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_DECRETOS 

DECRETO N° 2215 DE 10 DE MAIO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lli.e são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição 
do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4° da Lei n° 0011 de 
12 de maio de 1992 e o contido no Oficio n° 04302/94-GAB/SEE
CE, 

RESOLVE: 

1° - Conceder em caráter excepcional o adiantamento em 
nome de ALCILENE DO SOCORRO CORDEIRO BARBOSA, 
Chefe da Dtvisão de Ensino Supletivo, nos termos do item III, 
parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 0011 de 12 de maio de 1992, 
até o valor de CR$-4.000.000,00 (Quatro Milhões de Cruzeiros 
Reais), dest inados a custear despesas miúdas de pronto pagamen
to com material de consumo e serviços de terceiros, objetivando a 
realização dos exames supletivos de Educação Geral a n!vel de 1° e 
2" graus. 

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° 08431882.250, nos 
Elementos de Despesa 3120.00 · Material de Consumo, o valor de 
CR$-3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros 
Reais) e 3132.00 · Outros Serviços de Terceiros, o valor de 
CR$-500.000,00 (Quinhentos Mil 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 
2". 

Macapá-AP, em 10 de maio de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 2216 DE 10 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,p artigo 4° da Lei n° 0011 de 
12 de maio de 1992 e o contido no Oficio n° 016/94/CBMAP-F.A, 

RESOLVE: 

1° - Conceder em caráter excepcional o adiantamento em 
nome do 2" Ten QOA HILÁRIO NUNES COELHO, nos termos do 
item III, parágrafo único do artigo 2" da Lei n°, 0011 de 12 de maio 
de 1992, até o valor de CR$-4.500.000,00 (Quatro Milhões e Qui
nhentos Mil Cruzeiros Reais), destinados a cuatear despesas miú
das de pronto pagamento com material de consumo e serviços de 
terceiros, objetivando a manutenção !l a administração das ativi
dades da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros do Estado. 

2" - O adiantam,nto 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° 06301782.386, nos 
Elementos de Despesa 3120.00- Material de Consumo, o valor de 
CR$-4.000.000,00 (Quatro Milhões de Cruzeiros Reais) e 3132.00 · 
Outros Serviços de Terceiros, o valor de CR$-500.000,00 (Qui
nhentos Mil Cruzeiros Reais). 

4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar 
prestação de contas, devidamente homologada pelo titular do 
'óJ'Po, na Secretaria de Estado da Fazenda, dentro de 10 (dez) 
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dias, contados do término do prazo de aplicação constante do item 
2". 

Macapá-AP, em 10 de maio de 1994 

ANNffiAL BARCELLOS 
Governador 

Órgãos de Assessoramento do Gove~o 

I Casa Civil 

Ratifico na forma do Art. 26 

da Lei n• 8666/93. 

FJn,__!!:L_/ _!!i_/~ 

ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

JUSTIFICATIVA NI0036/94-CACI 

Assunto: Di spensa de Lic i tação 

Pedido de Cot ação nR 00305/94 

Empresa: IT1'ROBRÁS DISTRIWIOORA S/ A. 

Valor :CR$-20.346.7a5,90(V1Nl'E MilHE>,TREZENTOO E ~ARENI'A E 

SEIS MIL , ~E Cnu:> CRUZEIROO REAIS E NJVENl'A 

GmrAVOO) . 

Just i fica-se a di spensa do ato l ici tatÓr io p~ 

ra aqui sição de combustÍveis dest inados as viaturas desta C~ 

CI , tendo em vista a aus~ncia de ofr rt a na l icitação por t~ 
da de preços nR 033/94-cPL/GEA, e a necessi dadE' imediat ·a_ 

do refer ido material inviabi l izar novo processo lici tatÓrio 

SPm pre jui zos para a Administração deste Órgão, rm conform! 

dade cem o disposto no inci so V do art igo 24 da Lei nR 8666, 

de 21 de junho de 1993. 

Macapá-AP , 04 dP abril dE' 1994. 

A apreciaçOO do Ex!OO.Sr. 

Governador cem o parecer 

favorável desta CPL. 

FJn,_!E_/ _!!i_/~ 

MARIA DAI.VA DE Fl<lJEIRFlXl 

Presidente da CPL/rzA 

PAIJID ROOERTO AGUIAR ~ 

Chefe da Casa Civil 

SECRET~SDEE~TADO 

I Acb;ninistraçAo 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL W 037194-SEAD. 

O llecrotárlo da lat.do 6a -11\!ot...çÕO do Oovomo do lotf 

do do ~; -.lo dM atribui~ ,... U.. oÕO -rorldae polo -roto oi 10M, 

de 30 c1t ..rço ._ 1 ... , publicado no DlÁrio ortct..l dD lat..do nt C*n, .. CM .. 

-11 .. . -. 

.. · Vice-Govérnador do Estado do Antapã 
.· . RON.Al.PO PINDElRO BORGf,S 

da Agricult\l.re. e ® A~stllchtlent~> 
:PED~O RONILDO DIAS MALOHI!m 

S~á.riq de Estado de Obrlil3 e $etviço. P(lblieoit 
EDILSON MAOR4J>O DE BRITO 
~~Unt®t Geral do Estado do 

l'AMO 

RESOLVE: 
01. Convocar 0 1 candid.ltol ccnatantts do Anuo. aprovado. 

no Concurao PÚbltco,dutlnt do ao proviaento de Ca rao• do Qua dr o dt Peuoal Civil 

do Governo do h tido - GRUPO MAOISTblOs ProftiiOr thllt "A", dt t cordo c011 o 

ldltl l nt 031/i<- SEAD , dt ll de abr il dt Ui4, 1>\lbllcado no D!Ór!o Oficial do 1! 

tido " ' oaoe, de 13 de t bril de 18&4 . 

02 . Fixar l oca l , perl odo • horário pare eprn enu r;êo doa 

candi dnoa: 

• LOCAL 1 Cantl'o da Trou-nto da IIIAD , 

• PMIODO: 10.011 ;, lS. OII. IM 

• HOII.b!O: 08:00 áa U:OO h . 

OJ. l n!orl"'t r que 01 cendidato l d~v~., co.,.partctr t">unl doa 

doa ttcuint.ta doc: u'"lt nt.oa (o r la inal • 02 xerox) 

• Carte l ra dt Identidade : 

. Ctrtidio de Nnc1mtnt o; 

• Certtr1c•do de Ruerviatt - ano ntculino ; 

• PIS ou PASEP: 

• CI C; 

. Tftu!o dt t ltJto:-; 

. Dt claraçio dt Btna : 

• 4 f o toa 3x• i 

. Oiplol":t dt hebill ttçi o tarednco do MeahtÍr lo,obt! 

do tr- Cur t o dt Forr"ieçi~ de Profna or t n [vt l dt 2• an u - Proftnor clttlt " A '~ 

o- . CornunJcer qut o" candtdt t.ot recebtrêo t nca•., inhtl"'t n to 

pare aubnt t trtm-lt 1 0 1 txl!"'tl h bor t torU1t l 

• Hti!IO&rl"'l i 

• Par111 t.olÓ&ico dt fnte ; 

• YDRL: 

• Ur i na ( roU na ) ; 

• A partir dt 35 ( t r in ta t cinco) anot : 

• Col ttttrol • Tr ta l1ctr!dtoa • Ltpld toa tctaUi 

• Gltcou. 

05. Inrormal'l que o c t ndl da to dt pollt doa ruul tido a do t 

r t ftr1doa u ar-ea , dt veri t prtttntar ..... no Hoap! ta l Citral dt MacapÍ , par a aub 

Mttr- lt I tXImt cl inico atrl l • pot h rJorl"tntt "' Divili o Ctral dt Ptr lch M! 

d lct. 

06. Etelarecer que o nio coçar t ciP"tnt.o not prnot ttf.! 
bthcJ doa nntt Edl ttl, ie~pltcari nt DISIST!NCU eutoe.Í ttce do c t nd ldt t o. 

Mact pÍ-AP, ot d t ~110 dt u g: , 

AN E X O - I 

ORDEM DE GRUPO · CATEGORIA FUNCIONAL 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO 

311 

321 

331 

34i 

351 

361 

371 

381 

861 

871 

881 

89• 

901 

911 

921 

931 

941 

951 

971 ..,. 

MUNICfPÍO DE OPÇA.O: Ferreira Gomes 
GRUPO: Magistério . 
CATEGORIA F UNCIONAL: Professor Classe "A" 

Edi th Cantuário Sousa 

Mari a de Jesus Assunção Si lva 

Maria da Concei ção Simões Malcher 

Joaué Campos Ferreira 

Francely da Silva Nascimento 

Narina Ferreira de Vasconcelos 

Aguinaldo doa Santos Monteiro 

Taiguara Magnani Borges 

MUNICÍPIO DE OPÇÃO: Santana 

Paulo Sérgi o Cunha Pi nho 

Aaiel da Graça Baia 

José Ronaldo Brito doa Santos 

Carlos Alberto doa Sant os Si l va 

Raimundo Nonato de Li ma Cunha 

Marilene da Paixão' Brqa 

!dilena Bitencourt Nearão 

Maria de Nazaré da Silva Ferrei ra 

!lielco da Costa Fernandes 

!dinete Maria Sanchea da Si lva 

MUNICÍPIO DE OPÇÁO: LaranJal do Jari 

Joeé Altredo Li .. N&~ol•ento 
Jucalia Orne181 Chrieto 
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100 
101 

102 

l~ac~ ~almeira Germano 
Micaias Silva Damasceno 
Áurea Célia Nunes Silva 
Alber tina Barbosa da suvi 

v• 
282 

MUNICÍPIO DE OPÇÃO: Serra do Navio 
GRUPO: Magistério 
CA'rEGORIA FUNCIONAL: Professor Classe "A" 

Francisco Perei ra dos Santos 

Lucia do Carmo Val ente Pereira 

292 Socorro Liena Assunção Barr eto 

30~ 

312 

322 

332 

Dinailza Chagas Pinto 

Arlete Rodrigues Ner i da Silva 

Francisca de Carvalho 

Rosa Maria da Silva Brito 

p o R T A R I A N! 1 3J /94-SEAD 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADM INISTRAÇÃO DO GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO' 
DECRETO (N) N2 0295, DE 18.10.92, RESOLVE REMOVER: 

SERV IDOR FRANCISCO RAIMUNDO ROD RIGUES DA SILVA 
GUEDES. 

CARGO AGEN TE ADM INISTRATIVO,CLASSE "A",PADRÀO 
111. 

DA SEC RETARIA DE EsTADo DA ADMINISTRAçÃo -
SEAD. 

PARA SECRETARIA DE EsTADO DA EDucAçÃo,CuLTu-. 
RA E ESPORTE -SEECE. 

OFÍC IO 0110/94-DEFENAP, 

MACAPÃ : J1 DE ~A}. DE 1994 , 

h.)( . J2wc!)k~ 
~-IA ~~A DE OLiVE IRA 

SECRETÁR IA DE EsTADO DA ADMINISTRAçÃo 

p o R T A R I A w !33 /94-SEAD. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADM INISTRAÇÃO Do GovERNO 
DO ESTA DO DO AMAPÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFER IDAS PELO 
DECRETO (N) N2 0295, DE 18.12,9l.E DECRETO N~ 1497,DE 16 .10 ,92 ,RE SOLVE ' 
REMOVER : 

SERVIDOR SEBASTIÃO AMADEU DA SILVA FAVACHO, 
CARGO AGENTE ADM INISTRATIVO, CLASSE "(",PADRÃo IV. 

DA SUPERINTENDÊNCIA DE NAVEGAÇÃO DO AMAPÁ 
SENAVA, 

PARA 

OFÍC IO 

MACAPÁ 

GAB INE TE DO GOVERNADOR-GABI, 

119/94-SENAVA, 

~'6 DE ~J.- DE 1994, 

M~J~·LJ!~w~~ 
__/·~A NEUCfLA DE OLIVEIRA 

SEC RE TARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA 
N2 i3lf /94-SEAD. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do Governo 
do Estado do_Amap~ . usando das atrib~ i ç5es que lhe sio cbnferi das pelo 
Decreto (N) nR 0295, de 18.12.91 e Decreto nR 1497 , de 16 . 10 . 92 e ten 
do em vis ta o que consta do Ofic io nR 073/94- SEPLAN , 

R E S O L V E : 

Colocar à disposição da Seçretaria de Estado do 
Planej~mento e Coordenação Geral-SEPLAN, a servidora ISABEL SOUZA DA 
SILVA, ocupante do Cargo de Professo r de Ensino de 12 e 22 Graus, Cla~ 

se "D'' , pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto Territbrio Federal 
do Amap~ . lotada na Secretaria de Estado da Educação , Cultura e ~spo! 
te, sem prejuizo de seus vencimentos mensais e demais vantagens do re 
ferido cargo . 

