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DECRETOS 

DECRETO N" 0277 DE 06 DE MARÇO DE 1995. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,usando das 
atnbUições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXli, da 
Constituição do Estado do Amapá, e tendo em vista o teor do Memorando 
n• 074/95-DCS/GAB, 

RESOLVE. 

Retificar o Decreto n• O 112, de 17 de janeiro de 1995, publicado 
no Diário Oficial do Estado sob o n• 0995 de 18 de janeiro de 1995, que 
passa a vigorar com a seguinte redação 

""'omear ANTÔNIO CARLOS BRITO DE LIMA JUNIOR para 
exercer o car-go em comissão de Assessor, Código COS-I , da Secretana 
de Estado do Trabalho e da Cidadania, a contar de 02 de janeiro do 
corrente" 

Macapa, 06 de março de 1995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

DECRETO :-;• 0278 DE 06 DE MARÇO DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atnbUJçõcs que lhe são confcndas pelo an1go 119. mciso XXV. da 
Constituição do l .stado do ,\mapa e o conudo no Oficio n• 110/95-
úAB SETRACI, 

RI.:SOl VE 

\utomar C ARI OS ALIJE RTO <; \MP \lO C ·\'\Tl \RI\ 
Sccrctano de btado do Trabalho c da Cidadania. para v1ajar da sede de 
suas atribuições. \lacapa-AP ate a c1dade de Brasilia-DF. a fim de 
paniClpar do XXXV Fórum \iac10nal de '>ccretarias de Trabalho -
FO'\SET. nos dias 09 e lO de março do ano em curso 

\t1capa, 06 de março de 199'i 

JOÃO ALBF.RTO RODRIGUF.S CAPIBERIBE 
Go' ernador 

DECRFTO :"'" 0279 DE 06 DE :\L\R("O DE 1995. 

O GOVFR'\ADOR DO LSTADO DO AMAPA,usando das 
atnblllçõcs que lhe -são conferidas pelo amgo 119 mc1so XXII. da 
Con,tnulçào do Estado do Amapa, 

RlSOI\'1::. 

Dtspcnsar AD'll\ MARIA C•\V\LC\'\Tf 1\I•\CIEI do cargo 
em conmsão de ( hete da Seção de Manutenção c 
Abastwmento D!\ 1) r o C'od1go CDI-2 da '>upermtendênc1a de 
l\avegação do Amapá-SI 'JAVA 

Macapa. Oó de marçodc 199'i 

.JOÃO ALBFRTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
GoHrnador 

DECRETO N" 0280 DE 06 DE MARÇO DE 1995. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
' lhe são conferidas pelo an1go 119, mc1so XXII, da Constituição do Estado 

do Amapá. 

RESOLVE 

Nomear ALBERTINA SILVA PEREIRA para exercer o Cargo 
em Comissão de Chefe da Divisão Admimstrativa, código CDS-1, do 
Departamento de Imprensa Ofic1ai-DIO/SEAD, a contar de OI r: março 
de 1995 

Macapá-AP, 06 de março de 1995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPffiERJBE 
Governador 

SECRETARIADO 
,,, " ,,,.. S~târio de Estado da Adminii!t~o 

JARD~f A.l)~'l'ON,9VZA NUNES 

Secretária de Estt:tdo f!o Pt~~j;J,tMnto e Coordenação Geral 
· MARY HELE'NAÂLLEGllÊTTI 

Secretário de E$tado da Saúde 
GILSON UBIRATAN ROCHA 

Secretário de Estado do Trabalho e da Cidadania 
CARLOS ALBER'rt> SAMPAIO CANTUÁRIA 

DECRETO No 0281 DE 06 DE MARÇO DE 1995. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art1go 119, mc1so XXV, da 
ConslltUJção do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Designar MARY HELENA ALLEGRETTI, Secretária de Estado 
do PlaneJamento e Coordenação Geral, para viajar da sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, para acompanhar o 
Governador do Estado nas Reuniões de Trabalho, nos dias 07 e 08 de 
março do corrente 

Macapá, 06 de março de 1995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

DECRETO No 0282 DE 06 DE MARÇO DE 1995. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo anigo 119, inciso XXV, da 
Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Autorizar MARY HELENA ALLEGRETTI, Secretána de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral, para viajar da sede de suas 
átribUJções, Macapá-AP, até a cidade de Washington-De. para concluir 
contrato de consultoria com o Banco Interamencano de Desenvolvimento, 
no período de 09 a 26 de março do corrente 

Macapá, 06 de março de 1995 

JOAO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERrBE 
Governador 

DECRETO N" 0283 DE 06 DF. MAR("O DE 1995 

O GOVER:-.!ADOR DO ESTADO DO o\\1AP•\, usando das suas 
ambuições que lhe são conferidas pelo art1go 119. mciso XXV, da 
Constlllução do Estado do Amapá, 

RI SOl \ 'E 

Dcs1gnar ;..1 \RILE:-..'A \1ELO CORRÊA, D1rctora do Depar
tamento de Planejamento. Codigo CDS-2. para exercer acumulauvamento 
o cargo de Secrctana de Estado do PlaneJamento c Coordenação Geral. 
durame a auscnc1a da respectiva lltular, no penodo de 07 a 2ó de março do 
corrente 

\1acapá. 06 de março de 1995 

JOAO ALBERTO ROI>RIGLTES CAPIBERIBE 
Governador 

DECRETO N" 0284 DE 06 DE MARÇO DE 1995 

O GO\ I·RI\\DOR DO ESTADO DO AM APA usando das suas 
atnbUlçõcs que lhe são conferidas pelo arugo 119. 111C1so X'\11 da 
Cpnstnuição do 1-.stado do •\ mapa. 

RLSOIXE 

1\omcar ;vtARILI.!NE PINIIEIRO DA COSTA ARi\l 'JO para 
exercer o cargo de Assessor Jund1co, Código CDS-2. da Casa Ci\11 do 
Go\crno do Estado do Amapá 

Macapá, 06 de março de 1995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

Órgãos de Assessoramento do Governo 

Casa Civil 

PORTARIA NV 055/95-CCC 

O CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNO 00 ESTA!Xl !Xl AMAPÁ , us~ 

Se4~etárlo de li:$tado da Agricul~$. e dá Abaste~nto • 
Pli!DRO MAURO treABRA DO 1lO$ÁRIO 

S«retárlo dê Est.âdó débbrlis e ~e~$ Publicoa 
AM,ILTON LOBA'l'O ÇOurJNBO _.,. 

Procu.tador Geral do i!:s~lldó do Amapá " 
RUBEN BEMERGUY 

D~f~Niói:' P6bll:oo'G&~,al.dç:tiàtedo d~Amat>â 
.... HJL1'0N GoNÇALVES tu8ilJRQ 

:;:;:;;-·· il :~*:~: ::~~: . ·-·~:-. . 

do das at nbu1çÕC's que lhe são conferidas pelo Decreto (~) 
n• O~l() de 18.12 . 91 , Artigo 20, Inciso VIII do Regulamento 

da Casa Civi l do Estado do Amapá c tendo em vista o teor do 

Ofic1o n2 020/95-DETRAER/CACI , 

H L S O I, V 1:. : 

Prorroga r a permanênc1a dos servidores RORERVAJ. DE LA VOF 
CA\'AILAHE (' FRA.'CISCO JORGE FERREIRA BARROS, Comandantes de 

.~<·ronavc, Classe "\" , Padrão I, com exercÍcio de suas atl vi 
dadcs no Depart amento de Transportes Aércos-DlTRAER, na cid~ 
de de R<'Clfc-Pl, em virtude dos trabalhos reahzados n., acr~ 
na v<· PT-FLO(IlAMlEIRAI\Tl:.) , ter ultrapassado os vinte dias 1ni 

c1ais previstos pela o f icina , no periodo de 18 . 02 à 02 .03 . 9S 

CIIIFIA DA C,\SA CIVIl. 00 GO\'ER.\0 00 ESTAOO 00 A~l~PÁ , <'m Maci! 
p~-IP, 21. . 02 . 95 . 

~t~~OEL A'\TÔ~IO Ul.~S 
•Chefe da Casa C1vil • 

PORTARIA NV 056/95-CCC 

O CHl FE DA CASA CIVI L 00 GOVERNO 00 ESTADO DO A\IAP~ , usan 

do das .,tr1buisÕes que lhe são confer1das pelo Oecceto (N) 
n° 0290 de 18.12. 91 , Artigo 20, Inciso VIII do Regulamento 
ela Casa C1 v1l do Estado do Amapá e tendo em nsta o teor do 
Oficio nV 020/95-0ETRAER/CACI, 

ll I· sOL \'E : 

Prorrogar a permanência do scrndor FRANCISCO HOBlRTO A!: 
\1 s PJC,\\C,.O, .-lg<·ntc Administrat1vo , Classe ".~ , Pad r ão IIJ, 

lotado n<·"l a Casa Civil, com eX<·rcÍclo d< sua" func,Õc, no ~ 
par·tam< nto d<' Transport<'.s A(.rcos-OFTH:IFR , na ndad<' d<' R<·<:l 
f<·-1'1 1 <m \Jrtud< dO>. trabalhO>. r<·a1Hados na acronan• PT

f'IJI (li.\\IJI.llti\TI ) , tf'r ultrapa .~sado o" nnt<· d1as 1n1C1a1s 

pro·\ i ... to· p<'l.r ufH 1na , no p<·rÍodu d< 18 . Ll2 ;~ L ~, L j • . rj. 

.:111 1· 1 I IJ.\ C' h.\ l'l\11 l),_l Cl'\Th\Ll 0.' I ':>1 \1)..1 llJ .l~lii'.Í , <·m \la<~ 

p. \P, .... /. .l\! . n) . 

\1\\0f'l A\ TÔ\10 !JL\S 

·CIH f c· ci,t C.:~sa Ci \"i I ' 

I'ORT\111 I \9 0'17/"')-CG: 

tl Cllll t· IH c,h\ <..J VIl ll.l C0\1 H\ll !Xl LST-\00 fXl :1.\IAP:~, us~ 
do d,,,., ill r·rbur\ Õ< · ~ qu<· Ih<• i>~O vonfendas p<·lo llccr<'to (~) 
nP ll~~~l ,lt· 11>.1.!. 1 I, lrt rgo 20 , lnc·1"0 \"lll do R<·gulam<'r.to 
da C,t:-Ht ~ 1\ 1 I do L~t ddo Uo ·\mdp<~, 

I\ t <., tl I \ I : 

l< "'t;"·"· 1\fll\Il' < \RIO llRITO IJL UMA J(~IOR, Assessor,~ 
drgo: <:ll'>-1 , da '><·cr<'larta d<' Lstado do Trabalho e da CidadJ!. 
111o~ , ~ dl!;pn . .,t-,~u de·!! ta sa l l\'i 1, para VlaJar da sede d<· 

hU.I!-t at t·lbuu .. Ôl· .... - \1.\L\1.~- d(~ ~~ c ld~td(• U(• ArólaihA- Dl, ..t 

r un d• p.o rt " > p.r r d" À RI \ J\ll IJ.l CLll LGJ All) ll) COMJTt NAClO 
\\1 lkl l'lllJ\Il'~J 11 1'(1'.1 JCl', no (H•rÍoc.lo d<• 01 à OI. .Oj . ':)). 

:HU I I IH l.\Sc\ CJ 1'11 [),_) Cl'llli.\0 lkl I·SHI:O lXl ,1\t\P~, em \la c~ 
p;- ,\P, t.!.L . U"- . ~}:; . 

\l\\\'1 I \\f{\\ ll1 ill.l'> 

""\:ht·ft• da d.. 1 1\ 1 1 

1\'IH IH I,\ \'' l -,H '')-ClX • 

O CIIFFE IJA CAM Cli'J I. IXl con,RNO IXl ESTADO 00 M1APÁ, us an 

do das atrJbui~Õ<·s qu<· llw são t'onfcridas p<>lo Decreto (N) 
n• <lL90 de 18 . 1L . ~Jl , Arllgo .!ll , lncíso Vlll do Regulamento 

da Casa Civ1l do Estado do Amapá e tendo em vista o teor do 
Oe<-r<•to nº 0057 d<' 06 . 01 . 95, 

HE.SOLVL: 

\oJJM.,ar MANOEL SOARI:.S IXl COLTO, para exercer, interinamen 
t e, o cargo dP Assessor, CÓd1go: CDS-1 , da Represen tação d~ 
Govt·rno do l.s tado do Amapá no Rio de Janeiro , a con t ar de o8 
de f<·vt_'J"'f"i ro do corren t e . 

CHHl A DA CASA CIVIL IXl GOVER.'\0 !Xl ESTAOO IXl AMAPÁ , em ~lac! 

p~-AP, 01 .0] . 95 · 

MANOEL At>T0~IO DIAS 

~hefe da Casa Civil 



Macapá, 07-03-95 

.Ratifico na fonna do art. 26 
da Lei n2 8.666/93 . 
Em, __ 21_/ 02 I~ 

JO'O AI..EfRT.) RlRK1.ES QIPIIEU.EE 

JUSTIFICATIVA N2 0010/95-CACI 
Assunto : Inexigibilidade de Licitação 
Pedido de Cotação nº 0041/95 
Firma: SEVEL - SEVERO VEÍCULO LTuA 

Governador 

Valor Estimativo: R$-3.000,00 (TRÊS i'llL REAIS) 

Justifica-se a inexigibilidade do ato licitatÓrio pa 
ra aquisição de peças de reposição para os veiculas de 1-la:;: 

ca Chevrolet , pertencentes a Casa Civil do Governo do ES 
tado do Amapá e seus Órgãos, na responsabilidade da Casa 
Mil itar-C~~I, durante o exercic io de 1995 , tendo em vista 
a SEVEL-SEVERO VEÍCULOS LTDA, ser a única Concessionária 
da Chevrolet nest a cidade , havendo portanto i nviabilidade 
de competição , cuja ação Administrativa encontra amparo 
legal no CAPUT do artigo 25 da Lei 8.666, de 21 junho de 
1993, cunpre- se assim, as axigências do artigo 26, da Lei 
aci~ mencionada. 

Macapá-AP, 11 de jane~ ro de 1995 . 

MÁRIO JANSEN JUCÁ 
Chefe da DAA/CACI 

A apreciação do Exmo. Sr. 
Governador com o parecer 
favoravel desta CPL. 
Em ' .!!!:._/....!E..__}~ 

BIRACY.DE JC:SUS GUIMARÃES 
Presidente da CPL/GEA 

Ratifico na forma do art . 26 
da Lei nº 8.666/93 . 
Em, _A__/~/....;9=5 _ _ 

.JOio AlHRIO RIRrO.ES CPPIIEU.EE 
Governador 

JUSTIFICATiVA N2 0011/95-CACI 
Assunto : Inexigibilidade de Licitação 
Pedido d~ Cotação nº 0033/95 
Firma: INFRAERO - ~~resa Brasileira de Infra-Estrutura. 
Valor Estimativo: R$- 6.000,00 (SEIS mL REAIS) 

Justific-ae a inexigibilidade do ato licitatÓrio pa 
ra a contratação dos serviços de taxa de decolagem, est~ 
cionamento, rádio e comunicação das aeronaves pertencentes 
ao Governo do Estado do Amapá, durante o exercÍcio de 
1995, tendo em vista a INFRAERO - ~~presa Brasileira óe 
Infra-Estrutura Aeroportuaria, ser a única empresa a for 
necer os referidos serviços , havendo desta forma inviabi 
lidade de competi ção, cuja ação Administrativa respaldÕ 
legal no CAPUT do artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21 de j~ 

nho de 1993, cumpre- se assim, as exigências do artigo 26, 
da Lei acima mencionada . 

Macapá-A?, 11 de janeiro de 1995. 

iNÁIUO J~ JreÁ 
Chefe da DAA/CACI 

A apreciação do Exmo. Sr. 
Governador com o parecer 
favoravel desta CPL/GEA . 
El'n, ..!I!._/ __ 02_/ ~ 

BIRACY DE JESUS GUIMARAES 
Presidente da CPL/GEA 

DIÁRIO OFICIAL 

Procuradoria Geral 
do Estado 

PORTARIA 

N~ 039/95-PROG. 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 

usando das at ribuiç~es que lhe são confe ridas 

pelo artigo 28 , item IX da Lei Complementar . 

n~ 0006 , de 18 de agosto de 1994 . 

R E S O L V E: 

Exonerar PAULO SÉRGIO' BRAGA TEIXEI RA, 

do Cargo de Procurador Judicial, cÓdigo : PEC, da 

Procuradoria Geral do Estado, a contar de 

l Q de março do corrente ano . 

Dê -se ciência . Publique -se . Cumpra-se 

Macapá- AP, 24 de fevereiro de 1995 . 

RUBEN BEMERGUY 

Procurador Geral do Estado do Amapá. 

P O R T A R I A 

N~ 040/95-PROG . 

O PROCURADOR GERA L DO ESTADO DO 

AMAPÁ, usando das at ribuiç~es que lhe são confe

ridas pelo artigo 28 , item IX da Lei Complemen

tar n2 0006 , de 18 de agosto de 1994. 

R E S O L V E: 

Designar PAULO SÉRGI O BRAGA TEIXEIRA , 

para responder pela Chefia da Procuradoria para 

Assuntos Patrimoniais, cÓdigo : PEC , da Procurado

ria Geral do Estado, a contar de 1 Q de março de 

1995 . 

Dê- se ciência . Publique- se . Cumpra- se 

~1acaoá-AP , 24 de fevereiro de 1995 . 

RUBEN BEMERGUY 

Procurador Geral do Estado do Amapá 

POR'l'AR.IA 

N ~ 041/95-PROG. 

O PROCURADCYR GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 

usando das atribui ç~es que l he são conferidas 

pelo a rtigo 28 , item I X da Lei Complementar 

nº 0006 , de 18 de agosto de 1994 . 

R E S O L V E: 

Designar FELIX RAMALHo; oara respon

der pela Chefia da Procuradoria Judicia l , cÓdigo : 

PEC , da Procuradoria Geral do Estado . a contar de 

lQ de março do corrente ano. 

Dê-se ciencia . Publique - se . Cumpra-se 

~lacapá-AP, 24 de feverei ro de 1995 . 

RUBEN BEMERGUY 

Procurador Geral do Estado do Amapá. 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

Polícia Militat 

LEI Ni 8.666/93 
ART. 24, Inc. VIII e XII 

JLST'ITICATIVA Nt 001/95-HW' 

Ações de Procedimentos 
Processo ne 28740Xl0022/95-PMAP 
Pedido de Cotação: ne 009/95-PMAP 

Pág. 02 

Valor total do PC: R$ 6.300,00(SEIS .MIL E TREZFNI'QS REAIS) 

_ Para competente ratificação e aprova-
çao pelo_ titular da Aàninistração Estadual anexamos Pedido 
de Cotaçao com ~alor supracitado, cuja aquisição de CARNE • 
BJVINA, que sera ;Jrocessado ccxn suporte no Artigo 24, Inci 
aos VIII e XII, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, alte 
rada pela Lei no 8.883, de 00 de ~ de 1994, CO)J a fina:
l idade de atender o contingentes de pessoal da Policia Mi
litar do Amapá, através da <XM'MI-ITA DE llESEtM)LVImmJ 00 
NIAPÁ- <XIIAP, no valor global de R$ - 6.3X>,OO (SE:I.S MIL 
E 'mEZFNlU5 REAIS), para situação que pode ocasionar prejui 
2:2 ou coopr:;meter a segu~ça de pessoas, devido a inexis :
tencia de generos alimentícios na PMAP, no periodo de 09 à 
28 de fevereiro de 1995. 

Gurr;:>re assim as exigências do Artigo ' 
26 da Lei ne 8.666 e Legislação Cooplementar já mencionada 
nesta justificativa. 

1-lacapá- AP, 08 de fevereiro de 1995 

CALIX'ffiA'Kl VIIlEIRA DA. SILVA-<.:EL PM 
CMI' GERAL DA PMAP 

Comissão Permanente 
de Licitação 

A VISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N° 003/95-CPL/GEA - Serviços de Segurança e 
Vigilância de Bens Móveis e Imóveis, para o dia 07/04/95 às I 0:00 horas. 
CONCORRÊNCIA :'-1° 004/95-CPL-GEA - Serviço de Limpeza, 
Conservação e Asseio, para o dia 11.04.95 às I 0:00 horas. 

BIRACY DE JESUS GUIMARÃES 
Presidente da CPL 

A VISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 009/95-CPL/GEA - Gêneros Alimenticios 
para o dia 14/03/95 - às 09:00 hofas. 

BIRACY DE JESUS GUIMARÃES 
Presidente da CPL 

EDITAL DE CONCORRÊNC:A NQ 006/95 - CPL/ G::A . 

O GOVERNO DC ESTADO DC ANAPÁ, iltr ilvés da suil CO

I'!ISSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO, torna pÚblico , pari! conhe

cirrento dos interessados , estar rea~izando LICITAÇÃO pela 

rrodalidade de CONCORRÊNCIA PÚblicil, do t i po Xenor ?reço, no 

dia e horário a seguir :elacionado: 

CONCORf<ÊNCIA N2 006/95 - CPL/GEA - AQUISIÇÃO DS 

PRODUTOS ALH-:.ENTÍCIOS PARA SUPRif·iE!'-:TO DC PRCG:<.411A ESTADUAL 

DE ALI~~NTAÇÃO ~SCOLAR FAE/AP , Conforrr€ r.nexo T, dia 10 .04 

95 às 10:00 horas . 

O edital poderá ser ob t i do n~ Av: rilb , 0087, s~ 

la 21 ar. SEAD , das 7:30 às 13:30 ho~as , rredi~~te o pr.g~~n

to de R$ 10 ,00 t dez rea: sl . 

l<i2:.:apÁ-AP , ot' de t•ii!rço de 1995 
I 

- -- ''l' / / / y/_;0:::1111! 
, I 

DE jESUS GUI~1ARÃES : 
. idente dr. CPL/GEA ;' 

I 

SECRETARIAS DE ESTADO 

I 



Macapá, 07-03-95 

Administração 

PORTARIA 
N• 097195-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto (E) n• 0295, de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE: 
Designar ALEXANDRE MANOEL TORRINHA DA 

SILVA, médico pertencente ao Quadro de pessoal do extinto 
Território do Amapá, para viajar de Macapá sede de suas atividades, 
até a cidade de Belém-PA., a fim de transmitir aos membros da 
JMF-PA, a forma de trabalho da Divisão de Perícias Médica-AP no 
período de 08 à lO de março de 1995. ' 

Macapá, OI de março de 1995. 

JARDEL ADAIL TON SOUZA NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA 
N• I 00/95-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto (E) n• 0295, de 18 de dezembro de 1991 , 

RÉSOLVE: 

Designar o servidor MARCO ANTONIO FARIAS 
MONTEIRO, chefe da Seção de Vale-Transporte CDI-2 para viajar 
da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de Belém-PA, 
para tratar de assuntos de interesse da Administração no período de 
02 à 08 de março de 1995. 

Macapá, OI de março de 1995 

JARDEL ADAILTON SOUZA NUNES 
Secretário de Estado da Administraçio 
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' 

DUUTA!oiD'fO DI AIIMlNIST14ÇÁOnDIITÁAIA 
DMS.I.o DI AUJCADAÇ}.o 

DDIO~TnrTAlTVO DA.! COTA.! DO ICMS l IPVA P~CL~AOS MII!OdriOI DO A.'IAPA 

I!ACAPA 
IANTANA 
:.AIWII..U. DO IW 
1!Ul!1liA GOMES 
'-v.APA 
r AIIT AAUGALZINHO 

• iDE 

1'Al'IIAL • 
:\,'TIAS 
iEIUt.AOONAYrO 
UW' 
ror..u. 
lBSI!RVCAO ç 
WIECADAÇÀO DO ICMS lll 
W\ECADAÇÀO DO lPV A lll 

LTOS CMS 
400l2.171 
ll7 72961 
4114211 
6 26044 
17l039 
746914 
I) 10142 
1123630 
11141 Ol 
911Ul 
.S90474 
.540674 
64nl6 

2951166 
675144 

111413 ).4 

2 14l6ll,40 
ll406.30 

JAIIEIIIOIII 
IPVA T TA 

2'2JH9 42A7l920' 
146966 14119917 

o 41l41ll 
o 626044 
o l 7l0 ' 
o 746914 
o IU014l 
o ll1l~)O 

o 11141 o 
o 91116l 
o S90474 
o l 406.7• 
o 6<13.16 

' o 29 sn 66 
o 6 7SI44 

2770) ll 7!911649 

COORDENADORIAS ESTADUAIS 

Meio Ambiente 

INSTRU;ÃO OOIW.TIVA NR 001/95-<:EMA 

DISPÕE SOBRE AS ralMAS DE INS 
TAJ..N;ÃO crnvocK(ÃO E extm;:ÃO 
DE AUDifN::IAS PUBLICAS ESPEX:I 
AIS. 

A cxxmmADORIA ESTAOOAL DO MEIO AMBIENI'E 
no US0 de suas atribuições legais e considerando o deter 
minado no inciso IV do art . 313 da Constitui~ão Estactual7 
e~tabrlece ~ seguinte~ no~ para instalaçao, convoc~ 
çao e cnnduçao de Audiencia Publicas Especiais. 

Art . 1R - As Audiências PÚblicas Especi
a.!.s, são reuniÕes que têm cc;mo obJetivo diyulgar infçmna
çoes, debater e recolher criticas e sugestoes dos varias 
seg!llf!ntos sociais ~obre a irrplantação de errpreendimentos 
oo atividades passiveis de causarem irrpar.to ao meio mi 
P.nte . -

ParÉigrafo ú-ú.co - As Audiências PÚblicas 
E~peciais poderão se!: realizadas independentemente da exi 
gencia de apresentaçao do ElA/RIMA. · -

fuRIO OFICIÀL 

_ Art. 22 - As Audi~nc!as PÚblicas Especi-
ais serao serrpre convocadas pelo orgao arrbiental do Esta
do . 

_ _ Parágrafo único - É facultado às Organiza 
çOP.s nao Ge>vernélllentais, S0lici tarem por escrito ao Coor 
denador do Meio Ambiente, que convoque a Audiência PÚbli= 
ca Especial, justificando o pedi do . 

_ § 12 - Nas Audiências PÚblicas as mani fes 
taçoes S0bre o errpreendimento pelos participantP.s, serãõ 
efP.tuadas confonmP estabelecido nesta Instrução ~tiv.a. 

§ 2R - Serão realizadas Audiencias PÚbli
cas parr- < •. empreendimentos ar.eitos pela Cnor<:lenadoria Es 
tadual cn .t>io Arn!?iente-CEMA , O qual será apresentado e 
discutioo nét Audiencia. 

Art. 3R - As Audiências são eventos pÚbli 
cos, permitindo a presença de qualquer pessoa nu entidade 
int~ressada no assunto obJeto da discussão. 

Art. 42 - As Audiências PÚblicas serão 
convocadas pela Coordenadoria Estadual dn Meio Ambiente-
rEMA . A 

§ 1R -As Audiencias ?Úblir.as poderão ser 
solicita?as por en~id~des da sociedade civil legalmente 
constituid~, por.orgaos ou entidades do poder pÚblico, 
pelo Ministerio Publico, por membros dn poder legislativo 
e por cinquenta nu mais cidadões . 

. § 2R ,- A convocação d~ Audiências PÚbli 
cas sera f~ita atraves d~ JOrn~ e Diario Oficial do Estã 
do do Amapa, com antecedencia minima de 10 dias úteis. -

_ § 3R - As Audiências PÚblicas Especiais 
poder~ ser realizadas na sede do rrunicipio ou na área de 
influencia em ~ o empreendimento nu atividad< estiver 
sendo implantado, cabendo à CEMA a definição jesse locai . 

§ 4R - Se a área de influencia do empreen 
di~nto ou atividade abranger dois ou mais municipios, pn 
~rao ser cmvocados mais de una AudiPncia PÚblica, à cri 
tPrios da CEMA. -

§ 5R - Quando da convocação da AudiPncia 
PÚblica, o Coordenador da CEMA indicará o local, data e 
horário Pm que a mesma será realizada, através de Jornal 
e Diário Oficial do estado do Amapá, can antecF·dPncia mi 
nima de 10 dias. -

§ 6R - Os presentes deverão assinar n li 
vro de presPnça à entrada da reunião. 

Art. 5R - As Audiências PÚblicas serão in 
tegradas por uma mesa diretora , una t ribuna e um pl.Eráno.-

§ 1R - A mesa diretora das Aud1 ências PÚ 
b~icas será cOOJpe>sta pelo Moderador, pelo Primeiro SP.cre= 
tario, pelo Segundo SP.cretário e por representantPs do 
empreendP.dnr. 

I - Serão ainda convidados a irtegrar a 
mesa dos trabalhos autoridades estaduais, autoridades nu 
nicipai!: ria área de influência do empreendimento e repre 
senlante Qe entidade arrbientalistas, à critérios da CEMA~ 

§ 2R - As Audiências PÚblicas Sf'rãn presi 
di das pelo Coordenador da CEMA ou seu representante, cnmõ 
rroderador1 e coordenadas pelo Primeiro Secretário e Segun 
do SPcretario designados pela CEMA . -

§ 3R - Caberá ao Primeim Secretário as 
seguintPs atribuições: 

I - Organizar as manifestaçÕPs ,... docl.lmf"n
tos previamente encaminhadas à CEMA sobre o assunto; 

l! - Organizar o proces50 de inscr1çÕPs e 
rutras manifestaçoes previstas nn decorrer da audiencia; 

III - Cronometrar o tempo dest.inado as ~~ 
~ifestaçiies. 

§ 4R - Caberá ao Segundo SPcrPtàrio re~is 
trar em Ata, de forma sucinta, todo o processo da AudiPn= 
c~a PÚb,l.ica. 

§ 52 - O plenário será cm;postn pelas pes 
soas presentes e convidadas à Audiência PÚblica. -

§ 6R - A tribuna será o Pspaçn fisico des 
tinado aos oradores, devidamente inscritos P identificã 
dos para fazer uso da palavra. 

A • Art. 6R - O conyite para part!cipação na 
A~diencia Publica Especial , sera extensivo as Autoridades 
Publicas Federais, Estaduais e Municipais. 

_ A A~. 7R - Serão convocados para manifesta 
çao n? Audiencia ~lica, o empreendedor, assPssorado pe 
los ter.nicos nPcessarios ao completo esr.larec.mPnto dn a5 
sunto e representantes dos requerentPs da aud1Pnr.ia . -
A • § 1R - Quando da convocação para as Aud" 
encias Publicas Especiais os requerentes devPrã·~ Jndlr.ar 
can antecedência minima de 48 horas, à CEMA, um !"PpresPn
Eante para pronunciamento soore o assunto obJPt., de audi
encia. 

Art. 8R - Todos os dor.umPntos apres,...nt~ 

dos à mesa, serão registrados em Ata. 
_ Art. ~R - A sessão terá inicio com a fnr 

maçao da mesa, no hnrario e lor.al previsto nn edital . -
_ Parágrafo único - O moderador c.,nduzirá a 

sessao obedecendo rigorosamente a ordem das ~anifes:açÕPs 
e procedimento citados pelo 12 Secretário. 

