oi r . Sec. do Tri buna l Pleno 



Macapá, 07~04-94 , 

JUIZ DE DIREI·l'O; CüiJST,Ul'l'IJTO 'l'OlõC BRAJIDUA 

CHEFE DE SEcnmARIA: LUCIVALDO llOS SAHTOS .F:::R.'"eL'lA 

EXPEDIENTE llO DIA 04 llJ AimiL DE 1.994e" Para ciênci a das 
partest ·ndvogadoc e devidas intimaçÕes. 

PROCESSO !rg 039/91 - r:mcuç.'\0 - Requerente : CIL""DDCA:.'lD S/ A-, 
A.d.ministr~ora de Cart::O de Crédito ( ndv • Dvcley l:ott a : dc1 

Ol:ivej.ra)". Requerido; I~J".:U. ALVJ.JlEA RERI~ D:C J!!mlOHÇA • . , 

~CJ!.Q.: ''Vistos, etc. •• Assim sendo, . suspenda-se o prece.!!. 
:::o pelo prazo máximo de um (1) ano, ou, antes di:::::.o, até noi 

va inici ativa do çxequente de· impul;ão ao !U'Ocezco. Publi-~ 
que-i3eo Intime-se~ Cunpra-ee" . 

:PROCESSO lfg 778/92 - ·PPJlSTAçl'LO DE COliTAS - Requc!'ente: JA

l!E'm SILVA CCITCEIÇÃO. Requer'ido : BfJiCO DO EllASIL S/A e ll.B. 
- .à.li~liS'ID.\DOR/, :0::: ::.LlTÕ::S n::: G:'~ITO S/.1.. ( ;;.d.v. Sul<llllir t 

Palmeira). D!iSPACITO: 111:. A. :Deposite a autora, pl.'CV:iat:~ente r 
o vclor dos honor:Sic:; do Sr. Perito,· no prazo de dez ( 10) 

dias, sob pena de extinç::O. Feito o depÓsito, intimem- se o 
pP~ito e os assistentes t écnicos a iniciarem os trabalhos r 

pericinis, conel~o-os em dez (10) dias. Intimem-se" . 

PROCESSO NQ 1216/93 - lJISSOWÇÃO DE SOCIEllADS ro :D'A'I'O - ae
qooronte: l·!ARIA ROS.IUTcm.\ SQ&'1ES (ndv. Ana Cri::.tilla :r.'err ei
ra Paz) • Requerido: JOAQ!J11i l"JõJLLl'E DE SCUZ!~ SI~~'.A (ndvo 
EdL'lil son Farias t:onteu·o). D:ISPJ;.CITO s..jii§A.DQR: "Presentes os 

pressupostos c condiçÕes da ação; bem como re;prcsentado.s cs ' 

tão; com regW.aridnde; as partes . O processo está. em ordem: 
de modo ~ue o dccl àro sareado. A carência ·do direito QC e~ 
ção, em docorrência da ar~UÍda ausência de esforço comuc p~ 
ra a formação patrimonial, é matéria qoo se entrelaça com o 
mérito da causa, ·razão·;pcla qual lÍcito é rcloG~ sua apre 
ciaÇão para a sentença. Conquanto não tenham as partes tem~ 
:peativrunente especificado as provas qoo prete11diw produ
zir, o deslinde da c:?.usa ainda depende da :Pl'oduçS:o de pro
vas que dos autos neo constam, dai :porque defiro :?. produçã.c 
da prova docvmental e teste~ e ordeno que :;e dcsi01c ' 

data c hora ;para a audiência de instrução e jul.::;amento. Com 

fu.,.,.do.'lonto no art. 342 do Vi(;ente CÓdigo de Processo CiVil 
:il:'asilciro, detcrrJino o depoimento pes:::oal cbs ))al'·~cs, quo 

dc~"Cm, p!ll':?. isco, ser ressoalmente inti.mad.as constc.ndo do' 

pandu.do o.s ndvcr·;;ênciac do artigo 343~ . §§ 12 c 2a , do mcn
ciOll<.":.do CÓdi:,"' . Intimem-se" • 

PJOCBSSO 1rg 12:Í0/93 - REI!lTEGilAÇXO DE Pos.s:E - ·Reqoo:cente 
1íELLITQl; PADILTTJ1. Th'• OILVA ( a.d.v~ Edmilsou Fai'ial:rJ.lonteiro). 
Req<terido : CE:RSO!T DOS stJlTOS JURA. D:;m>ACHO; " ; • .Pelo ex
p'osto, dou-me por absolutánente incompetente para processar 
e julcor o foi to e, em consequência, deternino, via distri
buição,. a ~esca dos autos ao JUÍzo da Comnrca <!aquele mu
nicÍpio, quá é o coopc·~m1tc pnra proccscá- lo c decidi- lo. • 
Publiquo~e; Cumpr::.-cc'!. 

- -J'ROC:::SSO ,u'á '131 7/93 - n::ll'A!'.AÇÃO ID PE.:D,;'..S ::; OOTOS - :le()_ue~ 
rente: i;Thurcrsco J~ :nmzs Dnrrz ( a.d.v. :D'l.ÍV:io Cavalcante). 
Requo:r'ido : AI!TO:T.rO Ct....'U.OS PI1lTO ( a.d.v. Jor;_;o· ~Ía()1CZ' Gome:;). r 
llESPACITO: "H • A •. :3spcci:fiqucm as ;partes as prova::J que ;pre
tendeo produzii·, indicc.ndo- lb.es a f i nalidud.c. In·~ir:ten-s~". 

P'ftO~Sj) 1i:b 13~3/93 < Ei3CUÇÃO FISC,\1 - Tiecluo:;.•cnte! ·:;::'AZJ]TD: 

Pltú:efA ·no M•!APÁ ( a.d.v. Tobias de CarvaDo ·r:ontciro). neque
rido : 'I~TOEL S,UlTA:ITA ::OllT 'ALVE!lll!'l Clü'JJOSO . n::SPACIIO: "lT. A. 
Sus;pênda-se o =so üo processo executÓrio por até un ( 1) r 

ano ou, antes disso; eventual novo impulso proccssucl de 
iniciativa da parte, Intime-se", 

Prroc:;sso U~~' 1384/93 - ·;::x::::coçlo FISCA.t - Requel'ento5 FAZimll/, 

I"i1:3"...ICA- ll0 AJ.!APÁ (adv. Aline !Jnri a. Costa Lei tão)'. Requerido. 

stmD.'ü. - SUll SOLO DO Al!APÁ. SElffi:NCA: 11Vi:;tos, etc. .. ànte 

o e;;:posto, juleo, coo f'undamentq em tal dispositivo; extin
to o presente proceoso de execução, autorizando, em conse
quência, os necessários levantamentos. Certifique-ao , . no~ 
autos, o trâmite em jul.:;ado desta sentença; arquivru'ldo-os r 

apÓs as fo~idadcs le.;ais. ?ublique-se, re::;:i.stre-ce , int.:i:,. 
me-se, e cumpra.M:e" • 

PROCESSO Ng 1346/93 - DISSOlliÇÃO DB SOCIEDADE DE FATO - Ue· 
querel).te: JURACY BE:liEDITO llll. SILVA ( adv~ c!cero ·Bor.ses Bor' 
fu>J.o) • Requerido: l·il!ltfLIA Cú111Il NUliES ( adv • i-lanoe:t FeÚzar: 
do P. Cardoso). nESPACITO: "lf. Ào Diga· o autor sobre a. con
t est a.cão. Intime-se". 

