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LEIS 

LEI N° 0153 DE 02 DE MAIO DE 1994 

Dispõe sobre a criação da Comarca de 1 a Entrân
cia de Serra do Navio e dá outras providências. 

O Governador do Estado do Amapá 

FAÇO SABER QUE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° . Fica criada a Comarca de Primeira Entrância de 
Serra do Navio, sediada no município do mesmo nome, com duas 
Varas, sendo instalada de imediato, apenas uma delas e com com
petência geral. 

Parágrafo único - O território da Comarca criada no caput 
deste artigo, abrange o dos Municípios de Serra do Navio e de Pe
dra Branca do A mapa ri. 

"Art. 2° - Passam o caput e a alínea "c" do § 9°, do artigo 
4°, do Decreto (N) n° 0069, de 15 de maio de 1991, a viger, respec
tivamente, com as seguintes inclusões: 

"Art. 4° - .. .......................... .... . ..... .... · · · 

X- Serra do Navio. 
§ 9o ...... .. ...... .. . • .......... • ... • ...... . ...... • .. . 

"c" - Amapá, Calçoene, Ferreira Gomes, Mazagão, Oiapo
que, Tartarugalzinho e Serra do Navio." 

Art. 3° - Passam os incisos IV e V, do artigo 2" do Decreto 
(N) n° 0070, de 15 de maio de 1991, a vigerem com as seguintes 
redações: 

Art. 2° ............ .... .. ...... .... . 

.. .. .... ··-:· ·· . .. . . ...... ................ . 

IV- quatorze (14) de Juiz de Direito de Primeira Entrância; 

V - sete (07) de Juiz de Direito Substituto." 

Art. 4°- Ficam criados os seguintes cargos, os quais passam 
a integrar o Quadro Permanente de Servidores Efetivos do Poder 
Judiciário do Estado do Amapá, instituído pelo artigo 4°, do De
creto n° (N) 0070, de 15 de maio de 1991, alterando-se o seu Ane
xo IV: 

I - um de Técnico Judiciário; 

li - um de Contador; 

III -dois de Oficial de Justiça-Avaliador; 

IV- três de Auxiliar Judiciário; 

V - um de Atendente. 
• Art. 5° - Ficam criadas as seguintes Funções Especiais de 

Confiança, que passam a integrar o Quadro Permanente de Servi
dores Comissionados do Poder Judiciário do Estado do Amapá, 
inatitufdo .pelo artigo 5°, do Decreto (N) 0070, de 15 de maio de 
1991, alterando-se seu Anexo V: 

I- uma função de Chefe de Secretaria de Oficio Judicial do 
Interior (FC-03); 

II • uma função de ÜJ>llrador de Terminal de Computador 
(FC-01). 

§ 1° • AI. atribuiÇões de Distribuidor e de Depoaitário P!tbli
co, na Comarca de Serra do Navio, serão cumuladas pelo Conta
dor. 

,b.,. ~ECRETARIADO 
Secretária de Estâdo da .Administração 
MARIA NEUCttA DE OLTV8IRA 

'' > Socreti11io de E~W.do dcrP~n!lj~un~nt~ ~ Coot·denação Ge1·al 
.... · JOSE CARLOS MENDES J'ACCOtJD 

Secretário de .Estado da Sa.ú.de . 
CARMEM LÚCIA CRUZ LOUATO 

Secretário d,e E$tado do Trabalho e da Cidadania 
MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMO RIM 

§ 2" - Instalada a ~ Vara, haverá a criação automática do 
cargo de Distribuidor, que acumulará as funções de Depositário 
Público. 

Art. 6° - Os processos de competência do Juizo da Comarca 
de Serra do Navio, que na data de sua instalação estiverem em 
curso em outras Comarcas, serão imediatamente a ela redistribuí
dos. 

Art. 7° - As despesa~ decorrentes da execução desta Lei, 
correrão à conta dos recursos orçamentários do Poder Judiciário. 

Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 02 de maio de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETOS 

DECRETO N° 1288 DE 02 DE MAIO DE 1994 

Altera o Decreto n° 1.161 de 14 de abril de 1994 e 
dá outras providências. 

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

DECRETA: 

Art. 1°- O caput do artigo 4° do Decreto n° 1.161/94, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - O saldo credor resultante da apuração de qual
quer período será transferido para o per!odo seguinte, na forma de 
UPF-AP, com base no valor dessa unidade, do primeiro dia se
guinte ao do encerramento do período da apuração". 

Parágrafo único - Fica revogado o parágrafo único do artigo 
4° do citado Decreto. 

Art. 2° - O parágrafo 3° do artigo 10, do Decreto n° 
1.161/94, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 3° - A reconversão em moeda corrente do crédito tri
butário expresso em quantidades de UPF-AP, far-se-á multipli
cando-se as quantidades de UPF-AP pelo valor dessa unidade no 
mês do efetivo pagamento, quando realizado antes de vencido o 
prazo para impugnação do referido crédito". 

Art. 3° - O sistema de apuração quinzenal de que t rata o 
Decreto n° 1.161/94, será adotado relativamente aos fatos gerado
res ocorridos a partir de 1° de maio de 1994. 

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 02 de maio de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 1289 DE 02 DE MAIO 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 de acordo com o artigo 4° da Lei n"'OOll de 
12 de maio de 1992 e o contido no Oficio n° 043/94-REALBSB, 

RESOLVE: 

1° - Concêder em caráter excepcional o adiantamento em 
nome de RUBENS LINHARES DE ARAGÃO, A8aessor, nos ter
mós do item Ill, parágrafo (mico do artigo 2" da Lei n° 0011 de 12 
de maio de 1992, até o valor de CR$-3.000.000,00 (Três \{i.\hóes de 
Cruzeiros Reais), destinados a cuatear 'despesas miú.daa de pronto 
pagamento com material de consumo e serviços de-terceiros, obje
tivando a manutenção e a adiilÍIÚ8traçáo da Representação do Go

' vemo do Estado em Brasília. 

.. );.;. 

Secretário de ~stado da Agficul~ e do Abasteçb~1ento 
· ·· ·· PEDR9 RONJLDO DWlMALCBER 

S&C.l"etá.tio'·d.e Estado ~·ÔbrU; Serviços PúblicO!! 
EDILSON 1\IA.CBADO DE BRITO 

, .· ... P.t'OOtifàdpr Geral do Esta® do Amapá 
''•' '• PÀULÔ Dt t'ÁRSO DIAS ro..AOTAU 

DefellSOl' Geral do 'Estado 

~~r.~~Al. Q~fRo~,~cANT~ 

2" • O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento. 

3° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos FPE (101), Programa de Trabalho n° 03070202.034, nos 
Elementos de Despesa 3120.00 - Material de Consumo, o valor de 
CR$-1.000.000,00 (Hum Milhão de Cruzeiros Reais) e 3132.00 -
Outros Serviços de Terceiros, o valor de CR$-2.000.000,00 (Dois 
Milhões de Cruzeiros Reais). 

4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar 
prestação de contas, devidamente homologada pelo titular do 
órgão, na Secretaria de Estado da Fazenda, dentro de 10 (dez) 
dias, contados do término do prazo de aplicação constante do item 
20. 

Macapá-AP, em 02 de maio de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Administração 

CONCURSO PÚBLICO 

O Secretário de .Estado da Administ ração do G~ 
verno do Estado llo Amapá, usando das a t r i buiçÕe& que lhe são co!! 
feri\Jas pelo Decreto nt 1036 , de 30 de março de l994,pub1lcacJo no 

DiÓrlo Oficial do Estado n 1 0801, de O• de abril de 199•. 

RESOLVE : 

Ol. Convocar os camhcJat.os constantes do An! 

XO, aprovados no Concurso PÚblico , dest inado ao provlmento l.ie car 

gos do Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado - GRUPO MAGIS 

TfRIO : Professor Classe "A", Classe ••a•·. Classe "C" e Espe:clau! 

ta de Educação. de acordo com o Edltol n• 031/9•-HAD , de ll de 
abrll Je 199•, publicado no D!án o Oficial do Estado n• 0808, de 

13 de abr>l de 199• . 

02. Fh:ar local, per:o..so t horárlo para apr! 

ser.~aç&o dos canJJdatos: 

• Local : Centro de Tre i nnmcnto da SI:.AD 

. PerÍodo : 05.05 à 13.05.94 

. Horário : 08:00 às 17:00 hs 

03. Informar que os canJlJatos devem cof!'lpa r e cer 

mumdos dos segu1ntes documentos (originais e :aeroz) . 

. Cuteira de ldentidade; 

• Certidão de Haactaenlo; 

• Certificado de Rese rvista - sexo uacul,! 
no; 

. PIS ou PASEP ; 

. ClC; 

. Titulo de Elo I tor; 
• Declaração de Bens; 

. 2 f otos 3 .X 4; 

. Dip l011a de hablll taçiio espeCÍfico do M! 

giatért o~ obtido em Curso de ro.nnaçâo de Professor a nÍvel .de 2' 
Gra u - Professor Classe "A"~ 

. Diploaa de habilitação eepeciflco do Ma&1! 

térlo, obtido e• Curso de Licenciatura de Cur!a Duração ou habll.! 
toçiio lesai equivalente e Carteira do Hinlotério da Educa çÕo/HEC
Proteaeor Cluae "8"; 

. Dlpl0118 do habilitação upedtlco do Jlqlet,! 

rio, ~tido em Curao de Licenci a tur a Plena ou habilitação equlv! 

lente e Cartei r a Jo Hlnlaterio da Educaçiio/ HEC • Professor Cl "! 
ee "C"; 

• Diplo.a de hÜ>ill t ação upeclt'ico , obtido em 

Curso de Lice ncia tura de Curta Duraç• o ec Superv t eão Escolar e 
Ca rteira do Minlatérlo da Educaçõo/KEC - t:apeclallsta do Educação 

• Diploaa do h ablll taçiio eapedtico, obtido e m 

Curao dt Licenci at ur a Plena em Supe rvisão Esco lar e /ou Orientação 

Educa c ional , ou hab11 1 t açã o. em Cu r a o de Eapec i ali za çi o nest as àreas 
e Carte ira do Hin1ater1o da Educação • !spec1a11ata de !duc.çiio 

. •c•. 

· 04. Co.antca.r que oa c&."'d1datos r e-cebetio 'enc! 
11inhamento para 1\.lbme t erem-ae aos exames laboratoriais : 



Maeapá. oa.o5-94 
• Hetr!Ogra=a; 

• ParaaitolÓgico de fezes; 

VDRL; 

. Urina (rotina). 
- A partir de 35 ( trinta e cinco) anca : 

• Colasterol + "l"riglicerÍdeos + LipÍdios 

toto.1s i 

. Glicose . 

05. Informar que o canuidato ue posse uos rJ; 

sul tados dos referidos exemes,deverá apresentar-se no Hospital C~ 
r a l de Hacapá , para submeter- se a exafne clinico geral e posterio.!: 

mente na Divisão Geral de PerÍcia Médica. 

06. Esclarecer que o não comparecimento nos 
prazos estabeleciuos nest e Euital . implicará na DESISrfHCIA autE 

rnática !.lo candidato . 

Macapá-AP, 05 ue maio ue 1994. 

,J' . ,I · ./ ./"/ . 
'//n~-1. .-vvc.~ .... f"A ~< ( l{v-Vu ' ~ 'l-~ 

J ~IA HEUCiLA DE OLIVEIRA 

Secretária de Estado da Administr ação 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ/GEA 
Secretaria de Estado da Administração/SEAD 
Departamento de Recursos Humanos 
Concurso Público P/ Grupo Magistério 
CATEGORIA: ORIENTADOR EDUCACIONAL 
MUNICÍPIO: MACAPÁ 

ORDEM NOME DO CANDIDATO 
lo MARIA IVETE LEITE DOS SANTOS 
zo ORBELIA SOUZA SOUZA 
30 JAIR NASCIMENTO BORGES 
40 RUTE TENORIO .BAHIA 
50 JACIRENE FERREIRA MAIA 
60 ANTONIO AUGUSTO MIRANDA DE MATOS 
70 DALCIRA OLIVEIRA DOS SANTOS 
go NELSON NORONHA DE CASTRO 
9o ROSIMARE MARIA DA SILVA 
10° ANTONIO VIEIRA SOBRAL 
no MARA CRISTINA PENA MUNIZ 
12° RUTICLEIA PANTALEÃO DA COSTA 
13° ALDENIZE MARIA V AZ FERNANDES 
14° DUJ-CILENE MARIA PINHEIRO DA COSTA 
15° -ELIZABETH FURTADO DE OLIVEIRA . 
16° MARICLEUMA BANHA CORREA 
17° SUSAN DENISE ALVES FEITOSA PINHEIRO 
18° ANA DILMA QUINTAS DA CUNHA 
19° CLAUDIA LEITÁO DA CONCEIÇÃO 
20° ALINE KATIA DE MENDONÇA CERQUEIRA ,.,., 
:t~ r r .IN AMAR MACEDO ALMEIDA 
22° HELEN CLAUDIA RODRIGUES AMERICO 
23° MALKE CHAIBUB PIMENTA FREIRE 
~40 MARIA DA DORES PUREZA DA FONSECA 
25° MARIA FRANCINETE DA SILVA FREITAS 
26° MARIA ZILDA VIEIRA DE PAULA 
27° RITA MASCARENHAS CAMPOS 
28° LUZIA MELO MASCARENHAS 

ÜJ>ras _e Serviç-os 
,Públicos 

CITAÇÃO- DEFESA 

"Pelo presente, fica Vossa Senhoria VICENTE DOS SAN· 
TOS RODRIGUES, citado na forma legal, para apresentar sua de
fesa, por escrito no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento 
desta, com direito a vista nos autos do processo, no local onde esta 
Comissão de Inquérito está instalada, sobre fatos que resultou o 
seu indiciamento na forma do Artigo 132, ítem li, da Lei 8.112, de 
11.12.90, do Regime Jurídico Único, devendo.no prazo legal a de· 
fesa ser apresentada ao presidente desta Comissão de Inquérito, 
para po.sjulgamento superior competente. 

Eng" EDILSON MACHADO DE BRITO 
Secretário 

·' ., 

DIÁRIO OFICIAL 

JUSTIFICATIVA DE SOLICITAÇÃO DE COr.IPRAS E SERVIÇOS 112 0022/ 
94-SESA. 

ASSUNTO : INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 154/94-SESA 

VALOR Cr$ 20.848.001,00 

JUSTIFICATIVA: 

A presente despesa se r az necessária para cuê 
'tear encargos com serviços prestados à Secretaria de SaÚde 
no sepultamento de pessoas i ndigentes , triados pelo Serviço 
Social Médico do Hospital Geral de Macapá . 

A Empresa M. MENDONÇA DA COSTA (Funerária San 
ta Maria) possui toda a estrutura que atende plenamente as 
necessidades desta Secretaria, sendo de sua responsabilid~ 
de as despesas de cartÓrio e taxa de sepul tamento. 

Esta Justiricativa encontra embasamento legal 
no Art . 25, Inciso II, Parágraro 1º . 
' Cumpre-se dessa rorma as exigências no Art. 26 
da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93-

Macapá- Ap, 25 de abril de 1994 . 

Dra. CARMEM LÚCIA CRUZ LOBATO 
-Secretária de Estado da SaÚde-

JUSTIFICATIVA DE SOLICITAÇÃO DE CO~WRAS E SERVIÇOS Nº 0023/ 
·94-SESA . 

ASSUNTO : INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PEDIDO DE COTAÇÃO N2 096/94-SESA 
VALOR: Cr$ 10.000.000,00 

J USTIFICATIVA: 

Justirica-se a inexigibilidade do ato licitat~ 
rio para prestação de serviços à Sec~etaria de SaÚde no _ror 
necimento de passagens via marítima a servidores, encam1nh~ 
menta de pacientes aos Centros Especializados e rrete , atr~ 
vés da SENAVA - SUPERINTENDÊNCIA DE NAVEGAÇÃO DO AMAPÁ, d~ 
rante o exercicio de 1994 . 