Art . 10 - As Audiências-PÚblicas devPrãn 
ter a s~guinte organização: 1• parte - abertura; 2• partP 
Pxposiçao. 

. Art. 11- A abPrtura da AudiPnr.ia PÚblica 
Especial, sera realizada peln CnnrdPnador da CEJ•l/1. nu seu 
representante, COOlCl rroderador crxn pronuncia'!lf'ntn S0b!'f' ns 
obJetivos, e as normas segundo as quais se prnr.ederá a se 
~encia dos trabalhos, dando inicio ao prnr.esso de inseri 
çoes aos debates . -

Art. 12 - Da exposição constará o pmnun 
ciamento do representante do empreendedor P do rPpresP~ 
tente dos solicitantes da AudiPncia. 

. § lR - O represent ante dn PmprPendedor de 
vera fazer una apresentação sucinta do proJeto, não ul trã 
passando 30 (trinta) minutos . -

§ 2R -O solicitante da AudiPnr.ia e SPus 
representantes deverão efetuar pronunciamento sobre o as 
sunto em questão, atendendo ao segyinte critério: -

I - No caso de um único solicitante, será 
ass,...gurado ao representante do requerente o tempo máximo 
dP 30 (trinta) minutos para sua manifestação. 

. II - No caso de mais de um rPquerente o 
tempo sera distribuido proporc!onalmente Pntre ns mPsmos, 
sendo assegurado o tempo de ate 10 (dPz) minutos para ca 
da requerente . -

Art. 13 - Nos debates deverão ser inclui
das ~ diversas manifestações , atendendo ans seguintes 
cri te rios: 

I - Manifestações encaminhadas prévia e 
fonnalmente à GEMA , apresentadas pelo 12 Secretário. 

II - Manifestação dos prPsentes (03 minu 
tos para cada exposição) , -
_ § 1! - Os res~sáveis pelas manifesta 

çoes referentes ao i tem I poderao fazer uso da f?alavra pã 
ra maiorPs·esclarecimentos com o tempo de 3 (tres) minÜ 
tos para cada exposição , -

, § 2R - Para a etapa dos debates a mesa te 
ra sua, CC111XJSição simplificada ao Moderador e aos 12 ·e 21' 
secretario. 

§ 3R - As inscrições aos debates serão en 
Cerradas imediatamentP apÓs as exeosições, -

, § 4R - As inscriçoes serão efetuadas atra 
ves de fichas de inscrições previamente distribuidas aos 
presentes podendo as perguntas serem feitas por escrito. 

, § 5R - Q tempo ~otal das manifestações 
menc ionadas no item V nao devera exceder 120 (cento e 
vinte ) minutos. 
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§ 62 - Os presentes a Audiência PÚblica 
Especial SÓ terão direito a uma única manifestação dbede 
r.endo a ordem de inscrição . -

§ 72 - O Moderador deverá conduzir o deba 
te can firmeza, não permitindo apartes nu manifestações 1 
expontaneas de qualquer natureza. 

, I - Será f~ul tada a manifestação ~ral su 
P!ementamente a manifestaçao por esc ri to, a qual nao deve 
ra ultrapassar 3 (tres) minutos . -

II - Será facultado ao representante do 
empreen~edor, o esclarecimento da questão levantada em 
tempo nao inferior ao detenninado ao questionamento, even 
tualmente prorrogável por ~ais 3(três) minutos. 

Art. 14 - O encerramento da Audiência PÚ 
blica Especial será realizado pelo Moderador apÓs a lei tü 
ra da Ata. -

§ lR - Será efetuado nn intervalo de 15 ( 
quin~P) minutos apÓs as f'xeosições e apÓs os debates . À 
criterios do r.~erador SPrao efetuadns intervalo~ que se 
fizerem necessarios para o bom andamento da AudiPncia PÚ 
blica. 

§ 2R - Encerrada a sessão o 22 Secretário 
promcwPrá a lavratura da Ata da Audiência PÚblica que de 
verá ser assinada pelo Moderador , pelo 12 SPcretário e pf) 
lo(s) solir.itante(s) da Audiência PÚblir.a quando for o c~ 
so. 

§ 32 - O moderador verifir.andn a necessi
dade de maiores esclarecimentos ao pÚbl ico poderá prorro
gar a sessão por prazo não superior a 2 (duas ) horas , ru 
r.nnvor.ar ~a SPgunda audiência em nova data . 

§ 4R - Encerrada a sessãn , o moderador in 
formará aos presentes 0 prazo (não SUpPrinr a 10 dias ) e 
o local P:n quf' serão recebidas manifestaçnes adicionais 
por esc ri to , quétnto an emprePndimento. 

Art. 15 - Durante a Audiência PÚblica EE 
pecial será mantido no recinto, para l ivre consulta doe 
presPntes , peln menos um exemplar da documentação relati 
va an Pmpreendimento obJeto da Audiência. 

. Art. 16 - Esta Instrução l\nnr.ativa entra-
ra em vigor na data d~ sua publicação. 

Mar.apa , 07 de março de 1995 . 

F'RM(:ISCQ MAURÍCIO DE SENA JÚNIOR 
Coordenador - Cf1I.A/ AP 

CCHiEliD ESTAIXJAL DO MEIO AMBIENTE 

RFXIIMENl'O lNI'EROO 

Art . J P - O C<:MlEliD ESTAIXJAL DO MEIO AMBIENI'E-<:<»1A, f. 
regi ao por este REXiiMENI'O INl'ERfol). 

PARÁGRAFO ÚNICO - A expressão C<N!EIRQ ESTAOOAL DO MEIO 
AMBIENTE e a sigla COEMA Sf' Pqulvalf'm para ef~ ito de refe 
cPncia e comunicação. 

CAPÍruLO I 

003 OBJE'I'IWS 

Art . 2P - São objetivos do COEMA; 
- estudar P propor a PolÍtica Fstadual do il.e1o 

Amb!entP e Recursos Naturais; 
11 - promover a preservação. melhoria ,. reC'uperação 

da qualidade ambiPntal; ' 
111 -proporcionar a lntf'gração dP 1nst1tu1çÕes pÚ 

bl lcas e/ou privadas, quP aes••nvolvam atlvidaces re la:lvaS 
ao l•:f'1o Ambif'nte; 

IV - p~ver a Pl aboração e o apPrfe1 çoamento das 
normas ae proteçao do meio amb1Pnte ; 

V - inc~ntivar o desenvolvlrnento ae pPSQI..Isas ,, 
processos ~eC'nolog1cos áesrlnudos a reduzir a aegraaação aa 
qualidaae a.rrnif'ntal; 

V1 - estimular a realização dP atividades educacio 
n~is e a participação da ~omun!dadf' no proc-esso dP prPservã 
çao. melhoria e rPCUpf'raçaa da qualidade ambiental . -

CAPÍruLO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art . 3P - São atribulçÕf'S do COEMA; 

- ~s~abalf'C'er as cirPtrlzes da polÍtica CP àefe 
sa. presPrvaçao P '1f'lhor1a do melo amb!entP; 

TI -propor a_polÍtlra estadual de ~rotPçào ao melo 
amb1f'nce para aprovaçao da autorida2f' es~adual competente, 
bf'm romo acompanhar sua lmple:nentaçao; 

1II - oferecf'r subsÍdios à definição de ~canls~s P 
rr~>di d~ quf' pE'nni ta'll a uti 11 z~ão atual P futura aos recur 
sos hidricos. minerais, pedo!Óg!cos. florestais P faunÍsti 
cos . be~ como suporte do dPsenvolvlMPnto P.conÕmlC'o; 

TV -emitir pareC'er prPv!o sobre projf'tos pÚblicos 
ou privaoos. que apresf'ntem aspectos potenC'1a1mente polulào 
res ou ra..~sadores de s!gni f!C'at!va d~graciação do melo aT.bi 
entP. C'O:no ta 1 carac-ter! zado na I e 1 ; -

V - z:equ!sltar força policial C'om fim de pem:it1r 
o livre Pxercicio dP suas atribuiçÕes e C'ompetPnclas f'm to 
do o istado; -

VI - dellperar f'm gra..~ de instância aü'llin1strativa 
final sobrP recursos ·em matPria de melo ambiente. bem como 
scbre confl! tos PntrP valores amoienta1s aivPrsos P sobre 
aqueles ~sultantes aa ação dos Órgãos pÚblicos ae aiferPn 
tPs rPgioes do Estado ; -

VIl - promover e f'Stimular a celebração de C'OnvPnios 
ajustes: ~ordo~. termos de coopP.ração tPC'nlca entre os dl' 
versos orgaos pub1'C'OS e prlvados para f'Xf'C'ução OP at lviaã 
Jes ligadas com seus objetivos; 

V1II - estlnl:!lar a par·t'c!pação da r~nlciadP no pro 
~Psso ae presPrvaçao , consPrvaçao , reC'uperaçao e me lhoriã 
aa qual!aade ~biental; 

IX - estabf'lPC'er cr•tf.rlos para or!f'ntar as 
d~s f'Çucativas, df' dccumPntaçào, d~ divulgação P df' 
sao publ ira, no campo da conservaçao. presPrvação p 

rla do meio amb1rnte e dos recursos naturais; 
X aprovar SPU Regimento Interno. 

CAPÍruLO III 

DA CCMPOOIÇÃO DO COEMA 

at1v1àa 
discus 
melhÕ 

Art . 4P - O C<N!EIRO ESTAOOAL DO MEIO AMBIENI'E f. presidi' 
do pelo Coordenacor Fstadual do MP!o AmbientP - Art . 2P dÕ 
0Pcreto (N) 0085 de 05 dP junho de 1991 e integrado pelos 
S(>guintf's membros P respectivos suplentes: 

I - U'll re~resPntante da SPcretar1a de Estado dP 
Obras e Serviços Publicas - SOSP; 

n - um t'f'presentante da Secretar! a de Estado da 
Agricultura e co Aoastecimento - SEAGA; 

!li - um reprPsentante do Instituto de DPSPnvol v!men 
to Rural co Amapá - RURAP; -

IV - um representante da Secretaria de Estado do 
PlanejamE'nto P Coordenação GP.ral - SEPLAN; 

V_ - um representantP da Secretaria de ,Estado da 
Educaçac' f' Cultura - SEECE; 

. V1 - um representante da Secretaria de Estado da 
Saude - SESA; 

, Vll - um representante da Coordenadoria Estadual da 
Industria, Comércio e Turismo - CEICT; 
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VIII - um representante do Départamento de Estradas e· 
Rodagem - I'ER; 

I X -um· representante do Instituto ~rasileiro de 
~leio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA; 

X - um represent ante da Fundação Nacional do Índic 
- FUNAI ; 

XI - um representante da Federação das I ndÚst r ias 
do Amapá - FIAP ; 

XII · - um representante da Procuradori a Ger a l de Jus 

tiça ; 
XTTT um represenlante da Uni versidade Fede!'al 

Amapá - UNIFAP ; 

do 

XT V - um representante da Coordenadoria Es t adual do 
Neio Ambiente - CEJ'-!A; 

XV - um representa'1 te da f1ssociação dos Engenhe i.ros 
Florestais do flmapá - AEFA; 

XVI -um reoresentan te da Assemb !Pia LPgislativa do 
Es tado do Amapá; · 

XVTI - um representantP da Assoc iação dos Engenhei ros 
AgrÔnomos do Amapá - AEATA; 

XV111 - um representanle das OrganizaçÕPs /lmbh~ntalis 
t as não GovernamPntais ; 

XIX -um reo!'"f'senlante co Sindi caLo dos T r aba l hado 
res Rurai s do Estado do Amapá- SlNTHA ; 

X - um representante das ColÔnias de Pescadores; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os conselheiros ti t ul ares 
pectivos supl~ntes t~rão mandaw dr 02 (dois) an?s 
da a ~conduçao . Serao indicados pe l as f nstitui çOPs 
po:-~dentes e nomeados pelo Governador do Estado. por 

tação do Presidentr do CODJ/, . 

POS reS 
P•'nni t i 

corres 
apresr!2 

PARÁGRAFO SEGUNOO - os repr'E'sentantes do Órgão da adrni 
nistracão central izada e descc'ntral i zada do Es t ado bem como 
seus respectivos sup l entes poder ão ser exonerados a qua~ 
quer te~po pelo Governador do Estado. 

PARÁGRAFO TERCEI RO- os eventuais substi t utos se r ão i n 
dicados pelas Tnsti t u i çÕPs cor·respondentes P. nomeados pe l o 
P!'esidente çlo COENA . 

PARÁGRAFU ~AR'I'O- O me~bro a quP alude o i nc i so XVTT T 
e rE'spec t i vo supl entP , se r á indicado pel as OrganizaçÕes Am 
bientaJistas com SP.de no ~StadO dO Amapá e cadas t radas nO 
Órgão A~bientaJ Estadual . 

PARÁGRAFO ~INTO - Os Canse 1 hei ros fazem j us ao paga 
rr:ento de grati f i cação por comparec i men t o as reuni.ões do 
COFJ.!A . correspondente a 5% (cinco por CPntol da n>rr:unPr ação 
tot al do Coordr-mador Es tadual do I·-!e i o Ambi ente . 

PARÁGRAFU SEX'J'O - O Chefe de Gabinete do COf!viA , ocupa 
o Cargo de Confi ança CDS-1 e a Secretária Administrati va de 
CDI-1. indicados pelo Presi dP.nte do COFJI!A. , nomeados e exone 
rados a qualquer tempo pelo Governador do Estado . -

PARÁGRAFU SÉ:I'IMJ - O Chefe dP Gabinete e a Secn>tári. a 
Administ rativa do COEI'·1!\ terão direito ao pagamento de uma 
gratificação , por reunião real i.zada, equivalente respect iva 
ner.te a 4% (quatro por cento) e CYo (doi s por cento ) da rerr:U 
neração total do Coordenador EsLadual do ~1eio Ambi en te . -

CAPÍ'IULO IV 

DC6 ÓRGÃO DO CODIA 

Art . 59 - São orgão do COEJ'o1!\ : 

I - Presidência e Vice Presidênc i a; 
TI - Gabi nete e Secretari a Administrati va; 
I I I - Plenári o; 
I V - Comissões Especiais; 
V - Câmaras Técnicas; 

SEÇÃO I 

00 PRESIDENI'E E DO VICE- PRESIDENI'E 

Art . 69 - O Presidente do COEJ'-lA ter á as sP.gui ntes at r i 
buiçÕes: 

I - reoresentar o COEJ'-IA. ; 
TI - co~duzi r a e l e i ção do Vi ce-Presidmte e empo~ 

sá-lo na mesma reunião do COFJ-!A ; 
III dar posse e exercicio aos consel hPiros ; 
IV - convocar e presidir as rPun i Õrs do Plenário ; 
V - exercer o voto de qualidade ; 
VT - resolver· as quesrÕPs dP ordem nas r'f'uni Ões do 

Plenári o ; 
VII - éetenninar a execução das de ! ib<> r açÕ<>s do Pl e 

r.ári o , at ravPS do Chefe de Gabin<'te do COEJ'oiA ; 
VIII - conv i dar pessoas ou Pnt i dades par a par'ti<'i pa!' 

das reu'1 i ÕPS p I Pnári a do COFNA . Sf'l" d 1 r<> i t o <i. vo:o ; 
:x - :,o;n;U' Jr.Pdi.~as ,:e carátPr urgPnte . submetendo-

as na reunião imediata à homologação do Pl<'nário ; 
X - àrlegar atribuiçÕes dP sua competPnc i a . 

.".!'t . 79 - O Vice-PrPsidentr subs ~i Lu i r'á o Presi dentP nas 
suas ausenc i as eventuais ou impPdi~Pntos do exerc i cio do 

cargo . 

SEÇÃO II 

DO GABINITE E DA SEX:REI'!\RIA PJX>!INISTRATIVA 

Art . 89 - São atr ibuiçÕf's do ChP fP de Gabi nP tP : 

- convocar P organi zar a ordem do d i a . por· de tPr 
minação do Presidente; 

II - assessorar as rPuni Ões do cnrJ.·IA . C'u'l:pri ndor f a 
zendo cumprir estP Regi.mento; -

I 11 - adotar todas as rned i das nPcPssári as ao func i o 
nall:ento do Conse l ho e fazer executar P dar Pncami nhamento 
às deliberaçÕes . sujestões e propostas do Plenári o ; 

I V - praticar , apÓs delib~r~çÕPs do Pl rnár io os 
atos rPlacionados com o oessoal tPcnico e administral ivo ; 

V - fazer publicar . no Órgão ofi c i al do Fstado , as 
dec i sões do Conselho ; 

\!f -del egar, a SPcretária Admi nistrativa. as atl'i 
buiçÕes que j ulgar necessárias ; 

Art. 99 - A Secretária Administrativa assessora o t'lc-•ná 
rio e o Chefp de Gabi nete do Cfll-1,11\ , sPguindo suas ori Pnta 
çôes , no tocantf' aos trabalhos do Gabinete P outr as atribui 
çÕes que l he forem delegadas . 

SEÇÃO I II 
DO PJB'IARI O 

Ar: . l O - O Plenário será consti.tuÍào ronfo rnJP d i sposLo 
no art . 49 deste Regimento e seus membros terão as SPb~i!2 
t es atribui çÕes : 

T - d i scutir e votar todas as rnatPri as submetidas 
ao COEI>!A. ; 

IT - apresent ar propostas ; 
III - dar apo i o ao Presi Gen te e ao Chefe de Gabine te 

no cu~rirrento de suas atribuições ; 
IV - pedi r v i sta de documentos ; 
V - sol i citar ao Presi dente a convocação dP reu~i 

ao ex t r aordinária para apreciação de assunto r'E' l evante ; 
VT - prooor a i nclusão de matPria na ordem do d ia. 

inclusi ve ~ara reunião subsequen te , bem corro . justi ficada 
'TIPnte . a discussão prioritária de assunt os dPla cons.tante ;

\fll - apresentar ,as questÕPs ambi entais de suas res 
pectivas áreas de atuação , especialmen te aquelas que exigem 
a atuação i ntegr ada ou se mostrem cont rover t idi;!S; 

V11I - desenvol ver , em suas respectivas a~as de atua 
ção, todos os esfo"'ÇOS no sen tido de implemen tar as medidaS 
assumi das oel o COEP!A. ; 

IX · - apresentar indi caçÕes ; 
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X - propor a c r iação de ComissÕes e c âmaras. Técni · 

cas ; 
XI - requerer vot ação aberta ou sec reta; 
XT T faze r co~star em At a s~u eonto de vista discor 

dant e . quando a opi niao o r iunda do orgao que representa ou 
a sua p rópria divergir da maioria; 

XTI1 - propor o convite de pessoas de notÓr io conheci 
rrPn to par a t r aze r subsidies aos assuntos de competência do 
COEJ'M ; 

XI V - eleger seu vice-presidente . 

Pf\RÁGRAFO ÚNICO - Os ConsP.l heiros em situação dP real 
nPCess i dade , poderãc se fazer acompanhar por assessores, ~ 
nun i cando prev iarwnte ao Che fe de Gabinete , SP. es t es farao 

U50 da pal avra ; 

Ar t . 11 -O Conselho reunir- se- á em Plenário ordinaria 
ri arnentP uma VP.Z por mês e ex t r aordináriamen te por decisao 
do Pr'f'sia<"ntP ou por solicitação dP l/3 (um te r·çol dP sPus 
rrf'mbros f'm a-nbos os casos por convocaçãc do Presidente . 

PARÁGRAFO ÚNICO - As rrun i ões serãc aberlas . em primei 
r a C'Onvocação corr: a p resença mini.mª de 2/3 (dois Lerços)dos 
Consf' l hP i ros P f'm segunda convocaçao . apos 30 (trinta) minu 
tos , com qualquPr nÚrnero. -

Ar t . 12- O PrPsidente procederá à convocação dos Canse 
lheiros rom antPcedênc i a de pelo rr.enos 7 (sete) d ias para 
as rPuniÕPs ordi nárias e 48 (quarenta e oi to ) horas para as 
extraordinári as . 

PARÁGRAFO ÚNICO- A ordem do d i a . sera enviaca n'f'd iar 
lr correspondência protocolada com a rresma ant<"cedPnci; 
apresent ada para a convocação das reuniÕes. 

1\r·t . 13 - Caso o membro t i tular Psteja imped i do de c-omp. 
!\'crr à r'eun i ão plenária do Conselho . deverá. an tPcipadarrJP.: 
te comuni car ao ChPfP de Gab i nete do COEJ'-1/\ e a seu respect· 
vo suplente . · 

Art . 14 - /1s ausencias dos membros titulares. ou na au 
sênc i a dPstes as dos sup l entes, convocados nos tenros do ar 
t i go anter i or. deverão ser jus t ificadas . 

Art. 15 - Ser á df'liberado pelo Plenário , a eventua l ex 
c l usão do rnPmbro titu l ar ou sup.l ente quf' não corr:parecPr , cu 
r&nte o exer~Ício . a 2 (duas) reuni Ões ordi narias consecutT 
vas ou a 3 (tres) reuni Ões alternadas , sem jus t i ficaliva . -

Art . 16 - O ConselhPiro que ficar i mpedido dP comparecPr 
a 2 (auas) ou mais mai s reuni.Ões ord i nárias consecuti vas , 
devPrá rPquPr-e r 1 i.c ença ao Presi.dentP do Conselho. par a o 
prr i odo ao impedimen to . o qual dará c i ênc i a ao p!Pnário na 
pri me i r a reunião do COFJVI/\ . 

PAHÁGfU\FO ÚNICO - Tenninada a 1 icença o Conse !hei ro 
r"Passumi rá as suas IUnçÕPs . 

SEÇÃO I V 
DAS COMISSOES ESPECIAIS 

Art . 17- As ComissÕes Especiais serão criadas por deli 
beração do Pl ená1'i O. presidi das por OJ (um) Conse l hei ro do 
COEM!\ . ter ão funçÕes espec i f i cas e se extinguirão quando 
a t ingidos os fins a que se destinarem. 

PARÁGRAFU ÚNICO - As Comi ssõPs Espec iais poderao ofí 
cialmente convidar pessoas de no tÓrio conhf'c i mento para ofP 
recerem subsidias. 

Ar t . 18 - Os rel atÓrios, earecP.n.':S e propostas dPcorrPn 
tPs ·dos t!'abalhos das ComissoPS serao apresf'ntados em reu 
niào do COEJI!A., pe l o respectivo re l ator para aprec i ação e dP 
cisão ao Pl enári o . 

PARÁGRAFU ÚNICO As ComissÕes Especiais PlPgPrão seu 
rel at o r . 

SEÇÃO V 
DAS CÂMAIYiS'i.'ÊX::NICAS 

Ar t . 19- As câmar as TPcnicas serão cri adas po r de ! ibrr~ 
ção co P lenári o . CQ1ipostas eor ConSPlhe iros para PXP~'Pr 
U1B ou a l gumas das atribuiçoes prPvistas no art . 3' dPsce 
rc·•gi m<'nto . 

PARÁGHAFD ÚNICO - A de 1 i!)<" ração que c r l ar a râmara 
Tr•mi ('a fi xar·á suas atr·ibui çÕes e composição . 

CAPÍ'11JLO V 
DAS REUNIÕES E DOS PHCCEDIMEmüS 

SEÇÃO I 

DO EXPEDIENTE PRE:LIMTNAH 

Ar; .. ?0 - A hora do inic i o das r<'uniOPs . os mPmbros do 
ConsP l ho ocuparão seus l ugares . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- 11 presença dos Conselheims . para 
efei t.o oe c-onhPcimento de nÚnJPro para abPrtura elos traba 
H>os e vo tação . ser á veri f i cada pela I is ta- respel'l iva . assT 
nada f'm f> l r-nár·io. -

PARÁGRAFO SEGUNDO- VPri f i cada a presença de r~lo 
2/3 (dois terços) dos membros do COH4A . o Pn>sidPn tP 
rar~' abPrt.a a· reunião . Caso con trári o . aguardar·i1 30 
tal mi nutos e fará a SPgunda c-onvocação . com qualquer 
ro dP rrf'nb ros . 

menos 
ciP(' l a 
( ll,' i ~ 
num~ 

A1·t. 2J - Abertos os traba l hos . sPra fPi ta 
ri iscussão e vo tação da ata da r<'união anterior . 

a !P i turn . 

P.A.RÁGHAFO PHIMEIRO - C~ ConSf' 1 h<" i ro que pr<, tPnd<'r rv L i fi 
'"" a Atõ .. podP.rá ser manifestadas durantP as reuniÕes ou 
enviar a dPc \aração PSc't'ita ao Ch<" f e de Gab i r.PLP , a lP 48 
(quaren taeoito)horasapÓsa l e itura ela mPsma . 
A d<"c l aração será inserida na fita segui ntP . <'o PlPnári o dP 
lib<'ra~·á sobre a sua procPdPnc i a ou não. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - n ChPfe dP Gabi nPtP . Pm se&~ i da a 
l Pi c.ur·a da At a . dar á con ta das carrunicaçÕ<>s dos assun tos 
urge:-~ tPs aprPsPnlaéos atá o i nic-io dos trabalhos ela n 'un ião. 

PARÁGRAFO TERCI<:IRO- () P !Pnário poderá dispPnsar a le i 
;.uc·a ua Ata . 

SEÇÃO II 

DA ORDEJ.l DO DIA 

tir't . 22 - !'. n ruem do Dia constara da d i scussão e votação 
d:~l rr.a t(~r i a Pm pauta. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - n Pr esidente . por sol i ~ilação de 
qualc;uPr Conselhe i ro . poderá àPtenni nar a inversão da oràrm 
ce u i scussão e votação cas matf>rias constantes na Orcem do 

Dia. PARÁGRAFO SffiUNJX) - A d iscussão e votação de ma t éria 
dP caráter u rgentf' P relev~ te , não inc.lu{da na Oroem do 
Oi a . dPpPnd<•ra de de ! il)e raçao do COD•1A . 

PARÁGRAFD TERCF:Ti!O ·· _Cabf'rá ao Chefe de GabineLP rP l a 
tar as rr.at Prias que t:.<''i<'r 'ao ser submetidas à discus são P vo 
toçUo . 

PARÁGRAFO ~ARTO - A discussão ou votação de matPria 
da OrdPm do Dia pode r á se1· adiada por de ! iberação do P!Pná 
rio . fixando o pres iden t e o pr azo de adiamPnto . 

PARÁGRAFU ~ - O Presi dente decidi rá as quest Ões 
je ordem e dirigirá a discussão " votação . podendo a bem da 
celeridadP dos t rabalhos, limi tar o nÚrr.ero de intervenções 
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acultadas a cada Conselhei ro, bem corro a respecti va dura 
Ção. 

SEÇÃO III 
DC6 ASSUNl'OO DE INTERESSE GERAL 

Art . 23 - Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente concede 
r á a palavra aos Conselheiros que solicitarem, para assun 
tos ·de interesse g~raJ. , podendo. a sf'u c r ttério , limitar o 
prazo em que deverao de manifPs t ar. 

SEÇÃO I V 
DAS ATAS 

Art . 24 - De cada reunião do ConsPlho , lavrar- S(' - á ALa , 
3Ssinada pelo Presiden te e por t odos os membros presentes , 
que será 1 i da e aprovada na reun i ão subsPquf'n tr . obsP rvanclo 
o que f acu lta § 39 do ar t igo 2J . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Ata SPr á lavrada. a inda oue não 
haja reunião por falta de " quorum" , e , nPSSC' Cél.SO. n0 J a Sf' 

r ão mP.nc i onados os nomes dos Conselheiros presentPs. 

PARÁGRAFU SEGUNDO - A cÓpia da Ata será Pnviada medi 
ante correspondênc i a protocol ada aos ConsPlhe i ros . OB (oito) 
di.as antes da data fi xada ç;ara a próxima reun ião. 

Art . 25 - Das Atas constar ão : 

l - data. l ocal e hora da aberLura da rPUniao ; 
TT o nome dos Conse l heiros presentes : 
Til -a justificat i va do Consr>lhe i ro auser.· .. P ; 
IV - sumár io do expf'diPntP, rP l ação da maté-ri él ; i 

da . registro das proposi çÕP.s apresentadas P d3S C'Cn.nica 
ções transmi t idas ; , _ 

V - resumo da mat<"r'i a inclui da na Orderr: f!o Gié1. 
com a i ndicação dos Conselheiros quP pa r· t ir i p@r, cos dobél~Ps 
e t ranscri ção dos trPchos expn>ssamente so l i <' i lar.:os ;Jara r<> 

gistro em Ata; 
vr - declaração de voto . se requerido ; 
VTT -de l iberação do Pl enári o . 

SEÇÃO V 
DAS PiiõfiõSIÇÕES 

Art . 26 - As proposiçÕes consistirão em toda matPrir. su 
je i ta a dPli.beraçâo , podPndo constituir pare<·Pr , rr.ocão . Pr:!en 
da. indicação ou estudos e pF'squisas . -

Art . 27 - As matéri as para discussão P de l ibf'ração P~ 
Pl enári o . dever ão se r f <"itas por escrito P enca~inhadas a 
SPcr Ptari a Executiva atP 15 (quinze) di as apÓs a Úl t i ma r'f'u 
niao . 

PARÁGRAFD ÚNICO- Poder ão se1· i ncluÍdos no Pxped i <"nte 
preliminar os assuntos urgPntes apr esentados ate o inicio 
dos trabal hos df' cada reuni ão. 

SUB-SEÇÃO I 
DC6 PARECERES 

Ar t. 28 - Parecer ,; o rP 1 atÓri o preparado p<" l a Cooroena 
doria Estadual do !•le io Ambiente . na função dP Sr•<'r'<'cari a 
Técni ca do Conse l ho , nos tPnros aa legi s.lação em v i gor . 

SUB-SEÇÃO II 
DAS M<X;OES 

Art . 29 - i~oção e a proposi ção Pm quP ·~ sugPr·ida a rrBni 
festação do Conselho sobre dP t<" n ninado assunto . ap.lauoindo 

ou protPstando. 
PARÁGRAFO ÚNICO - As moções dPver ào sPr n>dig idas. con 

cl uindo . necessáriarnente . pelo texto a ser apr'f'C i ado ]Jf' lo 
Plenár i o . 

SUB-SEÇÃO III 

DAS rnENDAS 

Ar t . 30 - Emenda é a propos ição apresP.n taàa corro ac-Psso 
ria dP outra. 

PARÁGRAFO ÚNICO - SÓ serão acPi.tas EmPnàas ou Sub- Err.en 
das que tenham rel ação direta e i mediata c-em a matéria oã 
proposi ção principal . 

SUB-SEÇÃO IV 
0/l.S INDICAÇOES 

Art. 31 - Indic ação,; a proposição <'m que o Cons<'lho su 
gPn> a mani fes ta~ão oo P lerár~o . ace!'('a de um assunto . v2:_ 
sa.ndo a elaboraçao de r"Psol uçoPS e outms atos de : nic i at i 
va do Conselho. 

SUB SEÇÃO V 
DC6 ESTUOOS E PESQUISAS 

A!'L . 32 - Trabalhos mai s Px ler.sos qu<" os é111L•' ri orPo· oL,i:.:_ 
t i V2Jldo dP 1 i bP !'ação l~O Cons0 \h o . 

