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SÉRGIO JOSÉ MENEZEe DE OLlVElRA 
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MARIVALDA MAClEL SIMÕES 

DECRETOS 

DECRETO N° 0275 DE 03 DE MARÇO DE 1995 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, da Consti
tuição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Nomear GILBERTO SEMBLANO DE OLIVEIRA, para 
exercer, interinamente, o cargo de Presidente da Fundação Esta
dual de Cultura do Estado do Amapá-FUNDECAP. 

Macapá, 03 de março de 1995 

J OÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

COORDENADORIAS ESTADUAIS 

Meio Ambiente 

EDITAL 

A 'OOROENAD1RIA ESTADJAL D0 MEIO AM 
B:ENTE.-rEr~A, nm<.~r i<'n 1 tn<:lns <'S ir.tnr'•'ss-,•jns 
q:;P Ps;ará !'f"rtl17.a"ir:ln, no r:r<'nr-r••r cio n:•~s dP m<.r 
çn, r ~"'a'l~Slr.-mf't'tn "if' pPSEn~tS fisic·as r ,PJri 
'liras ~"r:>'' rn: sL:I•r-:-Ps na árl'a a!!1hi<ntal . 

,..c.frr·i l) C"' ir:lcl~tramP,to s•"r~ rr- .. t .. 1 

zaf'ln r.a ra;A, à Av. l·1Pnllnnç;; rur·tar:ín nii~J. "i1 
trn, rr- r,f'rur I""'J rn.nr''i tjpo (Xpf~r;i :ltf' . -

l•la.r>rPs i'lfnr•açÕPs .. >r:lf r-ã" s·•r o., 
"!r:las "';a ~.vi.~o ~" qngis rrn P Llr•nclamPnlor~ 
!JPpar•ar:Jr:-~to r r• r· ''ltrolP r FiS"!l izaç:'in <:<1 ('"i•íP. 

FRANCISCO MAURÍCIO DE SENA JUNIOR 
r<'nrrl~'nar:lnr-r.n:r,; AI 

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA 

CEA 

JDSIIY!CA!IVA Di ACOISIÇAO DE KA!iiiAIS i S!iV ICOS Hc !14'94-CL/CiA 

ASSOJ!O: DlSP!!SA Di ~:c::A;Ao 

Sfi!!SI:Contratam de mvtcos mlmos,cot repomao de pem ao n1culo de 
IQ li! da ~qmu :e C:a;:q.e, nl valor le ll-5 !SUC Cmo 111, sementes e 

SECRETARIADO 
$~tãrlo de Estado da f\~t$.çáo 

JARDEL ADAILTQN SOUZA NUNES 

Secretária de .. ~stJ~do do.l>l\'Q\~li.trulnto e Coordenação Geral 
MARY.HELENA ALLEGRETTI 

Secretário de E$Utdo da SaO.de . 
GILSON UBIRATAN ROCHA 

Secretário de Estado élo Trabalho e da Cidadania 
CARLOS ALBERTO SAMPAIO CANTUÁRIA 

o1tenta e ms rem e noventa mtnosJ. atmb da rma OO.PA DIES!L Cll MIJCIO 
E S!IVIÇOS L!DA. 

:osTIFJCA!:'IA A prema dispensa se faz cecess!ru, comderar.do que a 
recuperam deste m:ulo' de Ko 165, é JndlSpens!vel no tmsporte daquela 
locúdade . A dlSpem n questlo está respaldada :c Art1qo ll,lr.:ISC !V da leJ 
U6619:. 

Cuap:e·se :em lorta as euq!mas lo Art1qo 26 la~~~ U66, 
le li i e ; u~~o de i99l 

i!.:~:J;) l:. !I) 

P lSjDEm 

jUS::nmm DE !.;J!SI:Ao DE MA!E!IAIS E SERViCOS Ho llii9HL/CEA . 

.1sm:o: n:mm :E ::::7!.:1.~ 

;!H:!S! :::n::ata:ao ae U:; ''et:u!c :l' equtpa~e"o Mu,:•. para: ::a:wr:: le ;: 
S:.p: Jmd:r. r.c ::e::o Atar!, :alcoene e ~l:ro ,r,~o Gm:or :: :recho 
Aup! Ka:a~!. r.o va:or le Rl·l.l:J,OO (Ires m1: e duzentos remi. a:més da 
!::ma E~1ê!2A · El17EI:m:E ::~ i :3AISPOI:E E~ GE?.I.l :!:A 

;:s::r::A:m Ccr.sm:ar.lo a r.ecemdade eo :a:mr de lrçmu , para os 
::a~s;:r:es lcs <:,~os •::aderes :.os :re:tcs A~afl •:a::oe:e e Calcme ~a:ap!. 
;a:; ::.:ar .~a ;ara.:!l;az :o !::~e::oec:o de !r.ér;:a El!:r.:a :: J.~::!,:: le 
:L::;:; .~ í:sçma e: ;mtio m ! respa!dada ao A:uqo 11. inmo :v c a L e; 
~ 6: t ~ 3 

:.tpre·se cessa !om as mqê~::as d: A:Lgo li la :e: 8 S!5, 
:e l: :e ;.::: c; : ;:; 

~mpl·•F :: le 
I 

~:':~E! I.; .. ts~:~: :! ~= ::: .!:~:; je !.eo tase!. ~= u:c: :? ?!·li ~:c.:: 
-~z~~;et~ ~-. :e:.:~ e ~:~q~er:ta !ealS . aaavh c a E:.preB rcs:J t~DCEADC 
·c~õ!c:: : emrm:A:A: :m 

.• õ:ii!:~.;::• !. aqu:s:ca: le !lec ! :r.d:s,mave! para a qm;àc ce er.eq;a 
e.k:::. ;a:a a Untda:e jeradc:a li dl Kum!p:o le ~mc;a. d: Jan, te~c: !l 

.,.,s· a a t~;~:c!á~ =.b :ê: e:ae:;,je c re!e:d: cct: .. s:~,·e. ta :t:t: tAt:! ·'· 
U;o'il ·~ ;le;:b estl !eSp!!dada CC Jrt:10 14, lnmo VI da teJ USé ll 
:r:s:lemdo qJ! 1 m :mRAS subs:du o Proqrm cc:a :e :m•m: :e 
::·:"·.·;e: - :::, les:::a:o ao S:s:m de •m:à: :érc::as das :cü:;ss:::!::a; 
:? '~!:1:: U::::a lc l:r:e e !ordem. con~cm :ecreto 174 le :a J~ ?J. 
le::e:: ·1: le li: :J iJ e ?ortam 118 de D5.C4 !J.DNA!E 

:.:;::·;e !em ima as n:qêr.c:as oo Ar::ço 16 Jl l!l õ iió 
·1~ 2l j~ :~:c c je : ;; 3 

IA:~;!;; s;s. , •• A :•IA ?Im 
? 1s:mn 

m:m Aq•:s::àc de 10! m .ltros de ::eo ê:ese:, no 1a!cr de !I· :11 ·;:,;o 
I :em e c:cq:em e do:s ar: ! setecentos rem!. atmls da !apresa r::;:ms 
D:S!IIBDICO!A SIA 

;m!f:C!:!VA:A aqm:cào de óleo d:esel I tc:JSpm!ve: para c atastec!mto 
da ema de Lam)al do Jm li para proqmaclo do s!s de setnbro/H, 11 

Vl!tude daquela local:dade cão so~re r paral!mlo de Ec!rql! El!tr:ca A 
dupeosa n qmtio es:t respaldada no Art1qo li. lemo \'I da Le: a 656 93 
Comdemdo q~e a ELE!iOSIAS subs:du o Pro;rm Cota de Cons.;c le 
Coabusmel - CCC, destJDado ao S:stua de Geração Umca das Coocess:or.mas 
de Ené!q:a !Utma do Iom e lordute, coofom Cerreto "14 de :s Ol il. 
:ecreto 191 de li .Dl !l 1 Portam 218 de DS.OI !l·D!A!E . 

=~•pre-&e dessa Iom as euqioms do Am;o 26 da l!l 8 m. 
de 21 de )unho de 1!9l. 

MacapHP, O! de setelbro de 1991 

IA!mDo 1 , ~ v1 PilES. 
P ESIDEJ!E. 

·.::- :-:· :~~ ~· ~~:. ~ *% .:::. "':, 
sê<lretário da E.tedj) dá AgrléUltwoa e do Abtiteeimeuto 

PEDRO MAtl'ftO Sl!JABAA DO ROSÁRlO 
~:. ·..:·:··· :·: .. ' ,,• . . t- · -:::~: ' : '"'-~:~ . .:~:: ', ' ': '' '-:··· ' 

~târl<l da E.tad~ di!· Obrá.$·e Se~a P\tbUi:o• 
AMlLTON LOBATO.COT..""1NHO 

· ;, " ' PM,~~clot Getablo S.t~~ d.O~a~â .,.,. · 
R.U~~ BEMEROVY 

Defefi.or P@liç0 <'k-ra-l.d.o Estado (\o-~ 
HiLTON GONÇALVES .RtUtRO 

JOS!IriCA!!VA DI AQOISICAO OII!ATIIIUS I SUVICOS JQ l18/9H~ICBA. 

ASSOI!O · C:SP!m Oi :rmACAC 

S!NTESi· Aqu:SJclc de !60 OOC ilt!CI de 64eo daul, no va:or de l i· :l! !OU~ 
ICeoto e l'tr.U e novea:l 1 msm:cs mal. atravh da ia~ma Pilite?AS 
Dis:moi:~IA s~A. 

JCS!!FI:A!i\'A.A aq;ts.;à: de !:to ~:ese. ! :~~:s;e:si'óe. ;ara a rs:'l :e 
l1apoque ::, ;ara a prc;:uacàc da D:v:slo do :::mr-D re!erente ao eis Je 
setnbro1H, e= mtuée daqueia localldadt nio eofm pm!:màc de Enlrqll 
!létr:ca ,\ d!s;ma !I qmtl: utt respa:dada co Art:qo li. ;::ao 1: da :e: 
8.í6iill Com~eméo q,t a !;E:iOiiAS sJes:d:a ' 1: ;;ma :::1 !e :::s.:c de 
Cosbustml - ccc. desmado ao Suma de Gmcio Timca das :o~cus:mms 
de !nirqu !litma do Jor:e e "'r~es:e, mfme :e::m ··1 Je :3 :l il. 
:meto I!! de J: ~l.ll 1 Por:ma l:6 Je 0:01 !l-:IAIE 

C•lpre·se :em fo::a u ez:;l:::as J: An:;: ii :a :e: S.m 
de l: de )mo de llil. 

~a:apH?. O! :e mut:o de llil 

ASSUNTO : JISPIHSA D! L:CTAÇI.~ 

SI!:!S! Aqu.s:;ic de ! 000 l::r:s de c!eo d:ml co va.:: :e li· ; :(~.C: 
Oo:s 11., mto e sessenta :ms', at:av!s da E~prm PE:a:ms : :s:u;::IA 

s .1 

JUS!!flCA!i1.\·A aqm::io de 6leo d~ese. ! tod:specs!ve! ;m a .s.:a di ::ma: 
:c P!r~~~•. ra!a a ç:e;:aucàc ;a ~:ns!c ~: :::e!:~.:], re!!:e:.:: ;: :ês :é 
se:•~brol94 n n::de daq.e:a :::al:~ade :1: s::u: ,a:a::u;!; :e !:!:g:a 
!létr:ca A dtspeosa 11 qmt!c estl rupaldada ~o Art.;c li. ::::s~ v: éa :e1 
; ~é6 9j :cns:~e:a:C: ~a a !:Eii~SHE s:JCs:::a : = : :;!a:~~=:~ :e :::s.·: :e 
C·t~~S t!H! - :::, ~!s::jajc 3: 5~s:ua ~e j!ra;!c :ê:·::a :H :cr.:!Si:~:a ! ~as 
ce i:érq:a Wt:tca d1 Morte e Ncr!este. mi:r:e Je:reto '"4 :e :a :;.1]. 
íe::et: H: de J: Cl i: ! Fmma l:! ~e ;; ê1 il-:lA:E 

C~tpre·se ~!S!! !c::a !S n:ql:c:as :: A!:.;: 1~ ~a :e: E ~~L 
:; 1: ~~;.:c: ée :m 

Ha:apHP Jl ~~ &etllbro de 19!1 

aum: MO ·v::;,· :vA P!IIS . 
~i~ 

S!S7iSE. Aqu:s:;àc :e ;; :;; !:t:cs de ~:e: !:esel. r.: 'lú: de li· ! s::.:c 
C:lc: 1:1 e o:to:er.tos rem , a:raves da ilf!esa Pi:i:!!.\S ::s:::a;::ll s • 

c:s:a:m::u a;;:sJ:ll !e 6:eo !me: I ::d:spmive! pm 1 :s::.a le 
!mmçalmr.c. para a 1r:qraml: da :lVlsio de :r.:eror-:], u!mo:e 1c ·!s 
!e se:ntro H. e: V!~: .. é' ~a;;e:a !c:a!~~!~t :à; s:!rer ~!r!.:n;io je !:6:; :a 
m:r:ca , ~ i:i1e:sa e~ ;;td: u:l m;a4lada "o Ar::qo li. :r.w: v; da Le: 
8.!66/!l :onu!e:ar.do q,J 1 !:moms •~bs:d:a : Pro;wa :ota di :c:s.:: !e 
:;:tm:ve! • :::. de1:mdc 1l S:ltna de Gm:lo !lr~:c a dll C:,mumrl!S 
te Er.lr;:a U:n:a d~ l•:a e Jo:lu:e, :cr.fom ~t:rt:: iH je :s.:: ll. 
:ecreto '!: de li ~l !l e Pcrtarli l!S !e tí 11 iHNAI! 

Cllpre·!! dma !ma 11 u:;!~(!IS d: !.r::;: H C! ~I! 8 m. 
Je 2: de J.:tc de :m 

MmpHP. C! de umbro de !!!I 

iAIMOMOO !O SI' i p I RIS. 
P mm!i 

JUSliF:CA!IVA :1 A~JISI~AO Di MA!iiiAIS I SIIVICOS 12 ll! !1-Cl/CEA , 

ASSJI70 : O!SPUSA :r LICI:ICAO 

Sfn!SE AqUii!Cio de 11 000 lttrot dt 61to dlllll. co valor dt 11· 11 170,00 
Quatom 11!. qutc~entot 1 uttntl rtl!t), ttravh da ltprm Pi!IOBIAS 

:mmo:m S/A 

JOS!!IICA!IVA:A 1qumçlo dt 61to duul I Jcdupmivtl pm 1 Om1 dt 
Calmne. para 1 pro;rau;lo da D:~:tlo do lcteror-:!!, reftmtt ao ali dt 
n tnbro/! 1, u Vl!tude da1u1:a lccaltdadt alo solm pml11111o de IDirqa 



Macapá, 03-03-95 

ilétma. I. dispensa en questão esti respaldada no l.rtrgo 24 , Inciso VI da Lei · 
8. 666 /9 ]. Considerando que a !Li!iOB!I.S subsidia o Progrm Cota de Consuno de 
Co~bustml - CCC, destinado ao Sisteoa de Geração l!r;ica das Concessionarias 
de !n!rgra il!trrca do Sorte e Nordeste, conforoe !ecreto IH de 18 .03.93, 
Decrato 1!1 de l!.Ol.l3 e Portaria 118 de OUU3-DMI.EE . 

Cu1pre-se dessa foroa as exigências do Artigo 26 da Ler 8.666, 
de 11 de JUnbo de 1993. 

Kacapi -I.P, 09 de seteübrc de 19íL 

iWUSDO MO' SI V!. P!l!S. 
Pi SIDEXE. 

JUSíiF ICI.l!VA D1 AOUISICAO DE KAmL\JS E SEBVIÇOS NQ 121/9HL/C!A. 

ASSUMIO: DISPENSA DE LICI!AÇAO 

SIN!!SE: Aquisição de 18.000 lrtros de 6leo diesel, 10 nlor de RI- 11. 400,00 
!Dezessete orle quatrocentos reais! atm~s da Eopresa Pmoms DIS!I IBUIDRI. 
S/A. 

JUSIIFIC.Ir!VI.:!. aqulSlção de óleo diesel ê indispensável para a Usina de de 
l.~api, para a proqranaçào da Orvisão do !mror-D:N, referente ao Qés de 
sew:bro/9!, eJ l' lltude daquda localidade Jào so:m paralizacio de En!rgra 
ilêrrrca . I. dispensa e ~ questão est1 respaldada no Art1go 1!, Inmo VI da Ler 
8.666 /93 . Consideranào que a !LE!!OaRAS subs:dla o Progra:;a Cota de Cons~;:o êe 
Cotbustivel - CCC, destinado ao Srstm de Geração firma das Conmsronmas 
de lnérqia llêtr1ca do Nome Nordeste, coo:oroe Decreto 714 de 1!.03.93. 
lecreto 791 de 31.03.91 e Portaria 1!8 ie OS.OUl-DSm. 

Cur.pre-se dessa foroa as mgêncras do l.niqo 16 da Lei 8.66L 
de 11 de junho de 1993 . 

JUS1111CA!IVI. D!I.QUI S!ÇI.O O! I!Ar!liAH ! S!EV!COS !Q 11i/!Hl./C!! .. 

!.SSUN:O: liSPIYSA O! LICITI.C.\G 

m:m:Aqutstcào de 100.000 !mos óe óleo d1ml no valor de 68.600,00 
!Sessenta e olto 11! e sementos rmsJ. atm!s da lJpresa POS10 ELDORADO 
COK!lC!O E mmmWO mA. 

JUS!IfiC.\iiVI.: I. aqmm.o de 6leo ! tnlJspensml,para atamcimto da Uo1dade 
Geradora il do mrc1p1o de LaranJal do Jari, mdo ec mta a entrada dos 
:urbos Gmóores Russos, eo vimóe óa quantra do ól eo diesel lrberado pelo CCC, 
des:mdo a geracio de en!g1a, não atende a prcgrmçio de operacào msa ! àa 
OGi, CAlAI!! DE U!GENC!A, do reimdo produto er. f~r,çao da paral izacào tota l da 
Uma . A dupensa em ques tão est! respaldada no .\rt i lO 1! , inc iso VI da Lei 
8.b66/ !3. Comderando ç1e a ELB!ROBIAS subsrdia o ?rogrm Cota de Consumo de 
Coobustive l - CCC , dest!nado ao Ststm de Gmcào T!rl icas das ConceSSlonârras 
ce !nêrg1a !létnca do Sorti e Sordeste, conforoe Decreto iH de 18.03.93 , 
Oecmo 7i1 de JJ!.OJ.I3 e ?ortam 118 de OUUJ·D~.\EE . 

CUJ?re-s: lessa foroa as exiçências do Art1go 16 da Let !.&66 , 
de 1: de J•;r,ho de :líl. 

!.SSUN!C: JISP!SSI. DE L:CI :AC.\0. 

Sl J!ESU;u1Slcio de :Jat !11 a! e llm:o no nior d1 '1·1. i5l, JJ I Hu ~ :Jll. 
no1•ecer.t os e ctnq1er.ta e sm rms e tr:m e tres centavos ). atravls ca 
ir.presa ~I.COS!EL - COKtRC:O E SE!VICOS m.\. 

JUSi'I?ICI.:IV.\ : A aqm1cao do nate : tal el!mc: dem nado a rnm lam da 
Ur.:dade G!:ado:a de SQ 01 da local:dad; ào Kmam tendo er. nsta a 
er.ex:s tlr.cra desses laterms eo moq" no alr.omiiaco centra l d;s;a Er.presa e 
a mrer.a necessldad! dos oesm, para o íumor,aJen; o la Unrdade ·Geradora .Ã .\ 
d:sç:m n questão estl respa !daca no i.r: tgo 1! , ll:tso IV da Ler s.mn;. 

Cur.pre-;e dessa :or:~a as mç!mas éc .;:trqo 21 da Le: 8.666, 
de i: de )ur.ho de :m. 

KmpHP, 23 de Smabro de iSH. 

awmD soJ4:A~.' m:s 
P,!SioEN!l. 

J<3!1F !CA!IVA Di AQUIS IÇM DE K!.lEl!A:S E SE!V!COS MQ llô/94-CL/CEA. 

ASSU!! O: DISP!MSA DE LIC! TAÇ~O 

DIÁRIO OFICIAL 

SIHT!S!:I.quisição de naterial elétrico no valor de IH.lll,O !Quatro nil ; 
trezentos e quatorze reais, e quarenta e sete centavos}. através da inpresa 
KI.COM!iL - COKliCIO E SERVIÇOS LTDI.. 

JUSJI1ICI.TI VA : A aqulSlçao do •aterial elêtrtco destmdo a íem-Agropecoirla 
do Hunrc!pro de Aoapi, tendo en vrsta a rnemt!ncra desses narerms eo 
estoque no aloomrfado central desta Eopresa e a extreoa neceSSldade dos 
;es;:os, para atender a Progração da referida Feira daquele Hunrclpio.l. 
drspem eil questão está respa ldada no Artigo 24, Imso IV da Le1 8.666/93. 

Cuopre-se dessa for~a as mgências do l.rtrgo 26 da Le1 8.666, 
de li de junh' de 1993. 

KacapHP, 13 de Setembro de 1994. 

RAIMUNDO N A S VI. PIRES. 
RESIDENlE . 

JUSIIFICATIVA DE AQU!SiC,\0 DE K~.fii!AIS ! Sl!VIÇOS No 119/94-CL/CEI. . 

!.SSUSY O: DISPENSA DE LICm.CAO 

mmt:Açumcão de 03 Grupos Geradores, desmados a atender o ?nbunal 
ieqrml !!mora! no valor total de Rl-85.800.00 IOJtenta e mco Jll, e 
olioêentos !eaisl. atrcv!s da !opresa KAOBEL - KAOOINAS Z !QUi ?AKESlOS LTDI .. 

JüS!I!ICA!IVI.: A aqumçao de Ol Grupos Geradores, demnados a atender o 
!nbutal l eg!onal Elettoral, durante as ileicões Germ/9! e; cmter de 
Urgincta. !. dtspensa c~ questão estâ respa ldada no Art1go 24. InciSo IV da Lei 
3. éi6/9l 

Cunpre-se dessa fom as mgincras do Artrgo 16 da Lei 8.66! , 
de ll de JUi.ho de 199l. 

KacapHP, 21 de Setembro de 1994. 

RAIKUKDO S I. ! L1A PIRES. 
P ESIDEN!E. 

JUSTIF!CATII'.~ DE .\QUi S!ÇAO DZ KAfE!IA!S E SE!VIÇOS Kª 130/9!-CL/C!A. 

I.SSUS10 : DISPEm DE l!C!HÇM 

SIN1!50: .\qumc!o de lOO.OOO !mos de óleo !ubrl ftmte .\E!OS'lLL,destrnados 
a ~ma li ole Or apoq•Je e LaranJal do Jarr , no valor de !f- !1.332,00 !Dezessete 
~li. tmentos e trinta e dois rears l. atrav!s da !cpresa !QUA!O!I.\L PETIOLEO 
t:DI .. 

JUS!I f iC!.liV.\ : !. presente dispensa $! faz necess!ria 'para os semços de 
opmm dos lurbos Gmdores lussos PAKS 1100 da Usi na 11 de Orapoque e 
LaranJal do -Jari, as quais atende rão os consumidores daquele Kunicipro. A 
!"presa EQUA TO RIAL PETROLEO LIDA ê representante comera! m lumo neste 
Emdo dos ?rodutos SHELL DO BRASIL S/A, conforoe Certrdão expedida pela Junta 
Cone rm l do lstado do Anapâ- JUCAP. A dispensa ec questão esta respa ldada no 
Art1go 1í. Inciso I, co~binado coe o Art. 16 da Ler 8.666/93. 

Cunpre-se dessa folila as mgincras do Artigo 26 da lel 8. 666 , 
de 11 de Ju•hc de 1!93. 