A despesa em apreço está respaldada no Art. 24, 
Inciso VIII da Lei 8.666/93, considerando que a adjudicada 
pertence à Administração Direta Estadual, cujos os preços 
praticados estão abaixo dos da iniciativa privada . 

Cumpre-se dessa forma as exigências do Art . 26 
da Lei nº 8 . 666 de 21 . 06.93. 

Macapá-Ap, 18 de abril de 1994. 

Dra. CARMEM LÚCIA CRUZ LOBATO 
-Secretária de Estado da SaÚde-

JUSTIFICATIVA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 0025/ 
94-SESA. 

ASSUNTO : I NEXIGIBI LIDADE DE LICITAÇÃO 

PEDI DO DE COTAÇÃO N2 : 0164/94-SESA 

VALOR : Cr$ 7. 328. 092,86 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica- se a inexigibilidade· de licitação p~ 
ra atender despesas com Contrato a ser rirmado, objetiv~ 

do a continuidade da prestação de serviços de manutençao 
preventiva e corretiva de cinco (5) máquinas de hemodiál! 
se e dez (10 ) bombas de s angue marca MACHI , ins taladas no 
Hospital Geral de Macapá, cujas atividades desenvolvidas 
constituem-se em Terapia de apoio fundamental a pacientes 
que completam seu tratamento clinico através de sessÕes de 
hemodiálise. 

Tendo em vista, o objetivo de assegurarmos e 
mantermos sempre o pleno runcionamento das máquinas, atr~ 
ves da continuação dos serviços técnicos especializados e 
adequados a plena sati sfação de nossos objetivos com a 
Firma HEMOTEC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, por ser a repr~ 

sentante exclusiva dos equipamentos MACHI (carta anexa),c~ 
ja ação administrativa encontra amparo legal no Caput do 
Art. 25 da Lei 8.666/93, de 21.06.93. 

Macapá- Ap, 25 de abri l de 1994. 

Ora. CARNEM LÚCIA CRUZ LOBATO 
-secretária de Estado da SaÚde-

Pág.2 

EXTRATO DE CONVÊNIO 

I - INSTRmmtfi'o CONTRATUAL 

Convêni~ n• 001/94 

li - PARTES CONTRATUAIS 

2.1- CONTRATANTE 
SESA 

2.1- CONTRATADA 
. Prefeitura Municipal de Oiapoque 

III - OBJETO CONTRATUAL 

3.1- Tem objeto a manutenção de Serviços de SaÚde -
desenvolvidos na Unidade Mista de SaÚde de Oi~ 
poque . 

IV - _ESTII-IATIVA DA DESPESA 

4.1- Valor estimado em Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi 
l hÕes de cruzeiros reais ) 

V - VIGÊNCIA 

5.1- Prazo de duração do Convênio 
Fevereiro à Dezembro/94 

VI - DOTAÇÃO 

6.1- As despesas deste Convênio correrão à Conta 
inicialmente da Nota de Empenho n2 00187, emi 
tida em 26.04 .94, Programa de Trabalho 137542 
82.321, Nat ureza de Despesa 3132.00, Fonte de 
Recursos 101, no valor acima mencionado. 

VII - FÚNDA~lliNTO DO CONTRATO 

- 7.1- Este Convênio t em respaldo legal no § 1• do 
Art. 25 da Constituição -Federal c/c os Artigos 
12 § 4º, 116 e 119, Ítens I e XIX da Constitui 
ção do Estado do Amapá e Art. 24 , Inciso VIII~ 
da Lei n2 8.666, de 21. 06.93. 

VIII - DATA DA ASSINATURA 

8.1- Convênio assinado em 11.02.94 

rr.raballio e Cidadania 

J D S T I F I C A T I V A ~9 020/ 94-SETRACI 

PROCESSO NQ 28780.000976/ 94-SETRACI 

PEDIOO DE COTAÇÃO NQ 0123/ 94-SETRACI 

_ASSUNTO : Dispensa de Lic itação, com base no Art. 24-Inci 

so IV, da Le i 8. 666 de 21.'06 . 93 . 

SINTESE Valor destinado ao pagamento de pessoal no ped ~ . 

do de 04 . 04 . 94 à 04 . 06 . 94 . 

J USTIFICATIVA : Trata-se de r epasse de a·ecursos no val or 1 

de CRS 33 . 758. 864, 00 (Tri nta e t r ês miJhoes , setece_12 

t os e cinquenta e oito mil , oitocent os e s essenta e 

quata·o c ruzeit'os r eais), para pag<ll11ento que pr esta -

a·ão servi ço a esta Secretar i a, em situaçÕes emergen

c-ia l , caso que é dispensada a Lid t açào . 

Maca~ , 29 de Abril de 1994 . 

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS 

Departamento de 
1 Estradas de Rodagem 

EXTRATO 0[ CONTRATO 

INSTRUN[NTO: 

Contrato n!! 006/94- DER/AP. 

PARTES DA AÇAO CONTRATUAL: 

.. ' 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ e a fÍroa TRATORMA~ - COHÉRCIO [ REPRESE~!~ 
ÇAO LTOA. 

~------------------·--------·------------~------------------------~-----------------------------------------------------; 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 



Macapá, 03-05-94 

OIJETO: 

O forneci~ento de peças pora ve: culos da Rarca TEAEX e VAlRET e Pres ta 

,;. d! Serviços para Ranutenç;o Preventi va, PerÍ~dÍc1, Corretiva e d; 
Eeergenci1. 

FUIOAREITO lEGAl DO COITAATO: 

'ru por fundnento l egal o Art i go 37, Inci so XXI, da Consh tu •ç;o fed! 

rol de )gBB e ainda nas disposiç~es da Lei B.666/g3 de 21 de junho de 

1993, Artigo 25, Inci so I. 

DOTAÇÃO: 

Correr; o ; conta do Projeto/Atividade: 16BB5312-2Bg - FUNCIOURENIO DO 

O(A - Eleoento de Despesa : 3132.DO ou 3120.00 - PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS 

E FORIECIREITO DE PEÇAS, FOUE DE RECUR SOS: FPE (!OI) no valor globa l 

de ~5D.OOO (Cento e CÍnquenta Rill U R V. 

VIGENCIA: 

dos serv iços. 

Racap~, 25 de abri I de )gg~. 

SIGIATARIOS; 

-AIUBAl BARCEllOS - Contratante 

-IIAIRUNDO G. GARCIA - Contratado 

- AITOUO BRAGA CHUCRE -Int erveni ente 

EXTRATO DE CONTRA TO 

U STRUREUO: 

Contrato nº OOB/g~-O(R/AP 

PARTES DA AÇÃO CONTRATUAl: 

Governo do Estado do Aoap; e a f i roa ROIOBEl - ROIORES DE BElCM liDA. 

OBJETO: 

O forntt ioento de peças para os equipne ntos do .. rca FIAI- AlllS e TEM~ 

U.RRA e Prestaçio de serviços e Jlanutenç;o Pr eventiva1 Cor retiva, Pe 

ri;dica e de [1erg; nci a. 

FUNDAMEUO lEGAl. DO COURAIO: 

lo A rtigo 37 , Inc iso XXI, da Cons tituiç;o Federal de 19BB e ainda nas 

disposiç~es da l•i B. 666/93 de 21 de junho de 19939 Arti go 25 , Inciso I 

cabendo a an~sih de s ua adequaç;o ~Procuradoria Geral do Estado, qua_!! 

do for ouvida e• parecer, e cueprÍ1ento ao Decreto lei n-º. 1. 302/92 do 

Poder Executivo Aeapaense. 

DOTAÇAO: 

As despesas decorrentes correr;o ~ conta do Projeto/Ati vidade: 

16BB5312- 2B9 - Funci onnent o do DER - Ouent o do Despesa: 3132.DO ou 

3120.00 .Prostaç;o de Serviços e Fornecioento de Peças - f onte de Recu_o: 

sos FPE 101 , no valor de 120.000 (Cento o Vinte Mil) U R V. 

VIGÊNCIA: 

O presente Cont rato ter~ vig;nci~ de Oito (08) •es es, para a execução 

dos s erviços. 

Macapa, 29 de abri I de 1994. 

SEGNATÁRIOS; 

- ANIIBAl BARC[llOS - Contr atante 

- ROG[RIO C. A. DE OLIVE IRA - Contratado 

- ANTÔNIO BRAGA CHUCRE - Interve ni ente 

Comissão de lnquérit~ 
Administrativo ·- ' 

PmrAHIA (P) N! 001/94 - C .I.A. 

O presidente da Canissão de Inquérito Adminis

tr~tivo, designado pelo Decreto nl 0529 de 09 de março de 

1994, do Excelentissimo Governador do Estado do Amapá , re -

solve: 

Art . 12 - Nomear a servidora GRACILENA DO SO

CORRO DOS SANTOS ARAÚJO PAI>IERIM, Agente Administrativo 

Classe A, Padrão III , lotada na secretaria de Estado do Tra 

balho e Cidadania, para exercer a função de secretária da. 

Canissão de Inquérito Aàninistrativo, can respaldo na Lei 

8.112, no Art. 149 § 12 . 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contr~ 

rio. 

Canissão de Inquérito Administrativo, em 

Macapá(AP), 19 de abril de 1994. 

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA 

C.G.C. (M.F.) 05.965.546 / 0001-09 

ATA 0NICA DAS ASSEMBLIIAS GERAIS 
ORDlBARIA B BX'l'RAORDINA!UA DA COM 
PARIIIA DB ELBt'RICIDADB DO AMAPA =' 

DIÁRIO OFICIAL 

CEA, REALIZADAS NO DIA 29 IE ABRIL 
DE 1994 . 