PROCESSO N!l. 1383/93 - :EXECUçãO FISCAL - Requerente! FAZ!IDDA 
PlfuLfcA llO Al:.APÁ ( adv. Aline !~ia Costa Lo~ tã.Q). Requerido 
EP.Ar.!IlTOliDA.S PE".t.JIES DOS SANTOS. D::sl'A.CIIO: ''lT. A.. Di~pÕe 6 

nrt. 282 do vigente CÓdiGO de :Processo Civil; ç:omo requisi
to da inicial, a. indicação do nome, das partes. UenhUIJa. re

ferência há, na exo:rdial, a in:l.icadores que permitam exata 

identificação do réu. Complemente a autora a inicial em ~ez 
( 10) dio.s, pena de .extinção". ' 

P~OCESSO lTg 1.389/93 - IllD~IIZA.ç!O - Requerente : l·íA..'I.GARETE r 
SiNT.à.N.I.t DPS SAJ·ITOS ( a.d.v. José Carlos Souza Silva e J.Iarcelo 
Cardo~o Hassar). g,!l,CHO: "Autue-se em apenso. Certifique.., 
se o oferecimento da impu;;na.ção ac valor dD. causa no proco!! 
so principclo Processo-i3c sem suspensão do procesoo princi
pal·. DiGa o autor em cinco ( 5) dias. Intime-se" o 

PBOCESSO Hg S/U - TI-lPUCl!fAÇÃO AO VALOR DA. CAUSA. - Reqoorente 
RIBEIRO C:. CIA. LTDA. ( a.d.v. Jean Rouat). Requerido: 1-!ARGA.RE
TE,. WlTAliA. DOS SA.NTOS (advs. José Carlos Souza Silva e J.Ia.r
celo Cardoso Nassar). D:ESPACTIO: "Autue-se em apenso . Certi
fique-se o oferecimento da impugnação at:> valor da causa. no 
.proceoso principal. Processe-ce sem suspensão do :Pl'ooocso r 

' 
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principal. Di ca o autor em cinco t5) dias. Intime-se". 

l'ROCDSSO !Tg 1488/94 - REGISTRO DE UASCU!EllTO -Requerente: 
RIT.à D::: c{ssn l-!ÓtiTEir.O DIAS SAI'l'O ('nd·.r • Conceição. das Gra
ças Amoras ~lira - ,])ofensora PÚblica) . DESPACHO: "R. A. Di
ga o ilustre representante do l-linistério PÚblico em cinco ' 

( 5) dias. Intime-se". 

PROCESSO Hg 1168/93 - EJGC"uÇÃO F'ISCAL - Reqoorente : FA.ZE:lrnA. 

PifuLICA llO M·IAJ?Á ( a.dv o Aline }.íaria Costa Lei tão). ::tequer~dó 

:JÃ..'UO J.liLTOH J.IA.'l.'OS 11\ SILVA (adv, J.Iaroos lrogueira). DESPA

-ºYQ.: 110 crédi·to fiscal jam~s llode ser objeto de renúncia,' 

menos aiÍlda. pode o jUÍzo da Execução, como afirma a ilúatre 
Procuradora da Fazenda l'Ública Estadual, renunciar pelo ~e 
dor a seu d:lreÚo. Até mesmo a anistia fiscal ou mesmo 'luai' 
quer outra· forma d.e remis:>ão do débito tributário sÓ . pod-; 

ser concedida por lei csyecial. ~o ouvido o exequente,' 
acerca da alegação do executado do que 'não possui bens po
nho~áveis, cabia-lhe, entre duas opções, uma: ou nooeava' 
bens à per>.hora ou pediria a susper>.são do procssso do exec.!i 
ção , caso cor>.fL"'ilada. a inexistência de ber>.s a penhorar. As
:::~, ~a o exequ.ente o despa~ho ~c fls. 11 dos autos. V~ 
nha.':l, ep set,'\Úda, os autos concl usos. Intimo-se" ? 

FrrOCDS~O ;r2 1235/93 - STIP1u1AÇ.ÃO DE CO..'U'OS - Requerente: l!A.

:UA :3IDTA PE:lEL'1A (adv. !:.arcos l-fogueira). Requerido: JOÃO 
C~rCIO PIC.\lTÇO nA. SILVA (a.d.vs. J.!anoel Cardo':>o e Francineudo 
I:nr.ques) • n:TISPACHO: 11J U11te- so. Desi(;!lEl-ee data pnra a aurl.i
ência de i nstrução e julgaoento ·l~ocisa estar comprovada. t 

Irão basta. a mera ale.:;ação . COL10, todaVia, não houve o com;p.§! 
recimcllto do réu c seu advoGado, determino quo se desi.;nc 1 

data e hora ;para a audiência não realizada. Intime-se". 

P20C:SS:JO r:o 1406/94 - ·::;:xccução FISC,\1 -Requerente: FA2ZNDA. 

Pli.BLICA DO 112L'12Á (adv, 'i'obb:; de Car-.ralho l-!onteiro). lteg_ua

rido: .i?~m.:u:;IDA WCILD:\. El~"COSA. D:!3PACIIO: "Torno sem ofei to 
o despac..\o retro à.s fls. dos autos, Emende-se a inicicl no 
prazo de 48 horo.s, soõ pem de extinção". 

F:!OC"-ilSO U2 1407/94 - !:':JCITÇÃO ;;orsc;.t - Reqoorentc : :?AZimDA 

Fl1llLICA DJ .'C/JI2Á (adv. Pedro Jose de Souza). rtequerido: JIJT
TOlliO :xJS :;:.Jl'l'OS ?..OSA, DDSPACIIO: "Torno sc:J efeito D. dcspo.-

.. cho :::. .. et:ro às fls. do~ ~utoso :Jmel"Jie- so a inicial no prazo 

de 48 horas, sob pem C.c e:o:tinção" . 
I 

O ;presente e:cpcdiente se1·~ <>.fixado e- ;public.:ulo no. formo. da/: 

Lei. D.:ulo c ;pasza.d.o nesto. cidade de }:~acapá, Ca;pi tal do r:sta.- ' 
do do Ana;pâ, aos seis dio.s do· mês de abril do ano de hUJ:l mil 

novecentos e •~oyenta e q9-tro. ::::U~ Zcneide P. lva, ..l.l.cd.li· 
ar Judici~io, o datilo:rofci . 