SUf3-SEÇÃO VI 
OOS DEBATES 

i\rl . 33 
ao dPbate . 

/l. d i scussão ,; a f asP dos tr'abalhos c!es rin'Kios 

1\rl . 34 n C onsP I hP i ro so !)Ode r á f a I ar· r.os 
te rnx>S êc' S tP Rf-... 8. i me·n Lo : 

- pa..r'a aprPsentar pcoposiçCPS . ;"'e·que:·irr:Pnt r' ~-,('O 

muniC'açÕ0s ; 
l i - sobre a mat.Pri a Plll àPbate ; 
1 n sobn· as quesLÜPS dr ordem ; 
l V f>m Pxp l iC'aç2o pPssoal . 

1\rt . 35- /\partP P a interfPn;nc i a conC'eC:io;~ ;:-H' l o (Y' :'JOr.r· 
para tuna i ndagação ou PSC'lar<'C i rrli'nto n·lal.ivo a :r.a~i·:· j;, <':11 
debate . 

PARÁGRAFU PRIMEI RO - O aparte so sem ;JP!T.li ti c:o S<' o 
conSPn ti r o oradO!' , não poaE'ndo, entrPtanto , u t rapassar ((l 

( tres) minutos . 

PARÁGRAFD SEGUNDO - Nào serao pPnlli t i dos il;J~H'li'S r, ;J:?_ 
lavra do Pres idente . bem com. aos rncaminha:n1tos " '' volé' 
ção f' nas quPs t Õe•s dP OràPm. 

SEÇÃO VI 
DA V\Jf'AÇAO 

Ar t . 36 - M1unc i ado oPl o Pn·sidPnLP o rr;ce!"ri'tlrf'nl n '"'' 
cli SCUSSàO. a mat.Pri a será SUbmetida à VOLação. 

.~ rt . 37 - A votação será Plll regra s i mbÓlica. pocenr:CJ t.cn 
bPrn SPr abPrta ou secrPLa qJando . a 1'\'que:'imrn;.o . assi ·: t:· · 

liber a r o P!Pnário. 

PARÁGfU\FO PRIMEIRO - S·o algum Consrlhe i r'O ti V<'!' .;uv: 
das qúanto ao r'f'su1 t ado da votação !J!'IX la:na.:o . ;1or:Pri, ~"';ur 
rer vf' r i f i cação . indPpPndenLP dP aprova,;ào co I'Jr·n!o:·iu. 

PARÁGRAFU SmJNDO - O requrri :nr•n;o o:<' qu• L:·aLc: Jl'' 
rágrafo anu3 rior . sOCT'IPntP s~rá aami t i cio 50 ad11i t i do ~.;~· : c-;: 

ru lado l ogo apÓs conhrciclo o n>sul lado da voLação e ~cT< ·s 
de sP passar a outro assunto . 

PARÁGRAFU TERCEIRO - A VO Lo::cão uma V<"Z i n i c i ç,r:;; . rti'lO 
~dPrá Sf>r i nte r romp ida . ~ 

1\rt. 38- As éeliber açÕPs do ConsP l ho . salvo d i sposiç~o 
2m contrário. SPrão tomadas por maiori a dos rrN1bros P''<'S\''2 
tes no Plenário não computando os votos C"m b!'a~C'o . 

PARÁGRAFO ÚNICO- nenhum c-onsPlhei ro quf> SP acha!' pre 
sente poderá deixar dP vot ar . sa l vo SC' esL i ver impPdido. 

SEÇÃO VII 
DAS ~ES DE ORDEJ.l 

Art . 39 - Toda dÚvida sobre i nterpretação e ap l i c ação 
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~ste RE>gimento , ou relacionado can discussão da matéria, 
lserá considerada ~E'stão de Ordem. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As questÕPs dE' OrdE'm devem ser formu 
ladas com clarE>za e com indicaçiio do que se pretPnde PlucT 
dar. 

SEX;ÃOVIII 
DAS DELIBEilAÇ(ES 

Art. 40 - As mar: fPstaçÕPs do Conselho serão tomadas sob 
a forma de : 

I - dP liberaçÕes. quando se tratar de assuntos CP 
sua CCJ111PE' 1.ência lPgal; 

II , - rooçÕes , obedecidas as disposiçÕPs dO caput do 
artigo unico . 

Art. 41 - !ls Llf'l iber-açÕes P r~oçÕes serão datadas e nLllllf' 
radas Pm ordPns distintas . cabendo a secretaria executivã 
·orrigÍ- las , antena-Ias P indexá-las. 

Art . 42 - As Delib<>raçÕes e :•Toç•-;,s do Conselho figurarão 
lbriga~ori&rn v no text aét At3 e s.•rão publicadas na im 
rensa oficial ;o tvt1i<i• . 

_SEX;ÃOIX 
DAS ALTERAÇOES 00 IIDiiMENI'O INI'EROO 

Art . 43 - O Hegill) ·nt.o Tn temo poderá SPr modificado pPlo 
C'1-nselho, medla'ltP il ftj.lrPSPntação de propostas de !"f'solução 
qur> étlten ou rvJ'oriD' . assinada por. mÍnimo 6 (seis) C'onsP 
lh,.,ims. 

Art . 44 - Aprr>sPn~do o proj~to dP !"f'solução quP altPre 
> -{pgimento, es•.e set·a distribuído aos Conselheiros para 
XélllE' e propos ção OP Cf!Y'ndas can antecedência mÍnima CP 30 
trlc,ta' diG.S d1 ~.mlão ·-que SPr:l submetido ao plPnário. 

CAPÍWLO VI 
DAS DISPOOIÇOES FINAIS 

~rt . 45 - A 'oord••nado~ia Estadual do Mel o Ambiente pres 
tara ao Conselho o nPcessario suporte técnico-administratíVô 
Sf'm prejuÍzo oa colaboração dos dPmais Órgãos e entidades 
PlP representados 

Art . 4b- c s casos omissos serão resolvidos p>lo Presi 
lentP , r.os limJ Ps O" suas atribuiçÕes regimentais . 

_Art . 47 -_0 preserte Regimento In terno entrará em vigor 
lpOS aprovaçétO pelos -reabras <;Jo C0FJ.1A P a publicação no Diá 
r i o oficial do •'stado do Amapa. -

Art. 48 - Revo~am-sP as disposiçÕes em contrário. 

li" Soj a-Ar . , C/7 GP março dP I 995 , 
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FRAl'ClS::O ~O DE SENA JÚNIOR 

PRESIDENI'É: ~ COFJI.A/ AP. 

ATA DA TERCF.IRA RElJNIÃO PLEI 
NÁRlA ORDINÁRIA 00 COOSElllÕ 
ESTADUAL 00 MEIO AMBIENI'E
COEJIIA. 

Aos vintP P aois dias do mPS de a~zembra de hum mil no 
vec<>ntos " novPn~a e quatro. no aud! tÓr io ca CoordPnaoÕ 
ria "'st~ual 10_1~eio Atroi~nte-CF.·1A. tevP lugar a tPrcel 
ra :'f'unie.o pl<>naria oràinaria do Conselho C:stadual do ••IP 
lo A~biPn-e . A !'f'uni2o ~eve inÍcio às dez horas e ciozP' 
~inutos com a palavra do ~xcelentissimo senhor PresioPn 
tP ao C: JúlA . aou:or ,\ntonio Carlos da Silve. Farias. que 
aissP 'a~n:er qu~ ~la tPrceira reunião consecutiva não 
h~VPSSC' "quorur." ;Jara se aiscuti r assuntos aP suma impor 
tancia . como_por Pxemplo a "aprovação da PratX)s ição cã 
regulamentaçac a2 Df'creto fstadual n9 i417/92, quP criou 
a arE>a a~ r'rotPçao Arrb!Pntal ~. os "Projetos aP fxPcução 
DescPntral iz<.úa". a "aprovaçao ao RPp!TTY'nto IntPrno ao 
COFAA" . E''.C . 'rasseguinco. o sennor presid~>ntP afin-ou 
qt.t> . para se :iscL.t t' os dois primeiros assuntos acima 
c i tacos era ~'llpi'PSCinoÍvel quP hO'JVC'SSP "c.uorurr.". porP~ . 
na sua opil'lia' . o Mt>gin-Pn"o 1r ' fl"'!'lo ;:>adia e n"v'a s1 r 
aprovaria r ltl••· I" ('I(' as i à . t.uja v i s t.H quP rrPsmo t> a a l-r .a 
no <onsr>ltJc . A.hs 3l~Jir.as consid<>rac;ÕP!' OCPrca oo assunte. 
nf' canse lhf•i r JS ptvsenLes mani fPstaram-se cancordanao corr 
.'i rclcx:il.çÔt>s fe i :.as . acrescentanao que . O" fato . o ilPgi 

,..,...f'êo ~.'l. foi 1provaao. pois o rllPsrro já foi ois"utído 'P 
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lr.Cv rr,'lcl' ,,., r r"· Ana ("pl irt Cr;e lho dP Souza I.Oh<!tO. la 
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ri on . ., 1 Ire. 011 ;:iuplP'1t.PS ,><".S••n'»s e por m m. ,.-
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1-A , 

FRANC'!Sr.O MAURÍC'IO DE SF.NA JUNIOR 
r-· :r·· :, 1 r-C r:tM Ar 

Coordenadoria Estadual 
do Desporto e do Laier 
do Amapá 

P ) NO 00 41 /95 - GAB/CEDEL-AP 

O Coordenador Estadual do Desporto e do Lazer ' 
do Amapá, usando da atribuição que lhe foi conferi 

DIÁRIO OFICIAL 

da através da Delegacão de Competéncia contida no 
Decreto no 0022 de 02 de janeiro de 1995. 

R E S O L V E : 

Designar o servidor RAIMUNDO LÜCIO SILVA DE JE 
SUS para responder interinamente como motorista dÕ 
Coordenador da Coordenadoria Estadual do Desporto' 
e do Lazer do Amapá, Código CDI - 1 , a partir de 
15 de fevereiro de 1995. 

Dt-SE CitNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO COORDENADOR DA COORDENADORIA ESTADUAL ' 
DO DESPORTO E DO LAZER DO AMAPÂ, em Macapá-Ap., 1: 
de fevereiro de 1995. 

AROLDO MÁRIO NINA DA COSTA 
=COORD'RNADOR= 

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA 

~" \ ~~ CEA 

AVISO DI L!CITACAO 

EDITAL Di COICOii!ICJA PIBLICA lo DOl/15-CL/CiA 

OBJITO Caotrataçia de !apresa para a farnemeota de 10 .000 
Idem! I aedtdares de eoerqa elétrica mdo: 1.100 moUmo; 
1.000 b1 fhtcas; 1.200 tnUn:as de liA e 300 tnUmos de 30A 

DAU, BOlAi!O I LOCAL As IHOBs. da du Ol de abtll de 199i, oa 
Sala da Cams!o de LlCltaçia, oa Pr!d1a Sede da Ca1paaha de 
UettlCldade da A.up!· CiA , sita Av: Padre J!ho Marl.J L!llbaerd, 
DQ 1900, Santa i !ta. · 

O EDITAL COipleto lprocedmnt~s . domentos mqtdos, crit!no de 
)ulqamto, etc . Lu DO 8.66í/!3) poder! ser lido e obt1da DO 
eDdereço ama , Dos dus uteu, DO hor!no das or.~o !s 13:30 S. 

lofomções atravh do telefm 10!6) 22H611 e/ou fac·smle 
I 0961 222-2181 

COMISSAO DI L!CUAÇAO I CL) CIA . 

I ~ CODAP \ 
AVISO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS NO 001/95-CPLíCODAP 

)BJETO 

ABERTURA : 
!!ORA 
LOCAL 

EDITAL 

Prestação de Serviços de Vigilância Osten 
siva em 08(o1:o) postos da CODAP , relaciC 
nados no Anexo II do Edital. 
22 de março de 1995 . 
9 : 00 Horas . 
Sa l a da CPL/CODAP, situada na sede da em 
presa , ã Rodovia BR-156 Km O, São Lâzar~ 
Informações e Edital poderão ser obtidos 
no endereço acima, no horário das 7 : 30 
ãs 13:30h, no período de 07 . 03.95 à 21 . 
03 .9 5. 

Para recebimento do Edital, os ll'teressa 
dos deverão recolher na tesourariá da CODAP , a lm
portãncia de R$10, 00 (Dez Reais). 

Macapá(AP), 03 de março de 19q5 

Eliana Leitão de Pinho 
- Presidente da CPL-

PODER JUDICIÁRIO 

[TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 11 VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE MARÇO DE 1995 

J ll! • O.:L t' I MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Dll' . SPcretaria: Marccs Ar •an r Do.trad de Ar• gio 

fx<'c . D!ve r sa 
Fx••qúen te 
lldvagilrlo 
Executados 

92.0001773-8 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Itamir Carlos Barcellos 
CONSTRUSIL- CONSTRUTORA SILVA 

Exec . Dive!'sa 
ExPqüente 
Advogado 
•xecutados 

Pág. 05 

Ltda e MANOEL PEDRO DA SILVA 
"J . Defil'o a suspensão !'eque!'ida, 
pe l o p!'azo de 120 (cento e vin t e) 
dias . Aguarde-se no Arquivo Provi 
sÓrio. Intimem-se . Mcp , 03 . 03 . 95~ 
MARCUS VINICIUS REIS BASTOS- Juiz 
Fedel'al." 

95.00000038-5 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Samir Nacim Francisco 
JOSÉ BENEDITO OLIVEIRA DE ANDRADE 
E GERCILIA PEREIRA DE ANDRADE 
"J . Defiro, suspenda- s.o " c.xecuçà:> 
conforme requel'ido, pelv pl'azo de 
180 (cen to e oitenta) d~as . AguaE 
de-se no Arquivo Provisorio. I n t i 
men:-se. t-:acapá, 03 . 03 . 95 . ::ARcuÇ 
VINICIUS REIS BASTOS- Juiz Fede
ral." 

1çào Ordinária: 94.0000667-5 
A. ~<:r 
fluv g;J.da 
Ré 

•'-<.: ':! . ep.ura:1ça : 
• 1 e• r'l"'lt" 
Advog'ld ::> 
l"lpetrados 

Man,J . Segurança 
I~petrante 

Advogados 

Irr.pe•rado 

Pê!rt,o Passiva 

':v jl'l l 

Aç~o ~-Jtelar 
f·!l€ 1' r~p 

!v f' l 

. ' 
p'll 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Eloiza Matques Bartho.omeJ 
MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO 
José Caxias Lobato 
" ~ . A suspensão do fei:o deferida 
pelo despacho de fl. 22 , malgrado 
ter.ha se matel'ializado no curso à> 
pra~o para oferecimen:o da con~e~ 
:açao, nao o atingiu daga a s~a 
natureza (prazo pe!'e7.p:or!o CPC 
art. 182 ) . ~estar:e, decorrido o 
prazo se~.o ofel'eci~e~to da ~on
:radita , e de ser decre:ada a RE-
VELIA da Ré (CPC ar: . 319). ~ 
Venham as autos conc l usos para 
sentença (CPC al't . 330 , I~). I. ~la 
capá , 03.03 . 95 . MARCUS VINICIU! 
nEIS BAs~os - Juiz Federa: . " 

93.0000194-9 
FRANCISCO FERREIRA DE ARAÚJO 
José Ronaldo Serra Alves 
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL E 
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL DA RE
CEITA FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO 
"Cientifiquem-se as partes do v. 
Ar.Órdão de fls. 73/77 . Ofi cie-se 
à Autoridade Coatora , enca~inhar. 
do cÓpJa da AcÓrdão . ~n:ime~-se~ 
~cp , 03.~3 . 95 . MARCUS VINICIUS RE 
IS BASTOS- J:.~iz Federa!." -
ACÓRDÃO : Vis:os e r·e~a:ados es;;es 
aJtos, e- que são par:es as acima 
indicadas . Jec !de a QJar ra ~Jrma 
do Trib~nal . Regioral Federa: da 
11 Regiao , a unani~idade, negar 
provimento ao rec urso , ~os ~er~os 
do va~o da Relatora , ~a f9rma do 
rel atorlo e notas taquigra~icas ' 
constan:es dos au~os, que ficam 
fazendo pal' te i néegrante do pre 
sen:e jJlgado . CJs:as , co~o d~ 
~ei. Brasilia- DF, 07 de novembro 
de 1994 (ca:a do jJ:ga~e~:o ) . J~Í 
za ELIANA CALMOX- Preside"'l'e e Re 
~aéora . 

94.0000082-0 
AMAZON CARD'S S/C Ltda 
Tobias de Cal'va~ho Morteiro e Ali 
ne Ylar•a Cos ta Le~~ão 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITA
ÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDE 
RAL DO AMAPÁ - UNIFAP -
FUND~ÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAPA - UNIFAP 
:a~i? .aes c 5 :~l~s 
".; . Jefiro . Expeça- se alv;p·á . I . 
~cp , 03 . 03 . a5 . MARC~S V:NI Clv~ 
REIS BASTOS - ·uiz Federal." 

94.0000498-2 
CENTRAL TRADING Ltda 
la. -1 · ' ' " , .... ~ :vs 
INST. BRAS. DO ME IO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA 
o·a,· 2 Ge~.g~ . do ;, . "~ 

"?equelra a A.tc~a o q .... e en·ender 
de direito . Xcp, 03 . 03 . 9~ . ~A?C~S 
VINICIUS ?EIS 5ASTOS- JJ!z Fede
ral . " 

r I '1:11'1 ": 93.0000224-4 
, • AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/ A 

AMCEL 
\}v LJ_z arlns jp Ca~va.nc ~ . Viegas 

r\ 1v li 

h !,_,pg r·a·;~: 
rrl (. r·a te 

A1v " 
"lf ( .. lJ 

1 ti >cor,sor:Ps : 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
CIAL - INSS 
Jcaqu m " 'E ~a Rccha 
~~J . ~~- firLi pedicJ , nss ... r,ar ~o ao 
Patrr)!'o da Apelada o ;wazr ;::e 4(! 

horas , para jun:ada oa proc.rctçào . 
I. Mcp, 03 . 03.95 . ~ARCCS VINICIUS 
REI S P.~s~· : - .\.1z Federa! . " 

95.0000082-2 
ANTÔNIO CABRAL DE CASTRO 

e -~.s p • 
PRESIDENTE DO CONSELHO SECCIONAL 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
NO ESTADO DO AMAPÁ 
PEDRO PETCOV, EDINARDO MARIA RO
DRIGUES DE SOUZA, VERA DE JESUS 
PINHEIRO, SULAMIR PALMEIRA MONAS
SA,,JORGE WAGNE~ COSTA GOMES e 
JOSE DE ARIMATHEA VERNET CAVALCAN 
TI 
CÍCERO BORGES BORDALO e MARIA MA 
DALENA CARNEIRO LOPES 
." '...1:: ~""-·13 l :. t;cã1 l ~r'lCU 
r9ça~ g~~ a acompa .na . Inadmito ã 
forrr.açao do aventado li tisconsor
~!o ativo voluntirio , por 1sso 
que a ingresso dos RecJerer:es no 
f eita , a esta altc1ra , ·~um1-J~uarib 
seu ri~o com a CO'lseqúen:e neces
sidade de se proceder à nova cita 
çao do9 litisconsor:es passivos' 
necer<>~rios (seis) e , oem assim,a 
rer.owoçaoçlo pedido de in!'or"laç~es . 
G r".to.celere do.~a~daao de segu
rança e incor.pative~ com tal t-
mulco processual (cf . o decidido 
na RTRF-3• Reg . :ç/151}, cabe!'ldo 
ao Juiz , no exercício da prerroga 
t1va que lhe confe re a are . 125-;
II, do CPC , recusar pedido de l i
tisconso!'cio ativo f o rmulado em 



Macapá, 07-03-95 

detrimento da expedita solução do
litígio (cf. o decidido pelo ex
tinto TFR- 2ª Turma, Ag . 53.720-RJ, 
rel . Min. Garc i a Vieira, DJU 2.6. 
88, p .13.430, 1ª cal.) 2. - Resti
tua- se ao Ilustre Subscritor des
ta pet i ção os does. que a acompa
nham. I. f~c p, 03.03.95 . MARCUS 
VINIC IUS REI S BASTOS- Juiz Fede
r al ." 

Ação Ordinári a : 94. 0000282-3 
A.utor 

Advogado 
Réu 

Procurador 

SANTANA PARTICIPAÇÕES E El.fi>REENDI 
MENTOS S/A 
Lu i z Carlos de Carvalho R. Viegas 
I NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
CI AL - INSS 
Joaquim Moreira Rocha 
"J . Indefiro. A execução da sen
tença,de fl ~ . 126/1 30, possui ri
t ~ propr i o (CPC ar t . 604 c/ reda
çao dada pela Lei n º 8 . 898 / 94). I . 
Mcp, 03.03 . 95. MARCUS VINIC I US RE 
IS BASTOS- Juiz Federal." -

AUTOS COM DESPACHOS I DÊNTICOS 

Exec . Diversa 
r: xeqüente 
Advogado 
Execut ados 

Exec.D i ve rsa 
Exeoüente 
AdvÕgado 
Executados 

95.0000037-7 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Samir Naci m Franc i sco 
JOSÉ PINHEIRO DA ROSA e MARIA MA 
RILU MACEDO DA ROSA 

95 .0000056-3 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Samir Nacim Francisco 
RENATO CESAR VIEJRA DA SILVA e 
JORGE DE ALMEIDA PINHEIRO 
"J. Defiro , aguarde-se por 10 
(dez ) dias, nova manifes t ação da 
Exeqüente. I ntime-se . Mcp, 03 . 03. 
95 . MARCUS VINICIUS REIS BASTOS
Juiz Federal. " 

Ag . Instrumento 93 .00001 27- 2 
Ag ravante INSTITUTO NAqONAL DE COLONIZAÇÃO 

E REFORMA AGRARIA - INCHA 
Procurador a Aida Mari a Cr istina Me ndes 
Agravado JOHN ANDREW ·NEUSAENGER 

Ag . Inst r umento : 93.0000152- 3 
Agravante INSTITUTO NACJONAL DE COLONI ZAÇÃO 

E REFORMA AGRARIA - INCHA 
Pr ocurado ra Aida Maria Cristina Mendes 
Agr avado RENATO DIAS MACIEL 

Ag . I nst r umen t o: 93.0000155-8 
Agravant e INSTITUTO NACJONAL DE COLONIZAÇÃO 

E REFOR!>iA AGRARIA - INCHA 
Procuradora Aida Mar ia Crist i na Mende s 
Agravado BENEDITO SOUZA MARTINS 

"Arquivem-se os autos, com baix a 
na Dis tribuição e demais anota
çÕes de le i . Mcp, 03 . 03.95 . MAR
CUS VINICIUS REIS BASTOS- Juiz 
Federa l. " 

EDITAL DE LEILÃO 
(Lei 6 . 830/80 , a r t . 22) 

O Juiz Federal da 1ª Vara da Se
ção Judiciár i ~ do Amapá , t orna pÚ 
bl i co aue se r a real izado o s egui~ 
te l eiião: 

REFERENTE . Execução Fi scal n i 94 .00004§9- 9 , 
que a FAZENDA NACIONAL propoe con 
tra COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DÕ 
AMAPÁ 

O~ DO L&il)D: 1º) 01 (uma ) l inha t elefÔni ca de 
nç 223-2233; 
22) 01 (uma) l i nha t elefÔni ca de 
n2 223-2239;· aval iadas em R$973,49 
(NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAill 
E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) cada . 

DATA , HORA E LOCAL: Dia 24 de março de ,1995 , as 
14 :00 horas , no auditor i a des ta 
Seção Judic i ária, s i t uada na Av . 
FAB, esquina com Rua Leopo l do Ma
chado- Cen t ro nesta cidade . 

NOTAS 1. O bem será arrematado pela ma! 
or oferta . 
2 . Não será ace i to lanço inferior 
a 70% do valor do bem . 
3 . Cabe ao arrematan te pagar a 
comissão le gal ao le i l oeiro . 

Con.tém o presente e~pe diente 14 
feitos civeis e 01 edi tal de l e i lao para conheci 
mento de despachos . 

Macapá , 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO JESTADoi 

PORTARIA No 053/95-GAB/PRES 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

DIÁRIO OFICIAL, 

Amapá, no uso das atribuições que lhe confere ·o artigo 26, · 
· inciso VII do Regimento Interno; 

RESOLVE: 

DESIGNAR a MM•. Juiza de Direito Auxiliar, 
Dr". ALAÍDE MARIA DE PAULA LOBO,. para, em 
exercício pleno, responder pela 28 Vara Cível e de Fazenda 
Pública da Comarca de Maca pá, a partir de 03 de março de · 
1995. 

Publique-se e registre-se. 

Macapá, 03 de março de 1995 . 

Des. HONI O ~MARAL D,E MELLO C~O 
Presidente do TJAP 

PORTARIA N° 054/95-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: 

OFICIALIZAR a licença de cinco dias, 
referente a compensação de recesso forense de dezembro de • 
1993. gozadas no período de O I a 05 de fevereiro de 1995, da 
MM" Juíza de Direito Auxiliar, Dr" ALAÍDE MARIA DE 
PAULA LOBO. 

Publique-se e registre-se. 

Macapá, 03 de março de 1995. 

" ?a- ,,~/ ~ 
Des. HON~bOArvfARAt~ M'Eiw-CASTRO 

Presidente do·'tJAP 

CÂMARA ÚNICA. 

PAUTA DE JULGAMENTO 

De ordem do Excelent{ssimo Senhor DesembRrg~ 
dor GILBERTO PI NHEIRO , Presidente da Egrégi a .Câma 
ra u::i ca' f aço ciente a t odos os inte ress~'dos ,, a 
aos que virem o presente EDITAL, ou dele conhec1 
menta tiver em que no 14 (catorze) de março do ano 
em curso (terça-feira), às oi to horas ou em sessão 
subseqüente , na Sa~a de Sessões do Pl enár io, r eal i 
zar - se -á a 118ª Sessão Ordinár i a para julgament o 
de proc essos adi ados constant es de pautas já publi 
cadas , os apr esentados em mesa que independem de 
publ icação e mai s o seguinte processo : 

APELAÇÃO CRIMI NAL 

Nº .....3..?.1 - Origem: 4ª VARA CRIMI NAL DA COMARCA DE MA 
CAPÁ - Apelant e : JUSTIÇA PÚBLICA - Apelado : FRAN
CISCO ELl SI O AR~ÚJO SERRA - Advogado : Dr. PAULO JQ 
SÉ DA SILVA RAMOS - Re l ator : JUIZ CONVOC ADO RAIMUN 
DO VALES - Revi sor : Des . CARMO ANTONIO . -

Macapá-AP , 06 de março de 1995 . 

PÊTRU~{~~OO 
Chefe da Secretaria da Câmara Única 

OFÍCIOS JUDICIAIS 
Varas e Secretarias da Capital 

21 VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSOES 
JUIZ DE DI REITO : Dr . AGOSTINO SILVÉRIO JUNI OR 
CHEFE DE SECRETARIA: ROBERVAL LDI.! DOS SANTOS 

WEDIENTE rut INTII44QÃO DO DIA 22, 02, ~ , PARA CI -
tNCIA DAS PARTES E ADVOGADOS . 

PROC. N2 2.335/95 - REV. DE ALIMENTOS • A,: R, H.N, 
T. e outro, rep, por N.M.G.N.T, (Adv, Luiz R,G,de 
Assis) . R.: R.F. da S.T.(Adv. Marcelo c. Nasaar ). 
DESPAQHO : " J, D1gam os .U,,I," Macapá,17,02,9 5. 

PROC , N~ 2, 355/95 -DIVERSOS D A..:M,F,S .D,(AdV.S3 
nia Solange M, Maci el). DESPA.QHO: 11 Diga o A.I, "Mi 
capá, 17,02.95, 

PROO. NR 2.343/95- SEP.JUD.LITIGIOSA - A..:v.c . da 
R, :F,S,(Adv,LUilll R.·G.de Ass is ), R.:P.mm.s. 1liW:: 
21!Q:" liiga a A., especificando SllaS prON"as•I.• Jf.§ 
,capá, ·17.02.95. 
I 

lPROC , N!! 1.843/94 -llEV, DE ALIMENTOS- A'IJoda D. 
de s. N. (A.dv. laahington Oáldaa). R. cJ.M.dos S,N, 
e outra. rep. por M.R.L.dos S. DljlSPJ.OHOI" Dip. o 
A., em qinoo dias, sobte a Certidão de fls . 16-V!!, 
I." Macapá, 17.02.9~-

.. . ~ . .... , . . ,_ •···· . " Pág. 06 

:PROC. NR 2.199/94 - SEP.JUD.LITIGIOSA - A..:T.:M.O , 
dos S, de O. (Adv, Antonio F~ da S. e Silva) . R.: 
.A..V.R.de o. (.A.dv. Ruben Bemerguy). DEsncHO;" Es
'pecifiquem as provas.!." Macapá, 17,02,95, 

PROC:, ~!! 682/89 - INVE!f.I!ÁRI O - A. :YI,M,P. (A.dv,A.dã 
mor de Souza Oliveira). DESPAQHo: u Vistos,etc.Fa
cul. to às partes, em lO dias, formularem pedido de 
quinhão." Macapá, 20.02.95. 

PROC. NR 1.916/94 - SEP, JUD, LITIGIOS! - A.. : &.A.,do 
N. (A.dv, Vara de Jesus Pinheiro), R.:J .N.do N.~ 
EAQHQ:" Diga a A., em cinco dias, especificando • 
suas provas.!," Macapá, 20.02.95, 

P~OC. NR 1.858/94 -DIVERSOS -A.: T.L.C.(A.dv. Jg 
se Luiz Calandrini) . DESPACHO:" Intimação do a~ 
vante para o preparo do presente recurso." Maca:pa. 
23.02 . 95. 

PROC. N2 857/92 - ALIMENTOS - A.:A.,P.M.B. e outr~ 
rep. por E.M.M. (Adv. Ericláudio Alencar). R.:P.s . · 
S,B. (A.dv. Francineudo C. Marq~es), pESPACHQ: "Int,i 
mação do apelante para o preparo do recurso, 11 Ma
capá,23.02.95. 

PROC. N!! 2.130/ 94 - DI V .LITIGIOSO- A. :M,das G.D.L . 
(A.dv. Cícero B.B. Junior), R·.:G.B.L.(Adv. 1/ashin&, 
ton Caldas). DESPACHO:~ Especifiq_uem as pra;vEJ:s.I." 
Macapá, 21.02.95. 

PROC. N2 2,064/94 - SEP.JUD,LITIGIOSA - A. :J ,V.P, 
de A. (Adv. Vara de Jesus Pinheiro), R.:s .M.L. de 
A. (Adv, João Soares de A.l.wei da) . DESPACHO:" Venl:!!. 

·aos autos Registro de Casammento que obnste corr~ 
t a!Jlente o nome do A. I." Nacapá, 22.02. 95. 

PROC, N2 543/91 - INVl!:NTÁRIO .- A.:M.N.A. dos S. (A.,g. 
v. CÍcero Dorges Bordalo). DESPACHQ:K Informe e,iD, 
ventariante da existência ou não de bens sujeitos 
à colação e de dÍvidas do espÓlio. Após,. facult §. 
-se às pa.:ttes formularem pedido de quinhão.! , " M.lil 
capá, 21,02 . 95. 