!·1acap~-AP, H' de abril de 1994. 

~~~~ -t NEUCILA DE OLIVEIRA 
Secret~ria de Estado da Administração 

p o R T A R I A N!, !3 G /94 -SEAD. 

_ A SECRETÁRIA DE EST~DO DA ADMINI~TRAÇÃO DO GovERNo 
DO ESTADO DO AMAP A, USANDO DAS ATR IBUiÇOES QUE LHE SAO CONFER IDAS PELO 
DECRETO (N) N2 0295 , DE 18 .12 .91 E DECRETO N2 1497 , DE 16 .10,92, E 
TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART . 102, DO DECR ETO (N) N2 0320,DE 18.12, 
9l,E O QUE CONSTA DO PAOCES50 N1 28790 .005615/93-SEAD, 

RESOLVE : 

ATRIBUIR CARGA HORAR IA DE (40) QUAR ENTA HORAS SEMA 
NAIS, A SERVIDORA NEURA INÊS BARBOSA CARDOSO, ocuPANTE Do CARGO DE PRo
FEsssoR DE ENs 1 NO DE F GRA·u, CLASSE "A", REFERÊNc 1 A L o o QuADRo DE 
PEssoAL CIVI L DO GovERNO oo EsTADo DO AMAPÁ, A coNTAR DE 01 .04.94. 

MACAPÃ-AP,EMJO DE CL~JJ-J- DE 1994. 

»~~~«<-<-tV~~ 
~·~~ ~~;DE ~EIRA 

SECRE TÁRIA DE ESTADO DA ADM INI STRAÇÃO 

PORTARIA 
NV J 31- /94-SEAD, 

A SEX:RE"l'ÁRIA DE ESTADO DA AD!ol:lilSTRAÇÃO do Governo do Estudo do Am.<:!_ 

pá, ·usando das atribuiçoes c;ue lhe são conferidas pelo Decreto (E) nv 0295, de 18 

de dezembro de 1991 e tendo em vista o teor do Offcio ng 004/94- Almox. Central , 

R E S O L V E: 

Designar PORFIRO OLIVEIRA DA SILVA, 1\gento de Portaria, Classo B, P!l_ 

drão III, pertencente ao Qua~o do Peoeoul do oxtinto TorritÓrio Federal do Amapá , 

ESTADO DÓ AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL . 
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para exercer em suba ti tuição a Í\ln9ão de Chefe da Seção de Eatooaeem de Mate.ri&l/ · 

AC-:OOG-SEAll, cÓdigo Cm-2, durante o 1111}l8d1mento do respectivo titular que entrará 

em gozo de fériae regulamentares, no período de 09.05 a 28.05.94, 

Maoapá (Ap) , 20 de abril de 1994 

PORTARIA 

A SEX:Rm'ÁRIA DE ESTADO DA AOONISTRAÇÃO do Governo do Estado do AJD.! 

pá, usando dae atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Decreto (E) ng 0295 , de 18 

de dezembro da 1991 e t endo em vista o teor d9 Oficio ng 0117/94-DIO/SEAD, 

R E S O L V E: 

Designar ROSÁLIO COUTINHO DA SILVA, DatilÓgrafo , Classe D, Padrão III, 

pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto TerritÓrio Federal do Amapá,para exe_r 

oer em substituição a função de Chefe da Seção de Vendas e Distribuição/DIO/SEAD, 

cÓdigo CDI-2, ~ante o impedimento do respectivo titular que entrará em gozo de 

férias regulamentares, no periodo de 11.04 a 30. 04. 94. 

Maoapá (Ap ) , 20 de abril de 1994. 

11~-J:/~k~ 
--' ~CloLA DE OLIVEIRA 

Secretaria de Estado da Administração 

PORTARIA 
Ng J3"1 /94-SEAD 

A SEX:Rm'ÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do Am,! 

pá, usando dae a tribuiçÕes que lhe eão conferidas pelo Decreto (E) no 0295 , de 18 

de dezembro de 1991 e t endo em vista o teor do Memo. ng 022/DOPM-sEAD, 

R E S O L V Et 

Designar EWARDO MARQIJES RODRIGUES, DatilÓgrafo, Classe D, Padrão IV, 

pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto TerritÓrio Federal do Amapá, para exe_r 

oer em substituição a função de Chefe da Seção de Atividades Gerais-DOPM/SEAD , ci 

digo CDI-2, ~te o impedimento da respectiva titular, que entrará em gozo de fi, 
-\as no periodo da 02. 05.94 a 21.05. 94. 

Maoapá (Ap) , 20 de abril de 1994 

M,._;_~~OL;. . 
,__,.~·~cn:a DE oLMiiRA ~ 

Secretária de Estado da Administração 

p o R T A R I A N! l ~ o /94-SEAD 

fllw> . A ~CRETARIA tE ~STAOO DA AO'o1INISTRAÇAO 00 (oQVERNO DO ESTADO lB 12 91A, UDSANDO DAS!ATRIBUIÇOES OUE LHE SAO CONFERIDAS PELO DeCRETO (N) N! 0295 DE 
• • E fCRETO N 1497, DE 16.10 .. 92, RESOLVE REro'véR : ' 

SERV!fnA: $.4MPA ~IRA f"AGPU\!ES. 
CARGO : DATILÓGRAFO, 

DA : SeCRETAR IA OE ESTAOO DE ÜBRAS E SeRVIÇOS PÚBLICOS 
- SOSP. 

p~ : SECRETAR! ~ OE ESTAt(l DA AnMtNlSTRAçÀ6-SEAo, 
(À:(Cl N! : 009/94-SOSP, 
f'IACAPÁ-AP.EM J 5 DE OE 1994. 

)f~·J:- ·0~ . . 
._,:~~·li Ql~IRA~ 

SeCREtARIA ~ ESfAOO M ~INlSTRAÇÀo, 

p o 'R T A R I A N! .! 41 /94-SEAD 

. A SECRETAAIA !I EST~ DA AJ:tll!NISTRAçAo 00 GoVERNO 00 ESTADO 
00 AMAPA, USANOO DAS ATRIBUIÇOES OUE LHE SAO CONEER IDAS PELO DeCRETO (NQ N1 0295. DE 
18.12.91 E DecRETO N1 1497. DE 16.10.92. RESOLVE REMOVER 1 

SERV!Cffi: ANT~IO LOCIO SILVA tE ..ESUS. 
CARGO : l'bTORISTA DE VEÍcLLos TERRESTREs. 

DA : SECRETAR IA DE EsTADO DA SAÜOE-SESA, 
PMA 
1'9'0 

: SECRETARIA DE ESTACO DA AoMINISTRAçÀO-SEAD. 

: 208/93-SESA. 
f'IACAPÁ-AP, EM ·~ .5 DE 1994. 

}rf~J:;i_~-~··~ 
- ~tfUCILA !I QI'k:IRA 

SeCRETARIA DE ESTADO DA AoMINJSTRAçÀO, 

p o R T A R I A N! ~ 4 J 194-SEAD' 

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO GoveRNO DO EsTADO 
DO ~.PÁ , USANDO DAS ATRlBUfÇÕES QUE LHE SÃO CONFER IDAS PELO DeCRETO (N) N1 0295. DE 
18.12.91 E DECRETO N1 1497. DE J6 .10.92. RESOLVE REMOVER: 

SERVIDOR m DAS GRAÇAS oos SANTos I"DNTEIRo . 

CARGO AGENTE SANITÁRIO. 

DA SECRETAR IA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CULTURA E EsPOft 

TE-SEECE. 

PARA SeCRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE·SESA. 

PROCESSO : 28840 .014790/93-SEECE. 

f'IACAPÁ : ) 5 DE cJ}-, Q DE 1994, 

. u~~Q~r/24~--
.__/~A NEUCILA DE QIVEIRA 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA NtJy3 /9' - SEAD. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do Governo 
do Estado do Amapá, usando d~~ ~trtbutçÕe s que lhe são conferidas pelo 
Decreto (N) n' 0295, de 16 . 12 .9 1 e Decreto n' 1'97, de 16.10.92. resol
ve remover: 

Servtdora MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TAVARES 

Cargo Agente Administrativo . 

Da Secretari a de Estado do Trabalho e da 

Cidadan!a - SETRACI, 

Para Secretaria de Estado da Agricultura e 

do Abastecimento, à dlspostçào da CODAP. 

Processo 26760.000,52/9,-SETRACI. 

Ma capá -AP, ;) S de .,..,1}--' .Q. de 199', 

_/r~~,) f-+~&~ 
~RJA NEUCILA DE OLIVEIRA 

SECRETÁP IA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

p o R T A R I A N' lli li /SEAD' 

A Secretária de E6tado da Administração do Governo 
do Estad o do Amapá , usando das atribuiçÕes que lhe são conferldds pelo 
De c re to (N) n' 0295, de 16.12.91 e Decreto n' 1497, de 16,10.92, resolve 
r emove r : 

Servidor ALAN O! NAZ ARt TELES 00 NASCIMENTO. 

Da Casa Civil do Gov ern o do Estado do Ama 

pá-CAC I , 

Para Secreu na de Eetado de Obru e Servi 

ço& PÚbllcoa-SOSP . 

Processo : 26760 . 003119/93-GABI, 
• 

Ma ca pá -AP, ~ 5 de J,;.:J. de 1994. 

~·~ · --/~NEUCI~A DE OLIVEI~ 
SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINI STRAÇÃO 
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/SEAD. PORTA R I A n l ~~ ~ /SEAD . 

A S ecre t~ ria d e Estado da Administraçã o d o Gove rno 

d o Estado do Amap~. usando das a t r ibuiçÕes qu e lhe são c on fe r ida s pe lo 

De c reto (N ) n 1 0295 , de 18 . 12 . 91 e Decre to n' 1497 , d e 16.10 . 92. r esol 

A Sec retária de E st a d o da Adminis tração do Governo 

do E s tado do Amapá , usand o das atr i bui çÕe s que lh e s ão c on f ~rida s pelo 

De creto !Nl n 1 0295, de 18 . 12 . 91 e Dec r et o nl 1497 , d e 16 . 10.92, resol 

ve: ve remover : 

Serv i dora DEUSAL I NA SILVA DE MORAE S . 
Servidora 

Cargo Agen t e de Limpe za 

Da Casa C ivil 

e C on se r v ação . 
Ca r g o 

Da 

MA RIA RAIMUNDA PALHETA DA CONCEIÇÃO. 
Agente Administrativo . 

Ca sa Civi 1 do Gov e rn o do Estado do Ama 

pá .,.CACl . 
pá - CAC I . 

Para Sec r e ta ria 

SEAD . 

do Gov e rn o do Estado do Ama 

de Es t a d o d a Admin i s t ra ção-
Para Defenso ria PÚbl i ca do Estado do Amapá 

DEFENAP . 

OfÍcio N1 0 143/94 - DEFENAP. 
Ofício 0143194-DEFENAP . 

de 1994 . 

Jl,~a~<-&_,Lt;~ 
r ~~} l A NEDC ILA DE OLI VEI RA 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

Obras e Serviço,s 
Públicos 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N9S 015, 016/94-CLOS/SOSP 

A V I SO 
= = = = = 

A Secretaria de Estado de Obras e 
Servi ços PÚblicos, atravé~ de sua Comissão de Lici tação de 
Obras e Serviços ,_ torna Publico para conhecimentos dos inte 
ressados, que fara real izar LICITAÇÃO, na modalidade de •ro 
MADA DE PREÇOS, objetivando a execução dos serviços, confor 
me ·abaixo : -

'IUW)A 9E PREÇOS N2 015(94-CLOS/SOSP: - Cooplerrentação ela 
p>G de Agua Branca do Arílapari , no dia 23 de maio de 1994 , 
as 09:00 (Nove ) horas . 

TCMADA DE J:REÇOS Nº 016/!J~WS/SOSP: - 2ª Etapa ela rede de 
Distri buiçao de energia el etrica na Baixada do Adonias, dia 
26 de maio de 1994, as 09 (Nove) horas . 

Poderão participar da mesma, as em 
presas nacionais que sastisfaça~ os requisitos estabeleci 
dos no Edital . 

Os documentos relacionados à refe 
rida ~~ DE ~REÇOS, que iQCluem as concições que a re~ 
larr~nta~. estarao a disposiçao dos interessados , para aqu1 
siçao e eventuais consultas, na Av . Fab, n2 1276 , bairro 
Central . 

A aquisição dos Editais será medl 
ante o recolhimento à Tessouraria da Secretaria de Estado 
da Fazenda/GEA, a importância de CR$-2. CXXJ,OO (OOIS MIL CRU 
ZEIROS RFAIS) • -

. _ O recebimento das propostas dar-
se- a na sala de reunioes da Secretaria de Estado de Obras 
e Serviços PÚblicos , no endereço supracitado perante aComs 
são de Licitação de Obras e Serviços , nas datas e horarios 
acima estabelecidos . 

r~acapá-Ap , 06 de maio de 1994 

{L.J.>/Y'õ\ -
Eng º . EDILSOO ÇX3R!JE:ÍRO PENA 
= Presidente da CLOS/SOSP = 

COmSSÀO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

f.D !TAL DE TOf!ADA DE PREÇOS NQ 017 /9~-CLOS/SOSP 
==:r.====~~~=======r.=========================== 

A V I S O 

A Secretaria de é~tado de Ob ras 

Serviços P~bltcos , a t raves de sua Comi~sao de Li c i tação dr. 
Obras e Scrvi~os, torna pÚblico , pa ra conhecimento dos in 
teressados, que fará realizar LICITAÇÃO. na moda l idade de 
Tot·!ADA DE PREÇOS, objet ivando a execuçã o dos serviços, con 
forme abaixo : 

TOMADA DE PREÇOS N2 017/94-CLOS/SOSP : Co ns t rução 
de uma EPG, c/ 04 saias de aula e re forma da Casa de Adml 
nis traçào, c/ poço nrtcsiano, em a lvenaria, no bai r ro 
Brasil Novo, em Macapá . no dia 27 de Maio de 199~, à no 
ve (09: 00) horas . 

Poderão participõr da mesma, as 
emp resas nac ion<J i s que sat.isfaGa m o~ requi~1to~ cstab~ 

cldos no ~dltal. 

rlda TOMADA DE PRLÇOS, 
gv!~mantam. estar~c ~ 
aquislçào P. eventu•i ; 

Os documentos relacionados a refe 
q, .• incluem as condiçÕes que a r e 

dl s roslção dos i nteressados, pa r a 
co nsu l tas, na Av. FA8 n2 1276- Ce nt r o 

A aquisiç ão do tdital sera median 
te o recolhimento, à Tesou~ar!a da Sec r etaria de &stüdo 
da Fazenda, da import;ncla de CR$2.000 , 00 (Dois !I~ ! Cru 

. zelros R~ais). 

O recebimento das propostas dar-
se-a na ~a l a de reu ni oc~ . da Secretaria de Estado de 

Obras c Scrvi~os P~bl icos , no cndcrc~o supr<Jcitado . 

rante a cornissio de Licita~~ o de Obras e S•'rviços 

cos. n~ data c ho r~ri o ac ima es tabelec i dos . 

Na cap.Í . 09 d~ Naio de 1994 

f.ng~ EDILSO~~tw-rF:i'IA 
Presiddnlr CLOS/SOSP 

-Educaçã~, 
Cultura e Esporte 

PORTARI A { P ) NO 250/94-SEECE. 

P!: 
PÚb I i 

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CUL 
TURA E ESPORTE, no uso da de l egação de competência 
que l he foi conferida pelo Decre t o no 0301 de 
18.12 . 91 , 

R E S O L V E 

Designar a Servidora LEI LA DE JESUS AL 
VES PI NON, Assessora do Gabinete / SEECE, código 
CDS- 1, .lotada nesta Secretaria , para viaj ar de - MA 
CAPÁ - até a cidade de MANAÜS, no período de 10 a 
19 . 05 . 94 , assessorando a Exma . Senhora Secretária 
no "Cic l o de Estudo Regiona l sobre o Plano Decena l 
de Educação para Todos " , Reg i ões Norte e Cent ro
Oeste , com o in t ui t o de discutir as estratégias a 
ser em adotadas , no âmbito 'da Educação Média e Tec 
nológica , para operacionalização do referido Plano. 

D~-SE CI~NC IA , PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE . 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CUL 
TURA E ESPORTE , 'em Macapá- AP , 26 de abril de 1994-:-

MARIA NEUSA CARMO DE SOUSA 
Secre tária 

PORTARI A { P I NO 262/94- SEECE. 

A SECRET~A DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CUL 
TURA E ESPORTE, usando da de l egação de competinciã 
que lhe foi confer ida pel o Decreto (NI no 0301 de 
de 18 . 12.91. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENBA ':JFICIAL 

NÃO TENHA SUA MATÉRIA RECUSADA 
O Diário Oficial do Estado só aceita Gabaritos pa

~a publicação rigorosamente dentro dos requisitos de 
si:.;t.ema OFF-SET. Existem normas -~s o. ·Leia-as· 

a~~=J:~~==Js;rá I€:JÍVel para todo . 

Macapá-AP, Jl de ~i de 1994. 

R E S O L V E 

Desi qnar a Servidora ~~ILDA SI LVA DA 
COSTA, ocupante do Emprego de Professora do Ensino 
de 12 e 20 Graus, Classe "E" , referência 2, lotada 
nesta Secretaria para responder durante a ausência 
da Titular desta Pasta Profª · Maria Ne usa Carmo de 
Sousa , no períoêo de 10 a 19 de ma i o de 199 4. 

DE- SE CIENCIA, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE . 
GABINETE DA SECRETÂRIA O~ ESTADO DA EDUCAÇÃO, CU~ 
TURA E ESPORTE, em Maca pa-AP, 04 de ma io de 1994 . 

\; 
\ 

MARIA NEUSA CARMO DE SOUSA 
Secretár ia 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

TEMPO MARCADO 

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

AUTARQUIAS ESTADUAIS I 

~PEAP 

COKVENIO NO 0 0 1/ 94 

Convê nio que entre e1 celebrarn o 

Governo do Estado do Amapá e o 

Instituto de Previdência do &etado 
do A.:·napá com a lntcrveniêncio da 

Sec re t aria de Estado de Obrao e 

Serv i ços Públicos como aba i xo 

melhor se declaro: 

Governo do tste.do ~o Amapá , Pe ssoa Juridico de 

Direito Público Interno, CCC(MF) 00.394 . S77 / 0 001-2S, com aede na 

cidade 'de Macapã. r.eele ato represe ntado pelo Excelentheimo 

Governador AtlNIBAL BARCELLOS, brasileiro, casado, militar da 

r ese r va, CPF-NO 00 1. 288.647 - 53, doravante denominado CONVt.:NENTE, 

e de out ro lado o I nstitu to de Previdência do Estado do Amapá , 

P:ssoa Jurídico. de Direito Público, de netureza Autárquica , 

CGC(HFJ NO 34 . 926.1 47/0001 - 29, doravante denominado CONVEr:ZADO, 

neste ato representado por a~u Presidente em Exercicio. o 

Sr . DOH1C10 CMPOS DE MACALH.A!:S, brasileiro, caaedo, t.á~nico em 

contabilidade, Cl - NO J , Y' 5·AP141vlaJ, CPr-too 007 . 989 . 3 22-87, 

re11idente c domicil iado neata cidade , s ito À ... v . Oiógenes Silva , 



no 201~. bairro lturithal o, ainda ac.o :nrraaVBIUIIftl, a 

lleerotària do lotado do Obre o o Sorviçao P6bliaoo-108P, nu to ato 
rapraoontado pelo oou Sacrotlrio Sr.IIIIL8011 IIACJW)() DI Bltl!'O, 

braoUairo, cuado, on9onhairo . civil, CJF-110 U3.005.206-U, 

C!-NG .3•6 .637-MG, reaolvu celebrar o pre1ente convlnio, •diante 

11 c lluaulaa 1 condiçõea a aaquir aatabelecidaa1 

cLAUSULA, PRIIIIIAA - DO FUIIDAIID'rO LIGAI. 1 O 

pruonto Convlnlo tu rupaldo lo9al no 1 10 do art.25 o art.37, 

inc h o XXI da Conotituiolo rodoral, colllbinado coa oo arti901 U, 
140 , 116 o 119, I nciooo I o XIX da Conotituioio do lotado do 

Allap.l r o nu donoaio diopooiç&u lo9ai1 da loi 1.6U/ U, quo lho 

eajan apliclvaia , •• faca do objeto. • caractariaado na ata 

ln1tr wnant o, 

CLAU&U~ SIGUNDA ~ DO OIIJITOo O prooanta 

convinio toa por objat.; a fiocolbaçio •. o acooopanhuanto tlcnico 

profiuional a oor raalbado pala intarvanionta, na conotruçio da 

prl dio da propriadado do Conveniado, 1ocalhado no llunlolpio do 
~anta na. /A, __) ,..........., 

PARAGAAFO PRIIIIIItOo A conotruçio do pddlo 

ob jeto da fiacalh ação r e t ro-mencionado ta• oriven• no . proceaao 
do llc itaçlo NO 28B00 . 0 0 1~9/P4, modalldadf oonvito-carta convito 

110 022 / 94 , roa ll u do pala Coailolo do Licltaçio do Obrao o 

Sorvlçoo do I NTERYJ!NIIII'rl , por oollc itaçio do conveniado o quo 

for i parto l nto9ranto duto convlnlo. 
PARAGAAFO SIGUNDOo A convanlada autorba 

a t ravio duto convinio a oxpadiçlo, pala IIITIRVBIIIINTI da ordoa 

da execuçlo da ••rviço, que f a r l parta int•9r&nte da ata 

inotrwnento . 
Cl.AUSU~ TIRCII RA - DA CDOPIRAÇAOo 

I - DO CONV!NI NTi o 
a l Procodor ao acompanhiUMinto o fioca l baçlo 

da exec uçlo do pr111nt1 convini o , conuabatanciado em auaa 

oUuoulao o condio&ao, atrovh dl INTIRVBNIINTI, a qual dovorl 

a v1l1or o controlar o oxoouolo da obra, expedindo oo rolat6rioo 

ou bolotino do Mdiçi o do oorvi ooo , cortUicor o conferir ao 

flturu do omprou n1 Orde11 do Bxocuolo d1 lorviooo - envi ando-oi 

poot oriomento ao conveniado para quo o moamo poua procodor o 

pavlllllnto I conotrutora , na foru do Inc h o II. 
H - DO COIIVINIADOo 

ti rornooor t odoa 01 UtiMntOI o 

ooolarooime~tol indiopond voh para fa cilitar o aoomptrthamonto 1 

a fhoaUaaolo, obJoto duto convlnio, 
b) Pt9'r l oonttrutora ro fo r i da no Ordn dt 

Bxocu~lo do aorviQo n• Ol5 / 94 Cl.OI /IOIP o va lor conotanto no 
bolotim do modioio do oorvlooo ICOMpanhado da rupootiva fatura, 

dovidamonta cortiHcada o confarlda pola IOSP, atravh do ohoquo 

noalnativoo 
c) Rooponoabillu r-oo poli olocaoi o doa CU 

JO. UO . uo, 20 (tr inta milh&oo , oohcontoo oi tonta Mil, 

novecent oa 1 oittnt• cru aei ro1 r1111 vinte ct ntavoal , 

oquiva l onto & c u 47. JIJ , 75 U~Yt 1 corrupondonto oo velor 

conotento na Ordom 4o EKocuçl o do lorvi ço NO 035/94 , a oor p090 

do " cordo coM' ao modiç6oo ~· oor viço. 
CLAUSU~ QUARTA • DA DOTAÇAQo AI dupaou COM 

1 e xecuoi o deate convl nio correrlo a conta doa recurao1 pr6prio1 
4o CONVI"IADO (fonto-BOl proj ato/ lt1vidadoo 

OJ070212-1JJ-Coordontçio, olomonto do dupou 4110. 00-0bru o 

l nota laç&oo-confofllll not a d! ompanho n• 94N!llll 

CLAUIU~ QUIJITA - DO VALO~o Iom &nuo para ao 

part u. 

CLAUBU~ IIXTA - DA VIGtNCIAo O prooonto 
c:onvlnio terl a vi9inc:ia dt 150 (cent o • oinquenta) dia a , a contar 
do 03/05 . l ll/10/ U. · 

CLAU8U~ UTIMA - DA MODI FICAÇAO ! DA 

~· O prooonte convlnio podorl oofror Modlticlç&oo, oo 
auira int orouar lo part o o , ocuUo •~ quo oo llvrorl o 
pertinente terao adi t ivo , bern como podtd aer reacindido naa 

hip6toooo contoapladoo na lo9illaçio apllclvol. 

CLAUSULA OITJ\VJ\ • DA PUBLICJ\CAOo !oto. convln1o 
url publicado, om ox t rato, no Dilrlo Oticill do h todo do Amapl , 

110 pruo ""'11110 do 20 lvlntol dilo, a contar 41 data da oua 
aaainatura o 

CLAU&U~ NONA - DO FORO 1 O for o duto 

convlnio, axluldo qualquer outro, por ma i a pr i vi lt9i ado que ae j a, 

I o da cooarca de Macapi, ! a t ado do """'P' · 

Por eeta rem aeaim, j uetoa a convanl adoa 
a n inam 1 1t1 CONVt NIO em 5 (cinco) via e de i9u1l teor, na preaene• 
de 02 lduaa) teatemunhae, tambim no Um aaainadoa o 

~
acapá-AP , OJ do ,..6to o :~u. • 

9 ~ ,aí'/A;,~. -
BARC! LOS S ~ m'~s· 

Convene 1 Con eni ado 

PORTARIA NV 024/94 - TER.RAP 

A DIRETORA INTERINA DO INSTITUTO DE TER 
IAS DO AMAPÁ-TERRAP, no uso das atribuiçÕes que lhe são confe 
ridas pelo Decreto n9 1037, de 30 de ~rço de 1.994, -

R E S O L V E : 

Art.lO - Designar o servidor JOSÉ ROBERTO' 
tACERDA RAMOS , Cbefe do NÚcleo de Inforaática/SEr4, CÓdigo CC 

1, para viajar da seke de auaa atribuiçÕes - NACAPÁ - até a 
ci dade de CURJTIBA-PR, a fia de participar do Curso de Geopro 
ceaaa.ento Municipal, na SAGRES lditora, na referida cidade ~ 
110 peTÍodó de 2S a 29.04.94. 

trário. 
Art.20 - Revogaa-se aa diapoaiçÕea ea con 

GABDIITI DA DIRE'I'(JtA IlfTIRINA DO INSTITUTO DI TIRRAS DO AMA 
PÁ - TIIUW'. 

HacapÍ-ap,20 de abril de 1.994. 

AliA JOSA AUIUQI1IRQUI DIL CASTW) JIICÁ 
• Diretora IDtviM/TIIIAP • · 

DIÁÍUO OFICIAL 

PORTARIA Jtt 025/94 - TilRitAP 

A DIRETORA IJfT!RINA DO INSTITUTO DI m 
~ DO AMAPÁ - T.IRRAP, no uso das atribuiçÕes que lhe são co~ 
~eridas pelo Decreto no 1037, de 30 de .arço de 1.994, 

RISOLVI : 

Art.H :.. Desi~r os senidores RAJ)IUMDO 
1
MAGALHÃES DOS SANTOS, Médico Veterinário/AFIM, !LI PIREIRA DA 
CRUZ JÚNIOR, Coordenador ta Coordenadoria de Colonização e Ps 
vouento/COLP, CÓdico ~2 e ODIJfALDO PANTOJA DA_ FOJfSI!CA, • V~ 
gia/AFIN, ~ra viajare• da sede de suas atribuiçoes -MACAPA -
até o .unicÍpio de LARANJAL DO JARI-AP a fia de visitare• as 
diversas localidades do referido aunicÍ~io , co• estudo de vi~ 
bilidade para instalação da Discriainatoria Adaini~trativa~ 
terras devolut&S ,•: ·,!: do Estado, no perÍodo de 23 ! 29.04.94 

Art.20 - Revoga--se as disposiçoes e• co 
trário. 

GABINETE DA DIRETORA INTERINA DO INSTITUTO DE 1'lRRAS DO ~. 
PÁ - TERRAP. 

Hacapá-Ap, ~to.~~;f.,~. de 1.994. • 

ANA ROSA ~EL CASTILO JUCA 
2 Diretora Interina/ TERRAP z 

PORTARIA NO 026/94 - TERRAP 

A DIRETORA INTERINA DO INSTITUTO DE TERRA~ 
DO AMAPÁ - TERRAP, no uao das atribuiçÕes quo lhe eão oonfer~ 
~aa pelo Decreto nt 10371 do 30 de aar9o de 1.994, 

R E 8 O L V E 1 

Ar t.l9 - Deai&nar o servidor JErrtRSOM LUIZ 
SOUZA DA SILVA, Chefe do NÚcleo do En&enharia Rural/StTA CÓdi 
,o CC-1• para viajar da $ede de suas atribuiçÕes - HAOAP!- atÕ 
o municipio do LarMnjal do Jari-A~, a fim de visitar aa divet 
8as localidades do referido aunicipio, com estudo de viabi lT 
dade para instalação da DiecriainatÓria Administrativa das~ 
ras devolutas · ·~ do catado, no perÍodo de 23.04 à 01 .05.94. 

Art .20 - Revogam-se as dispotiçÕes ea con 
trário. 

GABINETE DA DIRETORA INTERINA DO INSTITUTO DE TERRAS DO AMA 
PÁ - TERRAP. 

Macapá-Ap, 20 do abril de 1.994. 

ANA ROSA ALBUQUERQUE DEL CASTILO JUCÁ 
• Diretora Intcrina/TERRAP • 

PORTARIA NV 027/ 94 - TERRAP. 

A DIRETORA INTERINA DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO AHPÀ- TERRAP, no uso das atribuiçÕes que lhe são confer i 
das pelo Decreto nv 1037, de 30 de março de 1. 994 , .. 

R E S O L V E : 

Art.l9 - Designar a servidora DIZIONY FUR 
no DA SILVA , Agente Administrativo , Jotada na Secretarie de 
E~tado da Agricultura e do Abastec!ment o/ SEAOA c a disposi 
çao do lnsti~uto de Terras do Amapa-TERRAP, ~ra subst i tui r' 
a Chef~ do Nucleo de,Recursos Humanos/ AFIN, Cod~co CC-1, que 
entrara em gozo de ferias, no per Íodo de 11.05 a 09.oó.94. 

trario. 
Art.2V - Revoga~-sc as disposiçÕes em co~ 

O~BINETE DA DIRETORA INTERINA DO INSTITUTO DE TERRAS DO AHA 
PA - TERRAP. 