3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBI:J:CA 

JUIZ DE DIREI'IO: JOOÉ ElJSTÁ~O DE CASTRO TEIXEIRA 
D.IRIT'ORA DE SEX:RETARIA: :ENIIDA SILVA DE &X.iZA 

. EXPEDIENTE DO DIA 06 DE ABRIL DE 1. 994 
. PARA CIÊOCIA J?AS PAR'I'ES E. DEVIDAS INI'IMAÇÕES 

: PROCESSO N~ 1196/93 - DISSOWÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO 
Reqte . : WALDIR MARQUES DA SILVA (Adv. MARCOS NOGUEIRA)
Reqdo .: TERESINHA DOS SANTOS DE AlMEIDA (Adv. JOSENILD<f 
DE OLIVEIRA CUIM.I\R) - DESPACH): " J . 1 . Diga a re 
em 05 dias · sobre os novos documentos juntados pelo 
autor . 2 . Especifiquem as partes , em 03 dias , a provà 
que , pretendem produzir, dizendo da final idade . I . 
Em 28 .03. 94. " 

PROCESSO N2 872/92 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Reqte . : 
MARIA WIZA MENDES DA WZ (Adv . LEONARDO DA SILVEIRA 
EVAl\~EqSTA) - Reqdo . : JOÃO ABOORAL SIQUEIRA (Advª . 
ALBA LUCIA COlARES CALDAS) - DESPACI-D: " Digam, as 
partes, em 05. dias , sobre a avaliaçao do bem imovel 
penhorado. I. Em 29 .03. 94 . " 

PROCESSO N2 1141/93 . - EXECUÇÃO - Reqt e . : IRMÃOS ZAGURY 
& CIA LTDA. (Adv. RUBEN BEMERGUY) - Reqdo . : SILVANE 
SOCORRO DA S. GARCIA - SE:NrEtçA: " Instado. a se manifes
tar, em 48 horas, dando prosseguimento ao feito 
manteve-se s ilente o autor . Diante do expo;>to , julgt 
extinto o processo , sem julgamento do me ri to , corr. 
fund3mento no art . 267 , III , do CPC . Custas finais 
pelo autor, se houver . P. R. I. Em 29 .03 .94 . " · 

PRCCESSO N2 1232/93 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Reqte . : 
EI.SO HADIJOCK MONTE DE AlMEIDA (Adv. ANTONIO ATANAZIO 
PICANÇO , GONZAGA) - . Reqdos,. : COMPANHIA DE ELETRJCIDADE 
DO AMAPA e COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA (Adv . 
CLEO FARIAS DE ARAUJO-Adv . da CEA) - DESPACOO: " 
Diga o autor sobre a contestação e o documento juntado, 
em lO dias . I. Em 29 .03. 94 . " 

PROCESSO N~ 1260/94 - AGRAVO DE I NSTRUMENTO - Agravante : 
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUI ÇÃO
EÇAD (Adv. PEDRO PAUID CHERMOI'II' JR . ) - Agravado: 
RADIO E TV AMAZONAS LTDA - DESPACOO: " J . Face desintesse 
do agravante, manifestado de modo expresso , de se 
arquivar os autos do agravo . Anote-se . I. Em 29 .03. 94 .. " 

PROCESSO N~ 107/91 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Reqte .: 
WIZ SOARES CORREA (Adv. WALDELI GOUVEIA RODRIGUES)
Reqdo . : JOSÉ DONIZETE SIMÃO (Advª . NARGARETE SANTANA
Impedida de atuar nos autos) - DESPACHJ: " Apresente 
o réu, em 05 dias , prestação de contas em forma me;-can
ti l , bem 9-5sim i nstruida com os documentos habei s 
a justifica- l iJ. , sob pena de sentença ctesaprov~do 
as constantes as fls . 94/95 , monnente apos as concl.u~~s 
do Perito do Juizo, tendo-as como elaboradas em desacordo 
total com as regras técnicas e normas de contabili dade . 
Aperceber-se do dispost o no artigo 917 do CPC . I-r 
Em 28.03 .94. " . 

PROCESSO N~ 1144/93 - MANDADO DE SEGURANÇA - Reqte . : 
NELI'IO DA COSTA PEREIRA (Adv. VAIDENIR ;l4ARVULI.E)
Reqdo . : - n>f.1IR DOS SANTOS - DESP.ACH:l: " Tomem aos 
autós. as info~ões in~stivas ·que se encontram 
na contracapa dos autos , haja vista intereãEarem 
ao. deslinde da Ação . Diga o MP, em 05, dias,, se ai~ 
com e las, mantem seu entendimento contrario a - concessao 
do mandarus. I. Em 29 .03. 94. " 

·.· Pág. 6 

PKnS50 N2 298/91 - , REINTFXlR.a.Çft'.O D~ POSSE - Reqte. : 
Z. PUBLICIDADE DO PJitAPA LTDA (Adv. JOSE WIS CAIJ\NDRINI)
Reqdos.: RAllo1UNDO· PELAES PANroJA E OlJI'ROS (Adv. ERICIÁU
DIO ALENC~ ROCHA) - DE3PMlD: " Regularizem os réus 
~lANOEL PJ4ERICO DE LINA, MARIA CAROOSO, PAUID . ROBER'ro 
I.OBA'IO GAMA, PAUID ROBERTO DOS SANTOS LOBO, MARlA 
SOUZA DOS SANroS, MARIA DE NAZARÉ CAVALC~ CAROOSO, 
JAIRO DA SILVA NOGUEIRA , MANOEL DA SILVA LIMA, l<l.ARIA 
ELIUZA RODRIGUES ROCHA, EDER GUIMARÃES PAES e MARIA 
ALICE MARQUES NUNES referidos na Certidão supra, 
a repre_§entação em 10 dias, sob pena de exclusão 
da relaçao processual. I. Em 28.03.94. ·~ 

~ N2 12ô5/94 - AUTOS DE ARRES'IO :._ Reqte. : 
CAI.J\NDRINI E BEZERRA LTDA (Adv. SULAl.fi.R P. 1-<K)NASSA 
DE J\lllEIDA) - Reqdo. : MARIA JOSÉ DE ARAUJO PREGO 
e EURICO BRITO DE FIGUEIREOO (Adv. VALDEMIR f.!ARVUU.E)
DESPAGOO: " Diga à autora em 05 dias sobre a contestação. 
I. Em 28.03 .94 . '" 

PROCESSO N2 1282/94 - INDENIZAÇÃO - Req,te . : RUBEN 
BEMERGUY (Adv. ·o mesro) - Reqdo.: . TELEVISAO .AMAZÔNIA 
LTDA - (Adv. ANTONIO CABRAL DE CASTRO) - DESPACH>: 
" J . Aguarde-se a · decisão acerca da i mpugnaçao do 
valor dado a causa. I. Em 29.03.94. " 

PROCESSO N2 1326/94 - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
Reqte . : 'fELEVISAO PJolAZÔNIA LTDA (Adv. J\lfl'ONIO CABRAL 
DE CASTRO) - Reqdo .: RUBEN BENERGUY (Adv. o mesro)
DESPAaD: " R. Autue- se em apenso. Diga o au tor em 
05 dias, sobre a impugnação ao· valor dado à causa. 
I. Em 29 .03. 94. 11 

O presente expediente será publi
cado na forma da lei e afixado no lug_ar de costume . 
Dado e p~sado nesta cidade de Macapa-AP, aos seis 
dias do mes de abril do ano· de mil, novecentos e 

noventa e quatro... . 'f' (\t 
1 
J . . . 

ENILDA~;;~ \E SOUZA 
Diretora de Secretaria 

. U V.A11.A DE FOOLIA, ÓHFÃOS E SUCESSÕES 
JUIZ.: DE DIREITO: Dr. ROMMEL AR.Al1JO DE OLIVEIRA'. 
CHEFE DE SEe~ SUBSTITUTO: RO:BERVAL L. SAHTOS 

EIPEDIENTE DE INTIMA:ÇíiO DO DI4 05 , 041. 94, PM!A C!BN 
CIA DAS PARTES E ADVOGADOS. 