Hacapà-!.P . 06 de outubro de 1~9L 

ii.I KLI~DO ~~O~.im Pll!S . ~;~~[t, . 

JUS::?ICA!IV!. DE AQUISICAO DE K.\T!iii.IS ! SER VICOS NQ Ill/94-CL/CEI. . 

.\SSU~!O: DISPElSI. DE LiCI!ACAO 

Slnm: .\qursido de í.DOO litros de óleo dresel. destrnados a Unidade 
qmdm do mmcrpro de Tartmgalzinho , no valor de RI- 1.685.00 !Hun nl!, 
smmtos e ottenta e mco rem i, at ra•1ês da Empresa OIAPOC- PECAS i AUTO 
mvrcos LTDA . 

JUS!I1ICA1 !'1.l.: A aqulllcão de óleo diesel ê Indispensáve l para atender a 
Iocalrdade de !artaruqa!zinho, eo carater de urgêncra, a frm de que não 'lenha 
ocorrer pa!almcãc r,o forr.emen to de enerqia elétrica. A dispensa eo questão 
es ti mpa!dada r.o Artrqo 1L incr so Jv, coobtnado co1 o Art. 1! da Lei 
8.666/9]. 

Cuiipre-se dessa foroa as mgêncras do l.mgn 26 da Le1 8.666, 
de ii de )Unbo de !993. 

Hacapl-I.P, 06 de outubro de 199L 
/i 

!AIMU!DO NOf:r?ÜVI. PIRES. 
PpsJoúfE. 

JUS1IIICA!IYA DE AQUISIÇAO D! KAI!!IAIS ! SEBVIÇOS !Q ll3 /9HL/CEI .. 

ASSOMTO: DISPUS!. DE LIC!TAÇAO 
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SIHT!Si : Aquisição de 68.0DO litros de óleo diesel, no valor de 11- 20.400,00 
!Vinte mil e quatrocentos reais), através da !apresa PIT!OBIAS DISUIBOID!I. S/A. 

JOSfiFICA!Iii.:A aqUlSição de óleo diesel destinada a geração de en~rgia elétrica 
na localidade de A1api , referente ao a!s de Outubro /9! , a f ia de que não venba 
ocorrer paral uação de energra eUtrica na referida localidade. A dispensa ea 
questão esti respaldada no Artigo H, Inciso VI da Lei 8.666/93 . Considerando 
qoe a ELITIOBII.S subsidia o Progrm Cota de Consuao de Coabustivel - ccc, 
destinado ao Sisteu de Geração Tênica das Concessionarias de !Dêrgia !lêtrica 
do Norte e Sordeste, confme Decreto 114 de 18.03.91, Decreto 791 de 31.03.93 e 
Portaria 118 de 05.1!.93-0!I.U. 

Culpr!-se dessa fom as exigências do Artrgo 26 da Ler U66 
de 11 de junho de 1!93. ' 

Macapl-AP, 06 de Ou tubro de 1!94. 

RAIKUIDO HO 
p 

JUSTIFICATIVI. Di I.QOISIÇAO Di KATiili.IS i Si!VJCOS XQ 131/9!-CL/Cil.. 

ASSUUO: DISPERSA Di LICITI.ÇAO 

SII!&SI : Aquisição de 10.000 litros de óleo diesel, destinados a unidade 
geradora do micipto de hapi , no valor de 21- 3.370,00 !Três QiJ, t'rezentos e 
setenta reais), atravês da hpresa OII.POC-PEÇI.S i I.OTO SUVIÇOS LTDI.. 

JOSTIFICATIVI.: I. 1qursição de óleo diesel ! indispensivel para atender as 
Ioca!Jdades de !ar:aruqalunho e AsapA por decorrêDcia da Feira agropecu!na e 
as Eleições/9!. A dispensa e1 questão esti respaldada no Artigo lí, Inciso I, 
cosbinado coa o l.rt 16 da Lei 8.666/93. 

Cuapre-se dma fom as eligênms do Artigo 16 da Lei 8.666, 
de 11 de ]unbo de 1 ~93 . 

Mac api-AP, 06 de outubro de 199!. 

ii.IMURDO ~LVI. P!!IS . 

TSIDm!. 

JOSTir!CI.TIVA Di AOOISIÇAO DI KAT!iii.!S i S!!VIÇOS IQ 13!/9!-CL/CEA. 

ASSONíO : D!SP!!SA Di LICITAÇAO 

S!N!ESE:' Aquisição de 11.000 litros de óleo diesel, no valor de il- !UIO,OO 
!Quartoze Bil, quinhentos e setenta reais). atravês da !apresa P!TROB!AS 
DISfiiBOID!A S/A. 

JOS!IFICA!IVA:A aquisição de óleo diesel destinada a geração de en!rgia el!trica 
no localidade de Calçoene, referente ao ais de Outubro/9!, ea Virtude daquela 
localidade não sofrer paral ização de in~rgia Elétrica . A dispensa u questão 
esti mpaldada no Art igo 1!, Inciso VI da Lei 8.666/93. Considerando que a 
ELiTROBiAS subs1dia o Progrm Cota de Consu1o de Co~bustivel - ccc, des t inado 
ao Sisteoa de Geração Têaica das Concessionarias de in!rgia ilétrica do Norte e 
Nordeste, confom lecreto 7H de 18.03.93, Decreto 791 de 31.03.93 e Portaria 
118 de 05.0L93-DKA!I. 

Cuapre-se dessa forna as nigências do Art igo 16 da Lei 8.666, 
de 11 de JUDbo de 19~3 . 

Hacapi-I.P, 06 de Ou tobro de 199!. 

RAIKONDO N-~~1; PIRES . 
1~~mTE . 

JUS!IFI\:AT IVI. DI AQ\ISIÇAO Di KI.TIRIAIS i SXiVIÇOS HQ 13í/9HL/Cil. 

ASSO!TO: DISPENSA D! LICITI.ÇAO 

s!mSI: Aquisrção de 13.000 litros de óleo dresel, no valor de R$- 6.670 ,00 
(Seis ~il, seiscentos e setenta reais ). atrav!s da l apresa P!TIOBIAS 
DIST!IBO!D!A S/A. 

JUSTIFICATIVA:!. aquisição de óleo diesel destinada a geração de enérgia elétrica 
no localidade de Tartarugalzinho , referente ao lês de Outubro/H, ea virtude 
daquela localidade não sofrer paralização de in~rgia il!trica. I. drspensa e1 
questão esti respa ldada no Artigo 1!, Inciso VI da Lei 8.666/93. Considerando 
que a iLIT!OBiAS subsidra o Prngrm Cota de Consu1o de Cosbustivel - CCC, 
destinado ao Sisteaa de Geração T~nica d'as Concessionarias de inérgia il!trica 
do Rorte e Nordeste , contorne Decreto 1H de 18.03.93, Decreto 791 de 31.03.93 e 
Portaria 218 de OUU3-DRA!E. 

Cuapre-se dessa Iom as exigências do l.rtrgo 26 da Lei 8.666, 
de 21 de junbo de 1993. 

ii.IKUJDD DI.' !LVI. Pli!S. 
iiS1DUTi. 



Macapá, 03-03-95 

JUS!Ir!CUIYA DI AQUISIÇAO DI KAUIIAIS I Sllf!ÇOS Iº Ili/!1-CL/Cü. 

ASSUITO: DISPII,SA DI LICifAÇAO 

SIITISI: Aqumçio dt 7.000 lltros dt óleo duul, no nlor dt 11- 1.8!0,00 (SUl 
111, o1tomtos t DovtDta nauJ, atravh da hprm PITIOSIAS DISUIBDIDiA S/A. 

JUSriFICAfiVA :A aquisiçlo dt ólto diml destinada a qmçlo dt edrqia tUtrica 
DO local1dade de Itaubal do Pmm, referente ao ds dt Outubro/H, n mtudt 
daquela localldadt não sofm paraluaçào de lolrqu lUtem . A dupma u 
qmtào nU mpaldada no Ar tlqo 11, !Dcuo 11 da Lu 8 666/!3 . Comdemdo 
que a iLi1108iAS iUblldll o Proqrm Cota de CODSUIO dt COibUitlYil - CCC, 
dest1nado ao S1stm de Geraçlo Umca das CoDcemoDarlll de IDhqa iUtma 
do lorte e Jordeste, conforte Decreto 771 de 18.03 .!3 , Decreto 1!1 de 31.03. !3 e 
Portam 118 de 05.01.13-DIAII 

Cu1pre-se dessa tom as mqéDcm do Art1qo li da Lu 8.666, 
de 11 de JUDbo de 1!!3 

Ka capHP, Oi de Outubro de 1!91 

iA1KOJDO ~ ILVA Pli!S . 
PI!SIDIJ!E . 

JOS!IFICA!IVA Di AQOIS ICAO DI KA!UIAIS I SliVIÇOS lo IJl/!4-CL/CIA. 

ASSUI!O : DISPIISA Di L1CI!WO 

SII!!Si: Aqnlllcào de 130.000 lltros de óleo d1ml. no valor de 11- 46 .800,00 
tQuamta e seu 11 1 e oltocentos rem , atrav!s da hpresa PIU08iAS 
OISUIBOID IA S/A 

JOSriFICAfiVA.A aqm,ção de óleo dusel dest1Dida a qeraçlo de enhqu el!mca 
na localldade de Oupoque 11, referente ao 1h de Olàubro/!1, n mtude daque la 
localldade não sofrer parallzaçio de lnhqu EUtma. A duptnu n questão 
ut! mpaldada no Artlqo 24 , Inc110 VI da Lu 8.6ii/!l. Comdemdo que a 
iLI!iOEIAS SUbS1d11 o Proqrm Cota de CODIUIO de COibustml - CCC, dest1Dido 
ao S1steu de Geraçlo !Irma das Concemonmas de lnhqu IUtma do lorte e 
Rordeste, conforte Decreto 111 de 18.03.93, Decreto 1!1 de 11.03 .93 e Portam 
118 de 05.01.93-DJUI . 

Cu1pre-u dessa tona 11 mqhcm do Art190 li da Lu 8.iii, 
de l1 de JUnho de I !9J 

Kacap!-AP , Oi de Outubro de I !91 . 

; usmiCATIVA Di AOUI SICAO DE KATIIIAIS ! Slif!ÇOS Iº 138/!4-CL/CIA. 

ASSUI!O: DISPIISA DI LICITAÇAO 

SII!ISI:AqulSlç!o de utlml eUtmo dest!Dido ao Plantio da CIA, no valor de 
11-ll.Bii,OO !Doze 111, oitocentos e mmta e u1 reau J. atravh da i1prm 
KACOI!IL - COKIICIO I SIIVIÇOS LTDA . 

JOSTifiCATIVA: A premte dupm I necmlm na aqumçlo de utlrim 
elitmos 11 decorriam da falta des te utmal n nono utoque , para supm a 
necemdade do Plntlo-CIA,para atnder os consmdoru 11 urgncu. A dupem 
11 quest!o estA rupildida no Art1qo 21 , Incuo n di Lu 8. iii/!l . 

Cu1pre-se dem tona as mg!nms do Art1qo li da Lu 8.6ii, 
de 21 de JUnho de l!!l 

JOS!IFICATIVA OI AQUISICAO DI KA!UIAIS I SliVIÇOS Iº 13!/!1-CL/CIA 

ASSUM!O: DISPEISA DI LICI!AÇAO 

Sli!!Si : AqulSlçào de 310.000 lllros de óleo dmel, no valor de 11- 105 .000,00 
!Cento e mco 111 reaul, atravls da i1presa PifiOBIAS DISTiiBUlDOiA S/A. 

JOS!JflCATIVA:A aqumçáo de óleo dmel é 1ndupeos!vel para o abastemento 
da Oma de Laranjal do Jarf e proqruaçáo da Omsáo do Iateror-D II , referente 
ao 1!s de Outubro/H, u mude daquela locahdade oào sofrer paraluação de 
inhqu !l!tma A dupma n qmt!o estA respaldada ao Amqo 11, Inmo VI 
da le1 a.mm. Comdemdo que a ILi!iOB iAS subudu o Progrm Cota de 
Consuto de Co1bustml - ccc, dest!Dado ao Satm de Geraçlo Umca das 
Commonmas de idrgu !Utma do lorte e Jordeste , confom Decreto 111 de 
18 .03. !3, Decreto 7!1 de 31.03 .!3 e Portam 118 de 05.01.!3-DJAII . 

Cutpn-se dessa tona as mgincm do Art1qo li da Lu 8.6ii, 
de 11 de )Uobo de 1!93 

MacapHP, lO de Out1bro de I!! I. 

JOS!If!CATIVA DI AQOIS IÇAO DI KATIIIAIS I Slif!ÇOS Iº 110/!1-CL/CIA. 

ASSOI!O: DISPIISA DI LICITAÇAO 

SIITISI :Aqumçlo dt uttrul t l ttromo dntlDido iO CPD e Sacatm, ao nlor 
de 11-1.150 ,00 I Bn 111, quatromtos e meoenta um), ttrnh dt hprm 
!IILLIS DATACOK. 

JUSTIPICA!IYA: Comdmndo a uctmdade do 1atmal elttrmco, CPD - Stntm 
ao procmamtp de dados na D1 Yis!o uq1onal dt Santana n mattr dt Orqlnm, 
ttndo n vi sta que· os os KOUIKS da regional de Santm tncontrn-u qmudos 
COI 1110 11ped1ndo I I COIUD1CIÇIO COI Centro de pCOCtlllltDtO de Dados ti 
KacapU dupenn u quutlo utl rupaldida no Artlqo 21, Inmo IY di Le1 
8 .iii/!3. 

Cu1prt·1t dtlll tom 11 mqlmu do Artlqo li da Ltl S.iii , 
dt 11 de )UD.O de 1!!3 

KacapHP, 11 de Outubro de 1!!1. 

IAIKDIOO 101 vq Á PIIIS. p=~) 

JOSTIPICA!IYA OI AQU!SIÇAO OI KATiiiA!S I SUYIÇOS lq 111/!1-CL/CIA . 

ASSOI!O: DISPIISA DI LICI!AÇAO 

SIITISI :CoDtrataçao d1 01 Cambio co1 1quipnnto mct, pm tmsportt d1 
Grupos Gmdoru, no ulor dt 11- 5.000 ,00 1 Cinco 1~ rms l, atmh da rma 
UAISPOnADOiA DO POifO. 

DIÁRIO OFICIAL 

JUST!riCA!IYA:A prutntl dliPIDII 1t faz DtCIIIICll, no trmportt do Grupo 
Gerador de 315 lu no trecho Taruraqilmbo/Calçoene e no retorno tmsportar 
u1 grupo gerador de 100 lu da Dma de Calçoene e 01 qrupo qmdor de IOlu da 
v1la de Carnot para Kacap!. A d11pem n quest!o esU respaldada no Art1qo 
ll,lnmo IV da Lu 8.6i6/!3. 

Cutpre-se dessa tom as mglncus do Artlqo 16 da Le1 8 iii , 
de 11 de JUnbo de l!ll . 

IAIKDIDO 10 sl vA Plns . 
Pi S!Oil!l 

:OS!IFICAIIVA Oi AOOISIÇAO OI KA!ii!AIS i S!IV!ÇOS Mo 111/!1-CL/C!A. 

ASSUMIO DISPIJSA Di LICITAÇAO 

SU!!Si AqulSlcão de 5 000 l1tros de óleo dl!Sel, no valor de i l - 1 35i,IO IEu1 
11 I trezentos e C!Dcoenta e c mo rea1s e c1ncoeota centavos • atrav!s da 
!lprm P!!iOBiAS DIS!iiBOIDiA srA. 

;m:FICA~IVA A aqUlSlçáo de óleo dmel dest1n1da a qeraçáo de en~rq1a el!mca 
no localldade de Iqarap! do Laqo , referente ao 1ês de novnbro 31, n VHtude 
daque,a locaildade não sofrer paralmçào de inérq1a Elémca A dupensa n 
questão est! respaldada no Arttqo 11, Inmo VI da Le1 8.666/!3 CoDSlderando 
que a ELE!!OBIAS subs1d1a o Progrm Cota de Coamo de Co1bust1vel - ccc. 
Jest1nado ao Ststm de Geracão Têrma das ConceSSlonar m de Enêrqu !lêtma 
do 'cr:e e lndeste conforte Decreto 1'1 de 1803 !3. Decreto 191 de 31.03.93 e 
?;r~a! :a 118 de OI CI ll-DIA!! 

:Jlpr e-se dessa fona as mq!mas do Ar::qo 16 da Lu 8 iii, 
le 11 de )Unhe de !993 

KacapHP , 18 de novubro de 1!!1. 

JCS!IiiCAii iA li! AOOISiÇAO Di KAT!i !AIS i SliYICOS lo 121 91-CLIC!A 

ASSUI~O DimJSA Oi ~ICI!ACAO 

S!M!!SE : AqulSlcâo de 110.000 lltros de óleo dusel. destlnados a Dma de 
01apoque - !!, oo valor de il- 81.250,00 101tenta e quatro 111. duzentos e 
mquenta rem I. através da E1presa SI CAL - SOCIIDADE I!DCOK DO AKAPA L!DA 

:os!IFICA! IVA: A aqo1s1cáo de óleo dme l u carmr de urqfnm. 
1nd1speos!vel para a qemio de enerqu e!Hnca na Dma de Oupoque 11. a !11 
de stpm as memdades daquele Kmc!p1o, de 1odo que nào venha ocorrer a 
paralmcã~ do foroeemoto de enerqu eUtma . A d1speosa n questão est! 
resraldada n' Artlqo 11, Incuo Ir da Lu 8 iii/!3 

Cu1pre-se dessa tom as mqênms do Ar t1qo 16 da Le1 8 m. 
de 11 de )unho de 1993 . 

Kacap!-AP, li de setnbro de 1!91 

rA PIIIS. 

JCSilF!:AiiVA Di AOOISICAO Di KA!!i!AIS E SEIVIÇOS !o 142/9H11CIA. 

ASSUm D!SPIMSA Oi L!CI!ACAO 

SUT!Si Aqm:cãc de mmal elêtClCO, DO valor de i l -201 312.11 Duzentos e 
;"tro !! . , trezentcs e doze rms e sessenta e 01 centavos . atravh da !1presa 
".AC:mL - COK!iC!O 2 S!iViCOS LIDA 

J~Sl!í::AmA A aqm:cao do utmal elêtmo. n carater de orq!nm. 
mtmdl ac ?Jmáo/CEA . n VlCtude do teaporal ocomdo no du I! 08 91, co1 
1sso. ua eJevado nâmo de 1nterrupcões 11 cmultos de baua tensão e alta 
te~são. (chave de mal 1, a fu de eVl!ar a paralmcâo total do mteaa. A 
dlSpensa 11 questão est! respaldada oo Art1qo 11, lnclSO IV da L11 S.iii/93. 

:J1p:e-se dessa torta as euqemas do Artlqo 16 da Le1 8.iié, 
lel!le m :ce:m 

Mmpi-AP , OI a e novnbro de I !91 

;usr:FI:A!!V~ :r MOISI:AO DI KA!IIIA IS i SUVICOS lo 111 !1-CLIC EA 

ASSOITO ~ISP!JSA O! LICI!ACAO 

SII!ISE Aqumção de 01 (duas 80ibiS t1p0 P! COI atull!Zadpr e ICeSSÓllOS, DO 
va.or il - 17.100.00 IV!nte e sete 111. e duzentos remi . atravls da ilpresa 
KAQBIL- MAOOI IAS IODI PAKI!!OS I SiiVICOS L!OA . 

JOS!!F!CA! IVA · A presente despesa~ necess!m na aqulSlcào de 01 (duas) Bo1bas 
tlpo P! . coa atuador e amsónos, n carater de Orghm. dest101das As 
9n1dades lieradoras de Calçoene A dupeasa u questão est! respaldada no Artlqo 
li , Imso IV da ~11 8 ii!/!3. 

Cu1pre-se dessa fom 11 mqlmas do Ar t1qo 16 da L11 8.ii6, 
de 11 de JUDbo dt U!3 . 

JUS!IPICA!JVA DI AQUIS IÇAO OI KA!UIAJS I SIIVIÇOS Iº 111/!1-CL/CIA . 

ASSUI!O : OISPUSA DI LICITAÇAO 

SU!ISI:Aquiuçlo de OI (OI I Grupo Gmdor , no nlor de IH3.800,00 ISumta t 
tru 111 t o1tomtoa rem ), atrnh da h prm KAQBIL - KAQUUAS IQDIPAKIITOS 
I SUYIÇOS LfDA . 

JDS!IPICATIVA· A aquuçao dt 01 lati Ocupo Gmdor dt 105/150 lVA , iOII, 
COIPOitO C/ Kotor CUU!DI e Gmdor WIG 1/ tiCOfll, COipltto COI todos OI 
acmórios, dutmdos I hll dt Lomaço , joato a nprua KAQBIL - KAQUIIAS 
IQOIPAKIITOS I SIIYIÇOS LfOA, por tratar-li de tndiClODII fornmdor de 
tqulpneDtos ;endoru de IDIC911 1lltrlct , para utt CoDctuloalm. A duptm 
u quutio utl rupild1d1 ao Arti;o 21, Inciso IY dt Lti Uli/!3. 

Co1pn-u d1111 foru u 1119hcm do Art190 21 da Lu B.iil , 
de 21 de )anbo de 1!!3 

Kacap!-AP , 22 de nombro d1 I!! I. 

iAIKOIOO JO 
p 

JUSiiFICAT IVA Di AQOlSIÇAO DI KATiiiAIS I SIIVIÇOS I~ 116/!1-CL/CIA. 

ASSDI!O· OISPUSA DE LICITACAO 
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SIITiSl:AqulSlclo dt Oi ms l Diodo 1 10 ldll l Tmstor , no valor dt 11-
3.304,91 !res 11I. trerentos e quatro rms 1 nnvenu e dou centavos ). atmh 
da ilprm KAOBEL - KAQOIIAS IQOIPAKU!OS I SIIV!ÇOS L!DA. 

JUSI IFICA!IVA: A aqu1s1eao do uteClll elitmo dntmdo ! Omslo de Gemlo 
e !raosformào, ea carater de urqlnm,Junto a Fma KAQBIL - MAQUilAS 
miPAKI!!OS i S!iVIÇOS LIDA, por tratar-li de trad1c1onal fornecedor de ptÇU I 
acessónos. para 10tor11 de noua Commontru A dupem 11 quntlo utl 
respaldada nc Art1qo 21. lem o IV da Lu 8 iii/!3 

Cu1pr e-se dessa tona 11 mqlncm do Amgo 11 da Lu B.iil, 
de 2: de rur.ho de 199l 

Kacap!-AP. O! de r.ovubro de 1991 

IA!K";o JC ' .LVA PIIIS 
Pl S!CUil 

JUS!IFICA!!VA Oi AODISICA? C! MAUIIAIS E SllV!COS ll 118-A/!HL/CiA 

ASSDnO OISPUSA OI LICI!ACAO 

mrm AqU1S1ClO de 250000 iltros de 6110 dllstl. dtstlDidos lO 
abastemento ~~ tma I! de Laranj al dD Jm, DO valor da il· 81 .1!0,00 
Olteota e mco a:l. setecen:os 1 clnquenta mui. atravh da !&presa POSTO 

!lOOIADO ~m1:1~ E mmmACA~ L:OA. 

JCSII F I:A~!VA A aqJ: i!:!: le 6:1o dusel I !nd!Spmhll. n cmttr dt 
urqEma. para !tender a Dma li d1 taran)al do Jm . referente ao ali d1 
ccvnbrci!l deVldo a PE!iOBiAS n!o ter ilbmdo 11 eotu de óleo dau) 
oecess!rm para a qeraç!o de enerqu elltrlca dme Kum!p1o. A dupem u 
questão estl mpaldada no Art190 11 0, I~clso VI. co1blnado eo1 o Art . liO da 
le1 8 6il/93 

:uapre-se lessa tem u mqlmu do Ar t190 16 da Lu 8 l ii, 
le 11 de JCOh: de !!!3. 