Hacapá-ap, 20 de abril de 1.994. 

ANA ROSA AJ[~4tfE"Üs~ILO JUCÁ 
~ Diretora Interi na/TERRAP s 

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA 

co.aSSM PERIIANENIC OE UCITAcM - CPL 

CPL/BANAP S.A. 

AVISO 

TONADA OE PREÇOS JR 00 11 CPL I BANAP S.A. 
OBJETIVOr Aqü.ú.l.~ de. e.qu.l.pame.ll.to6 dv. computAção. 
ENTRECM DAS PllOJlOSTASr 25.05.94, à6 10. 00 holt46. 
LOCALr Sa.l.4 dv. .\t.IUI.l.ÕU do B4lleD do E4t4.do do AIN1.pi. SIA -

Loc.al.l.zad4 ã Rua Cândido Mv.ndu, nQI.II I -Ce.~o-Ma-
cap.í - ~.tado do Amap.í. · 

E'OZTAL t. ZNFOIIJIACDfS, StAàD 601tnv.ddo6 ct.i.aJúame.n.te., no6 cU.a.6 
ü.tw, cúu oa1oo à6 12100 holt46 e. cúu 14:oo à6 11:oo holt46 
M CPL I BANAP. ' 

Mac.ap.í-AP, 10 de. lll4.l.o dt. 1994. 

JOB 1IUAITl MORAIS 

PltESIP!tn'E. P~ CPL I BANAP S.A 
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\TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

~ Nl 0448/92-TCE 
ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO . 
ASSUN'I'O. PRESTAÇÃO DE CONTAS, EXERCÍCIO DE 1991. 
RESFONSAVEL Sr. MAOOEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA. 
RELATOR Cons. JOSÉ VERÍSSOO TAVAAES. 

PAREX:ER PRÉVIO Nl 002/94 00 TRIR1NAL DE CXMAS 
00 Em.AOO 00 NW'Á. 

O TRIBJNAL DE CONTAS DO §STAOO DO PMAPÁ, nos 
termos do Art . 11ª, II da Constituiçao Estadual e Art. 2R, 
II de sua Lei Organica, acolhendo as conclusões do Voto do 
Conselheiro Relator à unanimidade , e~~te PARECER DE REGULA 
RIDADE <DI RESSALVA nas con~as da Prefeitura M.lnicipal ãe 
Mazagão, referer.te ao exerdcio financeiro de 1991, de res 
ponsabilidade do Sr. Manoel Raimundo Pureza da Fonseca, de 
acordo com o Art. 13, II do Decreto (N) NR 0031/91 e reco 
nR!nda adoção de medidas saneadoras previstas no Art .111 dÕ 
do Regimento Interno desta Corte de Contas. 

1994. 
Plenário ANNÍBAL BARCELLOS , em o~ de março de 

Clawlheiro UJIZ miNAN!lO PINI'O ~IA 
Presidente em exeroio1o 

Ccneelheiro JcQ VEIÚSSOO TAVARFJ3 
Relator 

Aud1 tor JAIL AUN:AR RUSSO 
SUba t i tu to de Calselheiro 

Foi Presente: 

Drl MARIA 00 SCX:OROO MIIJDIDI KMEIR:l 
Procuradora de Justiça ,1lllto ao ~. 

REJpublicado por ter saldo com incorreções o nome do respon 
savel . -

ATA N• 58/SESSÃO ORD:rnÁRIA 00 DIA 13 DE ABRIL DE 1994. 
PRESIDOOE DA SESSÃO: Cons. WIZ FERNANDO PIN'l'O GARCIA. 
SD::RETÁRIO GERAL: NILSON l.VIROU'iS PEREIRA. 

Às nove horas e trinta minutos, no Plenário Anni 
bal Barcellos do ~ribunal de Contas do Estado do Amapá, pre 
sentes os Conselheiros, Luiz Fernando Pinto Garcia ( Presi 
dente da Sessão ), Jose Verissimo Tavares e o Substituto de 
Conselheiro Auditor Antonio Wanderler Colares Távora e a re 
oresentante do Ministério PÚblico, Drl Maria do Socorro M[ 
lhomem Monteiro. Foram aoreciados os seguintes processos~ 
Primeiramente os Processos em que o Conselheiro JOSÉ VERÍS 
SOO TAVARES atuou como Relator. APOSENTADORIA: Processo N2 
001852/92-~. Assunto: Aposentar por tempo cte serviço o 
servidor Joao Paes Sampaio, do QuRdro de Pessoal da Prefei 
tura M.lniciapl de Macapá. ApÓs os comentários de oraxP., õ 
Conselheiro deu o se~.: voto, aqui transcrito: "Por SP. enccn 
trar o processo regularme~te formalizado , corystatado a le~ 
lidade do Ato pelo Ministerio ~Jblico , atraves do Parecer 
NR 041/93-PJ , e cumprida a diligênci? do Auditor InstnJtor 
do ProcessoL VOTO pelo registro do Ato de Aryoser.tactoria cto 
servidor Joao Paes Sampaio , nos termos em oue se apresenta 
no Deçroto NO 326/92-PMM <i~} 25 de agostg cte· 1992, publicAdo 
no Diario Oficial do Municipio de Macaoa, de 30 de dezembro 
le 1992". PRESTACÃO DE CONTAS: Processo NO 002412/93-~. 

Assunto : Inspeçao nas Contas da Prefei tura Municipal de Cu 
tias , exerclcio financeiro de 1992 . 'o Conselheiro Relator 
fez um ráoido comentário sobre as peças analisadas, dando a 
seguir o seu voto. "O Processo encontra-se regularmente for 
i11élli:r,ado, sem aoresentar.falhas ou imoropriedades confonre 
exnlicitado pelo corpo tecnico desta Corte, assim ser.do, e 
e~ hnrmonia ao Parecer do Ministério, VOTO pela aprovação 
das contas da Prefeitura M.lniciapl de Cutias, exerclcio de 
1992, de responsabilidade do Sr. Wal~ir Batista Nerv, nos 
termos do Art . 13, I da Lei Orgânica deste Tribunal e Art . 
110 do Regimento Interno desta Corte de Contas". Processo 
NO 002712/93-~. Assunto: Inspeção nas Contas d11 Prefettu 
ra Municipal de Porto Grande , exercicio financeiro de 1992~ 
Com a palavra,o Conselheiro Relator, aoós tecer alguns co 
mentários , proferiu o se~.: voto , que é aqui transcrito: "Coii 
siderando que o processo teve tramitação regular, e que nãõ 
foi detectado fAlhas ou inçropriEJdades em seu bojoL em ha.!: 
monia 110 Parecer do Ministerio Publico e a Instruçao da Au 
ditoria, VOTO pela aorovação das contas da Prefeitura ~1unT 
cipal de Porto Grande , exercicio financeiro de 1992, de res 
oonsabilidade do Sr. Edimilson Cantuéria Dan~as, como regQ 
lares , de acordo com o Art. 13, I da Lei Organica desta Cor 
te de Contas". Tenninad11 a pauta dos processos do ConselheT 
ro José Verissirno , passcu-se à Pauta dos processos em aue õ 
Conselheiro WIZ FERNANOO PINro GAR::IA atuou como Relator . 
CONVfi.IIOS: Processo NO CXXl372/93-~. Assunto: Convênio N& 
061/93-SEPI.AN; Processo Nl CXXX>42/lj3-'ICE. Assunto: Convênio 
NR 011/9~-pt.y,l ; Processo Nt 0020."~>/~~. Msunto : Convênio 
NR CÇ3/92-SETRACI e .Processo Nl CXXl2163/92-TCE. Assunto : 
Convenio NR 033192-SEPLAN. Com a palavra o Substituto de 
CQnselhei ro leuAo voto, aqui tranacrito: "Di ante da regula 
ridade dos Çonve~os, respaldados pelos Pa!"ftceres da r.OC(,' 
e do Ministerio Publico . VOTO no sentido de que seja ocnoe 
di do o reaistro, de acordo oom o Art . 182, I do Regimentõ 
Interno delta Corte de Contu" . PRESTAÇÃO DE CONTAS : Prooe1 
eo Hl cxnc.7/~. A111.1nt01 Pr11taçao de Contu do IPEfll1;' 
referente 10 exercioio tinanoeiro de 111112. Com a palavra o 

_SUba ti tu to de Conselheiro leu o voto, aqui traneor'l to : "F! ..' 
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ce -ao· exposto pelo relatÓrio da Canissão de Inspeç~. . VOTO 
· no sentido de que sejam as contas da Instituto de Previdên 
cia do Estado do .Amapá, aprovadas 'caro Regul~s com R~ssa;[ 

· va de acordo com o Art . 13, inciso II da nossa Lei Organica 
c/c com nosso Regimento Interno em seu Art. 109, inciso II, 
aguardando medidaS corretivas para as impropriedades apont~ 
das, bem COOKJ, que sejam élj'Jresentaà<m dentro do prazo legal 
as próximas Prestações de ContaS". Processo N~ 001199/92-
'ID:. Assunto: Prestação de Contas do RURAP , referente ao 
exercicio f inancei ro de 1991. Com a palavra o Substituto de 
Conselheiro leu o voto, aqui transcrito : "Considerando que 
as irregu!aridade9 e impropr iedade elen:adas não propore~ 
naram lesao ao Erario Estadual e com fulcro no que dispoe 
os artigos 13,II, do Decreto (N) 0031, de 06 ç!e, .fevereiro 
de 1991 e 109,II, do Regimento Interno desta Egregia Corte 
de Contas , VOTO pela aprovação das contas P,restadas pelo 
Instituto de ·Desenvolvimento Rural do Amapa-RURAP, corren 
110ndente ao exerdcio de 1991 , como Regul~s com Ressalva•':' 
Processo N~ 000431/92-TCE. Assunto: Prestaçao de Contas do 
TERRAP, exercicio de .1991. Com a palavra, o Substituto de 
Conselhei ro passou a l er o voto, aqui t:-anscrito:· " Conside 
rando as irregularid~des e iiTI!?ropriedades constatad~, nãõ 
proporcionaram prejuízo ao Erario do Estado do Amapa e com 
fundamento no'disposto nos artigos 13, inciso II do Decreto 
(N) 0031, de 06 de fevereiro de 1991 e 109, inciso II do Re 
gimento Interno desta Corte de Contas, VOTO pela aprovaçifo 
da Prestação de Contas do +nstituto de Terras d~ Amapa
I'ERRAP, referente ao exerci co de 1991, como Regulares com 
Ressalva". Nada mais havendo a 'tratar a 58ª Sessão . Ordiná 
ria, foi encerrada às nove horas e cinqueryta e cinco min~ 
tos, e eu, Nilson Marques Pereira, Secretario Geral, lavrei 
a presente ,Ata que depois de lida e ac~ada ·conforme vai a.§_ 
sinada por mim e pelo Colegiado. t4acapa. 13 de abril de 1994 . 

CERTIFICO SER ESTE EX.TRAÍOO DA Kf.A DA 58ª SESSÃO ORDINÁRIA, 
LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO DE MAS DAS SESSÕES 00 TRIBUNAL DE 
CONI'AS 00 ESTAOO 00 PJW'Á. MACAPÁ (AP), 13 DE ABRIL DE 1994 

NILSON MARQUES PEREIRA 
Secretário Geral/TCE 

'I'J,UBUNAL REGIONAL FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 1ª VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 09 DE !<!AIO DE 1994 

Juiz Federal MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
·Di r. Sec retari a : Haria dos Anjos Tavares da Silva 

Aç . Ordinária 
Autor 

Advo gados 

Ré 
Procurador-Chefe 

Mand.Seguranç a : 
Impet r ante 
Advogados 

Impetrado 

Exec .Di ve r sa 
Ex-eqilen te 
Advogado 
Execut ados 

Exec. Dive r sa 
Exeqüent e 
Advogado 
Executados 

Ag.Ins t r umento : 
Agravante 

ti . 
Advogado 
Advogado 
Advogado 

94 . 0000072-3 ' 
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 
FEDERAIS CIVIS DO ESTADO DOA N{AP~ 
SINDSEP 
AP183- José Caxias Lobato e AP016 -
An t Ônio Cabral de Castro 
UNIÃO FEDERAL 
!~aria MadaleW'l Carneiro Lopes 
"Junte- se . Intimem-se os Autores 
dã Const es t ação . Mcp, 09 . 05 . 94 . 
MARCUS VINICIUS RE I S BASTOS- Ju iz 
Fede r a l Subs ti t uto ." 

.92. 0001579-4 
COMPANHIA FERRO-LIGAS DO AMAPÁ-CFA 
RJ8 . 434- Soni a Mari a de Olivei ra 
Par edes, RJ28.077P- Isabel Maga
lhães Lus t osa e RJ30 .317-José Ar
t hur Espindola Anse lmo 
DELEGADO DA RECEITA 'DEDERAL DO AMA 
PÁ -
"J. Revogo a decisão de fl, 97 , pa
r a o fim de permiti r a continuida
de dos depÓs itos r e l at ivos à CON
TRIBUIÇÂO SOCIAL deviga pela Requ~ 
rente , ei s que os deposi tes f eitos, 
escudam-se em l i mina r conf irmada 
em sentença de mérito , or a pe nd~n
t e de reexame perante a r. instan
ci a ad quem. I . l4cp , 09.05 . 94 . ~lAR 
CUS VI NICIUS RE~ S BASTOS- Juiz Fe= 
deral Substituto. " 

~Ár~0~6b~Ô~ICA FEDERAL - CEF 
AP31 7A- Gerson Schwab 
CONSTRUSIL- CONSTRUTORA SILVA LTDA 
~!ARIA DE FÁ'l'IMA PASSOS DA SI LVA e 
r~~OEL PEDRO DA SILVA 
"Revogo ·o despac ho· de fl . 63 . Ma
nifeste- se a Exeqüente , em face da 
int imação de fl. 62 e da ce r t i dão 
de fl. 63 , inicio . I . Mcp, 09 .05 . 
94 . MARCUS VI NICIUS REI S BASTOS
Juiz Federul Substitut o ." 

94 . 0000013- 8 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
AP307A- Luiz Carl os Lugues 
GIOVANI !~ONTEIRO DA FONSECA E MA
GALY BRITO BEZERRA XAVIER 
"Manifeste-se a Exeqüent e sobre a 
certidão retro . I . . Mcp , OS. 05 . 94 . 
~1Al!C U S VI NICIUS REIS BAS~OS- Juiz 
Federal Substi t u t o . " 

93 . 0000387-9 • 
BOUTILLIER CmiERCIO E REPRESENTA
ÇÕES LTDA 
FA-J-110- J amil Moreno Sal es 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ~ CEF 
AP301A- Samir Nacim Francisco , 
"Ci entifiquem·as par t es do v . acor 
dão de fls . 52/55 . Mcp, 09 .05 . 94. 
~~RCUS VINICI US REIS BASTOS - Juiz 
F~deral Substituto. " "ACORu}:o:Vi.~ 
t os e relatados estes autos em que 
são par tes as acima i ndicadas: De: 

Reint.Posse 
Autor 

.Agvogado · 
!Reu 
i Advogado 

DIÁRIO OFICIAL 

cidea-·Quãrta Turma 'dó 'i'~!bunal-i(~i 
gional Federal da 1 ~ Re~iao, _ por

1 unanimidade, negar provl.mel)tO , ao! 
recurso, na fgrma do relatorio e · 
notas taquigraficas constantes .dos 
autos, que ficam fazendo parte •i n
tegrante do presente .j1}1gado . . Cu~ . 
tas, como de lei. Brasília, 07 ·de 
fevereiro g.e 1994. (data do jutg~ 
mente) . J uiza ELIANA CALMON- Pfe
sidente e Juiz LEITE SOARES- Rela. 
tor." 

92.0000367-2 , 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
PA6108- Dagbert o Nogueira da Si lva 
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA 
AP005- Pedro Petcov 
"J . Defiro. · . . . ass i no ao Advoga
do subscritor da pe t ição de f l's. 
256 o prazo de 05 (ci nco) dias p~ 

·ra comprovar o atendimento da no~ 
ma do art . 56,§ 2º, da Lei n 2 4.215/ 
63 . I. Macapá, 09 . 05 . 94. MARCUS V! 
NI CI US REIS BASTOS- Ju i z Federal 
Substi t uto . " 

Exec. Diversa 
Exe,qüente 
Advogado 
Executados 

92.0001784-3 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CEF 
AP317A- Ger son ·Schwab 
CONSTRUTORA CARLENE LTDA, MARIA 
LENIR CARVALHO RIBEIRO e CARLOS 
PACHECO RIBEIRO , 
AP152- Ci cero Bor ges Bordalo Ju
ni or 

Advogado 

Aç .Ordinári a 
Autor 
Advogada 

Réu 

Exec.Diverso 
Exeqüente 
Advogada 

Executados 

Exec . Diversa 
Exeqüente 
Advogado 
Sxecutado 

Reint . Posse 
Aut or a 
Advogado 

"J. I ndefiro pedido f eito sob o. 
item 5 . 1 , gor isso que a a liena
ção f iduc i a r ia r eque r , a fim de 
ser oponivel ~ tercei r os , seu a~ 
qui vo no Cartorio de Regis tro de 
Titulo. e Doc umentos (Dec .-J.ei n2 

911 , de 01.10. 69 , art . 12 ) 1 l o
cal onde a Exeqüente podera se 
cientificar sobre os pormenore s 
daquele ato judicia~ . 2.- De fi r o 
pedido fe ito sob o item 5 . 2 . . De
signe di a para a praç a expedindo-
se os r espectivos editais com 
observância das nor mas dos a r t s . . 
686 e se gs . do CPC . Nomeio l e i l~ 
eira a Srª J AC IARA COUTI NHO DI NI Z 
le i l oe i r a pÚbl ica: A praça real i 
zar-se- a no aud i toria do Forum . 3~ 
Atual i ze- se monetari amente a di vi 
da e as avaliações de fls. 42 /43~ 
4 . - Re ti fi~ue- se o aut o de penho
r a de fls. 96 , a f i m de se c ons i~ 
nar como penhoragos Os DIREITOS ' 
sobre os bens i movei s ali cola c i o 
nados e não os prÓprio s bens . I .
Mcp , 09.05 . 94 . MARCUS VINICIUS R~ 
IS BASTOS- Jui z Fede ral Subst itu
t o . " 

93 . 0000729-7 
ALICE RIBEIRO DE BARROS 
AP273- An t onia Vi lan i Gome s de A
l encar 

.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
CIAL - INSS 
"Requeira a Au t ora o que entender 
de dire i to. I . Mcp , 09.05 . 94 . MAª 
CUS VI NICI US REIS BASTOS - J uiz 
Federal Substi t uto. " 

. 9 2. 0000336- 2 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
AP3 10A- Eloiza Mar ques Bar t holo-
meu , , 
MACAPA AUTm!OVEL LTDA e RAitlliNDO 
COSTA DE SOUZA 
"J. Defiro ambos os pe d ~dos . Atu~ 
lize moneta riamente a divida exe
qüenda , incluindo-s~ as despesas 
ora comprovadas . Apos , expeça- se 
al vará pe rmit indo o l evantamento 
pe l a Exeqüente dos v~lores depo
sitados (fl . 135 ) ate o limite do 
crédito exec utado . I . Mcp , 09 .05 . 
94 . MARCUS VI NICIUS REIS BASTOS
Juiz Fede r a l Subst i t ut o. " 

93.0000619- 3 
CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL - CEF 
AP325A- Itami r Carlos Barcellos 
RIBEIRO & SOUZA .LTDA 
"Intime- se a Exeqüente do Arres- · 
to de f l s . 29/30 (CPC art . 654) . 
Mcp , Og .05 .9 4 . MARCUS VI NICIUS R~ 
IS BASTOS- Juiz Federal Subs titu
to ." 

94.0000022-7 
ISOLINA I<IARIA PORPINO SERRANO 
PA242R- Roberto JÚl i o Al meida do 
Nascime nto 

Ré 
Procuradora-Chefe : 

UNIÃO FEDERAL 
Mar ia Madalena Car ne iro Lopes 

Ação Crimina l 
Autor 
Réu 

Ex e c. Fiscal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

"J . Indefi r o oedido de reconsi de
ração do despacho de fl . 38 pél os 
mesmos f undamentos al i explicita
dos . I . Mcp , 09 .05 . 94 . MARCUS VI ~ 
NICIUS REIS BASTOS- Juiz Fede ral 
Subs t ituto . " 

93 .0000972-9 
MI NI STÉRIO. PÚBLICO FEDERAL 
RAIMUNDO VI LHENA MAC I EL 
"Vistos, etc . Expeçam- se as comunf_ 
cações , de esti lo , preenc hengo- seos 
formularias respectivos . Apos, ar
quivem~se QS autos com baixa na 
distribuiçao . Mcp , 09 .05 . 94 . MAR
CUS VI NICIUS REIS BASTOS~ Jui z Fe
deral Substituto . " 

93 .0000447- 6 
INSTI TUTO BRASI LEIRO DO MEIO AMBI
ENTE E DOS RECURSOS . NATURAIS RENO-
VÁVEIS - I BAMA 

. . José de Arimathéa Vernet Cavalcan
te e Maria Benigna o. do N. Jucá 
CONSTRUTORA !{AZAGÃO COM. E INDÚS
TRIA LTDA. _ , 
"J. O bem penhorado nao pertence a 
Execut~da . Destarte torno ~em efei 
t~ a penhora e ~vál i ação de _ fl s~ 
18 /.19 . 2 . - .Em face da certidao de 
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fl . 1 i, verso, i n.dique o Exeqüente 
be·ns da Executada possive i s de ga
rant ir a Execução . Mcp, 09 .05 . 94 . 
MARCUS VINICIUS REIS BASrOs- J ui z 
Federal Subs t ituto." 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 
Execut ado 

93.0000309-7 
FAZENDA NACIONAL 
EMATEL TELECOMUNICAÇÕ~S LTQA 
"Suspenda-ee a execuçao ate nova 
mani f es t açao da Exeqüente . I . Ma 
capá , 09.05.94. MARCUS VINICIUS
REIS BASTOS- Juiz Federal Substi 
tu t o . " 

TER.flfO DE ·ENCERRAMENTO 

Contém o present e expediente 13 
1 feitos civeis e 01 c r i minal para conhecimento de 
despachos. 

-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

.E R RATA 

Na Portaria nº 036/94, de 02 .03.94 , publicada 
no D.O.E. nº 0782 de 04.03.94; onde se l ê t4ARIA APARECIDA 
TELES, leia-se MARIA .APARECIDA TELES DE CASTRO. 

. I 

~lacapá (AP) , 06 de maio de 1994. 

Bel. JOSÉ MARIA MJNI'EffiO DAVID 
Diretor Geral 

PORTARIA Nº 074/94 

O PRESIDENTE 00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI'l.DRAL 00. 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vi sta 
o contido no P.A. nº 218/94 , 

Rffi:JLVE: 

Art. 1~ - Conceder férias regul amentares ao Servi 
dor JOSÉ MARIA MJNI'EIRO DAVID, Di retor Geral da Secretaria 
dest a Egrégia Corte , a serem gozadas no period9 de 09 de 
maio a 07 de junho de 1994, relativas ao· exercício 1993,nos 
termos do Art . 77, da Lei nº 8.112, de 11.12 .90. 

Art. 2º - Publ i que-se e registre-se . 

Gabinete da Presidência do Tr ibunal Regional Elei 
toral do .Amapá, em 06 de maio dee 1994. ' -

(a) Des. GILBERTO QE PAULA PINHEIRO 
Presidente 

PORTARIA Nº 075/94 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
o contido no P.A. n2 200/94, 

Rffi:>LVE: 

Art. 1º - Conceder 03 (três) dias de licença, cara 
t ratamento de saÚde , ao Servidor SALVADOR GOMES DE souzA , 
Auxiliar Judiciário do ÇUadro de P~ssoal Permanente desta 

' Corte Eleitoral , no perí odo de 18 a 20 .04 .94, com fulcro no 
Art . 202 da Lei nº 8.112 , de 11. 12 .90. 

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

Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Elei 
toral do .Amapá, em 06 de maio de 1994. -

(a ) Des . GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 
Presidente 

PORTARIA Nº 076/94 

O PRESIDENTE 00 TRIBUNAL REGIONAL ElEUORAL DO 
MW'Á, no uso de suas atribuições legais , e , 

Considerando o contido nos autos do P .A. n~ 195/9<1 

Rffi:JLVE: 

Art. 1~ - Exonerar, nos termos do Artigo 35, inc~ 

so I, da Lei nº 8.11Q, de 11 de dezembro de 19~0 , ORGENI 
JOCÁ lEITE FRAMXJ, ocupante do Cargo em Comissao d~ Asses
sor do Grupo Direção e Assessoramento Superior, Codigo TRE 
DAS~102 , Nivel -3, do Quadro de Pessoal Perman~nt~ de~ta Co~ 
te, nomeada, na qual idade de Servidora da Uni ao a diSPOSI
ção da Justiça Eleitoral , pela Portaria nº 146 , de. 15 . 06 . 9~ 
publicada no D.O.E. de 17 de Junho de 1993 , a part1r de 25 
de março do corrente ano. 

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

Gabinete da Presidência do Tr ibunal Regional Ele~ 
toral do Amspá, em 06 de maio de 19lJ4. 

(a) Des. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 
Presidente 

PORTARIA N2 077/94 

o PRESIDENTE 00 TRIBUNAL REGIONAL ElEITORAL DO 
AMAPÁ, no uso de suas at ribuiÇÕes legais, e, 

Consi derando o cootido nos autos do P .A. nll 195/94 

RESOLVE : 
Art . 1R - Nomear , nos termos do Arti89 92 , 

inciso II da- Lei n2 ·8 .112, de 11 de dezembro de 1~90, a 
bacharela ' ORGENI JUCÁ LEITE FRANro, pare ocupar o Cargo 
.em Canissão de Assessor, do Grupo Direçao e Assessoramento 

/ 
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Superior, CÓdigo TRE-DAS-102 , Nivel- 3, do <Nadro !:E Pessoal 
Permanente desta Corte , criado pela Lei nD 8.434 , de 16 de 
jl.l'lho cte.1992, com efeito retroativo a 25 de março de 1994.• 

Art. 2i - Publique-se, registre-se e C\..Uil)ra-se . 

Geb!nf!te da Presidência do Tritulal Regiooal Ele~ 
toral oo Amapa, em 06 de maio de 1994. 

(a) Des. GIIllERIU DE PAIJIÃ Pl1ffE:Iro 
Presidente 

POR'MRIA ND Cf/8/94 

O PRESIDFNI'E 00 TR.I.Blf'W. REX:ICJW. EI.ElroRAL 00 
WIPÁ, oo uso de suas atrib..liçÕes legais, 

ms.>LVE: 

Art. 1D - Designar o Servidor PÚblico RONALDO 

NASCIMENro DA SILVA, _para atuar corro Observador da Jusqça 
Eleitoral na Convençao Regional do Partido Social Democrati 
co - ~D , a ter lugar no dia 15 de maio do corrente ano,ctaS 
09:00 as 17:00 horas na Q.Jad.ra de Esportes da Escola de 12 
Grau Ruth Bezerra, nesta Capital . 

Art. 2D - Publique-se, registre-se e notifique-se. 

Gab"j.nete da Presidência do Trib.lnal Regional Elei 
tora! do Amapa, em 06 de 11810 de 1994. -

(a) Des . GIIllERTO DE PAIJIÃ PINHEIRO 
Presidente 

PORTARIA ND Cf/9/94 

O PRESIDENI'E 00 'l'RIBUNAL REX:IcmL ElEITORAL 00 
NI.APÁ, oo uso de suas at.rib..liçÕes legais, 

ms.>LVE: 

Art . 1~ - Desí!?}lar o Servidor nblico JOOÉ ~:mb:. 
LIMA DA MATA, ~ara atuar como Observador da Justiça EleitoJ 
ral na Convencao Regional do Partido da Reedif icação da Or
dem Nacional - PRO:>IA , . a ter lugar no dia 15 de maio do cor
rente ano , das 09:00 as p :oo h~ras , na '?Jadra de Esportes 
da Escola de 12 Grau Antonio Joao , sito a Av . FAB, s/n2 
nesta Capital. 

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

Gab!IJete da Presidência do Tribunal Regional Elei 
tora! do Amapa, em 06 de maio de 1994. -

(a) Des . GllliERTO DE PAUlA PINHEIRO 
Presidente 

PORTARIA ND 000/94 

O PRESIDOO'E 00 TR1liLINAL REGIOOAL ElEITORAL 00 
NI.APÁ, no uso de suas atrib..liçÕes legais, 

ms.>LVE: 

, Art . 12 - Designar a Servidora PÚblica ORGFNI 
JlCA LEITE FlW(X), tlê!'a atuar como Observador da Justiça 
Eleitoral na Convençao Regional do Partido da Mobilizaçao 
Nacional - P::N,. a ter lugar no dia 15 de maio do corrente 
ano, das 09: 00 a<; 17: ÇX) horélê , na Quaçlra de Esportes da 
Escola de 12 Grau Antonio Joao , sito a Av . FAB , s/n2 , nes 
taCapital. -

Art . ?.º -Publique-se, registre-se e notifique- se 

Gab!IJete da Presidência do Tribunal Regional Elei 
toral do Amapa, (.'111 00 de maio de 1994. -

(a) Des. GII.BER'ro DE PAULA PINHEIRO 
Presidente 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