Aos vinte e nove dias do mes de 
abril do ano de hum mil novecentos e noventa e 
quatro, as 10:00 (dez) horas , na Sede da Compa 
nhia de Eletricidade do Amapá-CEA, situada nã 
Av . Pe . Júlio Mar ia Lombaerd, no 1900 , nesta 
cidade de Macapá , por convocação do Conselho 
de Admi nistração, realizaram- se as Assembléias 
Gerais Ordinária e Extraordinária de Acionis 
tas da CEA, r epresentando mais de 2/3 ( dois 
terços ) do Capital Social, conforme consta no 
"Livro de Presença" dos acionistas . Assumiu a 
direção dos trabalhos o Sr. Raimundo Nonato da 
Silva Pir es , Presidente da Cia. de Eletricida 
de do Amapá e Presidente do Conselho de Admi 
nistracão da Companhia, que agradeceu a presen 
ca dos senhores acionistas, e verificando hã 
ver "quorum" legal das Assembléias abriu a Ses 
são, convidando para compor a Mesa como Presi 
dente de Honra, o Sr . Carlos Orlando Fonsecã 
de Souza , representante do Governo do Estado, 
Acionista Majoritário, através da Portaria nO 
026/94-PROG, e a funcionária Maria Eunice Pa~ 
lino de Lima, indicada para secretariar a reu 
nião , ficando, dessa forma legalmente consti 
tuída a Mesa. Dando sequência aos trabalhos 
foi lido o Edital de Convocação, publicado no 
Diário Oficial do Estado de nos 0814, 0815 e 
0816, respectivamente dos dias 25, 26 e 27 de 
abril de 1994, e no Jornal do Dia, ediçao dos 
dias 22, 23 e 24 de abril de 1994. Após leitu 
ra do Edital, o President~ pôs em pauta os 
ite~s "a" e "b" da Ordem do dia, ou seja, a) 
Exame, Discussão e Votação das Demonstrações 
Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e 
dos Auditores Independentes. Demais atos da Di 
reteria , referentes ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 1993; b) Exame e Manifesta 
cão do Conselho de Administração, e na ocasião 
propôs que se dispensasse a explanação pelo 
contador da empresa da referida documentação, 
informando que a mesma fora publicada de acor 
do com as exigências legais, sendo a propostã 
aprovada por unanimidade de votos, passando-se 
em seguida a analisar os documentos em questão . 
Do resultado do exercício de 1992 se obteve an 
tes do Imposto de Renda um prejuízo líquido na 
ordem de CR$ 7.328.319.605 , 51 (Sete bilhÕes , 
trezentos e vinte e oito milhÕes, trezentos e 
dezenove mil, seiscentos e cinco cruzeiros reais 
e cinquenta e hum centavos), cuja composição 
é: CR$ 8.800 . 926.695,65 (Oito bilhÕes, oitocen 
tos milhões, novecentos e vinte e seis mil~ 
seiscentos e noventa e cinco cruzeiros reais e 
sessenta e cinco centavos) de Prejuízo Opera 
cional ; CR$ 8.616 . 057,65 (Oito milhões, sei~ 
centos e dezesseis mi l, cinquenta e sete cr~ 
zeiros reais e sessenta e cinco centavos) de 
Prejuízo não Operacional; CR$ 4.898.797.326,82 
(Quatro bilhÕes, oitocentos e noventa e oito 
milhÕes , setecentos e noventa e sete mil, tre 
zentos e vinte e seis cruzeiros reais e oiten 
ta e dois centavos) de Atualização Monetáriã 
do Bal anço; CR$ 1.067 . 772.712 , 00 (Hum bilhão, 
sessenta e sete milhões, setecentos e setenta 
e dois mil e setecentos e doze cruzeiros reais) 
de Provisão para o Imposto de Renda, CR$. 
2.429.532 . 278 , 69 (Dois bilhÕes, quatrocentos e 
vinte e nove milhões , quinhentos e trinta e 
dois mil, duzentos e setenta e oito cruzeiros 
rea i s e sessenta e nove centavos) de Correção 
dos Resultados Intermediários (mensais) . A CEA 
constituiu provisão para o Imposto de Renda so 
bre o lucro inflacionário diferido na ordem de 
CR$ 1 . 067.772.712,00 (Hum bilhão , sessenta e 
sete milhÕes, setecentos e setenta e dois mil, 
setecentos e doze cruzeiros reais) . O montante 
de CR$ 4.451.097 . 693,52 (Quatro bilhões, qua 
trocentos e cinquenta e hum milhÕes, noventa e 
sete mil , seiscentos e noventa e tres cruzei 
ros reais e cinquenta e dois centavos) foi 
absorvido pelas Reservas de Capital, conforme 
menciona o Artigo 189 da Lei no 6 . 404/76. Após 
minuciosa análise e apreciação da documentação 
apresentada, foi colocada a matéria em discu~ 
são e votação, e os acionistas presentes apro 
varam as Contas da Companhia de Eletricidade 
do Amapá - CEA, exercício de 1993. Passando ao 
item "c" da Ordem do Dia, Eleição de membro 
do Conselho de Administração . Na ocasião, es 
clareceu o Sr. Presidente , que tal eleição es 
tá sendo realizada em·decorrência do pedido de 
afastamento do Sr . Vitor José Moreira dos San 
tos. Foi submetido à aprovação da Assembléiã 
Geral o nome do senhor Paulo Roberto Aquiar 
Marques , indicado pelo Acionista Majoritário 
através do Ofício no 0135/CACI/GEA, datado de 
28 de abril de 1994. Colocada a matéria em 
discussão e aprovação , foi a mesma aprovada p~ 
los acionistas, sendo eleito Membro Efetivo do 
Conselho de Administração da Companhia de Ele 
tricidade do Amapá-CEA, para complementação de 
mandato que terminará na AGO de 1996, o Sr. 
PAULO ROBERTO AGUIAR MARQUES, brasileiro, di 
vorciado, Capitão- de-Mar- e-Guerra da Reservã 
Remune rada, residente nesta cidade de Macapá, 
na Rua são José, no 1610, Centro, portador da 
Carteira de Identidade no 132.404-Ministério 
da Marinha e CIC no 034 . 072.097-20. Poste 
rio rmente passou-se ao item "d" da Ordem do 
Dia, Eleição dos Membros do Conselho Fiscal . 
Foi submetida à aprovação da AGO, a recondução 
ao Cargo, dos membros a seguir, para compor o 
Conselho Fiscal da Empresa: Ademir Santos de 
Almeida, Maria Marola Gato da Silva e Odilon 
Picanço Furtado, para Membros Efetivos, e 
Raimunda Nonato Silva Souza de Oliveira, Maria 
da Providência da Veiga Cabral e Maria Stel1a 
Aires Ferreira, para Membros Suplentes. Colo 
cada a matéria em discussão e aprovação pelos 
acionistas, foi a mesma aprovada, CUJO mandato 
terminará na próxima Assembléia Geral Ordiná 
ria desta Empresa, sendo reeleitos nesta Ses 
são , membros do Conselho Fiscal da Companhiã 
de Eletricidade do Amapá-CEA, os seguintes : 
Membr os Efet i vos: ADEMIR SANTOS DE ALMEiDA,bra 
sileiro, Economista , residente nesta cidade de 
Macapá, na Rua 28 de Julho , no 1431 - Conjunto 
Laurindo Banha , por t ador da Carteira de Identi 
dade no 018.698-AP e CI C no 023.739.982- 20~ 
MARIA MAROLA GATO DA SILVA, brasileira, Admi 
nistradora, residente nesta cidade de Macapã~ 
rta Av . Pe. Júlio Maria Lombaerd , -no 2518 , por 
tadora da Carteira de I dentidade no 305.967 - PA 
e CIC no 104.211.732-20 . amai PI~ PURTADO, 
brasil eiro , Economista , r esidente nes~a'cidade 
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de Macapá, na Av . Mateus de Azevedo Coutinho , 
no 112, port ador da Carteira de Identidade no 
31 .662-AP e CPF no 064.355.132-87 . Membros Su 
plentes: RAIMUNDA NONATO SILV~ SOUZA DB OLI 
VEIRA, bras i l eir a , Contadora , residente nestã 
cidade de Macapá, na Av . Tamoios, no 326, por 
tadora da Carte ira de I dent idade nO 25 .885 -AP 
e CPF nO 033 . 816.172-42 . MARIA DA PROVID2NCIA 
DA VEIGA CABRAL, brasileira, Técnica em Conta 
bilidade, r e s i de nte na Av. Procópi o Rola, nõ 
152 , por tadora da Carteira de Identidade no 
18 .877 - AP (24 v i a ) e CPF nO 021.088 . 872 - 53. 
MARIA STELLA AIRES FERREIRA, brasileira , Téc 
nica em Contabi l idade , r esidente nesta cidade 
de Macapá , na Av. Maria Qui téria , no 157 , por 
tadora da Carteira de I dentidade nO 065 .495-AP 
e CPF no 015.611.202- 78. Dando sequência aos 
trabalhos, o Sr . Presidente pôs em pauta o 
item •e • da Ordem do Dia - Apr ovação da expres 
são Correção Monetária do Capit al Social e Ppor 
te de Recursos do Governo do Estado do Amapá~ 
Para tanto, foi lido pela Secretária, a Propos 
ta da Diretoria para o aumento do Capi tal; o 
Parecer do Consel ho Fiscal e ainda da Delibera 
cão do Consel ho de Administração sobre o assun 
to. Propõe a Diretoria o aumento do Capit al 
Social Integralizado de CR$ 369.868.359,13 
(TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MILHOES, OITOCEN 
TOS E SESSENTA E OITO MIL , TREZENTOS E CINQUEN 
TA E NOVE CRUZEIROS REAIS E TREZE CENTAVOS) pa 
ra CR$ 9. 699.370. 377 , 50 (NOVE BILHOES, SEI~ 
CENTOS E NOVt:N'I'A E NOVE MILH0ES, TREZENTOS E 
SETENTA MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE CRUZEI 
ROS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), sendo origina 
rio de: CR$ 8 . 958 . 435.563,84 (Oito bilhÕes, nõ 
vecentos e cinquenta e oito milhões, quatrocen 
tos e trinta e cinco mil, quinhentos e sessen 
ta e três cruzeiros reais e oitenta e quatro 
centavos) de Correção do Capital Social e 
CR$ 371.066.454,56 (Trezentos e setenta e r.um 
milhÕes, sessenta e seis mil, quatrocentos e 
cinquenta e quatro cruzeiros reais e cinquenta 
e seis centavos)de Adiantamento de Recursos do 
Acionista Majoritário (GEA) para o aumento do 
Capital Social . Não havendo objeção da Assem 
bléia, foi declarada aprovada a Proposta de au 
mente do Capital Social da Companhia de Eletri 
cidade do Amapá-CEA. Nada tendo a tratar no 
item "f", foi encerrada a Assembléia Geral Or 
dinária, passando-se a deliberar sobre o item 
"a" da Assembléia Geral Extraordinária que é 
o seguinte: a) Alteração do Artigo 50 do Esta 
tuto Social da Companhia, quando na ocasiao 
o Sr. Presidente informou à Assembléia que com 
a aprovação do Item "e" da Ordem do Dia da AOO, 
haverá necessidade de que seja modificada a 
redação do Artigo 50 do Estatuto Social da Em 
presa . A nova redação, submetida à apreciação 
da Assembléia foi aprovada por unanimidade, 
passando o Artigo 50 do Estatuto, a constar da 
seguinte redação: • ART. 50 - O Capital Social 
é de CR$ 9.699.370.377,55 (Nove bilhões, seis 
centos e noventa e nove milhões, trezentos e 
setenta mil, trezentos e setenta e sete cruzei 
ros reais e cinquenta e cinco centavos), repre 
sentado por 374.114.616 (trezentos e setenta e 
quatro milhÕes, cento e quatorze mil, seiscen 
tos e dezesseis ) Ações Ordinárias Nominat1vas, 
com valor de CR$ 25,93 (Vinte e cinco cruzei 
ros reais e noventa e três centavos) por Ação~ 
Nada tendo a tratar no item "b" da Assembléia 
Geral Extraordinária, determinou o Senhor Pre 
sidente que as Assembléias Gerais Ordinária e 
Extraordinária fossem instrumentadas em Ata 
única, extraindo- se as necessárias cópias para 
o seu arquivamento na Junta Comercial e publ! 
cação no Diário Oficial do Estado, determinan 
do também, que fosse encerrada a folha no 95 
do Livro de Presença dos acionistas, e suspen 
deu a Sessão pelo tempo necessár1o à lavraturã 
da Ata. Reaberta a Sessão, foi lida a Ata e 
aprovada, que foi assinada pelos senhores aci~ 
nistas, pelo Presidente da empresa e , ao final,, 
por mim, Maria Eunice Paulino de Lima, Secret~ 
ria. Macapã-AP, 29 de abril de 1994. a. a) 
CARLOS ORLANDO FONSECA DE SOUZA - Representante 
do Acionista Majoritário e Concrolador. RAI 
MUNDO C~LIO CAVALCANTE - Acionista Prefe~turã 
Municipal de Cal çoene. RAIMUNDO NONATO DA SIL 
VA PIRES - Presidente da CEA. MARIA EUNICE 
PAULINO DE LIMA - Secretária. 

- CERTIFICO que esta cópia foi transcrita por mim, do 
Livro prÓprio de Atas de Ass~mbléias Gerai~~ 
nhia de Eletricidade do Amapa - CEA. Eu, · 
Secretária Geral . :r= 

Aos vinte e nove dias do mês de abri 1 ~o ano de hum 111L 
novecentos ~ noventa e quatro, às 11:00 (onzt) horas, perante a As 
sembléia Geral Ordinária que o ele~et:, rt-alhada r.eata data , confo! 
II'IC consta da Ata da referida Asscmblefn, foi investido no Car go de 
He.bro Bfetivo do Conselho de Adlolnlatração da eo.panbla de Bletr1ci 
dade do Aupá - CBA, por indicação do Aclonista Majoritário at ravés 
do OfÍcio n1 0135/CACI/CEA, datado de 28 de abril de 1994 , o Senhor 
PAUU) ROB.KRJ"' ACUIAR ~' br.ulletro, divorciado, Capltào·de•Mar 
t-Cuerra da Rtsf'rva Rteunerada, r esldtnte nesta cidade de Mac:api, na 
Rua São Jos~, n2 1610 , Centro, portador da Carteira de Identidade n2 
132.404-Hinistério da Marinha e CIC n9 034 . 072.097 - 20 . O refer1~o 
Conselheiro apresentou, antes da lr•venldurd no Célrgo , Declar ação de 
Bens, que se acha arquivada na Secrrtarta da s~de Soc ial . Por estar 
r evest!do das formalldndes legais, i"U, r .. ula EunicP Pau lino de Lima, 
Stcretarla jo Constlho, lavrei este Tt rtn<'> de Posse. que depois de 11 
do e achado conforme, vai assinado ror mim e pE-lo Cc•.selhelro empoS 
sado. Hacapá·AP, 29 dP abril de 1994. •.a) :-'.ARIA EC~~r.E PAULI NO Di: 
LIMA - Secr•tár!a; PAULO ROBERTO AGUIAR '!ARQUES - !lc:ll r Efetivo. 

- A presente cópia foi transcrita pt'r tli"", do ~ivro prôr rlo ~e Ter 
mos de Poss. da c., panhia d~%ad< ~o Amapá - CEA. 

MARIA ~10 eE hl~ 
Secretária GERAL I CEA 

Aos vinte e nove diao do eo de abril du <no de h\1!1 mil 
novecentos e noventa e quatro; perante a Assembléia Cerat Ordinária 
que os elegeu, realizada nesta data, conformP. consta da Ata da refe 
rida Assembléb, forMI reeleitos eara COftlpOr o <X*SBLBO PISCAL di 
eo.par.IWl ele Bl etr1c1- do Aupa - CBA, os seguintes senhores: MI!M 
~ UK!'IVOS_; ADEMIR SMTOS DE AU!EIDA, bras !lei ro1 Bacharel ei 
Cienci as Ec:mocaicaa, retidente netta cidade de Ki.capa, na Rua 28 de 
Julho, nQ 1~31 • Conjunto Laurindo Barhe, portador da Carteira de 
Identidade n2 018.69B· AP e CIC n9 023.73~.982-20; 'IARIA MAROLA CATO 
DA SILVA, brasileira, Bacharel tm Adr-~inhtração, residente netta ci 
dade de Mac:apá, na Av. Pe. JÚlio Maria Loclbaerd, n9 1584, portadorã 
da Carteira de Identidade nQ 305.967·PA e CIC n9 104. 211 . 732 • 20 ; 
ODILON PICA.~ÇO FURTADO, braaileiro, Bachsrel em Ciênci., Econômicas, 
retidente nesta cidade de Macapá, na Av. Mateus de Azevedo Coutinho, 
n9 112, portador da Carteira de Identidade n2 31. 662-AP e CPF n9 
064.355.132· B7. ll!lCPilS SUP!DDSt RAIMUI'DA NONATO SILVA SOUZA DE 
OLIVEIRA, Bacharel em Ciências Contábeia, residente neota cldade de 
Hacapá, na Av. Ta.oio•, n9 326, portadora da Carteira de Identidade 
n9 15,BB5·AP e CPF n9 033.816.172-49; IIAR1A DA PROVID2.~CIA DA VEIGA 
CABRAL, braoUetra, Iicnica a Contabi dd de, residente neota cidade 
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de -Kac&pa, "" Av. Proc:õPio Ro-ta nl! 152, portadora- da Carteira de 
Ic!entidadé n!! 18.877•AP (2!1 via~ e CPF n2 021.088.872·53; • MARIA 
S'IBLL! AIRES FERREIRA, bras ileira, Técnica em Contabilidade, residen 
t e nesta cidade de Hacapá, ns Av. Maria Quitéria, n2 157, portadorã 
da Carteira de Identidade n2 065.495-AP e CPF n9 015.611.202-78. Os 
~nselheiros apresentaram, antes da investidura nos cargos, Declara 
tao de Bens, que se acham arquivadas na Secretaria da Sede Soi:!al 7 
Por estar reves~ido das formalidades legais, eu, Maria Eunice PaJlino 
de Llma, Secretaria do Conselho, lavrei este Iermo de Posse , que d,! 
pois de. -lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos Conse 
lheiros empossados ·e, ao final, por mim própria. Hacapá·AP, 29 de 
abril de 1994. a . a) ADEMIR SANTOS DE A!..'lEIDA, MARIA MAROLA GATO DA 
SILVA, ODILON PICANÇO F1JRTADO - Membros Efetivos. RAIIIUNDA NONATO 
SILVA SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA DA PROVIDENCIA DA VEIGA CABRAL, MARIA 
STELLA AIRES ~IRA - Membros Suplentes . MARIA EUNICE PAULINO DE 
LIMA - Secretaria. 

- A presente cópia foi transcrita por mim, do livro próprio de Te!. 
mos de Posse da Companhia de Eletricidade do Amapá·CEA. 

MARIA tflfl),k O DE LIMA 
SeJ~ /CEA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
,DO ESTADO 

PORTARIA NR 234/94-AL. 

O Presidente da Assembléia Legislati
va do Estado do ·Amapá, usando das atribuiçÕesqoo 

•são conferidas pelo item IX, § 12, do Art. -19 do 

Regimento Interno. 

I - Nomear , a contar de 1º de maio de 

1994, LI~NE SOARES DE MENEZES, pa ra ocupar em ca 
ráte r efetivo, o Cargo de Agente de Assistente~ 

gislati~ PL .ATL . 300 .02, nivel 01, da Assembléia 

Legislativa do Estado do Amapá , em virtude de ter 

sido aprovado em Concurso PÚblico a que se subme 

; teu, hõmologado em 02 de junho de 1992. 

II - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

DÊ-SE CIOCIA, CUMPRA-SE E RffiiSTRE-SE. 

Macapá-Ap, 26 de ·abril de 1994. 

Deputado JULIO RIRANDA 

= Presidente = 

1'RIBUNAL REGIONAL ELE~TORAL 

PORTARIA N2 065/94 

. j 

·O PRESIDENI.'E 00 TRIBUNAL REGIOOAL ELEITORAL OC 
AIWA, oo uso de suas atribuiçÕes legais, e tendo em vist~ 
o contido no P.A. nº180/94, 

RESOLVE: 

, Art. ~2 - Transferir a pedido , as férias conced! 
das a Servicbra R.b],ica Fe::Eral, MEIRE JANE .. SOEIRO M]NI'EIRO 3 , 

cedida a esta Egregi a Corte , onde exerce a funçao de Super\ 
visora, do Serviço Jugiciário na S~cretaria de Coordenaçãõ 
Eleitoral e de Informatica, do período constante da Port a 
ria-nº 260/93, oublicada no D.O.E. de 12.01.94 , para o oe 
r.Í.odo t:~reendido entre 30 de novembro a 29 de_ dezembro dê 
1994. 

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

Gab~te da Presidêrx:ia oo Trib..!nal Regiooal Elei 
tora! do Amapa, em 25 de abril de 1994. -

(a) Des. GlillERTO DE PAUlA PINHEIRO 
Presidente 

PORI'ARIA N!! 066/94 

O PRESIDENI.'E 00 TRIBUNAL RffiiOOAL ELEITORAL 00 
N.W?ÍI, no ueo de suas atribuiçÕes l egais, e tendo em vista 
o con~ido no P.A. nR 182/94, 

RESOLVE: 

Art . 12 - C<n::eder férias regulanentares ao Servi 
dor FEmWiOO ANl'CH!O FmREIRA .LIMA, Técnico Judiciário dÕ 

·Quadro de Pessçal Pe~nte desta Egrégia Corte, a serem 
gozadas no periogo de 12 de maio a 10 de junho de 1994, re 
lativas ao exercício 1994, nos tenros do Art. 77, da Lei 
nR 8.112, de 11.12.90. 

Art. 22 - Publique-se e regis_tre-se. 

. Geb!nete da Presi~ia do Tribnal Regicnal pe_! 
toral do J.mspa, em 25 de abril de 1994. 