PROC, N~ 122/91- Il'I'V. PATERN . C/C ALD!ENTOS....!.:E, V. 
G,DOS S...,rep/p/MoDO C.G.DOS s:(A'dv. Marcos Nogu.ei
r~. R. :M.:P. c; §.:WTENCA: "Vistos ater ••• Homologo po1 
senton~, :gara que produza seus lli'ei tos legais, r; 

liquidação de fla.59. Intime-as o obrigado a quit~ 
as custes processuais e honorários advocatícios em: 
lO diSJJ, dG acordo com a Ina.trução N orma:ti va.. nllot9/ 
91'-Corregedoria de Justiça do TJKP, pena de inBQ:ri 
çic na dÍvida ativa. do Estado. Diga o beneficiário 
se ainda tem intenesse no prosseguimento do feito ' 
em iguall. pra:ao, pena de arquivamento. 11P.R . I. Mc:p., 
~.~.~. . 

PROC. Nll 1.847/94-INV. P.ATERN. C/C A:LIMElfTOS-A. :A. 
F.B. ,rep/p/E.~. (Adv. Marooa Nogueiral*R. zJ .:s.L.(M? 
V era.. de Jesus Pinheiro). DEgpACHO: HJ. 3o1U-a a con
testaçjio, manifeste-se a parte autora em lO dias." 
Int. Mcp, 29.03.94. . 

PROC. N~ 1.54~93-EXBCUÇÃO DE ELIIENTOS-AA.:R.V.DA 
S. e/ous,reR(p/I.V.DA S. S.(Adv. Marcos NogueirabR: 
s.G.DA s. SEl{TENÇA;: "Vistos ·.eto: ••• Julgo extinto o 
processo de execução, com apreciação de mérito, ~ 
termos do Art. 794, II, do cÓdigo de Processo Ci -
vil , ante a transação das partes no ·sentido da re
missão total da\ divida. ~P.R.I.Mcp, 28.03.94. 

PROC. N~ 1.841/94-MEDIDA CAUTELAR-A.:E.DA S.R.(~dv 
Vara de Jasus Pinheiro).R. iE•DE J .P.R. (Adiw. Luiz~ 
menna• Bonfi.!lll. DESfA'CHO: "Manifestem-se a~i parte e. 
sobre ea dovum~ntos acostados às fla.5.0 e 52. ApÓs 
venhsl!l-llle oa a~?-toa· oonclusos para sanear. "Int.Mcp, 
29 . 03.94. 

PROC. NR 1.646/93-MEDIDA CAUTELAR-A.:M.E.M.DE S ·• 
(Adv. Alan do S. SouZ& Cavalcante);.R. :V.S.DE Som!! 
~"••• Pelo exposto, julgo extinto o processo, 
sem julgamento do mérito, com fUlcro no Art.267,I, 
do CPC. Sem custas."P.R.I. Mcp, 29.03.94. 

PROC. Nlli 1.842/94~ E RESPONSABILIDADE-.1.:1l' .. lt. 
J..R. (Adv. Marcos Nogueiral.R. :M.L.B. ( .!dv.Eval.dy ~ 
ta de . Oliveira). D®§P#GHO:"J. Especifiquem aa par~ 
tes provas que preteu~em produzir num tríduo. Apés 
à Curadoria de P'8111Ília para~ a.. mesma fine.lidada. • 
Int. ·Mcp, 29.03.94. 

PROC. NR: 1.817/94-GUARDA E BESPOITSABILIDADE- .'1.. :O. 
A.DE M. (Adv. Francineudo de c. Marques }.R. :R.DE S. 
D.Jd. (Adv. Dorival da C. dos Santos). DESP_NCRQ: "Eê:;; 
pacifiquem as partes provas que pretendem produzir 
num tríduo. "Int. Mcp, 29 .0) .• 9~. 

PROC. N~ 1.846/94-SEP. JUDIC~ LIT!GIOSA-A, : L.P~ 
S.(Adv. Cal.eb Garcia Medeirosl. R. :M.L.DA C.DA S, 
(Adv. José l.iaria de Daus e 'Silval. DESPACHO;"J. SA 
bre a aonteetação e documentos, manifeste-se a p~ 
te autora em 10 dias."Int. Mcp, 05.04.94. 

PROC. Nrr l. 384/93-INVENTÁRIO-A::.. :A.S.P. (Adv. Evail.dy. 
~otta}. DE§PACHO:"••• II-Por questão de economia 1 

prooeesuaa, venha ao processo, deade logo, um pla
no de partilhe.. PrazDal9 dias."Int.Mç.25.03-94. 

PROC. Nl! 1.694/93-INV. PADIIH. C/CAJII1dE!ilrOS-A. : T, 
B.DOS S.,repp~/N.L.~.DOS S.(Adv. Vera de Jesus Pi
nheiro},R.:I.DA c.-s.(A'dv. E'valdt Motta). DE§PA~O: 
YJ; S:obre a contestação, manifeote-ae· a parte â.ut-9; 
ra. num d:eoêndio. "Illt. Mcp,: 04.04 .94-. 

I 

• PROC. ~~ 1o806/94-HEDIDA O.t.UTELAB-A. :R.DE S.D. · M. 
(Adv~ Dorival d~ C. doa·Santcs~.R.:O.~.DE U.R.(!~v 

. :Prancineudo de c . )!arques) . ~:10I-Espeeifi -
quem aa partes proTaa que pretendem produmr ~ 
tríduo- II-Infomo a.. 11arto àll tor6! se a; Hminar ~oj, 
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cuprida :u. in-tegra ea igual. :pruo. III-.lpóe, à GJa 
radoria ele P&IÚlia.•llap, 29.03.94. 

-PROC. B• 1.620/94-DIVORCIO LIUGIOIS0-.1. ~R.m: S.lUL 
(.lclv. Dorinl da c. doe Santoe}.R. :O • .l.DE K.R .( .l d~ 
Prancineuclo ele c. llarqueal. PSP@0: 11Manifaste-ee! 
a.parte mtora.•Int. llap, 29.0).94. 

O DESD!E EJPEDID!E aw· PUBLI<WX> 1JA JOiO D.l 
LlU I AJ'IUDO NO !.CCB. DE COSTUJIE. DADO E P.lSS~ 
IfESU CIIWlB DE IIACAPÁ, c.rl'IT.Al. DO ESTADO DO .A.K.lPJ 
.lOS CINCO DI.lS DO Ds DI .A.BRIL DE HUM MIL KOVECBK
TOS I!OVENT.l E QU.lTRO. 

P O R T A R I A Nl 009/94 

GAB/DIR/FÓRUM 

O Doutor Joio BRAftl, Juiz 
de Direito do FÓRUM da comarca de Macapá, 
no uso de suas atribuiçÕes legais que lhe 
sao conferidas pelo arts. 203 e 208 "in 
fine" do Provimento da Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado do Amapá. 