CORREGEDOIUA-Gl':R..\L D.\ J t:STIÇ.\ 

PORTARL\ ."\" 002/94-('.P. 

o Desembargador MÁ lHO Gl'RTY K\ ' DE Ql 'EIH07~ 

Prcsrdente das Cumrssõ.:~ do.s Conc/1/.\0S Ptibhcos para 

prcenrlumen/o de ('.lrgos do Qu.1dro de Sen·enwârros da Comarca 

de Amapa. no uso da~ atdbuiçõcs e. na forma do artigo 2°, § 2" do 
Edltnl n• O 10/94-GAB., 

RESOL\'E: 

DESIG~AR a scrvcntuana ~1ARl'CIA DA COSTA 

SILVA, S~cret,1rra-Geral das ComrssiJes dos Concursos Príbilco.r 

para precnchrmcnto de cargos do Quadro de Scrvcntuárro.r da 

Comarca e/r Amapa. 

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

Macapa·AP, em 09 de maio de 1994. 

E DEQUE!ROZ 
1rsos Públrcos 

PORTARIA N°. 136/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR 00GLAS 
EVANGELISTA RAMOS, no exercício da Presidincla do 
Tribunal de J ustiça do Estado do Amapá, no uao das 
alnbu1ções que lhe conferem os art1gos 14. inciso XXII, do Decreto (N) n• 
069, de 15.05.91 e 26. 1nc1so XX, do Reg1mento Interno e tendo em viSta 
o cont1do no PA n• 0760/94-DG, 

R e solve : 

1- Conceder féna• regulamentatea, em 

• DIÁRIO OFICIAL 

caráter excepc1onal, a aeMintuárla Selma do Socorro dos P a 1101 

Lima, ocupante do Ca(Qo·· em Comissão de Anessora de RelaçOes 
Publicas. lotada no · Gab~nete do Desembargador OÓGLAS 
EVA~GELISTA RAMOS, a serem gozadas no periodo de 03 de Junho a 
02 de JUlho de 1994. relativas ao exerci cio de 92193. 

li· Converter 113 (um terço) das refendas 
fénas em abono pecumár10 de acordo com o disposto no art1go 91 , § 1•, 
da Le1 Estadua~n• 066 de 03 de ma1o de 1993, estipulando para cumpri· 
lo. o penedo de 23 de Junho a 02 de JUlho de 1 994 

Pubhque·se e reg1stre·se 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 06 de m iode 1994 

CÂIIA8A iloCA 
A'fA DA 721 POBLICAÇio DE ACÓRDÃOS 

Aos dez dias do mês de maio do ano de 1994, 
às oito horas e quarenta minutos, na Sala de Ses 
sões do Pl enário , quando da abertura da 86• Seã 
são Ordinár ia, presen~es os Excelentlssimos SenhÕ 
res Desembargadores MARIO GURTYEV (Presidente),DÔ 
GLAS EVANGELISTA, GILBERTO PINHEIRO, LUIZ CARLos: 
LEAL DE MI RA e CASMO ANTÔ~IOL foi lida e aprov~ 
da a 72• Publ icaçao de Acordaos , como se segue: 

APELAÇÕES CllllliiiAIS 

RI 192 - Ori gem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CALÇOE 
NE - Apel ante : EURICO PASCOAL N9GUEIRA - Ad~; 
Dr. NILTO~ CASTILO DIAS (DEF. PUB~ICO) - Apelada: 
JUSTIÇA PUBLICA - Relator: Des. MARIO GURTYEV -Re 
visor: Des . GILBERTO PINHEIRO. -

J!JIEIIrA : 11PBOCESSO.AL PEIIAL - Prova - Cant:lssão 
Jl.!di~ Corroboração de tesf:.!:-mbo da confi! 
sao extrajudicial e da apreensao da res t'Urt:i-
1!11 IJClcler ,do agente - Prova substanciosa do fiírtêi-
1 } Nao ha se fal ar em fragilidade da,demonstraçao 
d~ furto, se o agent~ ratifi ca em J uizo a confi~ 
sao extr a judi ci al, maxi me s e induvi dosa a apreen 
são da res t'Urt:iva em seu poder , particularidade 
esta que , de per s i , caracteri zaria sua ação deli 
t uosa ." -

ACÓRDÃO : "Vist os e relatados os autos, a cAIIA 
RA ÚífiCA DO 'flliBUIIAL DE JOS'fiÇA DO .ESUDO DO .AIIÃ 
PÁ, reuni da ordinariamente, c~nheceu da apelaçãõ 
e negou- lhe provi mento, tudo a unanimidade e nos 
termos do voto proferido pelo Relator." (Reg. ACr 
ND 000578) . 

B• 195 - Origem: 21 VARA CRI MINAL DA COMARCA DE 
MACAPA - Apel~te: BENÍCIO DA SILVA - Ad~ogado: 
Dr. MARCOS AURELIO MIRANDA NOGUEIRA (DEF.PUBLICO) 
- Apelada : JUSTIÇA PÚBLICA - Relator: Des. GILBER 
TO PINHEIRO - Revisor: Des. LUIZ CARLOS. -

EJII!IftA: "PEIIAL - SOBSIS - BEGIIIE PBISlmiAL .1-
Para-cõnCessão do sursi s previ sta no artigo 77 do 
CÓdigo Penal, não basta qye o réu,seja pri~ário e 
tenha bons antecedentes, e necessario tambem ana 
l isar a personal i dade do agente bem como os mot i 
vos e cir cunstâncias que aut orizam o beneficio;sen 
do estas desfavoráveis nega-se o sursis. li - Ã 
de t erminaçãg do regime inici al da pena deve ~ter
se aos criter i os previstos no art igo 59 do Codigo 
Penal . lli - Recur so improvido . " 

ACÓRDÃO : "A C.ÂIIABA ÓfiCA DO 'tlliBOIIAL DE ..JUSTI 
ÇA 00 EStADo DO NIAPÁ, por unani midade de seus 
membr Qs , conheceu e negou provi mento a present e ~ 
pelaçao, nos t ermos do voto proferido pelo Rela 
tor ." (Reg. ACr NR 000575). -

RI 206 - Ori gem : 21 VARA CRIMI NAL DA COMARCA DE 
~A - Apelant~: BENEDITO RODRIGUES DE MORAES
Advogado: Dr. JOSE JURANDIR BENTES DA SILVA - Ape 
lada : JUSTIÇA PÚBLICA - Relator: Des. MÁRIO G~ 
TYEV - Revisor: Des . GI LBERTO PINHEIRO. 

.-.o.: 1'fWW:IWiP.IL PIIIIAL - Queation~.~~~ento ao 
bte~d!fiecr-te•--· ~Ptl! 
ÇfO - Hao c:aanpraç.o de fia&twtb: ~ -11a 
teria :lrreltmmte oo julgaw •to de Ülo&lll~ia cDi 
tra .meaça que Jai&aa procedente .... !Çio peaai 
- Fracllldade da ~ - Sillplea di~ etll 
tre ~ - aio ~t:t.eoto do CODtedÕ 
pl'Ubmte, mt'e a ~ia de tmu.,...êacia -
ProN de de:teasa - Depot.eatoa aobre :tatos Dio pre 
IN!DCiadolf - Credibllid.se diiYtdoaa - 1) Inocorren 
do a hipotese ge flagrante Rrovocado, ou seja,aque 
le que , em razao das prgvidencias adotadas pelã 
autoridade QU suposta vitima, torna o crime _puta 
t ivo por açao do agente provocador , a alegaçao de 
irregularidade da prisio cautelar ou mesmo de fla 
grante esperado, cujo exito decorreu de esquemã 
mgnt ado pela autoridade, represent a matéria~res 
tavel para desc2nstituir sentença condenatÓria-2} 
Pequenas divergencias nos depoimentos das testemu 
nhas presenciais, 2omo , por exempl o, a percepçãõ 
pgr um~s de fato ~ao notado pelas outras, por si 
BQS, n~o caracteri zam incongruencias ou contradi 
ÇQes habeis a desautorizar a mantenç~ de condenã 
çao assen~ada em percuciente avaliaçao do conj un 
t o probat orio , principalmente se este não restoü 
CQmprometido gu afetado por tais di ssi dências -3} 
Nao merece credito prova pr2duzi da pela defesa , 
conaubs tanciada em declaraçoes de parent e e vizi 
nhos go r~u, que r esponderam sobre fatos cuja con 
sumaçao nao presenci ar am." -

,.ACÓRDÃO: "Vist os e r elatado os autos, a cAiu. 
114 UIICA DO 'I'B.IBDIIAL DE JUSnÇA DO IS'!ADO DO Ml 
PÁ , reunida or dinariamente, conheceu da apelaçãõ 
e negou-lhe proviment o, t udo à unanimidade e nos 
termos do voto proferi do pel o Relator." (Reg. ACr 
NR 000576) . 

CORIIEicJo P.AIICIAL 

a• 003 - Reclamantes : VI CENTE MANOEL PEREIRA GO 
~RAIMUNDO MARQUES PICANCO -Advog~da~ Dr.VALD! 
MIR MARVULLE - Reclamado : JUÍZO D~ DI REITO DA 2T 
V~ CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ - Relator:Des. 
MARIO GURTYEV . 

...U.: 1'CDIIIII:çio Par:r.&L - ldlllltl~ e. 
CI".Wu--aif1alp ... u1ia. aos • 31.4 ., ~ ,. 
Dal - lllu:la'bíDola - • ., : da ~tiD tã.ld 

•- Ç& do :fato ..... ~ W I Dia - b E-x -

PAg.7 

ld]j 
7 

5 - ..... ..,_. JW&U:Ino - ..ta. 513 C 
......._.,CPP-jpl1~= • te ~ ca 
-.: ~ ....,.,_,. - IIDU.ftcepD • 
ra~ta .....,.._ 110 c_, .. .S.. ~aaal - D18 
...-ldlldele, - • 

7 

1& clilrn&IP'a. ii!PU*ac;iõ 
CGIIlJIJDta de aat:ro crt.. aa • wto ta.traida caa 
taqgertto polici&l.- 1) Oe crimes tipiticajos nos 
arts. 305 e 314 do estatuto repressivo se distin 
~em por9ue,o primeiro tem por obJetivo a trustrã 
çao da te publica, em proveito proprio ou de oü 
trem,erq..lll'ltoCJ.IS o ultimo, de natureza subsidiária: 
se consuma pela simples sonegação, , inutilização 
ou extravio do livro ou documento publico, sem a 
finalidade especifica de tirar prove!to ou de be 
neficiar terceiro - 2) Inadmi~sivel e a a.eadatiÕ 
libel11 no'recebimento da denunc~a, posto que o 

momento próprio, segundo~intel!gência do art.383, 
do C~P, e apos a instruçao, a!e mesmo para evitar 
possivel prejulgamento - 3) Tao- somente nos casos 
de crimes funcionais tlpicos, ass!m entendidos os 
dQS arts. 312 e seguintes do CP, e que tem apl i ca 
çao o rito processual disciplinado nos arts. 51~ 
a 518 go estatuto in~trumental penal -,4)Dispens! 
veia sao a notiticaçao e a respos~a previas, no 
caso de crime funcional, se este e apurado conjun 
t~ente com outro, comum ou especial, ou se a de 
nuncia v~io instru!da com inquerito policial - SJ. 
Reclamaçao improvida." 

.ACÓBDÃD : "Vistos e relatados os autos, a cAMA 
~ óiiCA DO ftUJDUI .. JUS'flÇA DO I!SUIIO DO Alll 
PA, reunida ordinariamente, conheceu ~a correiçãõ 
parcial e negou-lhe provimento, tudo a unanimida 
de e nos termos do voto proferido pelo Relator . "
(Reg. Rcl ND 000577) . 

Macapá-AP, 10 de maio de 1994. 

C.ÂIIABA ÓIIICA 

ATA DA 851 SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM TaiS 
DE MAIO DB MIL NOVECENTOS ! NOVENTA E QUATRO . 

Às oito 9oras e vinte e cinco minutos,prese9tes 
os Excelentissimos Senhores Desembargadores MARIO 
GURTYEV (Presidente), DÔGLAS EVANGELISTA, GILBERTO 
PINHEIRO, LUIZ CARLOS, LEAL DE MIRA e CARMO ANTO 
NIO. Procuradora de Justiça: Dri.,JUDITH GONQALVES 
TEL~S. Feita a leitura da Ata da ~ltima S~ss~o O! 
dinaria, bem como da 711 Publicaçao de Acordaos,as 
quais foram ap~ovadas por unanimidade, foram julga 
dos os seguintes processos : -

8A.BEAS CORPUS 

Nl 116 - Impetrante: Dr. ERICLÁUDIO ALENCAR ROCHA 
~PÚblico) - Pacient e: MARIONALDO RODRIGUES DA 
SILVA - Relator: Des. DÔGLAS EVANGELISTA. 

DECISÃO: uHabeas corpls conhecido, à unanimida
de. Tambem sem divergenc a, denegou-se a ordem,nos 
termos do voto proferido pelo Relator . " 
Nl 121 - I~petrante: Dr. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 
(Advogado) - Paciente: MANOEL RAIMUNDO CAMPOS - Re 
lator: Des. DÔGLAS EVANGELISTA . -

DECISÃO: "Habeas corpus conhecido, à unanimida 
de. No merito:-tãmbém sem divergência, denegou-se ã 
ordem, nos termos dos votos proferidos." 

APELAÇÕES CllllliiiAIS 

Nl 176 -Apelante: FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA -
Advogado :,Dr. JORGE WAGNER COSTA GOMES- Apelada: 
JUSTIÇA PUBLICA - Relator: Des. CARMO ANTONIO - Re 
visor: Des. DÔGLAS EVANGELISTA. -

DECI.S.io : "Apelo conhecido, à unanimidade. No mé 
rito, apos os votos do Relator, provendo parciai 
mente o recurso e do Reyisor o improvendo, ped!Ü 
vista o Desemb~gador Mario Gurtyev, para inclusao 
na pauta da proxima sessao." 
Nl 188 - Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA - Apelada: CRIS 
TIANE ALVES DOS SANTOS - Adv9gado: Dr. LEONARDO DÃ 
SILVEIRA EVANGELISTA (Def. Publico) - Relator:Des • 
LEAL DE MIRA - Revisor: Des. CARMO ANTONIO . 

DECISÃO: "Apelação conhecida, à lnmiml.dade. ,ApÓs.. 
o voto do Relator, provendo parcialmente o ~~ 
para anular a denuncia, pediu vista o Des. Carmo 
Antonio." · 

Nl 189 - Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA - Apelado: JOSÉ 
~TO RODRIGUES FARIAS - A~vogado : Dr. HAROLDO 
JOSE DE ARRUDA FRANCO (Def. Poblico) -Relator:Des. 
GILBERTO PINHEIRO - Revisor: Des . LUIZ CARLOS . 

DECISÃO: "Apelo provido, por maioria, para anu• 
lar a sentença, nos termos dos votos proferidos: 
vencido o Desembargador Leal de Mira, que o impro 
veu, com fundamento no voto que proferiu na Apelã 
ção nD 188/94." -

III!IIESSA EI-OlFÍCIO 

Nl 027 - Remetente ex-offici0: JUÍZO DE DIREITO DA 
~ CÍVEL E DE FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE 
MACAPÁ '- Partes: SANTOS~ CIA LTDA (Adv . : GI LBERTO 
JORGE FERNANDES) e PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ• 
(Advs .: JOSÉ DOMINGOS NERY DOS SANTOS, WALDELI GOU 
VEIA RODRIGUES e SEBASTIÃe GOMES DE FARIAS) - Relã 
tor: Des. LEAL DE MIRA. -

DICISio: "Remessa ex-otdcio conhe.cida e impro 
vida, tudo à unanimidade e nos termos do voto pr§ 
ferido pelo Relator." 

APK'~ CÍftiS 
I 

Nl 083 -Apelante : MINISTÉRIO PÚBLICO - Apelado: · 
~ DE JESUS FERREIRA DE MEDEIROS - Advogado' : 
Dr . CI CERO BORGES BORDALO JÚNI OR - Relator: Des. 
LEAL DE MIRA - Revisor : Des. D0GLAS EVANGELISTA. 

DIC.IS.io : "Apelação improvida, à unanimidade e 
nos t ermos do voto proferi do pelo Relator." 
Nl 126 .- Apelante : RUY VAZ EMYGDIO- Advog@do: Dr. 
~IO MANTOVANI - Apelado: GET MAGALHX!S AL 
MEIDA - Relator: Des. ~ DE MIRA - RevisoP: Des: 
CARMO ANTONIO . 

m.:Islo: "A câmara Únioa conheceu do fpelo, re · 
jeitou a preliminar ~· nulidade da decisao que in 
dete;iu a inicial apou· o deteri.lnto de prova; e, 
no merito, deu provimento ao reoureo, para · C&flar 
a sentença e devolver oa · auto9 ao primeiro sraú• 
a tim de que aeja julsado o merito dou embaraou a 

... 

' 
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execução, -tudo a · unanimidade e nos termos do . voto 
_·pr?ferido pelo Relator. " 

NR.13S · - Apelante: HELOISA BATISTA ~INTO (represen 
tada por sua genitora BENEDITA BATISTA DA SILVA) = 
AdVbgado : Dr. ALAN DO SOCORRO SOUSA CAVALÇANTE-Ap~ 
iLaqp : OLIVAR ALVES PINTO ·- Adyogado: ·Dr. CICERO BO_!! 
GES BORDALO - Relator: Des . MARIO GURTYEV-Revisor: 
Des. GILBERTO PINHEIRO. 

DECISÃO : "Apelo conhecidor e provido, à unanim_! 
dade e nos te rmos dos votos J?roferidos. " 

Ne 144- Apelante: ESTADO DO AMAPÁ - Advogada:Dr~. 
HIRQMI SANADA - Apelada : IJIARIA DE NAZARÉ FERREIRA 
BRif.o - Advogado: 'Dr. FLÁVIO COSTA CAVALCANTE - Re 
l ator: Des. MÁRIO GURTYEV. . -

~ISÃO : "Apelação e remessa conhecidas,à unani . 
midade. No mérito, improveu-se a remessa oficial e 
proveu-se parcialmente a apelação, também sem di 
vergência e nos t ermos do voto. proferido pelo Rel~ 
t .Qr." 
ND 155 - Apelante: ESTADO DO MU\PÁ - Advogada:Dr~. 
HIROMI SANADA -; Apelado: NILSON ALVES DE LIMA - A~ 
v9gado: Dr. FLAVIO COSTA CAVALCANTE - Relator :Des. 
~IARIO GURTYEV. 

DECISÃO: "Apelação e,remessa conhecidas e pare i 
almente providas , tudo a unanimidade e nos termos 
do voto proferido pelo Relat or. " 

COiiillMCAÇÕES E PROPOSIÇÕES 

d Excelentissimo Senhor Desembargador MÁRIO GUR 
TYEV comunicou que na quarta-fe i ra seguinte esta 
ria yiajando a Porto Alegre, juntamente com o Exc~ 
l entissimo Senhor Presidente deste ,Eg . Tribunal, on 
de participarão de um congresso da Justiça fülitar.~ 
esclarecendo que seu i nteresse em participar de tal 
:congresso dar-se-ia em razão da iminência da inst~ 
'l ação do C9nseho da Ju:!tiça lU li tar .neste Estado . 
Disse tambem Sua Excelencia que se puder prote l ar 
a instalação daquele Conselho , o fará, pois , just~ 
ficou, no curso de dois anos e seis meses a Justi 
ça teve quarenta e oito crimes militares a s er em 
,julgados, o que representa um pequeno volume para 
;um p~queno monstro dentro. da · Justi ça , do Estado, vez 
!que e um colegiado com cinco integrantes, um tog~ 
!do e quatro mi l itares e este~, por serem leigos, 
:com direito a assessores jurídicos, tornando-~por 
'conseguinte, urna estrutura mu~to pesada no mcroonto, 
f ace a pequena força orçamentaria da Justiça. 

BEGIS'fBOS 

Às 11:00 h, a sessão foi suspensa,retornando-se 
os trabalhos as 12:00 horas. 

Nada mais havendo, foi encerr' a sessão, às 
trez~ horas e trinta minutos. Eu, ,I· PE'J'RUS SOARES 
AZEVEDO , Chefe da Secretaria da C ara Unica, la 
vrei a presente Ata qu~ vai por m m subscri ta e 
assinada pelo Excelentissimo Senhor Desembargador 
Presidente da Egrégia Câmara. 

Des . '~ 
-~~e~ 

CÂI~IARA ÚNICA 

PAUTA DE JULGaMENTOS 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargª 
dor MÁRIO GURTYEV , Presidente da Egrégia Câmara J1 
nica, faço ciente a todos os interessados e aos 
que vi rem o presente EDITAL, ou dele conhecimento 
ti verem, que no dia 17 (dezessete) de mai o do ano· 
em curso (terça-feira), às oito horas ou em sessão 
subseqüente , na Sala de Sess ões do Plenário, reali 
zar - s e- á a 87ª Sessão Ordinária para julgamento de 
processos adiados cons tantes de pautas já publicª 
das , os apresentados em mesa que i ndependem de p~ 

bl icação e mais os s eguintes processos: 

APELAÇÕES CRIMINAIS 

N2 205 -Apelant e : JUSTIÇA PÚBLICA -Apel ado: BENâ 
DITO DE J ESUS ARAÚJ O SANTOS - Advogado : Dr. JOÃO 
FERREIR~ DOS SANTOS - .Relator: Des . CARMO ~~TONIO
Revi sor: Des . D0GLAS EVANGELISTA. 

NQ 210 - Apelante : ADENILSON DA SILVA PANTALEÃO -
Advogado: Dr . JOÃO FERREIRA DOS SANTOS (DEF. PÚBLl 
CO) - Apelada : JUSTIÇA PÚBLI CA - Relator: D~s. GII! 
BERTO PI NHEI RO - Revisor : Des . LEAL DE MIRA. 

Nº 211 - Apelant e : ROMUALDO MO~IS - Advogado: Dr . 
NI LTON CASTI LO DI AS (DEF . PÚBLICO) - Apel ada: JU~ 
TIÇA PÚBLICA -Relator : Des . LEAL DE MIRA - Rev~ 
sor : Des . CARMO ANTONIO . 

N2 ~1 2 - Apelant e : JUSTI ÇA PÚBLI CA - Apelado : SÉB 
GIO SENA DIAS - Advogado : Dr. LUIZ ALMENNA BONFIM-I 
Relator: Des . Mt.RIO GURTYEV - Revisor : Des. GILBER' 
TO PINHEIRO. - ' 

Nº 214 - Apelante : SÉRGIO DA SILVÁ S~TOS - Advogª 
do: Dr. PAULO JOSÉ DA SI LVA RAMOS (DEF. PÚBLICO) -
Àpel ada : JUSTI ÇA PdBLICA - Relator : Des . LEAL DE 
·MI RA - Revi sor: Des. CARl'IIO ANTONIO. 1 

N2 215 - Apelante: FRANCISCO DE SOUSA CASTRO -AdvQ_ 
gado: Dr. J OÃO FERREIRA DOS SANTOS (DEF. PÚBLICO)-· 
Apel ada : JUSTIÇA PÚBLICA - Relat or: .Des . GILBER~o: 
PINHEIRO - Revisor: Des . LUIZ CARLOS . 

NQ 217 -Apelante : INÁCIO COLAP~8 FILHO -Advogado: 
Dr. JORGE WAGN:E..'R COSTA GOMES - Apel ada : ,TUSTI ÇA ;p!) 
BLICA - Relator : ~es . LEAL DE l\II RA - Revisor : Des. 
CARMO ANTÔNIO, 

AGRAVO D;EJ :tN§.~~ 

~- Agr avente: REI DA ROUPA E COMÊRCIO LTDA. 
- Advogada: Dr~' . SULAMIR PALMEI RA MONAS::::: A DE AJ. 
MEIDA - A~ravado: MO!S~S ZAGURY - Advogado : Dr. 
RUBEN B:ENERGUY ··Relator : Des. LUIZ CARLOS , 

DIÁRIO OFICIAL 

3ª VÃRA CÍVEL E DE FAZF1IDA PÚBLICA 
EDITAL DE CITAÇÃO rui PRAÍO DE 30 ('l'RJNrA) DIAS 

O Doutor JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, MM. 
Ji.úz. ·de Direito titular da 3il Vara civel e de Fazenda 
Publica, na forma da lei etc ... 

F A Z S A B E R aos que o presente EDITAL , 'v:irem 
ou dele corihecimento tiverem, que por este meio CITA o 
Senhor(a) VAlDELISA SILVA OOS SANI'OS, encontrando-se 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que ~no 
prazo de cinco (05} dias, efetue o pagamento da importan
cia de C$ 10.387,00 (Dez mil e trezentos e oitenta e sete 
cruzeiros reais ), acrescida das demais cominações legais 
ou nomear bens a penhora, sob pena de ser esta efetuada 
na forma da Lel, referente a, ação de Execução Fiscal-, 
processo n~ l;na/94, que lhe e PZ'9posta por FAZENDA PU
BLICA DO N.fAPA, cujo' prazo começara a correr a partir da 
publicação deste. E que pára que chegue ao conhecimento 
dos interessados, mandei expedir o present e EDITAL que 
será publicado no Diário Oficial do Estado e na Imprensa 
local, como também, af:Í.xp.do no lug<jU' de costume , ficandÇ> 
esclarecido que este Juizo e Cartorio tem a sua sede a 
Av. FAB, .o_g 1737. O que CtJ!1'JP-ra ná forma da Lei. D~do e 
passado nesta cidade de !1acapa-AP, aos 09 dias do mes de 
maio do ano de mil , novecentos e noventa e quatro. Eu, 
Elcy Nunes do Rosário, datilografei ~ Eu , ENILDA S,ILVA DE' 
SOUZA, Chefe de Seclt~ia da Vara ~i~el, subscrevi. 

· JOOÉ ~~~Lro ~ 
. -, Juiz de Direi to = 

EDI'l'.AL DE CITAÇÃO COO PRAZO DE 30 (TRINrA) DIAS 
O Doutor JOSÉ . EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, MM. 

Juiz de Direito titular da 3ª Vara civel e de Fazenda 
Publica, na forma da lei etc .. . 

F A z s A B E R aos que o presente EDITAL, virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este meio CITA o 
Senhor(a) IlJCIMAR ~iENDES , ·encontrando- se atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que no ·prR-Zo de cinco 
(05) dias, efetue o pagamento da .importancia de C$ 
892.311,77 (Oi tocentos e noventa e dois mil e trezentos e' 
onze cruzeiros reais e setenta e sete centavos), acresci 
da das demais cominações -legais ou nomear bens a penhora, 
sob Eena_de ser ~sta efetuada na forma da Lei , referente 
a aç<J.o de Execuçao Fiscal, prçx::esso n~ 1317 {94 . , que 
lhe e P,roposta por FAZENDA PUBLICA DO PJ.~A, cujo prazo 
começara a correr a parti r da publicaçao deste. E que 
para que chegue ao conhecimento do~ interessados, marydei 
expedir o presente EDITAL que sera publicado no Dia;-io 
Oficial do Estado e na Imprensa loc.al, como tambem, 
aftxado no lygar de costu~e , fic?Odo esclarecido que este 
Juizo e Cartorio t em a sua sede a Av. FAB, nº 1737 . O que 
cumpr~ na forma da Lei . Da~o e passado nesta cidade de 
rolacapa-AP, aos 09 dias do mes de maio do ano de mil 1 no
vecentos e noventa e quatro . Eu, Elcy Nunes do Rosario, 
datilografei . E~, ENILDA SIL~A DE SOUZA, Chefe de Secre-
taria da Vara Cive~, subscre~ ~ {\ 

JOOÉ ~~ ,Fre,;, ~ 
_ EDITAL DE CITAÇÃO 000 PRAZO DE 30 (Trinta) DIAS 

O Doutor JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, Ml~ . 
Juiz de Direito titular da 3• Vara civel e de Fazend& 
PÚblica, na forma da l ei etc . .. 

F A Z S A B E R aos que o presente EDITAL, virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este meio CITA o 
Senhor(a) CID GUEDEIRA LEÃO e FREDERICO CENTURION, encon
trando-se atualmente em l ugar incerto e não sabido , para 
que o no prazo de yinte e quatro ( 24) horas, efetue o ·: 
pasamento da importancia de C$ 5._?63.267 ,00 (Ci nco mi
lhoes, duzentos e sessenta e tres mil· e duzentos_ e 
sessenta e sete cruzeiros) acrescida das demais cominaçoes 
legais ou nomear bens a penhora, sob pe!)a de ser e~ta 
efetuada na forma da Lei , ref~rente a açao de Execu~ao, 
processo n~ 023/,9J , que lhe e propost a por CIA ITAU Dlj: 
INVESTIMENI'O, CREDITO E FINANCIAMENTO cujo prazo começara 
a correr a partir da publicação deste. E que para que 
chegue ao conhecimento dps interessados , Jl)andei expedir o 
presente· EDITAL que sera publicado ng Diario Oficial do 
Estado e na Imprensa local ; como tambem, afi,xado no lugar 
de costume , ficando esclarecido que este Juizo tem a sua 
sede à Av. FAB, nº 1737 (Forum) . O que cympr a na forma da 
Lei . Dado e passado nest a cidade de Macapa-AP, aos C9 dias 
do mês de maio do ano de hum ,mil novecentos e noventa,e 
quat ro. Eu, Elcy Nunes do Rosario Cardoso, Aux . Judicia
rio, dat ilografei. (hel~ILDA SIL'{A DE SOUZA, Diretora de 

Secret aria da V~a ~l subsc]vi ~- \ . 

JOOE 1'= it~ \,miRA 
VfoJ'A po TRIBUNAL DO .llRI E ~O P!JJAL 

EDITAL DE CONOCAç/íO DE JUAADOS 

O Dt>Jtar FPAACISCO SOJZA DE OI..IVEIAA, LI!~ , Juiz do 