IAIMUIDO !DIA S LVA PIUS 
Pi S!CEITI 

JOS:!FICATIVA DI AODISitAO DI KATIIIAIS I SIIYIÇOS IQ 112191-CL CIA . 

.\SSOKIO: DISPERSA DE LICIIACAC 

SIHI!Si: Aqumçio de 168.000 iltCOI d1 ól1o dlutl, no valor de 11- 110 .100,00 
!Cento e utenta 111. e quatromtos r1111 1. atravh da l1prm PI!IOBIAS 
D!S!i18U!DiA S/A. 

JDSTIFIC.\!IYA.A aqumçio de óleo duul I lcsdupmhll a qeraçlo dt 1Dirq11 
elê:nca Da Oma I! de Lmn]al do Jari, uftrtnte iO 1h de Dombro/91, u 
nr:ude daquela Iocahdade nlo sofrer pmluaçlo de lnlrgu illtma A 
d1spensa n questlo est! respaldada no Art1qo 21, Inc110 YI da Le1 8.i6i/!l. 
Comderando que a !Li!IOBIAS IUblldll o Proqrm Cota de CODIUIO dl 
Colbusmel - ccc, desmado ao S1mu de Geraclo fiam das Concemonmu 
de Enérql! illtma do Jortt 1 !ordute, conforte Decreto 111 de 18.03.!3, 
Decreto l!l de 31.03.!3 e Portam 218 de 05.01.!3-0!Aii. 

Cu1pre-se dessa tom 11 mqlmu do Art190 11 da Lu 8 iii, 
de 11 le :unho de :m 

Kacapl, 18 de novnbro de 11!!1 

IAIHDJOO !OI S VA PIIIS. 
Pi SIDU!E. 

;usmiCATIVA DI AQOISICAO Di KA!IiiAIS I SIIVIÇOS Jº 113/!HL/CiA . 

ASSOITO: DISPIISA Di L!CI!AÇAO 

SII!ES! : Aqu lSlclo de 158.000 lltros d1 6ho duul, no valor dt 11-
!1 880,001Jomta e dou 111. oltomtos t o1tenta re111 ), atravh da llprm 
PI!IOBiAS DIS!iiBOIDIA S/A. 

JDS!IFICA!IVA:A aqumçlo de 6!10 dlm l dut1nada a gmçlo d1 enhgll 1lltma 
na locaildade de Oupoque 11, reftmte ao 1h de novubro/!1 , 11 vntud1 
daquela local1dade n!o sofrer pmilmlo dl inlrqa llltnca . A duptm n 
qmtlo estl respaldada DO Art1qo li, lncuo VI da Lll 8 666/!3. Conudmndo 
que a ELiliOBIAS subudu o Progrm Cota dl Con1910 d1 Co1bustml - CCC, 
destmdo ao Sutm de Geraç!o Tlmca du Coactu10DIC111 dt lntrqu lUtem 
do Jorte e Jordeste, conforte Decreto 111 dt 18 OJ.!l, D1mto 1!1 de 31.03 !l 1 
Portam 218 de Oi OI !3-DJAII. 

Cu1pre-u dun tom 11 mglmu do Amgn li da Lll B.ili , 
de 11 de )unho de 1!!3 

de 11!!1. 

IAIKOIOO IOIA A PIIIS . 
Pil IDII!I. 

JOS!IP1CATIYA DI AQUISIÇAO DI KA!iiiAIS I SIIVIÇOS 12 1il/!I-CL/ClA. 

ASSOI!O : DISPIISA DI LICITAÇAO 

SU!ISI : Aqu111çlo d1 10 .000 litros dt 6lto dlml , DO nlor d1 11- l .OJ7,00 
i!rh 1111 uttnta t ute rtllll, ltmh da llpru& PIUOBiAS DIS!i!BDIDUA 
S/A. 

JUSTIPICATIVA:A aquuiçlo d1 6l1n duul ' !Ddllpmlul pm o abut1clmto 
da Uma dt Itaubll do Pmm, t pro;rmçio da Dlfilio do IDtmr-DII , 
r1fm nte io Ih d1 Dlm bro/!1, 11 flrtudl daquela localidade Dlo sofrer 
pmluaçio d1 lnlrq1a liltrm. A dllpnu 11 qmtln tttl ruplldada no Artl;o 
li, !acuo n da Lu a.lii/!3. Cou!dmDdo que a mnoms subsidia o 
Proqrm Cote de Coamo de Co1busth1l - CCC, duthldo ao Siltm d1 Gmçlo 
Umca du CoDctnlomlu d1 hlrgla IUtrlca do lort1 e lordutt , confnr11 
Dtmto 111 d1 11.03.!3, D1ertto 711 d1 31.03.93 t Portaria 218 de 05.01.!3-
DIAil . 



Macapá, 03-03-95 

Cu~pre-se dessa fom as exigências do ArtilO 26 da Lei 8.666, 
de 11 de junho de 1993. 

HacapHP, 01 de Dembro de l\94. 

!A,IHUHDO !O}a t ILVA Pli!S. 

'~~~!. 
mTIFICA!!VA DK .\QUIS IÇ~O 01 M.\T!il.\15 i SER'I !ÇOS HQ !63!9HL/C!t 

ASSUNTO : DISPENSA DE LIC!nÇAO 

W!iS!: Aquisição de 6.000 litros de oleo diesel, no valor de R$· 1.8!6, 10 !Hu~ 
nil, oit ocentos e quarenta e seis mis e vinte centavos: , através da !epresa 

• PllROiRAS DIS!!IBUIOOIA S/A. 

JUS!!FICA!IVA:A aquis1çào de óleo diesel é 1ndispens!ve! pm o abastecicento 
da Usina de Igarapé do Lago ,e progmação da Divisão do lnteror-OJN, referente 
ao oês de Deze~bro/!l, e• mtude daquela loca lidade , não sofrer paralização de 
inérgia !létrica . A dispensa en qmtão est! respaldada nc Artigo - 1!, Inciso 'I ! 
da Lei 8 666/!J. Comdmndo que a ELmoms subsidlt o Programa Cota de 
Consu~o de Co;bustivel · CCC, destinado ao Ststeoa de Geração Térmica das 
Concessionarias de inérg1a !l!tma do Norte e Nordeste , conforoe Decreto 711 de 
1i.Ol.!3, Decreto 191 de 31.03.93 s Portaria 118 de Oi.OUHKAEi. 

Cunpre -se dessa fm:a as exigêncios do Artigo 16 da Le1 8 666, 
de 11 do JUnho de 1193. 

JUSTJF !CA!IVA Di AOU!SJÇ!.O Di MAlii!AIS i SiaViCOS NQ 16l/9HL/CEA. 

ASSllN!O: DISPENSA D! LICJ1AÇAO 

SIN!!Si: AqUJSiçào do 69 6.000 lltros de oleo diesel, no valor de !I· 114.líUO 
!Duzentos e catorze ni l, e cento e cincoenta e nove reais e vinte ce ntavos), 
a:ra•1!s da !npresa Pmoms DIST! iBUiDOiA S/A. 

JUS!IF ICA! IVA:A aquisição de oleo d1e sel ! ind1epmave l para ~ abastecimento 
da Usina de Laranjal do jar! IJ ,e proqranaçào da Divisão do Interor·DIR, 
referente ao nês de Dmnbro/9!, e~ l'irtude daquela localidade não sofre r 
pmlmçào de En!rgia ll!tricl. A dispensa ec questão esta respaldada no Ar t1go 
14 , Inciso VI da Lei S 66!193 . Considerando que a ELmoms subsidia o 
Prograaa Cota de CorJSU]O de'Combustml · CCC. dest1nado ao Sistena de Geração 
lérn~c a da; ConceSSlonmas de En!rq1a ;létrica do Norte e lordeste, cooforce 
Decreto JH de lUUl , Decmo 79! de l1.03.l3 e Portam 118 de 05.0U3· 
mEE. 

Cu"pre·se dessa forna as mg!ncias do Art rço 16 da Lei 8.666 , 
de 11 de JUnho de 1m. 

Macap!-AP , 01 de Dembro de 1994. 

JUSTIF ICA!J'IA Di AQU JS !CI.O DE HATil !AiS l Si!VICOS NQ l6í19HLICEI .. 

,\SSUN!O: D! SP!SSA DE L!CilAÇAO 

SIN!!SE: Aqmiçâo de lOUCO litros de oleo diesel, no 1alor de RI· 9J.íj0,60 
(Nomta e três ~ i !, qmhentos e quamta rem e oitenta centavos ), atrav!s da 
l ~ pr e sa P!!ROBJAS DiSlEIBUIDOiA S/.\. 

JUS!IF ICA!IVA :A aquisição de 6leo diese l é i~dispens!v el para o abast ecimto 
da Usina de Oiapoque II ,e progranaçào da Dl·mào do Intetor· DIN, referente ao 
r. ês de Dezenbro/H, en virtude daquela localidade não sofrer para lização de 
inérgia Elétr ica . A dispensa em questão estl re;paldada nc l.rtigo 14 , Inciso VI 
da Lei 8.666193. Considerando que a !Ll!ROB!AS subsidia o Programa Cota de 
Consuno de Conbustivel · ccc, destlnado ao Sistena da Ge ração lêroica das 
Concess ionarias do Energia· Elétrica do ~orte e Nordeste , confor'-e Decreto 174 de 
18.03. 93 , Decreto 791 de 31.03 .93 e Pormia 11! de 05.04.93-DNA!E . 

Cumpre-se dma iorr.a as mgênms do Artigo 16 da Le1 8.666. 
de 11 de junho óe 1993 . 

MacapHF , 01 de Dezer.bro ce 199 4 

lUmO NONA" SI' .:\PilES . 
?&E 1mn. 

JrS!:?ICA: !V.\ DE !.QUIS ICAO Dl HAER:/.15 ! SlR'IICDS lq 165JíHLIC1.; . 

,\SSUl~C JISFESSA D! l! C!!!.W 

SISE~S:.\qmlc ão do Oi (sm l K!qmas amnticado:a narca General Se lecor.ta, 
:.o va lor de RH.m,oo (Sove ni l. o1;ccentos e ci~quem e mco reais ). 
através da enpre;a SOAi!S HI. QUim LíO! .. 

JUS !IF !CA!Ii'A: A aquJS!cao dos lçuipamtos ! indispensâ'lel para a instalação do 
Banco de !tendlmto I amcadacâo, para pagamento de :ontas dos consunidores . i. 
dlõpensa ern questão est! respa ldada no Art1qo lL inciso IV óa Le i 8.666 /93. 

Cu~pre-se dessa ima as exigências éo Arti 10 26 da Le! 8.666 , 
de 11 de )unho do 1!93. 

JUST!FICA! IVA D! AOUIS ICAO Ol HAl!RIAIS i SERVIÇOS NQ 166-AISHLICEA. 

ASSUMIO: DISPUSA Di LICUAÇ AO 

SI N?iSE:Aqui sicâo de 150.000 l itiOS de 6l eo diesel no !!lor de RHUSO, OO 
(Oitenta e cinco mi l, setecentos e cinquenta reais) , atm!s da empresa POSTO 
ELDORADO COK!BC IO i i!PiiSENTAÇAO LrDA. 

JOS! IF!CA!!VA: A aquis1çao de 6leo d1esel ! indispensâve l, tendo em nsta a 
entrada dos !ur~os Geradores Russos no Huniclpio de Laranjal do Jari I!, en 
virtude da quantia do oleo ·diml liberado pelo ccc, de!tinado a geração de 
enerq La , não atender a progranaçào ~ensal da DGr, CABA!!B DE URGBKC IA, do 
referido produto eo função da paraliuçào total da Usina. A dispecsa en questão 
est! respaldada no Artiqo 14, inciso Vl da Lei U66/!3 . Considerando que a 

DIÁRIO OFICIAL 

ELiTEOBHS subsidia o Programa de Cota de Consumo de Conbustivel · CCC, 
destinado ao Sistema de Ge ração T!rmicas das Concessionarias de Enerqia Wtr ica 
do Norte e Nordeste, Conforme Decreto 77! de 18.03.93, Decreto 191 de 31.03.93 e 
Portar ia 118 de 01.0!.93-D NA EE. 

Cu1pre-se dessa íorna as mgências do Artigo 16 da Lei 8.666, 
de 11 de junho de 1193. 

Hacap!-i.P, 06 de dembro de lS!L 

·) 

1);r7\' 
IA IHUSOO NO~ snv~ PIRES. 

PilSI DENlE . 

JOSW ICAT!Y!. DE AOUI SICAO DE KA1Ei iAI S ! SE RV IÇOS NQ 168/9HLICEi, 

ASSUNTO: O JSP!NSI. DE .LIC!!AC/.0 

S!Nt!SE :Aqmiçâo de Ol(doisl lransfo rnadores ll ,8Kv /210 /111V, 1íKva no va lor de 
if-).605, 54 (Sete 11il, seiscntos e cinco reais e cincoenta e quatro centavos), 
ma•1és da !npresa ~ACON!EL · COMERCIO E SERV IÇOS Ll DA. 

JUS!IF!C.\!iVA: A presente despesa é necess!ria na aqui sição dos rransfomdores, 
destlnado ao Plantão da CE!,, eo carater de urgenc iapara at ender os Consunidores 
a ma ~ s de 12 horas se~ Energia E1Hr ica , pois os nesmos estão queimados. A 
hspensa em questão est! respa ldada no Art igo 24, Inci so IV da Lei 8.666/93. 

Cumpre-se dessa tom as ex igê ncias do ~ rt ~go 16 da Lei 8.66 6 
de 11 de )unho de 1993. 

Hacapa-!.P, ll de Dembr o de 1994 . 

RAIMUNDO NONA • , SI IA PIRES . 
PR•S!GiN!!. 

JUSTIFICA!IVA DE AOUISIC.\0 DE HATEEIA!S E SERVIÇOS NQ 169/94-CL/CEA. 

ASSUNTO: C!SP!NSA DE LIC!YAÇAO 

SIH!ESE:AqUlSição de ~aterial e!Hn co no valor de R$· 2.855,50 IDoi s ~i !, 
oitocentos e cincoma e seis : ea is e cincoenta centavos). através da Empresa 
HACONTEL · COH!RCIO E SERVIÇOS LTDA . 

JliS l'lP !CI.TI V!. : A aquisicao do oaterial el!trico destinado ao Plantão da CEa eil 
cmter de u:gênd<,para atender os Consumidor es que estão a ~a i s de 11 horas 
m :n!rgia El!tma . A dispensa en questão esta respaldada no Ar ti go 1!, Inciso 
!V da Le1 8. 666193. 

CuQpre·se des sa fom as exiqênc ias do Art1go 16 da Lei 8.666, 
de 1l de )Unho de 1193. 

HacapH.P, 13 de Deze~bro de 199l. 

JUS ! IFICA~IVA DE !. OU ISICAO DE HATE! 1AiS E SERV IÇOS NQ li0/9HL ICEA . 

ASSUN TO: DISPENSA DE L!C!TAÇ.IO 

SIN!m :Contratacao de Serviços prestados na Llnha Ois tri buicão Hacapa e 
Intmor do Estado, no 'lilor de i!-11.907, li I Onze mi l. novecentos e sete reais 
e setenta e uo centavos), através da Firoa ELECTRA · KL1TRICIDAD! COH. 
TR!.NSP ORn EH G!R!.L LíDA . 

JUSW!C!.1iVA: Comderando a "ecessidade eo Carater de urgencia , para os de 
ser'iiços ;mtados na Operação com camhão Mune! , nos serviços Emer g!nciais 
pm atend er os ConsumJdores na reali zação da Feira agropecu!ria do Hun1cipio de 
Aoap! , con mrageil e retmda das insta lações elétr ica e forne mento· de 01 
pos te . !. dispensa e ~ questão esta respaldada no Artigo H, Inciso IV da Le! 
awm 

Cunp re-se dessa forca as exiqências do Ar tigo 16 da Le1 8.666, 
de 11 de )unho de 1993. 

RA!KUNDO lONA! A PIRES . 
mro&m. 

JUS!If !CAWA DE AQU!S IÇ.\0 DE MATER IAIS E SERVIÇOS NQ 171/94-CLICEA . 

ASSUNTO: D!SPmA DK LIC!TAÇAO 

SINTESE:Fornecimto de ~atérim Rl!tricos para aplicação inediata na rodovia 
Duque de Caxias e ~ frente ao Conjunto Cabra 1zinho, no valor de RI·S.JOO,OO 
(Cinco mil e trezentos rea is). at ravés da Firma mcm · iLE!RICIDADE COM. E 
IRANSPO!TE EH GE!AL LIDA . 

JUSTIFICAT!V.\ : Considerando a necessidade er. Carater de urgenm ,ero 01 Poste 
Circular e 01 ·rransfmador de mva aplicado na Rodovia Duque de Ca1.ias eo 
frente ao conJUnto Cabralzinho em substituição aos que fom danificados. A 
dJSpeosa e ~ questão esta respaldada no Ar tigo ll, Inciso IV da Lei 8.666/93 . 

Cuopre·se dessa forca as exigências do Artigo 26 da Lei 8.666 , 
de 21 de junho de 1993 . 

PODER JUDICIÁRIO 

Pág. 4 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

SEÇÃO JUDIC I ÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 1~ VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 1995 

Ju i z Federal : MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Di r .Secretaria : Mar cos AntÔnio Dourado de Aragão 

Emb . À Exec . 
Emba rgante 
Advogado 
Embargado 
Procuradora 

Emb . de Tere . 
Embargan:te 

Advogado 
Embargado 

Procurador 

95 . 0000030-0 
MADEREIRA A. BOTELHO & CIA Ltda 
Manoel Felizardo Pe r eira Cardoso 
UNIÃO FEDRAL 
Mar i a Madalena Carneiro Lcipe s 
"J . Especifiquem- se provas . l4cp , 24 
de fevereiro de 1995 . MARCUS VI NI 
CIUS REIS BASTOS- Ju i z Federal . " 

94 . 0001254-3 
SEBASTIÃO FERNANDO CARDOSO DA COS
TA 
João América Nunes Diniz 
I NS'l'I'l'UTO NACIONAL DO SEGURO SOC I
AL - INSS 
Joaquim Moreira Rocha 
"Especi fiquem- se provas . Intimem
se . Mcp , 24 . 02 . 95 . MARCUS VINI CIUS 
REIS BASTOS- Ju iz Federa l. " 

Exec . Dive rsa : 94. 0000405-2 
Exeqüente 
advogado 
Executados 

Emb . de Tere. 
Embargante 
Advogado 
Embargado 
Procuradora 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 

Pr ocurador 
Executados 

Advogado 

Declarat Ór ia 
Reauerente 
Advogado 
Requeri da 
Procuradora 

CAIXA ECONÔMICA FEDE RAL - · CEF 
Itami r Car los Ba r cellos 
SENCO- SOCIEDADE DE ENGENHARIA , I N 
DÚSTRI A E COMÉRCIO LTDA, NAGIB CHA 
RONE FILHO, MARI A DA GRAÇA PEREIRA 
CHARONE , ANTONIO BILORIO CARRETEI
RO SANCHES e MARIA O'l'ÁVIA DIAS CAR 
RETEI RO 
"Hanifes t e - s e a Exe qüente sobre a 
certidão de fls . 47 . Intime -se . Ma 
capá , 24. 02 . 95. MARCUS VINICIUS RE 
IS BASTOS- Juiz Federal . " 

94.0001052-4 
J UVENAL TORRES COELHO 
Washington Caldas 
UNIÃO FEDERAL 
Maria Madalena Carnei r o Lopes 
"J . '·!an ifestem- se as partes s obre 
estas inf ormaçÕes . I ntimem- se . Ma 
capá , 24 . 02 . 95 . l4ARCUS VI NICIUS Rl 
I S BASTOS - Ju i z Federal." -

94.0000533-4 
INS 'l'I TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
AL - INSS 
Joaquim Moreira Rocha 
TROPICAL RADIODIFUSÃO Ltda e REGI
NALDO PINHEIRO BORGES 
J osé Ronaldo Serr a Alves 
"Em :"ace da promoção de fl . 42, an-

verso , REVOGO os i tens 2 e 3 do 
despacho de fl . 30 ( fren te e ver
s o ) . 2 .- Proceda- s e ao refor ço da 
pen~ora . Expe ça- se mandado . I . M! 
capa, 24 . 02 . 95 . MARCUS VI NICIUS 
REIS BASTOS - J ui z federal . " 

94. 0002327- 8 
LEANDRO MARQUES ALBER'l'O 
José Luis Calandrini de Azevedo 
UN I ÃO FEDERAL 
Maria Madalena Carne i ro Lopes 
"J . Manifeste-se o Autor s obre a 
presente contestação . I nti mem- se . 
Mcp, 24 . 02 . 95 . MARCUS VINICI US R~ 
I S BASTOS - Ju i z Federa l . " 

AUTOS COM DESPACHOS IDÊNTICOS 

Ação Cri m: na l : 92 -0001143-8 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
ANTÔNIO SERGIO OLIVEI RA LEMOS 
Defe nsor ia PÚblica 

Autor 
Réu 
Advogado 

Ação Cri minal : 92.0001778-9 
MI NISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
OCENIR MARQUES COSTA e FABRÍ CIO 
SANTA'ANA DF. ALMEIDA 

Au t or 
Réus 

Advogado Defensoria PÚbl i ca 

Ação Criminal : 92 .0001812-2 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
MANOEL CONCEIÇÃO MACHADO 
Defensori a PÚblica 

Autor 
Réu 
Advogado 

Aç . Ordinária : 
Autor 

Advogado 

Ré 
Procuradora : 

"De ~e rmino que se procedam as ano 
taçoes de ~st i lo, de-se baixa n~ 
Di s t r i9üiçao e Oficie- se a , Divi sao 
de Po l i cia Federal no Amapa para 
que se j a dada a baixa na fol ha 
de ident ificação do(s) acusado (s) . 
Apbs , arquivem-se os Autos . Maca
pa, 24 . 02 . 95 . MARCUS VIN I CIUS REI~ 

BASTOS - Juiz Federal. " 

DECISÕES 

94 . 0000668-3 
JOÃO DE ALMEIDA, MARIA HONORATA PI
NHEIRO SANDRA JORGINA DE SOUZA MA
XI MIM, 'uBIRACI GUIMARÃES DE ANDRADE 
e JOÃO DE JESUS DOS SANTOS BRITO. 
AP/146- José Guilherme da S. Bastos e 
AP/279-Femando Luiz Pinheiro da Silva 
UNIÃO FEDERAL 
Hª I•ladalena Car neiro Lopes 

'"fis t os , etc .,, em saneador. P;:ocesso 
em ordem . Presentes as ~ondiçoes de 
ação . 2.- Indefiro ~ tomada do depo
imento pessoal da R~ , vi sto como ver 



Macapá, 03~03-95 

Inq. Pollcial: 
Indiciados 

vitima 

sa a lide sobre maté ria exclusivamen 
te de direlto . Venham os autos c n
clusos para sentença . Publ.que- se . 
Int1me - se . Macap~ . 24 de fevereiro 
de 1995 . (a)~1ARCUS VINICIUS REI~ !3A~ 
TOS - Juiz Federal-" 

94 . 0000435- 4 
DAVENAND SOOKHRAM, JOCELMA BRITO PA~ 
LA, MOACYR CARDOSO DA GAMA e ROSIN~ 
DO PICANÇO LEMOS , 
UNIÃO FEDERAL (DEPARTAMENTO DE POLI
CIA FEDERAL 

" J 4 - " arte ·--~ es•ei- n- 1.r' . 
?S . d C~dÍgo • de P~<~cesso Penal ( 1 

contrariu sensu) , DETERMINO O ARQUI
VAMENTO do Inquéri .v em relação aos 
~rJ ~ad s :1oacyr Cardc>Sv da Gama ( 
Rv~• .aldv Picanco Lnmos, coc a res
salva do art . lê daquele Diploma Le
gal~ Transitada em julgado es~a de
ci~ao , expeçam-se llS comunicaçoes ue 
estilo, dando-se ~aixa nd distritJ'
-ãr '10 qu~> nerine aos :nà'ciad· s 'l
~lrpiJ s p~lo arquivamento . 5 .-Re
cebo a _denuncia dirip;:da em desfav· r 

~t ve··a J kl1r·am e Jocelma !::lr.
t.v ~ aulô . .... ~tzr:1-se os Réu:; medi 11 t,~ 
edital com prazo de 45 (quarenta e 
cir.cu) dias (CPf ar·t . ~t>7, in fine), 
de\erd..l-Se lnti':l • .r a mãe (ou q~a- 1 ... 

outro parente prÓxl'nv) da r·f. J "t ... _ 

peEsoalmente desta decisão no ender! 
ço constante a fl . _71 . ;)esigne - se d~ 
~a para inlerrogatorio . Pu~lique-se . 