RESOLVE 

li
mensal de plantão dos 
de Justiça Avaliadores, 
desta Capital; 

Elaborar 
senhores 
lotados 

escala 
Ofic!ais 

no Forum 

_ 2•- Determinar que, 
durante o plantao os senhores Oficiais planto
nista permaneçam na Secretaria de sua respecti
va Vara, para atender as determinaçÕes dos 
senhores Magi strados, durante o expediente; 

_ 3~- Indeeendente de 
distribuiçao e lotaçao, cabera ao Oficial 
~e Justiça Avaliador, de plantão, ate~der 
a ordem emanada do Magistrado no exercício 
de suas JUnçÕes, ou do Diretor do FÓrum 
para diligencias; 

4•- Hoverá dois Oficiais 
de Justiça de plantão, sendo um das Varas 
criminai.~ e Trib~al do JÚri, e outro das 
Varas Civeis, Infancia e Juventude e de 
FamÍlia, Orfãos e Sucessões; 

51- o ponto do 9ficial 
de Justiça de plantão, será no inicio e 
fim do expediente,, na respectiva Secretaria 
cont!'Olado pelo Juiz da Vara ou pelo Diretor 
do Forum; 

, 6'- No caso de _afastamento 
do Oficial por Jerias, o~ qualquer outro 
motivo, este sera substituido ~elo Oficial 
de Justiça, cuja o nome constara em primeiro 
lugar, do dia sub se quente, comunicada a 
alteração ao Diretor do FÓrum, assim sucessiva
mente. 

MÊS DE MARÇO DE 199111 

• Dia 4 - de abril : 
- Wueber Penafort 
- Mauro Rodrigues 
• • Dia 5: de abril : 

Inácio Maroja Brito 
ReginaldO.Andrade 

• Dia 6 de abril : 
- Vildécia T. Rocha 
- SÔnia Maria de Souza 

• Dia 07 de abril 
- Dalilla M. Ferrara 
- AntÔnio L. da Silva 

• Dia 08 de abril 
- Darlene Cardoso 
- Ubiracy Magno 

• Dia 11 4le abril 

11 Vara Criminal 
11 Vara civel 

51 Criminal 
V. da Infância e Juv. 

21 Vara C-Í'illlinal 
2• Vara de FamÍliat 
Orfãos e Sucessões 

Vara da Infância 
V. Tribunal do JÚri e 
Execução Penal 

3t Vara cível 
V. Tribunal do JÚri e 
Execução Penal 

- Jocivan de Almeida - 11 V. FamÍlia , O.S 
.:. AntÔnio C. Menezes 41 V. Criminal 

• Dia 12 d~ abril : 
- Nery V. Sampaio 
• Welligton Gatinho 

- • Dia 13 de abril 
Elza L. Ribeiro 

• Dia 14 de abril 
- Marco Valério 
- Jaguarecê Collares 

• Dia i5 de ah~il.: 
Seb~tião V. Cdlréa 

- Jose Pedro Neto 

• Dia 18 de abril 
- Eduardo C. Possas 
- AntÔnio Pereira 

• Dia 19 de abril : 
• José M. de Castro 
- Izauro A. Silva 
•'Dia !O de abril : 

• ~eginaldo Andrade 
Inacio M. Brito 

• Dia 22 de abril 
- Wueber Penafort 
- Mauro Rodrigues 

• Dia 25 de abril 
~ V!ldecia T. Rocha 
- Sonia M. de Souza 

11 v. de FamÍlia,o . s. 
51 v. Criminal 

11 V. ci.vel 

11 V. Criminal 
21 V. civel 

31 v. cível 
31 V. Criminal 

21 v. civel 
31 V. Criminal 

41 V. Criminal 
21 v. de FamÍlia 

v. da Infância e Juv. 
51 Criminal 

11 V. Criminal 
11 v. cível 

21 V , Criminal 
21 V .tde F .o.s 

DIÁRIO OFICIAL 

• Dia 26 de abril : 

- Eduardo c. Possas 21 Vara CÍvel 
- AntÔnio Pereira 31 Vara Criminal 

• Dia 27 de abril : 
, - Sebastião V. ·correa 
- José P. Neto 

31 v. cível 
31 v. Criminal 

• Dia 28 de abril : 

• Jo~é M. de Castro 
- Izauro A. Silva 

41 V. Criminal 
21 v. de r. · o. s 

b~Dia 29 de.abril : 
· - Mãí'Co Valerlo 11 Vara C~iminal 

21 Vara Civel - Jaguarecê Collares 

71 - Dê~se ctenci~. Publique-se. 
Cumpra-se • . Remeta-se. Copia a Egregia Cor~ge
doria Geral de Jus~iça e aos Senhores Juizes 
e aos Senhores Juizes desta capital. 

Macapá-Ap, 06 de abril de 1994. 

Juiz de FÓrum da 

PROCURADORIA GERAL 
nEJUSTIÇA 

PORTARIA N2 040/94-GAB/PGJ 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçÕes legais, 
com fulcro nos artigos 32 , inciso VII e 28 , 
inciso I, n2 07, ambos do Decreto (N) n2 0076, 
de 24 de maio de 1991, etc., e 

CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO 

";ONSIDERANDO 

CONSIDERANDO 

que com a promoçao do Dr. 
EDER GERALDO ABREU ao cargo 
de Promotor de Justiça de 
3il entrância, restou vaga 
a titularidade da Promotoria 
de Justiça com atribuiçÕes 
junto à 11 Vara Criminal 
de Santana; 

o requerimento protocolado 
pelo Dr~ PAULO DA VEIGA MOREIRA, 
titular da Promotoria de 
Justiça da Comarca de Laranjal 
do Jari, manifestando interesse 
em ser removido para aquela 
Promotoria, em vista do edital 
de remoção publicado no D.O.E 
de 11 de março de 1994; 

que o, Cons~lho Superior do 
Ministerio Publico manifes tou
se f avoravelmente pela remoção; 

remover na carreira do Ministé 
ri o PÚblico , por merecimento~ 
o Dr. PAULO DA VEIGA MOREIRA, 
da Promotoria de Justiça 
da Comarca de Laranjal do 
Jari, para ocupar a titularidade 
da Promotoria de Justiça 
da Comarca de Santana, com 
atribuiçÕes junto à 11 Vara 
Criminal e Tribunal do JÚri, 
devendo o mesmo entrar em 
exercÍcio imediatamente apÓs 
a publicação desta portaria. 
Esta portaria 
vigor na data de 
revogadas todas 
em contrário . 

entrará em 
sua publicação , 
as disposiçÕes 

Dê-se ciência . Registre-se. 
Publique-se_ 

Macapá-AP-, 30 de março de 
1994. 

MAKlEL DE .IDil5 FERREIRA DE BRITO 
Procurador--Geral de Justiça 

PORTARIA N2 048/94-GAB/PGJ 

, O PROCURADOR GERAL DE JU§TIÇA DO ESTADO DO 
AMAPA, no uso de suas atribuiçoes l egais e, tendo 
em vista o disposto nos artigos 31, inciso I, 28 , 
inciso I n2 06 "1• parte" e 99, todos do Decreto 
(N) N2 0076, de 24 de maio de 1991, 

RESOLVE: Designar o DR. SIDNEY DE MELO, Procu 
ragor de Justiça, para, deslocar-se 
ate a cidade de Corumba/ Mato Grosso 
do Sul, no periodo de 25 a 27 de mar 
ço do corrente ano, a fim de partici 
par do I ENCONTRO DE CORREGEDORES DÕ 
MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Autorizar o pagamentoA ao ,referido 
Procurador, de 03 ( tres) diarias in 
tegrais. 