D1r3ito ® Vora. do Tribual do Júri c ExecuyÕo Pc
rol , d4 Comarca de Uacapá, na foJT.!a do Lai , etc., 

FAZ SABER o iooo:!l m Que o presu·,to EDITAL VirB'll . 

oo dele corl1cc1mo ... to tivcrun , quo, do l111bl do!l j unsdoa ·al1:stad03 , os Vi .,te o 
\111 (21) abaixe n lacio ... adcm, fC>l"'et3 aortoad~ Plllll KMnn ncu sossÕc& do Trib.=! 
r"41 do Júri , a terQl\ início noa d1o.a 00, 08, 10, 13, l5 o ·17 de ju"'lho de l n 4 , 
às 00:00 hol"Q!). 

Ol, .AACl.DO 00 "'-SCD.IE!iTO FERR!:!AA Ag. Sa'l! tárto SES/1 
02. 1-:<A Fffi';I\I>IJES TRI~ As. Técrd.co SESI 
03. CARLCG ALBERTO I.IA~UES BA~CSA • s.o.s . SETOW:I 
04, CARL(E AlllERTO SII.VA OE LDIA Ag , Attnird.s'truti\1 SETMCI 
05, CAIS TINo\ I.WUA F , NjCJ\o\5 Aux. Fiac . Tributos SEFAZ 
06. CALVA PEREIM 0.' SILVA Ag , A.:itrd.rd.atra.t:ivo 6ESA 

CJ7 . ELIAS CCJYlE'A DOS SA.~TOS E,-çcomeiro CAESA 
08. EDIIOILVA PD.IENTA QUINTAS T êc , Sec."' ta.ri a da SEPLAN 
CO. GAFDENIA UliA CAR!J!:!AO E.co~stc SEFAZ 
lO,JOS~ UCRE!f1A DA SILVA Fll.iiD 115, lldlll1oúotrot1w SEFAZ 
ll , J(E~ CAALOS NWELIJ\Il . Eng, Elotricioto CE'A 
12 , IIARIA El.MCE N, O f AAAtl.JO AS,.iat. Admird.otrotiva SESI 
13, UE?A:JIL CCl'IC!:!ÇÁ:JiB. CAVA!..CA'H<: Aux, Fic.c , Trib-.JU>s SEFAZ 
14, IIAI'CO ANTCNIO A. OA V. Tl11tl'l!O Enge-t'Md.ro C~ESA' 
15. ltl\i11A I CDOE QUEIROZ OE saJZA Aux , Fiac. Tributo~5 SEFAZ 

ló, W.,q!A ~~AS H. N~~E Trx: . Co, tabilldade SEFAZ 
17. PE!J!10 P ONiA Eletricioto CEA 
18 , AA!M!I.O.O. EUZABETH O. DA srLVA Aw. Achi·tt~tntt:ivo A\DITCRIA 
13. SUSA'~E Cf'J:STINA PO"JTES LEITE Co!'ltaôora SEAGA 
2C, 9-<l"LE'iE DA SILVA CCJ=\Q;üA M :sht, Técrd.co SfSI 

2l. ZILE."<E f><OCESSA T VAZ Tic . Sc:crgtGriado &Pl.Ni 

. "!OriF'lCA , poia . a tode» uo ju ro.do:~ avpm rcl~io. 
na:Jo.s a cc:~;:orccerun "l:. aaU ~ati:\1 à.3 unaõea do Trlbu1'\Gl do JÚri dC3tc Co · 
~orcc, "'O pré:tio dO Forvn, uito ia Av , FA9 n/n , &inv G:a~to Ri~, ~Dta r::i da(-o , 
ro ~ dias c horoe. dooil,l~tio1. e rc~ :si.b&~:qUantao , •rquan~ ~ Cl!l ~!>Ões 
r:;.c:b IJU"l;.. do r.;ulta .no fon""' da Lei , 60 11'lt1rmd00 rÜo ~crtlm. 

Po.ra cOI"ÔDC::i manto dll ttldati , gkpade -:~e o pteec.,t t 1 

Edital , :;w e.~rã afir.~do :"10 lvc"'r de ccstune • publlezdo no 01 • do 
E'tedo, ~t1o o ;:c=....'"'l:l:lt' nos~,;t,~ r::idr..C:~;~ d:l .~~ nove ~di~~~~~ 
d';) Cl'Y.I d:> .h~ nil r.owcu.,tos c :v..oenta • qi.Dit 1594) . Eu.1 
t.:\JHl'UO SQAAES ALVFS. Chafr cb 5cc

0

nttario, 
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V ARA DO. TRIBUNAL DO JÚRI E EXECUÇÃO PEN.A.t' 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PRAZO: 5 DIAS 

AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA , . 

RW: MANOEL DE JESUS FRAZlO 1 

vu1eo " Maranhão "1 , fi]; 
ho de MÚximo Frazão e de 

. I -Maria de Jesus Frazao . 

PROCESSO : 711 

AÇÃO: HOMIC:ÉDIO 

FINALIDADE: Intimaç~o do réu para que 
compareça a! Vara do Tribu 
nal.do Júr~ e Execução p~ 

. nal! a fi.Ip de justificar• 
o naa c~primento do Li 
vramento /Condicional, sob 
P;na de ;revogação do ben,2 
f~cio . , . 

I 

SEDE DO JUÍZO : EdifÍcio do Forum. de Maca 
pá, sito à Av. FAB, 17377 
Centro , 

VARA DA INFÂNC IA E DA JUVENTUDE 

CCYtlARCA DE MACAPÁ 

JUI Z DE DIRÉITO: DR. CÉSAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA 

CHEFE DE SECRETARIA: ·CLAMY H.O.B. BARBOSA 

EXPED IENTE DI VERSOS DO DIA 06 DE MAIO DE 1994 

PARA. CIÊNCIA DAS PARTES E ADVOGADOS 

PROCESSO Nº 516/B - AUTOS DE ESlUDO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTE: E.K.C.B 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA: 

Vi stos, etc ••• 

I sto posto, ext ingo o corrente 
Fe ito, medi ante seu r egu lar arquivilmento, independente
mente do trâns i to em ju lgado da dec isão. 

P.R •. I 

PROCESSO Nº 1.078/B - AUTOS DE ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE: I VANEIDE SILVA DE SOUZA 
CRIANÇA: M.R.S.O . 
ADVOGADO: DR. VAL.DEMIR MARVULLE 
SENTENÇA: 

Vi stos, etc.: . 

Posto i sto, sati sfe i t as as 
condiç~s para ~ propos itura da aç'~o e, notadamente, 
ante as ponderaçóes ~ Interessada ~ o ava l mini ster i al , 
determino a expediçao do ALVARA pl ei t eado com as 
caute l as . de est i lo, arqu ivando-se o Fei.to i ndependente
mente do tr;;ns i to em jul gado da deci são . 

P.R. I 

PROCESSO Nº 1.013/B- AUTOS DE PROV IDÊNC IA JUDICIAL 
CR IANÇA: A.P.S.R . 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA: 

Vi stos, etc • •• 

Isto posto, extingo o corrente 
Feito,, com ju l gamento do ~r i to, mediante e~traç~o 
de cop ia dos Autos e r emessa a I I ustrada 1Comarca 
de Santana, arqu ivando-se o Fe i to com as ~ute l as 
de praxe . 

P.R. I 

PROCESSO Nº 1.068/B - AUTOS DE ALVARÁ JUD ICIAL 
REQUERENTE: IRAC I BARBOSA PACHECO 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA: 

Vi stos, etc • •• 

Dit o i sto, he i por' bem aco lher 
o r equi s it,';,.io prefacia i, no sentido de determi nar 
o CADASTRO da F i rma I RAC I BARBOSA PACHECO - ME nest e 
Juizo L como hab i I i t ada a exercer o ramo de d i ver~s 
e letron icas nest a Comar ca, atendendo a c li ente la 
infanto-juveni I , raz~o pe l a qua l outorgo- lhe . o ALVARÁ 
de f unci onamento pl ei teado, determinando o arqu i vament o 
do Fe i to com as caute l as de est ilo. P.R. I 

PROCESSO Nº 396/B, - AUTOS DE INFRAÇÃO SOC IAL 
AííTORA: JUSTIÇA PUBLICA · 
AUlUADO: FELIC! ANO MAC IEL TAVARES 
ADVOGADO: DEFENM' 
SENTENÇA: 

Vi stos, eteq • • 
, I 

I sto posto, homo l ogo os ca lcules 
de f l s. 10, no va lor princ i~ l de Cr$ 15.761 , 63, 
deduz ido o percent ual a lus ivo às custas P;roces:~ua i s 
'no va lor de CR$ 2.799,00, porque incabrvel à espec ie, 
ex v i do § 22, .do Art . 141, do E.C.A, tornandp, de 
con~nc ia ~ t i tu l o j udi c i al de f ls. 05, I i qui do, 
cer to e ex igíve l. Dito i sto, remeta-se o Proce3so 
à Cont ador i a, para par ce f amento do montante pr i nc i paI 
em 05 ( c i nco) quotas, int imando, pes~l mente, o 
devedor do va lor daa pdrce las, que deveroo :!Oilr pagas 
no ~l t ill'.o di a ;rl; i I oo cada ~s. 

P.R. I 
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-=~~rr~t 1.082/B - AUTOS DE ALVNlJ. .li)ICIAL 
E: IVAHEIOE SILVA DE SOOZA 

CRIANÇA: N.R.S.O. 
l()wx;Ai)O: DR. VALDEMIR NARVIJLLE 
SEJfmÇA: 

Vistos, etc ••• 

Pelo exposto, verifica:;se presente 
a LI'IM11J1Mc1A, posto ~~se repr<Xllziu açao anterior
-- -.juizada - intel igencia do Art. 301, § 111, c.,.c. 

D,ito isto, extingo o processo 
- julgdlllento do merito, nos tennos do Art. 267, 
V, do C.P.C, determinando o arquiv<nento d!t feito, 
incllpendent-nte do trânsito em julgado da decisao. 

. P.R.I 

~-;;;:;r.,;;i-"i<!':=<. - AUTOS DE INFRAÇÃO soe I Al 
ICA 

INFRATCM: "PLAY GAME" 
ADVOOAOO: DEFEN.., 
SEJITfJ«;A : 

Vistos, etc ... 

Isto posto, extingo o corrente 
feito, detenwjnando seu regular arquivé!"Cnto, independen
~e do transito em julgado da decisao. 

P.R.I 

l«l WE AUJ)E AOS PROCESSOS ABAIXO FOI PROFERIDA A 
SEGUINTE DECISÃO: 

PROCfSSC6 N11 r9~ E g>!B - AUTOS DE INFRAÇÃO soe I AL 
fDTtiX: JOSTI A BLI 
AUlUAOO: NADILENE SICUE IRA COSTA - "CASA DA SERESTA" 
ADVOOAOO: JOS~ WIS CALANOR INI 
SEJITfJ«;A : 

Vistos, etc ... 

Isto posto, homologo os c.ilculos 
de fls. 07,78 no valor principal de CR$ 273.1QO,OO, 
~ivalento a 421,77 URV'S, tornando, de conse~ncia, 
o trtulo judicial de fls. 06, liquidq, certo e exig íve l. 
Dito isto, remeta-se o Processo a Contadoria, para 
parcel;nento, intimando, pessoalmente, o devedor 
do valor das parcelas, que dever:io ser pagas no ~ltimo 
dia úti I de casa mês. 

P.R.I 
l«l WE AUJ)E AOS PROCESSOS ABAIXO FOI PROFERIDA A 
SBIIINTE DECISÃO: 

PROCESSOS N!! 01 5/S. 1102/B, 1103113- AUTOS DE INV. SOCIAL 
AI5V'OOAOO: DEFENAP 

Vistos, etc ... 

Isto posto, homologo o arquiv<nento 
•inisterial nos moldes do § 111, do Art. 181, da l e i 
8.061)/90, determinando, outrossim, o r~3gt~lar arquivamen
to do Feito, independent-nte do trânsito em julgado 
da dscisáo. 

P.R •• 

PROCESSO N!! 1.05~8 - AUTOS DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
AOIORA: JUSTIÇA BLICA 
ADOLESCENTE INFRATCM: E.L.C. 
ADWOOAOO: DEFENAP 
CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, § 311, C.P.B 
SEJn"B«;A : 

Vistos, etc ••. 

Ex positis, julgo procedente 
a Representação !4 in i stp- i a I , para ap I i car ao Ado I escente 
E.L.C., a medida socio-educativa de INTERNAÇÃO em 
eet.be I ec i mento educac i ona I , no per iodo mini mo de 
eei• meses e máximo de três anos, mediante c~imento 
intaw-al das de I iber~s ult)madas nesta decisiío 
e -tiante a remessa de relatorio bimestral a este 
Jufzo . lndepeQdentemente do trânsito ~ julgado da 
oorrente decisao, expeça-se a guia e .of1cio de estilo 
.....,ivando-se o Feito com a confecçao dos Autos de 
uecuçio de sentença. 

P. R.I 

PIUESSO NR ~8ys - AUTOS. DE ESTUDO soe I Al 
AUTORA: ~ç PúBLICA 
ADOLESCENTE INFRATCM: E. L.C. 
AIWOOADO: OEFENAP 
;;EJR'ENÇA: 

Vistos, etc . •• 

Tenho por prejudicado o tratamento 
-istencial proporcionado ao Adolescente no bojo 

DIÁRIO OFICIAL 

..._ -earrentes Autos, e. vista do COI!Ietiw.1to de ato 
infracional graVe ~ado e. processo •i•i'larL ~ 
reci.ndará na apl icaçao de .adida de internaçao ao 
Adolescente no CEPA, onde será oportunizado os progrowas 
e nedidas elencadas no Art. 92, do E.C.A. Oito isto, 
extingo o ccrrente feito, detenai~ndo seu regular 
arquivéllll!!nto, independentemente do transito e. julgado 
da decisao. 

P.R.I 

PROCESSO N!! 1~8 - AUTOO DE ADOÇÃO , 
REOOERENTES:IA J.N.DA COSTA E CECILIO DE UIAFRA 
CRIAHCA: B.C.S. . 
ADV(X;ÁOO: ORA. WCI NEIRE S. 00 NASCIMENTO 
SENTENÇA: 

Vi stos , etc ••. 

Posto isto, reconhecemos expressa
mente, ~ os direitos def~ridos _por lei foram dllle<JÇados 
ou violados por falta ou omissao dos pais biologicos 
da menor, nos mo Ides do regrado no Inc. li , do Art. 
98, da lei 8 . 069/90, em con~ncia do que decretamos 
a perda do pátrio poder dos entes naturais da menor, 
nos termos do Art. 155, ut/63, do mencionado dipiOIJ.'il 
legal e, 'eln ato continuo, acolhemos o ~ido de adoçao 
da Infante B.C.S, mediante a conferencia a Adotada 
do nome dos Adotantes, assim como de seus ascendentes. 

Expeça-se os Mandados de cance I amen
to do registro original e de novo assentamento da 
Criança no Registro civil. 

Transitado em julgado a decis:io, 
arquive-se os Autos com as caute I as de est i I o. 

P.R.I 

PROCESSO S/N - AUTOS DE ALVARÁ Jti)ICIAL 
REa:IEROOt: EDEOLINDA MACIEL DE ALMEIDA 
CRIANÇA: J.W.N.A. 
ADV(X;AOO: DR. JOSE LI TO CHAGAS 
DESPACHO: 

Vistos .•. 

1- R. e A-se; 

2- Emende-se a In icial, no decêndio legal, instru indo, o 
PetitÓrio com os reguisitos e documentos indispen~5 
à propositura da açao; 

3- ApÓs, eis., para de I iberaç.io. 
INT. 

PROCESSO N2 1ri>6~B - AUTOS DE ALVARÁ JIDICIAL 
REQUERENTE: ROSIÃLOO FREITAS DA SILVA 
ADV(X;AOO: OR. FLÁVIO COSTA CAVALCANTE 
SENTENÇA: 

Vistos, etc ••• 

Oito isto, ho i por bem acolher 
o requisitÓrio prefaciai, no sentido de determinar 
o CADASTRO da firma ROSIVALDO FREITAS DA SILVA..,\IE 
neste Juizo, como hab i I i tada a exercer o riii'IIO de di ver
sÕes eletrÔnicas nesta Comarca, atendendo a cl ienteld 
infanto-juveni I, raz~ pela qual outorgo- lhe o ALVARÁ 
de funcionamento pleiteado, determinandc o arquivamento 
do Feito com as cautelas de estilo . 

P.R.I 

PROCESSO N!! 1026~ - AUTOS DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA BLICA 
ADOLESCENTE INFRATOR: f.N.S. E M.G.O.S. 
ADVcx;~: DR. ANTOtJIO ATAHAZIO PICANÇO GONZAGA 
DECISAO INTERLOCUTORIA: 

Vistos, etc .•. 

CONSIDERAJI)O, ~ o depoimento 
prestado pela vitima em Jui zo, restou mitigado pe lo 
fato do me_, ser portador da "Sit«JR()!E DE IXMI", 
cuja debi I idade e distwbio Jc evoluç~ cerebra l, 
prejudicou a regular colheita de prova sobre ponto 
relevante do processo; _ 

CONSIOERAt.IXJ, ainda, que em razao 
da dita oligofrenia, a vltima traduziu, em ~uizo, 
uma sjntaxe descuidado, can falta ~ concordancia, 
supreçao das part 1 cu I as <;!e art i cu I aça9, respondendo 
às perguntgs sem C00'4ll"eensao das v ar i açoes pronom i na i s 
e das f I exoes verbais, num est i I o ':rELEGRÁfl CO", expr!;:S
sado na pobreza i nte I ectua I , que nao permite as funçoes 
de critica de juizo; 

_ CONSIDERANXJ, finalmente1 que 
nao presidi pessoalmente, a inquiriçao da v1tima na 
i nstruc~ criminal, para, ui ter iormente, a quando 
do julgamento, formar minha convi~ pela I ivre aprecia
ç~ da prova. 
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R' ESOLVO 

Converter o jul~ ta d il igên
c ia, para ulti.ar as seguintes del iberaçoes: 

1- Designar as 08:30 hs., do dia 26 P.f'Óxi.o vindotro, pa
ra reinquirir o ofendido em Juizo, desta vez, com 
auxi I i o de um perito em fonaldiologia- Art . 1.56/502, 
C.P.P.; 

2- Nomear, para tanto,_ o Or. Geraldo Ra.os ·Junior, do Cen 
tro de Estimulaçao Precoce lnfanti) do Estado, 
para fu!)Cionar, neste ato, como fonaldiologo, mediante 
inti~ao, para ~ no prazo de 48 horas ~ 
a Juizo, para prestar o ~omisso legal de bem 
e fielmente deSOMPCnhar o encargo; 

3- Nomear, de igual f~, a Ora. Gerdi luce ferreira PadJ. 
lha, P.sicol~ do Conselho de Direito da Cr iança, para 
em igual prazo, ~ a Juizo, a fim <je prestar 
~isso legal, para feitura de laudo tecnioo, no 
prazo de dez dias, l"'éJ pe11110a da vltiN, oportunidade 
em ~ se pronunciara sobre o grau e forma do "1110090"' . 
I ismo", a sinceridade e confiabi I idade das declaraçoes 
prestadas em Juizo, o atraso mntal, sugestibi I idade, 
atitudes, traumas, lllllii!Órias,, culpas ou desvios' 
de conduta, vicios, fgbias, habitos, I i'Cens iosidade 
e o ~ lllilis necessario for, para, se coletar a 
qual idade do depoimento prestado em Juizo; 

4- Nomear a Ora. Altamira Pacheco de l ima Oliveira, Assi! 
tente Soe i a I do J. I. J, para confecçao, no prazo 
de dez dias, de Estudo de Caso na pessoa dos Investi
gados; 

- 5- Intimar, r espect ivamente, o Nin ist~rio ~lico e O,fe
sa, para~ qucrendo1 .formular:, ~sitos sobre .a.w1c;ia 
psicolog1ca na v1t1ma, ate o ato da d1l1genc1a, 
bem assim para acompanhar os trabalhos ~riciais; 

6- Intimar a vitima e seu Repre~ntante legal, para se 
!,lPI"esentar às OS:.JO hs., do dia 12 do corrente 
à Ilustre Psicologa, para inicio dos t~abalhos, 
bem assim intimar os Adolescentes, para as 19:00 
hs. , da data aprazada, se é!P-I'esentar neste Ju 1 zo, 
a fim de serem slbnetidos a per leia D 

INT. E Dll. 

--.0~~~ ---
DR. CÉSAR ~O SOOZA PEREIRA 

Juiz Titular da Vara da lnf;nc ia e da Juventude 
da Comarca de lolacapá 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Cartório Civil de Casamento desta Cidade de 
Macapá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: JOÃO FERREIRA MAGALHÃES com NEU· 
SA FERREIRA DIAS. 

Ele é filho de Raimundo da Cruz Magalhães e de Maria 
Ferreira Chagas. 

Ela é filha de Francisco Picanço Dias e de Erzira Ferreira 
Marques. 

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

Macapá, 28 de abril de 1994 

Bel. JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA 
Titular 

ASSOCIAOAO DE VOLUNTÁRIOS DO AMAPÁ 

BALANOO PATRIMONIAL 
EXERC!CIO 1993 

AIIYO 

ATJYO 

A T I v o 

O I ROL!I,ANII ORS - 9.9112,39 

OI$fON(VIL ORS· 8.9&2 , 39 

. Banco do era511 5.A 

C/ 0- 9.136-? ORS- 4.043,64 

0/0 -04.009-4 ORS· 4.949,?0 

p&RMAHINTS ORS-34.1160,00 

IMQBILIZAOO ORS -34. 1160,00 

- MÓIIQ15, M4quina5,API!ralhos 

; ut;nsqto' ORS-34.060,00 

TOTAL QIRAL: • ••••.• • I I • I I I • ORS - 39, .488, 711 

"~~~~0Jt:~ ~ eil!h 
~'- .... , ... ·'' .. .. _ 

p A 5 5 [ v o 

PAIRIMQNIO !,XQUI DO ORS- 34.1160,00 

fAIRIMQNIO ORS-34,1160,00 

R;,ultado do &x;rcl'CIO ORS· •l. 9::8 . 711 

TO~AL OIRAL:,,,,,,,,,, ORS-39, •488, 711 

MacaP4<APl, 31 da oazaabro da 1993, 

,.. 
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A~~UUlAUAU UE VUhUNTARIOS DO AMA~A 
BALANCETE FINANCEIRO 

EXERC!CIO 1993 

RECEITAS DESPESAS 

- RECEITAS 

1.1 -SOCIOS 
1.2 -CONVENIO-~BA 
1.3 -TERMOS ADITIVO 
1.4 -JUROS DE POUPANCA 
1.5 -A~UGUE~ ( !MOVE~) 

1.6 -ESTORNO BANCÃRIO 
1.7 -CR8DITO DE TRANSPERENCIAS 
1~8 -MENSA~IDADES 

1.9 -DEPOSITO INDEVIDO 
1. 10-RESGATE DE AP~ICACÃO 
1.11-CHEQUE DE~O~VIDO 

TOTA~ GERA~: . : . .... . . . . .. ·, 

2 - SA~DO DO EXERCrCIO ANTERIOR: 
========================== 

- BANCO 
C/C -
C/C -

- CAIXA 
C/C -
C/P -

DO BRAS!~ S. A 
9.136-7 

52.059-4 . 
ECONOMICA PEDERA~ 
1034 - 3 
3879 - 2 

CR$-
CR$
CR$-: 
CR$ 
CR$
CR$ 
CR$
CR$
CR$
CR$-

. CR$-

CR$-

CR$
CR$-

CR$
CR$-

61 8 . 641 ' 11 . 
46 . 771,75 

3.216.000,00 
6.507,33 
3.·700,00 
2 .468,62 

136. 621,84 
3.200,00 
1. 251 ' 00 

32. 853 .999,97 
109.690.00 

36. 998. 851, 62 

1. 679' 11 
4,09 

2.914,20 
2. 867,54 

TOTA~ GERA~: ................ CR$- 37.006.316,56 

2 DESPESAS 
=======·= 

2.1 -PESSOAL ADMINISTRATIVO 
2.2 - MATERÍA~ DE CONSUMO 
2 .3 - MATERIAl., PERMANENTE 
2.4 - SERVIOOS DE TERCEIRO 
2.5 - OUTRAS DESPESAS 
2. 6 - ENCARGOS SOCIAIS 
2 .7- D8BITO DE TRANSFERENCIAS 
2 . 8 - APLICAÇOES FINANCEIRA 
2.9 - JUROS BANOÃRIOS 
2.10- DIFERENCA EM VIRTUDE DA 

TRANSFORMAÇÃO PARA CRU-' 
ZEIRO REA[, . 
TOTA~ GERA~: , ... ..... . . 

CR$- 1.691 . 970,20 
CR$- 5.788,495,21 
CR$ - 34.560,00 
CR$ - 1:189.933,20 
CR$ - 139.900,95 
CR$- ' 273.272,96 
CR$- . 136.621,84 
CR$ - 27 .728.880,36 
CR$- 13. 708,4 5 

CR$- 21 ,01 
CR$-36 . 997 . 364, 17 

3 - SA~DO PARA O EXERCrCIO SEGUINTE : 
=============================== 
- BANCO DO BRASIL S.A 

C/G - 9 . 136 - 7 
C/C- 52,059-4 

CR$ 
CR$ -

4 .. 023,64 
4.928,75 

TOTA~ GERA~: ..... ,,,, CR$-37.00 6.3 16,56 

Macapé(AP l , 31 de Dezembro de 1993, 

~ !if~~é~J(:ft~~P~ ·l""·iillt 'l~~:imu:1 . , ' %-r in• de c.',; ·'••semld~;,:/, <~ocn" A I$CI(if~iJ 14 V ~ l,i.o :· 5 ~ ) :.:r- 1~\ • ~n 
Técol eo;, em ~: ont .. ~Ht<1.,..d• 

CR .": N oU255 .. .,. "' • .. htU . 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Nesta data esteve reunido o CONSE~HO FISGA[, DA ASSOCIAÇÃO DE 

VO~UNTÃRIOS DO AMAPÁ-AVA, para verifícar os documentos d.o Balanço 

Patrimonial do Exercício de 1993, realizado em Assembléia Gera.l 

Extraord inária no dia. 03 de Maio de 1994. os abaixo:;. assinados , 
Membros do conselho Piscal da Associaç<!io de Vol untários do Amapá-AVA, 

tendo examinado minucios amente o Balanço .Patrimonial e outros 

..documentos da OONTABI[,IDADE, encontrando t.tJdo em per f e i ta ord.em, 

inclusive lançamentos devidamente atualizados, recomendam aos senhores 

sócios _aprovac1ío de todas as contai e. demais atos praticados pela 
OHetona, no decorrer cto Exercício ~r J993 . 

Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais 

Prefeitura Municipal 
de Cutias 

DispÕe sobre o ReGimé Juridi co dos 

funcionári os da: Prefeitura l!unicipal 

de Cutias . 

O Pl\EFl!JITO !Wlll C IP AL Dl!l OUTIAS 

Faço saber que a Câmara J.!unicipal de Cutias aprova c eu sanciono a sci}Uin

to Ltú: 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSIÇêlES PRELn.IINARES 

Art." l Q - Est a Lei i nstitui o Regime Ju.ridico 

cos do l·lunidpio de Cutie.s . 

Onico dos funcionários pÚbli 

Art . 2q -Para os efeitos deste Estatuto, funcionário é a pcGsoa lc~men-

te investida em cargo pÚblico, integrante do Quadro de Pessoal Pennanente da 

Prefeitura 1·1unici pal de Cutias. 

Art . 3q - Caz·c,"' pG.blico é conjw1to de atribuiçÕes e r esponsabilidades previ~· 

t.as na est rutura organizacional que devem ser cometidas a um funcionário. 

Parát;rai'o Onico - Os Ca:rcm PÚblicos, criados por Lei, com denominação c 

remuneraçao paga com recursos do MunicÍpio, te~ão provimento em caráter efetivo ou 

c.'!\ comissM. 

Art . 40 - Os car(lüs serão distribuidos em grupos, estes em ce.teGQrias funci2_ 

nais e est as e~ classes ou classe isolada a que correspondcm os níveis que defini-

rão os respec+,ivos vencimentos . 

Art. 50 - O f>I'UPO ocupacional Ó o conjunto de eatc(lür io.s i'uncion!lio, Bo&UJ1do 

correlação e afinidade entre as atividades de cada uma, e natureza do trabalho e)m 

o grau de conhecimen·~o necessário ao exerdcio de.s r o!lp;;çtiv;;.s atri bu:içÕes ,, 

Art . 6o - Cateeor ia Funcional é ~ conjunto de ativid.;o,d.cr; d#sdobr ~veis em 

classes identifioa.de.s pela natut'eza e pelos diferentes gt'(.''.la de raepontle.bilid.adtJ <! 

Cl:;. c~1 •lil ~·t · u 
l•J.>I:lf l" 

conhecimentos exi&~veis . 

Josg EDSON DOS SANTOS 

- CONSELHEIRO -
SARGES 

E[,SON BENJAMIN DO, CARMO 

- CONSE[,HEIRO~ . 

{~<~/; 

Art. 7q- Classe é o conjunto de cargos da mesma natureza funcional e do me~ 

mo grau de r esponsabilidade. 

Art . 8q - O nivel identifica a posição salarial das classes. 

§ 10 - As atribuiçÕes de cada classe serão nefinidas em Regulruncnto ou Lei 

especifica. 

§ 2q - Respeitada essa regulamentação aos fw10ionários du mesma uatc(.,'l>ria, pS!_ 

dem ser c;metidas as atri buiçÕes de suas diferentes classes. 

§ 30 - É vedado atribuir ao funcionário encargos ou serviços diversos de sua 

claase ou categoria funci onal . 

Art. 9q - Os careus que inteBTam o Quadro do Pessoal PnnnrulCntc; i'onnom os 

seguintes grupos: 

- Grupo de Direção c Assessorrunento Superior; 

Il - Grupo do Ativi~~do de Nivcl Superior; 

III • Grupo de At ividade de Nivel Médio; 

IV - Grupo de Atividades Auxiliares; 

V - Grupo de Ativi dades Operacionais; 

VI - Grupo l·lagistério; 

Art . 102 - As funçÕes .Gratificadas destinam-se ao atendimento de at ividades 

de chefia c assessoramento a ní vcl int onnodiáni.o na estrutura orennizacionul da 

Prefeitura e outras de confiança, sendo privativa de funcionarios . 

Az·t. 11° - AG r cmwloruçõcs <.L:la i'WlyÕcs BI'atifioadaa inoti tUÍ<L'la nu forma do 

artigo anteri or, serão fixadas através de ato do Poder Executivo, observada a equi 

valência com os grupos ocupacionais e o nfvol de responsabilidacl.o . 

Parárrrafo Único - As at ividades ocupacionais de que trata este artir~ scrao 
~ 

constituídas pel as fw1çÕes c-posiçÕes funci onais análogas, dofinidao em leis e r e-

gulamentos. 

Art·. 120 - t vedada a ~restação de serviçcs gratuitos . 

'I'Í'l'ilLO I I 

CA.Pl'I'ULO I 