Intimem-se. Macapa, ~4 dr fevereiro 
de 199:: . (a)it.ARCLS V '<IC. IS REIS 
BA~T-~ - Ju'z Federil -." 

Ação Criminal : 

AUTOS COM SENTENÇAS 

93 . 000()920-6, 
Autor 
Réus 
A.dvogado 

Ação Cr1mi::a: 
Autor 
Ré 
Advogada 

MJNISTERIO PUBLICO FEDERAL 
HELIO DE SOUZA CASTRO 

• • . I Abenor Pena Amanaj s Dff . Publlca, 
"Vistos, erc , .. 11. - Por todo o 
C'Xposto , JULGO PARCIALMENTE PROCE
DENTE a,açã9 para o fim de CONDE
NAR reu HELIO DE SOUZA CASTRO nas 
renas de;> art . 3.~ do c'•d.~~;o Penal . 
Atento as condiçoes do art . 59 ,ca
put, da Lei Pena! Material, passo 
~ individualizaçao da pena . A cul
pabilidade com que se houve ·foi 
significativa , pois dirigiu sua 
conduta , sempre e sempre , com vis
tas à aposentar- se fraudulentamen
te . É prim~rio , inexistindo nos 
autos noticia de antecedentes que 
o desabonem . Os motivos , as cir 
cunstâncias e conseqüências do cn 
~e induzem expressiva reprovabíli= 
dade , uma vez que , tendo provocado 
a pratica de ato,ilegal em detri
mento do poder publico federal,pas 
sou um ano e meio aposentado, pe= 
~iodo em gue auferíu vantagem eco
nomica ilícita . 12 .- Tais as cir
cunstâncias , fixo a pena base em 
J (TR~S) ANOS DE RECLUSÃO . Reconhe 
ço a presença da ~tenuante do art~ 
t,"i, :~r. "d" do Codigo Penal, vis
to como o Réu confessou espontanea 
mente a prática do ilici to tanto m 
fase policial, quanto em juizo, m~ 
•ivo pelo q~al reduzo a pena base 
t·rr. 1/6 (ur:J sexto). ::Jada a presença 
i1 causa especial de aumento d~ p~ 
~a contemplada no nr: . 333 , § un1-
ro do cbdigo PPnal, incremento H 
r.P'Ja resultante da per•ri.. ar>t•-

''1r em 1/1 (um terço), fixando él 

' ' -, dr f r i ti V'l. •" m 3 (TRÊS) ANOS 
E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, 
l·.l :·'/'r- umpt• j ftn r\-
~r,m, at.er't . ., .c:r· ~rt . 3 ...~ , § '-{l•''C'1 ). 

I).- Atento à s• tu.'!ção econÔrnic'" l > 
1éu (CP '!l't . 60) e ao .:11"1YJri~ 1 ~ 
'>!'t. ' '~ -<- Lei Penal !·1a1 e r _ai, f' -

r r 1 J mu'ta e~ 40 (QUARENTA ) 
DIAS-MULTA , adotando-se operaç;:;1 i 
iFr ti 'l ·,.,"' -a c~plicada par·a f'.:, "'
~t. U\,. t r'ííLL IIa"'$ão àa pe~Ia pr;.vatlva 
~e liberdade . Estabeleço em R$ 
1,00 (sete reais), importânciaequi 
valente a ~/10 (um décimo) do sa-
:ário minimo de fevereiro, o valor 
:- ~ada -::l'a-~ult.• 1 ~? 'lr~' . 49 , §19}, 
, quP implica n• va . or tot:al Jc 

R$ 280,00 (duzentos e oitenta re
ais), J qual dever~_se~ monetarJa-

r P atualizado a;,.e seu efetiv• pa 
gamento (CP ar;; . 49 , § 22) . 14 . Df 
~reto , com esteio nos arts . 109,V, 
, 11', §§11 e 2º, e 118 do CÓdigo Pr 
al, a extí~ção da punlb!lidade p~ 

la prescrlçao da pretensao puniti 
va, eis que , entre a data do fa~o 

1980) e a do receb1men~v da denun 
v.a (05.07.93) ladeou prazo supe-
~ior a oito anos. Transitada em 
julgado esta_sentença, expeçam- se 
1.s comunicaçoes cabíveis , arquivan 
·io- se os a.;tos com baixa na distrT 
ouição . ?~blique-~e . Regis~~e-se . 
Intimem- se. Macapa, 23 de feverei 
ro de 1995 . MARCUS VINICIUS REIS 
BASTOS- Juiz Federal." 

93.0000937-0 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
MAR IA BARBOSA MONTEIRO 
Fil •:nena "'~lva Va.er."e (ref.PÚb.) 
''Vis:;;;s, p · ...... 1· . - P r r >do " 
exo s~o, JULGO IMPROCEDENTE a de
nÚncia, para o fim de ABSOLVER ~
RIA BARBOSA MONTEIRO da imputaça• 
que lhe foi dirigida, vi~to comv 
res::ou provada a inex1stencia. do 
crime (CPP art . 386 , III). T~ansi
tada em julgado esta §entença , ex
peçam-se as comunicaçoes de estilo 
e arquivem-se os autos com baixa 
na distribuição. Publique- se: Re
gistre-se . Intimem-se. Macapa, 24 
de fevereiro de 1995 . MARCUS VINI
CIUS REIS BASTOS- Juiz Federal . " 

REFERENTE 

OBJETO DO 
LEILÃO 

DATA, HORA 
E LOCAL 

NOTAS 

DIÁRIO OFICIAL 

EDITAL DE LEILÃO 
(Lei 6.830/80, art. 22) 

o Juiz Federal da 1~ Vara da Seção 
Judici~ria do Amap~ torna pÚblico 
que serÁ realizadr o seguinte leilão . 

EXECUÇÃO FISCAL n2 93 . 0000290-2 que 
a FAZENDA NACIONAL propÕe contra HA
ROLDO PINTO PEREIRA 

01 (um) terreno si to à margem esquer
da da BR 156, km 12, medindo lOO(cem) 
hec.tares , titulo 401.8?7/f\017", li
vro 2- , r~g . geral n- R l/811 , Ca~ 
torio de !moveis, avaliado em . .... 
R$18.000 , 00 (DFZOITO HIL REAIS) . 

Dia 24 d~ março de 199~, às 14:00 h, 
no auditoria desta 0eçao Jud ci~ria, 
s.t.;ada na Av . FAB, esqu.nu ~ •m ~. 
~eopoldo Machado, Centro, nc&ta ci
dade . 

1 .- O bem sera arrematado pela maior 
oferta ; 

2 . - Não será aceito lanço inferior· a 
70% do valor do bem ; 

3 . - Cabe ao arrematante pagar a co
missão legal ao leiloeirc . 

EDITAL DE LEILÃO 
(Le 6830/BO,art . ?.2) 

O Juiz , Federal da !• Vara da Seção 
Judiciaria do Amapa, torna pÚblico 
que será realizado o seguinte leilão : 

REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL n2 92.0000110-6, que 
a FAZENDA NACIONAL propÕe contra NEL 
SON MONTEIRO DA SILVA . 

OBJETO DO 
LEILÃO 01 (um) motor mar:Í.timo marca YANI4AR 

DATA, HORA 

de 04 cilindros , de 68 HP , 1800 RPM , 
de n2 DESS-0764-4ESGE , de fabricação 
japonesa , de cor azul , mediamente des 
gastado, em virtude de mesmo estar -
ao relento , sujeito a intempéries . O 
referido motor se encontra incompleto, 
sem o cabeçote e outras peças meno
res, sendo avaliado em R$10.449,56 
(dez mil , quatrocentos e qu~renta t 

nove reais , cinqüenta e seis centa
vos) . O motor supracitado encontra
se na Av . Santana , 1668, Santa~a-AP. 
em poder do Sr . ~anuel ~aria . 

E LOCAL : Dia 24 de março de 1995 , as 14 :90 h, 
no 'lo.JdítÓr~ desta ~eção Jud 1ar _ ~ , 

·s1tuada na Av . FAB . , esquina c/ Le_
poldo Machado, Centro, nesta cidade . 

NOTAS l . O bem ser~ arrematado p~la ma1or 
'oferta; 

2. N~o ser~ é!Ceito lanço 'nferior 1 

70% do valor do bem; 
3 . C!!be ao arrPmatante papJ1. Cumi•; 

,.;av<f'Õ~s ,,/]gal f, !~t' -.-' ~· . 

/ / ·~'fiir" . . n·' '/" "' 

;,' -Jul 

EDITAL DE LEILÃO 
~!..1 • bA3C !:li , '\r• . 

O Juiz Federal da l! Vara rln Seç~o 
J·c~d.- - ~ria d· • Amap~ tor'la pÚbLco 
qu~ será realizado - -~~uirtP 'eilãv : 

IU:n:RENTE EXECUÇÃO FI SCAL n2 92. 000174!:1-2 ~ut 
a FAZENDA NACIONAL r r • ~~e c • t ra DU
ARTECON- DUARTE CONSTRUÇÃO ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA. 

OBJETO DO 
LEILÃO 

DATA, HORA 
E LOCAL 

NOTAS 

01 (Lm) terreoo je 450 m~, l._ca , izado 
à Ay . M~'ld~rc~ FJrtndo, n~ 1661, Ma
capa-AP , titulo de domirdo r2 347 , 
Pt4i~ , lote 11, quadra 1b, setor 04 , 
edificado contendo 06 (seis) sa:as 
de madeira e 04 (quatro) salas de al 
venaria, um galpão de madeira de . . . 
15X4m, matriculado no cartÓr.: o ImÓ
biliário sob J nº 404, livro 2-a,fl s 
231. em nome de NI~?A MARQUES DA SI~ 
VA, avaliado C"' R$21 . 000,00 cvrr:TE E 
Ut•í !HL REAIS) . 

Dia 24 de março de 1995, as 14:90 h, 
no a~di tÓr!o desta ::eçq, Judie. ar ia 
do Amapa, a Av . FAB . , esq. c/ Leopol 
do Machado, Centro - nesta cidade . -

1. 0 bem será arrematado pela maior 
oferta; 
2 . Não ser~ aceito lanço inferi or a 
70% do valor do bem; 
3~Cabe ao arrematante pagar a coni s 
sao legal ao leiloeiro . 

REFERENTE 

OBJETO DO 
LEI LÃO 

DATA, HORA 
E LOCAL 

NOTAS 

REFERENTE 

OBJETO DO 
LEILÃO 

DATA, HORA 
E LOCAL 

NOTAS 

REFERENTE 
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EDITAL DE LEILÃO 
(Lei 6.830/80, art. 22) 

O Juiz Federal da lA Var a da Seção Ju
dici~ria do Amapá , torna pÚbli2o que 
ser~ realizado o seguinte leilao : 

EXECUÇÃO FISCAL n R 92 .0Q01326-0 , que 
a FAZENDA NACIONAL propoe _contra DU
ARTECON - DUARTE CONSTRUÇAO ENGENHA
RIA LTDA . 

01 (um) terr eno de 450 m2 
, localízad9 

à Av. M~ndonça fur tado_. no 1661, Macapa 
- AP, titulo de dominio n2 347, PMM , 
lote 11 , quadra 16 , setor 04 , PMM , 
edificado , contendo 06 (seis) salas 
de madeira e 04 (quatro) salas de 
alvenaria , um galpão de ma9~ira de 
15X4 m, matriculado no cartorio Imo
bili~rio sob o n2 404, l i vro 2- A, 
fls . 231, em nome de N!LZA MARQUES ' 
DA SILVA, avaliado em R$21.000,00 ( 
VI~TE EU~ MIL REAIS). 

Dia 24 d~ março de 199~, às 14:90 h, 
no auditoria desta Seçao Judiciaria 
situada na Av . FAB ., esq. c/ R. Leo
poldo Machado, Centro , nes ta cidade. 

1 - O bem ser~ arrema~ado pela maior 
oferta; 

2 - Não será aceito lanço inferior a 
70% do valor do bem; 

3 - Cabe ao arrematan::e pagar a co
missão legal ao leiloeiro . 

EDITAL DE LEILÃO 
(Lei 6.830/80, art. 22) 

O Jui? Federal da 1,• Vara da ,Seção Ju
diciar ia do Amapa torna publico que 
será realizado o seguinte leilão: 

EXECUÇÃO FISCAL nR 94.0000433-8 que 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL propÕe contra 
CONSTRUTORA BARROS & SA LTDA E OUTROS 

Uma plainadeira de madeira , de quatro 
fases , marca Invicta , cor verde , ava
liada em R$32.633,67 (t rinta e dois 
mil, seiscentos e trin~a e tres reais 
sessenta e sete centavos), a qual se 
encontra em po9er da executada , na 
R. Jovino Dinoa, n2 3 . 660- A, Beiro!, 
~esta cidade, onde pode ser vista p~ 
los interessados . 

Dia 24 d~ março de 199~, às 14: 90 h, 
~o aud.~orio desta Seçao Judiciaria, 
situada na Av . FAB ., esq . c / Leopol
do ~achado, Centro, nesta cidade. 

1.-0 bem será arrematado pela maior 
oferta ; 

2 . -Não será aceito lanço inferior a 
70% do valor do be~; 

3.-Cabe ao arre~atante pagar a comis
são legal ao leiloeiro. 

EDITAL DE LEILÃO 
' Lei 6.830/80, art . 22} 

O Juiz Federal da 1• Vara da Seção · 
Judici~ria do Amap~. torna pÚblico 
q~e será realizado o seguinte lei
lão: 

Execução Fiscal n2 94.0000360-9 ,que 
a FAZENDA NACIONAL move contraCONS 
TRUTORA CHARLES Ltda. 

OBJETO 00 LEirM: 01 (uma) lirlha telefÔnica n2 223-
3839-Macapá, avaliada em R$1.038,93 
(HUM MI~ , TRINTA E OITO REAIS E 
NOVENTA E TRfS CENTAVOS) 

DATA,I-DRA,~ : 

NOTAS 

Dia 24 de março , de 1995, as 14:00 
horas, no auditoria desta Seção 
Judi~iária, situada na Av. FAB, es 
quina com a Rua Leopoldo Machado,
Centro , nesta cidade . 

1. ~bem será arrematado pela 
maior ofer~a . 
2 . Nao sera aceito lanço inferior 
a 70% do valor do bem . 
3 . Cabe ao arrematante pagar a co 
missão legal ao leiloeiro. -

O Juiz.Federal da ~ · Vara da,Seção 



Macapá, 03~03-95 

RE FERENTE 

OBJE:l'O DO LEIÜO: 

DATA, H)RA ,I.CCAL: 

NOTAS 

Judiciári a do Amapá, t orna pÚblico 
que sera realizado o seguinte lei 
lão : - , 

Carta PrecatÓria nº 94.0001215-2 
que a FAZENDA NACIONAL propÕe con 
t ra .MÁRIO MILTON NORONHA FARIA E 
SOUZA . 

01 (un) veiculo marca GM, Chevrolet ,Pick
up A-10 Placa AA-9790, cor Bege, ano 
1985 , Chassi 9BG5144NFF0009688 , RB~Vft~ 
14.074 . 380- 4, avaliado em R$ 
7.001,93 (SETE MIL E UM REAIS E 
NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) , o qual 
se encontra no Deposito Judicial . 

Dia 24 de março de 1995 , às 14 :00 
horas , ,no audi t Ório desta Seção 
Judiciaria, situada na Av . FAB , es 
quina com a Rua Leopo l do Machado ,
nesta cidade. 

se ra arrema taoo pela maior 

i nferior 

a co-

') ')5 . 

Contém o presente expediente 
feitos civeis , 06 criminais e 07 editais de lei
lão para conhecimento de despachos , decisÕes 

07 

e 
sentenças . 

( 
Macap~. 02 de ~arço de 1995 

~mio · .-=\ · r~A s_A 6 ~ ~ I lADo DE ARAGÃO ~rc~i /t~ f' ~~'aSê.#t-éf.!iM: a ~tor de Scctetarlo 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

CAR'I'ÚRIO ELEITORAL DA QUll!TA ZONA DE l·!AZAGÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, NA FORl•lA 

ABAIXO: 

A Dra. ANA LÚCIA B. Plll'!SIRO, t•n.\, Jui_ 

za Sleitoral Substituta da 5• Zona 

Sleitoral de Mazagão, Estado do Ama-

pa, na forma da le i , etc ••• 
l 

FAZ. SABER a todos quantos o presente 
SDITAL, com prazo de trinta (30) dias, virem ou dele co-

. nhecimento tiverem, que perante o Juizo da 5• Zona Elei
toral e Cartorio Eleitoral tramitam os Autos n° 006/94 
de Ação Penal Eleitoral que o ff,IJIISTERIO PúBLICO ELEITO
RAL move em relaç'à.o a NADIR DUAllTE DE LH!A , JOSE LEON.!
CIO DO t·!ARAL, ANA WCIA LOUREIRO, ABEL FARIAS PAL.l!"ETA , 
GENY DA COSTA SILVA e ~':AR IA DAS GRAÇAS FREITAS DA SIL'fA, 
como incursos nos artigos 350, parà.;rafo único, 353 
354, do Código Eleitoral . 

e 

E, como tenna o Sr . Of icial de Jus
tiça certi ficado não ter encontrado o acusado NADIR DU
ARTE DE LH!A , encontrando-se , portanto, em luear incerto 
e não sabido, nã.o sendo possivel cita- lo pessoalmente, CI 
TA-O pelo presente para, querendo, no prazo de dez (lO) 
dias , contestar a presente ação proposta pelo MI!IIST8RIO 
PúBLICO ELEITORAL, e para conhecimento de todos ê public~ 
do o presente EDITAL. 

Dado e passado nesta cidade de Maza
gão, E ~ado do_ . .Afapá, aos quatorze dias do mês de feve
r ei ro o'ano ~~~tlp ~ novecentos e noventa e cinco. 
Eu/ í'/vcJ~lleícYWIZ BACKES), Escrivão Elei toral, 

screvr ~· 

~~Z 
B. PlNHEIRO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

PORTARIA No 044/95-GAB/PRES 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 26, 
inciso XX do Regimento Interno; 

RESOLVE: 

DIÁRIO OFICIAL 

CONCEDER licença compensatória do recesso 
forense de dezembro de 1994, à MM.• Juiza de Direito 
Substittlta, Dr" ANA LÚCIA BEZERRA PINHEIRO, no 
período de I 0 a I O de março de 1995. 

Publique-se e registre-se. 

Macapá, 24 de fevereiro de 1995. 

.~·==> 4/~ 1__ 
Dcs. HcfNILDD AMARAL DE MELLO CASTRO 

Presidente do TJAP 

PORTARIA No 45/95-GAB/PRES 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá. no uso das atribuições que lhe confere o artigo 26. 
inciso VII do Regimento Jntemo: 

RESOLVE: 

DESIGNAR a MM"- Juíza de Direito Substituta, 
Dr". ELEUSA DA SILVA MUNIZ, para responder, em 
exercício pleno, pela Vara Única da Comarca de Mazagão. nos 
dias 01 e 02 de março de 1995, sem prejuízo de suas 
atividades na Comarca de Serra do Navio. 

Publique-se e registre-se. 

Macapá, 24 de fevereiro de 1995. 

. ~ ~~d~ ~ 
Des. 1-IOMLDAMARAL DE MELLO CASTRO 

Presidente do TJAP 

PORTARIA N° 046/95-GAB/PRES 

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

RESOLVE: 

DESIGNAR o MM. Juiz de Direito. Substituto, 
Dr. MARCO ANTONIO MIRANDA DA ENCARNA('ÃO, 
para responder, em exercício pleno, pela Vara Única da 
Comarca de Mazagão, a partir de 03 de março de 1995. 

Revoga-se a designação contida na Portaria n° 
033/95-GAB,.PRESIDÊNCIA, a partir de 03 de março de 
1995. 

Publique-se e registre-se. 

Macapá, 24 de tevcreiro de 1995 . 

<66t.a-.f 
Des. HONrLD AMARAL DE MELLO CAS. W 

Presidente do TJAP 

PORTARIA No 047/95-GAB/PRES 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 26. 
inciso XX do Regimento Interno; 

RESOLVE: 

CANCELAR, por absoluta necessidade de 
serviço, as férias do MM. Juiz de Direito Substituto, _Dr. 
MARCO ANTÔNIO MIRANDA DA ENCARI~~ÇAO, 
concedidas pda Pmiaria 11° 008/95-GAB/PRESIDENCIA, 
publicada no !Jiário Oficial do Estado n° 1008 do dia 06 de 
fevereiro de 199 5. 

Publique-se e registre-se. 

Macapá, 24 de fevereiro de 1995 . 
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PORTARIA No 048/95-GAB/PRES 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá. no uso das atribuições que lhe confere o artigo 26, 
inciso XXXIII do Regimento Interno, 

Considerando o teor da Portaria n° 006/95-
GAB/PRESIDÊNCIA, que nomeou a Comissão Organizadora 
do Cerimonial de Posse dos novos dirigentes desta Egrégia 
Corte de Justiça; 

, Considerando o pedido da Sra. SILVIA 
MARIOZI DOS SANTOS, Chefe de Gabinete da Presidência e 
em razão de problemas de saúde: 

RESOLVE: 

I - DISPENSAR a referida Servidora da 
Comissão Organizadora do Cerimonial. 

II - DESIGNAR o Cel. JORGE CORRÊA DA 
SILVA, Diretor Geral do TJAP, para presidir a referida 
Comissão. 

Publique-se e registre-se. 

Macapá, 24 de fevereiro de 1995. 

c.==v -~ ~é'L -·~ 
Des. HON'íLDo ÁMARAL DE MELLO CÀSTRQ._ 

Presidente do TJAP 

PORTARIA No 049/95-GAB/PRES 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Amapá. no uso das atribuições legais. 

CONSIDERANDO o teor da Portaria n°048/95- ' 
GABIPRESIDÊNCIA: 

RESOLVE: 

ELOGIAR a Senhora SILVIA MARIÓZI DOS 
SANTOS, pela sua atuação como Presidente da Comisão 
Organizadora do Cerimonial de Posse dos Novos Dirigentes do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, para o biênio 95/97 . 

Publique-se e registre-se. 

Macapá. 24 de fevereiro de 1995. 

PORTARIA No 050/95-GAB/PRES 

O Presidente do Ttibunal de Justiça do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições legais. 