'! AR/I DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUC sSSO:lS 
v _! Z DE DIREITO: Dr , ROMM&L ARAÚJO D~ OLIVSIRA 
CJCF ~ DE s :;CR~Tt.RIA: MARICI LDA SIROTH~AU 

:s;,_-p;;'!:Jn:NT3 D~ INT IMAÇÃO DO DIA 23 .02,95 , PARA CI
~NCL\ 'JAS PARTES ::; ADVOGADOS. 

3 ':NT:::~:ÇAS ID;!:NTICAS : 
PRO~. Nº 1.5 36/93- INV . D3 PAT.lrnNIDAD.:l Cfc ALTh!3N
TOS-:, .: G,B. 1 rep/ p/M .A .M .B, (Adv. João F.errei ra ) • 
n. ·:· ~..r . c . 

PROC . n2 1.815/94- SIW. JUDICIAL CON3~!i"SU.AL-AA. : F . 
J\ .S . '.'lá c. e/ou (Adv . Nil son Alves Cos tr:: ) . 
I'flOC . Nº 1. 912/94- ALVARÁ JUDICHL-AA . : I.rt.' . T. ~ou s 
rGp/p/I.lf! , T. (Adv . Hel oisa HC:)J.e na de Mene zes ) . 
F"lOC. N~ l . 930/94- HiV . D8 rAn~NIDADC: C/C AL~;'Jl'i
TOS- ,l. ,: F .DOS ~J.P . , r ep/ p/ J.DOS S.P.(Adv, José Ro
naldo Serra) . R. :R . DOS S.C. (Adv. ~dite Fereirados 
3ar:tos) . 
PROC . Nº l. 936/94-R:WISÃO D~ ALll.íZNTOS-A ,: J . D5: D. 
m · s .t:. (Adv. Wash ington Caldas ) . R, : J . A.DA s .:l.e/ 
cus , r ?Jp/p/M . 1.1l , DA s.n . (Adv. 3ri cláudio Alencar ). 
FROC . r;Q 1. 976/94- DIVlmSOS-A, :M . J . C .DE S, (Adv .Pau 
lo Sérgio Braga Teixeira ) •. R. : N, J .P .L. (Adv . Verã 
de Jesus Pinheiro ) . 
FROC . H!? 2 .120/94-J\LThl:lliTOS-A.: A . P .S ., r ep/p/ R . ~.! . 
F . S. (Adv.Paulo J osé Ramos). R.: R. N.S. · 
s;;;NT :>NÇA:"VISTOS 3TC . .. Julgo extinto o process o, 
sem julgamento do méri t o, nos termos do art . 267, 
I I I , do CÓdigo de Processo Civi l, eis QUe a par te 
autora , a inda que regularmente intimada , conforme 
prova dos aut os , de ixou d~ promover a t os QUe lhe 
competia , abandonando a causa por mais de t rinta' 
(30 ) dias ... P . R. I. " Mcp , .. . / 02/95 . 

PROC , Nº 2. 374/94-ALIMENTOS-A, :A.F .DA &. J:, r ep/ p 
S.A. A. DA C. (Adv, Vera de Jesus Pinhe i r o)·.R.: A. P . 
'DA S. S3NTENÇA: "VISTOS ~TC ••• Homologo por sente_!! 
ça , para que prod~za seus legais efeitos , a t ran
sação celebrada pel as part es nest3 s autos , nos 
t ermos do ac or do de fls. l O e , em consequência , 
tendo a mesma f or ça de sentença entr e elas , confor 

l
me a regra do Ar t. 1.025, do CÓdigo Oi vil , com m{' 
rito, j ulgo ext int o o pr ocesso, "ex vi" do Art. 
269 , inciso III , do CÓdigo de Pro~ Civil . Sem 
[cus:as , ante o pedi do de justiça gr atuita concedi 
do as fls. 07 da lide . P .R.I." Mcp , 14.02. 95 . 

PROC. Nº 2 :126/94-ZK:i:CUÇÃO DE ALTII!:lliTOS-AA. : A.. Z . 
DA S. e/ou, rep/p/V . Z.DA s .(Adv. Zlva Gomes e/ ou) 
R.:R,N.B.DA S, DESPACHO:" J . Vista aos autor esp::li' 
5 dias , .In t . " Mcp, 21. 2. 95 . 

PRQC , Nº 1 . 983/94- INVKNTÁRI O-A,:A. G.DE B.(Adv, CÍ 
cer a Bor ges Bor dal o) . R,:EspÓlio de RAIMUNDO G~tA 

f.9._U~ D3 ~O. Dil:SPACHO: " J , Trata- se de impugnacãÕ 
à nomeação de inventariant e , Assim , manifeste-se a 
inventariante em lO di as sobre a peça e documen - · 
t os , Int." Mcp , 16 . 2.95 . 

PROC. N!l 2.362/ 94- INV:lliTÁRIO- A. : T,G.DA R~A . , (Adv. 
Antonio Cabral de Castro). D3SPACHO:"J, Sim.Int ."' 
l'lcp , 17 . 2 . 95 . 

PROC, N!l Bl ?/92- INVENTÁRI O-AA,:A ,F,DA, S. e/ ous 
(Adv . Paulo Al berto dos Santos ). R ,: ~spÓlio de JQ 
sé Ale i xo da Silva. DESPACHO: "Manifestem-se os ~'E!:, 
deiros sobre o pleito de fls . 97/98 . Pr~ zo : 10 ' 
dias . Int ." Mcp , 20. 2 . 95. 



Macapá, 07-03-95 

PROC, Ng 1.384/93- INV1NTÁRIO-A ,:A .S.P . SKNTlNÇA : 
"VISTOS 3TC. Homologo por sentença, os cálculos de 
fls , 40 y, Intime-se a parte obrigada para que qu:!:_ 
te o d~bito. P . R.I." Ucp, 16.02.95 . 

PROC . NR '.? . 315/94-R~OÇÃO DE INV~TA!H.;NT~A .: L:F
AP. R.:l .A,B. (Adv. João Ferreira dos Santos).S~l 
TlfNCA: "VISTOS lTC, . , PlLO Ul'OSTO, julgo improce
dente o incidente de r emoção e mantenho e invent~ 
riante ~.A .B . no careo. Sem custas . P . R. I." Ucp, 
15.02. 95. 

rROC. N!? 2.433/95-ALVAR~ JUDICIAL-A .: V, S .G.A . (Adv. 
E'lávio Costa Cavalcante). S::NTlNCA:", , . Isto pos
to, o que mais dos autos consta, com fundamentona 
legislação indicada , defiro o pedido para autori
zar o saque da importância deposita1a 3m nome do 
falecido pela autora, senhora V,S . G.A. Sem custas 
porque a requerente está às expensas da Defenso -
ria rÚblica do Estado. P .R, I ," J,:cp, 14.02. 95 . 

O PRSSlNTg 1XP:::DI:tNT3 S ::HÁ PL'"BLIC ADO KA FO!r:A Dt. 
L:::I 3 AFIXADO NO LOCAL D:S COST'Jr.~~ . DADO ~ P.\3SADO 
NZSTA CIDADE DE J,'.ACAPÁ, CAriT.AL DO ~S'rA DO DC' Ar:A
PÁ AOS VINTS E TRJ:S DIAS !)O ~:j:s DE F3VlR3IRO DE 
HUM MIL NOVEC:INTOS 3 NOV~TA 3 CINCO , 

21 VAJI.A DE !OOLIA, ÓRP'XOS E SUCESSOES" 

PRAZO: 20 dias 
~UTOR: 

ml: 

PROCESSO: 
AÇ!O: 
!'INJ.LIDADE: 

SEDE DO JU1zOI 

l1illM.AQ12 

MINISTÉRIO PttBLICO 
MARIA DE JESUS HILÁRIO NOGUEI
RA. 
1.954/94 
RDOÇXO DE INVENTARIANTE 
Intima9ão da ré para1 no p razo ' 
de 05 (cinco) dias, defender
se e produzir provas sobre o 
requerimento do M.P. às na.02 
/03 . 
EdifÍcio do Porum, 21 Vara de 
Pam!lia, Órfãos e Suceesõea,Av. 
Fab, 1737, centro. 

21 VARA DE PAMiLIA, ÓRPXOS E SUCESSOES 

PRAZO: 20 d ,as 

AUTOR: 
ml: 
PROCESSO: 
AÇ!O: 
PINALIDlDE: 

SEDE DO JU! ZO: 

MINIS~RIO PrtBLICO 
SEBASTIANA FERREIRA SANDIM 
2 . 290/94 
REMOÇXO DE I NVENTARIANTE 
Intima9ào da ré para1 no prazo 
de 05 (cinco) dias, defender
se e produzir provas sobre o 
requerimento do M.P. às fia , 
02/03 . 
EdifÍcio do Porum, 21 Vara de 
Família, Órfãos e Sucessões 
Av. Pab, 1737, centro. 

21 VARA DE PAM1LIA, 6RFXOS E SUCESS0ES 

PRA.ZO: 20 dias 

AUTORA: 

Rtul 
PROCESSO: 
AÇ!O: 
FINALIDADE: 

SEDE DO JUtZOI 

CELIANE DO SOCORRO G6ES P~ 
TE, rep. por MARIA DO CABMO 1 

PEREIRA. GÓES 
ANTONIO ABREU PARENTE 
1.950/94 
EXECUÇXO DZ ALIMENTOI 
Intima9ão da autora para) nc 
prazo determinado de 48:00 ~ 
ras, promover o andamento de 
!aito, sob pena de extin9ão. 
EdifÍcio do lorum, 21 Vara de 
Pamília, 6rtãoe e Suoeseões 
Lv. Pab. 1737, centro. 

DIÁRIO OFICIAL 
}I Vara Cr1minal da Capi taJ. · 

EDITAL DE CITAÇAO 
Prazo: 15 dias. 

DE: JOSé ALCIDES DE OLIVEIRA, brasileiro, sol 
teiro, natural de Ipuiera-CE, filho ,de 
Antcnio Alves de Oliveira e de ~isca Cesaria 
de Oliveira, residêrcia e profissií> ign)radas; e 
J01D .Al.GJS'ro DE OUVEIRA, brasileiro, CasaOO, co
rrercimte, natural d BragalÇa-PA, filho de Luiz 
Augusto de Oliveira e de Danina Martins de Olive_! 
ra. 

fiNALIDADE: Citação para defemerem-;e na~ Penal 
nR 01.313, piqX~Sta pelo Ministerio P\.t>lico EsUr 
à..lal, por violação ao art. 171, "~t" • c/c art 
29 e 71, bem cam carparecerem a este Juizo oo 
dia 'Zl/rrarço/95, às 12:00 horas, para serem inte_!: 
roga00s e responderem aos demais tenros do Proce2 
so-crirre, sob pena de revelia. 

SIDE 00 JU!ZO: FÓrun de Macapá, 1• Vara Cr1minal ,siu 
à Av. Fab, 17'57 - Santa Rita. 

-..>P. 2a ~ 4/t::u·~) 
Dr. MÃR{Õ~ro ~ ·. 

Juiz de Direi to 

EDITAL DE OOIMAÇN:l 
Prazo: 5 dias. 

DE: ANSEl.Kl PEREIRA DE OUVEIRA, brasileiro, solteiro, 
natural de ~, filho de Deusdele Tanaz de 2 
liveira e de RainulCia Pereira de Oliveira, ajudan
te de pedreiro, re!lidêrcia ign)rada; e ~ 
PEREIRA DE OUVEIRA, brasileiro, solteiro, natural 
de Mac~AP, filho de Deusdele Tanaz de Oliveira 
e de RainulCia Pereira de Oliveira, braçal, residen 
cia ignorada. -

FINALIDADE: Intimação para coostitlJ!rem oovo defensor 
oo prazo de. "cincg dias", na Af;ao Penal Prql2Sta 1 

pelo Ministerio Publico Est,aà.Jal, por viol~ ao 
art. 157, § 22, I e II do CPB, tendo caro vitimas 
RDfiVANOO JARDIM LIMA e sêtflA RIBEIOO DIAS, em fa
ce da renD:ia tácita do advogado coostit:uido. 

SIDE DO JUizo: FÓrun de Macapá, 11 Vara Criminal , sito 
à Av .• Fab, 17'57- Santa Rita. //" 

Mac~AP 1 23 de feverei2 de 1995/ 

Dr. J~fcr~ ·· 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇk) 
Prazo: 15 dias. 

DE: J<EÉ VERIAOO BRAGA, brasileiro, natural de Fortale 
za...a:, CasaOO, filho de Wilsoo de Souza Braga e de 
Maria de l..Qurdes Alves Braga, em lugar incerto e 
..ro sabido. 

VÍTIMAS: MAtai. DE JESUS CAVAJ.J:;I.,NfE (fatal) e BENEDI'l'O 
<D'ÇALVES CAVAJ.I;I..NfE. 

FINALIDADE: Citaçoo para defemer-se 111} Ação Penal n2 
01.396, proposta pelo Ministerio Publico por viola 
çoo aos arts. 121, § 32 e 42 e 129, § 6R c/c art: 
135 do CPB e art. 32 e 34 do DL n2 3.688, de 03.10 
.41, bem caro CCJ!l)areCer a este Juizo oo dia 22/ 
março/95, às 12:3J horas, para ser interrogado e 
reSjX'flder aos demais tenoos do processo-<:rirre, sob 
pena de revelia. 

SEDE 00 JU!ZO: FÓrun de Macapá, 11 Vara Criminal, sito 
à Av. Fab, 17'57-Santa Rita. 

Mac~AP, 23 de fevereiro de 1995/ J 
. 4'/// ).«,A/J.-Jdl_/ . . 

Dr. MARIO El.JZEBIO 'MAIJ.J~ · 
Juiz de Direito 

VARA DA I NFÂNCIA 8 DA JUVENTUD8 

COMARCA DE MACAPÁ 

JUIZ DE DIR8ITO: DR. CÉSAR AUGUSTO SOUZA PER8IRA 

CHEFE DE SECRETARIA: CLAMY B.O. BANDEIRA BARBOSA 

EXPEDIENTE DIVERSOS DO DIA 24 D8 FEVEREIRO DE 1995 

PARA CIÊNCIA DAS PARTES E ADVOGADOS 

PROC8SSO N9 1.321 /B- AUTOS DE REVOG. DE G.R~ 
REQUERENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA 
ADOLESCENTE: A.P.S. 
ADVOGADO: DEFENAP 
DESPACHO 

Vistos ••• 

1. Revogo o 1', despacho dó f'/.s , 02 , dos Autos 1 pol'qUlUito 
o mesmo desatende o pl'ocedimento vigente no ECA; 

2. Junte-se cÓpia das peças de fts . 02/03/06/08 e 09 , 
do pl'ocesso arquivado, para instl'Uil' o pl'esentB Feito; 

3. Venha, OUtl'OBSim, O endel'eÇO 6 O pedido de citaçÔlJ 
da mtie biotógica da mtmOl', para efeito dB citcu;ãó; 

4. ApÓs o quB, cite-u a pl'og~mitol'a era Adotesc611te 
para contBstar, no pl'a.so tegat, p6na ds confissÕD f<tcta 
quanto a matél'ia de fato; 

5. A seguil', l'BmGta-se ao SFSO, para estudo de caso; 

6. Finaunsnts, "vista" ao M.P, para opinamcmto; 

7, Dnigno às 08:30 hs, do dia 30. 03.95, para instl'UÇÔD 
do Feito. 

INT. 

NO QUF ALUDE AOS PROCESSOS ABAIXO FOI PROFERIDA A SEGUINTE 
DECISÃO: 

PROCESSOS Nfls 422/B, 390/8 , 404/8 , 508/8, 389/8, 538/8 
AUTOS DE INFRAÇÃO SOCIAL 
SFNTENÇA' 

Pág. 07 

Vistos, 6t c • •• 

Isto posto, utingo a BZ~ÔD 
nos tsm10s do An. '194, I, do CPC, dôtemrinando ó ~iva
mento do Proc6sso, com as caut6l.as ds sstil.o. 

P.R.I 

PROCESSO SIN - AUTOS DE INVESTIGAÇiO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTE INFRATOR: S.N. V. 
ADVOGADO: DEFENAP , 
DECISÃO INTERLOCUTORIA 

Vistos, 6tc ••• 

Posto isto, apÓs as foroma.tidad68 
de sstil.o, promova a Escl'ivaninha do Ju~zso a l'61116Ssa 
doe Autos ao CazotÓl'io Diatl'Wuidol', para os utt6l'ÍOl's8 
fins de dil'ei~. 

Cumpl'a-u. 

PROCESSO SIN - AUTOS DE ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE: TREM DESPORTIVO ~UBE 
ADVOGADO: DR .. EDEVALDO SOUZA 
DESPACHO 

Vistos""" 

1• R.· 6 A-se; 

2. Venha aos Autos o valol' era causa, bem assim a autol'i
zcu;ÕD dos pais bial.Ógicos dos Adol6scent6s, pa1'a a 
pa:rticipaçÔD en cel"tam6 d6 betua; 
3 .. A seguil', ao M.oP; 

4" ApÓs, c te .. , para de libel'at;ÔD• 

PROCESSO SIN -AUTOS DE ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE: CiRCULO MILITAR DE ltACAPÁ 
ADVOGADO: DR.o JOSÉ CHAGAS ALVES 
DESPACHO 

1 .. R.• 6 A-S6j 
2.. Venha aos Autos o instl'lllll611to pl'ocnaoatÓl'ia, bem 
assim o valol' da causa; 
3.o A seguil', ao M.oP, pa1'a aposiçÔD de parecel'; 
4.o ApÓs, cts.o, para detibel'at;~J 

PROCESSO N!l 1 .. 3'18/8 - AUTOS DE ADOÇiO 
REQUFRENTES: JAIRO TRINDADE JOMAR E IRACEMA S• OLIVEIRA 
CRIANÇA: E .. D .. J.oS• 
ADVXADA: DRA• JOANA D'ARC ALVES BOTELHO 
SENTENÇA 

Vistos, 6tc ...... 

Isto posto, n:tingo o pl'OC6sso 
sem jutgam611to do mél'ito nos t6l'IIIOS do Al•t.o 26'1, Inc.o 
IV e VI, do CPC, d6t6mrinando qu6 aWS o tl'ânsito em 
jutgado da decis~ o pl'ocesso seja azoquivado com as 
cautelas de estil.o .. 

PROCESSOS Nfls 032 E 036 - AUTOS DE EXECUçiO DE SENTENÇA 
DECIS~O INTERGOCUTORIA 

Vistos, etc ...... 

Posto isto sou pol' condicicnal' 
o cumpl'imento da m1dida sÓcia-educativa apticada aos 
Ado'l.ssc611t6s a 6fetivp. comprovcu;~. pol' pa1't6 da Insti
tuiçÕD, dos BnCargos a qu6 alude a t6gislo.ç~ em voga... 

Ci611tifique o M •• p .. _ 
Ofici6 a FCRIA 
Cwnpl'a- se.o 

PROCESSO Nfl 1•323/B - AUTOS DE ALVARÁ JUDICIAL 
AUTOR: FERNANDO NATOS DE ltELO 
CRIANÇA: P•F.oG.;N.o 
ADVOGADO: DR.o ALDENOR SALES S.o FONSECA 
SENTENÇA 

Vistos, etc.o.o.o 

Isto posto , s:t:tingo o COl'l'6nte 
Feito, sem jutgamento do mel'ito, nos termos do Al't.o 
267, VI, ele Art.o 329, do CPC• 

Com o tl'ânsito em jutgadO da 
decia~, arquiv~se os Autos, com as f omatidades 
legais .. Sem custas, pol' impel'ativo tegal .. 

P.;R.oi 

PROCESSO Nfl 047 - AUTOS DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTE INFRATOR: E •• S.•L.· 
ADVOGADO: DR. LUIZ ALMENA BONFIM 
DECISi O INTERLOCUTÓRIA 

Vistos, etc •••••. 

D6 cel'to qu6 os fins p6l'seguidos 
no Estatuto M6710l'iata I'ÚÍO m6 sÕD d6 todos desconh6cidos, 
o que, necessariamente, I'ÚÍO m6 autoriza a franquear 
um benefkio prematUI"o, ao Infl'atol', que 6Bt~ Cumpl'indo 
a medida apeia-educativa aplicada pol' 6ste Julr.o, 
a m6710s de doia meses, j~ tllndo, inctusive, gozsado 
íú} bene/kio de passar os f6stejos natatinos em CompaM'Íjl 
dos seus familiares, sllndo C6rto , no 611tanto , tambem 
acrescel' que a (ll'avidade da inj'l'aç~ aliada a foma 
com que foi consumada, com l'equinte de pe1'V6sidade, 
co-autol'ia e oou ttcu;ÕD. d6 cac4ÍV6l' , l6Va, de sobl'e/11a716ira, 
a pesar no nleu deciaol'io, qu6 , neste ato, m6 l'eS6l'VO 
para apl'eciar ~ pedido, arés o cumprim611to m/.nimo 
de 2/3 (dois tel'ÇOB) do pel'J.Qdo iniciat de ssia m6SB8 
de ezecuçÔD da ~edida sÓcio-educativa ds intsrnaç~ .. 

Ci611tifique o M. P.· 
Oficie-se.• 
Cumpra-se •• 

PROC8SSO N!l 011 - AUTOS DE EXECUÇiO DE SENTENÇA JUDICIAL 
AUTORA: JUSTIÇA P(ÍBLICA 
ADOLESCENTE INFRATOR: N.,N.,S .. O.• 
ADVOGADO: DR. JORGE WAGNER C .. GOMES 
DECISÃO INTERGOCUTÓRIA 

Posto isto , hei pol' bem PRORROGAR 
a medida spcio;-educativa apticada_ ao Infl'atol' at; 
o timits mi!Zimo prsviato no para(ll'afo 5!1, do Al't.• 
121, do ECA, anotando , ds logo, que o mesmo dev6 sel' 
611gajado no pl'OJIO de 24 hol'aB, na l'eatizsat;~ de tarefas 
(ll'atuitae 6 ds intel'esse g6l'al a cargo da Institui,çÕD, 
que, doNvants, fica obl'igada a tmdsl'eçar l'statÓl'ios 
m611sais a sst6 Julao, bem assim comunicar, incontinenti , 
qua'/.qusl' inadaptcu;~ à medida aplicada, cujo 611611tuat 
d68Cumpl'imertto aoanetar~ da imediata CGnVel'B~ era 
medida e tl'tl718fel'Bnoia d8 l'egime para INTERNAÇÃO• 

Intime-se o M .. P.· 
Oficie-se a ~IA.o 
Cientifique o Adolescente 

6 seu R6pr6sentante l6gat. 

NO QUE ALUDE AOS PROCESSOS ABAIXO FOI PROFERIDA A 
SEGUINTE DECISi O: 

PROCESSOS Nfls 001, 021 , 031 , 036, 037, 038, 020, 029./)28 
AUTOS DE EXECUÇiO DE SENTENÇA JUDICIAL 
SFNTENÇA 

Vistos, etc .... 



~acapá, 07-03-95 
Posto isto, hei por bem REVOGAI('- · 

a medida sÓcio- educativa apLicada ao Sentenciado, 
deteminando a extinçlio do processo e seu consequentE 
arquivamento, com as cautelas e comunicaçÕes de estiLo •• 

P.•R.·J 

PROCESSO Ng 419/B E 420/B - AUTOS DE INFRAÇÃO SOéJAL 

AUTORA : JUSTIÇA PUBLICA 
RÉ:U: CASA DA SERESTA 
ADVOGADO: DR. JOSÉ: WIS CAGANDIIJNl 

SEN1'E:NÇA 
Vis tos , etc . •• 

-Isto posto, extingo a execuç~o 

nos termos· do Art . 794, T, do CPC , determinando o arqu~
mento dos Processa; e seus apensos, com as cau/;e las de 

estilo. 
P. R. T 

PROCESSO NQ 050 - AUTOS DE EXECUÇÃO DE SE'NTt:NÇA JUDICIAL 
AUTO/IA: JUSTIÇA PÚBL ICA 
ADOLESCENTE INFRATOR: t:.ll. M. 
ADVOGADO: DR. JOSÉ: STDOU MJCCJONE 
SSNTF:NÇA 

Vi::;to:J, eLe .. . 

Por t udo quanto fora visto, 
e mais não dito, me vejo obrigado a liberar compulsoria
mente o Sentenciado dos encargos inerente a medida 
sÓcio-educativa que lhe fora tributada por este Juizo , 
prosseguindo-se, outrossim, a execuçao, no que aLude 
ao. Adolescente que ainda não se viu credor das benesses 
legislativa do ECA. 

P.R. I 

PROCESSO Ng 1. 2:l1 I B - AUTOS DF. ADOÇÃO 
REQUERF.NTE: MArli A IIEN TWF.S SF:MBl.ANO GONÇAl. VES 
CRTANÇA : M. V. F. S. 
ADVOGADO: /JEFENAP 
SEN1'E'NÇA 

Vis tos, etc • •• 

Posto isto, r econhecemos expres
samente que os direito:; deferidos por l e i foram amea_çados 
ou violados por falta e/ou om1:ssão dos pais biologicos 
do menor, nos termos do regradq_ no Inc. TI, do Art. 
98 da Gei 8. 069/90, em consequencia do que decretamos 
a 'perda do pátrio poder dos entes naturais do menor , 
nos moldes do Art. 155 a 763, do mencionado dipLoma 
legal e, em ato cont{nuo , acolhemos o. pedido de adoção 
do Infante M. V. F. S., mediante conf erencia ao Adotado, 
do nome da Adotante, assim como de seus ascendentes. 

Expeçam-se os mandados de cance
lamento do r egistro originaL e do novo assentamen~o 
da Criança no Registro CiviL~ consignando-?e a proibiçao 
de serem fornecidas informaçoes ou certidoes , bem assi;!r. 
da respectiva origem do ato, salvo expressa autorizaçao 
judicial nesse sentido. 

P. /1. T e, certificado o trânsito 
em julgado arquive- se observadas as formalidades legais. 

NO QUE AWDE AOS PROCESSOS ABAIXO FOI PROFERIDA A SEGUIN
TE DECISÃO: 

PROCESSOS Ngs 847/B , 1.314/B, 1. 382/B, 1. 383/B E 1. 384/B 
AUTOS DE TNVES1'IGAÇÃO SOCJ Al. 
SENTENÇA 

Vistos, etc ••• 

Isto posto, homologo para que 
produza seus devidos efeitos Legais a R~MISSíiO ministe
rial, concedido como forma de exclus(lo do Processo,
nos termos do Art., 26 ele 181,§ Jº do ECA, determinando, 

outrossim, que independentemente do t rânsito em julgado 
da decisão, os Autos sejam arquivados com as formalidades 

de estilo. 
P. R.I 

PROCESSO Nº 712/B - AUTOS DE ADOÇtiO 
REQUE'REN1'ES: ADTLSON N. DOS SANTOS E DF.NTSI': P. OOS SANTOS 
CIIT ANÇA : S. S. T. 
ADVOGADO: 011. JOSENJWO DI': OLIVI-:1/!A CUJMAR 
SENTENÇA 

Vúi tos, etc . . . 

fieito sem julgamento 
r egular arquivamento, 
da guarda deferida por 

I si o poM.o, 
do merito, 

subsistindo, 
er;íe rluizo. 

P./1. 7 

extingo o corrente 
determinando o seu 
eontudo, 0[; ef eitos 

PROCESSO Ng 1.192//J- /111'1'05 OF.' INVI•.'f;'I'IGAÇfiO SOCIAl. 
AUTORA: ,JUSTIÇA PUBLICA 
ADODESCEN1'ES TNI"RATO/If.'S: W. H. V. i'.' ,/./!. H.J. 
ADVOGADO: DEFENAP 
CAPI'I'Uf,AÇiJO PF.NAD: ART. 155, § 1", TNC. IV, DO C.P. /! 
SEN1'ENÇA 

Vi:; i o:;, e/. c .- •• 

Posio isto , julgo PARCIM.W:N•n· 
PROCEDENTE a llepre:;eniação Minist.er1:al de fls . OP./03, 
para aplicar aos Adolescen t es W. H. f . e ,J.i?.li. ,/ •. , a 
medida sÓcio- educativa de UB/\'RDADI': ASSTS?'IIJA, peLo 
prazo minimo de 06 (seis) mtWP.s, nos Lermos do Art . 
118, do i':CA, recomendando , outrossim , que os técnicos 
com asr.ento no Abrigo MunicipaL Marluza Ara:.jo acompa
nhem, auxiliem e orientem os Adolescentes , mediante 
remenaa de reLat.Ór1:oa t r imer;f.r'aia a ente Juir.o . 

Com o trân::iLo em julgado da 
deci~ãoj arquive- :;e o Pr·oce:;~;o, eom a.c; cautela:; de 
esti lo , confeccionando-se o ,; Auto:; de exeeuçiio de medida 
sÓcio- educativa. 

1'. 11.1 

PFIOCF:SSIJ N° 1. /87 /IJ - Ali'/'IJ,'J DI': TNVI':S'rTGAÇ'iO SOCI AL 
AUTO/IA: JUS'F!ÇA PU8TJCA 
AUO/,F.'SCENTE INI-'RA'I'OR: K •. /I . C. 
AIJVOGADO: Di?. 1-'RANCJNE.'UOO MATIQUt:S 
CAP/1'Uf,AÇl o Pt,'NA/,: AI!'/'. ?.I J, /JO C. P. IJ 
SF:NTENÇ'A 

Vi:; tos , etc ..... 

Tsto posto, .julgo IMI'l?OCEDENTF.' 
a Representação Ministerial, nos t er mo:; do Art .. 189, 
1 V, do i': CA, por in e xis i ir pY'ova de t e r o A do lescenie 
concor•rido para a prática do ato infracional , determi nan
do outros:-;ú, , o arquivamento do Feito , independentemente 
do trânsito em julgado da. decisiio. 

P. ll. I 

PROCt'SSO Nº 1.-3~4/11 - AUTOS m; Af,VAIIÁ JUIJIC/A/, 
REQUERENTE: DAVI D QUIRINO DOS SANTOS 
CRIANÇAS: P. D.·S •. Q. S.· F. OUTROS 
ADVOGADO: DEFEIIAP 
SEN7'ENÇA 

Vintoa , etc ...... . 

Jato posto, extingo o Processo 
sem juLgamento do mérito, determinando o r egu2ar arquiva
mento dos Autos. 

P.-R.-.T 

DIÁRIO OFICIAL 

PROCESSO Ng 1 •• 304/B - AUTOS DE GUARDA S RESPONSABILIDADE 
REQUERENTE: MINTSTERIO PIÍBLICO 
CRT ANÇA : JJ.,o •. 
ADVOGADO: IJEFENAP 
SF.NTE/IÇA 

Vistos~ e~c~ a · .. • 

Isto posto, extingo o corrente 
Feito , sem julgamento do merito, nos termos do Art. 
26?, IJ e ni, do CPC, determinando o seu regular arqui
vamento com as cautelas legais. 

l'.•R •• I 

PIIOCESSO Ng 306/B - AUTOS DF: JNVESTTGAÇÃO SOCJA[, 
AU1'01?A : JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOT,ESCEN2'E:S TNFRA1'0RES: M •• s .. s.. E P. s.,s. M 
ADVOGADO: DEFENAP 
SF:N'l'F.NÇA 

Vistos , etc •••••. 