~~~~===-~~a=-==-=-~~~=---~--------------~~amG __ ON_o_>~~a~-~:~--------------------·--------~----~----=----------=--------~~------------------~~--~----~--~ 
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DO PROVlXE!fi'O 

8!7Jlo I 
DISPi'~IÇtlJ.\9 ODWS 

Art. 13Q - são requisitos básicos para investidura em oargos1 

I - nacionalidade brasileira! 

II - gozo dos direitos polÍtioOSI 

I!I - quitação oom as obrigaçÕes milito.ree a eleitorais! 

IV - nível de escolaridade o:xigido para o exaroÍoio do oargo1 

V - idade mÍnima da 18 anoe1 

VI - aptidão fÍsica e mental . 

Parágrafo Onico - As atribuiçÕes do cargo podem justificar a e:xigênoia 

outros requisitos estabelecidos em Lei. 

de 

Art. 14Q -0 provimento doe cargos far-se-á mediante ato do Prefeito Municipal . 

Parágrafo Onioo - A investidura em cargo pÚblico ocorrerá com a posso. 

Art . l5Q - são forma de provimanto de o~go pÚblico1 

I - Nomeação I 

II - Promoção1 

III - Ascensão; 

IV - Transferência! 

V - Readaptação1 

VI - Reversão 1 

VII - Aproveitamento! 

VIq - Reintcgraçãc1 

IX - Recondução! 

Sl.'ÇXOII 
Dl NaW.ÇÃO 

Art. 160 - A nomeação far-ee-á: 

I - om caráter efetivo, quando oo trata do cargo do provimento efetivo ou do 

co.rreira; 

II - em comissão , para os cargos de confian9a1 do livre axonsraçao . 

Art . 170 -A nomeação para cargo de co.rroiro. ou cn.rgo do provimruto ofotivo 

depondo de prévia habilitação em concurso pÚblico de pr ovas ou de vrov~s e t Í tulos , 

obedecidos a ordem de classificação o o pr azo de sua validado. 

~lo ur 
00 CC!IClBSO Plíii.ILlCO 

Art. 180 - O con~uroo pÚblico oerá do provas ou do provas o tÍ tulos , deverá 

eor realizado c homologado no pro.zo do 120 (cento o vint!l) cliun 1 contmloo a pnrtir 

da abertura das inecriçÕoe. 

§ 10 - O concuroo pÚblico terá vulido.do do ató 2(dolo) IUJOD 1 ;>otlcmlo onr prof. 

rogado una Única vez, por iBUill perÍodo . 

§ 20 - O prazo de validn.cle do concurso e o.s condi9Õoe de eu..1. realização se

rão fixados em odJ.tul 1 garantia a sua wnpla divulgação . 

§ 3o - r<ão se abrirá novo concurso enquanto houver cwlllidato aprovado em con

curso !l!Jtorior com prazo de validade não expir ado. 

SEÇ!O IV 

DA POOSE E DO EmlC!CIO 

Art. 190 - A posso d.az-sa-:á pela ausina.tu.ra do r sepoctivo t cnno. 

§ 10 -A posso ocorrerá no prazo de )O (tr inta) dias contados da publicação 

do ato de provimento, prorrotiwol por m::1is )() ( t.rinta.) diaa , n r nquorirnonto do i!.!, · 

tert\se~do. 

§ 20 - SÓ haverá poose nos co.eoe de provimento U.e caT(,'O por nomeação 1 aces

so o o.econeão • 

§ 30 - No ato do. pose<>, o servidor aprceontaró.: 

I - declaração de vcua e valores que cone ti tuE"lt oeu pa.trlmÔJÜO! 

Il - declaração quanto ao exerCÍcio ou não do outro cargo, anpn•go ou 

função pÚblica. 

§ ljO - A posse dependerá de prÔVia inopeção médico. ofioia.l. 

Art. 200 - O exerÓÍcio é o efetivo desempenho das atri buiçÕee do cargo . 

§ 10 - t de :JJ (trinta) dias o prazo piU'a o servidor entro.r em exor cÍcio 1 con. 

tadoo do. data do. posse, sob pena de exoner~.~Çii.ol 

§ 20 - À autoridn.da dirigente do Ór{l-::o, po.1·a. onde for deeig~Jado o servidor 

compete dnr-lhc axcrc!~io. 

Art . 21• -O ocUPante do cnrgp de provimento efetivo fica sujeito a· 40 

(quatenta) horaa sananaie de trabalho 1 salvo quando a lei estabelecer dur119ão 

divC'ran, 

§ 10- O horário de trabalho normal estabelecido para todos os funcionári

os, bom como , o de tuooionamento do órgão municipal , será disciplinado por Ato 

do Prefeito Municipal. 

§ 20 - O exerc!oio de cargo an OOCilieeão 1 exigirá de seu ti tular1 integral 

dedicação ao aerv190 1 podendo aeu ocupante, aer OOJMloado sempre que Douver in~ 

- tereeee da a4111.1nhtl'll9io• 

Art . 22Q - O f\Uloionário empossado em cargo de provimento efetivo adquiri

rá estabilidade ao completar 02 (dois) anoe de efetivo exer o!oio, denominando -

se es te per!odo de estágio probatÓrio , durante o qual serão objeto da ~~:valie.ção1 

I - assiduidade! 

II - disciplinai 

III - oapaoidado . do inioio.tivo.1 

IV - produtividade! 

V - r esponsabilidade! 

ParÁgrafo Onico - O ocupante de cargo efetivo não aprovado no es tágio pro'o!_ 

tÓrio será dispensado no inter esse da administraqão. 

Art . 2)Q - O servidor estável só perderá o cargo àn virtude de s enten9a ju

dicial tranei tada em julgado ou de proooeeo administr ativo disciplinar no qual 

lhe seja assegurada ampla defesa. 

SD;Io VI 

DA PRCMOÇXO 

Art . 24Q - ~ a passagellÍ do funci onário a uma posi9ão que l he assegura maior 

vencimento básico e dar-se-á1 

I - progressão horizontal! 

II - progressão ver tieal1 . 

§ lQ - A progressão horizontal pela elwação do funcionário a nível imedia

tamente superior ao que estiver posicionado, dentro da meema classe. 

§ 2Q - A progressão vertical , faz-se-á pela elwação do funcionário à clas

se imediatamente superior a que per+ 

Art. 250 - A ascensão é a passagem do 1'unoionário de uma parte para outra 

cat egoria funcional , de grupos oc~aoionais diferentes, desde que o funcionário 

preencha os r equisitos de escolaridade e seja aprovado e classificado em proce.!!, 

ao seletivo i nterno . 

ParÓ.grafo Único - Ficam exclUÍdos de participação no processo eol!ltivo 1 de 

que tro.ta este artigo 1 os funcionários posicionados em claeeee iniciais das di

versas categpr iae funcionais. 

Art. 260 - Dopomloudo oxolueivuznuuto d.o VU!;1UD1 n uouuuuiio uor ÍL r uullzuda 

oom interstÍcio de 02(dois ) anos. 

~OVIU 

ll.A~U 

Art. 270 - Transferência é o deslocamento do fuuC'ion~rio ootável do um pa-

outro cargo de mesmo provimento efetivo , do mesmo nível do vencimento e inte-

grante do meamo BTUPO ocupacional. 

Art . ~o - A Transfer ência será: 

I - a pedido , atendendo a conveniência do eervi901 

li - de ofÍcio, no interesse da administração . 

Parágrafo Primeiro - A Tranofer ônoi a a pedido somente sar á dor ofida quando 

apÓs chamamento pelo órgão compcten to 1 vcrificaz-ee o. i ne:xistônoi a do outros in 

terseeadoe, .e dependerá do habilitação profiosional ou prova objoti vn do servi

ço, com verificação do grau de inet ru9ão . 