(a) Des. GILBmro rn: PAllLA P.Ilft:IID 
PresiQI:.nte 

. DIÁRIO OFICIAL . 

PORTARIA N2 067/94 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITO .. · 
RAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçÕes legais ;
e tendo em vista o contido no P.A. nº 191/94, 

ID;SOLVE: 

Art. 1º - .Transferir a pedido, as férias 
concedidas ao Servidor DANIEL PICANÇO lmNTEIRO , 
A.gente de Segurança ~udiciário do Quadro de I;'essoal 
Permanente desta Egregia. Corte , do periodo cons
tante da Portari a nº 260/93, publicada no D.O.E. 
de 12.01.94, para o periodo compr eendido entre 04 
de julho a 02 de agosto de 1994 . 

Art. 2º - Publique-se e registre- se. 

Gabinete da Presidência do Tri bunal Regi~ 
nal Eleitoral do Amapá, em 26 de abril de 1994. -

(a) Des. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 
Presidente 

PORTARIA NR 068/94 

o· PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITO 
RAL DO AMAPÁ, · no uso de suas atribuiçÕes legais ,-

RESOLVE : 

Designar o Servidor PÚblico FERNANDO ANTÔ 
NIO FERREIRA LIMA, para atuar como Observador da 
Justiça Eleitoral na Convenção Regional do Partl 
do Soc ialista Brasileiro - P . S .B., a ter lugar no 

. dia 06 de maio do corrente ano, das 09 :00 às 
17:00 horas , à Av. Padre Manoel da Nobrega, 
si nº, nesta Capital.. 

Publique-se , reiistre-se, e notifique-se . 

Macapá-AP , 29 de abril de 1.994. 

(a)Des. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 
Presi~ente 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. 

RESOLUÇÃO N° 011/94 

O Tribunal de Justiça do Estado do 

Amapá, no uso das atribuições legais, 

Considerando o que titou decidido na 

Sessão do Pleno Admistrativo rea)izada nesta data,· 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Homologar os resultados dos 

Concursos Públicos para preenchimento dos Cargos 

de TÉCNICO JUDICIÁRIO e AUXILIAR 

JUDICIÁRIO, no Quadro de Servenh1ários das 

Comarcas de OIAPOQUE, CALÇOENE, 

TARTARUGALZINHO e FERREIRA GOMES 

e do Cargo de AUXILIAR JUDICIÁRIO para 

preenchimento do Quadro de Serventuários da 

Comarca de MAZAGÃO. 

Art. 2° - Homologar os resultados dos 

Concursos Públicos para preechimento dos Cargos 

de TÉCNICO JUDICIÁRIO, OFICIAL DE 

JUSTIÇA-AVALIADOR, AUXIL~ 

JUDICIÁRIO e ATENDENTE no Quaqro de 
I 

ServentuáriÓ; da Comarca de LARANJAL DO 

JARI. 

Art. 3° - Esta Resolução entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

Sala de Sessões do Tribunal · de 

Justiça do Estado do Amapá, aos 02 de maio de 

1.994. 

Des.GILBERTO ~PINHEmo 
L.y_~~~~ 

Des. LUIZ CARLOs--dOMES DOS SÁNTOS 

Des. BENE DE MIRA 

CORREGEDORIA 

PORTARIA N• 0060/94 -G.C. 

O Desc~bargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ. Vice-Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do 
Estado do Amapá, no uso das attibuições que lhe são c"onferidas 
pelo artigo 30. inciso VII, do Regimento Interno. 

R E SOL V,E: 

REMOVER, por conveniência do seniço, o 
serventuário LUDINALDO ALVES AZEVEDO, Atendente, do 
Quadro Pennanente da Justiça do Estado do Amapá, da Diretoria 
do Fórum da Comarca de Santana, para a Diretoria do Fórum da 
Comarca de Macapá, a partir de 02 de maio do corrente ano, para 
preencher vaga deixada pela remoção de PAULO JOSÉ 
CORREA BELO. 

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

GABINETE DO CORREGEDOR, em 27 de abril de 1994. 

Des~mbnrgador MÁRIO G~~ QUEIROZ 
Vice-Prcsidcntetiorre~.e~~; -~ral 

~e ~içn -TJAP. 

CORREGEDORIA 

PORTARIA N• 0061194 -G.C . 

O Desembargador ~1ÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, Vice-Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do 

' Es!Jdo do Amapá, no uso das atJibuições que lhe são confetidas 
pelo artigo 30, inciso VII, do Regimento Interno. 

RESOJ,.VE : 

REMOVER, por conveniência do sei> iço, a 
serventuária MARIA LUCILINDA LOBATO DA 
CONCEIÇÃO, Atendentc, do Quadro Petmanente da Jll~tiça 
do Estado do Amapá. da Vara Úruca da Comarca de· Oiapoque 
para a Diretoria do Fórum da Comarca de Santan.1. a panir de 1 5 
de maio do con·ente 'lflO, para preencher vaga deixada pela 
remoção de LllDINALDO ALVES AZEVEDO. 

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

GABINETE DO CORREGEDOR, em 27 de abril de 1994. 

CORREGEDORIA 

PORTARIA N• 0062/94 -G.C. 

O Desembargador i\-IÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, Vice-Presidente/Corregedor-Geral da. Justiça do 
Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 30, inciso VII, do Regimento ~temo. 

RESOLVE: 

REMOVER, por conveniência do seiviço, 
os serventuários EDV ALDO EDSON COSTA DOS SANTOS 
e IRENICE BARRETO DA SILVA, Auxiliares "Judiciários, do 
Quadro Pennanente da Justiça do Estado do Amapá, o ~o 

' da Diretoria do Fónun de Santana e o segundo da Vara Uruca da 
Comarca de Oiapoquc, para o Departamento de Apoio 
Administrativo deste E. Tribunal, a partir de 02 de -maio do 
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Vice-Presidente' ~ corrent.e ano, ~ vagà criada pelo Decreto (N) 070/91. 
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GABINETE DO CORREGEDOR, em 27 de abril de 1994. 

Desembargador~1Y V DE QUEIROZ 
Vlce-Pres W rreg r -Genl 

Justl -TJ . 

CORREGEDORIA 

PORTARIA N" 0063/94 -G.C. 

O Desembargador MÁRIO GUR1YEV 
DE QUEIROZ, Vice-Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do 
Estado do Amapá, no uso das atnbuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 2", § Único do Decreto (N) n• 0156 de 30 de 
setembro de 1991: 

Considerando a variação nominal da UFIR 
entre 01/04/94 e 01105/94 que correspondc ao coeficiente médio 
de 1.4125; 

Considerando o disposto no art. 2", § Único 
do Decreto (N) n• 0156, de 30.09.91, que detennirul a 
atualização da Unidade Padrão Judiciária - UP J pelo coeficiente 
médio do indexador acima mencionado; 

Considerando a falta de moeda divisionária., 

R ES O LVE: 
Fixar a UPJ em CR$ 2.381,00 (dois mil 

trezentos oitenta e um cruzeiros reais). 
Esta Portaria passa a vigorar a partir de 

01.05.94. 

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

GABINETE DO CORREGEDOR. em 02 de maio de 1994. 

Desembargador MÁRIO ~E QUEIROZ 
Vlce-Prl'Sident orr~!~-~ral 

de J stiça -T JAP. 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 

MANDADO DE SEGURANÇA N~ c69/ 94 - CAPITAL 

I mp et r a nte 
Advoga dos 

Informante 

Re lator 

Neves Divers~es E l etr~n i cas Ltda 
Manoe l Cardoso e Franc ineudo de 
Castr o Marques 
J uizo de Di r ei t o da Vara da lnf~n 
cia e da Juve ntude da Comarca de 
Mac a pá 
Desembargador Már i o Gurtyev 

O E S P A C H O 

nManifesta-se a impetrante sobre 
os documentos de · fl s . 34 a 126, a costados com 
as informaç~es da autor idade apo ntada c omo coa 
tora. 

Prazo : OS ~cinco) dias . 

Int ime - se . 

Ma capá-AP, 28 de abri I de 1994 

DIRETORiA GERAL 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

HO M OLOGO 

~Q§!1f!fAT!~~-~~_Ql~L~~=f~~L!_~ 
ASSUNTO: DISPENSA LICITATÓRIA 

AÇÕE.§_QQ PROCEDI~NTQ 

- PROCESSO Ni 038/94- CPL/TJAP 
PROCESSO DE ORIGEM Nt 0615/94-DG 

- PEDIDO DE COTAÇÃO Ni 277/94- DAA 
- FIMRA : W. N. CARRERA 
- VALOR: 1 . 200 URV {HUM MI L E DUZEMrAS URVs) 

JUSTIFICATI VA -----=---
A presen te J ustificativa !em como , objeto 

atender a caren2ia de l ocaçaç de i~ovel desti 
nado a i nstalaçao de consultori o medic o _par a 
atendimento de servidores do Poder Judic iari o , 
cuja Ação se processa com f ulcro no Art . 24, 
I ncis o X da Lei nt 8 . 666/93 , em virtude das~ 
cul i a res cond içÕes de localização e estrutura 
do imÓvel,fls. 02 deste processo, cond i zentes 
à f inalidade a que s e ~estina, estando ampara
da "quant l.llll satis " a DISPENSABILIDADE LICITA

.TÓRIA. 

CONCLUSÃO 

Cumpre-se de sta f orma, ~ ezigências do Art . 
26 da Lei Nt 8.666/93 . 

. -- I 
Kacapa- AP, 29 de abril de 1994 . 

~-'i~ 
1 . Fem~~tt 

President e da CPL/TJAP 

, ,DIÁRIO OFICIAL , 

PORTARIA N°. 099194-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR MÁRIO 
GURTYEV DE QUEIROZ, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, 
no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 14, inciso XXIV, do 

'Decreto (N) n'. 069, de 15.05.91 e 26, inciso XXII, do Regimento lntemo e 
tendo em vista o contido no PA n' . 0663194-DG. 

Resolve: 

Prorrogar, por mais um ano, a partir de 05 de 
março de 1994, a cessão da servrdora Marinalva D'Aimeida Dias, 
Agente Judiciãno, do Quadro Espec1al de Pessoal do Tribunal de Ju~tiça 
do Estado do Amapã, que se encontra à disposição do Tribunal Reg1onal 
Ele1toral nos termos da Portana n•. 0110/93-GABIPRES., publicada no 
D.O E ~m 09.03.93, com ônus para esta Egrégia Corte, de conformidade 
com o art1go 112, inciso 11, da Lei Estadual n•. 066, de 0:'1 OS.g3, 
combinado com o artigo 365, da Lei n•. 4 737, de 15.07 65 (Le1 Eleitoral) 

Pubhque.se e re91slre·se 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 29 de abnl de 1gg4 

Vice-Presidente no ex nc1a 

PORTARIA N°. 122/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR MÁRIO 
GURTYEV DE QUEIROZ, Vic e-Presidente no exercício da 
Presidê ncia do Tribunal de Justiç a do Estado do Amapá, 
no uso das atribuições que lhe confe rem os art1gos 8', do Decreto n' 070 
de 15 OS 91 e 26, mc1so XXI, do Reg1mento Interno e tendo em v1sta o 
contidO no PA n• 1013/94-DG, 

R e s o lve 

Designa r o serventuáno Augusto Cézar 
Picanço Teixeira , Auxiliar Jud1c1ário, do Quadro de Pessoal 
Permanente do Tnbunal de Justiça do Estado do Amapá, lotado no 
Gabmete do Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ para 
exercer a Função de Confiança de OPERADOR DE TERMINAL DE 
COMPUTADOR, Cód1go FC 2001, Nível FC·01, conforme prev1sto no 
art1go 25 do Decreto (N) n' 070, de 15 05 g1 

Pubhque·se e reglstre.se 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 2g de abnl de 19g4 

Des. MÁRIO GU vi-~ .AIROZ 
V1ce·Pres1dente exerc!~~; Pc;r;ténc1a 

PORTARIA N°. 123/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR MÁRIO 
GURTYEV DE QUEIROZ, Vice-Pres idente no exercício d a 
Presidê ncia do Tribunal de Justiça do Es tado do Amapá, 
no uso das atnbUições que lhe conferem os art1gos 8', do Decreto n• 070 
de 15 05 91 e 26 1nc1so XXI, do Reg1mento Interno e tendo em v1sta o 
cont1do no P A n' 1 073194·00 

R es ol ve : 

Designar a serventuarra Márcia Tourinho 
Braga, Aux1llar Jud1c1ano do Quadro de Pessoal Permanente do Trrbunal 
de Just1ça do Estado do Amapá lotada no Gabmete do Desembargador 
HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, para exercer a Função de 
Confiança de OPERADOR DE TERMINAL DE COMPUTADOR. Cód1go 
FC 200 1 Nível FC·01 de acordo com o d1sposto no art•go 25, do Decreto 
(N) n' 070, de 15 05 91 

Publique-se e re91stre.se 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ em 29 de abnl de 1gg4 

Des. MÁRIO GUR EV~IROZ 
Vice·Pres1dente n xercicll; ~~~dênc1a 

PORTARIA N°. 124/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR MÁRIO 
GURTYEV DE QUEIROZ, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá , 
no uso das atrrbUiçõés que lhe conferem os art1gos 8', do Decreto n• 070 
de 15 05 91 e 26, rnc1so XXI, do Reg1mento Interno e tendo em v1sta o 
cont1do no P A n' 1109/94·00, 

Resolve : 

Designar a serventuárra Maria Iracema de 
Oliveira Galvão do Carmo. Auxli1ar Judiclárro, do Quadro de 
Pessoal Permanente do Trrbunal de Just1ça do Estado do Amápa, lotada 
no Gabinete do Desembargador GILBERTO DE PAULA PINHEIRO, para 
exercer a Função de Conf1ança de OPERADOR DE TERMINAL DE 
COMPUTADOR. Cód1go FC 200.1, Nível FC·01, conforme prev1sto nc 
artlgo 25, do Decreto (N) n' 070, de 15 05.91 

Publique-se e reg1slre·se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL Dj: 
JUSTIÇA ÕO ESTADO DO AMAPÁ, em 29 de abril de 1994. 