Adoto como relatÓrio o ,judicioso 
parecer ministeriaL de fLs.· 14 9 , acrescentando que 
o E'eiio U>amitou em ,Juizo sob a rubrica de invest igação 
soóal, nlio obstante o fim per>seguido nllO tenha sido 
outro, senão, a apLicação de medida de proteção especifi
ca aos então Adolescentes , pelo que ju Lgo satisfatoria
mente prestada a tuiela estatal, extinguindo o Processo , 
medianic aeu regular arquivamento , observadas as cautelas 
legaú. 

P.•R.·I 

PIIOCt:SSO Ng 1.·258/B - AUTOS DE BUSCA I>' APIIEt'NStiO 
RF.QUf.f!EN7'E: MZNJS'l'E'RlO PIÍBL.TCO 
SENTENÇA 

Vistos , etc ••••. · 

Tsto posio, extingo o l"eiio 
sem julgamento do mérito, no:; t ermos do Art.· ?.6?, Vi, 
do CPC, determinando o r egular arquivamento do l'roees:;o, 
com a:; formalidades de praxe. 

P.· R.·I 

PROCESSO NQ 6SJ !B - AU'l'OS DE TNVES'I'TGAÇ"ÂO SOCTA[, 
AUTORA : JUS1'1ÇA PÚBLICA 
ADOLF:SCEN'l'E INFRATORA : J.,C.•S. 
ADVOGADO: DEFE'NAP 
SEN'fF:NÇA 

Vistos, etc ...•. 

Isto ponto , extingo o corrente 
feito, determinando seu arquivamento , independentemente 
do trânsito em julgado da decisão. 

P.·R •. J 
PROCESSO Ng 8.96/B - AU2'0S DE I NVESTIGAÇAO .'JOCfAL. 
AU1'0RA: JUSTTÇA l'IÍBl.ICA 
ADOGESCENTF. I NFRATORA: M.·C.· 
ADVOGADO: DEFENAP 
SEN'l'ENÇA 

Vistos, eic.·.·.· 

Tsto posto , concedo a IIEMTSSÀO 
a Adolescente , como forma de exclusão do processo, 
nos t ermos do Art .· 126, parágrafo (,nico, da Dei 8 .-069/90 , 
determinando, outrossim, o arquivamento dos Autos , 
apÓs as formalidades legais.· 
PROCESSO S!N - AIJ1'0S DE GUARDA I': RESPONSABILIDADE 
Rt:QUERENTE: TEIIEZINHA SOARES DA SILVA 
CJ/TANÇA: A •• s.,c .. 
ADVOGADO: DRA., SONIA SO[,ANGE MARTINS MACTEL 
DESPACI/0 

Vistos •• •• J 

J ., R., e A-se ; 
2., Emende- se a Inicial, no decêndio legal , sob pena 
de ex tinçlio do processo sem julgamen~o do mérito; 
J.1 A seguir, cite-se o pai bioloq_ico da menor, para 
apresentar resposta, com as advertencias do Art .• 285, 
do CPC, no prazo de 10 dias; 
4., ApÓs, ao SESO, para estudo de caso; 
Ea\ Adiante, "vir;ta" ao MP, para opinamento; 
6., Designo , de logo, às 09:15 hs, do dia 06.,01.9.S , 
para ins t ruçlio do Feito.1 

IN1'.t 

PIIOCI'.'SSO Ng 1.-2.31/B - AUTOS DE ADOÇ{.O 
REQUF.RF:NTES: MOIICY {)!\' r. IRA NOB!?F.' F: ODI':Nl C!': DA S.• SER/IA 
CIIIANÇ'A : A .• B.S.,M.• 
ADVOGADO: IJ/1.• FT.ÍtVIO COSTA CAVAT,CANn · 

SI':N1'ENÇA 

Posto isto, reconhecemos expY~es

samente que os direitos deferidos pOY' lei foram amea_çados 
ou violador, por faLta e/ou omi3são do:; pm:s !J1:olog1:cos 
do menor, nos termos do r egrado no Tne. TI , do Art •• 
.98, da De1: 8.-069/90, em consequência · do que decretamo~; 
a perda do pátrio poder dos entes natura-i!; do menor, 
nos moLde!; do Art ., 155 a 16.3, do meneionado diploma 
le{jaL e, em aio eonti.nuo, acolhemos q pedido de adoçtw 
do lnfanie A.•B •• S.,M, median te conferencia ao Adotando , 
do nome dos Ado~anir.f: , a:;nún como de ;;eus ascend(~nt.es .. 1 

Expeça-se o mandado de cancela
menio do r egist ro , original e do novo, a:wen iamento da 
Criança por intermr.dio de car ta preca/.çria :zo i l ustrado 
Juizo da Comarca de Almeir im/PA, para inserçl ro da senl.en
ça constitutiva des t e Juizo no CartÓrio "G/JF:/11/A" , '!_a 
ComaY'ca do ,Ju;zo deprecado , consignando- se a proi !J içao 
de :>e r em fornecidas i nfoY'maçÕea ou certidi;es, bem aaa1!" 
da r espectiva origem do ato , salvo ex pr essa au/.oY'izaç(ro 

judicial nesae s entido.• • . 
r.,/1.1 r e , eer tif1:Cado o t ransüo 

em ju lgado aY'quive- se observada:; as formaL'!:!àdes-"b,egai:;., 

- ' I 
' ( .. u---Y'é.- , . 

Dfl., dSAi? AU~- squ-;_,~ l'f.'REIRA 
Ju iz TituLar da Vara da lnfancw e da ,/uv<mtude 

da Com~ca de MacapÓ 

Ordem dos Advogad~ 
~ 

Conforme ~~arme EstetutáriA , da Le i nP 

O.qGG/ 9 t1, tomo ruh lico r,ue r efluereu in!ic:rL; ;o ~~\Pl[\~::: :: T r\fl ' 
no r,uedm de AdvoGados , da Ordem dos /\dvooa dos dn "ra•;i 1 -
s ecçeo do Estado do .osnapá , a .'\dvosoda 1\!ll[Tt: M/\R!/\ T /\V 1\W:S 

F'1Pi':C'l 
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'.l:lcapá- .AP, 06 de ""'rço de 1995. 

EDIT ,~L ------

Confo rme "-Jo rma Estntu tÓriu, da Lei nQ I) 

70f3/911, torno pÚ!J1 i co quP requereu in~.cri ';FJo rr:~vrr;~~H .J\ , no 

'/uAdm de Mvo[fldn''• da Ordem dns 1\dvo~ados dfJ r rosi l-~e~ -

·;iio Cn f'-:t -.drJ do 1\m~p" , o ~"\1 c:harel ~~~f1Crl.'l r['lT Tfl .\ [_r >\L 

. ! ., . /, 
Vr. Car!oJ-~•Q•Jio Ur~ d( 0/iocl;a 

Pro•ldonle do OAB 1 AP n• 17~ 

I INEDITORliAiS I 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movirnentação de :V1crc;1donas 
crn Geral de 13clém, convoca todos os associados em pleno gozo de seus direi tos 
sociais, para participarem da Asscmbkia Geral que será realizada no dia 07 03 95 
em sua sede social Trav. Rosa Moreira n'' 623. Telegrafo. às 09:00 hs em I' 
convocação com 2/3 dos associados ás 09:30 hs. com qualquer número_ segunda c 
última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. I" Leitura do 
Edital do TRT da 8' Região publicado no D.O.E. do Pará c Amap:\ dia 27.0 1.95. 
2·' Eleição para composição da Lista Trípl ice para escolha de titulares c suplentes 
de Juizes Temporários representantes dos trabalhadores para o triênio de 
investidura 1995/!998 nas 14 JCJ de 13clém/Parú . ANTONIO fERREIRA 
SANTOS · Presidente 

SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO 
PARA. · CGC-04974.333/000 I ~ 72 

EDITA L DE DIVULGAÇ.ÀO 

Comunico a quem interessar possa, qu~ no dia 17/02/95, em sua sede social. sito 
na Rua Tiradentes, 67 s/205, nesta cidade, a Assembléia Geral deste Sindicato, 
reunida extraordinariamente as 18:30 horas, em segunda convocação, elegeu. as 
Lista Tríplices para Juiz Classista Temporário (Titular c Suplente) representante 
dos empregadores, para as Juntas de Conciliação c Julgamento de Belém, Junto ao 
TRT da 8' Região, cujas composições são as seguintes: Lista Tríplice Titular 
MÁRIO EMÍLIO ALVES MIRANDA. HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA 
SILVA c fRANCISCO OMAR FERNANDES. Lista Tríplice Suplente JOS É DE 
LUCA FILHO, FRANC ISCO OMAR FERNANDES c HENRIQUE JORGE 
RIBEIRO DA SILVA. Belém, 06 de março de 1995. fRANCISCO OMAR 
fERNANDES ·Presidente 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COi'viÉRCIO DO MUNICÍPIO DE 
C:\STANI·IAL 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO 

O Presidente deste Sindicato, no uso de suas atribuições legais c csta!lltárias, 
toma público o resultado da Assemblcia Geral Extraordinária, realizada no dia 
22/02/95, de acordo com os Editais publicados nos dias 08/02 c 09/02/95. nos 
D.O.E .. do Pará e Amapá, respectivamente. em sua sede provisória_ situado à 
Trav. Maximino Porpino, 30 12-Ccntro, nesta cidade de Castanhai-PA_ onde 
foram eleitos os Srs. FERNAl\DO CÉLIO MARQUES PEREIRA_ JOSE 
RIBAMAR MAGALHAES c PAU LO SÉRGIO ANDRADE SOARES. pnmc1ro. 
segundo c terceiro lugares respccti,·amentc como Membros Titulares da L1sta 
Triplicc para o preenchimento da Vaga de Juiz Classista. como tamb0m elegeu os 
Senhores FERNANDO CÉLIO MARQUES PEREIRk JOSÉ Rll3i\\'I,\R 
MAGAI.I IÃES E PA lJLO SÉRG IO ANDRADE SOARES, como ~lembras 
Suplentes da referida Lista Tripilcc. atclldCiidO o que dispõe o ATO n" 515. de 
14/09/94 . do T S.T .. c Edital publicado no dia 27/0 1/95_ do T.R.T da R" Rcgi5o. 
Castanhai-PA. 23 de fevereiro de 1995. FERN1\NDO CÉLIO \ •1ARQUES 
P EREIRA ~ Presidente 

Edital de Dl\'ldgação · Co11formc edital do TRT da X·' Regtào publicado 11 0 D.O. 
do Estado do Par;i c Amap:i do dia 27.0 I 95. Sindicato dos Estivadores c 
Trabalhadórcs em Estiva de Mi11crios do Estado do Pará. Av1so resultado das 
eleições realizadas no dia 02 03.95. na sede social à llla Gaspar Vi3na. n" 2·1·1. às 
09:00 horas em obediência ao Edital publicado D.O. do Estado do Pará do d i:~ 

17.02 95. errata dia OI 03 .95 Edital de Convocação pubhcado no D.O do Estado 
do Amapá dia 24 .02.95 foram eleitos para compor a lista trípl tcc para o tnên10 
95/'JX para as JCJ de 13clém para titulares de Juiz Classista tcmporáno 
representantes dos trabalhadores os senhores Emanud do Nasc11ncnto 11atalha. 
Jo5o Crisostomo 13arbosa do Naseimcmo c Carlos Fernando Gonçah·cs da Sd ' a 
foram clcnos pJra suplentes Emanncl do Nascuncnto flatalha_ Jo;io C mo.l!omo 
Barbosa do Nascimento c Carlos Fernando Gonçalv es da St!' a Bclónl'ar:i_ 
03.03.\l.i - Edivaldo do Nascimento Baralha· Presidente. 

i\ AG HO INDUSTRIAL SANTANA S/ i\ - To r n n p Lll>l i co t:ll<' 

r eceb e u d a COORilENADOfU h F:ST/\ DlJA L DO i-:U O ••.r.:l \1 H\ 
TE-CEt-1/\ - /\P o Licença l'r é v i. a NºOO J / gc, , rlest i nfldf! 
a c r i açao , abate e fri qcr i fic a ç ão de a v es , rom 
i nstalações si l uadas n o ~lunidpio de San w n o. , '2 
L a rio do /\rnap~ . 

S;mtarw / 1\ f' , OG ele ma rç o rle 1' ?9 ':, . 

COMPANHIA FERRO- L IGAS DO AMA P' - CFA 

Torna pÚbJ i c! o que r f-?Cf3belJ da r. no r dena r~~ ~·l i a r 5 
t ad ual du Meio Ambiente - [I MA /AP , a R en nv~ç~o d ~ 
~ ua L ir· ""';'~ de Operação, r e l o p razo do 730 ( set e 
r.entos o t rinta ) di a s c orrioo,; , <l contar li e ;: ] rle 
fevur ,; ir o rle 1 '19? , par a a produ~ão rl e ligas d a 
Ferro Mang a n ês Alto Car t,ono ( F eMnAc), FP. rro Si lf 
cio Man ~Rnês (r eSi ~n) R Fe rro Cro mo Alto Carbo n o 
( FeCrAC ), n a Av . Santana, '•29 , mun i c{ p io rle S an t ? 
n~, [sta do do Am ap~ . 

EXTf1AVJ O DE DO ";LJ'.:E'~T. JS 

A Fi r'mll P{)\!TE I R'.'ÃO t; 1---: TA. LTOA . , eSLdt.clr~ iüJ ~ fo. _. 1 

::â.ndi do \ 'c·1des, l.JSJ Tnsc r i tu no ·-=:GC nº C.:J . :'?0 . ~~'7 /ilr~·Cl-r-··/ 
e Inseri ;;ão Estaduc:ll nº 03 . 001 . 55f-7 , C:om•.nica o Extr CJ•.•io' 

de \Jotns Fiscai s de r,·e r c a dorias Recebidns, n9 s f?U:l , C7n.-:') , 
(i705 , 'i706, 6719 , 6730 e 6738 . 

Macapá- Ap, 05 de ma~o de 199'i. 
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Secretârió d& Estádo da :F~ei\da i ' ·· 

SÉltGTO JOSt MENEZES DE OLIVEIRA 
SecretárW de Estado da EduC<lção e Cultur-a 

CARLO~ NILSON. DA CóSTA 
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.MANOEL ANTÔNiO DIAS · 

Cheie da Casa MUítar 
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CARLOS ALBEllTO SAMPAIO CANTUÁRIA 
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IDLTON GONÇALVES RWEIRO 

[Poii'UBxeeiitlvctl 
RESOLVE. 

Autorizar RUY GUILHERME SMlTH NEVES, Diretor Geral do 
Departamento de Estradas de Rodagem, para viajar da sede de suas 
atribuições, Macapá-Ap, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar de 
uma reunião de apresentação e discussão do projeto de revisão do Plano 
Nacional de Viação -.PNV, no dia 09 de março do corrente ano. 

Eln, __ 2_1_/ ~/_..:;9:.::::.5 __ 

JOX) ,l>,[lfHfQ RIRiruS C'AF'IJEliiE 

Governador 

DECRETOS 

DECRETO No 0285 DE 07 DE MARÇO DE 1995. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da 
Constituição do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4' da Le1 n' 
00 11 de 12 de maio de 1992 e tendo em vista o contido no Oficio n' 
0579/95-GAB/SEAD, 

RESOLVE: 

I'- Conceder o adiantamento em nome de MARIA LUIZA DO 
ROSARIO ALMEIDA, Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, nos 
tennos do ítem 111, parágrafo único do artigo 2' da Lei n' 0011, de 12 de 
maio de 1992. no valor de R$-1 000,00 (Hum Mil Reais), destmados a 
custear despesas miúdas de pronto pagamento com material de consumo e 
serviços de terceiros, visando a manutenção e administração da Secretaria 
de Estado da Administração 

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

3° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de Recursos 
FPE-1 O I, P;ograma de Trabalho n' 03070212 122, nos Elementos de 
Despesa 3120 00 - Material de Consumo, o valor de R$-600,00 
(Seiscentos Reais) e 3132 00 - Outros Serviços de Terceiros, o valor de 
R$-400,00 (Quatrocentos Rea1s) 

4' - O responsavel pelo adiantamento deverá apresentar prestação 
de contas, dev1damente homologada pelo titular do órgão, na Secreta na de 
Estado da Fazenda, dentro de I O (dez) dias, contados do ténnino do prazo 
de aplicação constante do Item 2' 

Macapá, 06 de março de 1995 

·\ ... TÔ~IO ILDEGARDO GOMES DE ALENCAR 
Governador em Exercício 

DECRETO No 0286 DE 07 DE MARÇO DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribUições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII. da 
ConstitUição do Estado do Amapá. 

RESOLVE 

Retificar o Decreto n' 0269, de O I de março de 1995, publicado no 
Diáno Ofic1al do Estado do Amapa, sob o n' 1024, de 02 de março de 
1995. que passa a v1gorar com a seguinte redação 

··Autonzar RuY GUILHERME SMITH l"EVES, Diretor Geral do 
Departamento de Estradas de Rodagem, para viajar da sede de suas 
atnbuições, Macapá-AP, ate a cidade de Belém-Pt\, a fim de participar de 
uma reunião de trabalho, nos dias 06 e 07 de março do corrente ano" 

Maca pá, 07 de março de !995 

ANTÔNIO ILDEGARDO GO:\IES DE ALENCAR 
Governador em Exercício 

DECRETO N' 0287 DE 07 DE MARÇO DE 1995. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das 
atribuições que lhe são confendas pelo art1go 119, inc1so XXV da 
Constituição do Estado do Amapa, 

RESOLVE 

Designar CARLOS ALBERTO MENESCAL RAMOS, Chefe do 
Nucleo Setorial de PlaneJamento, Código COS-I, para exercer 
acumulatlvamente e em substituição, o cargo de Diretor Geral do 
Departamento de Estradas de Rodagem, durante o impedimento do 
respectivo titular, nos dias 06 e 07 de março do corrente ano 

'vlacapá, 07 de março de 1995 

ANTÔNIO ILDEGARDO GOMES DE ALENCAR 
Governador em Exercício 

DECRETO No 0288 DE 07 DE MARÇO DE 1995. 

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

Macapá-AP, 07 de março de 1995 

ANTÔNIO ILDEGARDO GOMES DE ALENCAR 
Governador em Exercício 

DECRETO N' 0289 DE 07 DE MARÇO DE 1995. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÀ,usando das 
atribu1ções que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da 
Constituição do Estado do Arnapa, 

RESOLVE. 

Designar CARLOS ALBERTO MENESCAL RAMOS, Chefe do 
Núcleo Setorial de PlaneJamento, Cód1go COS- I, para exercer 
acumulallvamente e em substituição, o cargo de Diretor Geral do 
Departamento de Estradas de Rodagem, durante o impedimento do 
respectivo titular, no dia 09 de março do corrente ano. 

Macapá, 07 de março de 1995 

ANTÔNIO TLDEGARDO GOMES DE ALENCAR 
Governador em Exercício 

DECRETO No 0290 DE 07 DE MARÇO DE 1995. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da 
ConstitUIÇão do Estado do Amapá, e tendo em v1sta o que consta do Ofic1o 
n' 0196'95-SESA, 

RESOLVE 

Retificar o Decreto n' 0252, de 24 de fevereiro de 1995, publicado 
no Diana Oficial do Estado do Amapá sob o no 1022, de 24 de fevere1ro de 
1995, que passa a vigorar com a seguinte redação 

"Autorizar GILSON UBIRATAN ROCHA, Secretário de Estado 
da Saúde, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-Ap até a cidade 
de Brasilia-DF, a fim de participar da Reunião do Conselho !\acionai de 
Secretanos de Saúde - CONASS, bem como tratar de assuntàs de interesse 
da SESA JUnto ao Ministerio da Saúde e Fundação Nacional de Saúde, no 
penado de 12 a 18 de março do corrente ano" 

Macapá, 07 de março de 1995 

ANTÔNIO ILDEGARDO GOMES DE ALENCAR 
Governador em Exercício 

DECRETO No 0291 DE 07 DE MARÇO DE 1995. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art1go 119, inciso XXV, da 
Constituiç~o do Estado do Amapá, e tendo em vista o disposto no anigo 
6", da Lei n' O 165, de 18 de agosto de 1994, e o contido no Oficio n' 
105/95-GABVCEMA, 

RESOLVE 

Nomear MARIA JANETE GÓES CAPIBERIBE para compor o 
Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, como representante da 
Assemble1a Legislativa, na qualidade de Suplente, em substituição a JEFRI 
HIPPOLYTE 

Macapá, 07 de março de 1995 

ANTÔNIO ILDEGARDO GOMES DE ALENCAR 
Governador em Exercício 

Casa Civil 

Ratifico na forma do art. 26 
aa Lei ng 8.666/93 . 

JUSTIFICATIVA N2 0012/95-CACI 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação 
Pedido de Cotação n2 0043/95 
Firma: SEVEL - SEVERJ VEÍCULOS LTDA 
Valor Estimativa: R$-2 .500,00 (DOIS MIL E QJIN:-IENTOS REAIS) 

Justifica- se a inexigibilidade do ato licitatÓrio pa 
ra a contratação de serviços prestados na manutenção e co~ 
servação de veiculos da Casa Civil do Governo do Estado dÕ 
Amapá e seus órgãos na responsabilidade da Casa ~ilitar
CAMI , durante o exerclcio de 1995, tendo em vista a· SEVEL
Severo Veiculas Ltda, ser a única Concessionária da Chevro 
let nesta cidade, havendo portanto inviabilidade de competi 
ção, cuja ação Administrativa encontra amparo legal nÕ 
CAPUT do artigo 25 da Lei n2 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, ClJlllre-se assim, as exigências do artigo 26 da Lei 
acima mencionada . 

A aprecia:;ão do EX!OO. Sr . 
Governador com o parecer 
favoravel desta CPL. 
Eln, _22_1 ~:.:;95:__ __ 

BIRACY DE JESUS GUIMARAES 
Presidente da C?L/GEA 

~lacapá-AP, 11 de janeiro de 1995. 

JIÁRIO JA.'Ult .nr.Á 
Chefe da DAA/CACI 

~at1fico na forma do art. 26 

da Lei n2 8.666/93. 

Eln_2_1_/ 02 1 __ 95 __ 

JUSTIFI~ NQ 0013/95-cACI 

Assunto: Inexigibilidade de Lic1tação 

Pedido ~ Cotação nQ 0010/95 

Firma: N.H. T. IDIELARIA E 'IURIS!() S/A 

Valor : R$-5 . 000,00 ( Cinco Mil ~ea.s) Est1mativo 

Justifica- se a inexigibilidade do ãto licitató_ 

rio para a contratação dos serviços de fornecimento de ali_ 

mentação e hospedaria à autoridades em visita ao Governo do 

Estado do Amapá, durante o exercÍcio de 1995, tendo em vista 

a N. H. T. Hotelaria e TUrismo, ser a Única Empresa da Rede 

Hoteleira desta praça a oferecer serv1ços de restaurante, ha 

vendo portanto invtabtlldade de competição, cuja ação Admi 

nistrativa encontra respaldo legal no CAPUT do artigo 25 da 

Le1 n2 8. 666 , de 21 ele junho de 1993, CUI!pre- se assm, as 

exigências do artigo 26 da Lei acima mencionada. 

~lacapá-Ap, lO de Janeiro de 1995 . 

MM.ro J1\NSm .nci 
Olefe do DM/CACI 

A apreciação do Exmo.Sr. 

r,overnaãor can o parecer 

favorável desta CPL. 

Em,~~~ 

BIRACY DE Jl>.&5 GJlMMÃES 
Presidente da CPL/GFA 



Macapá, 08-03-95 

Procuradoria Geral 
do Estado 

RATIFI CO NA FORMA DO ART. 26 dê 
Lei Nº 8 . 666/93. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

JUSTIFICATIVA Nº 001 /95-PROG. 
Assunto : Inexigibi l i dade de Lici tação 
Pedido de Cotação nº . 019/95 ~ • 
Firma : CO!.fi>ANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AM'IPA-CAESA 
Valor : R$ 5. 000,00 

Justifica- se a inexigibilidade do ato li 
citatÓrio para a contr atação dos serviços de for 
necimento de, água para a Procu~adoria Geral do E~ 
tado do Amapa , durante o . exe rcicio de 1995 , tengo 
em vista a Companhia de Agua e Esgoto do Amaoa
CAESA, ser a Única Empresa nesta praça a fornecer 
os referidos servi ços , t~ndo s eus preços e tari Cas, 
esti oulados oel o Poder Publ i co , havendo portanto , 
inviabli lidade de compet i ção , cuja ação administ r a 
tiva encontra ampar o legal no "caput" do artigo 25, 
da Le i n2 8 . 666 de_zl- de junho de 1993 

( \ 

Macapá- Ap , 01 de feve reiro de 1995 . 
\ 

;-:. ") 

.. ' ... ..._ \ ·- ~ 
RUBEN BEMERGUY 

Procurador Geral do Estado · 

RATIFICO NA FORMA DO ART. 26 da Lc. 
Nº 8 . 666/93. 

JOÃO ALBERTO RODRI GUES CAPIBERI BE 
Governador 

JUS 'r i FICATIVA Nº 002/95-PROG. · 
Assunto : Inexigibi lidade de Licitação 
Pedido de Cotação Nº 01 2/95 . 
Firma : COt4PANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA. 
Val or : R$15 .000 , 00 

Justifica- se a inexigibilidade do ato li 
citatÓrio~ara contratação dos serviços de forneci 
mente de energia ~l~trica para a Pr9curadoriaGer~ 
do Sstado do Amapa, durante o exercício de 1995 , 
cendo em vista a Comoanhi a de Ele tricidade do Ama 
pá-CEA, ser a Única E~presa nesta praça a fornecer 
os referidos servicos , tendo seus preços e tarifas , 
estioul~dos pelo PÓder PÚblico , havendo oortanto , 
inviabilidade de comoetição, cuja ação administra
t:.va encontra amparo legal no "caout " do artigo 25 
da Lei 8 . 666 de }-}-d<e _jl:.nho de 1993 . 

\ 
Macapá- Ao , 0 1 de fevereiro de 1995 . 

RUBEN BEMERGUY 
Procurador Geral do Es Lado 

Comi$são Permanente 
de Licitação 

<.DITA:. JS -:C!'.N>A DE ?RSÇOS N2 012/95 - CPL/GEA 

O OOVE:<:-JC 00 ESTADO 00 Al'..JAFA , aéravés da sua CO

~lSSÀC ?E~VANENT~ DE LICITAÇÃO , tor~a pÚblico para co~he-

c::.r:.e:Jto dos interessados estar realizando LICITAÇÃO pela 

"odaliàade de TOYADA DE PREÇOS, do tipo Menor preço , no 

dia e horário a seguir relacionado : 

MA:'-!OEL RAIMU1'iDO MELI:'iDR<\ LOPES 
Diretor-Interino 

MANOEL RAIMUKDO ~tr:Lil'I'DRA LOPES 
Chefe da Dívis.'io [ndustriai 

ALBERTI~A SILVA PERElRA 
Chefe da Divi~ão Administrativa 

EDSO:'l ROBERTO tiA sitvA dDRJAO 
Chefe da Dívisão de ComhcializaÇão 

Sede: Rua Cândido Mendes. 458- Centro 
Fone: (096) 2 12-2134.212·2135 . 

212-2l36, 2 l2-2 137e 212-2 138 
Fax: (096) 212·2 104 
Telex: 96-2361 
Cep: 68.900-100 - Macapá-AP 

DIÁRIO OFICIAL 

TOMADA DE PREÇOS NQ 012/95 - CPL/GEA -. CONTRATA

ÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO 

ESTADO , conforrre anexo I e II , dia 24 .03 .95 às 10:00 horas . 

o edi tal poderá ser obtido na Av : Fab, 0087 , sala 

21 da SEAD , das 07 :30 às 13:30 horas , rrediance o pagamento 

de R$ 10,00 {DEZ REAIS) . 

,/ il 
/ ', 

r1acapá-AP, /)7 de març9 de 19951 

/ /4#(/(/ift1 . , ' . 
\.~-~".:- -B!~ér DE JF.SUS GUH1ARÃt.~/ 

Presidente da CPL/GEA/1 

E.D:TAL DE CONCORr<Êi,CIA N2 006/95 - CPL/GEA . 

O mVERNO DO ESTADO DO M-!APÁ , através da SUil C0-

1•i!SSÃO PERI>IJIJ•Jt.NTE DE LICITAÇÃO, torna pÚblico, para conhe

cirrento dos interessados , estar realizando LICITAÇÃO pela 

rrl"ldalidade de CONCORRÊNCIA PÚblica, do tipo Menor Preço, no 

dia e horário a seguir relacionado : 

CONCORRÊNCIA NQ 006/95 - CPL/GEA - AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS ALIHSNTÍCIOS PARA SUPRir·iENTO DO PRCG;(Ai'lA ESTADUAL 

DE ALIMENTAÇÃO ~SCOLAR rAE/AP , Confor~~ anexo I , dia 10 .04 

95 às 10:CO horas . 

O edi tal poderá ser obtido na Av: Fat, 0087, s~ 

la 21 ca SEAD, das 7:30 às 13:30 horas, mediante o pagarrAn

Lo de RS 10,00 \dez reaiSJ . 

Macapá-AP , o6 de Harço de 1995 
.-

- - -- , / / '/: , .x, r· . 
/ /; ,. /; / I I ~'-- .. : /. . / ' / '.{ í<,.c "' / / ........ .. ....... ,_ .. 

BIRAéY DÉ JESUS GUIHARÃES 
Presidente da CPL/GEA 

1 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Administração 

PORTARIA 
No 093/95-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMfNISTRAÇÃO do 
Govemo do Estado do Amapá, ·usando das atribuições que lhe são 
conferidas através do Decreto n° 022, de 02 de janeiro de 1995, 

.RESOLVE 

Designar SÔNIA MARIA MONTEIRO VALENTE, Chefe 
da Divisão de ContTole de Pagamento, código CDS- 1/DRII/SEAD, 
para viajar de Macapá sede de suas atri buições, até a cidade de 
Brasíl ia-Df, a fi m de participar da Reunião no Ministério de 
Administração e Refonna do Estado, relativo a Implantação do 
Módulo de Lotação n O' SIAPE, no período de 2 1 à 23.02.95. 

Macapá, 20 de fevereiro de 1995. 

JARDEL ADAJLTON SOUZA NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA 
N" 094/95-SEAD 

O SECRETÁRJO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atTibuiçõcs que lhe são 
conferidas através do Decreto n° 022, de 02 de janeiro de 1995, 

RESOLVE: 

Designar DINALDO PEREIRA DA TRINDADE, Agente 
Administrativo, para responder pelo Cargo de Chefe da Divisão de 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICL.U. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

· Assinatura Trimestral . . . . . . . . 
· Assinatura TrimestralJCom remessa P ostal. . 

R$ 21,81 
R$ :-15,65 

PREÇOS DOS GABARITOS OU LAUDA PADRÃO 

- Modelo I ... .. . .. . 
·Modelo Il .. . . 
. Modelo ITI . . . .. . . 