Parágrafo SeglUido - Havendo i nteressados em maior número que o de vagae,a 

/ seleção será feita por prova objetiva do eorvi90 . 

Art. 290 - Roadaptação é a investidura do 1'u.11cionlÍrio estável em cargo da 

o.tribuiçÕoe o rcsvcnso.bilido.uoo compa.t!voio co1n o. limHQI(ÜO ([UC tenho. oofrido ' 

em sua capacidade fÍsica ou mental 1 verificada em inepe9ão médica. 

§ 10 - Se julgado incapa.z para o eorvi90 o read.nptwJdo será aposentado , 

§ 20 - A readaptação será ofotiv~ ' an cargo de atribu.içíio afine, respei

tada a habilitação exigida. 

Art. 30° - Rovoreão Ó o retomo O. o.tividlldo de funoionúrlo apos uut u.lio por 

.i.rNalidez qusndo 1 por J unta Médica Ofioial 1 foran d.tolarados, inaubaietentes os 

•notivoa da aposentadoria. 

§ 1° - A reversão far-eo-á no me ano cargo ou no cargo rceul tante de eu.a 
tranafome.ção . 

§ 2° - Encontrando-se provido o oarso , o f'\lnoi oní.no exercerá euas a t ri'tiu,j. 

9Õea como ~t4ante1 atí a ooorrinoia de V&l&• 

§ 3° • !fio 'pod.orf. rwarhr o apo•entld.o fl\41 ~& Uvor OOIIIlllltld.o mGie d.• 70 
~otonta) 1n01 d.t id&4e, 

• 
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Art. 310 .- Aproveit amentn é o retorno à atividade de funci onário em dispo-

nibilidade. 

§ 12- O aproveitamento far-se- á em cargos de atribuiÇÕes e vencimentos co!! 

patíveis com o anteriormente ocupado, 

§ 20 - Será exonerado o f uncionário Que convocado para aproveitament o , nao 

tbmar posse ~u ~entrar em exer cÍcio dentro do. prazo l egal , salvo doença com

provada por junta médica oficial . 

~ÃO XII 

DA. RE!lffiX.lRAÇÃO 

Art, 320- A. reintegração é a r einvestidura do funci onário eotável no car-

go anteriormente ocupado, ou no cargo r esult ante de sua transformação , Quando 

invalidada a sua demissão por decisão admi nistrativa ou judicial , com ressarci-

mente de todas as vantagens, 

§ 10 - Na hipotese de extinção do cargo, o funcionário ficará ao disponi

bilidade. 

§ 20 - Encontrando- se proVido o cargo , o seu eventual ocupante será reco!l 

duzido ao cargo de origem , sem dirAi to à i denização ou aprovei tado em outro ce.f. 

go, ou ainda, posto em disponibil i dade . 

SEÇÃO XIU 

DA RECO.'IDUÇÃO 

Art. 330 - Recondução é o r etorno do fw1cion~rio ostiÍ.vcl no c~1rr,o <~.ntor~. 

orment e ocupado e decor rer á de: 

I - Inabilitação en es·tágio probatÓrio r elativo a outro cargo; 

II - Reintesração do anterior ocupante; 

Parágrafo Único - Encontrando-se provido o cargo. de origE:m , o serVidor ' 

será aproveitado . en outro, de atri bui çÕos e vencimentos cornpo.ti veif:. 

CM'fiw.o II 

.!}A 1/Alc:Ãlr!:lA 

Art. 340 - A vacância da car go decorrerá des 

I - exoneração; 

II - demissão; 

III - promoção; 

IV - ascensão; 

.V- t ranferência; 

VI - readaptação; 

VII - aposentadoria; 

VIII - posse an outro car110 i nacumulável; 

IX :. fal ecimonto, 

Art . 350 - A exonorm;ão do co.r(J'O efeti vo dar-so- á a pedido ou de ofi c i o. 

Pará{,Tal'o Único - A exoneração de oficio dar-se- á : 

r - qua!l.lo sí'ío sntillfcitao as condiçÕes do ostnrrio probatÓrio; 

§ 10 - A remuner ação do cargo· ef et i vo é irredut~ve1; 

§ 22 - O funcionáfio perderá a remunerag~ : 

a) dos dias em QUe faltar ao serviço; 

b) Quando sofr er pena de suspensão. 

Art. 400 - As ;teposi çÕes e indenizaçÕes ao erário municipal serão descontadas 

em parcelas ~ensaia não excedentes à décima parta da r emuner ação ou provento, 

valores atualizados. 

em 

Parágrafo anico- 0 funcionáriO • QUe ror demitido Óu 'que tiver cassada a sua 

apo~entadoria ou disponibil idade , terá o prazo de 60(sessenta) dias para quitar o 

débito, sob pena de sua inscrição em dÍvida ativa. 

Art . 410 - Salvo por imposição lei.u, ou mandado judicial, nenhum desconto i!l 

c i dirá sobre a remuneração ou provento . 

Parágrafo Único - Mediante autorização do funcionário, a critério da adminis

tração e CO!!! reposição de custos, poderá haver consignação em folha de pagamento, 

. CAPÍ'l'ULO li 

lldS VAifl'AUfl!IS 

Art . 420 - Além do vencimento, poderão ser pagas ao fw1cionário as seguintes 

vantagens: 

I - indenizaçÕes; 

II - gratificaçÕes; 

III - adicionais . 

§ 10 - As indenizaçÕes não se iu<-~-• . . • ~n à remuneração ou provento , 
qual quer ~feito . 

para 

§2o - As gratificaçÕes e os adicionais incorporam-se à remw1eração ou provento, 

nos casos e condiÇÕes indicados em Lei . 

Art . 430 - As vo.ntag~ns pecwliÚriaa 110.0 serao computuuaa, 11<~11 iWLUHLLI.atlao para 

dei to de concessão de outros acréscimos ult erior es, sob o mesmo título ou i dêntico 

fw1damento . 

SEÇÃO I 

DAS INDENIZAÇOES 

Art. 440 - Consti tu'Cill indenizaçcos ao i'wiCionii.rio: 

I - diárias; 

II - transporte. 

Parágrafo Único - Os ;,alares das indenizaçÕes, assim como as condiçÕes para 

sua concessão, serão estabelecidas por ato do Prefeito i~unioipal. 

SUBSEÇÃO I.: 

DAS DIÁRIAS 

Art . 450 - O i'w~eionário quo, cxoluoivwnonto an Gf'l'<ri r;o , 0<1 nfnr:tar tb. aodc 

em caráter eventual ou t ransi tÓri o, para outra localidade, fará. jÚs a. diáriao para cu~ 

toio das despesas de pousada c al~nentação . 

§ 10 - A diária será. co.ncedida por dia ~9 afastamento , ocndo pa(;a pela metade 

quando o deslocamento não exigir pernoit e fo ra da. sede . 

II - quando, tendo tomv.do posse, o i'w1cionário deseumprir o prazo para § 20 - o fw1cionário que receber diárias e não se afactar da. s~do , fica obri(i_g,_ 

entrar e:m cxerdcio. do a r estitUÍ- las integralmente , no pr azo de 05(cinco ) dias . 

Art. 3Go - A exoneração de c·?.rBQ em comisoão d,'lr-sc- 5.: 

I - a jUÍzo rlo Gestor Munici pal ; 

II - a pedido do própr iq., funci on~.rio . 

CA!'! 'l'ULO Ili 

Th\ SIJBSTlWIÇÃO 

Art . J(O - Dar-oo- ÍI n. ~ubctHuição do t i tulnr do cnrgo em comiss'i!o ou 

de f\UlÇM grntifianda, pur fwwiontÍ.rio outii.v ol , pr oviomonte dcsit;rmüo pelo Oco

ter Municipal noa a.faotrunontoo ro(iulvrn < 1ot1•roe doe 'Ubulo.r~o . 

§ 10 - O auboti tu to fnrÚ JÚo O. arnUfioro:;ão do c:ar~.;o un comlouiío ou l'wt-

ção page. na p~porçiío doo dias do c f o ti vo. ou.bstJ.tuição 1 obsorvunuo-uo qUCI!ltO 

uoo cargoo em oomiooíío o diopooto no §10 do Art . 1)8, 

'l'!T!M .U I 

IDS DIREITOS E VANTAOENS 

CAP1'Mt0 I 

DO VENC:oom<l E DA ruMURERAQlO 

Art . ,38~ - Veno:iJ..~onto ~ a r!lt;:oi 'ouição poci.U".iá.ria pel o oxoro!oio do oa.rgo, com 

valor fixado em lei, 

§ lQ - UenbUill funoionú.rio ;rooeberâ , a. titulo da v enoimcn·to, importô.noia infe• 

rior ao salário m!nimo , 

§ 22 " l!J 6Silagura.da a. isonomia do venoimentoo pnrn car!}C'fl do a.tl'lbuiçÕco iBJ! 

ais ou a.esemelhadatl d.o mee:no poder, ou entr a i'wlcionÓ.rioo do& Podoroe f:XoCJuti vo o 

Legislativtl, r esoalvada, na vanta.gens de caráter indiVid\cl e no rolntivao à natu

reza. ou ao local de traca.lho. 

Art. 39a - A remuneração é vencimento do c<trgo ~.oreoido d.!le vantagens pecuni,i 

rias pemanentes1 exal'oida.s em Lei. 

§ 30 - Caso o funcionário retorno à sedo em pra::;o menor do que previsto , re~ 

tituirá as diárias recebiclaG em exce~so, no prazo ]Í'evist o no caput . 

SUBSEÇÃO II 

DA. DllJlii'f.IZAÇÃO lJE 'l'IL\J1SPffiTE 

Art. 46° - Conceder-se-á. indenização do transporte ao fw1cionári o <tuc , por 

fors>n <las atr ibuiçÕes prÓprio.a do cargo 1 utilizar meio do locomoção prÓprio para cxoc!:!. 

ção de serviços externos , 

Parágrafo Único - Os val ores o aa condições po.r~< nwt co ucoooiío oorão diocipli 

nadao por. Decreto l·lwlioipul , 

SEQXO II 

DAS ORATIFICAÇnEe E AD!OIONAIB 

Art . l) 'l o - Além do vonoimouto 1 ooi;uo dol'oridoo no o 1'wud ouAriot1, nt1 Ol'/;'lliutoo 

g"o.tificaçõco o adiciono.iss 

I - gratificação pelo cxeroóio do função do direção, chefia. o ncoceool'OJnouto; 

rr~ gratificação natalina, 

III - a.dicionol por tampo do eerviço 1 

IIJ - o.dioional pelo exero~io do atividade insalubres ou peri(!Ocno; 

V - adioionol pela llroataçêío do serviço o.xtraordinári ol 

VI - o.dioionul notun1o 1 

VII - adioionol do i'Óriuo . 

SUESEÇÃO I 

DA URATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 

DE DIREÇ!O, CHEFIA 00 ASS&SSCJRA!illl'l'O 

Al·t. 480 - Ao funcionário investido em função de Direção, Chefia ou Assessora- . 
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mento é devida uma gratifio119ão pelo seu exero!~io. 
§,lo - Os valores ou percentuais de gra.tifi0119ão, bEI!I como os critérios de in

oorport.9ão, utiliz119ão progressiva e substi tu19ão serão estabelecidos Elll lei espeo!f!. 

oa. 

Art. 49° - A gratifio119ão ·fll!otalina oorresponde a 1/ 12 (um doze avos) da rEIIIJ:!. 

ner119ão a que o funcionário fizer jus no mês de dezEI!Ibro, por mêe de exero:!oio ~ re!, 

peotivo ano, 

§ 10 - A gratificação será p~a até o dia 20 (vinte) do mês de dezEI!Ibro de C!. 

da ano. 

§ 20 - O f'unoioné.rio exonerado )roroeberé. sua gratificlli,)ÍÍO natalina, proporei~ 

nalJDente aos meses de exere!cio, calculada sobre a remunera9ão do mês da exonera9ão. 

§ 3° - A gratificação natalina não será oo~siderada para oáloulo do qualquer 

vantagem pecuniária. 

SUBSE71IO III 

DO ADIClctW. PQt TliNPO DE Sl>RVIÇO 

Art . JOO- O adiuiono.l por tunpo !.lu oorviço Ó llovidv u ra::?i.o olo lll ~~ (tun po r uo!!. 

to) por ano de eervi9o efetivo , incidente sobre o vencimento . 

§ 10. - O funcionário fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o 

anuênio. 

§ 20 - Não sera computado para os efeitos deste artigo, o tempo de eorvi9o que 

exceder o limite constitucional do aposGntadoria. 

~OJ.l'rf 

DOO ADICicw.IS DE INSWJII\1!\\I):S Pl PIDIC\ILOOIDA.IlS 

Art.51o - Os funcionários quo t r abalham com habituali dade em locais insalubres 

ou em contato permanente oom substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, 

fazan jus a um adicional sobre o vencimento do car@J efetivo. 

§ 10 - O funcionário que fizer jue aos adicionais de insillubrida.de e de pericl:!. 

lbsidade deverá optar por um deles . 

§ 2° - O direito aos adicionais provlo..ull neste artip,o, coosn com n. olimitto.9ÕO 

dae condiçÕes ou doe riscos que deram causa a sua concessão . 

§ 30 - Na oonoeeeão doe adicionais de in ~a.lubritla.d.o o do pcl'iculooidLJ.do1 bem 

como, no exer cÍcio dessas atividades , serão observadas as sitUB.9Ões e condiçÕes esta

belecidas em legis!B.9ão especÍfica, 

DO ADICI<l!AL PCE Bm1IÇO EmWJRlll.IWuO 

Art. 52° - O serviço extraordi~rio s erá r emuner ado com acréscimo de 50%(ciu 

quenta por cento) em relação à ho~a normal de trabalho, 

Parágrafo anico - O eervi90 extraordinário será. utilizado para iltendor à si

t UB.9Ões excepcionais o temporárias, raspei tado o limite m5.xirno do 02 (duns) horas 

por jornada. 

SUDS~ÃO VI 

DO ADIClCllAL IWl'UltNO 

Art. 53° - O serviço noturno , preutado em horário compreendido entro 22(vi.u 

t e e duas) horas de um dia e 05 (cinco ) I ' 1\0 do dia BO(lllintn, tcrn o va.lox--hora 1 

acrescido de 251> (vinte c cinco ppr c<Jnto) ('Omputando- or n<1'l hora com 52'30 ' ' (oin

quenta e dois minutos e trinta ea~xndoe). 

Parágrafo Onico - Eln se tratando de s erviço extraordinário 1 o acréscimo de 

que trata este artigo incidirá. sobre a sua remunera9ão. 

DO ADICIOIW. DE J1Jws 

Art . 540 - Será pago ao funcionário, por ocasião das fÓriao , \.U1l o.dioiona.l ' 

correspondente a 1/3 (um te~o) da rem\mer119ão do portod? daa fÓrias. 

Parágrafo Único - No caso do funcionário exercer fun9ão de Dir e9ão , ohof~a 

ou assessoramento , ou ocupar cargo em comissão, a respectiva ~1tncron sorn consi 

derada no oáloulo do adicional de que trata esto artico. 

CAPÍTULO III 

Art. 550 - O funcionário fará jus a 30 ( trinta) dias de férias, quo podan ' 

ser aC\JOuladae1 ati o máximo de 02 (dois) pertodos1 no interesse da administr&9ão 

ressalvadas as hipoteeee em que haja dispoei9Õee especÍficas . 

§ 1° - Para o pritneiro pertodo aquisitivo de férias serão exig1d.ol 12 (dou) 

meses de efetivo exero!oio. 

§ 21 - 1J vedado levar à oonta '" f'eria1 qualq~r tllta 4• 111"1190. 

§ 30 - As férias poderão ser interrompida~ , exolusiVBlllente, por motivo de '' 

calamidade pÚblica, oonvoo119ão para juri1 servi9o militar ou eleitoral, ou por m~ 

tivo de superior interesse pÚblioo. 

Art. 560 - O pagamento da rE111uner119ão das férias será efetivado até 02(dois) 

dias antes do in!oio do respectivo per!odo, 

§ 10 - t: faoul tado ao funcionário reverter 1/3 (um · ter9o) das férias Elll abo

no .peouniário, desde que o requeira com pelo menos 60 (sessenta) dias de anteoedêu 

oia. 

§ 20 - No oáloulo do abono peo~ário será considerado o valor do adicional 

de féri.a11. 

Art. 570 - O funcionário que opera direta e permanentemente com Raio X ou 

eubetânciae radiota.ivae gozará de 20 (vinte) dias ooneeoutivoe de férias, por SEI!I

estre de atividade profissional, vedada em qualquer hipÓtese a acumulB.9ão. 

Parágrafo ttnico - O funcionário nP"+" artigo não faz jus ao abono pecuniário. 

CAP1TuLo IV • 

llA.S LICaiÇAS 

SEÇÃO I 

mSPOSIÇÕES OEIIAIS 

Art. 580 - Conoeder:se-á ao funcionário lioeJ19ar 

I - por motivo de doe119a an pessoa da fam!lia1 

II - por motivo de afastamento do cÔnjuge ou companheiro ! 

III - para o sorvi9o militar, 

IV- para atividade polft ica1 

V - prêmio de assiduidade! 

VI - para tratar de intereeee particular, 

VII - para desanpenho de mandato classista. 

§ 1° - A lioen9a prevista no inciso I será precedida de exame por médico 

ou junta médica oficial: 

§ 2° - O funcionário não poderá'pe~aneoer em licon9a da mesma espécie 

por perÍodo superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos casos doe incisos ' 

1! 1 III, IV e VII . 

§ 3° - t vedado o exer o! oi o de atividade r EI!Iunerada , dura.'lte o pertodo de 

licença pr evista no inoieo I deste artigo • . 

Ar t • 59° - A licen9a concedida dentro de 60 (sessenta) dias llo término de 

outra da mesma espécie será considerada como prorro~ão . 

SD;:lo n 

DA. LICENÇA POR JloriVO DE DOmÇA 

Rt PESSOA DA. FAMÍLIA 

Art . 6Qo - Poderá ocr c:oncodida a licença ao funcionnrio por motivo 

doen9a do cÔnjuge ou companheiro , padrasto ou madrasta, ascendente, enteado 

colateral coneangufneo ou afim até o s egundo grau civil. 

do 

e 

§ 1° - A licen9a somente será deferida se a assistônoia dlrota do í'unci2, 

nár io for indispensável e impossibilitar a prestação simultânea do exercÍcio do 

cargo , 

§ 20 - A licença será concedi 1em projufzo da remuneração do cargo cf_! 

tive , até 90 (noventa) dias , prorrogn"•·l por até 90 (noventa) dias , mediante P!, 

r ecer de junta médica, e 1 exer cendo estes prazos , sem r emunorB.9ão . 

SEÇlO III 

DA. LICENÇA Pai .A.FAm'f..MENTO DO Ct'.NJUCIE 

Art , 61 o - Podoró. ser concedida licença ao t'unoio~u1rio pura ucump!U lha.r co!!. 

jugo ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do territÓrio nacional , 

ou exterior ou para o exer cÍcio de mandato eletivo doe Poderes Executivo e Legi!, 

l ativo . 

Par ágrafo Único - A lioen9a será por prazo indeterminado o ean ranunora9ÍÍO. 

SD;Io IV 

Ill LICERÇA PARA O SFJrVIÇO Nl.LITAR 

Art. 62° - Ao funcionário convocado para o eervi9o militar s erá concedida 

licença, no forma e condi9Ões previstas na legisl8.9ão ospoo!fica . 

Parágrafo Único - Conolufdo o Serviço ~li li tar , o func\or.ário terá até 30 

( trinta) dias sau remuner119ão para reassumir o exero!oio do cargo, 

Art. 63• • O i'wtoiounrio torA IU.roito 11 l:Luou~c., 01.111 rnnwlur,~~,~í.to, U.IU'IliiVO 

o p1nodo q\1.1 mediar entre a wa 11oollla Clll ~nve119io p&Mid.Í.ria, oomo oand.i~ 

to a ~errao eletivo, 1 a vhpora do l'lliltro. 41 1111o oand.id.AtiU'a. . 

-



§ 10 - O funcionário oandidato a. cargo eletiw na loca.lide.dê' onde deaESnpe

nhz. BuruJ fun9Õea e que o:tel"}a. cargo de dire9ãç 1 chefia, aeeoseoremento 
1 

a.rreca· 

dagíio ou fiBoati21i9ã.o 1 dele será. afastado, a. partir do dia imediato &O do - re

gistro él.e eua c-E>ndid!\turn, atá o 15~ (décimo quinto} dia seguinte ao do pleit9, 

§ 2g -A partir do regist~ da candidatura e até o 15a (décimo quinto) dia 

aeguinte ao da eleição, o servi.dor fará. jus à licença como se IJil efetivo exerci 

aio estivesse. 

SFJJão VI 

Art. 64g - ApÓs cada quinquênio ininterrupto de exercÍcio, o funcionário 

fará. .jus 9:03 (três} meoes do licença, a título de prêmio por a.Dsiduic.tlill:e, com a 

rESnunera.çã.o do cargo efetivo, 

§ 1a - E facultado ao funoionáriq fracionar a licença de que trata este a~ 

tigo ESn at.é 03 (três} pareelas, 

§ 2a - Os períodos de licença-prêm~o já. adquiridos e não gozados pelo funcio 

nâ.rio que vier a falecer, serão convertidos ESn pccunha, em favor de seus benefi 

ciárioa da pensão , 

Art. 65a -Não será. concedida lioe:'lça.-prêmio ao filllcionário que, no período. 

aquisitivo' 

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 

Il :. afastar-se do cargo ESn virtuds de1 

a} licença por motivo de doença. an pessoa da famÍlia, sem ranunera.çao; 

b} licença para tratar de interesses particulares; 

o} condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva; 

d) afastamento para acompanhar cÔnjuge ou companheiro. 

§ 1a -As faltas injustificadas ao oerviço retardarão a concessão da licen

ça prevista neste artigo, na proporção de 01(\.ml) mês para cada falta. 

§ 2a - Fica limitado ESll até 1/3 (un terço} da lotação, da respectiva unidade 

administrativa., o número de funcionários an gozo simul tâ.neo de licença-prêmio. 

§ 30 - t facultado ao funcionário converter em dobro o tempo de lioença-prê

_mio1 para efeito de aposentadoria, 

DA LICENÇA- PARA TRATAR DE INTERESSES PAR'l'ICULl\RES 

Art. 662 - Poderá ser concedida a.O funcionário estável, a critério da admi

nistração, licença sru rESnuneração, pelo prazo de até 02 (dois} anos consecutivos, 

para o trato de assuntos particulares, 

§ 10- A licença poderá ser interrompida, a qual~uer tempo, ·a pedido ou de 

of:fcio, 

SN;lO VTII 

M LICENÇA PARA O DESEIM>ENHO DE NANDA'l'O CLASSISTA 

Art. 672 - t assegurado ao funcionário o direito à licença para o dcmpenho 

de mandato' em associação de classe, Sindicato representativo ~ categoria ou enti

dade í'ieoalizadora. da profissão, com a rcm\Uleração do cargo efetivo. 

§ 1a - Somente poderão ser lioen9iados servidores eleitos para cargos de 

direção ou representação nas referidas en~idades, 

§ 2o _ A lioe~ga. terá du:!.'ação igual à. do mandato, podendo ser prorroeada, 

caso de reeleição, e por uma única vez, 

no 

Art. 682- O funcionário poderá sor oodido po.ra tor oxoroioio on outro órgão 

OU· entide.d.eSI 

I - do Governo Federal, sadia~ no Eotadol 

II - d.o Governo d.o Estado do Arila.pá1 

J.I! - de outros ~!unio!pioa do Estado, 

§ 10 - Nas oed9noias previstas neste artigo, o Ônus da. remuneração eorá. do 

ôrtji.o ou ontidrfe oesoi.otlâ..tin • 
... 

§ 2g - A cesoão fl!.l'"so-é. med.i.c.nte 1\wtl!rla :~m.blioada. no Diário OU cial do 