R ESOLVE: 

ELOGIAR os servidores abai.xo relacionados pelo 
empenho c prcstimosidade com que desenvolveram suas atividades neste 
Gabinete. demonstrando elevado grau de espírito público, competência, 
disponibilidade, colaboraç~o e probidade, que muito contribuíram para o 
sucesso de minha gestão como Presidente desta Egrégia Corte de Justiça: 

- SIL VfA J\IARIÓZI DOS SA~TOS - Chefe de Gabinete da Presidência 
• JOSÉ CHAGAS A.L VES · Assessor Jurídico 
- ROGÉRIO BUENO DA COSTA FUNFAS - Assessor Jurídico 
- FLÁ VIUS MAGNO AQUJNO DE M. CASTRO - Ass. de Rei. Públicas 
• l'v!ARIA ELIZABETH FONSEC' A AMARAL • Ass. de Rel. Públicas 
- YOLANDA CORRÊA DOS SANTOS • Ass. de Rei. Públicas 
· PAULO ARAÚJO DE OLIVEIRA - Ass. Especial da Presidência 
- ROBERTO lv!ÁRCIO SILVEIRA - Ass. Especial da Presidência 
-IVA!'-HLDO TAVARES DA SILVA- Ajudante de Ordem 
- i\.IAJOR PM FRANCISCO LEOJ'.i!LDO C. BARRETO - Chefe do 
Gabf!vlil 

· - ROSALB A SOARES ALVES - Agente Judiciário 
- JOSINETE CORDEIRO TA VARES - Agente Judiciário 
- FRANCISCA ARDAS SE MARQUES - Auxiliar Judiciário 
-LUIS CARLOS MAIA CARDOZO - Auxiliar Judiciário 
· !LO COSTA DE SOUZA - A tendente Judiciário 
· ÁUREA CRISTINA BRITO BOTELHO- Atcndente Judiciário 

Publique-se c registre-se. 
Macapá, 24 de fevereiro de 1995. 

Des. HON . 
Presidente do TJAP 

PORTARIA W. 048/95-Dl RETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR .HONILDO AMA
RAL DE MELLO CASTRO, Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, no uso das atribuiçOes que_ lhe conferem os 



Macapá, 03-03-95 

arttgos 14. tnctso XXII. do Decreto (N) n• 069 de 15 05 91 e 26, tnct· 
so XX. do Reg1mento Interno e tendo em v1sta o contido no PA n• 
0272/95-DG 

Resolve: 

1- Conceder horáno espec1al de trabálho à 

servrdora Helenilce Ferreira Albuquerque Soares. Telefontsta 
do Quadro de Pessoal Permanente do Tnbunal de Justiça do Estado 
do Amapá, lotada no Departamento de Telecomuntcaçoes, no perío
do de 10 de fevererro a 03 de marco de 1g95. das 7 30 às 12 30 ho· 
ras de conformtdade com o que-precertua o art190 115 Parágrafo 
Úntco da Let n' 066193 

11 - Estipular para a compensaçao das horas 
nao trabalhadas c pe·iodo de 06 a 22 de março de 1995 devendo a 
serv1dora suprac1tada cumpnr o horáno de I 30 às 14 30 horas 

P ..:b1t':l:..e-se e •eg s~re.se 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTI
ÇA DO ESTADO DQ AMAPÁ em 23 de feveretro de 1995 

:•,op./~ -~· • \ 

Des . HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
· Presidente 

PORTARIA W . 061/95-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO 
AMARAL DE MELLO CASTRO. Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, r>o uc;o das atnbu1ç0es que lhe 
o~~e·er~ os .:l~·go::. • ~ .~ so XX do Decreto (~., n• 069 ce 

15 Otl &1 e .:o •nc1s0 XX co Reg1mento rnterno e tendo em v1sta o 
cor:·do no PJI .... 03'10195-C•G 

Resolve: 

I· Oficializar o deslocafYlento aos serv1do•es 
lvanildo Tavares da Silva ArLaante de Orcem lotado no Gac1nete 
da Pres•dénc.a e Hermórgino dos Santos Amaral '"otors:a 
otado "'O Jeoartamer:o ~e Apo1o Admrnrstrat1vo aa sede de suas 
a!nbu1cóes a·e a Comarca de ca.coene no per1odo ae 22 a 2A ae 
revererro de 1995 com a frnalidade de conduzrr as autondades 
:onvtdadas para a rnauguraç!lo do Fórum da Comarca daquela 
Comarca 

11· Autorizar o oagamento de ~ 5 rdua5 e 
mera) dtárras em iavor dos serv1dores ac.ma refe~er ~es aos d:as 
supramenc:or:ados 

Publ1que-se e reg1stre-se 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, am 23 de 'evere:ro de 1 9~5 

_, , ~, /.'-. • 

Des . HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
;::>res.dente 

PORTARIA W. 062/95-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO AMA
RAL DE MELLO CASTRO, Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá na uso das atnbu•çOes oue ·r,e ro"'ferer'1 os 
arttgos 26 tnctso xx:1 do Reg1merto Interno e 114 '"C se dz 
ConstitUIÇãO t:Staoua1 Reso1ução Normauva n' • 2:J,Çj3.Tr,ounal Je 
Contas do Estado e tendo em vtsta o cont:do r:o PA n' 0~921'i:- ~G 

Considerando a necess.oaaa oa CoiT'arca ae 
Lara"lJal do Jar1 de efetuar desoesas peaueras e de oro'1\0 o~ca·"1~"1· 

:o 

Resolve: 

1 °· ::;:Jr ceoe: c a(; a:"':ar er.:.., e:"'1 ""or·· e .::o ~r 
Marcus Vmtctus Gouveia Qumtas viZ C~ê ú1re tn c: .r'~t t n r:a 
Cof'l"1a~ a uc: .aran ai ju .... cr a:á c .. :=C"" :e: r;'IS .. ~""C"'"' ~ ...... 2 

~L.Zer:.;s 'et:.s, ve5V.ao->!; a -ustea ocSJ:.t:-So:. ..,, q. "' ·d:> "' -"' 
oronto oaga,.,ento 

2°· A referida descesa cevf."C ~a, ~:.n"De.,r.ad3 

~a -o· te oe "<e::"rsos • J' Prcg·a~•a J~:::.;_· .:_ :::_.: :. e--lento 
ae ..:'esoesa 1' .:C Ou - Matena oe Cons..Jmo o va or ce ~S · ;:)i" Uu 
(t,um m1\ rea s) e 313~ 00 · Outros Se'\'IÇ05 e f'•c~rsos ':> •'3ior de 
RS 200 00 (dJZentos reats) 

3°· O supnm.or·w conceu•dO devera ser api.C<J· 
do r>o orazo ,1e 30 rtr•nta) d>as contados da cata ao rereb•mer'ltO 

4°- O s·.Jor·do devera acrese~tar D•es!ac!lo de 
Cot tas no vazo oe í" 1caz) a.as contados da data oo :errn'·no do 
orazo de ao. caçao cor>stante no 1terr 3' 

5°- n S'.le>r•do c;era resoor><::aver oeli! Prec;ti!c:ln 
de ::or:as (!') va·o· ·ecetJoda ~o· !'õ'e-'en:c ce Des;)esa :rto ao ::'e· 
oanamento oe r narcas con a cev.oa nomo1ogaçao da Assesso··a 
T ecruca de ContrOle nterr>o 00 - ,oAP 

=>•~O"tJUe-se reg S!'e-se e de-Se C•e"'Cia 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTI· 
ÇA DO ESTADO DO AMAPÁ er-~ :3 de fevere1ro oe ' 995 

/ 
\ 

I I 

Des. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
0 'esrdente 

PORTARIA N°. 063195-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILOO AMARAL 
DE MELLO CASTRO, Presidente do Tribunal de Justiça do Es
tado do Amapá, no uso das atribuições que lhe conferem os arttgos 
14, tnctso XXII, do Decreto (N) n•. 069, de 15 05.91 e 26, inctso XX, do 
Regtmento Interno e tendo em VIsta o conttdo no PA n• 336195-DG, 

Resolve ; 

Oficializar a Licença-Patemidade ao servi
dor Antonio Gerson Ribeiro da Silva, Técnico em Som do Qua-
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dro de Pessoal Permanente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, lotado no Departamento de Telecomunicações, no per1o
do de 13 a 17 de fevereiro de 1995, conforme previsto no artigo 
229, da Lei Estadual n•. 066, de 03 de maio de 1993. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORfA-GERAL 00 TRIBUNAL DE JUSTI
ÇA 00 ESTADO 00 AMAPA, em 24 de fevereiro de 1995. 

~- I I_ ,~ 

Des. HONILOO AMARAL DE MELLO CASTRO 
=Pres1denw-

CONSELHO DA MAGISTRATURA 

Ata da 51 Sessão Extraordinária do 
Conselho da Magistratura do Egré 
gio Tri9unal de Justiça do Estado 
do Arnapa. 

Aos trinta e um dias do mês de ja
neiro do ano de mil novecentos e noventa e cinco , 
às oito horas e quarenta e cinco minutos , no Ple 
nário desta Corte , reuniu- se o Conselho da Magis= 
tratura, sob a Presidência do Excelentissimo Se 
nhor Desembargador Mel l o Castro, Presidente ; Pre 
sentes os Excelentissimos Senhores Desembar gado = 
res MÁRIO GURTYEV, Vice- Presidente e Corregedor 
Geral de Justiça e GILBERTO PINHEIRO. Presente 
ainda o Excelentissimo Senhor Procurador de Justi 
ça , Dr . JAIME HENRIQUE FERREIRA. Lida e aprovadã 
a Ata da sessão anterior realizada em vinte e cin 
co de janei ro do ano de mil novecentos e noventã 
e cinco . 

Nesta sessão foi julgado o seguin
te processo : HABEAS CORPUS N2 174/95 - CAPITAL.Im 
petrante: Luiz Augusto dos Santos Pinheiro (Acadê 
mico de Direito) . Paciente: A ris tóte les !•!orei rã 
Ferreira . Autoridade Coatora: Juizo de Direito da 
Comarca de Laranjal do Jari . Relator: Desembarga
dor t4ello Castro. DECISÃO: "Continuidade de julga 
mento . Voto de vistas . Denegaram a ordem, nos ter 
mos dos votos proferidos, sem divergência". 

O Desembargadpr Mello Castro _ de! 
xou consignado de que :"esta e a pem•l uma sessao do 
Conselho da Magistratura 2residida por mim , e agr~ 
deço a presença e a atuaçao sempre ~restimosa dos 
colegas Desembargadores , e a assistencia sempre 
pronta de todos os servidores do Tribunal, notada 
mente a Diretora e o corpo de taquigrafia , e espe 
cial ao Ministério PÚblico na pessoa do doutor 
JAIME a quem estendo a todos aqueles membros do 
'Parquet ' que aqui estiveram. Agr adeço since ramen 
te todo o apoio que me deram" . -

Por sua vez o Desembargador Gilbertc 
Pinheiro , parabenizou o Desembargador Mello Castro 
e disse : "que dois anos faz parte deste Conselho , 
sempre nos meses de janeiro e julho, no qual não 
podemos tirar férias para prestar este serviço 
que não é obr igatÓrio, e aliás é a nossa função , 
aqui sempre estivemos juntos procurando julgar e 
procurando solucionar todos os conflitos que são 
aeresentados para nós já que essa é a nossa fu~ 
çao , e quero assim parabenizar pelo trabalho que 
Vossa Excelência sempre conduziu este Conselho , e 
também agradecer, vamos dizer, a sua presença ,por 
que nós três aqui somos na realidade uma verdadei 
ra famÍlia , julgamos . Vossa Excelência então ã 
par t ir de março não mais fará parte do Conselho , 
virá out r o colega qu~ por certo irá lhe substitu
ir, devendo a presidencia , c<ll,er ao Desembargador 
Mário Gur t yev , eu quero também parabenizar a Vos 
sa Excelência , e transmitir também a Lodos os 
seus familiares" . 

O Desembargador Mário Gurtyev falou : 
"eu quer o apenas realçar que ao que sei pelo menos 
apenas um dos Habeas Co r pus que tiveram ingresso a 
partir do recesso forense que se iniciou em 20 de 
dezembro não foi julgado pelo menos até onde eu co 
nheço e só não foi, porque o ilustre juizo após 
ter prestado infor~ações recebeu a peça ~cusatÓria 
e nos encaminhou copia que eu achei razoavel enca 
minhar para o conhecimento do Ministério PÚblico 
a~tes de trazer a julgamento , por um dia também 
nao foi_julgado que seria assim uma forma de mos. 
trar , nao so que o t r abalho cresceu , mas qu~ nos 
vamos ser exigidos neste ano de 95 , e que nos esta 
mos preparados para essas exigências , tanto que 
quase que demos cabo de Lodos os feitos que nos fo 
ram 'ubmetidos~ Nada mais havendo a tratar , o Exce 
l ent issimo Senhor Desembargador Presidente decla = 
rou ence rrada a sessão às nove horas , do que para 
constar eu , /ui'ri_c(. ·'·tc~ .r~ , ADELMA BOTELHO CHAGAS 
NEYRÃO DE OOUSA, ~ecretári a do Conselho da ~lagis -
tratura , em exercício, lavrei a presente Ata que 
vai por mim subscrita e assinada pelo Excelentis -
simo Senhor Desembargador Presidente do Conselho 
da Magist ratura . 

' / Í' \ ~6i<{/ 
DE'§\/ \LDO AMARAL DE MELLO CASTRO 

Presidente 

TRIBUNAL PLENO 

ATA DA 1! SESSÃO ORDINÁRIA DO TRI 
BUNAL PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES 
TADO DO AMAPÁ. 

Ao primeiro dia do mês de reverei 
ro do ano de mil novecentos e noventa e cinco, às 
oito horas e cinqUenta minutos, no Plenário desta 
Co r te , reun i u-se o Tribunal Pleno , sob a Presidên 
cia do Excelentissimo Senhor Desembargador MELLO 
CASTRO , Presidente ; presentes os Excel•·ntissimos 
Senhores Desembargadores DÔGLAS EVANGELISTA; MMITO 
G~RTYEV; GILBERTO PINHEIRO ; LUIZ CARLOS; CARMO AN 
TONIO; e Juiz Convocado RAIMUNDO VALES; Procura= 
dor- Geral de Justiça, Dr . MANOEL DE JESUS FERREI 
RA DE BRITO. Lida e aprovada a Ata da Sessã ante 
rior realizada em dezenove de dezembro do ano de 
mil novecentos e noventa e quatro . 

Nesta Sessão foram julgados os se 
guintes processos: 
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ml'RESFNl'AÇÃQ {PERDA DA GRAJlJAÇNJ DE PRAÇA) N2 Wi/94 - CA 
PITAL 
Representante 
Representado 
Advogado 
Relator 

O Ministério PÚblico 
Roberto Socorro Pinheiro Mendes 
Valdemir Marvulle 
Desembargador Mário Gurtyev 

DECISÃO "Preliminarmente, sem divergên
cia , rejeitaram a argUição de ina 
dequação do procedime~to, recebe~ 
do-o como representaçao para perda 
da graduação . Quanto ao mérito , à 
unanimidade , julgou- se procedente 
a representaçao e decretou-se, por 
conseqüência a perda da graduação 
do Representado , nos termos do vo 
to do Relator ." 

Houve rr.ar.ifestação ora: do Excelen 
tiss1mo Senhor Procu r ador- Geral de Justiça, Dr-:
Manoel de Jes1s Ferreira de Brito, que ratificou 
o parecer const.nnte nos autos . 

AGRAVO HffiiMENI'AL EM MANDADO DE SIDJIWÇA N9 a50/93-CAPITAL 

Agr~v · '"e 
Advogados 

Relator 

DECISÃO 

Joel Sousa das Chagas 
BÓris Trindade e Joselito Sousa 
das Chagas 
Dese~bargador Carmo AntÕnio 

"Continuidade de julgamento. Voto 
de vista do Desembargador Carmo 
AntÔnio . Deram provimento ao Agra 
vo , por maioria, nos termos d2 v~ 
to do Desembargador Carmo Antonio . 
Vencido o Desembargador Leal de 
1·lira, (que já proferira, em vida , 
o seu voto) . " 

MANDADO DE SEGURANÇA N° 079/94 - CAPITAL 

Impetrante 

Advogados 

Informante 

Relator 

DECISÃO 

Sind cato dos Servidores PÚblicos em 
Educação no Amapá - SINSEPEAP 
Walber Luiz de Souza Dias e Ronaldo 
de Castro Teixeira 
Secretário de Estado da Fazenda do 
Amapá 
Desembargador Luiz Carlos 

"Retirado de Pauta a requerimento do 
Desembargador Relator, com inclusão 
para a prÓxima sessão . " 

HABEAS CORPUS N2 125/94 - CAPITAL 

I mpe trante 

Advogado 
Paciente 
Autoridade 

Relator 

DECISÃO 

M~CAMED - Importador~ , Comércio, In 
dustria e Distribuiçao LTDA . 
AntÔnio Cabral de Castro 
Mário Conselvan Filho 

Coatora : Eldete Silva Aguiar - Promoto 
ra de Justiça 
Juiz Convocado Raimundo Vales 

"Retirago de Paut~ , com inclusão pa 
r a a proxima sessao a requerimento 
do Juiz Convocado, Relator . '' 

Nada mais havendo , foi encerrada a 
sessao às nove horas e tr.~ta r-.·,ut•)S. Eu,}<!<.·'-·''""""· · 
ADELMA BOTELHO CHAGAS NEYRAO DE SOUSA, Diretora 
da Secretaria do Tribunal P.~no, em exercicio , la 
vrei a presente Ata que Vnl pur mim subscrita e 
assinada pelo Excelentissimo Senhor Desembargador 
Presidente do Egrégio Tribunal Pleno . 

.,, 
,- I I \ 

~I t'<< ,/,( . 
~.hDo AMARAL DE MELLO CASTRO 

Presidente 

V ARAS E SECRETARIAS 
DO INTERIOR 

POBTAIUA N• 004/95-GAB DIRETORIA 

O DOUTOR ol08t WCIANO DE A8818, MM. 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM DA 
COMARCA DE SANTANA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS PELOS ARTS. 203 E 218, IN FINE 
DO PROVIMENTO GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 

RESOLVE: 

l • . Elaborar escala mensal de plantão dos Senhores 
Ofic1a1s de Justiça-avaliadores, lotados no foro desta Comarca, 

~· . Oetermmar que, dwante o plantão. o Ofic1al de 
Justiça plantorusta permaneça no pred10 do F orum para atender às 
determmações dos Srs Magistrados. dwante o expediente. 

J• - Independentemente de d1stnbu1ção e lotação, caberá 
ao Oficml de Jusllça-avahador de plantão. atender à ordem emanada do 
Magistrado no exercic1o de suas funções, ou do Drretor do Fórum, parn 
dtllgênc1a, 

4°- llavcrá somente um Oficml de Just1ça, que responderá 
pelo plantão d11lno das (02) duas Varas Cmmna1s. sendo que uma delas 
acumula a Varn do Tribunal do Jún, -

s• · O ponto do Ofic1al de Justiça de plantão será 
asstnado no UÚCIO e fim do expediente, na respect1va secretana, 
controlado pelo Jwz de Plantão ou pelo Drretor do Fórum, 

6° - No caso de afastamento do Ofic1al de Jusuça por 
fénas. ou qualquer outro motivo, este sem substJtu1do pelo Ofic1al de 
Justiça, CUJO nome consta em pnmelfo lugar do d1a subsequente, 
comurucada a alteração ao Dtretor do Fórum, asslffi sucessivamente, 

Jds DE MARÇO • 1995 



Macapá, 03-03-95 

f EUDENICE MARTINS RODRIGUES 

Dia 03 de marco: 
j 

VIVALDO JOSÉ DE SOUZA SANTOS 

CARLOS NAZARÉ OLIVEIRA SANTOS 

Dia 07 de março· 

NERY VIANA SAMPAIO 

, Dia 08 de marco: 

JOB MIRANDA DE MOURA 

Dia 09 de março: 

JOSÉ CLEANTRO NOBRE 

Dia I O de março: 

RUI CARLOS DE LIMA LOBO 

Dia 13 de marco: 

EUDENICE MARTINS RODRIGUES 

Dia 14 de março: 

VIVALDO JOSÉ DE SOUZA SANTOS 

Dia 15 de marco: 

CARLOS NAZARÉ OLIVEIRA SA1'1TOS 

Dia 16 de março: 

NERY VIANA SAMPAIO 

JOB MIRANDA DE MOURA 

Dia 20 de marco 

JOSÉ CLEANTRO NOBRE 

Dia 21 de março: 

RUI CARLOS DE LIMA LOBO 

Dia 22 de marco: 

EUDENICE MARTINS RODRIGUES 

Dia 23 de março: 

VIVALDO JOSÉ DE SOUZA SANTOS 

Dia 24 de março: 

CARLOS NAZARÉ DE OLIVEIRA SANTOS 

Dia 27 de março: 

NERY VIANA SAMPAIO 

Dia 28 de março: 

JOB MJRANDA DE MOURA 

Dia 29 de marco: 

JOSÉ CLEANTRO NOBRE 

Dia 30 de março: 

RUICAR.LOSDELilJA LOBO 

Dia 31 de março: 

EUDENICE MARTINS RODRIGUES 

7° - Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. Remeta
se cópia à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e aos Senhores 
Juízes desta Comarca. 

1' 
.~ 
i\ Sani 02 de março de 1995. 

· ·~ u.~~~\\r ., ·. . . --·- '· p. ~'~;;..,_.., Âuú --...__, 
Juiz db Direito/Diretor do Fórum 

da tomarca de Santana 

PROCURADORIA GERAL 
DE JUSTIÇA 

Portaria nº 031, de 23 de fevereiro de 1995. 

O Procurador Geral de Justiça do Estado 
do Amapá , no uso de suas at ribu i çÕe s legais 
e , tendo em vista o dispos to no a rt . 58, 
i nciso I, le t ra "s" P :Jarte , da Le i Comp l emen 
tar n º 0009, de 28 de dé zembr o de 1994 , publ ica 
da no D.O.E. /AP , de 29 de de zembro de 1994, -

RESOLVE : Concede r Licença para tratamento 
de saÚde a se rvidora ANTÔNIA 
RISOLETE NASCIMENTO QUEIROZ, 
Chefe da Divisão . ·de Documentação 
da Pro~uradoria Ge ral de Justiça, 
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no periodo de 21 a 24/02/95 . 

Dê-se ciência . Regis tre - se . 
Publ ique - se e cumpr a - se . 

111acapá-AP , 23 de feverei ro de 1995 . 

Mflf'l)EL DE JESUS FERllEIM DE BRITO 
Procurador-Geral de Just iça. 

Portaria nº 032 , de 24 de fevereiro de 1995. 

O Procu rado r Geral de Jusliça do Estado do 
Amapá, no uso de s uas a t ri buiçÕes lega i s c , 
Le nC.o e:n vi sta o d i spos t o nos a r ts . ?º , i nciso 
li e :,s , inc i so I , "f " da I.e i ComplcmcnLar 
nº 0009 j c 28 de dezembro de 1994, 

HESOLVE : Designa r o Dr. ERALDO AFONSO 
ZA~1PA, Promot or de Jusliça d? 
Cap l t al , ·para deslocar- se ale 
o l•luni c Ípio de Laranj al do J a r· :líAP, 
nos di as 02 e 03/03/95 , para 
t r a Lar de assul) t os d,a Co r regedo ri a 
Ge ra l do Mi ni sterio Publico . 

1\u ~o r i zar o pagamento de 02 ( duaê) 
d i arias integrais e a emiss ao 
de uma passagem a~ rea no t rec ho 
r espcc ti v o . 

Dê - se c i ência . Regist r e - se . 
pub lique- se e cumpr a - se . 

Macap~-AP, 24 de feve r eiro de 1 99~ . 

MANOE L DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procurado r - Ge r al de Just i ça 

Po rtaria nº 033, de 01 de março de 1995 

O PROCURADOR-GERAL DE J USTIÇA DO ESTA.DO DO 
AMAPÁ, no uso de suas at r ibuiçÕes legais e , t endo 
em v i s t a o di spos t o nos a r ts . 2º, I e 58 I , l etra 
"f" da Lei Comp l ementar n º 0009 de 28 de dezembro ' 
de 1994 , 

RESOLVE: Re vogar a Por tari a nº 010/95-GAB/PGJ , 
publ i cada no Diario Ofi cial do Estado 
do Amap~ nº 998 , de 23 de j ane i ro de 
199 5 . 