.. . ·· ... .. .. . .. RS 
< . . '. ' .. R$ 

R$ 

REMESSA DE MATÉRIA 

0,20 
0,25 
0,40 

As matérias a serem publicadas no Diário Oficial somente 
serão aceitas se apresentada$ nas laudas padrão do DIO (Mo
delo I, IT, Ill), encaminhadas através de Oficio ou Memorando. 

Pág. 02 

Controle de Pagamento, DRH/SEAD, durante o impedimento da 
titular no período de 21 à 23.02.95. 

Macapá, 20 de fevereiro de 1995. 

JARDEL ADAILTON SOUZA NUJ\'ES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA 
N° 095/95-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas através do Decreto (N) n° 0295, de 18. 12. 91 e Decreto 
n° 1497, de 16.1 0.92, resolve REMOVER 

Servidora: EDI LEUZA DOS SANTOS CARDOSO 
Cargo : Agente Administrativo, Classe "C", Padrão li. 
Da : Secretaria de E.;tado da Administração - SEAD. 
Para : Secretaria de Estado do Trabalho c da Cidadania-

SETRACI 
Oficio : 002/95 - SETRACI, 

Macapá-AP, em 20 de fevereiro de 1995. 

JARDEL ADAJL TON SOUZA NUNES 
Secretário de Estado da Administ ração 

PORTARIA 
N" 098/95-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que· lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 057, de 06 janeiro de 1995, publicado 
no Diário Oficial elo Estado do Amapá, de n° 0988, do dia 09 do 
mesmo mês e ano, c tendo em vista o que consta do Oficio n° 
0071 /95-DIO/SEAD, 

RESOLVE: 

Designar o servidor JOÃO GOMES LOBA TO, para exercer 
em substitu ição, a função de confiança de Chefe da Seção de Artes 
Gráficas e Acabamentos, código CD!-2, do Departamento de 
Imprensa OficiaVSEAD, durante o impedimento do respectivo 
titular, que entrou em gozo de férias regulamentares, no pedodo de 
O I a 20 de fevereiro de 1995. 

Macapá-AP, em 22 de fevereiro de !995. 

JARDE L A DA IL TON SOUZA NUNES 
Secrct:írio de Estado da Administração 

PORTARIA 
N" 101/95-SEAD 

O SECRET ÁRJO DE ESTADO DA ADMfNISTRAÇÀO do 
Govemo do Estado do Amapá, usando das atribuiçõss que lhe são 
cqnferidas pelo Decreto n° 057, de 06 de janeiro de 1995, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Amapá, de n° 0988, do dia 09 do 
mesmo mês e ~no, r. tenrlo em vista o que consta do Memorando n° 
05/95-DLP, 

RESOLVE: 

Designar o servidor CARLOS JORGE SAMPAIO CAN
TUÁRJA, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais. 
Classe "C", Padrão I, pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto 
Território Federal do Amapá. para exercer a função de confiança de 
Chefe da Central Telefônica do Governo. Código CDI-2, da Divisão 
de Apoio Administrativo-DANSEAD, a contar de 22 de fevereiro 
do ano em curso. 

ivlacapil-i\1'. em 02 de março de 1995. 

JARDEL A DAI L TON SOUZA NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA 
N" 096/95-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADM I\"ISTRAÇAO do 
Governo do Estado do Amapá. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto (\") n° 0295, 18/ 12/9 i e Decreto no 1497. 
de 16/10/92, c tendo em vista o que consta do Oficio 11° 0066/95 -
SETRAC!, 

RESOLVE: 

Colocar à disposição da Secretaria de Estado do Trabalho c 
da Cidadania-SETRACI, o serv idor JOSÉ JOUCIER PORTELA 
SAMPALO,ocupante do cargo de Agente de Polícia, classe 2", 
padrão I, pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto Território 
Federal Amapá, lotado na SEJUSP, sem prejuízo de seus 

PREÇO DE VENDAS AyuLSAS 

E.xemplar . . . . . . . . . . . . i • • . • . • . . . . . R$ 
Exemplar Atrasado . . . , . . . . . . . . . . . . . R$ 

P RÉÇO DE PUBLICAÇÕES 

0,43 
0,53 

Centím~tro composto em lauda padrão. , . Rli 1,93 
·centímetro para compor . . . . . . . R$ 2,14 
Página exclusiva . . . . . . Rli 230,92 
Proclama de Casamento. . . . . . . . . . . . Rli 4,29 
Ao DIO reserva-se o direito de recusar a publicação de maté
rias apresentadas em desacordo com suas nonnas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das: 07:30 às 13:30 horas e Das: 15:00 às 17:30 horas 



Macapá, 08-03-95 

vencimento mensais e demais vantagens do referido cargo. 

Macapá-AP, 21 de fevereiro de 1995. 

JARDEL ADAIL TON SOUZA NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA 
N° 099/95-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto (N) n• 0295, de 18112/91 e Decreto n• 
1497, de 16/10/92, resolve, remover: 

Servidora: MARIA NEURA DA PAZ BRITO 
Cargo : Agente Administrativo, Classe "A", Padrão V. 
Da : Defensoria Pública do Estado do Amapá -

DEFENAP 
Para : Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 

Esporte- SEECE. 
Processo: N° 2.00000907/94- DEFENAP 

Macapá-AP, 22 de fevereiro de 1995. 

JARDEL ADAIL TON SOUZA NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA 
No 102/95-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINlSTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo Decreto n• 022, de janeiro de 1995, 

RESOLVE: 

Exonerar a servidora SÔNIA GORETI TA V ARES MA TOS, 
do cargo de Assessor, código CDS-1 do Gabinete do Secretário de 
Administração. 

Macapá, 02 de março de 1995. 

JARDEL ADAIL TON SOUZA NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA 
No I 03/95-GAB/SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 022, de 02 de janeiro de 1995, 

RESOLVE: 

Designar D!NETE REGINA PANTOJA, para responder 
interinamente pelo Cargo de Chefe da Seção de Vale Transporte, 
Código CDI-2 no período de 02 a 08 de março de 1995, durante o 
impedimento do titular. 

Macapá, 03 de março de 1995. 

JARDEL ADAILTON SOUZA NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA 
No 104/95-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo Decreto n" 022, de janeiro de l. 995. 

RESOLVE: 

Exonerar o serv1dor MA1\0EL MESSIAS NASCIME TO 
DE OLIVEIRA, do cargo de Chefe da Divisão Administrativa, 
Código COS-I , do Departamento de Imprensa Oficiai/SEAD. 

\1acapá. OI de março de 1995. 

JARDEL A DA IL TON SOI.iZA NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA 
No 105/95-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo Decreto n" 022. de 02 de janeiro de I 995, 

RESOLVE 

Designar BENJAMIN MARSHAL PINHEIRO PAES, 
Motonsta de veículos Terrestres, classe O, padrão 111 pertencente ao 
Quadro de Pessoal do extinto Território Federal do Amapá, para 
viajar de Macapa-AP, sede de suas atividades funcionais até o 
Mumcípio de Amapá-AI\ a fim de tratar assuntos da Administração 
Amapaense. no período de 02 de 03 de 95 à 21 de 03 de 95. 

Macapá-AP, de fevereiro de 1995. 

JAROEL ADAILTON SOUZA NUNES 
Secretário de Estado da Administração 

SE FAZ 

POR ARIA ( N) Nº 006/9S- DAT/SEFAZ 

F~TABEI.ECE O VAlOR DA UNIDADE PADRÃO 
FISCAL DO ESTADO DO N~APÁ - UPF/AP, 
PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS TRI 
BUTOS DE SUA COMPETÊNCIA DURANTE O 

DIÁRIO OFICIAL 

MÊS DE MARÇO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA 
DO AMAPÁ, no uso das atribuiç~es que lhe sao co~ 
feridas por lei e de acordo como preceitua o ar 
tig~ 22 do Decreto n2 180, de 17 .02 .92 do Gover 
no do Estado . 

R E S O L V E : 

Art . 12 - Estabelecer o val or da 
Unidade Padrão Fiscal do Estado- UPF/AP em R$ 
19,78 (Dezenove r eais e setenta e oito centavos) 
para vigorar durante o mês de março . 

Parágrafo Único - A expressão mon~ 
tária da UPF/AP diária a partir deste valor,equl 
valerá à UFIR diária , editada pelo Departamento 
da Receila Federal . 

Art . 22 - Esta Portaria entrara em 
vigor na data de sua publicação, com efeito a 
partir de 1º de março de 1995 . 

PUBLIQUE-SE E ECUMPRA- SE . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA , em Macapá- AP , 
03 de março de 1995 . 

SÉRGIO JOSÉ MENEZES DE OLIVEIRA 
Secretário de Estado da Fazenda do Amapá 

' 

AUTARQillAS SOB REGIME 
DIFERENCIADO 

SENAVA 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N° 003/95 

Processo Administrativo N°: 28710.00024/95. 
Unidade Administrativa : Superintendência de Navegação do 

Amapá - SENA V A. 
Assunto 
Fundamento Legal 
Contratada 

: Inexibilidade de Licitação. 
: Artigo 25, caput. da Lei 8.666. 
: Marco Zero Turismo. 

Valor : R$ 505, 32 (Quinhentos e cinco reais e 
trinta e dois centavos) 

Justifica-se a despesa de R$ 505,32, para custear a 
aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Mcp/BeUMcp 
para ajende~ ao deslocamento de funcionários a serviço desta 
Superintendência no Estado do Pará. 

A presente justificativa tem amparo legal no art. 25, 
caput. da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, por haver inviabilidade 
de competição. 

Macapá, I O de fevereiro de 1995. 

ROSIVAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 
SJJ.ile!.~ ntend~nte 

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA 

r~ CODAP 

AVISO DE EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS NO 001/95- CPL/CODAP 

)EJETO 

ABERTURA: 
HORA 
LOCAL 

EDITAL 

Prestação de Serviços de Vigilãncia Osten 
siva em 08(oito) postos da CODAP , relaciC 
nados no Anexo II do Edital . 
22 de março de .l995. 
9:00 Horas. 
Sala da CPL/CODAP, situada na sede da em 
presa, ã Rodovia BR- 156 Km O, São LázarÕ 
Informações e Edital poderão ser obtidos 
no endereço acima, no horário das 7:30 
ãs 13:30h, no pe ríodo de 07.03 . 95 ã 21. 
03.95 . 

Para recebimento do Edital, os interessa 
dos deverão recolher na tesouraria da CODAP, a im
portãnc ia de R$ 10,00 (Dez Reais). 

Macapá(AP), 03 de março de 1995 

El iana Leitão de Pinho 
-President e da CPL-
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 11 VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 06 DE MARÇO DE 1995 

Juiz Federal MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Dir . Secretaria : Marcos AntÔnio Dourado de Aragão 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 
Procu r ador 
Executado 

Carta Precat . 
Requerente 
Procurador 
Requerido 

Ação Ordinária 
Autor 
A<)vogado 
R e 
Procuradora 

Desapropriação : 
Autor 

Procuradora 
Réu 
Advogados 

Ação Criminal 
Aulor 
Réus 
Advogado 

Ação Sumarissima: 
Autor 
Advogados 

Réus 

Advogado 

Ação Diversa 
Requerente 

Advogados 

Requerida 
Advogado 

93.0000318-6 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio Thé Cardoso 
ECON EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DO NOR 
TE Ltda 
"ApÓs o pagamento das cus tas da 
Arrematação pelo Arremat~nte , Exp~ 
ça-se Auto de Arremataçao. Intime· 
se . Mcp, 06 .03 .95. MARCUS VINICI 
US REIS BASTOS- Juiz Federal. " 

94 . 0001215-2 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio Thé Cardoso 
MÁRIO MILTON NORONHA FARIA E SOU 
ZA 
"Em face da certidão de fl . 25, 
verso e dos documentos de fls.26/ 
27 , suspendo o leilão designado 
para o dia 24 .03 . 95 e, bem assim, 
a ordem de remoção. 2 .- Intime - se 
a Fazenda Nacional para se mani 
festar sobre a verificação ou não 
do parcelamento da divida . 3 .- O
ficie - se ao Mm . Juiz Deprecante, 
info rmando-lhe <,Ja suspensão do 
leilao e da noticia do parcelamen 
to do débito . I . Mcp, 06.03 . 95 . -
MARCUS VI NICIUS REIS BASTOS- Juiz 
Federal." 

92.0000342-7 
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 
Cic~ro Borges Bordalo 
UNIAO FEDERAL 
Maria Madalena Carneiro Lopes 
"J . ,Aguarde- se o pagamento do Pre 
catorio. I. Mcp, 06 . 03 . 95 . -MARCUS 
VINICIUS REIS BASTOS- Juiz Fede 
ral." 

92.0001520-4 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBI 
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENÕ 
VÁVEIS - IBAMA -
Maria Benigna O. do N. Jucá 
COMPANHIA FLORESTAL MONTE DOURADO 
Luiz C~rlos de Carvalho R. Viegas 
e Andrea 0 egina dos Santos 
"Aguarde- se no Arquivo ProvisÓrio 
a iniciativa da Expropriada. Inti · 
mem- se . Mcp , 06 .03 . 95 . MARCUS vi= 
NICIUS REIS BASTOS - Juiz Federal. ' 
92 .0000619-1 
MI NISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
WALBER GUIMARÃES DA SILVA 
José Ronaldo Serr a Alves 
JORGE ELSON DA SILVA SOUZA 
Evaldy Motta de Oliveira 
"Intime-se o MPF para oferecer ra 
zÕ~s à apelação de fl. 260 . 2. -
Apos , extraia- se traslado dos au
tos , remetendo-se ao Eg. TRF- 11 
Região, eis que apenas dois dos 
Réus apelaram da r . sentença de 
fls . 216/223 . (CPP art. 601, §12). 
O traslado dar-se-à às expensas ' 
dos Apelantes (CPP art. 601,§22), 
Mcp , 06 .03 .95 . MARCUS VINICIUS RE 
IS BASTOS- Juiz federal. " -

92.0001644-8 
JOÃO PAULO MELO FARIAS 
Ruben Bemerguy e Manuel Feli zardo 
Pereira Cardoso 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA A
GROPECUÁRIA - EMBRAPA 
Itamir Carlos Barcellos 
IZAQUE DE NAZARÉ PINHEIRO 
"Aguarde- se no Arquivo ProvisÓrio 
a iniciativa do Autor . Intimem- se . 

·Mcp , 06 .03 .95 . MARCUS VINICIUS RE 
IS BASTOS- Juiz Federal." -

94.0001542-9 
FUND~ÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAPA - UNIFAP 
Paulo Celso Ramos dos Santos e 
Iac1 Pelaes dos Reis 
RÁD I O DIFUSORA DE MACAPÁ 
Valdemir Marvulle 
"Aguarde- se no Arquivo ProvisÓrio 
a iniciativa da Requerente. Inti 
mem-se . Mcp , 06 . 03.95 . MARCUS VI 
NICIUS RE IS BASTOS- Juiz Federal . " 

AUTOS COM DESPACHOS ID~NTICOS 

Exec .F iscal 
Exeqüente 
Procurador 
Executado 

Exec.Fiscal 
Exeqüente 
Procurador 
Executado 

93.0000333-0 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio Thé Cardo~) 
MADIESEL Ltda 

94.0000338-2 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio Thé Cardoso 
EGO EMPRESA GERAL DE OBRÀS S. A. 
"Aguarde - se no Ar~uivo ProvisÓrio, 



Macapá, 08-03-95 

r 

Exec. Diversa 
Exeoüent e 
AdvÓgado 
Executados 

Exe c . Diversa 
:::xeqüente 
Advogado 
Execu t ado 

nova manifes tação ·da Exeaüente . I n 
timem-se. Mcp, 06. 03 .95. MARCUS 
VINICIUS REIS BASTOS- Juiz Fede 
ral . 11 

95.0000041-5 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Samir Nacim Francisco 
BENEVRAN LIVRAMENTO DOS SANTOS e 
~!ARIANA FARIAS GONÇALVES BEZERRA 

95.0000052-0 
CAIXA ECONÔ~IICA FEDERAL - CEF 
Samir Nacim Francisco 
VALÉRIO ANTENOR PELIZZA 
"Man ifeste-se a Exeqüente sobre a 
cert i dão da Oficial a de Justiça 
(fls ... ) . Intime- se . 1•1cp , 06 . 03 . 95 . 
MARCUS VINICIUS REIS BASTOS- Ju i z 
Federal ." 

Yland . Segurança: 

AUTO COM DECISÃO 

95.0000089- 0 
HORIZONTE COMÉRCIO E REPRESENTA
ÇÕES Ltda 

Impetrante 

Advogado 
I mpe trada 

Ação Criminal 
Autor 
Réu 
Advogado 

Marce lo Cardoso Nassar 
DELEGADA DA RECEITA-FEDERAL NO ES 
TADO DO AMAPÁ 
"Vistos, etc . Presen t es os r equi
s i tos do art . 7º, I I da Lei nº 
1.533, de 31 .. 12 . 51, DEFIRO À LIMI 
NAR , a fim de que a Di gna Autori
dade Coatora expeça-se certidão de 
quitação de tributos fede r ais , des 
d~ que em desfa~or da , I mpe trante
nao conste qualqueL' debito r e la ci o 
nados àquelas exaçÕes . 2.- O fu~ 
mus bani iuris decorre do dispos 
to no art. 5Q ~·xxxrri e XXXIV, "b" 
da Constitu içao Federal, sendo 
certo que não obsta a emissão de 
dito documento o fato de que, em 
se tratando a I mpetrante de pes
soa jurldica , um àe seus sÓcios fi 
gure no quadro societário de ou= 
tra empresa que acaso possua debi 
to com a Receita Federal , por is
S2 que uma socieda~e , em regra , 
nao responde po r debitas fiscais 
contraidos por outra . 3.- O peri
cylum in mora, ~or seu tur no , ad
vem da circunstancia de que a re 
s i stênciê da Impetrada em expedir 
a certidao inibira a Impetrante re 
t omar parte em licitaçÕes e, em 
conseqüencia, de exercer liv remen 
t e suas atividades econÔmicas,sem 
que para tanto desse causa . 4 . 0fi 
cie-se à I lustre · Autoridade Coato 
ra, c i en t ificando- lhe des t a deci= 
são, requisitando seu imediatocum 
primento e, bem assim, o ofereci= 
men t a das informaçÕes no decêndio 
legal . Ao final ,colha- se a neces
siria manifestação do Minist~rio 
Pub l ico Federal. Publique;se. In
t i mem- se Cumpra-se. Macapa , 06 de 
março de 1995 . MARCUS VINICI US RE 
IS BASTOS- Juiz Federal . " 

AUTO COM SENTENÇA 

93.0000120-5 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
JOSIASALT 
Edson França 

"Vistos, etc ... -III- 15. -Por todo o exposto, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
a ação para o fim de CONDENAR o réu 
JOSIAS ALT nas penas do art. 171, capul do 
Código Penal. Atento às condições do art. 59, 
caput, da Lei Penal Material, ·passo à 
individualização da pena. A culpabilidade com 
que se houve foi significativa, eis que dirigiu seu 
comportamento, sempre e sempre, com vistas a 
atingir seu objetivo criminoso, não tendo 
praticado outros crimes análogos por absoluta 
impossibilidade. É primário, inexistindo nos 
autos notícia de antecedentes que o desabonem. 
Os motives, as circunstâncias e conseqüências 
do crime induzem expressiva reprovabilidade, 
visto que sua conduta acarretou prejuízos a 
inúmeros alunos do curso de Direito da 
Fundação Universidade Federal do Amapá, 
instituição de ensino superior na qual lecionou 
indevidamente por, aproximadamente, dois anos. 
16.- Tais as circunstâncias, fixo a pena base em 
3 (três) anos de reclusão. Tendo sido o ilícito 
praticado em prejuízo de Fundação Pública 
(UNIF AP), reconheço a presença da causa 
especial de aumento de pena prevista no art. 171, 
§ 3• da Lei Penal Material, razão pela qual 
aumento a pena base de I /3 (um terço), 
aplicando a PENA DEFINITIVA de 1 
(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, a qual 
deverà ser cumprida em regime aberto (CP art. 

. 33, § 2•, "c"). 17.-Atento à situação econômica 
do Réu (CP' art. 60) e ao comando do art. 59 da 
Lei Penal Material, fixo a pena de multa em 36 
(trinta e seis) dias-multa (pena base), a qual, 
submetida a operação idêntica àquela aplicada à 
pena privativa de liberdade, fixo em ~ 
(QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA. 
Estabeleço em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), 
importância equivalente a 1/2 (um meio) do 
salário mínimo de março, o valor de cada dia
multa (CP art. 49, § I 0), o que implica no valor 
total de RS 1.680,00 (um mil, seiscentos e 
oitenta reais), o qual deverá ser monetariamente 
atualizado até seu efetivo pagamento (CP art. 49, 
§ 2°). Transitada em julgado esta sentença, 
inscreva-se o nome do Réu no rol dos culpados 
e proceda-se à expedição das informações 
cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Macapá, 6 de março de 1995. MARCUS 
VINICIUS REIS BASTOS- Juiz Federal." 

DE 
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EDITAL DE CITAÇÃO : PRAZO DE 45 DIAS 
(art . 367 , in fine , CPP) ' 

DAVENAND SOOKHRAM, casado , pesca
dor, natural de Georgctown/Guiana 
Inglesa, nascido aos 30 . 09 . 63 , fi 
lho de Sookhram Badly e de Sookh:::: 
r am Janet , passapor te n2 46970 ~, 
e xpedido pela Embai xada da Re pu
blica da Guiana/Suriname , residen 
te na Carri ~ re Blanchard , Suzini:::: 
Cayenne/Gu iana Franc esa . 

FINALIDADE CITAÇÃO para defender-se na Ação 
Penal nº 95.0000088-1, prooostaoe 
l o Minist~rio PGblico Fede~a l ,p6~ 
violação do art . 299 do CÓdigo P~ 
nal, bem como comparece r a es t e 
Juizo para se r i n t errogado no dia 
05 de maio de 1995, G.s 14 : 00 ho
ras . 

SEDE DO JUÍZO Seção Judiciária do Amapá , 11 Va 
ra , Av . FAB, esquina com a Rua 
Leopo l do Machado - Cen t ro . 

Macapá , 06 de ma r ço de 1995 . 

MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Juiz Federal 

EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO DE 45 DIAS 
(art. 367 , in f ine , CPP) 

DE :JOCELMA BRITO PAULA, bras ileira, sol 
tei r a , nat ural de Macapá- AP , nas= 
da em 15 . 03 . 70 , fi lha de Eli as de 
Souza Paula e Fl oriana Brito Pau
l a , C.I. n º 024 . 412 . SSP/AP, resi 
dente na Carri~re Blanchard , Suzi 
ni-Cayenne/Guiana Francesa . 

FINALIDADE CITAÇÃO para def ender- se na Ação 
Penal n º 95:00000?8-1, pr oposta 
pelo Ministerio Publ ico Federal , 
por violação do ar t . 299 do CÓdi 
go Pena!, bem como comparecer a 
este Juizo para se r interrogada ' 
no dia 05 de maio de 1995, às 
14:00 hor as . 

SEDE DO JUÍZO Seção Judiciária do Amapá, 11 Va-
r a , Av . FAB , esquina com a Rua 
Leopoldo Machado - Centro . 

Macapá , 06 de março de 1995 

MARCUS .,VINICIUS REIS BASTOS 
Juiz Federal 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Cont~m o presente expediente 11 
feito s civeis, 02 crimi nais e Q2 editai s par a co
nhecimen to de despa~hos, decisao e sentença. 

' (\ 

r~acapa, ~~ü o de 1995 .. - . 

MARCOS ~!~BM~p')~I>VL~OI'RADO DI': ARAGAO 
Diret~ de Secretaria 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N~ 118/95 

O PRESIDENTE 00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI'l'ORAL 00 PJI.!::. 
PÁ, no uso de suas atri buiçÕes legais , e tendo em vista o 
àisposto no Art. 35, I da Lei nº 8.112, de 11 de dezeroro 
de 1990. 

RESOLVE : 

Art . 1~ - Exonerar a servidora ROSELY ASSUNÇÃO 
~ITRANDA, do Cargo de Assessor IV, CÓdigo TRE-DAS-102-4 
do Quadro de Pe~soal da Secretaria deste Tribunal , a con
tar de 06 de março de 1995. 

Art. 2~ - Publi que- sé e registre-se . 

Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Elei
toral do Amapá, em 02 de março de 1.995. 

Des. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 
Presidente 

PORTARIA Nº 119/95 

O PRESIDENTE 00 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 flJI.!::_ 
PÁ, no uso de suas atribuiçÕes l egais, e tendo em vista o 
disposto no Art . 9º, II da Lei nº 8.112, de 11 de dezenilro 
de 1990. 

RESOLVE: 

Art . 1~ - Norrear a Servidora ELIZABETH ROSA DE 
PAIVA, do Quadro àe Provimento Efetivo da Prefeitura J·•luni
pal de ~1acapá-AP , para exercer o Cargo em Comissão de Di~ 
tor de Serviço, CÓdigo TRE- DAS-101-4, do Serviço de Assis
tência Médico-OdontolÓgica, vinculado à Secretaria de Adm~ 
nistração deste Tribunal , conforme o anexo I- B da Lei nº 
8.868 , de 14 de abril de 1994 e Resolução nQ 100/TRE/AP 
de 14.12 .94 ; a partir de 02 de março de 1.995 . 

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

Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Elei~ 
toral do Amapá, em 06 de março de L 995. 

Des. WIZ CARLOS GOMES DOS SAN'IüS 
Presidente em ExercÍcio 
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PORTARIA Nº 120/95 

O PRESIDOO'E 00 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL lXJ AMA 
PÁ, no uso de suas atribuiçÕes legais, 

RESOLVE-: 

Art. 1º - Tornar sem efeito , cem fulcro no § 62 , 
Art . 13 da Lei nº 8 .112/90, a nomeação do candidato ANTONIO 
SILVESTRE CORDEIRO GOMES, para exercer o Cargo Efetivo de 
Técnico Judiciário , Nivel Superior, CÓdi go TRE-AJ-02l,Clas 
se C, Padrão II , do Quadro de Pessoal Permanente do Tribu= 
nal Regional Eleitoral do Amapá , realizada pela Portaria 
nQ 331, de 02 de dezembro de 1994, publicada no D.O.E. de 
06 àe dezembro de 1.994 . 

Art . 2~ - Publique-se , registre-se e cwnpra-se . 

Gabinete da Presidênci a rto Tribunal Regional Elei
toral do Amapá, em 06 .de março de 1.995 . 

Des. LUIZ CARios GOMES OOS SAN'l'OS 
Presidente em ExercÍcio 

PORTARIA Nº 121/95 

O PRESIDENI'E 00 TITIBUNAL REGIONAL ELEI'l'ORAL 00 AMA 
PÁ, no uso de suas atribuiçÕes l egais, 

RESOLVE: 

Art. 1~ - Autorizar os servidores JOSÉ BARROS DE 
VASCO!IK::ELOS JÚNIOR, Coordenador de Recursos Humanos e 
FERNANlXJ AN'l'ONIO FERREIRA LIMA, Chefe da Seção de Legisla
ção e Normas , a se deslo~arem da sede de suas atividades 
(~lacapá-AP) , até a cidade de Brasilia- DF, no per .Í.odo de 
07 à 11 .03. 95, com a f inalidade de participarem do treina
mento em Sindicância e Processo Admini strativo Discipl inar, 
a ser promovido pelo Centro Brasileiro de Formação Politi
ca. 

Art . 2º - Autorizar, aos referidos servidores, a 
concessão de passagens no trecho MCP/BSB/f•1CP e o pagamento 
de 04 (quatro) diárias e meia, para atender as despesas 
com alimentação e pousada naquela cidade . 

Art . 3º - Publique- se, registre-se e cumpra- se . 
Gabinete da Presidência do Tribunal Regi onal Elei

toral do Amapá, em 06 de março de L995. 

Des. LUIZ CARUJS GOMES OOS SAN'l'OS 
Presidente em ExercÍcio 

POR~utrA Nº 122/95 

O PRESIDENI'E 00 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 flM!::_ 
PÁ, no uso de suas atribuiçÕes l egais, 

RESOLVE: 

Art. 1Q - Transferir por necessidade d~ serviço , 
o oesfrute das férias relativas ac exerc.Í.cio de 1995, con
c~didas a servidora ANA 00 SOCORRO LÔBO DA SILVA, Ofici al 
de Gabinete , do periodo constante da Portaria nº 019/95 , 
de 10 de fevereiro de 1.995, para serem gozadas em data 
oportuna. 

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

Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Elei
toral do Amapá, em 06 de março de 1.995. 

Des. LUIZ CARLOS GOMES DOS SAN'l'OS 
Presidente em ExercÍci o 

PORTARIA Nº 123/95 

O PRESIDENTE lXJ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 PJI.!::. 
PÁ no uso de suas atribuiçÕes legais, e tendo em vista o 
co~tido no P.A. n~ 087/95, 

RESOLVE: 
Art. 1º- Conceder 15. (quinze) dias de Licença pa

ra Tratamento de Saúde , à Servidor a CRISTINA PEREIRA DA 
SILVA ~rA BRÍGIDA, à disposição desta Corte El ei toral , 
onde exerce a Função de Supervisara de Gabinete , no perio
do de 13 à 27.02 .9:, de acordo com o disposto no';\rt. 202 
da Lei nº 8.112 , d€ 11 de dezembro de 1.990. 

Art. 3~ - Publique-se e registre-se. 

Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Elei
toral do Amapá, em 06 de março de 1.995. 

Des. LUIZ CARLOS GOMES DOS SAN'IüS 
Presidente em ExercÍcio 

PORTARIA Nº 124/95 

O PRESIDENl'E 00 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 PJI.!::. 
PÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
contido no Requerimento protocolado sob o nº 4.936/95. 

RESOLVE : 

Art . lQ - Transfer ir, a pedido , o desfrute das ré
r i as concedidas a servi dora SANDRA PILAR SPERRY BRATTI , 
Secretária Judiciá.~ia, do periodo constante da Portaria 
nº 26S·/94, de 08 de novembro de 1994, publicada no D.O.E. 
de 10 .11 .94, para serem gozadas em dat a oportuna. 

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

Gabinete da Presi dência do Tribunal Regional Elei
toral. do Amapá, em 06 de março de L 995 . · 

Des. LUIZ CARUJS GOMES DOS SAN'IüS 
Presidente em ExercÍcio 
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!TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

PORT ARlA N" 05SJ95-.GABIPRESIDÊNCIA 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe conferem os 
artigos 14, inciso IX, do Decreto (N) n• 0069, de 15.05.91 c 
26, incisos VIII e XL VI, do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, o serventuário RAIMUNDO 
JOSÉ SILVA, do Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete 
do Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
constante do Anexo IV da Tabela do Grupo de Atividades de 
Confiança GAC.01, Código 101.3, Nível CDSJ-3, a partir de 
06 de março de 1995. 