Dê- se ciência. Registre-se. 
que-se. 

Publi-

Macapá-AP. , 23 de março de 1994. 

~OEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procurador Geral de Justiça 

; 

PORTARIA Nl 049(94-GAB/PGJ 

,O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTÀDO DO 
AMAPA, no uso de suas atribuiçÕes legais e, tendo 
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em vista o disposto nos artigos 32 , inciso I, 28 , 
inciso I nt 06 "11 parte" e 99, todos do Dec reto 
(N) nt 0076, de 24 de maio de 1991, 

RESOLVE: Designar o Dr. JAIR JOSÉ DE GOUVÊA 
QUINTAS, Corregedor,Geral tle Justiça, 
para deslocar-se ate a cidade de 
Corumbá/ Mato Grosso do Sul, no perio
do de .25 a 27 de março do corrente 
ano , a fim de participar do I ENCON
TRO DE CORREGEDORES DO MINISTÉRIO PÚ 
BLICO. 

Autorizar o pagamentoA ao , referido 
Corregedor, de 03 (tres) diari as int~ 
grais. 

Dê-se ciência . Registre-se. 
que-se. 

Publl -

Macapá-AP. , 23 de março de 1994. 

MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procurador Geral de Justiça 

PORTARIA Nl 050/94-GAB/PGJ 

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçÕes legais, 
com base no artigo 28, inciso I, n2 07, do 
Dec re to (N) n2 0076 , de 24 de maio de 1991, 

CONSIDERANDO 

::ONSIDERANDO 

RESOLVE: 

os pedidos de pe rmuta formulado 
pelos Proms_tores de Justiça 
de 31 entrancia, Drs. JORGE 
LUÍS CANEZIN e MARIA LUIZA 
DA CUNHA; 

a dec i são , a unanimidade, 
do Égreg~o Coryselho Superior 
do Ministerio Publico Estadual , 
·que aprovou os pedidos de 
permutas, conforme consignado 
e~ ata da 101 reunião extraordi 
naria ; 

Permutar os Drs. JORGE LUÍS 
CANEZIN e MARIA LUIZA DA 
CUNHA, devendo o primeiro 
ocupar a titularidade da 
Promotoria de Justiça com 
atribuiçoes junto a 2•, Vara 
C i v e 1 e de Fazenda Publica 
e a segunda a ti tular·idade 
da Promotori~ de Justiça 
com atribuiçoe s junto a 
41 Vara Criminal . 

Esta portaria entrará em 
v!gor na data de sua public~ 
çao. 

Dê - se ciência. 
se. Publique- se. 

Macapá-AP., 
de 1994. 

06 

Registre-

de abril 

MAK>EL DE .IDil5 FERREIRA DE BRITO 
Procurador--Geral de Justiça 

CORRlÇlOOR7A ÇlRAL 

~o~~a~la nR 037, de 29 de ma~ço de 1994. 

O ~ ÇDML lXJ MJNJSTWO 

'I'(JB/..7Cf) fX) é.STAlXJ fX) Ml4f!~, rtv IMO de -<JUCZ<l a.tAlbu.içÔeA 

.J.egaiA e .truuio em viAta o diApo-<~to no Altt.i.go 35, 7n.c..iAo 

XV77, do Oe01.et.o 0076, de 24 de mcU.o de 1991, publicado 

no O.O.l. de 27 de maio de 1991, e. ~o.dalricz n 9 141, 

de 2) de. novem.b~o de 1993 , do ~~o~ado~ Ç~a.J. de j~Mtiça, 

R l 5 O L V l: 

Dé.SJÇNA'R o o~. fMLfX) AFCWSO 

ZM!1'A, ~Jtomo.to~ de '}~Mtiç.a T ituÁ.D~ da tg Va~a C~imUta.-l 
da Capita-l, pa~a ac.ornpanluM o .tAéuni..te do 7rtql-léJzil.o ~o.lic.i.a.J. 

nR 006194/C~/00, jwú.o à CoMegedoJU.a Ç~a.J. de f>o.llc.i.a 

Civi-l da SéjUS~, a pa.~ttiA do dia 05/~194. 

cJ..ên.ci.a, 

Macapã , 29 de mwtço de 1994. 

'-

p#JR 7Q5l Dê rPJVlA C1J7/fT AS 
CoiiA.eg.edoJt Çe-uú. 

Portaria nt 038, de 29 rmrço de 1994. 

O ClltRF.GilX)R GERAL 00 MINISTÉRIO 

Púm.rro 00 mrAOO 00 N.4APÁ, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o 'disposto no Artigo 35, Inciso 

XVII, do Decreto 0076, de 24 de maio de 1991, publicado 
no D.O.E. de 27 de maio de 1991, e Portaria nl 141, 
de 23 de noverrbro de· 1993, do Procurador Geral de Justiça, 

RESOLV E: 

IE;I~ o Dr- UBIRAJARA VAU.NIE 

FHnHA, Prarotor de Justiça Substituto, p~ acarpanha.r' 

diligência a ser realizada na Delegacia de TÓxicos 
e Entorpecentes, às 09:(X) horas do dia 05.04.94. 

• 
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Maca pá, 07-04-94 

r__; -·· ~ 
• De-se · 
publique-se e ctmpra-se. 

ciência, reg1stre- se, 

Macapá, 29 de março de 1994. 

JAIR JOSÉ DE <mVÊA Q:JINrAS 

Correged:lr Geral 

Po~~ n~ 0*0, de 05 de ab4Ll de 1994. 

O Cflt?RéÇéÚJR Ç'.ML lXJ ft!JNJSTOOO 

P{JBLJ(J) ro éST,t1JXJ /X) Mlllf>íi, n:J IMO de 4Ua4 cWúbu.i..çÕe4 

lef;ai.4 e .tendo em vi.4~a o di.4po~.to no t11Li:.i.go 35, J~o 

"KVJJ, do DeCA.e.t.o 0076, d.e 24 de ma.i.o de 1991 , pub.U..cado 

no O. O. é. de 27 de ma.i.o de 1991 , e 'i'o~~ n~ 141, 

de 23 de novemb.w de 1993 , do 'i'JZocwzadoJ! ÇeJZa.l de :Ju~.t..i.ça, 

CGVSJDéMNOO a p-'lomoção do 

. Dll. 'i'é!JP.O ROIYK/g)éS ÇQVÇALVéS LéJTE à .t.Uu.laJ!.i.dade 

da 'i'llomo.t.oJ!.i.a de j~M.t..i.ça da ComaJZca de Olapoque, peJ.a 

PoJ!J..a.tt.i.a n-º 047, de 30/03/94-'i'ÇJ, em decoi!Aénc.i.a do 

.i.n.t.eJZeA4e do 4eJZv.i.ço, que exi.[J.e .i.media.t.o pJ!eencJWnen.t.o 

da va9-a, . 

fi E 5 O L V é: 

fiEVOÇim a poll.t.Mi..a • n 9 03 3, 

de 18103/94, da CoMeg.e.doll.i.a ÇeJ!a.l do fll.UU.4Ú.IU.o 'i'Úb.Uco 

do é4.t.ado do . Amapá, f-.i.can.do 04 lleApec.t..i.v04 téA.i..a4 pMa 

~e/lem g.oa-ada4 em época_ opoJZ.t.una. 