; 

Vice-Presldenúl n sídêncíaY 
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PORTARIA N° 128194-0IRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR MÁRIO GURTYEV 
bE QUEIROZ, Vlce-Preslder,te no exerclclo da Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições 
que lhe conferem os artigos 26, inciso XXII, do Regimento Interno e 114, 
inciso 11, da Constituição Estadual, Resolução Normativa n•. 125193-
Tribunal de Contas do Estado e tendo em vista o contido no PA n'. 
0983194-DG, 

Considerando as necessidades da Comarca 
~e Mazagão, de custear despesas pequenas e de pronto pagamento, 

Res olve : 

1 •- Conceder o ad1antamento em norge do Dr 
Regina ldo Gomes de Andrade , JUiz de D1re1to da Comarca de 
~azagão, até o valor de CR$ 150 000,00 (cento e cmquenta mil cruze~ros 
1rea1s). destinados a custear despesas pequenas e de pronto pagamento 

2"- A referrda despesa deverá ser empenhada 
na Fonte de Recursos 153, Programa 02040142 024, no Elemento de 
Despesa 3120.00 - Materral de Consumo, o valor de CRS 50 000,00 
(c1nquenta m1l cruze1ros rea1s) e 3132.00 ·Outros Serv1ços e Encargos, o 
valor de CR$ 100 000,00 (cem mil cruze~ros rea1s) 

3"- O supnmento conced1do deverá ser aplicado 
ro pra20 de 30 (tnnta) diaS, contados da data do recebimento 

4°- O supndo deverá apresentar Prestação de 
eontas, no prazo de 1 o (dez) dias contados da data do têrmrno do prazo 
r e aplicação constante no Item 3' 

5°- O suprrdo sera responsavel pela Prestação 
de Contas do valor recebido, oor Elemento de Despesa, junto ao 
Departamento de Frnanças. com a devida homologação da Assessorra 
T êcnrca de Controle Interno do T JAP 

Publique·se. reg1stre-se e dê-se c.énc:a 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ, em 29 de abrr l de 1994 

Des. MfRIO GUR~LIROZ 
V1ce·Pre\de~te n~;~~ ~~tdenc1a 

PORTARIA N°. ~27/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR MÁRIO 
GU RTYEV DE QUEIROZ, Vice-Presidente no e xercício d~ 
P residência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapa 
no uso das atnbu1ções que lhe conferem os art1gos 8' do Decreto n' 070 
de 15 OS 91 e 26 1nc1so XXI. do Reg1mento Interno e tendo em v1sta o 
cont1do no P A n• og82/94-DG 

R esol ve: 

Designar o serventuárro Marcos Augusto 
Barbos a da S ilva. Auxli1ar Jud1c•ano ao Quadro de Pe soai 
Permanente do Tnbunal de Justrça do ~stado do Amapa •otado no 
Gabmete do Desembargador CARMO ANTONIO DE SOUZA para E.'~ercer 
a Função de Conf1a nça de OPERADOR DE TERMINAL DE 
COMPUTADOR Cód1go FC 200 1 Nível FC·01 conforme prevrsto no 
art1go 25 do Decreto (N) n• 070. de 15 05 91 

Publique.se e reg1stre·se 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO . TRIBUNAL DE 
J USTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ em 2g ae ab• oe 1994 

I 

Des. MÁRIO GURT V~ IROZ 
V1ce·Pres1dente no ercic•o 1a P~~~ênc1a 

TRIBUNAL PLENO 

PUBLICAÇÃO DE DESP~CHO 

AÇÃO PENAL N• 008/93 - Capital 

Autora: A JUSTIÇA PÚBLICA 
Acusados: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO e 

ROBERTO COLARES GHAMMACHI 
Relator: Desembargador MÁRIO GIJRTYEV 

DESPACHO: 

Consoante se infere da certidlo supra, na manhã de 
hoje, os acusados não respoqderarn ao prcogão. Em reg~ 3, o não 
comparecimento do réu para interrogatório, quando regularmente 
citado, enscja o decreto de revelia. TodaviA, no ... aso concreto, 
admito que decisão desse jaez poderá acarrcur nulidade do 
processo, uma vez que o primeiro acusado, antecipa<Wnente, 
justificou sua impossibilidade de comparecer, informando que 
atuabnente reside no Estado da Paraíba e que não osten& eondiçõcs 
financeiras de arcar com os gutos de uma viagem a esta Capital, 
para ser interrogado. Já o aegundo zcusado, não foi intimado' 
pessoalmente da rcdesignação da data para sfU interrogatório. 1 

Nio ae pode olvidar que a intimação para esse 
primeiro ato de defesa do acusado, mesmo qlWldo citado 
anteriormente, deve ser pessoal, nJo suprindo essa formalidade a 
publicaçJo pela impmw oficial, salvo ae em lupr incerto e nJo 
sabido. É certo que a Lei n• 8. 701/93 considera feitas as intimações 
publicadas pela imprensa, no imbito do processo penal. No entanto, 
quer me parecer que C88C proceder ae destina às intimações de 
advogados, por isao que as partce nio lêem a rcscnh.a do J udirliário 
no Diário Oficial, pois motivo para tanto nio ~. 

Por outro.lado, nlo é crrtdo afirmar, como o fez o 
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segundo acusado em sua justificativa, que o interrogatório pode ser 
realizado a qualquer tempo, antes da sentença. Entretanto, tenho que 
a realização desse ato em momento diverso do estabelecido no art. 
394, do Código de Processo Penal, deve ter lugar somente nos casos 
de-revelia, quer tenha a citação se aperfeiçoado pela via real ou por 
e1ítal. Destarte, do simples fato do acusado residir em outra 
Comarca ou mesmo em outro Estado, com paradeiro certo, não 
resulta que se possa desprezar o momento próprio, principalmente 
por tratar-se de providência que materializa o primeiro ato de defesa. 

Se o caso é de impossibilidade, por qualquer motivo, 
de locomoção à sede do Juízo do feito, com maior razão não se há 
de dispensar o interrogatório, principalmente porque a Lei n° 
8038/~0, em seu art. 9°, § I o, pennite a deprecação a juíz ou a 
membro de tribunal. Aliás, esse dispositivo legal consagra 
posicionamento crescente na jurisprudência pátria, por sinal 
contemplado no Provimento CXCI/84, do . Conselho Superior de 
Magistratura do Estado de São Paulo, que inclusive já foi adotado 
por este Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de 
Competênçia n° 008/93. 

Sobre a dispensa do interrogatório solihtada pelo 
primeiro acusado, !!! casu, não há como acolhê·la, haja vista que o 
interrogatório, a par de constituir ato de defesa, também é meio de 
prova. 

Ante o exposto, determino as seguintes providências: 

a) redesignação do interrogatório do acusádo Roberto 
Colares Gharnmachi para o dia 03 de maio p. vindouro, às 11 :00 
horas, devendo o mesmo ser intimado pessoalmente, bem assim o 
seu patrono e o representante do Ministério Público; 

b) expedição de Carta Precatória ao Tribunal de 
Justiça do Estado· da Paraíba, a ser distribuída a um de seus 
membros, a fim de realizar o interrogatório do acusado Antonio 
Pereira de Almeida Filho. 

Macapá (AP), 29 de abril de 1994. 

(a) Dese~rgador MÁRlfl!{~TYEV 
Rei t r da A.ção ~e~r~:008193r: 

Andr~ ~~.~( ~~\~reto 
Chefe da ~~btrrral Pleno. 

I JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CJ VEL E DE FAZENDA PÚBLICA 
JUIZ DE DIREITO: DR . RAINUNCO NONATO FONSOCA VALES 
CHEFE DE SOCRETARIA : HAURO JORGE BRANDÃO 

EX?EDIENTE DO DIA 20.04 .94 , PARA CIÊNCIA DAS PARTES 
E ;ú)VCGADOS . 

y roc . n2 1.119/93 - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO-
. A. : THEREZINHA COElliO ASSIS RIBEIRO (Mv . CÍ.cero Borda lo) . 

R. : JOS{: n•· T.IJvtA FURTAOO (Adv. Luc1 Mei.re Nasc11nento) . 
DESPACOO. Vl::iTOS, EH SANEAOOR, ETC . Partes l egl timas 
e bem representadas . Presentes as condJ.çÕes da ação, 
concocrendo seus pressupostos de constitUJ.ção e desenvol
Vl'!lento. Processo em ordem, de modo que , conclui.rla 
sua fase portulatÓria, o declaro saneado. Não senoio 
o caso de j ulgamento no estado em que se encontra, 
def1ro a produção de provas orrus , cons1stentes na 
ouv1da de testerrunhas e tcmada de depowJento pessoal 
do réu, o que ordeno de ofÍ.cio . Deixo de faze-l o em 
relação à autor a porque, res1dente em Belém, consoan te 
sua i niGial serta tal provJ.dêncta oie elevado custo 
financeiro, injustificavel em f ace 'lo valor da crusa. 
.Designo auoiiêncta de 1nstrução e j ulgamento para 11 :00 
horas, do d1a 07 de junho .rle l.994. Convoque - se o 
réu para depol!nento pessoal, arrol Mdo-se as aoivertênc1as 
do Art . 343, do CPC . I. 14cp , 19.04.94" . _ 

Proc . 871/92 - INDENIZAÇÃO - A. : REGINA CÉLI A GElilAQUE 
Uv'"'HOA . (Adv. ,Saodr.<J._ ~lru:.i,p Ferreir a) . R. : JOSÉ LUTGARDES 
RODRIGUES (A<!v . N1ldo r:eúe). DESPACHO: " ... POSTO ISTO, 
decreto, pelo prazo de sessenta (60) d1as, a pnsao cJ.vl l 
de JOSÉ LU'I'GARDES RODRI~UES, qualif1cado na peb.ção 
inicJ.al por i nfiel deposltarlO. A prisão se deverá f azer 
de modo que flque separado de condenados, garantinrlo
se , no mais, a p lemtude dos d1re1tos cons tit:uc1onai.s 
do preso. Expeça--se manrlado. I. 1··1cp, 18.04 .94" . 

Proc . n2 1. 273/94 - COBRANÇA - A. : A CREDILAR L TDA ( !\dv . 
Thomaz Neto) . R.: RIBEIRO & CIA LTDA (Adv . JoMa D' arc) . 
R.: " J . l•lan1f este- se a ru tor a sobre a contes tação, num 
decêndi o . I . 14cp, 18.04 .94". 

Proc . n2 1.073/93 - EXECUÇÃO FISCAL - A. : ~AZENDA PÚBLICA 
DO NIIAPA (Adv . Tgbié1S de Carvalho ) . .R . : JOSÉ E:DJ.VALDO 
FERREIRA DA SILVA. DESPACHO: " Impulsione a exequente 
em 48 horas, pena de ex t1nção. I. 14cp, 20.04 .94". 

Proc .• n2 1.052/93 - EXECUÇÃO FISCNJ - A. : FAZENDA PÚ 
BLICA 00 I'J•lAPA (Adv. Ana JÚlia N. de Hendonça) . R.; 
FRANCISCO DE CARVALHO BARROS . DESPACHO: " Impulsione 
a exequente em 48 horas , pena de extinçao. I . Mcp, 
20 .04 .94" . 

Proc . n° 1.058/03 - EXECUÇÃO FISCAL - A.: FAZENDA Plffi1.1C:A 
CO AHAPA (Adv. Aline Mi Cost a LeJ. tão) . R. : HARIA lLZA 
BACELAR DE OLIVEIRA. DESPJICH:): " IHpulsione a exequente 
ecn. 48 hor<•s, pena de extinção. I . 14cp , 20.04.94". 

Proc. no 1.321/94 - INTERPELLIÇÃO - A. : JAIRO DE SOOZA 
~!ARQUES (Adv . Pedro Petcov) . R.: CORPO DE BCt;ffiEIRCS E 

, ESTACO CO N~.APÁ (Adv·. Prul- Lard Bentes) . DESPPO-Kl: "" J . I ;' 1ga o intefl)el ante sobre as respostas . I. ~1c(), 20.04 .94" . 

í ·r:. . nº 1. 283/94 - CONSIGNAÇÃO EH PAGAMENTO - A. : JOÃO 
_:\i()i'i'f.-J:~G.~ (Adv. Clacy Santana) . R.: F"RAN:ISCO 
GI"..X-'lE!:> FlUi:) (Adv . Lu is Calandnm) . DESPACHO: " EH SANEA
COR, VISTOS, ETC . A contestação da part e f oi tempestlva
mente ofertada , por. i sso que , m1ciando-se a contagem 
do prazo no dia 11 .02 ., concluiu-se • no d1a 20.02.94, 
~c:b- pro~para dla22.ce.94, 1• dlaut:t.l a cs:q.e1te , C!-1<!! 
cb fui prolatada na S€cretétia <Esta· Vara. !ejlltD.p;r:iffD, ~prelimi.
rta! p>.la,p;x1D. autora. As partes são l_;gi tJ.mas e_ estão- bem 
representadas . Presentes é1S ccndiçoes da açao e seus 
pressupostos de constiou1ção e des~nvolvJ.mento . O prosesso 
está em ordem, de modo que, concluída a f ase postulator1a, 
o declaro saneado. Defiro a produçà:J de provas orais , 
em audiênci a de instrução e j ulganent o que desJ.gno para 
o dia 08 de junho de 1.994, à., 09:00 horas . Intimem
se t esterrunhas oportunanen te arrol adas, excet o as do 
rutor, que. se conprorneteu . a t razer i ndependente r:Je 
intimação. I. Hcp, 19 .04 .94". 

Proc . n2 1.055/93 - EXECUÇÃO 
• ]DO Nf.APA (Adv. Ana JÚlia 

CANIDE PThHEIRO DO AMARAL. 

FISCAL - A. : FAZENDA PÚBLICA 
Na'3Cimento) . R. : FRAJICI SCO 
llESI?.MH>: "Diga a Fazenda 

I DIÁRIO OFICIAL 
~~ 

PÚblica credora sobre o paganento t·elto . I. Mcp, 19 .04.9!1'.' 

Proc. n° 654/92 - DESPEJO - A. : HARIA DO ESPÍRI TO SANTO 
BRAGA (Adv. Dorival SMtos) . R.: JOSÉ GERALOO DE HATOS 
NOVAES (Adv. Adamor Oliveira). smrFN;A: " VISTOS, ETC . 
HCl>lOLCX;O POR SEN'I'E:JIÇA, para que produza seus legais 
efeitos a liquidação de fls. 52/54. P. R. I. 
Mcp, 25.04 .94". 

Proc. nº 1 .172/93 - REPARAÇÃO DE DANO - A. : Fl.ORISA 
DA SILVA LIHA .(Adv. Ronaldo Teixeira). R.: ESTRELA ' DE OURO 
LTDA (Adv. t4aria Pastana) . DESPACHO: "Digam as partes 
sobre as conté1S liquidatórias de fls. 69/70 e 72 . I . 
Hcp, 25 .04. 94" . 

Proc. n2 016/91 - DESPEJO - A. : EVARISTO CRUZ LACERDA 
(Adv. Benedito Braga). R. : AHADEU COSTA DA SILVA (Adv. 
Nilson Alves) . srNI'FN;A: "VISTOS, ETC . •• III - DISPOSITI
TIVO . POSTO ISTO, o que mais dos rutos consta e do livre 
convenci mento que formo, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e , 
em consequência, condeno o seu autor no paganento das 
custas processurus e honor ános advocatÍcios , que, ex 
vi do que dispõe o Art . 20, do CÓdigo de Processo Civi1-;
fixo em dez (10) salárlOs mÍnirros, em f avor da Fazenda 
PÚblica do Estado do Amapá, uma vez que o réu fo1 patroci -

, nado por sua Defensoria PÚblic a. Publique-se , registre
se e i ntime-se . Mcp, 21.04 . 94". 

Proc . n2 .1.158/93 -EXECUÇÃO- A.: ROBÉRIO ABDON D' OLIVEI
RA (Adv . Ronaldo Teixeira) . R.: MÁXIMO !«JURA LIHA . SENI'EN
~: " VISTOS , ETC . JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exane 
de mérito, nos termos do Art . 267, i.ncJ.so IJI, do CÓdJ.go 
de Processo Civll, eis que a parte autora, runda que 
regul armen te intJ.mada a tant o , conforme provas dos autos, 
deixou de promover os at os e/ou diligênc1as que lhe 
competJ.a, abandonMdo a c ausa por mais de trinta (30) 
dias . Custas j a pagas . Sem verba honorár1a, eis que 
não citado o devedor. Publique-se, registre-se e wti_me
se . Mcp, 25 .04.94". 

Proc . nº 1.260/94 - EXECUÇÃO FISCAL - A.: FAZENDA PÚBLICA 
DO AI<IAPA (Adv. Toblas deCarvalho) . R. : Al.ÍPJO RIBEIRO MAR 
TINS . DESPACHO: "Mnrnfeste-se o exeouente sobre a certidm 
de fls . 05v, do Sr. Oficial de Justiça. I. Mcp, 20. 04 .94". 

Proc . nº 1. 184/93 - EXFF-UÇÃO - A. : C P A - CIA DE PRODU
TOS DO N~APA LTDA (Ar:lv. Ruben BemP.rguy) . R.: FAC LIMA . SEN 
TFN;A: "VISTOS, ETC . EXTINGO O PRESENTE PROCFSSODE 
EXECUÇÃO, com julganento do merito , " ex v1" do Art . 
794 , w c i.so I , do CÓd1go de Processo Civ tl, eis que 
a parte executada e devedora, conforme provas dos rutos, 
satJ.sfez a obn~ação dela objeto._ Expeça- se, se f or 
o cé1So , o necessario para a liberaçao de arresto/penhor a 
e/ou quantJ.as depositadas. Custas já pagas . Publique
se, registre- se e i.ntime-se . ~lcp, 25 .04 .94" . 