Dê- se ciência . Regi s t r e - se . 
Publ ique-se e cump r a - se . 

Macap~-AP . , 01 de março de 1995 . 

~1ANOEL DE JESUS FERREIRA ÓE BRITO 
Procurador-Ge r a l de Jus t i ça 

Porlaria nº 034, de 01 de março de 1995 . 

. O Procu r ador Geral de Justiia do Estado do 
Amapa , no uso de suas atribuiçoes l ega i s e , 
tendo em vis La o d ispos to nos a r ts . 2º , i nciso 
I c 58 , I , " f" da Lei Complementar nº 0009 
de 28 de dezeo.bro àe 1994 , 

Exonera r a ped i do , a serv i do r a 
GLÓRIA HELENA · PENAFORT DOS SANTOS, 
oc upan t e do cargo em comissão 
de Chefe de: Gabi:1e te , cÓd i go 
MP- DAS - 101 . 3 , da Corregedor ia 
Ge ra l ào Minist~rio P~b l ico do 
Es tado do Amap~ . 

Dê- se c i ênc i a . Regis t re - se . 
Publique - se e cumpra - se . 

Macap~-AP , 01 de ma r ço de 1995 . 

MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRI TO 
Pr ocur ado r-Ge r a l de Jus t iça 

Portaria nº 035, de 0 1 de março de 1995 . 

o Procurador Geral de Just iça do Estado do 
Amapá, no uso de suas at r ibuiçÕes legai s 
e , tendo em vi sta o d ispost o nos ar t s . 2 º, 
i nc i so I e 58 , I, "f " da Le i Compl emen tar 
nº 0009 de 28 de dezembr o de 199 4, 

RESOLVE: Exone rar a ped i do , o servidor 
JOSÉ DE MESQUITA SAN'rOS, ocupante 
do ca r go em comi ssão de Agente 
de Segurança , cÓdi go MP- DAS-101, 1 , 
d' Corregedori a Ge r al do ~inist e r io 
Publ ico do Estado do Amapa . 

Dê - se ciência. Reg i str e- se . 
Publ ique- se e cump'ra - s e . 

Mac apá-AP, 01 de ma r ço de 1995 . 

MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procurador- Geral de Jus ti ça 
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I INEDITOIRJLAIS ! 
SINDICATO DAS I_NDÚSTRIAS DE OLARIA, DE CERÂMICA 
PARA CONSTRUÇAO E ARTEFATOS DE CIMENTO ARMADO 
DO ESTADO DO PARÁ · EDITAL DE DIVULGAÇÃO. Pelo pre-. 
sente, comunicamos a quem interessar possa, que no dia 22/02/95, 
às 18:30h, na Sede Social desta Entidade, sito à Tv. Quintino Bo
caiúva, 1588, em Belém-PA, a Assembléia Geral do Sindicato rcu· 
nida Extraordinariamente escolheu através de "Escrutínio Secre· 
to" Listas Tríplices (Titular e Suplente) destinadas ao preenchi
mento de vagas de Juízes, Classistas Temporários, Representantes 
dos Empregadores, juntos às JCJ de Belém! cujas composições são 
as segumtes: Lista Tríplice Titular. JOSE ROBERTO NUNES 
LOPES, LÍCI!- MARIA SOCORRO CAPELA LOPES, MARIA DA 
ENCARNAÇAO CAPELA HERMES, ~ista Tríplice. Suplente: 
JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LlCIA !v!ARIA SOCORRO 
CAPELA LOPES, MARIA DA ENCARNAÇÃO CAPELA HER· 
MES. Belém 01/03/95, ass) LÍSIO DOS SANTOS CAPELA . Pre
sidente .. 

SINDICATO UUS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ES
TADO DO PARÁ -EDITAL DE DIVULGAÇÃO. Pelo presente, 
comunicamos a quem interessar possa, que no dia 21/02/95, às 
16:00h, na Sede Social desta Ent idade, sito à Trav. Quintino Bo
caiúva, 1588, em Belém-PA, Assembléia Geral do Sindicato, reu
nida Extraordinariamente escolheu através de "Escrutínio Secre
to" Listas Tríplices (Titular e Suplente) destinadas ao preenchi· 
mento de Juízes. Class istas Temporários, H.epresentantes dos 
Empregadores, juntó às JCJ de Belém, cujas as composições são as 
seguintes: Lista Tríplice Titular. Ronald Araújo de ·Andrade, .ti•Ia
ria Augusta Rodrigues Bastos, .Manoel Leite Carneiro. Lista Trí
plice. Suplente: Maria Augusta · Rodrigues Bastos, Ronald Araújo 
de Andiade, Manoel Leite Carneiro. Belém 22/02/95, a) Ronald 
Araújo de Andrade - Presidente. 

SINDICATO DA IND'ÇJSTRM. DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
NO ESTADO DO PARA 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO 

I 
Pelo presente, comunicamos a quem interessar possa, que no dia 
20/02/1995, às 18:30h, na Sede Social, sito à Trav. Quintino Bo· 
caiúva, n° 1588, nesta Capital, a Assembléia Geral, reunida Ex· 
traordinariamente, escolheu para o Município de Ananirideua, 
através do sistema de (Escrutínio) Secreto, as Listas Tríplices (Ti
tular e Suplente), destinados ao preenchimento de vagas (03) de 
Juízes . Classistas e Temporários, H.epresentantesdos Empregados, 
junto ao E. . TRT da 8a Região, cujas as composições foram as 
segumtes: Lista Tríplice Titular: MARIA OSCELY ROCI-IA GARCIA, ., 
PAuL lVIARCUS DE ALBUQUERQUE, VIRGINIA MARIA HÁS· 
SELMANN SADALLA. Lista Tríplice Suplente: REYNALDO 
MARTINI SANTOS, JOSÉ NICOLAU NETTO SABÁDO VAL· 
DIR PARRY ACATAUASSÚ. Belém 20 de fevereiro de 199,5. DO
MINGOS AlVlARAL ACATAUASSÚ NUNES - P;·esidente. 

SINDICATO DA AGH.O - INDÚSTRIA TABAGEIRA DO ESTA· 
DO DO PARÁ · EDITAL DE CONVOCAÇÃO . Pelo presente, fi · 
cam convocados as -empresas associadas do Sindicato, em pleno 
gozo de seus direitos Sociais e Sindicais, para uma Assembléia Ge
ral Extraordinária que será levada efeito no próximo dia 09.03.95, 
às 16:00h em F Convocação e às 16 :30 horas, em segunda, na se
de Social sita à Trav. Quintino Bocaiúva, n° 1588, em Belém . Es
tado do Pará, para escolha das Listas Tríplices (Titu lar e Suplen
te), destinadas ao preenchimento das vagas de Juízes Classistas 
Temporár ios, Representantes elos Empregadores e respectivos Su
plentes nas J untas de Conciliações e Julgamentos de CAPANE· 
MA. A escolha será realizada com obediência aos preceitos estabe
lecidos no Art. 524 na Portaria n° 0009 de 05.01.95, da Exma. Sra. 
Dra. Juiza Presidente do E. TRT da 8" Região, publicado no 
DOE/PA do dia 27.01.95 c nos Estatuto Sociais desta entidade, 
Belém, 01 de I\Ílarço de 1995. ass) J OSÉ J OAQUIM DIOGO. Prc· 
sidente. · 

SINDICATO DO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS
TRUÇÃO E ELÉTRICOS, VIDROS, TINTAS, FERRAGENS 
E MAQUINISMOS DOS MUNICÍPIOS DE BELÉM E ANA
NINDEUA. 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO 

Em cumprimento ao que determina o ato N° 515, de 14.09.94, do 
TST-GP, divulga o .resultado dat votação da Assembléia Ger,al Ex
traordinária, realizada em 20.02.95 às 19:00 horas, na sede do Sindi
cato, à Av. Assis de Vasconcelos, 359 salas 201 e 207, para compo
sição das Listas Tríplices ao cargo de juiz Glassista Representante 
dos empregadores nas Juntas de Conciliação e Julgamento da 8a 
Região, como Titulares foram eleitos os Srs. Ary Tavares, repre· 
sentante da empresa associada CIFEMA COM E IND DE FERR E 
MAD S/A; Elyslo Azevedo, representante da empresa associada 
TOJA MAT DE CONSTE REP LTDA e Admir Miranda, repre· 
sentante da empresa associada CASA DAS FECHADURAS LTDA 
e como Suplentes os Srs. Antônio Fernandez, representante da 
empresa associada PORTUENSE FERRAGENS S/A; Adalberto 
Teixeira, representante da empresa _associada MOTOSERV COM 
E SERVIÇOS LTDA e Ary ·Tavares, representante da empresa as
sociada CIFEMA COM E IND DE FERR E MAD S/A; Belém, 03 
de março de 1995. Sérgio Albino Bitar Pinheiro · Presidente. 

SINDICATO DO COMÉRCIO LOJISTA DE SANTARÉM 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO 

Em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 1°/03/95, às 18:30h, 
na Tv. 15 de Agosto, 20 - Sala 112, foram eleitos os integrantes 
das listas tríplices à vaga de Juiz Classista Temporário, represen
tante dos empregadores, sendo, pela órdem: Efetivos: Roberto Al
ves Vinholte, Benedito dos Santos e Laélio Moita Walfredo; Su
plentes:Antonio Francisco de Aguiar, Francisco Portela Aguiar e 
José Evandro Oliveira da Silva. Santarém, 03/03/95. Benedito dos 
Santos - Presidente. 



Macapá, 03-03-95 

~ QI DIVULGACAO 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE TELECOMUNICACAÇOES E OPERADORAS DE 
MESAS TELEFONICAS DO ESTADO DO AMAPA 
SINTTEL/AP, EM CUMPRIMENTO NO QUE DETERMINA A 
PORTARIA No. 0009 DE 05.01.95 DO TRT - 8a. 
REGIAO, PELO PRESENTE , COMUNGAMOS A QUEM 
INTERESSAR POSSA, QUE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 
1995, AS 18:00H, NA SEDE DO SINDICATO SITO A AV : 
IRACEMA CARVAO NUNES, 645 - CENTRO, NA CIDADE DE 
MACAPA - AP, A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
ELEGEU AS LISTAS TRIPLICES <TITULAR E SUPLENTE ) 
DESTIN ADA AO PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE JUIZES 
CL ASSISTAS TEMPORARIOS, REPRESENTANTES DOS 
TRABALHADORES, JUNTO AS DUAS JUNTAS DE 
CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MACAPA, PARA O 
TRIENIO 95/98 CUJAS COMPOSIÇOES SAO AS 
SEGUINTES, OBDECENDO A ORDEM DE MAIOR VOTAÇAO : 
LISTA TRIPLICE TITULAR: lo. lFwWIANO SANTA ANA 
ALMEIDA; 2o . )ADEMIR FURTADO FRANÇA E 3o.) SIDNEY 
MONTEIRO FILHO. LISTA TRIPLICE SUPLENTE: 
1o.)ANTONIA CLARICE MARTINS DOS SANTOS; 
2o. >PEDRO BRAGA CHUCRE E 3o.liRENE TRAJANO 
TORRES PINHEIROS. 

MACAPA (A ,' · 02 D' ~O D' 1995 

-~ 
é::4tld~ 

FLA ANO SANTA ANA ALMEIDA 

Presiden e em Exercício do SINTTEL/AP 

SINDICATO DOS E MPREG~DOS NAS EMPRESAS 
DE E XTRAÇ~O, BENEFICIAME ~ TO E INDUS
TRJALIZAÇ~O DE MI N~RIOS, DOS MUNICÍ 
PIOS DE LARANJAL DO JARI - AP E ALMERIM 
- PA, 

EDITAL DE CONVOCAÇ~O 

Pel o presente, fi cam convocados todos os asso 
ciados desta Ent i dade, em pleno goz o dos seus di~ 
reitos sociais e si ndicais, para a Assembléia Ge
ral Ext raordi nária, que será levada efei to no dia 
06,03 , 95 , na Delegac ia Sind ical no Distri to de Mon 
te Dou~ad~-Munguba, MunicÍpio de Alme~im, , EstadÕ 
do Para, as 19:30 hs., em 11 convocaçao e as 20:00 
hs,, em segunda, para a escolha das Li s tas TrÍpli
ces (Ti tul ar e Suplente), destinadas ao preenchi
mento das vagas de Jui z Classista Temporário, Re
presen tant e dos Trabalhadores, na JCJ de Almerim , 
A escolha obedecerá aos prec eitos estabelecidos no 
Artigo 524 da CLT , na Por taria nQ 0009, de 05,01, 
95 L da Exma , Sra. Juíza Presidente do E. TRT/BI Re 
giao , publicada no DOE/PA do dia 27,01 , 95 e dos Es 
tatutos Soc iais , -

Monte Dourado, 03 de março de 1995, 

Ot ton Raimundo dos Santos Belmiro 
Presidente 

B & G COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
Insc. no C.G.C. (M.F.) 14.553. 723/CXXl1-60 

Av. Emestino Borges, 1232 - B.Jesus de Nazaré - Macapá-Ap 

C O M U N I C A D O 

Caruúcaros a quem possa interessar, que 
foi extraviado de nossos arqJivos 05 (cioco) blocos de No
~ Fiscais de Serviço, série IÍúca, can a seguinte J'UIIef!! 
çao: 

- oo:xxn à cm2so 
~quer infonmção nos infonre para o ende 

reço ocima. citado. -

Macapá-Ap. , 23 de fevereiro de 1995 

A~IA 

.,/ 1- ;. 

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS 

FISCAIS 

A Firma M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA , inscrita 
no CGF (Mf) sob o nR 34 . 947 . 952/0001-39 e in~ 
criÇão estadual nv 03 .009377- 0, estabelecida 
nesta cidade à Av.AntÔnio Coelho de Carvalhp, 
ng 1703 , Bairro de Santa Rita, comunica à pra 
Ça e as autoridades competentes o EXTRAVIO de 
01 (UM) , b l oco de Nota Fiscal de Serviços de 
numeração 00001 a 00050 . 

Macapá-AP, 02/03/95. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONS
TRUÇÃO CI VIL DO ESTADO DO AMAPÁ - STICC 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO 

Pelo presente divulgamos o resultado da reunião 
de Assembléia Geral Extraordinária de conformidade 
com o Edital publicado no Diário Oficial do Estado 

DIÁRIO OFICIAL 

do Amapá, edição do dia 21 de fevereiro de 1995 , 
tendo como pauta: Elei ção de Lis tas TrÍplices para 
o preenchimento das vagas de JuÍzes Classistas Tem 
porários Efetivos e Suplentes , representantes dos 
trabalhadores para a Junta de Conciliação e Julga
mento com sede na cidade de Macapá , de acordo com 
o Edital e Portaria de NV 0009 de 05 de janeiro de 
1995 , publicados no Diário Oficial do Es tado do Pa 
rá, edição do dia 27 de janeiro de 1995 , combinadÕ 
com o Ato do T. S . T. GP . 515/94 , publicado no Diá
rio Oficial da União em 16/09/94 e 20/01/95 , às 19 
horas do dia 25 de fevereiro de 1995, na sede da 
Entidade , sito à Av . Henr i que GalÚcio n.g 1224 , re~ 
niram-se os associados do Sindic ato acima citado e 
elegeram as Listas Tr Ípl i ces, ficando compostas ' 
com os seguintes membros: LISTA TITULAR- Pedro Du
arte Lacerda, Manoel da Silva Lima e Isai Batista' 
Nunes; LISTA SUPLENTE- Francisco Car los dos Anjos 
Vilherya , Fernando Garcia do Nascimento e Pedro Du
arte Lacerda. 

Macapá- AP, 02 de Março de 1995 

PEDRO DUARTE LACERDA 
Presidente 

SINDICATO DOS EMPREGADOS, VENDEDORES, VIA
JANTES, PRACISTAS, MOTORISTAS-VENDEDORES, 
PROMOTORES, DEMONSTRADORES, SUPERVISORES 
OU FUNÇÕES EQUIVALENTES E AFINS DA INDÚS
TRIA, AGRICULTURA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, ANANIN
DEUA, BENEVIDES, SANTA IZABEL E CASTA
NHAL(PARÁ. 

AVISO 

No uso das minhas atribuições, em obediência ao Edital publicado 
no D.O.E(PA, de 27.01.95 da Presidência do Egrégio TRT da 8a 
Região e ainda conforme Edital desta Entidade, publicado no 
D.O.E/AP de 13.02.95, página 08, FAÇO SABER aos que virem es
te A VISO ou dele tomarem conhecimento que, na eleição realizada 
no dia 17 de fevereiro de 1995 e apurada nessa mesma data, na 
sede deste Sindicato, sito à Tv. Humaitá n° 956, nesta Capital e 
sob a presidência do associado "EDINERCIO PAULO PALHETA 
DA CONCEIÇÃO", cuja eleição se destinou à escolha das LISTAS 
TRÍPLICES as vagas de JUIZES CLASSISTAS das Js. Cs. Js. do 
TRT da ga Região, representantes dos empregados e respectivos 
suplentes, ao periodo 1995 a 1998, foram eleitos pela ordem de vo
tos recebidos, os seguintes associados: TITULARES: ALTINO DE 
SANTANA ALVES FILHO; NUBlA DE SOUZA COSTA ALE
XANDRE e REGINALDO OLNEIRA DA SILVA. SUPLENTES: 
NUBlA DE SOUZA COSTA ALEXANDRE; SALY ALVES ZA
CARIAS e CREUZA MADEIRA DE SOUZA. Para todos os fins, 
COMUNICO ainda que no prazo estabelecido nos Estatutos So
ciais deste Sindicato, não foram apresentados protestos, impug
nações ou recursos, conforme instrumentos assim lavrados e que 
portanto não pendem impugnações contra os eleitos. Macapá-Ap, 
01 de Março de 1995. ALTINO DE SANTANA ALVES FILHO -
Presidente. 

SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E 
SIMILARES DO ESTADO DO PARÁ 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO 

Pelo presente, comunicamos que no dia 16.02.95, às 19:00 horas 
na Av. Assis de Vasconcelos, 359, sala 206, a Assembléia Geral 
desta Entidade, escolheu para concorrer junta à Federação Nacio
nal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, a Lista Triplice 
(Titular e Suplente) destinada ao preenchimento de 3 vagas de 
juizes Classistas Temporários, representantes dos Empregadores e 
de seus respectivos Suplentes para o triênio de investidura 1995 a 
1998, no Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, cujas com
posições são as seguintes: Lista Triplice Titular: Oscarina Novaes 
da Silva, Car los Augusto Horácio Freire e Alexandre Bernardo da 
Cruz Lôbo. Lista Triplice Suplente: Oscarina Novaes da Silva, 
Carlos Augusto Horácio. Freire e Alexandre Bernardo da Cruz Lô
bo. 

Belém, 17 de fevereiro de 1995 

OSCARINA NOVAES DA SILVA 
Presidente 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

Pelo presente Edital, divulgamos o resultado final da votação à es
colha dos nomes para preenchimento de três (3) vagas de Juiz 
Classista Temporário e Suplentes, triênio 1995 - 1998 do Tribunal 
Regional do Trabalho da ga (oitava) Região, ocorrida em Reunião 
Extraordinária da Diretoria da FETRANORTE - Federação das 

.Empresas de Transportes Rodoviários da Região Norte, às 10:00 h 
do dia 15 (quinze) de fevereiro de 1995, em sua sede provisória, à 
rua Borba, 310 Sala 312, em Manaus-AM: Foram escolhidos os se
guintes titulares: José Licinio Carvalho, Alfredo da Cunha Barata 
e Almiro Teixeira dos Santos; Suplentes, Paulo Alexandre de Al
meida Batista, Guilherme Fernando dos Santos Azevedo e Maria 
José da Silva Lopes, os quais serão componentes da lista Triplice a 
ser encaminhada ao Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região. 

Manaus(AM), 15 de fevereiro de 1995 

Adm. FRANCISCO SALDANHA BEZERRA 
Presidente 

Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais 
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Prefeitura de Macapá 

TERm DE JU&l'IFICATIVA 

Assunto: Inexigibilidade de Licitação do AI·t . 25-I da Lei 
ng 8666/93 . 

Empresa: Imão ZeaurY e Cia IJI'DA. 

Valor : RS 7.154 100(sete mil cento e oincoenta e quatro 
reais) 

Senhor Prefeito: 

R A T I F I C O 

Da;_~!/-z 
ão Bosc~aléo PI!AlE 
ih ~!unicipal de !h.oapá 

A presente ~untifioativa refere- se ao pagamento doe 
serviços de recuperação do veículo c.e marca Pick...Up- Mode lo 
F.lOOO- cor prata- chapa Of. 2378- chassis ng l30KDB-D6lll4 
de responsábilidade do Gabinete Municipal, cujos serviços 
deverão ser realizados pela Firma Imãos ZeaurY e Cia IJI'DA , 
no valor de RS 7.154 100(Sete mil, cento e cincoenta e qua
tro reais) ,devido a mesma ser exclusiva nesta cidade a exe 
cutar este tipo de trabalho, oonfome declaração e Certidi'o 
Simplificada na 135/94 da Junta Comercial do Amapá-JUCAl'. 

Assim 1 a despesa será P88a diretamente, com inexi
g ibilidade de Licitação, nos t ermos do Art . 25- I da Lei ng 
8 .666/93 e suas alterações , para a qual solicitamos a Rat i 
ficação da presente Justificativa para ser publicada na I; 
prensa Oficial, nos temos do Art, 26 do mesmo d:i,p1oma 1e: 
gal . 

Ma.oapá, o ~ de {WIO...~ de 1995 
·~ I . I 
~·-t·F'-. 

Rene Rodrigues Barbosa 
Chefe do Gabinet e l·:uncipal 

PROCURADORIA GERAL 

EDITAL 

Saibam quantos este Edital virem ou dele conhecimento ti
verem que o Senhor JOAQUIM JOSÉ TAVARES DA SILVA, re
sidente e domiciliado nesta cidade à Av. João Gualberto da Silva, 
n° 20 - Bairro Nova Esperança, requereu junto ao Municipio de 
Macapá - Prefeitura Municipal, através do Processo Administrati
vo n° 06104, Tributação e Recolhimento do ITIBI, Declaração de 
Características e Limites, Transferência de Nome no IPTU, do 
Lote de Terra Urbano n° 08, setor 03, quadra 67, situado no mes
mo endereço acima citado, que encontra-se titulado em nome de 
MARIA V ASQUE CARDOSO. 

Os interessados que se julgarem com direito ao imóvel, po
derão reclamar junto a Procuradoria Geral do Municipio de Ma
capá, à Av. FAB, n° 840 - Centro (altos), no pràzo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da publicação deste Edital, apresent ando 
suas razões por escrito e devidamente acompanhadas de documen
tos comprobatórios. Não havendo reclamação, o processo prosse
guirá até decisão final em favor do Requerente. 

Sala do Procurador Geral, em 24 de fevereiro de 1995. 

SEBASTIÃO GOMES DE FARIAS 
Procurador Geral 

Prefeitura Municip 
de Tartarugalzinho 

DEC RETO Nl (IJ7 - IE:DIEM\IDIE~ 

DispÕe sobre a Polf.tica de Aterx11mento 008 Direitos da Cri 
ar:ça e do AOOlescente no lúliclpio de Tartarugal.zinOO e d8 
outras providências . 

O Prefeito MJnicipal de Tartarugal.zililo, uâando 
elas atribuições que lhe são cmfericlas por lei, e terdo em 
vista o dispostos nos Artigos 12 e 22, do Projeto de lei 
nR 069, de 18 de abril de 1994, decreta: 

Art. 12 - Fica criado a PoÚtica lúlicipal de 
Aterx11mento dos Direitos da Criar:ça e do .AdOlescente, no 
âmito M..nicipal . 