Dé-~e c.i.énc.i.a, 

tllacapá, 05 de abJ!U de 1994. 

JAJP. JOsllJé. çaJVlA (JJJiffAS 

CoJ!JZegedoJ! ÇeJZa.l 

--------·-------------------~ 
CORREÇéDOP.JA ÇéRAL 

O COAAéÇéJXJR. Çé.ML fX) frJJNJSTêfiJO 

'i'{JBLJCJJ /X) éSTIIfXJ /X) llft!Af'Â, no IMO de 4UM aWbu.i..çÕe~ 

.ler;a.iA e .tendo. em v.iA.ta v di.4pv4.to no Alli:.i.go 35, Jnwo 

XVJJ, do DeCA.e.to 0076, de. 24 de ma-i.o de 1991, pubücado 

no D.O. é. de 27 de ma.i.o de 1991 . e 'i'o~ n~. 141, 

de 23 de novemb.w de 1993. do 'i'JZvCUiladoJ! ÇeJZa.l de 'jtM.t..i.ça , 

WVSJ!JéfiANfX) que é .i.mPJ!eAc.i.n

ilveJ. a atuação do4 ~embJ!04 do mi..n.i.A.t.éll.i.o 'i'Úb.U..co, 

em cMà.t.M de wtgênc.i.a, apÓ-1 o enceMamen.t.o nollma.l 

do t?Xpedi.en.te e dwtante o4 f_.Uta.i.4 de 4emana, na4 ComaJZca4 

d~ /11acapá e de Santana, 

R é 5o L ~I é: 

J- é.laboJ!aJ! a e<Jca.la de 

p.lan.tão do4 trwnbJ!o4 do ~.i.ni.,4.téA.i..o . 'i'ÍJ.b.Uco, <M .q,uai..4 . 

atua11.ão na-1 4e{}u.i..n.teA Comall.cM:' 

. 1- CQIIARCA lJ.E fi!ACAPA 

frJê5 lJé. AB'il:l L 

1.1- Çn:JM:JNAL 

rdJoro [)é Ol/./011 a 10/()lf 

DJ~a. lLIJETé SJLVA A(j.IJA'R 

Olla. mAnJA UJ!JZA DA GJNHA 

'POOOlXJ lJé. 11 /()I, a 17 /Ol/. 

Dlla. ESTéLA Mg. 'i'. fXJ N. Síl 

D11.. lDé'll Çé'PALfXJ A(JRéJJ 

'i'OO(){X) lJé. 18/()11 a 24/0l/. 

Olla . 'ROSE/IIA'íi.Y CA'R[fJ50 {)é. ANO'MDé 

OJ!. JaRÇé UJ!JS CANéZJN 

'PéR!JODO Dé 25/0l/. a Ot./05 

Oll. é'íi.AliXJ AFONSO ZA/Il'i'A 

Oll. tDé'íl. ÇDIALIXJ A/JIICJJ 

1.2- c!JVéL 

'l't'RJOCO Dé Ot,/04 a 10/()lf 

OJZa. Ç!.ÁUCJA PC!tl'P:JNO N • . C'RJS'PJNO 

'POOOlXJ Dé 11/0l/. a 17/0l/. 

D1a. :JVA/fA liJC:JA F~CO Cé.J 

'POOOlXJ lJé. 18/04 a 24/0l/. 
Dll, NAU'íi.O ÇUJU{l'il/llé DA 5. CCUTO 

'PtRJaoo DE 25104 a 01/05 

011.a. MA'RJA UJjZA DA aJNIIA 

2- COlliiRCA IJé StiNT ANA 

~ll.S DE. 1/BíiJ L 

Cn:J/1'/JtVAL t cJJiéL 

'PWOIXJ DE. 01/0l/. a 07/0l/. 

lill. M(j(JéL [iODéJ'RO.DA SJLVA NETO , 

Pé.R!JOIJJ DE 08/0l/. a 1q/Olf 

D11.. if/.1/NUéL FéLJ'Pl m. DA 5. JONJC!tl 

f'WOIXJ [)[. 15/D'f a 21 f (}!f 

f2.JZ. PAULO DA Vé.J9l (')(JT<é.J'R.A 

f'OOOIXJ iJé 22/0if a 28/04 

Oll. CêLJO 'i'JfrJéNTA F'RéJRé j[JNJC/R . 

?OOq?? Dl 29/0l/. a 05105 

o~.~JÇ!Jf.L .9QOtJRO DA SiLVA NéTO 

JJ- De.t.ellm.i.nM que o~ 'P ll.l)mo.toJteA 

i e j~M.t..i.ça p.lan.ton.iA.t.M of_.ic.i.Mão , dUJ!ante o p./..ardÔ.o , 

em qua.i.4q,uM VMG4, C-!finz.UtaM ou clve.iA, · da Cap.i..to.)_ 

! de Santana, contollme 4ua.ó deAig_naçÕeA; 
JJJ- De.tellm.i.nM ttue, dwtante 

0 p.lantão , o~ 'i'JZvmo.tOJ!eA de · j~M.t..i.ça pe~~.maneçam nM 

'ComMCM palla a4 q,ua.iA toJZam deAi..g.nado4; 
JV- fleme.teJ! CVpi..M da plleAen.f.e 

ao CoMef;edOil . tÇjMa.l de ;}~.t..i.ç.a, ao 'Ju.i..'f. D.i.ll.e.toJZ do 

7vJZum, ao SeCA.e.táJZ.i.o de J~M.t..i.ça e S~ança 'PÚb.Li.ca , 

ao Comandante ÇMa.l da 'i'o.Úda P!UUM , ·ao4 'i'J!oCUII.adoJ!eA 

de J~.t..i.ça e a OJZdem do4 Advog.ado~ do 8JZM~.l, Secção 

do Amapá; 
V- Oe.tellm.i.nM c;ue 04 'i'JZomdalu!A 

-J.e J~.t..i.ça p.lan.tortiA.t.M, af-.i..>:.em no FÓJ!um, em .loca.l 

.t.iA1.veJ. e de.tellm.i.nado pMa e-:~~e fim, 0.1 nÜmM04 do4 

te!e/.onM, "b.i.p~" e .lvca.i.4 onde podf!Aão 4eJZ encon.tll.ado4 . 
AJ!q,u.i..Ve-4e cvpi..a~ em pa-1.ta 

c.i.ênc.i.a, 

.4é, pub.U..q,t:.e-~e e cumplla-~e. 

Maco.pá, 05 de abJZÚ de 199/1. 

?o~a n9 Ol/.2, de 05 dt?. ah4Ll de 199!1. 