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

Gabinete da Presidência, em 03 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO G~E'v-f1E QUEIROZ 

P~dentf f 
PORTARIA N" 036/95-GABIPRESIOÊNCIA 

O Desembargador :\lÁRIO Gl'RTYEV DE QUEIROZ, 
Presidente do Tribunal de J ustiça do Estado do Amapá. no 
uso das atribuições que lhe conferem os artigos 14, inciso IX. do 
Decreto (N) n• 0069. de 15.05.91 e 26. incisos VIII e :\'L\'!. do 
Regimento Interno. 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido. o serventuário VERIDI~'iO 
FERREIRA COLARES. da Função de Confiança de Chefe do 
Setor de Seleção e Aperfeiçoamento do Departamento de Pessoal. 
constante do Anexo IV da Tabela do Grupo de Atividades de 
Confiança GAC.02. Código 200.2, Nível FC-02. a partir de 06 
de março de 1995. 

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

Gabinete da Presidência, em 03 de março de 1995. 

Desentbargador MÁRIO GUn~ Qt:EIROZ 
Pr~fon:f v i 

PORTARIA N• 057 /95-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá. no uso das atribuições que lhe conferem os 
arttgos 14, inciso IX do Decreto (N) n• 0069. de 15.05 91 e 
26. incisos VIII c XL \1. do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Exonerar a pedido. o serventuário Al'Gl'STO 
CÉZAR PICA :'>IÇO TEIXEIRA, da Função Gratificada de 
Operador de Terminal de Computador do Gabinete do 
Desembargador MÁRIO GURTYEV DE Ql.'EIROZ. 
constante do Anexo IV da Tabela do Grupo de Atividades de 
Confiança GAC.02, Códtgo 200.1, Nhel FC-0 1. a partir de 
0610395 

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

Gabinete da Presidência, em 03 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO f'~ DE QUEIROZ 

~ld~ht~7 
PORTAR IA N" 058195-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá. no uso das atribuições que lhe conferem os 
artigos 14, inciso IX. do Decreto (N) n• 0069, de 15.05.91 e 
26. incisos VIII e XLVI, do Regimento Interno. 

RESOLVE: 

Exonerar, a ped1do, a Bacharela NÁDJA MARIA 
ALVES MADEIRA BARROS, do Cargo em Comissão de 
Assessora de Relações · Públicas do Gabinete do 
Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
constante do '\nexo IV da Tabela do Grupo de Atividades de 
Confiança GAC.01, Código 101.4, Nivel CDSJ-04, a partir 
de 06/03/95. 

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

Gabinet~ da Presidência, em 03 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO a6íJrvEJ DE QUEIROZ 
,~d~te 1 
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PORTARIA N" 059195-GAB/PRESIDÊNCIA 

. O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
Presidente do TriblDl81 de Jmtiça do Estado do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe conferem os artigos 14, inciso VII, do 
Decreto-(N) n• 0069, de 15.05.91 e 26, inciso VI e XLVI, do 
Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Nomear o Bacharel ALIOMAR BORGES LEAL. para 
exercer o Cargo em Comissão de Assessor Jurídú:o do Gabinete 
da Presidlncia, constante do Anexo IV da Tabela do Grupo de 
Atividades de Confiança GAC.Ol, Código 101.2, Nível CDSJ-2, 
a partir de 06 de março de 1995, nos termos do inciso li, do 
artigo 7°, da Lei Estadual n• 0066, de 03/05/93. 

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

Gabinete da Presidência, em 03 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO GUR~~ QUEIROZ 
PresJdrnt~ · ~T 

PORTARIA N• 060/95-GABIPRESIDÊNCIA 

• O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe conferem os artigos 14, inciso VII, do 
Decreto (N) n• 0069, de 15.05.91 e 26. incisos VI e XLVI, do 
Regimento Interno, 

RESOLVE: 

~omear o Bacharel ROGÉRIO BUENO DA COSTA 
FUNFAS. Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, à disposição desta Corte, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Jurldico do Gabinete IÚI Presüüncio, 
constante do Anexo IV da Tabela do Grupo de Atividades de 
Confiança GAC.Ol. Código 101.2, Nível CDSJ-2, a partir de 06 
de março de 1995, nos termos do inciso II, do artigo 7°, da Lei 
Estadual n° 0066, de 03/05/93. 

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

Gabinete da Presidência, em 03 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO GURT~ QUEIROZ 
Pres~nt;r • T 

PORTARIA N° 061195-G.AB/PRESIDÊ~CIA 

O Desembargador M.ÁRIO Gl'RTYEV DE Ql"EIR07.., 
Presidente do Tribw1al de Justiça do Estado do Amapá. no 
uso das atrihtuções que lhe conferem os artigos 14. mciso \'11. do 
Decreto(\") n° 0069. de 15.05.91 e 26. incisos \'! e XLVI. do 
Regimento Interno. 

RESOL\"E: 

:'>lomear ER~Al\if IBIAPI~O DAS ( '11.\G.<\S para 
excrc..:r o Cargo em Comissão de lsse.uor Especial da 
Pr(!jüfincia. COII.'.tante do Anexo I\' <it Tabl!la do Gmpo de 
Ativtdades de Confiança GAC.OI. Codigo IOI 3. \;1\d CDSJ-3. 
a partir de 06 de março de 1995, nos t<!nnos do inciso IL do 
artigo 7". da l ..:i Estadual n° 0066. de 03· 05t93 

Pubhqu.:-se. R<!glslre-se e cumpra-se 

Gabinete da PresidPncia, em 03 d.: março de 1995 

Dest!mhargador ~ÜRIO r•~~ OE QllEIROZ 
r~:.Y.,J 

PORT ARl~ N• 062195-GAB/PRESIDtNCIA 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. no 
uso das atribuições que lhe conferem os artigos 14, inciso VIL do 
Decreto (N) n• 0069, de 15.05.91 e 26, incisos VI e >..'LVI, do 
Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Nomear o serventuário RAIMUNDO JOSÉ SILVA. 
Digitador do Quadro de Pessoal Permanente desta Corte, para 
exercer o Cargo em Comissão de Assessor Especial IÚI 

Presidhrcio, constante do Anexo IV da Tabela do Grupo de 
Atividades de Confiança GAC.01, Código 101.3, Nível CDSJ-3, 
a partir de 06 de março de 1995, nos termos do inciso I~ do 
artigo 7°, da Lei Estadual n• 0066, de 03/05/93 

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

Gabinete da Presidência, em 03 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO G .. 4:;E QUEIROZ 
p;c:~~fV r 
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PORTARIA N" 063195-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. no 
uso das atribuições que lhe conferem os artigos 14, inciso VII, do 
Decreto (N) n• 0069, de 15.05.91 e 26, incisos VI e XLVI, do 
Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Nomear o Bacharel FRANCISCO DE ASSIS COSTA 
DOS SANTOS, Agente Público, Economista do Governo do 
Estado da Bahia, à disposição desta Corte, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor Especial IÚI Presidincia, constante 
do Anexo IV da Tabela do Grupo de Atividades de Confiança 
GAC.OL Código 101.3, Nível CDSJ-03, a part1r de 06 de março 
de 1995, nos termos do inc1so li, do artigo 7°, da Lei Estadual n• 
0066, de 03 '05/93. 

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

Gabinete da Presidência, em 03 de março de 1995. 

Desembargador MARIO Gl'j~E QUEIROZ 
p~~tl"'. r 

PORTARIA N• 064/95-GAB/PRESIDÊ:\'CIA 

O Desembargador MARIO GllRTYEV DE QUEIROZ, 
Presidente do Tribwta.l de Justiça do Estado do Amapá, no 
uso das atribuições ttue lhe conferem os artigos 14. inciso VIL do 
Decr.:to (N) n° 0069. de 15.05.91 e 26. incisos VI e XL\1. do 
Reg1mento Interno. 

RESOLVE: 

~omear o serwntuario VERIDIA "'O FERREIRA 
COLARES, Técn1co em Contabilidade do Quadro de Pessoal 
Permanente desta Corte. para exercer o Cargo em Comissão de 
Assessor Especial IÚI Presidência. constante do Anexo IV da 
Tabela do Grupo de Atividades de Confiança GAC.01, Código 
101.3. Nível CDSJ-3. a partir de 06 de março de 1995, nos 
termos do inciso li, do artigo 7•, da Lei Estadual n• 0066, de 
03/05193. 

Publique-se. Registre-se e cwnpra-se. 

Gabinete da Presidência; em 03 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO GI T~~ QUEIROZ 
J;?síd:~;r · ·7 

PORTARIA~· 065/95-GABIPRESIDÊ:\'CIA 

O Desembargador ~L\.RIO Gl."RT\ E\' DE Qt:EIROZ, 
Presidente do TribunaJ de .Jtl!tiça do E..'ltado do Amapá. no 
uso das atributçôes que lhe conferem os arttgos 14. mciso VII, do 
Decreto (N) n• 0069. de 15.05.91 e 26. incisos \1 e XL\!, do 
Regtmento lntemo. 

RESOL\ E: 

Nomear MARCELO \L\RI~IIO BRANCO, para 
exercer o Cargo em Comissão de tssessor Especial da 
Presidência, ..:onstante do \nexo I\' da Tabela do Grupo de 
Attvidades de ConJiança GAC OI. Código 101 3. '\ível CDSJ-3. 
a partir de 08 de março de 1995. nos termos do mciso 11. do 
artigo 7°, da Lei Estadua(n• 0066. de 03 05 93. 

Puhlique-~e. Rcgtstrc-se e cumpra-se. 

Gabinete da Presldênda, em 03 de março de 1995 

PORT ARlA N" 066195-GAB/PRESIDt.NClA 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
Presidente do TriblDl81 de JU!tiça do Estado do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe conferem os artigos 14, inciso VII, do 
Decreto (N) n• 0069, de 15.05.91 e 26. incisos VI e XLVI, do 
Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Nomear HUGO PORTUGAL FREITAS NETO, para 
exercer o Cargo em Comissão de Assessor Especial da 
Presidhu:ia, constante do Anexo IV da Tabela do Grupo de 
Atividades de Confiança GAC.01, Código 101.3, Nível CDSJ-3, 
a partir de 06 de março de 1995, nos termos do inciso II, do 
artigo 7", da Lei Estadual n• 0066, de 03/05/93. 