Proc . nº 1. 267/94 - EXU:UÇÃO - A. : J . B. P . GÓES (1\dv 
Ruben Bemerguy) . R.: . AGENOR DE OLIVEIRA NONATO . DESPACHO: 
"IndJ.que a exequente bens do devedor, passí_ve1s de penho
ra. I . Mcp, 25 .04 .94" • 

Proc . no 997/93 - EXECUÇÃO - A.: A CREDILAR LTDA (Adv. 
Thomaz Neto) . R. : ELS/'JIIO CARLOS A. NONATO. DESPACHO: 
"Digêfll as partes sobre o lrudo de avalJação de fls . 
17 e verso. J . Mcp , 20 .04 .94" . 

Proc . nº 945/93 - EXECUÇÃO - A.: JOSÉ f"RA!Ir.;lSCO DE ARAÚJO 
PINENTEL (Adv. Prulo Braga) . R. : N.TAf.UR AllilEIDA DA 
SILVA (Adv. Luis Calandnm) . DESPACHO: "J . Cumpre o 
exequente o desp<cho de fls . 17 , pena de exhnção. I . 
14cp, 25 .04 .94" . 

Proc . n2 1.014 - DESPEJO - A.: LAERCI O. ANTONIO VI LAS 
BOAS D1. SILVA (Adv. Fláv10 Caval cante) . R.: GD.MAR MARRA 
DOS SANTOS . SENI'EN:,(A: " VISTOS, ETC . HOI-10LCGO POR SEN'I~ENÇA , 

para que produza seus legais ef eitos, a llquidaçao de 
que t ratêfll os calculas de fls . 46/47 . P. R. I. Mcp, ' 

. 19 .04 . 94". 

Proc . nº 1 . 208/93 - EXECUÇÃO (CARTA PRECATÓRIA) - A. : 
BANESPA S/ A (Adv . H1r1M Camargo) . R.: BE'I'RAL - BENTO 
CONSTRUÇÕES LTDA (Adv . Ruben Bemer guy) . DESPACHO: "D1ga 
a exequente . I. ~1cp, 20.04 .94". 

Proc . n° 1. 274 /94 - DJS. DE SOC . DE FATO - A. : ROSANA ' 
OLIVEIRA MATOS (Adv. FJávJO CavalcMte) . R.: RONALDO 
JOSÉ PICANÇO E SILVA (Adv. Frarxaneudo !~arques) . DESPACHO: 
"J. Espec1fJ.quem provas, num triduo . J . Mcp, 20.04 .94" . 

Proc . no 973/93 - J NDENIZAÇÃO POR ATO I LÍCITO - A. : 
lilACARJO TAVARES FERREIRA E/OU (Adv. Fláv10 Cavnlc<.111t e) . 
R.: RAIMUNDO COÊIJ-!0 LEITE (1\dv . João Soares de AlmeJ.da) . 
DESPftCJ-10: " Dig<:tn as partes sobre a conta l1qu1 rlatÓnn 
de fls . 32 . L M::p. 2p.04 .94". 

Proc . n2 090 - EXECUÇÃO - A. : CIA J.TAÚ DF; INVESTJJ-JENTO, 
CREDITO E FINAJ\I::IAI-lENTO (Adv. Sulamir l•lonassa). R.: 
I SAl AS ~IONTEIRO DAS CHAGAS E/OU . DESPACHO: "I~MJ.fes te
se a exequent.e sobre a cer tJ.dão do Sr. Of ic1al de Just.1ça. 
I. Mcp , 20.04 . 94". 

Proc . n° 760/92 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTJ VO EXTRAJUDJ
CJN, - A.: HARIA DAS DORES DO CAR140 OLJVIERA (Ar:lv . FemM
do S1lva e S1lva). R.: E . G. C. EMPRE:SA GERAl, DE CONSTRU
ÇÕ'!? LTDA. DESPACHO: " Relativ<.mente à cert.ldão do Sr. 
OfJ.~aal de Justiça ( fls . 19 ) , manJ fes te- se o exequen l e . 
I. 14cp , 20 .04 .94". 

Proc. n2 l.C63/ 93 - EXECUÇÃO FJ SCAJ, - A.: FAZENDA PÚBLICA 
CO I'J.lAPA (Adv. Nelma l~J. rlene P1CMÇO Nert ) . R. : JOSÉ 
RAIHUNDO CARVAI.J-!0 . DESPACHO: "J. Sobre a precat.Ón a 
devolvida, man1feste- se a exequente . I . Hcp , 25 .04 .94". 

Proc . n° 380 - DESPEJO - A. : NINÁ BARRETO NAKANISHJ. 
(Adv. Edm1lson Fanas) . R.: HARIA APARECIDA PORTO (Adv. 
Vera P1nhe1ro) . DESPACHO: "~lanifeste-se o rutor quanto 
a certidão de fls . 40v, requerendo o que f or de d1 reito , 
pena ·de extinção. J. 14cp , 26 .04 .94" . 

Proc. nº 1. 318/94 - EXECUÇÃO - A. : PAULO SÉRGIO DE 
SOUZA NUNES (Adv . Waldeli Gouveia) . R.: FRANCISCO DUHONT 
GÓES CARVALHo·: • SENI'5A: "VISTOS , ETC . EXTINGO. O PRESENTE 
.PROCESSO de execuçac , com julganento de mento , " ex 
vi" do Art . 794 , i nciso I, do CÓdigo de Processo Civ1l, 
e1s que a parte executada e devedora, conforme provas 
dos rutos, satisfez a obri gação dela objeto. Ex_peçà
se, se f or o caso , o necessar10 para a lJ.beraçac d·~ 

arresto/penhora. quantias depos1tadas. Çustas j á 
pagas . Oportun mente , ao arquivo, com b<p.xa; Publique·: 
se, registre-se e intime-se . Mcp, 2 .04 .94". 

Proc . n° 1.322/94 - CCX.fiNATÓRIA :- A.: CAITANI S/ A TRANS
PORTE E 'l'URIOO L TDA (Adv. Osvanir Saggi n) . R. : VIAÇÃO 
PReGRESSO LTDA (Adv. Benedito Harcos Duarte Barbosa) . 
OOSPACHJ: "J. Mani feste- se a autor a: scj>re a contestação 
ofertada em dez dias. ~· Mcp, 20.04.94". 

Proc. n° 1.183/93 - AÇÃO POPULAR - A.: &J,Nt5IO ALVES 
CORREA E/OOS (Mv. Atanázio Picânço~ R.: CÂMARÁ' ~lUNICIPAL .. 
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DE .. SERRA DO NAVIO. DESPia«>: "VISTOS, ETC. JULGO EXTINTO
O PROCESSO, sem exare de· mérito, nos termos do Art . 
267 , inciso Ill, do CÓdigo de Processo Civil, eis que 
a parte autora, ainda que regularmente i ntimada a tMto, 
conforme provas dos autos, deixou de promover os atos 
e/ou diligências que lhe ·co;npetia , abandonando a causa 
por mais de trinta (30) dias-, o que assim deci do, em 
a::ato ao parecer do Hinistério Publico. Sem cus t as 
processuais, eis que ausent e má-ré dos rutores , nos 
termos da lei . Pu~lique~se , registre-se e i ntime-se . 
Mcp, 26 .04.94" . 

Proc . n2 1. 209/93 - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
A. : CICERO BORGES BORDAI--O JÚNIOR {Adv. Cicero B . Bordalo 
Júnior ) . R. : 14UNICÍPIO DE HACAPÁ - PREFEITURA 14UNICIPAL 
DE HACAPÁ (Adv. \valdell. Gouveia). DESPACHO: "D1gam 
as partes se têm outras provas a produzir, num .trÍduo, 
esclarecendo suas finalidades . I. Hcp, 26 .04 . 94". 

Proc . nº 1.053/93 - EXECUÇÃO FISCAL - A.: FAZENDA•PÚBLICA 
DO AMAPA (Adv. Ana JÚlia Mendonça) . R. : CARl--OS AlllERTO 
DE MIRANDA SANTOS) . DESPACHO: " Sobre o pagamen to realJ.zado 
pelo devedor, manifeste-se a exequente . I . Mcp, 26 .04.94". 

Proc . nº 920-A/94 - EHBARGOS À EXECUÇÃO - A. : CIHACER
CCf4 . IND. MAT . CERÂMI CO (Adv. Sulaml r 14onassa) . R. : 
RUY PEREIRA LEITE (Adv. Luiz Carlos de Carvalho R. 
V1egas) . DESPACHO: "J. Digam as partes se têm outr as 
provas a prodyzir, especificando-as, isto em três dias . 
I. 14cp, 26 .04 .94". 

Proc . rJ.2 1 .37!:>/!ol4 - EXECUÇÃO - A. : DISTRIBUIDORA lNTERCON
TlNENJ'AL LTDA (Adv. Clacy SMtana) . R. : 1•1. A. NONATO . 

DESPACHO: "R. A. Regulari ze a exequente sua representação, 
trazendo seu contrato social , num decêndio . I. t4cp, 
25 .04 .94" . 

Proc . n2 1. 266/94 - EXECUÇÃO FISCAL - À.: FAZENDA PÚBLICA 
DO NIIAPA (Adv. TobulS de Carvalho) . R. : LUCIVN, CARDOSO 
DOS SANTOS. DESPACHO: "~lMifeste-se o exequente sobre 
a certidão de fls . 05verso , do Sr . Oficial de Just1ça. 
I . Mcp, 20. 04 .94" . 

Proc . n2 1. 284/94 - REI.NTEG~ÇÃO DE POSSE - A. : CRE1JZA 
BRI TO DOS SANTOS (Adv . Nilson Alves Costa). R.: TEREZA 
COE!l-10 (Adv. Mário l4antovMl.) . DESPACHO: "J . I - Anexe
se mMdado de cumprJmento da lJ.mJ.nar dev1damente cumpndo. 
I1 - Quanto à contest ação apresen tada, mMJ. feste- se 
a rutora num decêndio. I . Mcp, 13 . 04 .94" . 

O PRESENTE EXPEDIENTE SERÁ PUBJ.ICAOO NA FOR/4!1 DA l..EJ 
' E AFIXADO NO LUGAR DE COSTlll>lE; DAOO E PASSAOO NFSTA 
' CIDADE DE HACAPÁ (AP) , AOS VINTE DI AS DO ~lÊS DE ABRIL 

DE l. 994 , E.1J , SUANY GOI•lES DE OLIVEIRA - A TENDENTE 
, JUDICIÁRIO, O DATILCGRAFEI. E E.1J, HAURO JORGE BRANDÃO
' GHEFE DE SECRETARIA, O SUBSCREVO. 

3! VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEI XEIRA 
DIREI'ORA DE SOCRETARIA: ENILDA SI LVA DE SOUZA 

EXPEDIENTE DO DIA 29 DE ABRIL DE 1994 
PARA CIÊ!\~IA DAS PARTES E DEVIDAS INTINAÇÕES 

PROCESSO NQ 134/91 - EXECUÇ~O - Reqte .: BANCO BRASI LEIRO ' 
DE DESCONTOS S/ A (Adv . JOSE ~lAURICIO ~1. NAHON) - Reqdo. : 
DAY ANE IND. EXP . LTDA e SONIA MARIA DOS SAN'I'OS WZ
SENi'EI'ÇA: " Instado a se manifestar, em 48 horas, dando 
prosseguimento ao f ei to , manteve- se silente o autor. 
Diante d9 exposto , julgo extinto o processo, sem jul gamen
to do merito , com fundamento no art. 267 , III, do CPC . 
Custas finais pelo autor, se houver. P .R.I. Em 27.04. 94 ," 

PROCESSO Nº 872/92 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Reqte . : 
MARIA LUIZA MENDES DA LUZ (Adv. LEONAROO DA SI LVEIRA 
EVANGELISTA) - Reqdo.: JOÃO ABCORAL SIQUEIRA (Adv< 
ALBA LUCIA COLARES CALDAS) - SENI'El'K;A: " J . Satisfeita 
a obrigação , julgo extinto o processo, nos termos do 
artigo 794 , I do CPC . P .R.I. Em 27 .04 . 94 . " 

PROCESSO Nº 517/91 - EXECUÇÃO - Reqte . : VALÉRIO GEAN 
COELHO RIBEIRO (Adv . ANTONIO FERNANDO DA SI LVA E SILVA)
Reqdo . : ADENIZE Ho\RIA LACERDA Pl~lENTEL - DESPACffi: " 
Arquive- se. Em 27 .04 .94. " ' 

PROCESSO Nº 1300/94 - DECLARATÓRIA DE NULIDADE E ALTERAÇÃO 
DE RESULTAOO - Reqte . : ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PIRATAS 
DA BATUCADA (Adv . LAUDENOR. JACOB GaiJES , HARCELO CAROOSO 
NASSAR e HILTON GONÇALVE? RI BEIRO) - Reqdo .~ LIGA DAS 
ESCOLAS DE SAI.ffiA DO Al•lAPA E OUTRO (Adv. ELGENIO CARLOS 
SANTOS FONSECA) - DESPACffi: " J. Especifiquem as partes, 
em 03 d i as, as provas que pret endem produzir , d i zendo 
da finalidade . I. Em 27 .04.94 . " 

PROCESSO Nº 1197/93 - FALÊNCIÀ - Reqte . : SEVERINO SIItÕES 
FERRAHENTAS E EQUIP/'JIIENTOS LTDA (Adv. JOSENILOO DE 
OLIVEIRA CUIMAR) - Reqdo.: GRAN OURO LTDA (Adv . LAUDENOR 
JACOB GO~lES) - DESPACOO: " J. Dou por saneada a irregulari 
dade da representaçao da aut or a pel-o substabelecimento 
dos poderes consté\'1tes, de procur ação ·' com clausula ad 
judicia. Ofereço a r e q derradeira oportunidade de 
efe tuar o pagamento do debito , em 05 dias , a cont ar 
da publ içação deste despacho, sob pena de decretar
lhe a falenc ia. I. Em 27 .04 .94 . " 

PROCESSO Nº 1281/94 - EXECUÇÃO - Reqte.: JAIRO ADRIANI 
UCOOA DA SILVA (Adv . GILBERTO JORGE FERNANDES) - Reqdo .: 
ARISTON NASCIMEN'I'O LEANDRO (Adv . . CARLOS AUGUSTO TORK 
!Jl:: ULlVC:IRA) - DESPACHO: " J. Suspendo a Execução . 
I. Em 28 .04 .94 . El'1 TEJoiPO : O prazo de suspensão é de 
C6 me~es . " 

PROCESSO Nº 141/91 - COBRANÇA DE PROCEDI~ffiNTO SUMARÍSSI~D
Reqte .: R . B.~t. CONSTRUÇÃO, COI-1. E REPRESENT~ÇÃO LTDA(Adv. 
RUBEi'l BEMERGUY) - Reqdo . : HUNICIPIO DE ~!ACAPA (Adv .SEBAS 
TI ÃO GOMES DE FARIAS) - . DESPACffi: " J . . Digam as. partes, 
especialmente a autora, em 05 dias, sobre a proposta 
honoraria of er tada pelo 'Perito . I. Em 28 .04 .94 . " 

O presente expediente será publ icado' 
na forma da lei e afixado I)O lugar de costume . DadQ e pas
sado nesta cidade de 14acapa- AP, aos vinte e nove dias do 
mês de abril do ano de 1.994 . 

fí.IIIJJdcv ~~~<--
rlWwA SILVA DE ~ZA 
Diretora de Secretaria 

COMARCA DE MACAPÁ. 
lf VARA DE FAM1LIA1 ÓRF!DS E SUCESS0ES 
JUIZ DE DIREITO: Dr, ROMMEL ARAdJO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: MA"RICILDA:. SIROTHE.AU 

EXPEDIENTE DE INT!MACÃO DO DIA 29.04.94. PARA CIBN 
CIA DAS PARTES E ADVOGKDOS, 

PROC. Ifg. 1.842/94-GUARDA E RESPONSABILIDKDE-A. :F.N . 
A.R. (Adv .• Marcos lfogue.iral. R. :M.L.B. (Adv. Evald,y. 