Eeta.do , 

:u 

Art.69D - Ao funo!on&c:!.o inVestido 001 manc';ato cl Q'GJ.vo a.plio<llõl-ee El.O cegt>:in_ 

tes di~sigÕa~~ 

~~~~v~=:::t:.=~~':~~~~~ .. ~~::=.~::n~~~o .'~::=~'·· 

li • invostidiJ'liO ' milndato de Prefeito, será afastado do- cargo,· sendo-lhe ' 

fa.oulta.do optar pela BWl ranuneração; 

III - investidO no mandato de Vereador1 

a} hn.vendo compatibilidade de horário, perooberó. M vc.ntageno do vov: oa:t'

SO 1 SEmi prejU:Ís;o de. l'Eml\Ulcração do ca.rgi:J el etivo 1 

b) n~ ha.vend.o compatibilidade do horário, aerá afastado do cargo,· sendo

lhe t'àoultado optar pela eua rro~unera.ção. 

Parâgrafo Üni·eo - No ca.eo d<J afastamento do cargo, o f uncionário contribu4,_ 

rá para seguridade sociD.l como se em exercício estivesse. 

CAPÍTULO VI 

Art. 70° - San qUJJ.lquer prejU:Í~o, po<Wrâ. o se'T'V"idor ausentar-se do .aervi.ço: 

I - por 01 (vm) dia, para doação de sangue; 

II - por 02 (dois) _dias, para aÍistor-so como oloitor; 

III -por 08 (oito) dio.e consecutivos em razão de: 

a) oas!llllento; 

b) falecimento do cÔnjuge, c01npanheiro 1 pa.is, madrasta ou padrasto, filhos, 

enteados, monor sob guarda ou tutela e innãos; 

Art. 712 - Poderá oer concedido, horário especial ao funcionário estudru1te 1 

·quando comprovada a incompatibilidade en·h·e horário escolar e o da roparhgão, ean 

prejUÍzo do exero:fcio do cargo. 

Parágrafo Único - Para efeito do disposto nes";e artigo, ser~ exigido. a · co!!!_ 

pensaçã.o do horário na repartição, reepoi t .a.da a jornada oananal do tra.bo.lho. 

C.AP!TULO VI! 

00. TEilPO DE SERVIÇO 

Art. 72a - Considerar-se- á como ternpo de servi.ço pÚblico, o prestado à União, 

Estados, l·!unidpios e autarquias em geral. 

Parágrafo Único- Será'contado para ~odes os efeitos o tempo do serviço pre~ 

tado às forças annadaa. 

Art. 73Q - A apuração. do tempo de servi.ço será feita em dias, que serão con

.vertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias. 

Parágrafo Único - Feita a conversão, os dias restantes, até cento e oitenta 

.e.·dois, não serão computados, arredondando-se para wn ano quando excederESD este 

número, para efeHo de aposentadoria. 

Art. 74Q - .Além das ausências oo servi.ço previstas no artigo 70, são consi

derados como de efeti\~ exercÍcio os afastamentos em Virtude de: 

I -férias; 

II ·- cxerdcio da oo.rgo em coroisoão ou €quiv9lente, an órgão ou entidade dos 

Poderes da União, do Estado e MuniCÍpio observada 3.0 disposiÇÕes deste Estatuto; 

III - desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, 

para promoção por 1nerecimento; 

IV - juri e outroo serviços obrigatÓrios po.r lei; 

V- licença; 

a} à gestante, à adotante e à paternidade; 

b) para tratamento da prÓpria Be.Úde, ate 02 (dois} anos; 

exceto 

o} para o desempenho de mandato .ilaseista, ~xoeto para efeito de promoção, 

por merecimento; 

d) por motivo de acidente em servi.ço ou doença. profissional; 

e) prêmio por asoiduidade; 

f) por convace.çã.o para o serviço militar; 

g} po.rtioipo.ção em compotic;Üo desportiva muuiciprü, ootmltuil Oll nuuioll(il, 

Art.750- Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidades · 

I - o tESnpo do servi.ço pÚblico prestado à Úniã.o, aos Estados, l·lwliCÍpios e 

Diat,ri to l!'ederll.11 

II - A licença para o tratamento de eaúde de peaeoa da famÍlia do funcionário 

ocm rem\Uloração i 

III ~a. licen9a para atividade pol!tioa.1 no caso do artigo 63, §2°1 

IV - o tempo correspondente ao desanpenho de maml.o.to el etivo federal, !lBto.d!:!_ 

a1 o municipal, anterior à invoatiduta. no cargo. 

Pa.rá.grafo Único - fJ vedada a oontagan =ula.tiva de tempo do scrvi.ço prcst~ 

do concomitantemente ESn ma;l.s de um cargo ou fun9ão de Órgao ou entidades doa Pode

res dt. União 1 Estado, Distrito Federal, ~lunioÍpio, autarquia, fundação pÚblica, e2_ 

oiedede de economia mista e empresa pÚblica.. 

A1~. 7wR ~ ~ a.ooogurado ao funcionário o direito de r~uerer à Prefeitura. ' 

Hunioipal de Cutiào1 c;n defesa. de direi to ou intereose leg( time . 

§ 12 - O rtq,uer.illlentq será dirigido e.:o Prefeito, 

.§ 2~ .:. O roqu~rilllanto dE!',rem ser doepaoha.do o decidido no prazo do 05(oinoo) 

dias,' 

§ 3~ - oqbor5 roaurso das dooieÕeo proferidas. 

§ 4v - o prazr> pore. interposi9ão de reourno â de YJ (trinta) dias, a 'bontar 

da pu'llliC8.9ã.o ou da oiênçia da decisão. 
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Art. 77°- são deveres do funoionário r 

I - exercer com zelo e dedio89ão as atribuiçÕes do oargor 

II - ser l eal às unidades administrativas a que servir! 

III - observar as nomas legais e regulamentares, 

IV - t:uroprir as ordens superiores, exceto qUBlldo manifestamente ilegais! 

V - atsnder com presteza, 

a.} a.o pÚblico em geral, Prestando as infomB9Ões requeridas, r~salvadas 

as protegidas por sigilo; 

· b) à expedição de documentos requeridos para defesa de direito ou esolareoimed 

to de sitUB9Ões; 

VI - levar ao oonheoimsnto da autoridade superior as irregul.à.ridades que tiver 

ciência an ra.zão do cargo; 

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimÔnio pÚblico; 

VIII - guardar sigilo sobre os assuntos da repartição; . 

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

X - ser assÍduo e pontual ao serviço; 

XI - tratar com urbanidade as pessoas! 

XII ~ representar contra. ilegalidades, omissão ou abuso de poder; 

Parágrafo Único - A r epresant&(}ão do que trata o incieo XII eorá oncnminhnda ' 

pela via hierárquica, assegurando-se ao representando ampla defesa. 

CAP!TuLo li 

DAS PROIBIÇtlrn 

Art . 780 - Ao funcionário é proibido! 

• I - ausentar-se do serviço durante o exp.ediente, sem prévia autorização 

chefe imediato! 

li - retirar, sem autorização, qualquer documento ou objeto da repartição ; 

III - reoursar fé a doo\.lllsntos pÚC,lioosJ 

do 

IV- reter i njustifi cadamente, dooumentos , ,prooessos ou execução de serviços! 

V - promover manifest&(}ão de apreço ou desapreço no recinto da reparti9ão1 

VI - cometer a pessoa estranha à repartição, o· 'desempenho de atribuiçÕes 

eua responsabilidade ou do sou subordin!ldol 

VII - coagir ou aliciar subordinados no s entido de f iliarem-se a associação 

profissional ou sin~;~al, ou a partidos polÍticos; 

de 

VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cÔnjuge , 

oompanhiro ou parente até o segundo grau oivilJ 

IX - valer-se do cargo para lograr ·proveito pessoal ou de outrem, em detrimento 

da di!)nidade da fun9ão pÚblica; 

CAPmiLo III 

Dl ACt.NUI..\ÇlO 

~· 79° - ~ vedada a acumulação remunerada de cargos pÚblicos, ressalvados, e,! 

alusivamente , os casos previstos na Constituição Federal. 

§ 1° - A proibição de ao\.lllular estencte-ee a cargos, empregos e funçÕes em :oau

tarquias, fundaçÕes pÚblicas , empresas pÚblicas, sociedade de economia mista da União, 

'do Estado e dos MuniCÍpios, 

~ 2A - A acumul&(}ão de cargos , a.;!.nda que lÍoi ta, fica rigorosamente oondici!!_ 

uad.a ô. oomprovQ.9ÍÍO do compatibilidade dG horários. 

§ 30 - O fwlcionó.rio regido por osta Loi , quo Bc\.lllu.lnr liuitwnoubo 02 (dois) 

cargos efetivos, quando investido etn cargo de provimento em comissão, ficará afas

tado de ambos os cargos efetivos. 

Art. aoo - o funcionário r esponde civil , psnal e administrativamsnte, penal 

e administrativamente, pelo exercÍcio irregular de suas atribui9Ões . 

Art. 81A - A responsabilidade civil, decorre de ato comissivo ou omi ssivo1do . -
leso ou culposo, que resulte em prejUÍIIíO a erário ou a terceiros. 

§ lA - A indsnização de prejUÍIIíO dolosamente causado ao er~io somente s~ 

liquidada no forma previ ata no artigo 401 na falta de outros bens que assegurem a 

execução do débito ~ela via judicial . 

§ 2° - Tratando-se de danos causado~ a terceiros , responderá o f uncionário 1 

perante a fazenda do MunicÍpio, em ação r egressiva. 

Art.82A - A responsabilidade penal abrange os crimes e contrave119Ões imputa

das ao funcionário, nessa qualidade. 

Art. 830 - A reaponsabilidade civil-administrativa r esulta de ato omissivo 

ou oomiseivtl, praticado no de&EIIIpenho do cargo ou tun9ão. 

Art 84°- Aa a&D9Ões civis, penais e adminietrativaa 1 .são· independen~• entre 

, . •i 1 podendo &ollllul&l'-ee. 

Art. 850 - A responsabilidade administrativa do funcionário será afastada no 

caso de absolvi9ão criminal :tue negue a existência do fato ou a sua autoria. 

Art. 86D- São penalidades disoiplinaresa 

I - Advertência! 

II - Suspensão, 

III - Demiaeão1 

IV - Cassação de aposentadoria ou disponibilidade! 

V - Destituição de cargo em comissão 1 

VI - Dispensa de função gratificada. 

Parágrafo Único - Na aplicação das penalidades, ser ão consideradas a natu

reza e a gravidade da infração cometida, os danos causados a.o serviço pÚblico, as 

oirountâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. 

Art. 87 - A advertência será apli cada por escrito, nos casos de violação 1 

de proibi9ão constante no artigo 78, incesos I a VIII e de inobesorvânoia de dever 

funcional previsto em Lei, regulamentação ou norma interna, que não jus t i fique im

posição de penalidade mais grave. 

Art. 88 -A suspensão será apl icada em caso de reincidência das faltas pu

nidas com advertência e de violação das demais proibiçÕes que não caracterizam in

fração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias, 

Parágrafo Único - Quando houver conveniência administrativa, a penalidade 

de suspensão poderá ser convertida em multe, na base de 50'% ( oinquenta por cento) 1 

por dia de remuneração, ficando o funci onário obrigado a permanecer em serviço. 

Art. 89 - As penal idades de advertência e de suspensão terão seus regi!tros 

cancelados, após o decurso de 03 (três) e 05 (cinco)anos de efetivo exercÍ cio , res

pectivamente, se o funcionário nao houver, nesse per!odo, praticado nova infração 

disciplinar. 

Parágrafo Único - O cancelamento da penalidade, nao surtirá efeitos retro-

ativos. 

Art. 90 - A demissão será aplicada nos seguintes oasosr 

I - crime contra a administração do municÍpio! 

li - abandono do cargo! 

III - inassiduidade habitual! 

IV - improbidade administrativas! 

V - incontinência pÚblica e conduta escandalosa na repartição; 

VI - insubordinação grave em servi901 

VII - Ofensa fÍsica, em serviço, a funoionárío ou a particular, salvo em 

legÍtima defesa proprla ou de outrem; 

VIII - aplicação irregular de dinllliro pÚblioo1 

IX - Revel ação de segredo do qual se apropriou em razão de cargo! 

X - Lesão aos cofres e dilapidação do patrimÔnio municipal! 

XI - Corrupção 1 

XII - ac\.lllulação ilegal de cargos, empregos ou funções pÚblicas! 

XIII - Transgressão do inciso IX do artigo 78. 

Art. 91 - Verificada em processo disciplinar a acumulação proibida e prova

da a boa-fé, o funcionário optará por um dos cargos. 

§ lD - Provada a má- fê , perderá tambrm o cargo que exercia a mais tempo e 

restituirá o que t iver percebido indevidamente . 

§ 20 - Na hipÓtese do parágrafo anterior , sendo um dos cargos, emprego 

ou fun9ão exercido em outra entidade, a demissão lhe sará comunicada. 

Art. 92 - Será cassada a aposont adoria ou a dispouilJilidado do lnutivo 

que houver pratieado 1 na atividad~1 falta punÍvel com a demissão. 

Art. 93 - A destituição de cargo em comissãO exercido por pessoas estr~ 

nhas ao quadro de pessoal será aplicada nos casos de infração sujei ta às pena

lidades de suspensão e de demissão. 

Parágrafo Único - Canstatada a hipotese de que trata este artigo, a e~ 

neração efetuada nos termos do artigo 361 será convertida em destituição 

cargo em comissão. 

do 

Art. 94 - A demissão ou a. desti tui9ão de cargo em oomiesãõ, nos casos 

dos incisos· IV, VIII, X e XI do artigo 901 implica a indisponibilidade dos 

bens e o ressarcimento ao erário, sem prejUÍzo da açRo penal cabÍvel. 

Art . 95 .- A demissão, ou a desti tui9ão de cargo m C<f~issão por infrl -

gÔnoia do artigo. 78, inciso IX, incompatibilize. o e:x.-funoionário, para nova. 

investidura em cargo pÚblico municipal, pelQ pra~o de 05 (cinco) anos . 

. Pará8raro Onioo - N"'110 poderá retornar ao uorviço pÍblioo mwlioipa.l 1 o 

funoioni.rio que for dt11i tido ou d .. ti tu!d.o do O&rF tm oomi11io por infri1Ônoia 

do artigo 901 ipo:l.101 I 1 ino1101 I 1 IV1 VIU, X e XI, 

• 
~ Artl . 96 • Oonti,.u'to a'olndcno d.e oaiF a a~o~~inoia inhnoiol\ll de tl.lnoio• 

núio 10 a.mvo por mab d.e 30 ( ~nn;a) lU~ oonaeo~&Uvo•• 
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Art . 97 - Endende-ee por inaeeiduidade habitual, a falta ao serviço, sem 

causa justificada, por 60. (sessenta) dias, interPQladamente , durante o período ' 

de 12 (doze) meses. 

Art. 98 - O ato do imposição da penalidade invocará sanpre o fw1damento 

legal e a causa da sanção disciplinar. 

Art. 99 - As penalidades disciplinares serão aplicadas: 

I - pelo Prefeito l·lunicipal, qUB.ll.do se tratar de demissão, cassaçao, de 

aposentadoria ou disponi·bilidade, destituição de cargo em comissão, e suspensão 

de· mais de 30 (trinta) dias; 

II - pelo chefe da repartição, quando se tratar de suspensão de até 30 

(trinta} dias ou advertência. 

Art. 100 - A ação disciplinar prescreverá: 

I - em 05 (cinco) anos, quanto à infraçÕes punÍveis com demii)são, cassa

ção do aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 

II - em 02 (dois) anos quanto à suspensão; 

III - em 18o (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

§ l R - O prazo de .preecrição começa a contar da data em que o fato se to~ 

nou conhecido. 

§ 2R - Os prazos de prescrição previstos na Lei penal apliaam-oo às infr~ 

çõoo disciplinares capituladas também' como orime. 

§ 3R - A abertura de sindioÔJloia ou a instauração de prooosso disciplinar 

interrompe a. protJarlt;ÍÍo 1 até t1. dooii!ÜO fiual profo:d.dtl. p!lr autoridndo oompotên-

te. 

§ 40 - Interrompido o curao da presori<;ão 1 o prazo comMax·á u. conttJ.r 

partir do dia que cessar a interrupção . 

TÍ'l'ULO V 

DO PROCE550 AllUNim'HATIVO DISCIPLlNAR 

CAPÍ'l'ULO I 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 101 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço pÚ

blico do l·lunioÍpio é obrigada a promover a 'sua apuração imediata, mediante sin

dicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla d~ 

fesa . 

Art. 102 - As denúncias sobr e irregularidades serão objetos de apuração , 

desde : que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam fonnu

ladaa por escrito, confirmada a autenticidade. 

Parágrafo Único - Quando o fato narrada não configurar evidente infração• 

disciplinar ou ilÍcito penal , a denúncia será arquivada, por falta de o?jeto . 

Art. lO 3 - A sindi oância poderá resultar: 

I - arquivamento do proceseo1 

II- aplicação' do penalidade de advertência ou suspensão até 30 (trinta) 

dias; 

III - Instauração de prcceeeo disciplinar. 

§ 1° - O prazo para a conclusão da sindicância não excedérá 30(trinta) di 

as . 

§ 2R - Sempre que o ilÍcito praticado pelo funoionárioensejar a imposição 

de penalidade de suspensãO por maia de 30 (trinta) dias , de demissão, cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituiçãode cargo em comissão , será abri 

cratÓria a instauração de processo disciplinar. 

CAPÍTULO II 

DO llfABTAKENTO PREVEllTIVO 

Art. 104 - Como medida cautelar, a autoridade inatauradora do processo di~ 

plinar, poderá determinar o afastamento do funcionário envolvido em irregularida-

de, do exercicio do cargo pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejUÍzo 

r emW1eração. 

Paráarafo :lnico - o afaatamortto poderá sor prorrogado umo. voz por ieual pr.9:, 

zo, findo o qual sesearão seus afoitos , ~nda que não conclUÍdo o processo , 

CAPÍTULO IU 

DO PROCESSO DlSClPLINAR 

Art. 105- O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar respon

sabilidades de funoionãric, ~or infração cometida no exercÍci o de suas atribuiçÕes 

ou que tenha rel~ão com as atribuiçê:os do :cargo em que se encontro invcbtido. 

Art. 106 - O processo discipli nar será conduzido por comissão composta de 

03 (três) funcionários designados pel a autoridade ,competente que indicará., um den

tre eleu1 o fJBU pr!lsidente. 

§ lQ - A comissão terá como seoretârío o fwlcionério designado par seu 

presidente, poda."l<io a indicação recair em um de seus membros. 

§ 2A -Não poderá participar de comissão ·do sindicânci~ ou de inquéri to, • 

oônjusei companhei ro ou parente do acusado, eronot>,®.ú~c" ou afjm, an linha l'et .;. ou 

col ateral, até o terceiro grau. 

Art. 107 - A ·comissão exercerá suas atividades com independência e imparci 

alidade, assegurando o sigilo necessário ·· à elucidação do f ato 1 ou exigido pelo 

interesse da administração. 

Parágrafo Únipo - As reuniÕes e ae audiências das comissÕes, te~ao cará -

ter reserva.do.1 

Art. 108 - O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 

I - instalação, com a publicação do .ato que constituir a comissão• 
. ' 

II - inquérito administrativo , que compreende instrução, defesa e relatá-

rio; 

III - julgamento . 

Art. 109 - O prazo para conclusão do processo disciplinar não excederá 60 

(sessenta) dias, contados a partir da data de publicação do ato quo constituir a 

comissão, admitida sua prorrogação ~or igual prazouquando as circw1etâncias o 

exigirem, 

§ l R - Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus 

trabalhos , ·ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatário. 

§ 2R - As reuniÕes da C2miesão serão registradas ~ ata, que deverão det~ 

lhar as deliberações adotadas, 

Art. 110 - o inquérito e.dminiatru.tivo obedoooi'ÍI ao lil'ino!pio do uoiltl:'adi

tório1 assegUrada e.o acusado ampla dofoaa., com a utili~açno dos moiofi o r ecursos 

admitidos an direi to . 

Art. 111 - Os autos da sindicância intll!P:-nrão o prooooao disciplina.r , cQ_ 

mo paga infonnativn da inatru9ão. 

Parágrafo Onico - Na hipÓtese de o relatório da sindicância oonoluir que 

a infração está capitulada como lÍcito penal, a autoridade competente encaminha, 
rá' cÓpia dos autos ao blinistério PÚblico, independentemente da imediata instaur~ 

gão do processo disciplinar·. 

Art 112 -Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoime~ 

to, acareaçÕes , investiBaÇÕes e diligências cabÍveis, objetiVWldO a coleta de 

provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos o peritos, de modo a permitir' 

a completa elucidação doe fatos . 

, Art 113 - ~ assegurado ao funcionário , o direi to de ncompanhar o pro coe

so pessoalmente ou através de proeurador, arrolar e reinquirir testemwlhas, 

produzir provas e contraprovas e formular requisitos, quando se t ratar de pro

va pericial. 

§ lR - O presidente da comissão poderá denegar pedidos coneidoràdoe im

pertinentes , meramente protelatÓrios, ou de nenhum interesse para o esclareci

mento doe fatos • 

§ 2R - Será indeferido o pedido de prova pericial , quando a comprovação 

do fato independer de conhecimento especial de perito. 

Art. 114 - As teatemwlhae serão intinadaa a depor mediante mrutdlldo expe-

dido pelo presidente da comissão, devendo a so(lUilda via, com o ciente do intima

do, ser anexada aos autoe. 

Pnrnero.fo Onico - se· a tostc1nw1hn for oorvidor pÚblico, ti <'Xl'<'<liviiu U.o 

mandado será imediatamente comunicada ao chefe àa repartição onde sorve, infor. 

mando o dia e a hora marcados para inquisição. 

Art. 115 - O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não 

sendo permitido trazê-lo por escrito . 

§ 10 - As testemunhas serão inquiridas separadamente . 

§ 2R - Na hipÓtese do depoimento contraditÓrios o quo eo infinn<"m, proc.Q. 

der-se-á a acareação entre os depoentes. 

Art. 116 - ConclUÍda inquiri9ão das teetemwlhaa, a comissão prcmovorá o 

interrogatÓrio do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 144 

e 115 . 

§ 10 - No caso de maia de um acusado, cada um deles será ouvido separa~ 

mente , havendo divergência ou contradigão sobre fatos ou circunstâncias , 

promovida a acareação entre eles. 

será 

§ 20 - O procurador do acusado podará 'assistir ao iutorrorr-1·tÓrio, ban co-

mo a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas pereuntae e 

reepoetae, facultando-se-lhe, porém, roinquirÍ-lae, por i ntormÓdio do prooidonto 

da comissão:. 

A:,-t. 117 - Quando houver dÚvidas sobre a sanidade mental do acusado , a cQ_ 

missão proporá autoridade competente que lhe seja suànetido a exame por junta mi 

dica oficial , da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. 
. f 

Parágrafo Onioo - O laudo pericial s erá apenao ao processo principal em 

auto apartado , 

Art. 118 - 'fipifioada a infração disciplinar, será formulada a indicação• 

do formulário, com o. especificação dos fatos a el e imputados .e das respectivas 1 

ptovae. 

, § 19- O indicado será citado por mandado e~edido .pelo presidente ~co

. missão para apresentar defesa esc ri ta, no prazo de 10 (dez) dias, asseguranck.-se-
ko-~-----..,.,====--==---====~.r.a.~·-:z=zut •K?W?e?n •a-• • · ,......,.,s- a ••-.. a·.-,.....,-....,....,~..._ _ _...=--....,--~====,. ..... ~---,,__.----------------------==~----al 
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lhe vista do processo na r eparti 9ão. 

§ 20 - Hsvendo 02 (doia) ou m&ia indioiadoa1 o prazo s erá oom\111 oom a ~ 

rB9ão de 10 (de~) dias e decorrerá no mesmo per!odo. 

§ 30 :. O pramo de defesa poderá ser prorrogado até o dobro , para diligêno!_ 

as reputadas indispensáveis . 

§ 40 - No oaao de reousa do i ndiciado 1 em apor o oi ente na CÓpia de ·oi ti 

9ão 1 o pramo para defesa contar-se-á da. data deola.ra.da1 am temo próprio 1 pelo 

mambro da oomiaaão que fez a oi t99ão , oom, a11si nat ura de duas t estEI!lu.nha.s. 

Art. 119 - O indiciado que mudar de residênoia1 ficar obri gado a oomun!_ 

oar a comissão o lugar onde poder á ser encontr ado . 

Art. 120 -Achando-se o indiciado am . lusa.r incerto e não sabido , será 

oi tado por edi tB.l 1 publieadQ no Diário Oficial e em jornal de oiroulB9ão l ocal 1 

para apresentar defesa. 

Parágrafo Onico - Na hipÓtese deste a.rtigp 1 o pr azo para defesa será de 

15 (quinze) dias a partir da publioa9ão no edital. 

Art. 121 - Será considerado revel o indiciado que, regulamente citado , 

não apresentar defesa no prazo legal. 

§ 10- A revelia será declarada., por termo, nos autos do rrooesso e devol 

verá o prazo para defesa. 

§ 20 - Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do 

processo, designará um funcionário como defensor dativo, ocupante de cargp de ni 
vel igual ou su,perior ao do indiciado . 

Art. 122 - Apreciada a defesa a comissão elaborará r elatório, onde res~ 

mirá as peças principais doa autos e mencionará' as provas em que se baseou para 

formar a sua convio9ã.o . 

§ 10 - O relatÓrio será aampre conclusivo , quanto à inocência ou a res

ponsabilidade do funcionário. 

§ 2° - Reconhecida a responsabilidade do funcionário, a comissão indic~ 

rá o diapositivo legal ou regulamente tranagrecJ,ido 1 bem como as circuatâncias 

~avante& ou atenuantes. 

Art. 123 - O processo disciplinar, com o r elatÓrio da comissão , 

remetidos à autoridade inetauradora, para julgamento. 

s~lo u 

DO .JtJinAIUm'O 

ser ao 

Art. 124 - No prazo de 10 (dez) dias , contados do recebimento do prooos

eo1 a autoridade julgadora proferirá a sua decisão . 

§ 10 - Se a penalidade a eer aplicada exceder a competência da autorida-

de inatauradora do processo, eete será Elloaminhado à autoridade competente que 

decidirá am igual prazo . 

§ 2° - Havendo maia de un indiciado e diversidade de sanções, o julgame!l 

to caberá à autoridade competente para a pena maie grave. 

§ 30 - Se penalidade prevista fo r a demissão, ou caasB9ão de aposentado

ria ou disponibilidade, o julgamento 'cabc1a ao Prefeito l·lunicipal. 

Art . 125 - O julgamento acatará o relatÓrio da comissão, salvo quando con 

trário às provae doe autos, quando a autoridade julgadora declarará a nulidade ' 

total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão , para 

instauração de novo processo. 

§ lg - O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo . 

§ 20 - A autoridade que der causa à prescrição de qualquer dos prazos , s~ 

rá responsabilizada na forma do Cap!tÚlo IV, do T!tulo IV. 

Art. 126 - Extinta a punibilidade pela preaori9ão 1 a autoridade julgadora 

determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do funcionário . 

Art. 127 - Quando a infrB9ão estiver oapi tulada oomo crime o proooseo di~ 

ciplinar será rametido ao Ministério PÚblico 1 ficando tranoladado na repartição . 

Art. 128 - O funcionário que responder o prooeeso disciplinar, só poderá 

ser e:xonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, apÓs a conclusão do Pl'Q. 

cesso e o 01.111primento, caeo haja penalidade. 

Art. 129 - Serão assegurados transportes e diáriasr 

I - Ao funcionário intimado para prestar depoimento fora da sede de sua 

r epartição! 

II - Aos membros da comissão o' ao seorotário , quando noooosnria r1 roaliz~ 

9ão de missão essencial ao esclarecimento dos fntos, fora da oodo dos 

trabalhos. 

Art. 130 - O processo disciplinar poderá ser revisto, a q,ua.lq,uer tempo , a 

pedido ou de ofÍoio1 quando 1e adusiram fatos oovos ou oirountânciae suaoet!veia 

de justificar a inooênoia do punido ou a in&deq,UB9ã.o da penalidade aplicada. 

§ 1° -Ela OMO da t&leoimento1 ausência ou desaparecido funcionário , Q.UA:l 

quer pessoa da tam!lia poderá req,uarer a reviaã.o ~ processo , 

§ 20 - No caso de inoapaoiad.e mental do t inoionário 1 a revieão 11rá lllq,lll:. 

rida pelo reapaot1Vo curador. 

§ 30 - No prooeSIIo revi11ional1 o onua da prova cabe ao requer ente. 

Art. 131 - O julgamento oa.berá à autoridade que aplicou a Penalidade, 
§ 10 - O prazo pa.ra o julgamento aeré. de 20 (vinte) dias, oont.ados do r! 

cabimento do processo , faoul ta.da a autoridade julgadora detemina.r diligências. 

§ 20 - Julgada procedent e a rev1sao 1 s erá declarada. s em efeito à penali

dade aplioa.da1 restabelecendo-se t odoa oa direit oa do funoioné.rio, oxoot o, an 

relB9ão à de~ti t ui9ão , que será convertida. Elll exonerB9ão . 

§ 30 - Da revisãO do processo não poder& reaul tar açavamento de penali-

dada. 

Art. 132 - O ~!unioipio manterá plano de seguridade s~toial par a o funcio

nário e sua fam!l ia, 

Art. 133 - O plano d~ Seguridade Social visa a da.r cobertura aos riscos 

a que est ão suje:l.tos o funcioné.rio e sua fam!lia1 e compreende bener!oios e 

B9Õea que estendam às seguintes finalidadesr , 

I - garantir meios de aubaistênoia nos eventos de doon9a1 invalidez, ve

lhice, acidente EID servi9o 1 inatividade, falecimento e reoluaão1 

II - prote9ão à maternidade, à dôB9ão e à paternidade! 

III - assistência à saúde, 

Parágrafo ~nioo - Os benef!ci os serão concedidos nos termos e condiQÕoa , 

definidos em regulamento~ observadas as disposi9Ões desta Lei. 

Art. 134 - Os benef! oios da plano do Seguridade Sooio.l1 oomproondom1 

I - quanto ao tunoionárioJ 

a) aposent ado;iaJ 

b) aux!lio natalidade! 

o) salário famlliaJ 

d) l i cença para o t r atamento de saÚde J 

e) licença à ges tante , à adotante e licença à paternidadoJ 

f) ~ioença por acidente em serviQOJ 

g) assistência à saÚdeJ 

h) gar antia de condiçÕes individuais e ambientais de trabalho eati! 

fatÓ:r i" • 

II - quanto ao dependentoJ 

a) pensão vi talÍcia e tempor ár ia! 

b) aux!lio funeral) 

o) nesistônoia à. oaúuo. 

Parágrafo Único - O recebirnento indevido de bcnor!cioo havidos por 

f r audes, dolo ou má fê , implicará devolução ao herário do total auferido, sem 

preju!zo da ação penal cabÍvel. 

CAP!TULO II 

DOS BENEFl CI OS 

BEÇl O I 

DA .&POSDfl'ADORU 

Art. 135 - O funcionário será aposentador 

I - por invalidez permanente , sendo os proventos intograia quando 

decorrentes de acidente ' am serviço , moléstia profissional , ou doen9a gravo, 

contagiosa ou incurável , especificp.da. em Loi, e proporoionnio noo domais oa

S08J 

II - oompulsoriamonto1 aos 70 ( ootonta) Q.ltOo do itil\(lt' • uom Jlrovcmioo 

proporcion&ia ao tempo de aerviQOJ 

III - voluntariamenter 

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de eorviço1 ao homem, o aoe 30 

(trinta) se mulher, com proventos intogro.iDJ 

b) ao e 30 (trinta) a.nos do ofetivo oxorc!oio !f!t funQÕoo do 

magistério, ao professor, e 25 (vinte o oinuo) MO& ao pro

fessora, com proventos intoaro.iaJ 

c) aos 30 (trinta) anos de servi9o 1 ae homem e aos 25 (vinte e 

cinco) se mulher, com proventos proporoion&is a sete tempo J 

d) aos 65 (seeaenta o oinoo) anos de idade lo homem o aos 60 

(sessenta) anos se mulher, cora provento• proporoionaia ao 

tapo de aervi9o . 

Parácrato Cnioo - Noe oa101 4o exe:o!oioe de ativid&4oe oono1dori4Ae 

i nul.ubrll ou Ptri101111 a apountad.ona o'o11rva:i o dJ.epo1to em loi 

"peoLtioa. 

A.ri. 136 - A apo~tntad.ona OOCIIP~I&na ""' ~~.Atom,ti o&1 1 deolar&da por 

ato, vi~Qrand.o a partir d.o dJ.& i.alodJ.&to kuelt f111 Q.\11 o tu.no1on&rto aUnlir a 

I 

• 
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idad~limite de permanênci a no serviço a t ivo . 

Art . 137 - A aposentadoria vol unt ária. ou por i nvalidez vigorará a parti r 

da data da publicação do r espectivo at o . 

§ 10 - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tra

tamento de saúde, por penedo i nferior a 24 (vinte e quat ro) ·meses. 

§ 20 - Expirado o prazo de li~ença e não ee1ando em condiçÕes de reassu~ 

mir o exercÍ cio do cargo ou de ser r eadaptado , o funci onário s erá aposentado, 

§ 30 - O l apso de t empo compreendido entr e o t êmino da licença e a 

publicaÇão do ato da aposentadoria será cons ider ado como prorrogação da licen-

ça. 

Art , 138 - O provento da ~posentadoria será calculado com base no venci -

ment o do·cargo efetivo, acressido das vantagens de car át er permanente , s endo 

i rredut ÍVel o previsto na mesna dat a e proporção , s empre. que se modificar a 

remuneraçao dos funcionários em ati vidades. 

Parágrafo Único - são est endidos ao,a inativos quaisquer bonof:Í:cioe ou 

vantagens posteriormente concedidos aos funcionários em ati vidades, incl usi ve ' 

q~~do decorrentes de ' transformação . ou recl assifi cação do cargo ou função 

que se deu a aposentadoria. 

em 

Art. 139 - O funcionário aposent ado 'com provent o propor cional ao t empo 

de serviço , se cometido de quaisquer das mol ésti as especificadas no artigo 135 

inciso I , passará a perceber provento .i ntegral. 

Art. 140 - Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será 

inferior a 1/3 (um. :berço) da r emuneração da atividade. 

Art . 141 - O funcionário que contar tempo de sei"riço para aposentadoria 

com provento integral , será aposentado. 

I - Com a remuneração do padrão da cl asse imediatamente superior a.que

. la em que se encontra posicionado; 

II - Quando o ocupante da Última classe da carreira com a remuner ação • 

do padrão correspondente , acresci da da diferença entro esse e o 

padrão da cl asse imediatamente anterior. 

Art . 142 - O funcionári o que tiver exercido função de direção, chefi a , 

assessor amento , assistência ou cargo em comissão , por período de 05 (ci nco ) 

anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gra

tificação da função ou remuneraçao do cargo em comi ssão , de maior valor desde 

que exer ci do por um perÍ odo m{nimo de 02 (dois) anos . 

§ 10 - Quando o exercicio da função ou car go em comissão de maior valor, 

não corresponder ac perÍ odo de 02 (dois) nnos, será incorporada a gratificação 

ou r<1nWJoruçno dn i'wlÇM ou cnrgu <!n uomlooüo immli:ü run<•J ll.n in l'u r·i<l l'• dt•n t r<' oo 

exercidos. 

§ 20 - A aplicação do dispost o neste arti go , exclui as vantaaens pr evis

tas 'no artigo 141, bem como a i ncorporação "de quintos" , pel o exercicio de f !J!!. 

çac gratificada, ressa.l vando o dir ei to de opção. 

Art . 143 - Ao funcionário aposentado será paga a gratificação natalina , 

até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro , em valor equivalente ac respect~vo Pl"2. 

vento , deduzido o adiantamento recebido . 

Art. 144 - O aUXÍl io- natalidade é devido à funcionária por moti vo de 

nascimento de filho, em quanti equivalente ao menor vencimento pago pelo l·luni

cÍpio , i nclusive no caso de natimorto. 

§ 10 - Na hipÓtese de parto mult iplo , o valor será acr escido de 50%(ci~ . 

quanta por cento), por nascituro , 

§ 20 - O auxilio será pago ao cÔnjuge ou companheiro func i onário , qlla!!. 

· do a parturiente não for funcionária. 

SE1,{10 I II 

DO s.uJru:o-FAMÍLIA 

Art . 145- O salário-famÍlia é 

por dependente econômico . 

devido ac funcionário ativo ou ao inativo 

Parágrafo 1tnico - Consideram- se dopendentee econÔmi co: 

I - O CÔnjuge ou companheiro e os .filhos, :inclusive os enteados até 

21 (vinte e um)a.nos de i~, ou se es ~udante, até 24 . C~ntc e 
\ .. 

qus.t:ro) anos de idaic ou, .. ae inválido' de qualquer idade; 

II - O menor de 21 (vinte c um) anos , que mediante nutorização ju

dicial, viver na companhia e as e:x;pen sas do funcionário, ou do 

ir.n.tiVOf 

III - a oe!le e o pe.i sem economia própria. 

Art, 146 - !("ao Be configura a dependência !.lcooomica. quando o beneficiá-

rio do salário-fem!lia perceber. rend:iJnento do t ;rabalho ou do qun.lqttor outra. 

font e , j.nolu:Ji v e pensão ou provento da aposEmtadoria., .~o v·a.lor :Lgua.l ou superi

or no salário (õ!Írilino . 

Art .. l 47 Quando o pai e a mãe f orem funcionários e viver em em co!Dum , · 

o sal ário-famÜi a será pago a um deles; quando separados , s erá pago a um e ou

tro , de acordo com a distribuição dos dependentes. 

Parásra.fo Único -Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto,· a madrasta e 

na f alta destes, os representantes legais do s i ncapazes. 

Art . 148 - O salário- f amÍlia não es t á sujeito a qualquer tributo, nem 

sei"rirá de base para qualquer contri,buição , incl usive par a Provi dência Social, 

Art . 149 - O afastamento do car go efetivo, sem r emuneração , nao acarre

ta a suspensão do pagamento do salário- f ámili a . 

SEÇÃO IV 

DA LICENÇA PARA TRATA!·IEliTO DE SAÚllE 

Art. 150 ~ Será concedida ac f uncionário l i cença para tratamento de sa~ 

de. a pedido ou de ofÍ ci o , com base em perícia médica, sem prejUÍzo da remuner~ 

ção a que f i zer jus. 

§ 10 - Para licença de até 30 (trinta) dias , a inpeção poderá ser feita 

por médico do órgão l ocal e , se por pr azo superior, por jw1ta médica oficial . 

§ 2° - Sempr e que necessário , a i nspeção médica será realizada na r esi

dênci a do funcionár io ou no estabelecimento hospital ar onde se encontr ar inter-

nado . 

§ 3° - Ine:ristindo 'médico do órgão ou entidade local, onde se encontre' 

o funcionário , será acei to atestado passado por médico particular, que produzirá 

·efeitos depois de homologados p el o setor médico do HuniCÍpio . 

A.rt . 151 - Findo o prazo da licença, o f uncionár io se1·á sul:met i do à no 

va i nspeção médica , que decidirá pel a volta ao ser V'iço , pel a prorrog:lção da l i

cneça ou pela aposentador ia. 

Parágrafo Único - O atestado c o laudo da junta médica não se r cfirirão 

ac nome ou natureza da doença, salvo quando se t r atar do l esÕes produzidas por 

aci dentes em serviço ou doença especifi cada em Lei . 

Art . 152 - O func i onário qu" O;p resent<U' indÍcios de leoÕes oreânicas ou 

f uncionais será sul:metido a insp eçãr> :rni lica . 

SF.ÇÃO V 

DA. LI CEliÇA. À Grnl'AII'l'E, À AlXJI'AliTE E D/1. 

LICEUÇA À PATI!:IUllUA!lE 

Art. 153 - Será concedida licença à fw10ionária aesta~rte por 120 (cento 

e vinte) dias consecutivos , scinprejUÍzo da ranuneração . 

§ 10 - A l icença poderá ter inÍ cio no pr imeiro dia do mês nono da gest-ª. 

çao , salvo antecipação por prescrição médica. 

§ 2° - No caso de nascimento pr ematuro , a licença terá irÚcio a partir' 

do parto . 

§ 30 - No caso d.e nati-mo1·to ou aborto , atestado por mÓdico oficiu.l, a 

funcionária terá direi to a 30 ( t rinta) dias do repouso ranunerado . 

Art . 154 - Pelo nascimento ou adoção de filhos,. o funcionári o terá direi 

to à liéença-'paternidade de 05 (cinco) dias consecutivos. 

Art . 155- Para amamentar o prÓprio filho, até a idade de 06 (seis) m~ 

ses , a fwtcionária lacta.nte terii. direi to , durante a jornada de traba.lho , a uma hora 

de descanso , que poderá ser parcelada em 02 (dois) perÍodos de meia hora. 

Art . 156 - A f uncionária quo adotar ou obtiver eunrda judicial de crian 

ça até um ano de idade, serão concedidos até 90 (novonta) diao de licença rcmwlCra

da . 

Paráarafo Único - !!o caso de adoção ou !JUarda judicial de criança com 

mais de um ano de idade , o prazo de que t rata este artit..'U ser.; .de 30 (trinta) dias . 

MÇio 'li 

m LICEIJÇA POR ACIDEtll'E .EI<I SERVIÇO 

Art . 157 - Será licenciado , com remwteração integral , o fw10ionário aci

dentado em s ei"riço , 

Parágrafo Único :. A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dá, 

as, prorrogavél quando ae circunstâncias o exigiran. 

~· 158 - Confi gura acident e em serviço o dano fÍsico ou mental sof~do 

pel o funcionário, que se relacione, mediata ou imediatamente , com as atribuiçÕes do 

cargo exercido . 

Parâ~o Único - Equipara-na a acidente em servi~o o dano r 

r - Decorrente ·de agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no 

exercÍcio do carBPJ 
II - Sofrido no porcurso da rcoidÔnoia para o tro.IJoJ.ho o vicc-voroo.. 

Art . 159 - O funcionário acidentado an serviço quo neceasito.r de t~ta

IÍlento especializado poderá ser tratado em i natitul9ÍÍ.O privada, à conta dos recu;: 

DOs ~. Prefeitura, 

!-.---=-_,.,......,..,..._ ______ ........, ... ,_~~-.;._~ ............ -------__;.--------------_..;...------_, 
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Parágrafo Onico - O tre.tamento reoomendad.o por j unta médioa ofioial oon.!!. 

' ti tui_ medida de exoeasão e iiomente ser á admissível quando inexistir em meiqs 

recursos adequados em ineti tuição PÜblioa. 

e 

...rt.l60- :Por morte do f\lnoioné.rio , os dependent es fazem jus a uma pen

são mensal de valor correspondente ao da respectiva remune~ão ou provento, à 

partir da data do Óbito. 

Art.161 - As pensÕes distinguem-e~ quanto à natureza, em vitalÍcias e 

temporárias. 

§ ig - A pensão vitalÍcia é composta de cota ou cotas pemanent~b 1 que 

somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários . 

§ 2G - A pensão tEillporária ê composta. de oota ou cotas que podem se 

extinuir ou reverter por motivo de morte, oese&9ão · de invalidez ou. maior idade do 

beneficiário. 

Art. 162- São beneficiários das peneÕea1 

I - Vi talÍoiaa: 

a) CÔnjuge! 

b) a pessoa deequi tada1 separada judicialmente ou divorciada, com 

percepção de pensão aliment!ciaJ 

c) o companheiro ou companheira designado que comprove união ee.;. 

tável como entidade familiar1 

d) a mãe e o pai que comprove dependência econÔmica do funcioná-

rio; 

e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anca e a peeeoa 

portadora de deficiência, que viVlllll sob a dependência econÔm!_ 

ca do funcionário . 

II - temporária! 

a) os filhos ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se 

inválidos, enquanto durar a invalidez. 

b) 0 menor sob fi\llU'dn Oll 'tutela 1\tÓ 21 (vinto o lln) ruto!l do idndo1 

o) o imão órf""ao, até 21 (vinte e um) anos de idade o o inválido , e!l 

quanto durar a invalidez, que promovem dependência econÔmica do 

funcionário! 

d) a pessoa designada que viva na dependência econÔmica de funoioni 

rio, até 21 (vinte e um) anca do idado 1 ou oo invá.lida, OllCJ.WI.nto 

durar a invalidez. 

§ lG - ~ concessão de pensão vitalÍcia aos beneficiários da que tre.tam as 

allneas "a" e "o" do inoioo L deste artigo exclui dosao di roi to os dunaio bono

fioiá.rioa referidos nas alÍneas "d" e "e" 

§ 2D - A concessão de pensão temporária aos beneficiários de que tratam 

as alÍneas "a" e "b" do inoieo II deste artigo, exoluso desse direi to os danais 

beneficiários referidos nas alÍneas "o" e "d". 

Art. 163 - A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vi

toJ.!oin1 oxooto oo oxiotiran bonofioi~rioo da pouoiio t c.tnl>oJ•Úrin. 

§ lG - Ocorrendo ho.bilit&9ão de vários titulares à pensão vi tal{oia, o 

DOU vnlor DOTG dividit\0 C111 partoo il.'\llliO outro 00 bonofioiÁriOD ho.bllita.doo, 

§ 2G - Ocorrendo habilitaçãe somente àa pensões vital!oiaa e temporár!. 

as, metade do valor caberá. ao titular ou tituiares da penoão vitalÍcia e a outra 

metade, rateada En partes iguais entre os ti tularee da pensão tEJnporá.ria. 

§ 3g - Ocorrendo habili t ,&9ão somente à pensão tanporária, o valor inte

gral da pensão será. rateado, em po.rtea iguais, entre os que ao habilitarem . 

Art. 164 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo 

tio-somente as prestações exigÍveis há maia de 05 (cinco) anos . 

Parágrafo Onioo - Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habi-

litação tardia que implique oxolueão . do banefioiário ou r11du9io do poneão aó 

prodUzirá afeitoe a partir da data En que ·tor otortoida. 

Art. 165 - N"'ao fa11 jus à penoão o benot'ioi&.rio oond.ene.do pola prr.tioa 1 

de crime doloeo de q,ue ton.h& re1ultado "morte do funcionÁrio. 

Art. 166 - Será oonoed,id-3 poneio provisÓria por mort• p;-eso.w~da 

tunoioná.rio, noe seguintes oaao111 

!-'declaração de ausência, pela autori~e oompetente1 

II - doa~areoilaento En dell&bMtento 1 inund.a9ão 1 inoÔudio 01.1 aol.d.,Cllltl 

caracterizado como 1111 servi9o 1 ' 

III - deaapareoimonto no doegmpenbo daa atribui9Õoa do 04rao. 

P&rÍ.gr&fo Onico - A pen1io provisória eerá t:ransformn<!A an vi tal! oi Do ou. 

t1111poré.ria1 oontome o oaao, deoorridae 05(o1noo) ano• dt lU& virênoia, rll.talva· · 

d.o o rrantual reaparaoillanto d.o tunoionário, hipÓh11 IJ'D que ~er& automatio11111ente 

cano ll.ada. 

.lrt, 167 - A.oarrtta perda da qualidade de benetioiâriola 

I .:O'o 1eu. falecimento, 
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II - a anul89ão do casamento, quando a deois~ ooorror npÓs a ·concessão 

da pensão ao OÔnjll8flJ 

III - a oeee89ão de invalidez, em se t ratando de benefioiário inválido! 

IV - a maioridade de f ilho , imão, orfãos ou pessoa doaisnada, ao11 21 

(vinte e um) anos de idadeJ 

V - a acumulação da pensão na fome. do artigo l70J 

VI - a r enúncia expr essa, 

Art. 168 - Por morte ou perda da aualidade de beneficiário, a respectiva 

cot a r everterá! 

I - da pensão vitalÍcia para os. remanescentes deste pensão ou para os t!_ 

tulares da pensão temporária, se não houver rananeecentee da pensão 

vital!ciaJ 

II - da pensão tempor ária p~ra co;benefi oi árioe ou, na falta deates,para 

o benefici~o da pensão vitalÍcia. 

Art. 169 - As pensões serão atualizadas na mesma data e na moema propo

çaõ doe reajustes doe vencimentos doe funcioné.rioaJ 

Art. 170- Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cl.lllulati

va de mais de duas pensões. 

Art. 171 - · O au:dlio- funeral é devido à famÍlia do funÔioné.rio falecido 

na atividade ou aposentado , an valor equivalente a um mês da remunerQ.9ãO do pro-

vento. 

§ lG - tfo caeo de acunul&9ão legal de cargoo, o awálio será pago somen

te em razão do cargo de maior remuneração . 

§ 2g - O aUXÍlio ~~~pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, atr~ 
vés de processo sumaríssimo , à peeeoa da famÍlia que houver custeado o funeral. 

§ 3g - Se o funeral for custeado por terceiro, sete oerá. indenizado 

ató o limito do valor fi:xaUo no caput doeto artigo . 

Art. 172 - Dn caso de falecimento de funcionário em serviço fora do 1~ 

cal de tre.balho 1 ae deepeall.e de remoção do corpo correrão a conta do roouraoe 1 

do ~!unioÍpio. 

SEÇXo u 
DO AUXÍLIO RECwslO 

Art. 173- À famÍlia do funcionário ativo é devido o aux{lio-reclusão, 

nos seguintes valoresr 

I - 2/3 (doia terços) da ranuneração , quando afastado por motivo deptl 

são 1 em flagrante ou preventiva, enquanto perdurar a prisão, 

II - metade da remuneração, durante o afastamento, an virtude de cond.! 

nação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda 

~e cargo. 

§ 10 - O pagamento do aux!lio-rooluaão ooooar~ a pnrtir Uo Ula imodin

to àquele em que o funcionário for posto em liberdade, inclusive condicional. 

§ 2G - Nos oasoa previstos no inciso I deste artiL~, o funcionário to

rã. direito à integralização da remuneração desde que absolvido, 

CAP!TULO III 

DA ASS!Bl'S.WI.l l SAÚDE 

Art . 174- A assistência à saÚde do funcionário, ativo ou inativo, o 

de sua famÍlia, compreende assistência medica, hospitalar, odontolÓaioa, paico 
' lÓgica e fqrmaoêutioa1 pre11tada diretomento pelo J.!unioÍpio 1 através de 

próprio, ou ainda , mediante convênio com entidades pÚblicas ou. privadas . 

CAP1TULO IV 

DO . CUSRlO 

Ór~tão 

Art . l75- O plano de Seguridade Social do funoion,rio eorá ouatoadc 

oom reoureoe ori~dos de oontri~9Õee sociais obrisatórioo doi f~oionárioe 1 

do l4unio!pio, bem oomo , rtQ\U'sos upeoit'ioamento orçado' para ane til'll. 

§ l~ - A contri~9io do funoion&.rio1 o!Llculad.a em twl9ão d.a 1'«1\l.lllara· 

9io lllalllal 1 urá fiMda • lei. 

§ 2D - o oueteio da apo•entadoria é de reapon1abilidad~ intesral do Te~ 

IOUl'O Nunioii>al., 

T1'1'1M VU . 

OAPftruLo WIOO 

lll CtwrMDÇio 'fBl1'0IWD:.t. lll BICifOIQW. 

li'tiillill8ll PlbiLico 

Art . 176- ~ara atender a ntoealidade t 11111por áriaa de exoepoior l intare•

u pÚblico, poderão ~er efetll&d.aa oont rat19Õ11 de p111oal 1 por t1111po dehm1na4D 

med.ilnh oontrato dt loo19io de 111'Vi901, 

1rt. 177 - Oontidlt~~·•• OQIO 41 ntotllldldl tllll"-'•" taoepolonaf in• 

ter1111 ,d~iOOI 
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I - combater surtos epidêmicos; 

II - fazer cadastramento; 

III- atender a·situações de calamidade pÚblica; 

IV- substituir p1~fessor; 

V- pennitir a e~ecução de serviço por profissional de notÓria cspeciali 

zação; 

VI - atender a outras situações de urgência quo vierem a ser definidos em 

l ei. 

§ 12· - As contrataçÕes de que trata este artÍgo eerac dotação especÍficas 

e obdecer ão acs .seguintes prazos: 

I - Has hipÓteses dos i nci sos I, III, VI, até 06 (seis) meses; 

II - Na hipÓtese dos incisos II até 12 (doze) meses . 

III- Nas hipÓteses dos incisos IV e V, até 48 (quarenta e oito) meses. 

§ 20 - Os prazos referidos no paráerafo anteri~r são improrrog;Í.veis. 

§ 3° - O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado , 

sujeito a ampla divulgação em jornal de maior cirCulação, exceto nas hipÓteses 1 

dos incisos III e VI. 

Art, 178 - .f: vedado o desvio de função de pessoa contratada na fonna des.:. 

te t{tulo, bem como sua recontratação. 

Art.' 179- Nas contrataçÕes por tempo detenninado , serao observados <?S P!!:. 

drÕes de vencimento do pessoal efetivo , e e~ceto na hipÓtese do inciso V do arti 

go 177, ~uando preval ecerão os valores do mercado de t r abalho . 

TÍTULO VIII 

CAPi'roLo úNico 

NS DISFOOIÇ~ miRAIS 

Art . 180 - O dia do funcionário pÚblico do l•!unid.pio de Cuti as se·rá come

morado a 28 (vinte e oito ) de outubro. 

Art . 181 - Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos , 

excluindo-se o dia do começo e i ncluindo- se o do vencimento, ficando prorrogado, 

para o primeiro dia. Útil seguinte , o prazo vencido em dia em que não haja expe<:Ji 

ente . 

Art. 182 - Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosÓfica ou 

polÍtica, o funcionário não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos ,~ 

frer discriminação em sua vida funcional, nem ex:illlir-se do cumprimento de seus 

deveres .• 

Art. 183- Ao funcionário' é a ssegu.Í'ado, nos tennos da Conatituigão Fed-º. 

ral, o direito à livre associação sindical. 

Art. 184 - Para os fins desta Lei, considera-se como sede do municÍpio a 

cidade de Cutias, onde a Prefeitura está instalada e onde o servidor tem exercí- . 

cio, .em caráter permanente. 

TÍ'i'\liLO IX 

Art. 185 - Considerar-se-á como tempo de serviço para efeito de estágio 

probá.tÓrio, o tempo que o funcionário prestou serviços para o Governo do loluniCÍ

pio de Cutias, sob o regime da Consolidação das Leis do Tr abalho - CLT. 

Art. 186 - Enquanto não for editada a Lei que define a nova estrutura 1 

administrativa da Prefeitura Municipal de Cutias, o e ór gãos do municÍpio conting_ 

arao organizados em obediência à. l egislação em vigor à. data da publicação desta 

Lei. 

Art. 187 - Esta Lei entra em vigor na data de sua apróvaçãó , rev:ogada 

as disposiçÕ~e em contrário. 
/ 

~~· (~t·.~s AP, r~ 
f.! ~~GUES 

/ refeito J.!uni ipal 

1993. 

lJispÕo ao llro u ubortu.t·a de Ur édi to 

Suplementar Especial, nos Ítens do 

Quadro de Do·talbwnen to do Despesa 

do Orçamento.:.Pro~nuna pará o exer

d .cio finenceh~ de 1.993· 

Faço saber que a câmara Jlunioipal de Cutias aprova e eu sanciono a 

seguinte Loit 

· Art . 10 - Fica ,aberto Crédito Suplaenta.r Especial 110 valor de 

CrS4.50Q.OOO,OO (Quatro MilhÕes s Quinhe~toe Mil fl:ruzeir.ou Ree.ie), nos ftena do 

Quadro de Detalbnmento da Despesa do. O,r<)lamellt?-Prot.t=e 1mra o :,1;r.ercÍcio finan -

ceiro de 1 .993, pl!ol'a as seguintes finalidad.e!l l 

4 .1.1.0 - 13764471 .020 - Construção de poço ~esiano, com sietana de abasteci 

mente d 1 água na localidade de Livramento do Pacuí no 

r.!unic:Í.pio de Cu tias .......... , .... . CilS 3.000 .000100 

4.1.1.0 - 03070211.021 Couetruyão do' muro do cemitério do f.lwliCÍpio de 

Cutias .• ,.,. ,., • •• · / · ••••••• ~ ••••• ·S~L~:.~~;,~~~l,~~=,./;1 

•r o T A L • ; ......... cns 4.50o.ooo,oo 

Art. 2° - Os Recursos provenientes para a referida Suplementação , CO,!: 

rerac por cont a do Fundo de Participação dos r.twri.cÍpios - I!'.P .J.l., verificando- se 

o excesso de arrocadayiio no PerÍodo de olia exocugão o u diupoul billúado J''luancei

ra da Prefei·tura.. 

Art . 3° - Esta Lei foi elaborv.da de coufonnidade com o que preceitua 

o Art . l6'1 inciso V da Conscituição da RepÚblfca Federativa do Brasil de 05 

outubro de 1.988, o Art. 42 e seu comcn tàrio e o Art . 4.3 Ítem Il e Ili da 

4.320 de 1'/ .04.1964 e alteragÕes posteriores . 

Lei 

Art. 4g ,.. Es·~a Loi entrará an vi61Jr a par~ú úa úata úa sua aprovaçao, 

e publicação em quàlquor meio de comunicação local ou estadual e a sua asoinatura, 

r evogadas as disposiçÕes em contrá~io. 

Gabinete do Pr efeito Hunicipal de Cutias , em 24 du ootnnbro do 1993. 

:!)J.in te Leil 

PROJErO DE LEI Ng 00':1 /93 . DE 29 DE SEl'ENBRO DE 1. 993. 

DispÕe sobre Reajucte Salarial dos 

vencimentos de Direção Superior-DS, 

da Prefeitura 1·1wrioi pal de Cutiao 

para o exer cÍcio financeiro de 1993. 

Ji'uyo sabor que a CÜmu.ra l•llutioipal do Uutiuo upl'OVa o <m utuLOiono a oo-

O Prefeito !lunioipal de Cu.tias , considerando que os vencimentos de OB::f: 

gos de Direção Superior- DS,, está oom defaza.gem oalarial de 180% (Cen to e oitenta 1 

por cento) , 

Considerando que a ' 'nitura !rlunicipal de Cutias como óreão de Podor 

PÚblico não pode pagar seus funcionários meno:r; que o salário mÍn.iJno nacional c procg, 

' ra.t:~do cumprir (lOm a Poli tica Salarial :Elnanada pelo Governo Federal, 

RESOLVE: 

."JlT . lO - Fica rejustado os car!!Os de Dir eção Supoiror - DS. da Prefei 

tura l·lwricipal de Cutias an 85% (oi tenta o cinco por cento) a. par ti r 'l" 1" ' \c setembro 

de 1993 , quàis passaram a vi~orar com os seguintes valores abaixo discriminados, 

base no Dec1·eto no 021 de_ 18 de jw1ho de 1.993; 

::.C,::;ÓD::.:I:.::G:;:O _______ V=.=ENClJ!!lll'l'O l!El'l! ESE!Il'AÇ;:o 

Ds- 01 1'(, 266 ,00 

DS- 02 20."/19,00 

DS- 03 23.021,00 

com 

ART . 2~ - Os valor es ·indioados que trata o Art.lD do Presente Proj-º. 

to , já .estão oorregidos conforme Nedida PróvieÓria n° J66 de 28 de julho de 1.993. 

que trata a t ransfonnação de Cruzeiro an Cruzeiro Real , emitido pelo Governo Federal. 

ART.3° - O Poder ~ecutivo J.lunicipal fica autorizado em- reajustar 

através de Decreto os cargos de Direção Superioz-:-Ds, toda vez quo houver reajuste 

ananado pelo Governo Federal, levando-se an oonsider ação as disponi bilidadea Orç<lJllen_ 

táriaa e Financeiras da Prefeitura. 

ART. 4~ - Esta Lei entrará. em vigor a partir da data de sua aprovaçao, 

assinatura e publ'ioaÇão em qualquer meio de comunicação estadual ou local. 

ART. 5o - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

OA.BDilll'E DO PllEF'EI'l'O r1lJNlClPAL DE CU'l'IAS, .30 DE SNl'l!J.IUl!O JJE 1.993, 

1 
( 
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