Art. 22 -órgãos e Instrunentos da Polltica de 
Aterx11mento dos ~itos da Criar:ça e do AOOlescente: 

I - Cmselho lúlicipal 008 Direitos da Crim;a e 
doAdolescente.; 

· II - F\nlo M..ntcipal dos Direi tos da Criar:ça e do 
AOOlescente; 

III - Calselho Tutelar. 

Art. 3g - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicaçio. 

Art. 42 - Revogart-ee as disposiçÕes em cmtrário 

Gabinete do Prefeito lúlicipal de Tartaruga.1.zir - Em 20 
de I!Bio ,de 1994. 

ALTAMIR MINEmO REZFliDE 
Prefeito IU!icipal de Tarta.ruga.J.z1 



~acapá, 03-03-95 

A V I s O 

A Ccnlissão de Coordenação e SUpervisão do 1 º Con
curso PÚblico da Prefeitura 1>\J:nicipal de Tartarugalzinho, 
ccrn base no Item 4.4, letra "d" do Edital nº 001/95, AVI-
SA: -

Aos Candidatos inscritos para o referido Concurso 
que as provas para preenchimento das vagas , discriminadas 
nos Itens 1.1 à 1.4.5, serão realizadas no dia 12 de mar 
ço de 1995, às 12:00 (doze) horas, na Escola Estadual de 
1º Grau de Tartarugalzinho. 

O Candidato, deverá está no local acima indicado 
ccrn meia hora de antecedência, portando Cartão de Inscri
ção, Carteira de Identidade, caneta (azul ou preta), lá
pis e borracha. 

Tartarugalzinho-Ap. , 20 de .çevereiro de 1995 

,, 
COOSSÃO DE cxXlRDENAÇÃO .E· suPERvrSÃO 

fJg.,a/do Rorl•ig11es de Sowsa 
CPF 100 !82 se2 • ~ 

Câmara Municipa~ 
de Tartarugalzin~o ' 

-•'- ~'À 

PROJETO DE LEI Nº 069 DE 18 DE ABRIL DE 1994 

DISPÕE SOBRE A POLÍ'l'ICA DE 
ATENDIMENTO DOS DIREI'rOS DA 
CRI ANÇA E DO ADOLESCENTE NO 
~fUNICÍPIO DE TARTARUGALZI-
NHO E DÁ OUTRAS 
CIAS. 

PROVIDÊN-

A CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO 

D E C R E T A 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - Esta Lei dispÕe sobre a Pol:Í.tica lo\mic}: 
pal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
no âmbito municipal e, far-se-á através de : 

I - polÍ. ticas sociais básicas de ducação, saúde 
habitação, recreação, esporte, cultura, lazer, profissi onali 
zação e outras que assegurem o desenvolvimento fisic9 afeti= 
vo, mental , ooral, espiritual e social da criança e do ado
lescente , em condições de liberdade e dignidade, bem ccrno à 
convivência familiar e comunitária; 

II - polÍticas e programas de assistência social 
em caráter supletivo, para aqueles que dela necessitarem; 

III - serviços especiais, nos tennos da Lei. 

§ 1º - O MunicÍpio destinárá recursos e espaços 
pÚblicos para programações culturais, esportivas e de lazer, 
voltadas para a infância e juventude . 

§ 2º - O MunicÍpio poderá firmar consórci os e con 
vênias com Entidades PÚblicas e Privadas ou outras esferas 
governamentais , para atendimento regionalizado. 

Art. 2º - são Órgaos e Instrumentos da Política 
de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

I - Conselho Municipal dos Di reitos da Criança 
e do Adolescente; 

li - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; 

III - Conselho Tutelar. 

Art. 3º - As entidades governamentais e não gover 
na.-nentais deverão proceder à inscriçãos dos seus programaS 
especificando os regimes de atendimento, na forma definida 
neste artigo, junto ao Conselho M.micipal dos Direi tos da 
Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inseri 
ções e de suas alterações, do qual fará comunicado ao Co;:;
selho Tutelar ao Órgio do Ministério P~blico e a 
Autoridade Jud i ciária . 

Art . 4º - Os programas a qu e se refere o 

artigo anterior serão classificados CQffiO de proteção ou se
cio-educativo e destinar-se- ão da seguinte forma: 

a) orientação e apoio SÓCio-familiar; 
b) apoio SÓCio-educativo em meio aberto; 
c) colocação familiar; 
d) abrigo; 
e) liberdade assistida; 
f ) internação 

Art. 5º - Os serviços especiais referidos no incisc 
III do artigo 1º visam: · 

a) proteção e atendimento médico e psicolÓgicc 
às vitimas da negligência , maus tratos, expl oração, abuso 
crueldade e opressão; 

b) identificação e localização de pais , crian
ças e adolescentes desaparecidos ; 

c) proteção juddico-social. 

TÍTUID II 

m cnm.HJ MNIClPAL IXE Iliffil'[ffi m rnrAN,;A E m PlliFIDNIE 

~I 

DAS ~ES 00 CONSEUKl 
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Art . 6º - Fica cri ado o CONSEI.HJ MUNICIPAL OOS DIREI 
ros DA CRIANÇA E 00 AOOLESCENI'E, Órgão Deliberativo e Contro 
l ado r da Poli tica de Atendimento, vinculado aàninis trati va= 
1ente ao Gabinete do Governo Municipal , nos tennos do Artigo 
227 da Constituiçio federal. 

Art . 7º - A função do Conselho 1'-Unici pal dos Direi
tos da Criança e do Adol escente é considerada de interesse 
p~blico relevante e não será remunerada . 

Art . 8º - Ga!pete ao Conselho Municipal dos Direi tos 
da Criança e do Adolescente: 

a) na primeira sessão anual, eleger o Presiden
te e Suplente dentre os respectivos membros; 

b) fomular a Poli tica Munici pal de Proteção 
Pramoçio c Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
definindo pr ioridade e control ando as ações de execução em 
todos os n:iveis, ouv'lndo o Forun 11\.micipal dos Direitos da 
Cr iança e do Adol escente ; 

c) deliberar sobre a convivência c oportunidade 
je implcrrentação dos programas e serviços destinados ao aten 
iilrento das crianças e dos adolescentes, bem ccrno sobre ;:;: 
criação de entidades governamentais ou a realizaçio de con 
SÓrcio intermunicipal regionalizado de atendimento; 

d) apreciar e deliberar a respeito dos auxllios 
bu beneficios, bem ccrno a aplicação dos rresmos , a serem con
cedidos à entidades não governamentais que tenham por objeti 
vo a proteção , pramoção e defesa dos direitos da criança ; 
do adolescente; 

c) propor IIDdificações nas estruturas das Secre
tarias e Órgãos de Administração ligados à pramoção, prote
çio e defesa dos direitos da c r iança e do adolescente; 

f) efetuar os registros das entidades govemamen 
tais e não governamentais que desenvolvam programas ccrn cri= 
anças c adolescentes, assim ccrno inscrever os respectivos 
programas de proteção e SÓCio-educativos na forma dos Arti
gos 90 e 91 da Lei federal nº 8.069/90; 

g ) determinar e fiscalizar os trabalhos das Co
missões Administrativas; 

h) opinar sobre o orçamento municipal destinado 
à assistência social, saúde , educação, indicando as IIDdifica 
ções necessári as à concecuçio da polÍtica formulada; -

i) propor necessárias alterações de seu regimen-
to i nteroo ; 

j) estabelecer polÜica de formação pessoal ccrn 
vistas à qualificação do atendimento da criança e do adol es-
cente; 

1) mant er int ercâmbio ccrn Entidades Intemacio~ 
is, Federais e4 Estaduais congêneres, ou que tenham atuação 
na proteção , pramoção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente ; 

m) realizar e incentivar Campanhas Promoci onais 
de concientização dos Di reitos da Criança e do Adolescente; 

n) def inir cronograma de impl antação do Conselho 
'futelar; 

o) estabelecer critérios, bem ccrno organizar a 
elei çio do Conselho 'l'utel ar confonre a Lei . 

SEÇÃO li 

DA COMPOSIÇÃO 

Art . 9º - O Conselho Municipal dos Direit os da Crian
ça e do Adol escente será cooçosta por 04 (quatro) Membros R~ 
present.c'1I1tes do Poder PÚblico e 04 (quatro) Membros Represe~ 
tantes das entidades não governamentais que exerçãm trabalho 
direto e indireto ccrn criança e adolescente. 

§ 1º - Os Representantes dJ Poder PÚblico são os se
guintes: 

a) 01 (um) Representante da Secret aria Municipal de 
Adminis traí;ão; 

b) 01 (Lill) Represen tant e da Câmara Municipal de Vere§; 
dores ; 

c ) Ol (um) Representante do Poder JurÍdico; 
d) 01 (um) Representante do Minis tério PÚblico. 

§ 2º - O Representante do Poder Executivo será indiC§; 
do pelo Prefeito Municipal, dentre pessoas de sua confiança , 
e ccrn poder de deci sio no âmbito de sua coopetência. 

§ 3º - O Representante do Poder l,egislativo será indJ: 
cada pelo Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores . 

§ 4º - O Representante do Poder Judiciário será exe.!: 
cido pel o Juiz de Direito. 

§ 5º - O Representante do Ministário PÚblico sera 
exercido pelo Prcrnotor ~blico. 

§ 6º - Cada Representante deverá ter seu Suplente . 

§ 7º - A ausência injustificada por 04 (quatro) reu
niões consecutivas, 08 (oito) intercaladas, no decurso do 
mandato, implicará a excl usão autanática da entidade eleita 
para o Conselho Municipal. 

SEX;ÃO I II 

DA ESTRlJI'URA 

Art. 10º - À Prefeitura !o\micipal dará suporte admj.
nis trativo e financeiro ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, utili zando para tanto de servi
dores , espaço fÍsico , material e recursos destinados para 
tal fim. 

Parágrafo Único - O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente terá una Secretaria Executiva de 
apoio técnico-administrativo, ccrnposta por servidores munic~ 
pais , solicitados conforme necessi dade do COnselho. 

Art. 11 º - ApÓs a publicação desta Lei , o Poder Exe
cutivo can os membros do Conselho devi<laroc!nte nareados , ins
talará o Conselho f.\mici pal dos Direi tos da Criança e do Ado 
lescente , que deverá e l aborar o seu Regimento Interno no Pri 
zo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Art . 12º - Os ~ros do Conselho exercerão mandatos 
de 02 (dois) anos , na forma do regilrento Interno, aàniti.fldo.., 
se a renovação apenas uma vez por igual perlodo. 
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SEÇÃO IV 

DA PRESIDÊNCIA 

Art . 13º - A Presidência é a representaçio máxima do 
Conselho Municipal dos Direi tos da Criança e do Adol escente, 
a reguladora de seus trabalhos e a fiscal de sua ordem, tudo 
de conformidade can seu Regimento. 

§ 1º - A Presidência será exercida pelo Presidente 
do Conselho Municipal , e em sua ausência ou ~imento, pe
lo Vice-Presidente. 

§ 2º - Ocorrendo tantJém a ausência do Vice- Presiden
te, a Presidência será exercida pelo 1º Secretário. 

§ 3º - Nos casos de vacância do cargo do Presidente, 
o Vice-Presidente ccrnpletará o mandato. 

Art. 14º - são atribuições do Presidente: 

I - presidir as sessões plenárias, tcrnando parte 
nas discussões e votações, ccrn direito a voto ; 

II - deci dir soberanarent e as questões de ordem , 
recl amações ou sol icitações em plenário ; 

JII - convocar sessões ordinárias, extraordi nárias 
e solenes; 

IV - proferir voto de desempate nas votaçÕes ple-
narias ; 

V - distri buir as matér ias à Comissões Especiais 
VI - narear os Membros das Comissões Especiais e 

eventuais relatores substitutos; 
VII - assinar correspondências oficial do Conselho 

Municipal; 

VIII - gerir, juntamente ccrn o 1º Tesoureiro o Fun
do Municipal para a infância e adolescência; 

IX - representar o Conselho Municipal nas soleni
dades e zelar pelo seu prestigio; 

X - instaurar sindicância e processo administra
Uva , disciplinar para apurar eventuais i rregularidades tro 
ca de rsidênci a para fora do MunicÍpio, condenaçio por ~r~ 
dol oso ou descl..l1lprimento dos deveres da funÇão por Membros 
do Conselho Tutelar sujeitando as conclUSÕes à deliberação 
do plenário; 

XI - providenciar j unto ao Poder PÚblico Munici
pal a designaçio de fUncionários , alocação de bens e delibe
ração de recursos necessários ao fUncionamento do Conselho 
Tutel ar ; 

XII - enviar ao Juiz carpetente, apÓs aprovação de 
plenário as listas ccrn nares das pessoas e respectivos ntÍne
ros das cédulas de identidade , can direito a voto, inscriçio 
para hcrnologação e instruir o processo da eleição no Conse
lho Tutel ar ; 

XIII - convocar o Suplente , da respectiva área pro
fissional, para assumir suas funções no Conselho Tutelar serr 
pre qué ocorrer vacância de cargo, férias ou licença prol on-:: 
gadas . 

Art. 15~ - Compete ao Vice-Presidente: 

I - substituir o Presidente nas suas ausênci~ 
ou impedimentos; 

II - participar das discussões e votações nas 
sessões plenárias; 

II - participar das Comissões Especiais qunado 
indicado pel o Presidente . 

SEX;ÃO V 

DAS COMISSÕES ESPECIAIS 

Art. 16º - As Ccrnissões Especi ais são Órgios de1ega
dos e aux.i.liares do Plenário , a quem carpete, vistoriar, fis 
cali zar, opinar e emitir parecer sobre as matérias que lhe 
forem distribuidas. 

Parágrafo ÚnLco - Serão criadas tantas Ccrni ssões Es
peciais quantas forem necessárias . 

Art. 17º - As Comissões Especiais serão compostas de 
um Presidente e de um Relator que emitirão parecer sobre to
das as matérias que lhe forem distribuidas. 

§ 1º - Os carponentes das ccrnissões serão nareados 
pelo Presi dente . 

§ 2º - Os pareceres das ccrnissÕes serão apreciados , 
discutidos e votados em sessão plenária. 

§ 3º - No caso de rejeição do parecer será . nancado 
novo relator que emitirá parecer retratando opinião dcrninan 
te no Plenári o . -

§ 4º - Os pareceres aprovados pelo Conselho Muni.ci 
pal podemo ser transformados em resol uções . 

SEX;ÃO V 

DA SECRE'J'ARIA 

Art. 18º - A Secretaria do Conselho será exercida pe 
lo 1º Secretário. -

Parágrafo Único - Nas ausências ou ~dimento do 1º 
Secretário, assumirá imediatamente e autcrnaticamente o 2º Se 
cretário, e na ausência deste o 3º . 

Art. 19º - A' Secretari a manterá: 

I - livro de correspondênci as recebidas e emi 
tidas ccrn os nares dos ~tentes ou destinatários e respec= 
ti vas datas; 

I I - livro de ata das Sessões Plenárias; 
III - livro de regi stro da Posse dos Membros 

do Conselho Tutelar; 
IV - fichas de registros entidades governamen

tais e não governamentais que pres tam assist ências e atendi
mento a criança e ao adol escente , contendo a denaninaçio , l o 
calização, regime do atendimento , núneros de menores atendi= 
dos, diretoria e rel ação dos nares das pessoas can . núreros 
de sua cédulas de identidade, que constitui ·seu grupo de 
apoio ccrn direi to a votos nas eleições do Conselho Tutelar , 
e respectivas alteraçÕes; 

V - fi~ de assentarentos funcionais 005 
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nert>ros do Cmsellx> Tutelar, can anotaçOO cpanto à posse , 
exercÍcio, férias, licenças, afastanento, vecância e demais 
circunstâocias petinentes à vida ftncional, can ~vo em 
pasta :irrlividual e ~ias dos doc~.~~entos apresentados. 

Art. 20 - AD secretário carpete : 

cumentos, 
xarifado; 

I - secretariar as SessÕes do Cmsellx>; 
II - despachar can o Presidente; 

III - manter, sob sua guarda livros, fichas, do
papéis do Conselho e o controle do Almo-

IV - prestar informaçÕes que lhe fo
rem requisitadas e expedir certidÕes; 

V - zelar pelo asseio e conservaçao 
do prédio e instalações do Conselho; 

VI - porpor ao Presidente a r e quiSI
ção de funcionários dos Órgãos governamentais que 
compÕe o Conselho para a execução dos serviços da 
Secretaria; 

VII - orientar, coordenar e fiscalizar 
os serviços da Secretaria; 

VIII - remeter à aprovaçao do Plenário 
os pedidos de registros das entidades governament~ 
is, que prestam ou pretendam prestar atendimento a 
criança e ao adolescente; 

·Ix - mánter atualizada as fichas de 
re~istro das entidades ~overnamentais e não gover
namentais, que prestem assistência e atendimento e 
ao adolescente; 

X - receber e encaminhar à aprovaçao 
do Plenário as chapas que concorrerao ao Conselho 
Tutelar. 

SEÇÃO VI 

DA TESOURARIA 

Art . 21 - A tesouraria do Conselho Munici
pal será exercida pelo 1º Tesoureiro. 

Parágrafo Único - Nas ausências e impedi
mento do 1º Tesoureiro, assumirá automaticamente , 
o 2º Tesoureiro e na ausência deste , o 3º . 

Art . 22 - Compete ao Tesoureiro: 

I - gerir , juntaente com o Presiden
te, o Fundo Municipal para Infância e Adolescente ; 

II - manter sob sua guarda os livros, 
documentos, fichas, cheques, arquivo e todo mater! 
al contábil do Fundo Municipal; 

III - apresentar mensalmente o balanc~ 
te sobre receitas e despesas do Fundo e , até o dia 
28 de fevereiro de cada ano, o Balanço geral; 

IV - propor ao Presidente a contra.taçoo de 
pessoal técnico cçntábil e a requisição de ftnciooários dos 
órgãos gove!Tlallmtais que carpÕe o Consellx> Jotmicipal, para 
a execução dos serviços da tesooraria; 

V - fazer as devidas prestações de contas 
das verbas recebidas de órgãos do Governo federal, Estadual 
oo Jotmicipal , nas épocas próprias e prazos estipulados; 

VI - proceder pagarentos senpre através de 
cheques, can cÓpias para o arquivo , e assinatura conjunta 
can o Presidente. 

TÍTULO UI 

SEl;ÃQ I 

DA CRIAÇÃO 

Art. 23 - Fica instituido o Conselho Tutelar, Órgão 
Pel11B11eflte e Autônaro, n00 jurisdicional , encarregado de ze
lar pelo cuq:>rimento dos Direitos da Criança e do Adolescen
te. 

Art. 24 - O Conselho Tutelar será ele i to por voto 
direto, secreto, ur:uversal e facultativo dos cidadãos do Mu
nidpio, em ele içao presidida pelo Conselho Jotmicipal e fis
calizada pelo Ministério PÚblico, na fonna da lei. 

Par3graro único - Podem votar os maiores de 16 (de
zeseis) anos, inscritos cano eleitor no Jotmidpio. 

Art. 25 - A eleiçoo ser5á organizada mediante resolução do 
Conselho fotmicipal dos Direi tos da Criança e do Adolescente 
observando o disciplinanento estabel ecido em Decreto Munici
pal. 

Art. 26 - O Conselho Tutelar será CaJllOsto de 05 
(cinco) l'brbros can manlaLo de 03 (três) anos , pennitida re
eleiçoo, e será presidido inicialmente pelo Conselheiro que 
obtiver maior rÚnero de votos no pleito elei toral o qual 
exercerá a Presidência pelo pertodo de 01 (un) ano, quando 

será substituído oo nOO, caso reeleito , por ootro Conselhei
ro que presidirá o Cmsellx> por igual pertodo, findo o qual 
dar-se-á nova escolha, permanecendo este Último pelo mesno 
pertodo até o finaldo mandato. 

§ 12 - A escolha do Presidente será feita arrualJren-
te, na primeira q..rinzena do IIÊs anterior ao término do pert_Q 
do, mediante votação secreta entre os rrart>ros do Conselho '!'!:! 
telar. 

§ 22 - Para cada Conselheiro haverá 02 (dois) SU
plentes, serx1o que o segundo mais votado substuirá o Presi
dente em seus inp!di.mentos eventuais. 

Art. 27 - O Cooselheiro eleito, serx1o ftncicnÍrio 
pblico nurúcipal, poderá q>tar pelos vencimentos percebidos 
oo exerdcio de sua ftn;ão de Conselheiro. 

Art . 28 - Perderá o mandato o Conselheiro que for 
cax:lenado por sentença irrecorrÍvel pela prática de crime do 
loso, oo pela prática dos crimes de infraçÕes aàninistrati= 
vos previstos pela Lei federal de n2 8.069/90. 

Art . 29 - são :inpedidos de servir o mesno Conselho, 
rmrido e nulher, ascerxJente e descerxlente, sogro e genro oo 
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nora, irmaos, cunhados durante o cunhados, tio e sobrinhos , 
padastro e madastra. oo enteaio. 

Parágrafo lhico - Estende-se o inp!di.mento do ~ 
lheiro, na fonna deste artigo, em relaçoo à autoridade juti
ciária e ao representante do Ministério PÚblico can atuação 
na Justiça da Infância e da Juventude, em exercÍcio nesta ~ 
marca, foro regional oo ·distrital local . 

SEX;ÃO II 

DA ~ AIMINISTRATIVA 

Art. ~ -O Conselho Tutelar exercerá sua s atribui 
ções através da seguinte estrutura aàninistrativa: -

1 - Plenário, 
2 - Presictencia, 
3 - Secretaria, 
4 - Assessoria técnica, 
5 - Serviços auxiliares . 

§ 1 º -D Plenário é órgão soberano de deliberaçoo do 
Conselho Tutelar e os demais Órgãos de sua estrutura Aànirü~ 
trativa terão suas atribuições definidas nesta lei e no res
pectivo Regimento Interno. 

Art . 31 - AD Presidente carpet e: 

I - representar o Conselho Tutelar ativa, ~ 
siva, judicia e extrajudicial; 

II - assinar a correspondência oficial do Con-
se lho; 

III - propor ao Consellx> Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente a designação de ftnciooários e 
bens necessários ao funciO!lélllento do Conselho Tutelar; 

IV - vetar pela fiel aplicação e respeito ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Art. 32 - A Secretaria ccrrpete: 

I - secretariar as reuniões conjUltas ; 
II -manter sob guarda livros, fichas, docunen 

tos , papéis do Conselho e o controle do a.l.rroxarifaio; -
III - prestar infonnações que lhe forem requis! 

tadas e expedir certidões; 
IV - orientar, coordenar e fiscalizar os sefV! 

ços de recepção e secretaria; 
V - zelar pelo asseio e conservação do prédio 

e instalações do Consellx>. 

Art. 33 -A Assessoria Técnica poderá contar can 
profissionais de área afins e, em especial can: 

1- Advogado 
2 - PsicÓlogo 

3 - Assistente Social 
4 - Pedagogo 

Ar t . 34 - Ao Advogado compete: 

I - expedir notificações ; 
II - atender e prestar informações aos 

pais ou responsaveis, ou a qualquer cidadão, a res 
peito das crianças e dos adolescentes; 

III - requisitar serviços pÚblicos nas areas 
de segurança, previdência e trabalho ; 

IV - representar junto a autoridade judiciá
ria nos casos de descuq:>rimento injustificado das delibera
ções do Conselho Tutelar; 

V - encaninhar ao Ministério PÚblico noticia 
de fato que constitua infração aàninistrativa oo penal con
tra os direitos da criança e do adolescente ; 

VI - encaninhar a autoridade judiciária os c~ 
sos de sua carpetência; 

VII - requisitar certidões de nascimento c de 
Óbito de crianças e adolescentes cpando necessário; 

VIII - representar ao Ministério PÚblico para 
efeito das ações, de perda oo suspensão do pátrio poder; 

IX - requerer a autoridade judiciária nos ca
sos de necessidade de delegação do pátrio poder, guarda, tu
tela oo adoçoo; 

X - propor ao Conselho Tutelar a aplicação 
das medidas previstas no Art . 101 - I e VII, nas hipÓteses 
previstas nos Arts . 98 e 105, todas do Estatuto da Criança e 
do Adolescente; 

XI - desempenhar outras atribuições prevista 
em Lei. 