~-_,_--~~--------------·--------------·--------------------------------------~------------_, __ ._ ______________________________ ·------------------------~ 



Ml&apá, 03-05-94 ' 

lottál. DJSP4CHa: •v.anham a.os auto11 as c:ertidõu ele 
naaciaento doe 11enores ea 5 dias. Após, clB. para 
t~~aneador•. llcrp, 25.04.94. 

PiOC'. 11• 1.466/93-.tLIDI!OS-.U.:D.DOS S.D.ejou.,rqv' 
~!.DE J.S.DOS S.(Ad~. Gilma Alvea).R.:O.D.J. ~ 
~:•Vistos etc • •• Homologo por sentan~ p~ 

que produza seus efeitos legais, a liquidação de 
:tle. 38/39.Intime-se a. parte ré a q_ui tar as custas 
processuais e honorários advocatícios am 10 dias, 
de acordo com a Instrução Normativa. nt 019/93-cor
regedoria de Jua.tiça do TJAP, pena de inscrição na 
dÍvida ativa do Estado. Diga o beneficiário se aiJÍ 
da t~ interessa no prosseguimento do feito em i
gual prazo, pena. de arquivamento."P.R.I.Map,25.4.94. 

PROC. Nl 1.904/94-ALIMENTOS-AÃ~!R.V.R.e/ou,rep/ p/' 
II.L.R. V. (Adv •. !'ilDmena Valente) .R. :S.J. C.R. (Adv. Ia 
nard Brandão L. Filho). 3ENTENCA;"Vistos etc ••• Ho: 
mologo por sentença, para que produza seus legais• 
efeitos, a transação celebrada pelas partes nestes 
autos, nos termos do acordo de fls •••• e, em con
sequênaia, tendo a.mesma força de sentença entre~ 
las, conforme a regra do Art. 1.025, do CPC, com 
mérito, julgo extinto: o processo, "ex vi"' do Art • 
269, inciso III, do CPC. Sem custas, pois os reque 
rentes estão sob o pálio da Defensoria PÚblica."P: 
R.I.Mcp, 26.04.94. 

PROC. Nll 1.520/93-ALIMENTOS-AA. :L.R.DA S,L, E/OU, 
rep/p/D.P.DA S,(Adv. Filomena Valente). R.:H.DE S. 
L. SENTEN'CA:"Vistos etc •• • Julgo extinto o preces.: 
so sem apreciação de mérito, nos termos do Art.267, 
inciso III, do CPC, eis que a parte autora, ainda 
que regularmente intimada a tanto, conforme prova 
dos autos, doixou de promover os atos que lhe com
petia, abandonando a c:aUBa por mais de trinta ( 30) 
dias. Sem CUBtas, ante o pedido de justiça gratui
ta deferido às fls. 02. "P .R. I. ?lcp, 20. 04 . 94. 

PROC. NQ 1,220/93-EXECUÇÃO DE ALIMENTOS-A. :L.l.~. M. 
rap/p/L.M.M.(Adv. Marcos Nogueira).R.:L.DE M.F.~ 
TENCA: "Vistos etc •• • Julgo extinto o presente pro
cesso de execução, com apreciação de mérito, nos 
termos àJl Art. 794, inciso I, do CPC, eis que a. ' 
parte executad~devedora., conforme prova dos autos 
_satisfez· a obrigação dela objeto, Sem custas. "P.R. 
l. Mcp, 19.04.94. 

PROC. Nl 583/91-INVENTÁRIO-A.:D.B.D.(Adv. Eloilson 
Amoras -4a S. Távora). DESPACHO: "J. Diga as parte e 
e o MP em 10 dias. Não havendo impugnações, à Con
tadoria." Int. Mc.p, 27.04.94. 

PROC. NQ 1.902/94-DIVERSOS-A,:E.A.V.(Adv. Tobias .de 
C~ Monteiro}. R.: R.DOS S.M,(Adv, Valdemir MarvuDB) 
DE5PACHO: "J. Sobre a. contestação, manifeste-se a 
parte autora no praZD legal."Int. Mcp, 27.04.94. 

~ROC. NQ 304/91-DlVERSOS-AA,:N.M.DE F. e3ou {Adv • 
Olimpio Falhares Ferreira). DE§pACHQ: "Cite-se para 
a execução, devendo o executado manifestar-se, no 
prazn de 5 dias, sobra ~forma de liquidação pro -
posta às. fls. 225/227".Int. Mc.p, 02.03.94. 

.PROC. NQ 1,892/94-DIVORCIQ LITIGIOSO-A.:V.DO C. M. 
(Adv. Sulamir P. Monassa);R.:R.W.DA S.M. DE§pACHO: 
"J. Intime-se a parte autora para o pagamento das 
custas processuais no Juí~o Dep~ecado. Prazo: 05 
dias•. Mop, 27.04.94. 

PROC. NQ 1.·947/94-DIVORCIO CONSENSUAL-A!. ::::>.DE P. 
1'. e/ou (Adv. Luiz: Almenna Bonfim). DESPACHO: "R.A. 
JUBtiça Gratuita. Venha o casal. "Int. !llcp,20.04.94 

.PROC. Ni 1.845/94-sEP. JUDICIAL LITIGIOSA-A. :E. DA 
:s,R.(Adv. Vera Pinheiro e Sônia S. Maciel). R.: E. 
DE J.P.R.(Adv. Benedito de N •. da S. Pereira).~ 
EAQHQ:"J. Especifiquem as pa.rtes provas que preten 
dem produzir num trÍduo, ApÓs, à Curadoria de Fam1 
lia. "Int . Mop, 27.04.94. -

PROC. Ni 1.846/94-5EP. JUDICIAL LITIGIOSA-A.:L. P. 
DA S,(Adv. Caleb Ga.rcia Medeiros );R.:M.L.DA C,DAS. 
(Adv. José Maria de Deus e Silva). DESPACHO: "Espe
cifiquem as partes provas qua pretendem produzir ' 
num tríduo. ApÓs, à Curadoria de FamÍlia. "Mcp, 27. 
04. 94.-

PROC. NR 1.697/93-SEP. JUDICIAL CONSENSUAL-AA.: C. 
P,DA s. e/ou (Adv. Filomena Valente). SEHTENCA:"••• 
lato posto, com fUndamento no Art. 34, da Lei Nll 
6.515/77, decreto a separação judicial doa reque -
rentes, declarando find~ a sociedade conjugal que 
at' aqui os uniu e homologo o acordo de vontade por 
eles aelebrado, recomendando-lhes o seu integral ' 

,OWDprimento. ApÓs o trânsito- em julgadD, a mulher' 
voltará ~ UBar o seu nome de solteira:c.c.P. Sem 
austas, ante o pedido de justiça gratuita deferido 
àa fls . 02. Quando oportuno legal, expeç.a-se o com 
patente mandado de averbação ao registro civ.il a Õ 
q_ue mais neaessário seja."P.R.I . Mep, 20.04.94. 

PROC. N• l. 736/93-5EP. JUDICIA'L CONSENSUAL-AA. :A.DO 
S,C,J', e/ou (Adv. !na Cristina F. da Paz) • . SENTEN
~:"!iatos etc ••• Julgo extinto o processo sem &prJ 
aiaçao da mérito, nos termos do Art. 267, incisoiD 
4p CPC, eis qua a parte autora., ainda q_ue regular
mente intimada a tanto, conforme prov~ dos autos, 
deixou de promover os atos ~e lhe competia, aban
donando a c1111sa por mais de trinta (30) dias. Sa 
custas, ante o pedido de justiça gratuita deferido 
àa fls. 02.-P.R.I. llop, 25.04.94. 

PRQa, lfl: 1.822/94-HOJIOLOG.tÇlo DE A.COBDO-ü, :A.~. 
B • .;' Oll (1.'4v. Conaeiçio das Graças llira.). SEftTJI!!fAr 
Via h• e ta. •• Hcaologo por senbnça, para cp1e pro
~ ews lepte efei toa, a traneaç_ÜI celebrada. p:a_ 

DIÁRIO OFICIAL 

laa ~artes nestes autos, nos termos de acorüo de 1 

fla. :tls. 17 e, ea-consequência, tendo &.lltSII& fo~ 
ça de sentença entre elas, conforme ~ regra. do Art 
1.025, do CÓdigo Ci~l, coa mérito, julgo extinto c 
processo, •e~ vP' do Art. 269, inaiso III, do CPC) 
Sem austas, ante o pedido de jUBtiça gratuita def~ 
rido às fls. 02."P.R.I. Map, 26.04.94. 

PROC. Ni 1.794/93-INV. PA~ERN. C/C ALIMENTOS-A.:E, 
DA S.P.,rap/p/L.DA S.P.(Ad~. Heloisa Helena).R.:G. 
N,DA S. (Adv. Paulo José. Ramos}. DESPACHO SANEADOR 
"Vistos em saneador etc. ••• As partes são legÍtimas 
e bem representadas. Presente~ as condições da a
ção e os pressupostos de constituição e desenvolvi 
mento válidos do fai to. Processo em ordem. NADA A 
SANEAR. Declaro anc.errada a. fase postulatÓria. De
firo a produção de prova periaial, aonsistente em 
exame hematolÓgico para a exclusão do vínculo geni 
tico, tipo ABO, a ser realizado no dia 23.04.94,às 
09:30 horas, na sede do Departamento de PolÍciaTé,s 
nica de Macapá-DPT, sob a responsabilidade de seu 
Diretor ou de outro perito oficial por ele indica
do, pertencente ao Quadro. As partes (autor(a), r~ 
presentante legal e auposto pai ) deverão compare -
cer no dia e hora indicados para a. coleta do mate
rial sanguíneo, munidas de documento de i dentidade 
O laudo pericial deverá ser apresentado em Juízo~ 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data acima 
estipulada. Faculto às partes, com fulcro no § lQ 
do art. 421, do CPC, a indicação de assis.tentes t~ 
nicos e apresentação de quesitos. Defiro, ainda , e 
produção de prova oral em audiência de instruçãoe 
julgamento, ocasião em que serão tomados os depoi
mentos pessoais da representante legal do(a) autor 
(a) e do pretenso pai, além das oitivas das teste
munhas atemRadamente arroladas. O(A) autor(a) de
verá estar presente à assentada para breve e dis
creto c.onfronto fisionômico com o requerido. Ofi
cie-se ao Departamento de PolÍcia Técnica. Intimen 
-se. Dê-se ciência à Curadoria de FamÍlia. Dili~ 
cie-se." !dcp, 20.04 .94. 

PROC. N2 1.144/93-EXECUÇÃO DE ALIMENTOS-A.:E.C.S • 
L.,rep/p/M.J.S.L. (Adv. Valdemir Marvulle).R.:Espó
lio de J.C.B. SENTENCA:"Vistos ato ... Julgo extin
to o presente processo de execução, com apreciação 
de mérito, nos termos do Art. 794, inciso I, do C~ 
digo Civil, eis que a parte executad~devedora,coa 
forme prova dos autos, satisfez a obrigação dela ob 
jeto. Sem custas, pois a requerente está sob o pá: 
lio da DEFENAP."P.R.I. Mop, 26 . 04 .94. 

O PRESENTE EXPEDIENTE SERÁ Ptr.BLICADO NA FORMA DA 
LEI E AFIXADO NO l<)CAL DE COSTUME. DADO E PASSAJXI 
NESTA CIDADE DE MACAPÁ, CAPITAL DO ESTADO DO AMA~ 
PÁ AOS VINTE E NOVE DIAS DO Mi:S DE ABRIL DE HUM 
MIL NOVECENTOS E NOVEnTA E QUATRO. 

Port. 001/91-1' v.F.ó.s. 

CCMARCA DE l<'.ACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 25 dias 

DE: ANTONIO SN~TA1TA AMANAJÁS, brasileiro, solteir~ 
operador de máquinas, residente em lugar ina -
cess1vel. 

!INALIDAtE: Comparecer à audiência designada para 
o dia 31. 05 . 94, às 9:00 horas, neLa o
ferecendo defesa e produzindo provas ru; 

Ação de Alimentos n2 1.853/94, propos
ta por G.C.A. e/ous , rep/p/ N~IA DE J,g 
SUS CHAGAS MIRANDA. 

SEDE DO JU!ZO: 16 Vara de FamÍli a, Órfãos e Suces 
sões. Av: FAB, 1.737-Centro. FÓrum de 
Maca pá. 

de 1.994. 

OLIVEIRA 

COMARCA DE MA.CAPÁ 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo: 20 dias 

DE: NORMANDO DOS SANTOS DE MANSO FLEXA, brasilei 
ro, casado, atualmente não residindo no end! 
reço cpnsta.nte nos autos. 

FINALIDADE: Manifestar-se sobre a conta de fls.51, 
prazt) :20 dias, relativo ao p;rocesso nl 
32a/91-SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA. · 

SEDE DO JU1ZO: 11 Vara de Família, Órfãos e Suces-· 
sões. Av: PAB, 1.731-Centro. lÓrum de 
Macapá. 

/1 
ROJOmL Ü!t1JO DE OLIVXIB.t. 

Juiz de Direi te 

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVEN'IUDE 

aMARCA DE MACAPÁ 

JUIZ DE DIREITO: M.CÉSAR AUGUSTO SOUZA PffiEIRA 

OffiFE DE SF.alliTARIA: CLAMY H.O.B.BARBOSA 

EXPEDIENTE DIVERSOS DO DIA 28 DE ABRIL DE 1994 

PARA CIÊNCIA DAS PARTES E ADVOGADOS 

PROCFSSO N!! 1.074/ B- AUTOS DE ALVARÁ JUDICIAL 

REQUERENTE: RAIMUNDA CARVAIJfO lo()NTEIRO 
ADOLESCENTES: R.M.V. E L.C.M.V. 
ADVOOAOO: DEfENAP 
SENTENÇA: 

Vistos, etc ... 
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Posto isto, satisfeitas as condi 
çÕes para a propositura da ação e, notadamente, ante as pcX; 
deraçoes _!ia Inte~da e o aval Ministerial, detRrminÕ 
a cxpediçao do ALVARA pleitR.ado com as cautelas de est-ilo, 
arquivando-se_o feito independentemente do trânsito em jul
gado da decisao. 

P.R.I. 

PROCFSSO N° 884/B - AUTOS DE ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE: RIITE lo()RAES NUNES 
ADOLESCENTE: R.A.N.M. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA: 

Vistos, rtc ••. 

_ Posto isto, satisfeitas as con-
diçoes ~a a propositura da ação <', notadamente, ant<- as 
ponderaça<_;s da Tnt<-~da e o aval ounistRrial, determino 
a expediçao do ALVARA pleiteado com as cautA-las tk- estilo 
ar'qllivando-sc o fc>ito in<:k-pNl<if>ntemE>nte do trân<>it~ 
em julgado da decisão. 

P.R.I. 

PROCFSSO N° 916-B. - AIITOS DE PROTEÇÃO FSPfCÍf!CA 
Allí'ORA: JUSfiÇA PUBLICA 
ADOLESCENTE: M.F.M. 
ADVOGADO: DFFENAP 

'SENTENÇA: 

Vistos, rtc ... 

. . ~to posto, rxt.ingo o rorrentc 
fe~tc;>• com JUlgamento <k-. merito, determinando o regular 
a~vamento do fc>ito , apos ~., cautelas de> estilo. 

P.R.I. 

PROCESSO N° 022 -.AUTOS DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL 
AUTORA: JUSfiÇA PUBLICA 
ADOLESCENTE INFRATOR: J . OOS S .C. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA: 

Vistos, Ptc .•• 

Posto isto, dou por cumprida 
satisfatoriamente a lllf"dida sÓc u-roucat.i va aplicada ao ,\do 
l escent.c, det<-rmi nando a rxt inçào do processo, lllf"di antR 
seu regular arquivammto, apÓs o trânsito on julgado d., <1<-
cisào. Oficie-se a F'CRIA do inteiro teor da dedsào em vo -

P.R.I. 