" O ciJRRé.{iélXJR Çé.ML aJ !4JN:JSTOOO 

'POBLJ(J) fX) ESTAIXJ fX) MIAM, no IMO de 4UG4 a.tll..i.bu.i..çÕeA 

.legaM e .tendo em v.iA.ta o di.4po4.tO rto A~ 35, :Jncúo 

"KV:JJ, do DeCA.efu 0076, de 24 de ma.i.o de 1991, pub.U..cado 

w O. O. é. de 27 de ma.i.o de 1991 , e f'o~ n.~ 141, 

ie 23 de: noveinbJZo de 1993, do 'i'J!oCUiladoJ! Çe~Za.l de '}~M.t..i.ç.a, 
" · 

R E 5O L V é: 

WVCEJé.fl ao D11.. MIRO gJJ UléP/t'.é 

jll4 S:JLVA caJTO, 'Pilvm~.toJZ de '}~M.t..i.ça T.Uu.l.aJZ d~ 1g VMa 

• c1.ve.l deA.ta Capi...t.a.l, .U..cença po-'1 10( de a-I di.a~, pMa 

.tll.a.t.amen.t.o de -1aú.de, com et.ei...t.01 a ~ de Oli de abll.i..l 

do coMente ano. 

ci..ênci.a, 

P!acapá, 05 de a/J4Ll de 199li. 

;)A:JR JOSê Dé. Ç(lJVtA (JJ:Jiff AS 

COMe[J.edoll. Ç~>lla.l 

' Prefeituras~ ·câmaras e 
Órgãos Municipais 

Prefeitura de Macapá 

' 

TtRMO DE-RATIFICAÇÃO 

JOÃO BOSCÕ~~AES 
PREFÉITO ~TICIPAL DE ~~CAPÁ 

RATIFICO 9./ 

EM, ç~ I~-""-~'? 

ASSPN~: I1~GIBILIDADE DE LICITAÇÃO . 
FUHDAMENTO LEGAL: INCISO I t~T.25 DA LEI 8.666/93 . 
EMPRESA ADJUDICADA: FRIGOS- COM. IrdP. E EXP. LTDA. 
VALOR ORÇADO : Cr$ 4. 983 .140,00 
UNIDADE ADIIIINISTRATIVA: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Submetemos à superior consideração' do 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Macapá, 
a justificativa abaixo , para efeito de ratifica _ 
ção , referente a Nota de Empenho n2 03.026/94 
SEMUSP, no valor total de Cr$ 4.983,140,00 (Quatro 
milhÕes , novecento~ e oi tenta e 'três mil, cento e 
q'LlB.Tenta· cruzeiros reais), em favor da Firma .:F.RI 
GOS - COM.U'IP. E EXPORTAÇÃO LTDA. Objetivando )a 
compra. de carne verde de vitelo. 

. A presente justificativa trat1- se _de 
caso..E!spec-ifica de inexigibilidade de licitaçao' 
pÚblica por inYiabilidade 'de compe.tição, visto ' 
que . c MunicÍpio pa"a manutenção il.os animais d't ., ' 
Parque Zoobotânico, necessita adquirir mensalmell 
te carne de .vitelo, extraÍdo do gado abatido , que 
,além de ser mais barat o é mais apropriadD para a 

~1imentaç~o . dos animais. Como produto desta 
reza e .. quantidade só é fornecido no Estado 
Firlna acima mencionada, torne.- se inexigÍvel 
quer tipo de competição . · 

natJ:! . 
pela 
qual 

. Por tudo isso a aq~s~ção po~e. ser fei 
ta diretamente com inexigibilidade de licitação , 
Lnviabilidade de competição nos termos do CAPUT 1 

io artigo 25 da Lei nº 8.666/93; para a qual eoli· 
citamos a ratificação na ·Imprensa Oficial de cog 
formidade com as exigências do Art. 26 dó mesmo 1 

li ploma legal afim de que possamos adquirir dire 
tamente o produto. ~ 

Macapá (AP), 

TtahlO DE RATIFICAÇÃO 

ASSJJNTQ: INExrGIBUIDADE DE LICITAÇÃO. 
FUNDAMENTO LE~: INCISO I ART. 25 DA LEI 8.66/93. 
FIRMA ADJUDIC.l\.DA: IRMÃOS ZAGURY & CIA LTDA. 
VAI.OR ORÇADO: Cr$ 1.133 . 965,00 
ONIDADE ADMINISTRATIVA: ~ ~ ~ ~ ~ E· 

Submetemos à superior consideração do ' 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Macapá , 
a justificativa apaixo, para efeito de ratificª 
.ção referente a Nota de Empenho n2 04.004/94 
SEMUSP, no valor total de 1 .133. 965,00 (Hum roi 
lhão, cento e trinta e três mil, novecentos e 
sessenta e cinco cruzeiros reais), em favor da 
Firma acima mencionada, objetivando o serviço· de 
conserto em .máquinas pesada (TRATOR AGR~E). 

. A presente ;iusti.ficativa decorre da -º· 
lxistência na Prefeitura Municipal de Macapá, de 
reÍculos trator de marca ·agrale e de ser a Firma'· 
ora adjudicada , representante comercial exclusiva 
~os produtos AGRALE no Estado do Amapá, conforme' 
komprova a Certidão n2 063/91, expedida pela jUll 
ta Comercial do Estado do Amapá, cumprindo-se de~ 
ta forma a exigência legal estabelecida no Art • 
26 do Diploma Legal anteriormente referido. 

Outrossim, submetemos as considerações 
de Vossa Excelência para que seja r atificada e hQ 
mologada, e efetivada sua publicação no Diário 
Oficial no prazo legal. 

Macapá (AP) , __ de Abril de 94. 

I JOKO :oos PAPAU'õ P.A.ES 

PREFEITO MUNICIPAL DE ~li\CAPÁ 

Ttiu.!O DE RATIFICAÇÃO 

Rli.TH'ICO 
U! ,f!.§/ !?.lJ. r;.;. • 

ASSUllTOs ll<EXIGIDILIDADE DE LICITAÇÃO 
FUNDà.J.lENTO L..l<XlALs INCISO I Al?l' .25 DA. LEI 8,666/93 
EMPRESA. AnJUDICADA.siRlJA:OS ZA.GURY & CIA.LTM 
VALOR ORÇA:OOs 3.375,604,00 
UNI:n.tDE AD1.ffi!ISTRA.TIVA sSEC ,J.!UN, DE SERVIÇOS Pl1DLI COS 

· subroete~os à super ior consiQeração do Ezce
lentissilllO Sr, Prefeito J.íunivipal de ~a.oapá, a justific!!: 
ti~a abaixo para efeito de ratificação,referente a nota 
de empenho n0040/94..SElo!USP, no 'valor total de CR$3,375. 
604,00(TRE$ l.!!LllOES TREZEmOS E SEl'ENT.A. E CINCO !-!IL,SEIS 
Cml'l'OS E QUATRO CRUZEIROS R.'i:AIS),ein f avor da firma. a.oi~ 
mancionada,objetiv~~do a aquisiÇão de peças de reposiçao 
para ve!eulos coletores de luo "FO!lll'! 

~~I 
A presente justificativa decorre da exio~en 

cia na Pra:teitura. J.!unicipal de Maoapé.,de ve:l:culos da 
marca "FORD'' e de ser a firma ora !ldjudioada, represen
t&nte comercial exclusiva doa produtos "FORD" no Estwio 
do Amapá, conforme comprova a certidão do n°7417_da 19 de · 
Abril de 1 .993,expedida pela junta comercial do Estado 
'do Amapé., cumpri ndo-se desta forma a exigencia l egal esta
belecida no Art. 26 do diploma legal anteriormente referi 

do. 
outrosaim,submetemos as consi derações devo~ 

aa Excelenci a para que seja r atificada e homol ogada bem 
como efetuada sua publicação no Diário Oficial no prazo 
legal . 


	