Art . 35 - AD PsicÓlogo ccrrpete: 

I - expedir notificações; 
II - proceder o atendimento de casos indi vid!:! 

ais, e quando necessário , dar inicio ao atendi!rento psicote
rápico à criança e ao adolescente; 

III - realizar diagnÓstico , e avaliação, util! 
zando metódos e técnicas, para o adequado atendimento à cri
ança e ao aiolescente ; 

IV - emitir parecer técnico para acarpanhar o 
encaninhanento de criança e do adolescente e de serviço e~ 
cializado de saúde, à autoridade judiciária oo do Ministério 
PÚblico; 

necessários ; 
V - elaborar laudos psicolÓgicos senpre que 

VI - orientar a realização de trabalhos em 
grupo can criança e adolescente nas entidades; 

VII - proceder ateOOimento :irrlividual à fmd-
lia; 

VIII - realizar vi si tas as entidades que assis
tam as crianças e adol escentes daniciliares ; 

.IX - fazer visitas às escolas de ensino regu
lar can objetivo de acarpartlar casos especÍficos atendi~ 
pelo Conselho Tutelar , oo can objetivo de através de reuni
ões can à equipe da escola, adequar o ensino à realidade da 
criança e do adolescente; 

X - orientar e elaborar propostas de traba
lho em conjunto can os profissirnais da área de psicologia 
de"instituições que aterxlan crianças e aiol escente ; 

XI - realizar palestras sobre as9.JI'ltos relaci 
cnados a psicologia aplicada às crianças e adolescentes; -
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XII - participar oo promver eoccntros can PI'Q 
fissionais da área de psicologia para atroca de experiêf;x:ias 
e discussões sobre o desenvolvimento do traba.1h:l psicologico 
jmto à criança e ao aiolescente; _ 

XIII - desempenhar ootras atribuiçoes previstas 
em lei. 

Art . 36 - AD Assistente Social carpete: 

I -expedir ootificações; 
II - prestar assis~ia oo ânibto social à criança 

e ao aiolescente, identificando BUB.S necessidades, efetuando 
estudos dos casos, arpararxlo-os e encan:inharxlo-<>s as entida-
desparaa~to; , _ 

III - manter caYltatos can entidades de orgaos 
canrntários, cana finalidade de obter recursos, assistên
cia médica, doc~.~~ento para criança e adol escente e colocaçãc 
profissiCI'lal para aiolescente; 

IV - assessorar tecnicanente entidades assis
tenciais orientaMo-as através de trei.na'rentos especÍficos , 
técnicas e<mmi tárias e noçÕes básicas de alimentação, higi~ 
ne e saúde; 

V - identificar problemas psico-econânico 52 
cial que afetam cri~as e aiolescentes, através de observa
ções , atividades grupais, entrevistas e pesquisas, visando 
soluciona-los e desenvolver as potencialidades irxl.ividuais; 

VI - realizar visitas daniciliares serrpre que 
necessárias; 

VII - promver reuniões can ~pes técnicas 
vinculadas à área de assis~ia e a~to à cri~a e 
adolescente para debater problemas e propor soltx,;Ões; 

VIII - proceder estudos sobre adaptação, penna
nência e desliganento de criança e adolescente nas entidades 
assistenciais especificas; 

IX -elaborar parecer técnicos, lawos oo re
latórios para acarpartlar o eocminhanento de crianças e ado

lescentes às entidades assistenciais, à autoridade juliciá
ria oo ao Ministério PÚblico senpre que necessário; 

X - desempenhar ootras atribuições previstas 
na lei. 

Art. 37 - AD Pedagogo ccrrpete: 

I - expedir ootificações; 
II - proceder a fiscalizaçOO pedagÓgica das 

entidades, (artigo 95) , do estatuto da Criança e do aioles-
cente; 

III - acarpanhar o plano de atendimento de cada 
entidade; 

IV - acoopanhar se os objetivos pedagÓgicos es
tão sendo atendidos quanto à fonnação e aprendizagem; 

V - auxiliar as entidades na elaboração de PI'Q 
jetos e planos para fazer Cl.llprir o estatuto da Criança e do 
adolescente; 

VI - visitar as entidades e instituições que 
trabalhan can crianças e adolescentes e fornecer relatórios 
da situação das mesna ao Consellx> MJnicipal ; 

VII - requisitar serviços aos órgãos govemanen
tais e nãrrgovernanentais na elaboração de projetos cpanto a 
prevenção ao uso indevido do álcool, f\m:l e uso indevido de 
drogas pelos adolescentes; 

VIII - montar un plano pedagÓgico do Consellx> fu
telar visando orientação e fiscalização das entidades que 
trabalhan can a criança e o aiolescente; 

IX - fiscalizar o ali>iente e coodições de salu
bridade na bolsa de iniciação ao trabalho quarx:lo a parte pe
dagÓgica; 

X - participar do acarpanhanento dos casos re
ferentes à sua área, de acordo can a orientação dos técnicos 

XI - elaborar propostas de divulgação do Esta~ 
to junto as Escolas em geral e , entidades assi stenciais; 

XII - preparar projetos quanto as prioridades do 
atendi!rento a criança e adolescente; 

XIII - sistematizar dados infonnativos quanto a 
situação da criança e do adolescente no MunicÍpio; 

XIV - desenpenhar ootras atriruições previstas 
em lei. 

lXlS AlJXILIARES 

Art. 38·- são auxiliares todos os funciooários desi
gnados oo postos à disposição do Cooselho Tutelar pelo Poder 
PÚblico Municipal. 

Parágrafo úuco - Os ftnciooários enquanto designa
dos ou à disposição do Cooselho Tutelar ficam Sljei tos à ori · 
entação , coordenação e fiscalização do Presidente e Secretá: 
rio do Consellx> Municipal. 

DAS ELEIÇÕES lXlS MEltiBROO 00 cxmElH) 'lUl'EIJ.R 00 MUNICÍPIO 

00 REXIISTRO lXlS CANDIDATOS 

Art. 39 - O processo para a eleição dos rrart>ros do 
Conselho Tutelar Jotmicipal observará o que dispÕe a lei n2 
8.069/90, a presente lei e resolução do Conselho Jotmicipal, 

Art . 40 - A eleição será coovocada pelo Presidente 
do Conselho lbúcipal de Defesa da Criança e do Adolescente, 
mediante edital publicado oo Diário Oficial do estado e afi
xado na sede da Prefeitura Municipal, 60 (sessenta) dias an
tes do término do mandato dos !éTt>ros do Cmselho Tutelar , 
em cuja q>ertunidade coostituirá Canissâo Eleitoral CaJll05-
ta por 03 (três) rrari>ros e igual rnínero de SUplentes dentre 
os rrari>ros do Conselho de Defesa, para organização, realiza
çoo e <JiX.II'SÇoo do pleito. 

Art. 41 - A candidatura é irxl.ividual e sem vincula
çoo a partido pol lticoe, sanente poderão coocorrer os candi
datos que preencherem, até o encerranento das inscrições, os 
recpisi tos previstos nesta lei. 

Art. 42 - A candidatura deverá ser registrada oo pe
rÍodo de 20 (vinte) dias seguintes à publicação do Edital de 
ccnvocação, mediante requerimento endereçado ao Presidente 
do Consellx> M.nicipal de Defesa dos Direi tos da Cri~n;a e do 
Adolescente. 

Art.43 - O pedido de registro , apÓs recebido pel~ 
Presidente do Cooselho de defesa e devidanente autuado, sera 
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encaminhado à Canj.ssão Ele i tora!, abrindo-se vista ao Repre
sentante do ~tinistério PÚblico para ciência e eventual inpu

~ao. 

/lrt. 44 - Tenni..ruldo o praw par-a registro das candi
daturas, o Presidente do Consclhodc defesa mandará afixar o 
Edital no imÓvel, Sede da l'rcfcl t:ura lfunicipal e outro's lo
cais pÚblicos, rel<lCionando o rxxne dos ca'ldidatos habilita
dos no pleito. 

!lrt . 45 - são requisj tos para candidatar--se as elei
ções de meni>ro do Conselho 'futelar: 

I - reconheci da idoneidade n:ol"'dl ; 
II - idade superior a 21 (vinte e um) anos ; 

III - residir no MunicÍpio: 

Parágrafo único - É vedado aüs Conselheiros : 

I - receber, a qualquer titulo, honorários; 
II - divulgar, por qualquer, noticia a respeito 

de fatos que possam identificar a criança, o adolescente ou· 
sua família, salvo autorização judicial, nos tenros da lei 
o.º 8.069/90. 

/lrt . 46 - O exerdcio efetivo da função de trernbro do 
Conselho 'futelar constituirá serviço relevante, estabelecerá 
presunção de idoneidade ~ral e assegurará prisão especial 
em caso de crime cClJUII, até o julgamento definitivo . 

Art. 47 - O exercÍcio da função de COnselheiro deve
rá ser de dedicação exclusiva. 

Parágrafo único - Se o Conselheiro quiser candidatar 
-se ao cargo eletivo deverá licenciar-se de sua função 180 
(cento e oitenta) dias, antes do pleito. 

Art . 48 - Na qualidade de l4errbros e lei t os por manda 
to, os Conselheiros não serão inclui dos nos Q.Jadros da Aànl::: 
nistração ~b.micipal, mas terão direito a rei!Lll1eração fixada. 

!lrt. 49 - Cc.upete ao Conselho 'futelar CLIIPrir o dis 
posto na Lei federal nº 8 .069/90, devendo o mesrro funcion& 
diretamente, inclusive daningos e feriados, 24 (vinte e qua
tro) horas por dia. 

Parágrafo único - Para o funcionamento do COnselho , 
24 (vinte e quatro) horas por dia, os Conselheiros poderão 
estabelecer regime de plantão. 

DA REALIZAÇÃO 00 PLEITO 

Art. 50 - A Canissão Eleitoral designará dentre os 
ele i teres da região, os Presidentes dos locais de votação e 
03 (três) integrantes de cada mesa receptadora de votos , can 
igual nÚnero de Suplentes e, dentre os titulares o Presiden
te da mesa. 

Art. 51 - 'Cada mesa receptadora de votos poderá con 
gregar até 05 (cinco) secções ~lei torais. -

Art . 52 - Os Conselheiros serão ele i tcs por sufrá
gio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos 
cidadãos inscritos como eleitores do MunicÍpio. 

§ 1 º - A cédula eleitorais serão confeccionadas pe
la Prefeitura ~b.micipal, mediante modelo previamente aprova
do pela Canissão Eleitoral. 

§ 2º O eleitor deverá votar perante a mesa recepta
dora da respectiva seção eleitoral em que se er:contra inScr_! 
to . 

§ 3º - fln hipÓtese algLIIIél. será permitida ao eleitor 
votar fora de sua seção eleitoral. 

§ 4º - Obrigatoriamente o eleitor deverá portar o 
titulo de eleitor para exercer o Q1reito de voto. 

Art. 53 - Na folha de votação da respectiva seção 
eleitoral , para cada eleitor apto a votar, deverá ser regis
trado o naoo e o runero do tl tulo eleitoral e em seguinda a 
assinatura do eleitor. 

Art. 54 :- Os integrnntes das mesas receptoras de vo 
tos deverão conferir a folha de votação para certificar-se 7 
se o eleitor ainda não exerceu o direito do voto no pleito. 

DO ÍNICIO DI\ VOTAÇÃO 

!lrt. 55 - No dia marcado para a eleição, às sete ho 
ras e trinta minutos, o Presidente da Seção Eleitoral, o Me
sário e o Secretário verificarão se o lugar designado e o ma 
terial estão em condições pal"'a. o inicio da mesna. -

Art. 56 -As oito horas, supridas as de
fi ciências, declarará o Presidente iniciados os trabalhos, 
procedendo-se em seguida, a votação, que ccmeçará pelos can
didatos e eleitores presentes. 

!lrt. 57 - Os mentJros da Seção Eleitoral deverão 
votar no decorrer da votação, depois que tiverem votado os 
eleitores que já se encontravan presentes no momento da abe.!: 
tura dos trabalhos. 

Art . 58 - O recebimento dos votos caneçará as 
08:00 horas e terminará, salvo trotivo de força maior, as 
17:00 horas. 

Art. 59 - Será ÍJll)edido de votar o el eitor que 
não apresentar o respectivo titulo acarpanhado de cédula de 
Identidade. 

00 .1\'10 DE varAR 

Art. 60 - Observar-se-á na votação o seguinte : 

I - aànitido penetrar no recinto da Seção, 
segundo a ordem da fila, o eleitor apresentará ao Presi dente 
o séu titulo e docunento de identidade, os quais podemo ser 
exaninados pelo merrilro do Ministério PÚblico, CanQidatos e 
Fiscais habilitados naquel a Seção; 

II - achando-se em ord€m os documentos e 
~havendo dÚvida quanto a identidade do eleitor, o Presi-
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dente da Seção o convocará a l ançar a sua assinatura na fo
lha de votaçaõ, em seguida entregar-lhe à cédul.a oficial, ru 
bricada no ato pelo Presidente, Mesario e Secretário no ver: 
so, instruindo-o sobre a fonna de dobra-la, fazendo-o passar 
à cabina indevassável; 

III- Na cabina indevassável , o el ei tor ind! 
cará o candidato de sua preferência e dobrará a cédula ofic_! 
al; 

IV - Ao sair da cabina o e lei to r deverá tros 
trar aos merrilros da Seção a parte rubricada da cédula, dep0: 
sitando-a, em seguida, na urna; 

V - se o e lei to r, ao receber a cédula e v~ 
rificar que a mesna se acha estragada ou de qualquer trodo v_!. 
ciada ou assinada, ou ele próprio, por Í!Tllrudênci a , Í!Tllrevi
dênci a ou ignorância a inuti lizar, estragar ou assinar erra
darrente , poderá pedir outra ao Presidente da Seção El eitoral 
restituindo , porém, a primeira, a qual será imediatanente 
inutili zada à vista dos presentes e sem quebra de sigilo. 

Art. 61 - O Presidente da mesa dispensará espcc_!. 
al aLenção à identidade de cada eleitor aànitido a votar. 

Parágrafo único - fln caso de dÚvida ou ifllJUgna
ção por parte dos meni>ros da Seção . Promotor de Jsutiça, Ca!:! 
didatos c Fiscais , o Presidente tanará as seguintes providê.!:! 
cias: 

I - escreverá em un envelope o motivo da dÚvi 
da da i.rrpugnação; -

II - entregará o envelope ao eleitor para que 
coloque seu voto e deposite na urna; 

JU - anotará na ata de ocorrência. 

Art . 62 - As pessoas que não souberem ou não pude
rem assi nar o nome , lançarão a ifll)ressão digital de seu pol~ 
gar direito. 

DO OCERRAMENI'O DA VOTAÇÃO 

Art. 63 - As 16:00 horas, o Presidente fará entrega 
das senhas a todos os eleitores presentes e , em seguida, os 
conv:i.dará a entregar à Seção seus titulas, para que sejam 
arnu tidos a votar. 

Parágrafo Único - A votação continuará na ordem nu
mérica das senhas e o t:Í.Llilo será devolvido ao el eitor, l ogo 
que tenha votado. 

!lrt. 64 - Tenninada a votação e declarado o seu 
encerra~rento pel o Presidente , este tanará as seguintes provi 
dências: -

I - vedará a fenda de introdução da cédula na 
urna, de trodo a cobri- la inteiramente com t iras de papel ru
bricadas pelo Presidente, Mesário e Secretário; 

II - encerará, cixn a sua assinatura, a folha 
de votação; 

III -mandará lavrar, pelo Secretário a ata da 
eleição, preenchendo o modelo fornecido pela Comissão Eleit~ 
ral • 

I 

IV - assinará a Ata can os demais lénbros da 
Seção e os Fiscais que deGCjarcm; 

V - conduzirá a urna ao local de apuração, ca 
so a apuração não sej a realizada no lo9cal de votação. 

DA APURAÇÃO 

!lrt . 65 - A mesa receptadora de votos tart>ém será 
CCJllletentc para apuração e confecção dos respectivos mapas. 

Art. 66 - A apuração dar-se-á s:inultanearente por 
todas as seções em local previamente designado pela Gani ssão 
Eleitoral. 

Ar t. 6'/ - A rredida que os votos forem apurados, po
derão os Can<iidatos e o Ministér i o PÚblico apresentar ~ 
gnaçâo, que serão decididas de plano pela Comissão Eleitoral 

Parágrafo único - Da decisão da Canissão Eleitoral, 
caberá recurso para o COnselho rwicipal de de1esa dos Dire.:!_ 
tos da criança e do Adolescente. 

DA PI10CLAI-1ACÃO. Na>IEAÇÃO E POSSE IX)S EI.ET'I'OS 

Art . 68 - COncluida a apuração dos votos, a Can:is
são proclamará o resultado da eleição, mandando publlcar os 
~s dos Candidatos e os míreros de sufrágios recebtdos. 

§ 12 - Os 05 (cincos) princiros mais votados serão 
considerados eleitos, ficando os demais , pela ordem de vo~
ção, cano suplentes. 

§ ?9 - Havendo crrpate na votação, será considerado 
el eito o candidato mais idoso. 

§ 3 9 - Os elei tos serão naneados pelo Prefeilo ~ 
nicipal, tanando posse no Cargo de Conselheiro no dia segui.!! 
te ao término do mandato de seus antecessores , em sessão ser 
Iene, ou em se t ratando do primeiro pleito, até 10 (de7.)dias 
apÓs a nomeação, sob pena de ser convocado o Suplente. 

§ -12 - Ocorrendo a vacância do cargo, assunira o 
Suplente que houver o maior número de votos . 

00 PLENÁRIO E SESSÕES 

Art . 69 - O Plenário compÕe- se dos COnselheiros no 
exerc:Í.cio pleno de seus mandatos, e é Órgão soberano de del_! 
beração do Conselho lb!icpal. 

Art. 70 - o Plenário só poderá funcionar can o 
. número minimo da maioria absoluta e as deliberações serão to 
madas por maioria de votos dos Conselheiros presentes à ses
sao. 

Art. 71 - As sessões plenárias serão: 

I - ordinárias, quando realizadas às segiD1-
das e terças- feiras de cadalês, às 16:00 horas; 

Il - extraordinárias, quando convocadas pela 
Presidência ou a requerimento subscrito pela maioria absolu
ta dos COnselheiros. 

Parágrafo único -As sessões terão inicio ~re 
can a leitura da Ata da sessão anterior, que apÓs aprovada , 
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será ass:iriada por todos os presentes. fln seguida, se fará a 
nomeação e distribuição- das matérias às ComiSSÕes, e so en-. 
tão terão inicio as deliberações . 

!lrt . 72 - De cada sessão plenária do Conselho M.mi 
cipal será lavrada una Ata pela Secretária, assinada pel-;; 
Presidente e demais Conselheiros presentes, contendo em resu 
100, todos os assuntos tratados e as deliberações que fo~ 
tomadas. 

Parágrafo Único - A secretária do Conselho lavrará 
una resenha de cada sessão realizada, can a revisão e assina 
tura do Presidente, para ser publicada no Diário Oficial cÍÕ 
MunicÍpio ou do estado. 

Art . 73 -As deliberações do Conselho 1-\micipal se 
rão proclanadas pelo President e, can base nos votos da maiO::: 
ria vencedora, através de Resolução. 

TÍ'l'UI.D IV 

DA ro.IPE.'"I'ÊN;IA 00 CONSEUIO 'IUI'EliiR 

Art. 74 - Aplica-se ao Conselho 1\.ltelar a regra de 
CCJllletência constante no art . 147 da lei nº 8.069/90. 

TÍ'lULO V 

00 F1JNDO MUNICIPAL OOS DlllEITOS DI\ CIU/IN;;A E 00 A00l.E3CFNJ'E 

!lrt. 75 - Fica criado o FUndo M.lnicipal dos Direi
tos da Criança e do Adolescente, instrunento de captação e 
aplicação dos recursos a serem utilizados segundo as delibe
rações do Conselho MJnicipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Art . 76 - Consilui receita do FUndo 1-tm.icipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente: 

a) recursos orçarentários destinados pelo tl.u
niC:Í.pio, pelo Estado e pela União; 

b) recursos oriundos de convênios alienentes, 
à execução de politicas para o atendimento de criança e ado
lescente firmados pelo MunicÍpio; 

c ) doações; 
d) nultas previstas na Lei n2 8.069/90; 
e) outras que venhan a ser instituldas. 

Art. 77 - O F\Jndo Municipal dos Direitos da Crian
ça e do Adolescente é de responsabilidade do Conselho M.lnici 
pal , sendo que será aàninistrado por una junta Adninistrati::: 
va presidida pelo Presidente do Conselho, auxiliado pelo 12 
Tesoureiro do CMDCA. 

Parágrafo úruco - A j utna Administrativa fica obri 
gada a executar as deliberações do COnselho dos Direi tos da 
Criança e do Adolescente, bem cano, limitada à autorização 
deste , para liberação de recursos para progranas de atendi
mento dos direitos da criança e do adolescente. 

Art. 78 - são atribuições da Junta. Aàninistrativa: 

a) registrar os recursos orçanentários pro
prios do MunicÍpio ou a ele t ransferidos em beneficios das 
crianças e adolescentes pelos estados ou pela União; 

· b) registrar os recursos captados pel o r.urud 
pio através de convênios ou por doação ao F\mdo l.unicipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

c) manter controle escritura! das aplicações• 
financeiras levadas a efeito pelo Municipio, nos termos das 
ResoluçÕes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; 

d) executar o cronograma de li.beração de re
cursos esped r-icos , segundo as resoluções do Conselho MunicJ: 
pal dos Direi tos da Criança e do Adolescente; 

c) trimcstramente, apresentar em reunião do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
o registro dos recursos captados pel o FUndo M.Jnicipal dos Di 
D~reitos da Criança c do Adolescente, bem cano sua destina-::: 
çao; 

f) apresentar os planos de aplicação e a 
prestação de contas ao Estado ou ao Municlpio, conforme a 
origem das dotações orçamentárias; 

g) anualmente , apresentar à população os pl a 
nos de aplicação e prestação de contas, mediante publicação7 
dos meSIOCls . 

Art. 79 - Senpre que o Conselho lolunicipal dos Di
reUos da Criança e do Adolescente solicitar, a Junta Admi
nistrativa deverá prestar contas de suas atividades . 

'l'Í'l'UID VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

!lrt . 80 - O credenciarento inicial e o primeiro' 
processo da Comissão de ~ros que caqx>rão o Conselho lltJni 
'cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem cano :;; 
elaboração do Primeiro Regimento Interno, são de excl usiva 
responsabilidade do Prefeito Municipal. 

Art. 81 - A contar da data da publicação da prese.!:! 
te Lei, o Conselho Murricipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente deverá elaborar o Regimento Interno no prazo má
ximo de 20 (vinte) dias; bem cano o Primeiro Regimento do 
F\Jndo do Conselho 'lUte lar. 

Art . 82 - Fica o Executivo Municipal autorizadp a 
abrir Crédito Suplementar para despesas decorrentes da apli
cação desta Lei. 

!lrt . 83 - Esta Lei entrará em vigor a contar da da 
ta de sua publicação. -

Art. 84 - Revogan-se as disposições em contrário . 

fln, 
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