PROCFSSO N!! I 008/ B - AU'I'QS Df ALV~ JUDICIAL 
REQUERENTE: NEVES DIVFJtSOES ELETRONICAS LTDA. 
RfSPONSÁVEL: SONIA SUELI DF SOUZA BARROS 
ADVOGAJlO: OR. MANOEL Ff.LI7.AROO CARDOSO 
DFSPAQIO: 

Visto.'> ••• 

Sobresto o curso do feito,pelo 
lapso de dez (lO) dias, para ser sanado a il·rrgular•icladc dr 
Rrprcsent.açào da- Partr, por'QUanto fali'Cr compet.i-ncia 
a Representante CGIERCIAL da firma pao·a est.ar "DD ju.f?J, 
(legitimat.io ad proccssum), dP vez que não drtrm podrn•s 
expressos para rrpresent.ar a firma ""' ju i 7Á), mas, Wo 
somente, para administ.ração P gprf.nc ia cornro'Cial - lnt.r•l i· 
gência do art.. 13, do C.P.C., pena dP rxtincão do Procr;;so 
sem julgamrnto de mérito, nos n10ldf-s da dirç~u do art .Zt.7, 
Inc. IV, do CÓdigo Uni t.ár i o. 

Jnt.imr-5<'. 

PROCFSSO N2 1007/ B - AIITOS DE ALVARÁ JUDICIAl 
REQUERF~E: NEVES FLIPER COMÉRCIO liDA. 
RfSPONSÁVEL: LEANDRO ALVES SANTARÉM 
ADVOGADO: DR. MANOFL fFLJZARDO CARDOSO 
DESPACHO: 

Vistos • . • 

SobrPst-u o rurso do friw.Jlf'lO 
lapso de dez (dez) dias, para se sanado a irr<'gularid.odr dr 
ReprcS('nt.ação da Parte, porquanto fal.-ce compctRncia 
ao Representante C<MFRCIAL da firma pat'<l .-;star em juho 
e xpressos para repreS<'ntar a firma rm .iuizo, mas, tão 
soment.e, para administ.ração (' wrf.nria ('OIIIf'rc ial - InteJi
gência do art. 13, do C.P.C., pena df' <'xtinção do Processo 
sem julgamenl<? de ~rit<?, nos moldc>s da dicção do art.267, 
Inc. IV, do Codlgo Unit.ario. 

Int..imr-sr. 

NO QUE ALUDE AOS PROCESSOS ABAJ:XCl FOT PROFFRIDA A SEGUINTE 
DECISÃO: 

PROCESSOS N2 1087/R, 1088/B, 1089/B. 1090/B, 109 1/B, 838/B, 
1.092/ B, 1093/ B, 1094/B, 1095/B. 1096/R, IOQ7/R. 1098/R, 
1099/ B, 839/B, 007/B, 1100/B , 1 101/R, . 
ADVOGADO: DEFENAP 

Vistos rtc •• 

lst.o post.o . hnrnolugo a rt>missào 
ministeria~ , nos mol des se:>§ 11!, do Art. 181, da Lf'i 8.069/ 
90, ~termlllando , outross1.m1 o l'f'gulm· arqu i v<U!'Cnto do Fei
to, independentemente do transit.o em julgado da decisão . 

P.R. I. 

PROCESSO Nll 1050/B - AUTOS ~E INVESTiiAÇÂO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA 
ADOLESCENTE INFRATORA: N.R. OA S. 
ADV()(W)(): DEfENAP 
SENTENÇA: 

Vistos, etc ••• 

_ Posto isto, julgo pt-ocedente 
a Representaçao Ministerial, para aplicar a Adolcsrent.r 
N.R. DA S., a medida SÓCio-eWcativa de PRESTAç(\0 DE 
SERVIÇOO À CGIUHIDADE, por lft perÍodo não excedente a' seis 

(06) meses, sob a orientação da Assistente Social do 
!Íospital Geral de Macapá, qu(' , para tanto, se encarregará 
de engaj~r a Adolescertte, na realiz.~ção de tarefas gratui-
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!!~~~~2~~ ·tas, s:e fiitere~e geràT, na }Iat e rnúfade 11Màe Luzia", para 
cumpnr uma_ JOrnada de oito ( 08) horas semanais, de 
modo que ~ao prejudique a sua _regular freguência na 
escola, mediante a remessa da frequencia e relatorio de a
companhamento trimestrais a este Juizo. 

Transitada em j ulgado a decisão 
ci'e':tifique o Diretor da ~.aternidade do inteiro teor da de~ 
cisao em vo191, apresentando a Adolescente para ClUllprir 
a medida _socio-e<hlcativa . e arquivando o processo com 
as anota~oes costumeiras, mediante feitura dos Autos 
de Execuçao de Sentença. 

42- ExpediÇão de Ofic i o par a o De
partamento de PessOal do Tribunal de Justi ça deste Estado, 
solic itando informar· a situação do servidor, Sr. RENATO 
CESAR VIEIRA DA SILVA, desde 01.10.93; 

· SL Expedição de Oficio para o Sr . 
Chefe do Setor de Di stri bui ção do FÓrum desta Comarca, pa- . 
ra informar o que consta no Si stema de Informát ica de Con
t role de Processos, em que figura como réu o sr. DANIEL 
FERREIRA DE ARAÚJO; 

TLS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, firma estabeleci 
da nesta capital, à Rua Eliezer Levy , 2602 bair~ 
do Trem, CGC (MF) nº 84 . 413. 095/0001- 65 e Inscr i 
ção Estadual nº 03 .009 . 809- 8 7 vem comunicar o ex
travi o do s eu bloco de Notas Fiscais nº 01 de n~ 
meração 000001 à 000050 conforme legislaç ã~ . 

62- Expedi çaõ de Of Í.cio para 

P.R.I. ~--...., 

~: • • I 

a Srª. IRACEJ.IA FERREIRA DE ARAÚJO, para prestar esclareci
men t o à Comiss ão Si ndicant e; 

72- Exped i ção de oficio ao servi dor , 

Macapá- AP , 28 de Abril de 1994 . 

~-"- ~;~::.·28 ~:~~~:~~~ 
César August~~eira 

Juiz d~~t~er . 

CCI>IARCA DE SANI'ANA 

PORTARIA N2 OC6/~/DIRETORIA 

ATA DE INSTALAÇÃO E POSSE DA 
COO:SSÃO DE SINDI CÂrl:IA AIMI
NISTRATIVA, DESIGNADA PELA 
PORTARIA SUPRA, DE 23 DE MARÇO 
DE 1994. 

t ido c omo faltoso , Técnico J udic i ário RENATO CESAR VIEIRA 
·DA SILVA , lotado no Setor de Dist ribuição desta Comarca, 
apesar de estar afastado de suas funçÕes , conforme Por ta
r i a n9 005/94-GAB/DIRETORIA, solic itando seu comparecimen
to para a audiência já designada pel o presidente , para o 
dia 05 de maio do corrente ano . às 09 :30 horas, bem como 
aos servidores daque le setor, a fim de que compareçam à 
sede onde fUncionará es t a comissão e deponham sobre 
os referidos f atos, e iT! data e hora a ser designada por es
ta Comi ssão. 

Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Mwli.cipaís 

82- O que ocor rer. 
Do que para constar mandei lavrar 

a presente , que va i devidamente assinada pelo Presidente e 
os demais membros da Comissão . 

Prefeitura de Macapá 

PROCURADORIA GERAL 

Saibam quantos PStP F.d l ta l v i r Pm ou dP lP conhPci 

mt"nto tivPr Pm, QUP o Sf"nhor ANTÔNrO MARCOS RODRIGUF.S PONTF.S, rPs~ 

Aos vinte sete di as do mês de abr il 
do ano de hum mil novecentos e noventa e quat ro, neste Mu
nidpio de Santana, Es tado do Amapá, às 12:15 horas, na 
Sala de AuditÓri o do Tribunal do JÚri, presentes os mem
bros FERNANDO CEZAR PEREIRA DA Sll.VA, Técnico em Cont abi 
lidade , CARLOS -SALES DE SOUZA, Técnico Judiciário , e ROSI
NEI DA SILVA FACUNDES, Técnico Judiciário, pe r tencentes ao 
Quadro Efetivo de Pessoal do Tribunal de Justiça des te 
Estado , t endo o segundo como Presidente , para o que fo i 
i ndi cado pelo MI>L Juiz de Dire i to/ Di retor do FÓrum, e os 
demais , como membros da mencionada Comissão, designada pe
la Portaria em apreço , estribada no art igo 158 da Le i n9 
066 , de 03 .05 .93, sendo na ocasião observado que a insta
lação da Comissão deu- se somente nesta dat a , face a ines
periência de seus merrbros com relação à matéria , bem como, 
a dificuldade na coleta de subs Í.dios indispensáveis ao 
inÍ.c io e desenvolvimento dos trabalhos . 

FERNAOO CEZAR PEREIRA DA SILVA 

dPntP f' domi ciliado :lPsta cidadP à Av . MPndonça Furtado , nt 1942, 

bai r ro Ct'"ntral , rPQUPrPU Junto ao MUNICÍ PIO DF. MACAPÁ - PRF.FF.ITURA 

MUNIClPAL, atrav~s do ProcPsso Administrativo nt 2258/93- PMM, rPgu 

larização Pm SPU nomP , do LotP n• 371, Quadra 31, SPtor ·04, si t~ 
à Av . MPndonça Furtado, nr 1942, no Bai rro CPntral, cuJo cadastro 

Pncontra- sP Pm norr.P da St"nhora MAR!A CLARICF. NUNf.S DF: ARAÚJO. 

Com o objetivo de e ncaminhamento das 
medidas destinadas à apuração dos fatos contidos no P .A. 
n9 648/93- SC, for a'll determinados os seguintes procedimen
tos : 

12- Pelo presidente foi desi gnado o 
se rvidor . FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA para secretariar 
os serviços da Comissão de Sindicância Administrativa ; 

Secretário 

Os 1ntPN"ssados no :mÓvf"l, d~vf>rão rf" clamar junto 

a Procuradoria GE>ral do Mun1cip1o dP Macapá - PrPfPi tura Municipal , 

sito à Av . f AB, n' 840- CPntro (altos) no prazo dP 15 (qui nzP ) 

dias , contados da publicação dPStf" F:di tal, aprPsPrytando suas ra 

z.Õf"s por f' s e ri to P dPvidamPntP acompanhada dfl' documPntos c ompro h~ 
tÓri os, s ob pPna df' prossPguimPn to no andamPnto do ProcPsso , at; 

fina l dPc i são . 

22- Pe lo president e foi de terminado 
a expedição de oficio ao Ml<l. J uiz de Dire ito/Diretor do 
FÓrum, comJnicando a i nstal ação da Comissão; 

32- Expedição de oficio ao M!~. Juiz 
de Direi to da 21 Vara Cr iminal / Infânc ia e Juvent ude desta 
C01:1arc~: S'>licitando inf ormar à ·comissão Sindicant e 
a sitUa<s:·, <.•v s ervidor Sr .RENA'l'O CÉSAR VIEIRA DA SILVA, em 
relação à função que exercia nessa Vara , desde 01.10 . 93 , 
be~ como a abrangência e limi tação de suas atr i buiçÕes ; 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLI CO - CADASTRO RESERVA 
A Di:e toria da TelecomunicaçÕes do Amapá S/A - TELEAMAPÁ, 

torna publico para conhecimento dos interessados, que fo i · 

SALA DO PnOCURAD On GF.RAL , m ~ $9 dP ab r il 

. J.L,t,,.. G,. I . . ' prorrogado o prazo de i ns criç.ão para o Concurso PÚblico - Ca 
das tro Res erva até o dia 04 .05 . 94 . Procurl !&l' !Jtr• LJ• • 

SF.BAST O 
·PRO 

Câm~ra Municipal 
deAmapari 

DEC~O LB'JISLA'rr!O i!9 001/94- CMP:JA, de 28 de março de 1994. 

DispÕe zcbre pacnment o de r o:nuner ação ;1 or 
sessões ext::-aordiru1rias da ~ô.rnara :.!wlici
pal de Pedr<t !h-anca do J,'ll;:pori o dá. o" 

tras providê::.cia.s . 

O P:lESI!l~iTZ Dt. CJ.:: .. UtA :m;n:ciP AL D::: P~Dill. B!!J~:Ct. DO t.;. 'J•!' l:!'.I 

Faço saber que o Pl enári o aprovou e cu pr omulc;o o ::;ecuintc : 

Art. 1 D Fica estabelecido que os val or es doe jettons a cer P.m 

pagop por re~izações de sessões w:traordin:í.ria~ da Câmn.rr. J:unicipal , quando 

em rec_esso parlamentar , s erão acrescidos em 300/t (trezentos por cer.to) sobre 

a r emuneração normal da sessão ordinária men5al. 

brt. 2c Estabele que os valores dos j ettons a sere~ p aeos 

por realizações de sessões e.xtr~ordinárias da Câmara J.:unicipal, durante os 

per{odos de su.~s ativi dades l~islativas, ,ser ão acrescidos em 200% (du zent os 

vor cento) sobre a remuneração normal de scssao ordinária mensal. 

Art . 30 Os valores dos jettons serão calculados com base ·na 

Última rer.runeração (subsidio) pa(!a aos Vereadores. 

Art. 4 9 DCterlllina que a cobrança dos jettons . seja efetuada • 

antas da r ealização da sessão extraordi nária, quando · tra tar-se de convocação 

pelo Poder _Executivo l·!unioipal, sob pena da mesma não se realizar e a fim da 

evi ter contratenpo no seu recebimento p elos Vereadores. 

Parágrafo único. O pagamento só será efetusd'o a:pÓs a reali Z!_ 

ção da sessiio extraordinária e aos Vereadores presante11 à mesma, 

A Di retoria . 

\ 

Art. 50 Este Decreto legislativo entra em vigor na data de . 

sua prollJ\Ü8ação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 28 de março de 1994. 

O PRESIDENTE DA CÂJ.!ARA mJNICIP JJ., DE PEDRA BRANCA DO .AJ.!Jl> ARI 

Faço saber que a câmara J.!unicipal, manteve a eu, FRANCISCO LTh!A 

GONÇALVES, Presidente, promulgo a seguinte lei Complement ar nD 001/93-CMA, de 

30 de setembro de 1993& 

LEI CO~IPLU!E!l'l'AR NR 001/93-CUA, de 30 de setembro de 1993. 

Dá :forma e estabelece ao art . 87 da lei Orgâ 
nica do J.!unidpio de Pedra Br'anca do Juna;pari 
fixação de perce:~tual c dá outras pr ovidênci 

as. 

Art . lC Nos oito primeiros anos da cr iação do Munidpio de Peçl.ra 

Br'anca do Amapari , serão observadas as s eguintes normas básicas: 

I - os gastos com a residência do Prefei to nos dois primeiros 

anos, serão reduzidos a zero percentual, a contar da pw.blicação desta lei; 

II - os gastos com a residência do Prefeito ~!unicipal nos dois 

anos subsequentes , serão de dois a meio por ca~to da sua remuneração em espé

cie , conforme Decreto legislativo no 001/93-CHA, de 25 de janeiro da 1993! 

III - a partir do quart o ano até o sexto ano de cri ação do )hln:!:. 

c!pi o, será de cinco por cento a fiXação dos gastos da residência d~ Prefeito 

!ohmi cip al ; 

IV - a contar do sexto até o oitavo ano de criação do J.lunic!

pio, o p ercentual será fixado em sete a meio por cento da r l!!liWleração do Pr~ 

feito, percebido em.espécie , para os gastos com a manutenção da residência do 

l'refeito. 

Art. 2c Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3c Revogam-se· as disposiçÕes em contrário. 

So.la das Sessões em P .n. \ lu:lapori- Al'., 20 do abril de 1994. 


	