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

Gabinete da Presidência, em 03 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO GTJb QUEIROZ 
~~~,·r 
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CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N° 0037/95 

O Desembargador MÁRIO GVRTYEV D.lj: QUEIROZ, Vice
Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 30, inciso ll, do Regimento Interno, 

Considerando a necessidade de corrigir falhas no Provimento n° 
0035/94, de 29 de dezembro de 1994, 

RESOLVE 

I - ESTABELECER que os feitos relacionados nas Tabelas "C" e 
"D", sejam distribuídos pelo código do delito captulado; 

li- ALTERAR o Anexo Único do Provimento n° 0035/94, que 
passa a vigorá com a seguinte redação: 

ANEXO ÚNICO 

FEITOS CRIMINAIS SUJEITOS A TOMBAMENTO 

I - TABELA "A" 
DISTRIBUIÇÃO DIRECIPNADA 

2200100-Crimes Dolosos Contra a Vida 

11 - TABELA "B" 
DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA 

2200200-Homicídio culposo 
2200300-Lesões corporais dolosas 
2200400-Lesão corporal seguida de morte 
2200500-Lesão corporal culposa 

2200600-Periclitação da vida e dn saúde 

2200700-Rixa 

2200800-Crimes contra a honra 

2200900-Crimes contra a liberdade pessoal 

2201000-Violação de Domicilio 

2201100-Crimcs contra a inviolabilidade 
de correspondência 

2201200-Crimes contra a i nviolabilidad~ 

dos segredos 

2201300-Furto 

2201400-Roubo 

2201500-Latrocinio 

2201600-Extorsão 

2201700-Extorsão mediante sequestro 

2201800-Extorsão indireta 

2201900-Usurpação 

2202000-Crimes de Dano 

2202100-Crimcs de apropriaçüo indébita 

2202200-Estclionamento e outras 
fraudes 

{ 
- Áborto consentido pela gestante 
- Aborto necessário 
- Aborto provocado pela gestante 
-Aborto provocado por terceiros 
- Homicídio 
- Induzimento, Instigação ou au.xilio ao suicídio 
- Infanticídio 

{ 

-Abandono de incapaz 
- Exposição ou abandono de recém-nascido 
-Maus tratos 
- Omissão de socorro . 
- Perigo de contágio de molésÍia grave 
- Perigo de contágio venério 
- Perigo para a vida ou saude de .. outrem ! 

{ 

- Calúnia 
- Difamação 
- Explicação em juizo 
-Injúria 

{

.- Ameaça 

- Constrangimento ilegal 

- Redução da condição análoga à de escravo 

- Sequestro e cárcere privado 

{ 
- Correspondência Comercial 

- Sonegação ou destruição de correspondência 
- Violação de comtmicação telegráfica radio-elétrica 
ou telefónica 
- Violação de correspondência 

{ 
- Divulgação de segredo 
- Violação do segredo profissional 

{ 
{ 

{ 

-Autuação de limites 
- Esbullto possessório 
- Supressão ou alteraçiiQ de marcas em animais 
- Usurpação de águas 

- Alteração de local especialmente protegido 
- Dano em coisa de valor artistico, arqueológico ou 
histórico 
- Introdução ou abandono de animais em propriedade àlheta 

- Apropriação de coisa achada 
- Apropriação de coisa privada por erro, caso 
fortuito ou força da natureza 
- Apropriação de tesouro 
- Apropriação indébita 

- Abuso de incapaz 
- Alienação ou oneração fraudulenta ri~ coisa própria 
- Defraudação de penhor 
- Disposição de coisa alheia como própria 
- Duplicata simulada 
- Emissão irregular de conhecimento de depósito ou 
"Warrant"' 
- Estelionato 
- Fraude à execução 
- Fraude na entrega de coisa 
- Fraude no comércio 
- Fraude .no pagamento por meio de cheque 
- Fraude para recebimento de indenização ou valor de 
seguro 
· Fraudes e abusos na fimdação ou admitustração de 
sociedade por ações 
· Induzimento it especulação 
- Outras fraudes 

2202300-Cr imes contra a propriedade 
intelectual 

2202400-Crimcs contra o privilégio 
de invenção 

2202500-Crimcs de concorrência desleal 

2202600-Crimes contra a organização 
do trabalho 

{ 
- Usurpação de nome ou psedõnirno alheio 
- Violação de Direito autoral 

{ - Marca com falsa indic--ção de procedência 
- Uso imdevido de armas, brasões c distintivos públicos 
- Violação do direito de marca 

-Arbitrário, aposição do próprio nome em mercadoria de 
outro produtor 
-Concorrência desleal 
-Corrupção de preposto 
-Desvio de clientela 
- Falsa atribuição de distinção ou recompensa 
- Falsa indicaçõa de procedência de produto 
· Fraudulenta utilização utilização de recipiente ou invólucro 
de outros produtos 
- Propaganda desleal 
- Uso indevido de nome comercial ou titulo de 
estabelecimento 
- Uso indevido de termos retificativos 
- Violação de segredo de fabrica ou de negócio 
- Adicionamento para o fim de emigração 

- Aliciamento de trabalhadores de wn local para o outro do 
território nacional 
- Atentado contra a liberdade de associação 
-Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e 
sabotagem violenta 
- Atentado contra a liberdade de trabalho 
- Exercício de atividade com infração de decisão 
administrativa 
-Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho · 
- Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou 
agricola (sabotagem) 
- Paralisação de trabalho de interesse coletivo 
- Paralisação de trabalho seguido de violência ou 
perturbação da ordem 

2202700-Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo 

2202800-Crimes contra o respeito aos mortos 

2202900-Estupro 

2203000-Atentado violento ao pudor 

2203100-Posse sexual mediante fraude 

2203200-Atentado no pudor mediante fraude 

2203300-Scdução 

2203400-Corrupção de menores 

2203500-Rapto 

2203600-Lenocínio e tráfico de mulheres 

2203700-Uitraje público ao pudor 

2203800-Crimes contra o cnsamcnto 

2203900-Crimcs contra o estado de fil iação 

2204000-Crimcs contra a assistência familiar 

2204100-Crimcs contra o píttrio poder, tutela 
ou curatela 

2204200-Crimes de perigo comum 

2204300-Crimes contra a segurança 
dos meios de comunicuçiio de transporte 
e de outros serviços públicos 

{ 

- Destruição, subtração ou ocultação de cadáver 
- Impedimento ou perturbaçã9 de cerimônia funerária 
. Vilipêndio de cadáver 
- Violação de sepultura 

{ · Rapto consensual 
· Rapto violento ou mediante fraude 

{ 
- Caso de prostituição 
- Favorecimento da prostituição 
- W.ediaçilo para servir lascÍ\~a de outrerr 
- Rufianismo 
-Tráfico de mulheres 

{ 
- Ato obsceno 
- Escrito ou objeto obsceno 

{ 
{ 
{ 

-Adultério 
- Bigamia 
- Conhecimento previo de impedimento 
. Induzimento a erro essencial e ocultação de 
impedimento 
- Simulação de autoridade para cekbraçào de 
casamento 
- Sànulação de casamento 

- Parto suposto 
- Scnegação de estado de filiação 
. Sq Jressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de 
recém-nascido 
-Registro de nascunento inexistente 

- Abandono intelectual 
- Abandono material 
- Entrega de filho memor a pes•oa utidônea 

- Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação 
de incapazes 
- Subtração de incapazes 

- Desabamento ou desmoronamento culposo 
- Desabamento ou desmoronamento doloso 
- Difusão de doenças ou pragas (culposa) 
- Difusão de doenças ou pragas (dolosa) 
- Explosão culposa 
- Explosão dolosa 
- Frabricação, fornecimento, aquisição. posse 
ou tmnsporte de explosivos ou g:is tóxico ou asfi.xiante 
- lnc6ndio culposo 
- l! td ndio doloso 
- lmmdação 
- Perigo de inundação 
- Subtração, ccultação ou inutilização de material de 
salvamemo 
- Uso de gás tóxico ou asfi.xiante culposo 
- Uso de gás tóxico ou asfixiante doloso 

- Arremesso de projétil 
- Atentado con!Ja a segurança de outro meio de uansportc 
- Atentado contra a segurança de serviço de ut ilidade púbhca 
- Atentado contra a segurança de transporte mantimo 
fluvial ou aéreo 
- Ü~S:\SUt! ferroviário 
- lntemtpção ou perturbação de sc!Vlço t elegrafi~o ou 
telefônico 
- Perigo de desastre ferro,>iário 
- Sinistro em transport~ manumo. OuviaJ ou aéreo 
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2204400-Crlmes contra a saúde 
pública 

2204500-Incitação ao crime 

2204600-Apologia de crime ou criminoso 

2204700-Quadrilha ou bando 

- Alteraçio de substânCJa alimentícia ou medicinal 
- Charlatarusmo, curandetnSmo 
- Corrupção ou polwção de água potável 
- Corrupçio, adulteração ou falstficaçio de substãncta 
ahmenoc1a ou medtcmal 
- Emprego de processo pr01b1do ou de subslânCJa não 
penruoda · 
- Envenenamento de agua potav~l ou de substânCJa 
ahmenOCJa ou medtcmal 
- Ep1dem1a 
- ExerCJCIO ~egal da medtcma, arte dentana ou 
farmacêuuca 
- Infração de mechda sarutana prevenova 
- lnvolucro ou rec1p1ente com falsa mchcação 
- Mechcamento em desacordo com receita médica 
- Onussão de nooficação de doença 
- Outrns substâncias noc1vas a saúde púbbca 
- Produto ou substância nas conchções dos dois artigos 
antenores (arts 274 e 275, CP) 
-Substância avanada 
- Substânc1a desonada a falstficação 

2204800-Moeda falsa { 
-Cnmes assun~dos ao de moeda falsa 
- hrrussão de O!Uio ao ponador sem penrussão legar 
- Moeda falsa 
- Pretexto para falsúicação de moedas 

2204900-Falslficação de tftulos e outros 
papéis públicos 

2205000-Falsidade documental 

{ 
- Falsificação de papéis púbbcos 
- Pretechos de falsúicaçilo 

-Certidão ou atestado ideologtcamente falso 
- Falsidade de atestado méchco 
- Fals1dade Ideológica 
- Fals1dade matenal de atestado ou certidão 
- Falsificaçio de documento particular 
- Fals1ficaçio de documento púbbco 
- Falsificaçio de selo ou smal pubhco 
- Falso reconhCCJmento de firma ou letra 
- Reproduçio ou adulteraçio de selo ou peça filatélica 
- Supressão de documentos 
- Uso de documento falso 

2205100-Falsllicação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na liscalizaçilo alfandegária ou 
para outros Iins 

2205200-Falsa Identidade 

2205300-Fraude de lei sobre estrangeiros 

2205400-Falsidade em prejulzo da nacionalização de sociedade 

2205500-Crimes praticados por 
funcionário público contra a 
administração em geral 

2205600-Crimes praticados por particular 
contra a administração em geral 

2205700-Crlmes contra 
a administração da Justiça 

2205800-Contravençilo penal 

2205900-Abuso de autoridade 

2206000-Crimes contra o melo ambiente 

2206100-Crlmes falimentares 

2206200-Crlmes contra a Previdência social 

2206300-Crimes militares 

2206400-Crimu contra a economia popular 

2206500-Trálico de tóxicos (aru. 12 a 14 - Lei n• 6368/76) 

-Abandono de funçilo 
-Advogacia administrativa 
-Concussão 
- Condescendência cnmmosa 
- Corrupçio passiva 
- Emprego irregúlar de vetbas ou rendas públicas 
- Excesso de exaçio 
- ExerCJCJO funCJonal ~egalmente antecipado ou prolongado 
- Extravio, sonegaçio ou inutihzação de hvro 
ou documento 
-Facilitação de contrabando ou descarrunho 
- Peculato (doloso e culposo) 
- Peculato mediante erro de outrem 
- Prevaricação 
- Violação de s1~o func1onal 
- V1olação do SI~O de proposta de concorrénc1a 
- Vtolência arb1trâna 

- Contrabando ou descammho 
- Corrupção a uva 
- Desacato 
- Desobechêncta 
- Exploração de pres0g10 
- lmpechmento, penurbação ou fraude de 
concorrênCJa 
- lnuobzação de edttal ou de smal 
- ResiStênCJa 
- Subtração ou muobzação de hvro ou 
documento 
- Usurpação de função pubhca 

- Airebatamento de preso 
- Auto-acusação falsa 
- Coação no curso do processo 
- Comurucaçio falsa de cnme ou de contravenção 
- Denunctação caluruosa 
- Desobedtêncta a dectsão JUchCJal sobre perda ou suspensão 
de dtreito 
- Evasão mechante violência contra a pessoa 
- ExercíCJo arbitrário das próprias razões 
- ExercíCJo arbitrâno ou abuso de poder 
- Exploração de prestigro 
- Falso testemunho ou falsa penc1a 
- FavorCCJmento pessoal 
- FavorCCJmento real 
- Fraude processual 
- Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 
- Motun de presos 
- PatrOCJnio uúiel 
- Patrocíruo sunultãneo ou tergtversação 
- Remgresso de estrangeiro expulso 
- Sonegação de papel ou obJeto de valor probatório 
- VtdênCJa ou fraude em arremataçio judtetal 

2206600-IHmaís crimes previstos na lei anti-tóxicos (aru. 15 a 17) 

2206700-Crimes praticados contra os índios e sua cultura 

2206800-Crimu contra a propriedade rural 

2206900-Crimu de imprensa (Lei n• 5.250/67) 

2207000-Corrupção de menores (Lei n• 2.252/54) 

2207100-Crimes contra a criança e o adolescente 

2207200-Crimes de sonegação fiscal 

2207300-Habeas corpus 

2207400-Carta precatória 

2207500-Carta de Ordem 

2207600-Crimes contra o mercado de capitais 

2207700-Pedido de arquivamento de inquérito 

2207800-lnquérito para instruir queixa-crime 

2207900-Diversos (crimes definidos em lei especial que niio utiurem especificados) 

2208000-Cautelares 

OUTROS FEITOS CRIMINAIS NÃO SUJEITOS A 
TOMBAMENTO 

111 - TABELA "C" 
DISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA 

-Revogação de .Prisão Cautelar 
( diJtnbwr pelo códJ&o do debto) { - Preventiva 

-Temponina 

-Relaxamento de Prisão em flagrante (diJtnbwr pelo código do dehto) 

-Liberdade Provisória com ou sem fiança (dislribuir pelo código do debto) 

-Busca domiciliar (dtlllribwr pelo código do delilo) 

-Representação de incomunicabilidade (dislribwr pelo código do delilo) 

-Representação ou Requerimento de Prisão Temporária (diJtnbuir pelo códJ&o do dehto) 

-Representação ou Requerimento de Prisão Preventiva (dtanbwrpelo códi&o do delito) 

IV- TABELA "D" 
DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA 

-Represehtação de Incomunicabilidade (dislribuir pelo códi&o do delito) 

-Busca domiciliar (diJtnbuir pelo códi&o do delilo) 

-Comunicação de Prisilo em Flagrante (dislribuir pelo códi&o do delilo) 

-Comunlcaçlo de Apresentação ou de<::aptura de IHurtor (díltribulr pelo códJ&o do delito) 

-Representaçlo ou Requerim"énto de Prisão Temporária (diJtnbw pelo códJ&o do dellto) 

-Repruentaçlo ou Requerimento de Prisão Preventiva (diJtnbu:r pelo códJ&o do delito) 

JUÍZOS CÍVEIS 
I- TABELA "E" 
DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA 

1100100-Ação anulatória (qualquer que seja a causa ou objeto) 
1100200-Ação civil pública 
1100300-Ação cominatória 
1100400-Açilo de adjudicação compulsória 
1100500-Ação de anulação e substituição de título ao portador 
1100600-Ação de apreensão e depósito (caso de venda a crédito, com reserva de domlmlo 
1100700-Ação de arbitramento de honorários 
1100800-Açiío de busca e apreensão (alienação fiduciária) 
1100900-Açilo de cancelamento de protesto de titulo 
1101000-Ação de cob1111nça 
1101 100-Ação de consignação em pagamento 
1101200-Açilo de declaração de bens reservados 
1101300-Ação de depósito 
1101400-Açiio de desapropriação 
1101500-Açilo de despejo por falta de pagamento 
1101600-Açilo de despejo por outros fundamentos 
1101700-Ação de dissolução e de liquidação de sociedade (cumulada ou não com partilha de bens) 
1101800-Ação de dissolução e de liquidação de sociedade de fato 
1101900-Açilo de Imissão de pone 
1102000-Açiio de indenização (outras causas) 
1102100-Ação de Indenização ou de ressarcimento ou de reparação de danos decorrente de icidente dt 
veiculos 
1102200-Ação de Interdito proibitório (Imóvel) 
1102300-Ação de locupletamento 
1102400-Açilo de manutenção de posse (imóvel) 
11 02500-Açilo de nunciação de obra nova 
1102600-Ação de perdas e danos 

1102700-Ação de prestaçilo de contas 
1102800-Açio de procedimento ordinário não especificada nesta tabela 
1102900-Açlo de procedimento sumaríssimo não especificada nesta tabela 
1103000-Açlo de reconhecimento de sociedade de fato (cumulada ou não com partilha de bens) 
1103100-Açlo de reconhecimento e de dissolução de sociedade de fato (cumulada ou não com partilha de bens) 
1103200-AçAo de reintegraç.ilo de posse (bem imóvel) 
1103300-Açlo de reintegração de posse (bem móvel) 
1103400-Açilo de reintegração em cargo público 
11 03500-Açio de repetlçlo de indébito 
11 03600-Açlo de rescisão de contrato 
1103700-Açlo de rescisão de contrato cumulada com reintegraçllo de posse 
1103800-Açlo de rescisão de contrato cumulada com reintegraçlo de poue (bens móveis) 
1103900-Açlo de responsabilidade do fornecedor 
1104000-Açlo de revlslo de aposentadoria 
1104100-Açlo de revialo de lançamento fiscal 
1104200-Açlo de revlslo de proventos 
1104300-Açllo de usucapllo (todas as espécies) 
1104400-Açlo declaratória (diversos) 
1104500-Ação declaratória de Insolvência 
1104600-Açlo declaratória de nulidade de contrato 
1104700-Açlo declaratória de nulidade de escritura 
1104800-Açlo declaratória de nulidade de título de crédito 
1104900-Açlo demarcatória 
1105000-Açlo demolltória 
1105100-Açlo discriminatória 
1105200-Açlo divisória 
1105300-Açio paullana 
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Macapá, 08-03-95 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N° 0036/95-G.C. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, Vice
Prestdente/Corregedor-Geral da J ushça do Estado do Amapá,· no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vis~<~ o contido no P.A. n• 
01080/95-S.C. 

RESOLVE : 

OFICIALIZAR a LICENÇA PARA CASAMENTO, usufruída 
no periodo de 03 a 10 de fevereiro/95, pelo serventuário DOUGLAS 
SANTOS PICANÇO, A tendente do Quadro de Pessoal Permanente 
da Jus tiça do Estado do Amapá. lotado na I" Vara Crtminal da 
Comarca de Macapá, nos termos do artigo 114, ítem ill, letra "a" da 
Lei Estadual n• 0066193. 

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

GABINETE DO CORREGEDOR, em 23 de fevereiro de 
1995. 

Desembargador MÁRIO G 
l'tce-Prestde 

de 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N° 0043/96-G.C. 

QL'"EIROZ 

o Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
Vice-Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do Esl<!do do Amapá, no 
uso de suaS atribuições legais e tendo em vista o contido no P. A. n• 
108&95-S.C. 

RESOLVE: 

OFICIALIZAR a LICE~ÇA PARA TRAT.\.\IE~"TO DE 
SAÚDE. usufruída no periodo de 23 de janeiro a li de fevereiro de 
1.995, pela serventuária ~tARIA APARECIDA MO:\!EIRO DE 
ARRUDA, Atendente do Quadro de Pessoal Permanente da Justiça do 
Estado do Amapá, lotada na Vara Única da Comarca de Serra do 
Navio, nos termos do artigo 239 da Lei Estadual n• 0066193. 

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

GABINETE DO CORREGEDOR, em 02 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO GU :rftiJf.D Q{jEJROZ 
Vice-Presidente/! rregedo -G ra/ 

da Ju iça-TJAP. 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N° 0044/96-G.C. 

o Desembargador ~1ÁRIO GURTYEV DE QlTEIROZ, 
Vice-Presidente Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no 
uso de sua~ atribuições legais e tendo em ,.ista o contido no P .. \ . n• 
1087 95-S.C. 

RESOLV E: 
OFICIALIZAR a LICE:-.IÇA PARA TRATA.viE:-."TO DE 

SAÚDE. usufruída no período de 16 a 18 de janeiro de 1.995. pelo 
serventuário HERALDO I"ASC!i\IE:\TO DA COSTA, Auilliar 
Judiciário do Quadro de Pessoal Permanente da Justiça do Estado do 
Amapá, lotado na Diretoria do Fórum da Comarca de Macapá. nos 
termos do artigo 239 da Lei Estadual n• 0066,93. 

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

G.\Bl:-.IETE DO CORREGEDOR, em 02 de março de 1995. 

Desembargador ~lÁRIO GC ~~, Ql'EIROZ 
Vtce-Prestdenteli rregedor-Ge a/ 

daJu tça-TJ.4P. 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N° 0045/96-G.C. 

o Desembargador \IÁRIO Gl!RT\'E\' DE QUEIROZ. 
Vice-Presidente Corregedor-Geral da Justiça do Esl<!do do Amapá, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no P.A. n• 
1088/95-S.C. 

RESOLV E: 

CONCEDER férias regu1amenl<!res relativas ao interstício 93 94 
à s~~e~tuária MARIA AMÉLIA CARDOSO VIDAL, AILxilia; 
Judic1~no do Quadro de Pessoal Permanente da J usriça do Estado do 
Amapa, lot<~da na I" \'ara de F anúlia, Orfãos e Sucessõe!> da C o marca 
de ;\lacapá. a serem usufruídas no periodo de 02 a 31 de julho 95. 

Puullque-se. RegJStre-se. Oe-se ciência e cumpra-se. 

GABI.'iETE DO CORREGEDOR, em 02 de março de .1995. 

Desembargador l\-1ÁR10 Gl'RTYEV ffryQ EIROZ 
l'tce-Prestdente!Correg~r-Geral 

da Justtça-7Jfu>. 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N° 0046/95-G.C. 

. O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
VJce-PresJdenle:C~rrcgedor-~eral da Justiça do Estado do Amapá. no 
uso de suas atnbwções legats e tendo em vista o contido no P.A. n• 
1089 95-S.C. 

RESOLV E: 

DIÁRIO OFICIAL 

CONCEJ>ER férias regulamentares relativas ao interstício 93/94, 
ao serventuário JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUSA, 
AILxiliar Judiciário do Quadro de Pessoal Permanente da Justiça do 
Est<~do do Amapá, lol<ldo na t• V ara de F amilia, Orfãos e Sucessões da 
Comarca de Macapá, a serem usufruídas no periodo de 02 a 31 de 

· julho;95. 

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

GABL'\'ETE DO CORREGEDOR, em 02 de março de 1995. 

lfEIROZ 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N° 0047/96-G.C. 

o Desembargador M:ÁRIO GURTYEV DE Ql'EIROZ, 
Vice-Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá. no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no P.A. n• 
1090 95-S.C. 

RESOLVE: 

CO:'o/CEDER férias regulamentares relativas ao exercício de 
1995, ao serventuário WALMIR GOMES PEREIRA. Atendente do 
Quadro de Pessoal Permanente da Justiça do Estado do Amapá, lotado 
na J• V ara de F arnilia, Orfãos e Sucessões da Comarca de Macapá, a 
serem usufruídas no periodo de 02 a 31 de julho/95. 

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

GABINETE DO CORREGEDOR, em 02 de março de 1995. 

' ~\ Desemhargador MARIO Gl'RTYE E Q ' EIROZ 
Vtce-Prestdente Corregedor-Geral 

da Jusllça-JJAP. 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N" 0048/95-G.C. 

o Desembargador .l\l~RIO Gl'RTYE\' DE Ql'EIROZ, 
Vice-Presidente Corregedor-Geral da Justiça do Estado do ·\mapá. no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no P. A. n• 
1094 95-S.C. 

R E SOL\' E: 

OFIClALil...AR o gozo da LICE!\ÇA COMPENS ATÓRIA. do 
recesso forense, relativa ao exercício de 1994. pela serventuária 
FILOME:\'A DE OLIVEIRA ME:\'DES, .'\tendente do Quadro de 
Pessoal Permanente da Justiça do Estado do Amapá, lotada na Diret01ia 
do Fórum da Comarca de ~lacapá, \L~ufruida no período ()! a 10 de 
fewreiro do ,corrente ano. 

"'PubliqUe-se. Registre-se. Dê-se ciência e cumpra-se. 

GABL'\'ETE DO CORREGEDOR, em 02 de março de 1995. 

Desembargador \lÁRlO GURTYE\'-# Q~ltJROZ 
l'tce-Prestdente Corregedor-Geral T 

da Justiça-TJAP. 

CORREGEDORIA-GERAL DA Jl!STIÇA 

PORTARIA N° 0049/95-G.C. 

o Desembargador !\lÁRIO GllRTYEV DF. Qt'EIROZ. 
Vicc-Presidente:Corr~gcdor-Geral da Justiça do E~tado do Amap.t no 
uso de suas atribuições legais c tendo em \ista o contido no P.A. n• 
I 095 95-S.C. 

RESOL\'E : 

. OFICIALIZAR a U CE::\Ç A PARA TRATA .. \1E:\ 1'0 DE 
SACO!:. usufruída no periodo de 28 de Jeverciro _a 1 • de março de 
1995. pelo serventuário A.Yf0:\10 PI:-;To DE OLI\'EIR\ . 
AILxi!iar Judiciário do Quadro de Pessoal Permanente da Justiça do 
E~tado do Amapá. lotado na Vara Única da Comarca de 
Tartarugalzinho, nos termos do artigo 239 da Lei Estadual n• 0066 93. 

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

GABI:\'ETE DO CORREGEDOR, em 02 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO GURTY , QUEIROZ 

CONSELHO ~A MAG ISTRATURA 

' MOVI MENTO ESTATISTICO 
MES ~E FEVEREIRO ~E 1995 

~AP0~ COLHI~OS NO PERIO~O ~E OI A 24.02 .95 

ITEM 1- PROCESSOS PISTRIBUIOOS: 
nada c.-un..:;;ta 

ITE'-1 I 1- PROCESSOS REOISTRIBU i ~OS: 

ESP ECIE NUME RO 
HC 164 
HC 165 
HC 166 
HC 167 
HC 168 
HC 169 
HC 170 
HC 171 
HC 172 
HC 173 
HC 174 

. HC 175 

HC 
MS 

ITEM I I 1- PROCESSOS CONCLUSOS : 

DESEMBARGAI'OR 

MELLO CASTRO 

MARIO GURTYEV 

GILBERTO PINHEIRO 

ESP ÉCIE 

nada const a 

MS 

nada const a 

176 
083 

' NUMERO 

081 

.Pág. 09 

ITEM IV- PROCESSOS QUE PERMAN ECEM NA SECRETARIA 
nada consta 

ITEM V - PROCESSOS JULGADOS: 
nl1d,1 con~ta 

ITEM V~ - ACÓRDÃOS 
ESPECIE 

HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 

PUBL ICADOS : 
NÚMERO 

166 
168 
164 
169 
165 
170 
171 
172 
174 

ITEM V~l - PROCESSOS ARQU I ~ADOS : 
ESPEC I E NUME RO 

A ç~u Caut Plar Inominada 001 

l"'ATA 
07.Ó2.95 
07.02.95 
08.02.95 
08 . 02.95 
09.02.95 
09.02.95 
09.02.95 
17.02 . 95 
21.02.95 

DATA 
15 . 02.95 

Marap~ -AP , 07 de março de 1995 

rJt.}('t" (( ,fL. (, ,, ,. 
AD ELMA BOT~LHO CHAGAS NEYRÃO DE SOUSA 
Diretorada Sec . do Tr ibunal Pleno 

DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO 

ATA DA TRICENTÉSIMA PRI 
MEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
DISTRIBUIÇÃO E REDISTRI 
BUIÇÃO DO DEPARTAMENTO JÜ 
DICIÁRIO DO EGRÉGIO TRIBÜ 
NAL DE ~USTIÇA DO ESTADÕ 
DO AMAPA 

Aos três dias do mês de março do ano de 
hum mil novecentos e noventa e cinco, às 
12 : 00 horas, na sala reservada ao Gabinete 
do Desembargador HONILDO AMARAL DE MELLO 
CASTRO, Presid_ente , reali zou- se a di s tribuição 
e redistribuiçao dos pr ocess os abai xo relaciona
dos , conforme normas do Regimento Interoo : 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS: 

TRlBUNAL PLENO 

01) - INQUÉRITO POLICIAL NR 011/95 - CAPITAL 
AUTORA: A Justiça PÚblica 
INDICIADO: L.M. S. 
RELATOR: Exmo . Sr . Des . LUIZ CARLOS 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 

01) -REQUERIMENTO NR 029 / 95- CAPITAL 
REQUERENTE: Sulamir Palmeira Monassa de Al 

me ida 
ASSUNTO: Ressarcimento de CustasJudiciais 
RELATOR: Exmo . Sr . Des . MÁRIO GURTYEV 

CÂMARA ÚNICA 

0 1 ) - APELAÇÃO CRI MINAL NR 378/ 95 - CAPITAL 
ORIGEM : 11 yara Criminal da Comarca de Ma

capa 
APELANTE : Francisco Sales Pereira de Me l o 
ADVOGADOS : CÍcero Borges Bordalo e Mauro 

Xavier de Barros 
APELADA: A Justiça PÚblica 
RELATOR: Exmo . Sr . Des . DÔGLAS EVANGELI STA 

02 ) - APELAÇÃO CRI MI NAL NR 379/ 95 - CAPITAL 
ORIGEM: 11 Vara Criminal da Comarca de Macapá 
APELANTE : Robertoà!M:iranda Teixeira 
ADVOGADO : Wa_lde li Goyveia Rodrigues 
APELADA: A Justiça Publica 
RELATOR: Exmo . Sr . Des . LUIZ CARLOS 

03) - APELAÇÃO CRIMINAL NR 380/95 - CAPITAL 
ORIGEM: 1 1 yara Crimin a l da Comarca de Ma-

capa 
APELANTE: Ozéias Santana Silva 
ADVOGADO: Jorge Wagner Costa Gomes 
APELADA: A Justiça PÚblica 
RELATOR: Exmo . Sr . Des . CARMO ANTÔNIO 

PROCESSO REDI STRIBUÍDO 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA ~A SECÇÃO ÚNICA 

01) -MANDADO DE SEGURANÇA NR 083/ 95 -CAPI TAL 
IMPETRANTE: Maria Edna dos Santos Duarte 
ADVOGADOS: ~1arcelo Cardoso Nassar e Joaci 

nara Souza Costa 
I NFORMANTE: Juizo de Direito da 31 Vara CÍ 

vel e de Fazenda PÚblica da CÕ 
marca de Macapá -

LITI SCONSORTE : José Marques Fe r reira e s/m 
Jacilene da Silva Amorim 

RELATOR ANTERIOR: Exmo . 6r. Des , MELLO CAS 
TRO 

RELATOR : Exmo . Sr . Des . GILBERTO PI NHEI RO 

Nada mais havendo , o Ex c e len ti s simo Senhor 
Dese~ba gador Presidente encerrou a sessão . 
Eu -~~ (Bel 1 Marli de Fátima Andrade ) 
Direto do Departamento Judiciári'O, fi z 
datilografar a presente e a subscrevi . 

(a)Desembargador HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Presidente 



~acapá, 08-03-95 

DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO 
MOVIMENTO ESTATÍSTICO 

FEVEREIRO DE 1995 

01) • CÁMARA UN!CA 

a) PROCESSOS DISTRIBUÍDOS: 
EXM' SENHOR DES. DÔGLAS EVANGELISTA RAMOS 
EXM' SENHOR DES. MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ 06 
EXM' SENHOR DES. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 05 
EXM' SENHOR DES. LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 07 
EXM' SENHOR DES CARMO ANTONIO DE SOUZA 09 
TOTA L W 

34 
b) PROCESSOS REDISTRIBUÍDOS: 

EXM' SENHOR DES. CARMO ANTONIO DE SOUZA 
TOT A L ~ 

01 
c) ACÓRDÃOS REGISTRADOS: 

EXM' SENHOR DES. DÔGLAS EVANGELISTA RAMOS 
03 EXM' SENHOR DES. MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ 

EXM' SENHOR DES. LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 01 

EXM' SENHOR DES. CARMO ANTONIO DE SOUZA 04 

EXM' SENHOR JUIZ CONVOCADO RAIMUNDO NONATO FONSECA VALES 01 

T OT A L 11 
20 

d) PROCESSOS ARQUIVADOS: 
EXM' SENHOR DES. MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ 
EXM' SENHOR DES. CARMO ANTONIO DE SOUZA 
TO T A L 

02) • SECCÃO ÚNICA 

a) PROCESSOS DISTRIBUÍDOS: 
EXM' SENHOR DES. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 
EXM' SENHOR DES. LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 
TOTA L 

_03) • TRIBUNAL PLENO 

a) PROCESSOS DISTRIBUÍDOS: 
EXM'.SENHOR DES. DÔGLAS EVANGELISTA RAMOS 
EXM' SENHOR DES. CARMO ANTONIO DE SOUZA 
TO T A L 

b) PROCESSOS REOISTRIBUÍOOS: 
EXM' SENHOR DES. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
TO T AL 

c) ACÓRDÃOS REGISTRADOS: 

01 
01 
02 

02 
01 
03 

01 
01 
02 

~ 

01 

EXM' SENHOR DES. MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ 01 
EXM' SENHOR JUIZ C:ONVOCADO RAIMUNDO NONATO FONSECA VALES 11 
TOT A L 12 

d) PROCESSOS ARQUIVADOS: 
EXM' SENHOR DES. MÁRIO GURTYEV DÉ QUEIROZ 
EXM' SENHOR DES. CARMO ANTONIO DE SOUZA 
TO T A L 

04) ·TRIBUNAL fLENOADM!NISTRATIVO 

a) ACÓRDÃOS REGISTRADOS: . 

01 
01 
02 

EXM' SENHOR DES. LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 01 
TOTAL ~ 

05) • CONSELHO DA MAGISTRATURA 

a) PROCESSOS REDISTRIBUÍDOS: 
EXM' SENHOR DES. MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ 01 
EXM' SENHOR DES. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 02 
TO T A L 03 

b) ACÓRDÃOS REGISTRADOS: 
EXM' SENHOR DES. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 01 
EXM' SENHOR DES. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 02 
TOTA L 03 

c) PROCESSOS ARQUIVADOS: 
EXM' SENHOR DES. HONILOO AMARAL DE MELLO CASTRO 03 
EXM' SENHOR DES. MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ 04 
EXM' SENHOR DES. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 02 
TO T A L 09 

06) • DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA 

CÂMARA ÚNICA 

a) PROCESSOS CONCLUSOS: 
CARTA DE SENTENÇA 
T O TA L 

b) PROCESSOS ARQUIVADOS: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
TOT AL 

TRIBUNAL PLENO 

a) PROCESSOS CONCLUSOS: 
PRECATÓRIO 
T O TA L 

Macapã (AP), 07 de março de 1995 

' . 
1"\'._,,\\,lu.><i· 

Bel' Marli de Fátima Afiãrade 
Diretora do Departamento Judici:irio 

TRIBUNAL PLENO 

. 
MOVIM ENTO ESTAT I ST I CO 

M ~S DE FEVEREIRO OE 1995 
DADOS COLHI DOS NO PERIOro DE OI A 24 . 02 . 95 

ITEM I - PROCESSOS D I STR I BUI~OS: 

DESEMBARGADOR ESPEC I E 
MELLO CASTRO PRECATOR I O 
DÕG LAS EVANGELI STA 
MÁR I O GURT YEV 
GI LBERTO PI NHEIRO 
LUIZ CARL OS 
CARMO ANTÔNIO 
RA IMU NDO VAL ES 

nud'-1 cost a 

nadil cnn~tu 
nudu con~tu 
n~.~da consta 

. MS 
nudu con s ta 

ITEM I I - PROCESSOS RE~ISTR I B U I DOS: 
nada con>;ta 

I T EM I I 1- PROCESSOS 
DESEMBARGADOR 
MELLO CASTRO 
DÔGLAS EVANGEL1STA 

CONCLU ~OS : 

ESPEC I E 
nada con st a 

MS 
MS 
MS 

. 
NU~IEIW 

004 

084 

. 
NUMERO 

06 1 
066 
076 

01 
01 

01 
01 

01 
01 

DIÁRIO OFICIAL 

MARI O GURTYEV 
GI LBERTO P I NHEIRO 

LUIZ CARLOS 

CAR~10 ANTÕN I O 

RA I MU NPO VALES 

' 
AGOSTI NO S I LVER I O 

CONSTANTINO BRAHUNA 

FR ANC I SCO OLIVEIRA 

CC 

CC 
QC 
AP n 
APn 

lnq . Po l i c i a i 
Noti f i cuç~o 

Ex-Susp . 
o c 
CC 

MS 
lnq . Po l iciul 

QC 
CC 
QC 
APn 
MS 
CC 
MS 
APn 
QC 
APn 
Rp 

009 
013 
003 
005 
007 
009 
004 

005 
002 
0 12 

079 
006 
001 
OI S 
008 
003 
06 2 
0 16 

0 54 
006 
007 
009 
006 

I TEM IV - PROCESSOS QUE PERMANECEM NA SECRETAR I A : 
I 

ESPECIE 
Ad i n 

QC 
QC 
Rp 
Rp 
APn 
APn 
ss 
HC 
MS 

Prc·catÓr i o 

Preca t <Í r· i o 
PrecDt~rin 

ITEM V -,PROC ESSOS JULGADQS : 
ESPEC I E NUMERO 

Rp 005 
Agravo Regimental em MS 060 

ITEM VI - AC6RDÃOS PUBLICADOS : 
ES PÉC I E NÚM ERO 

Agravo R~g i mentu l em MS 075 

MS 075 
MS 074 
Ad i n 003 
l~p 005 

I TEM V I I , - PROCESSOS 
ESPEC I E 

MS 

MS 

AROU IVA[)OS : 

Agr"avo Reg i mentul em MS 

NÚMERO 

0 58 
07 5 
07 5 

Macup~ -AP , 07 · de março de 1995 

CÂMARA ÚNI CA 

NUMERO 
003 
009 
OIO 
004 
005 
002 
008 
005 
125 
034 
001 
002 

003 

DATA 
OJ . 02 . 95 
01 . 0 2.95 

DATA 

07 . 0 2.95 
07 . 02 . 95 
10 . 02 . 95 
17 . 02 . 95 
20 . 02 . 95 

DATA 

J 5 .02 . 95 
23 . 02 . 9 5 
23 . 02 . 95 

A"t.A DA 116 ~ SESSÃO ORDINÁRIA , REALIZADA EPI VIN 
TE E lJIII DE FEVEREIRO DE KIL NOVECENTOS E troVENTA 
E cnoco. 

Às oito hor as e quarenta e ci nco mi nutos , pre 
sentes os Excel entissimos Senhor es Desembargadores 
MÁRIO GURTYEV (Presidente), DÔGLAS EVANGELISTA , 
GI LBERTO PINHEIRO e CARMO ANTONIO e o e mi nente 
Juiz Convocado RAIMUNDO VALES . Ausente, justifi ca 
damente , o Excel entissimo Senhor Desembargador LUIZ 
CARLOS . Procuradora de Justiça: Dr~ . MARI A DO SO 
CORRO MILHOMEM MONTEIRO . Feita a leitura da Ata 
da Úl tima Sessão Ordiná r ia e dada como lida a Ata 
da 101 ~ Publ icação de AcÓrdãos , as quais fo r am 
aprovadas por unanimi dade , foram jul gados os se 
guintes processos : 

RECURSO 9 SENTIDO ESTRITO 

NG 043 - Origem: VARA,ÚNfCA DA CO~~RCA DE OIAPQ 
QUE - Recorrente: JOSE CELI O MONTEIRO - Advogado : 
Dr. J OSÉ LUÍ S CALANDRINI DE AZEVEDO - Recor rida : 
J USTI ÇA PÚBLICA - Relator : Des . LUIZ CARLOS . 

DECISÃO: "Feito retirado de pauta, face a au 
sência j ustifi cada do eminente Re l ator , para i n 
clusão na pauta da 1 a sessao a se r r ealizada em 
mar ço ." 

RY.ctJRSO DE OFÍ CI O 

NG 027 - Recorr ente: J UÍ ZO DE DIREITO DA 2~ VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ - Recorr ido : SEBAS 
'I'IÃO MATIAS DA SILVA - Advogado: Dr . J OÃO FERREI 
RA DOS SANTOS - Relator : Des . GILBERTO PINHEIRO.-

DECISÂO : "Recurso conhecido e i mprovido , tudo 
à unanimi dade e nos t e rmos do voto proferido pelo 
Re l ator . " 

~~ cru:m:rw:s 
NG 259 - Origem: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPA - Apel ante: PAULO BANHA DE SOUZA-Advogado : 
Dr. PAULO JOSÉ DA SI LVA RAMOS - Ape l ada: JUSTIÇA 
PÚBLICA - Re l ator : Des . LUI Z CARLOS - Revisor 
Des . CARMO ANTONIO . 

DECISÃO : "Feito retirado de pauta, ante a au 
. s ência j ustificada do eminente Relator , para in 
clusão na pauta da 1 ~ sessão a se r reali zada em 
março ." 

NG 343 - Origem: li VARA CRIMINAL DA COMARC~ DE 
SANTANA - Apel ante: GERÔNIMO DA ROCHA LI MA - Advo 
gado; Dr. WALMICK DUARTE DE MELO - Apelada: JUSTl 
ÇA PUBLI CA - Relator: Des . LUIZ CARLOS - Revi sor: 
Des. CARMO ANTONIO . 

DECISÃO : "F e i to r eti r ado de pauta , ante a au 
sência justificada do eminente Relat or , para in 
c lusão na pauta da 1ª sessão a ser realizada em 
março. " 

~ - Ori gem : 3i VARA CRIMI NAL DA COMARCA DE 

Pág. 10 

"MACAPÃ - Ape l ante : EDI LSON BARBOSA CASCAES - Advo 
gado : Dr . PAULO J OSÉ DA SILVA RAMOS - Apeladqf 
JUSTIÇA PÚBLICA - Relat or : Des. GILBERT~INHEitb 
- Revisor : Des . LUIZ CARLOS 

DECISAO: "Feito retirado de pauta, ante a 
s ênc i a j us tificada do emi nente Revisor, para 
clusão na paut a da 1ª sessão a ser real izada 
mar ço ." 

au 
in 
enr 

NG 350 - Or igem : 2~ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPA - Ape l antes ; HERCULANO ROÇRIGUES DA SILVA, 
CARLOS ALBERTO 'l'ENORIO RAMOS e FABIO CHRISTIANO 
SEABRA CONCEIÇÃO - Advogados : Drs. FRANC~ MAR 
QYES e JOÃO SOARES DE ALMEIDA - Apelada : J USTIÇA 
PUBLICA - Re l ator: D~s. MÁRIO GURTYEV - Revisor : 
Des . GI LBERTO PINHEIRO . 

DECI SÃO: "Ape l os conhecidos , à unanimidade . No 
méríto , ur-q:>roveu-se as apel açÕes <_los prime!ros recorrentes 
e deu7se parcial provilrento a do ultimo (Fabio Christ i ano), 
tudo a unanimidade e nos tenros do voto proferido çclo R!lator. 

APELAÇÃO CÍVEL 

NG 191 - Ori gem : 2ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLI 
C~ DA-COMARCA DE MACAPÁ - Ape l an te : ESTADO DO ~\ 
PA - Advogado : Dr . PAIL-LARD BENTES DA SILVA- Ape 
l ada : A BI CIMOTO - COMÉRCIO E IMPORTADORA L'l'DA -
Advogado : Dr . JOSÉ CAXIAS LOBATO - Relator : Juiz 
Convocado RAI MUNDO VALES - Revisor : Des. CARMO AN 
TÔNIO. -

~SÃO : "Agr avo reti do conhecido e improvido, 
tudo a unanimidade e nos ter mos do voto proferido 
pelo Relator . Também sem diver gência , conheceu- se 
da apelaçao . Rejeitadas as preliminares de ilegi 
t i mi dade pas9iva e de impossi bili dade j ur idica do 
pedido , no me ri to , pr ove u- se parc i almente o apelo, 
apenas para fixar os honorár ios da sucumbência de 
acor do com a regra do art . 20 , § 42, do CPC , tudo 
por votação unânime e nos termos do voto proferi 
do pel o Rel ator ." -

COirul'fiCAÇÕES 

O Excelentissi mo Senhor Desembargador MÁRIO 
GURTYEV comunicou do quanto f oi proveitosa a via 
gem que fez recentemente a Bras i l ia , de onde trou 
xe alguns trabalhos d~ Çorr~gedoria de Justtça F~ 
deral os quais passar a as maos do Excelentissimo 
Senhor Desembargador GILBERTO PINIIEIRO, esclare 
cendo que ~queles trabal hos não têm grandes novi 
dades , porem , c uidam de uma forma mel hor de apr~ 
veitamento de pessoal . 

Comuni cou ainda Sua Excel ência que , em conver 
sa com alguns Ministr os do Col endo STJ , ouviu re 
alce sobre os trabalhos deste Eg . Tribunal ,não sõ 
no que diz respeito a tranquilidade re i nante na 
Jus!iça do Esta9o , como a qualidade d9s trabalhos, 
a l ias , obser vaçao fe i !a pelo Excelentissimo Senhor 
Ministro Ant onio de Pactua Ribeiro, que foi enfáti 
c2 em di zer que não é só a administração , a cond~ 
çao que vem sendo boa , mas a qualidade do traba 
lho gue tem se sobressaido , i nclusive , fazendo 
alusoes aos trabalhos de pr i meir9 gr au . 

Usando da palavr a , o Exce l entissimo Senhor De 
s embargador GILBERTO PINHEIRO par abenizou o Exce 
l entissi mo Senhor Desembargador MÁRIO GURTYEV pe 
l os d9i s anos que esteve na presidência da Eg . câ 
mara Unica , arremat ando que no dia 03 de marçg 
vi ndouro estara assumi ndo aquel a Corte onde dara 
con~inuidade ao traba lho desenvolvido por sua Ex 
~elencia . · 

· O Excel entissimo Senhor Desemba rgador CARMO AN 
TONIO também parabenizou o Exce l entissi mo Senhor 
Desemba rgador MÁRIO GURTYEV pelo tempo que esteve 
na pr esi dência da Egrégia Câmara Única, ocasião em 
que externou seus agradecimentos pelos ensinamen 
tos que Sua Excelência l egou e que foram de funda 
mental importânc ia para a firme za de seu trabalho 
i nicial nesta Corte, ressal tando , inclus ive , as 
oportunas _i nte rvençÕes que o auxil i ar am bastan!e 
na concl usao de seus votos , que o impedi r am ate, 
algumas vezes 1 de falhas cometer. 

O Exce l entissi mo Senhor Desembar gador DÔGLAS 
EVANGELI STA associou- se aos votos de louvor a ad 
mi nis! ração do Excele ntiss i mo 9enho r Desembarg~ 
dor MARIO GURTYEV, ao que tambe m aderiu o Excelen 
tissimo Senhor Juiz Convocado RAI MUNDO VALES o 
qual almejou a Sua Excelência , quando na presidên 
c ia deste Eg . , 'l'ribunal , todo o suc~sso , ante rio!: 
mente obtido a frente da Colenda Camara Unica . 

Por fim , o Exce lentissimo Senhor Desembargador 
MÁRIO GURTYEV agradeceu as palavras de seus em! 
nentes pares , que disse ser em geryerosa9 , c, de 
igual modo , di rigi u-se ao Mini sterio Publico pela 
pre st~za que sempr e, de monstr ou j unto a esta_Corte, 
ocas iao em que tambe m agradeceu a col aboraçao dos 
servidores, tanto os da secretaria, como os da t~ 
quigrafia e os do serv~ço de s om, p~rabeniUIDdo-os 
poi s afirmou Sua Excelencia que, ate onde pode 
perceber, não chegou a detec t ar fal has , cxortand~ 
- os a contribuí rem para o engrandec i mento da Jv~ 
tiça e a continuarem a col aborar com o Excelcnti~ 
simo Senhor Desembargador GILBERTO PINIIEIRO , da 
mesma forma que o fizeram com sua pessoa. Decla 
rou ence rrada a s essão . -

REGISTRO 

No curso da sessão houve falta de energia elé 
trica, tendo- se dado continuidade aos traballws i 
luz de vela. 

Nada ma i s havendo , foi encerrad~ a sessão as 
dez hor as e cinqüenta mi nutos . Eu . v, A PETRI}S so~ 
RES AZEVÊDO , Chefe da Secretaria~ Camara Unica , 
lavrei a presente ata qu~ vai por mim subscrita 
e assinada pe l o Excel~ntiss~mo Senhor Desembarg~ 
do r Presidente da Egregia Camara . 

': .. J 
Des . GI ( tf:-)'1. INHEIRO -p~Je -

CÂIIARA ÚDICA 

RECURSO ESPECIAL 

NA APELAÇÃO CÍ VEL N2 187/94-CAPITAL 

Recorrente 
Advogado 
Recorrido 

Advogado 

BANCO ECONÔMICO S/A 
Dr . LUIZ GONZAGA DE MELO VALENÇA 

JOÃO PEREIRA DA SILVA 
Dr . PAULO SÉRGI O BRAGA TEIXEI RA 

D E S P A C H O 
"VISTOS, ETC . 
Trata- se de Recurso Especial, com base nas ali 



Macapá, 08-03-95 

neas 1 a 1 e 1 c 1 , do inciso III, do art. 105 da Cons 
tituição Federal , ,in~erposto pelo BANCO ECONÔMICO 
S/A, em face a Acordao da Colenda Câmara Únicades 
te Tribunal, assim ementado : 

"PROCESSUAL CIVIL - Discussão, em via recursal, 
de matéria sequer abordada em primeiro_grau - F~ 
to ocorrido antes da propositura da açao - Inexis 
tência de justificação e, muito menos,, de prova 
da força maior - Conhecimento inadmissível - Des 
prezo a providência hábil a propiciar sentença 11 
quida - Motivo insuficiente para autorizar refo·r 
ma do decisum e a improcedência do pedido, princi 
palmente porque o verdadeiro prejudicado foi Õ 
apelado- Sentença ili_quidaem , demanda que contém 
pedido certo - Anulaçao invocavel exclusivapente 
pelo autor - 12 Salvo quando demonstrada razao_de 
força maior , na, se conhece , em sede de apelaçao, 
ae matéria f~ti·a não debatida na orimeira instân 
cia (inteligêncla do art . 517,CPCl.- 2) A oartic~ 
laridade de Juiz haver dispensado a colheita de 
d~do que serviria , possiv~lmente, ap!nas ~ 2rol! 
çao de senlença liquida, a toda evidencia , nao e 
o bastante para determinar a reforma e, em conse 
quência, a impr·JCedência do pleito, m~xime porprÕ 
yocação 9e quem se beneficiou - 3) Destinando-se 
a proteçao dg autor,que formula pedido certo, a 
regra do paragrafo unico do art . 459, do CPC, so 
mente por este pode ser invocada com o fim de in 
validar sentenç·· !liquida, , sendo inadmissivel,po~ 
tan lo, a de c l araçao ex officio ou a pedido do Reu" . 

lrresignado, o Recorrente interpÕe Recurso Es 
pecial alegando, em sintese, que o y. AcÓrdão a·Q 
cacto contraria regras "cristalinas ínsitas no CPC" 
(sic) e nega-lhe vigênc·a 90r não aplicar as re 
gras do mesmo diplo~a legal ; que diverge de orien 
taç~o pretoriana dimanada de outro~ t ribunais; que 
o nao provimento do recurso apelatorio ordinario 
interposto.constitui violação a regra contida no 
inciso~. do art. 52, da Constituição Federal; 
que o nag.conhecimento em parte do recurso, que e 
um exercício de um direito que a lei confere a to 
dos, é uma violação ao direito de recorrer, pois 
haveria a denegação de justiça; e,finalmente , que 

· a Egrégia câmara Única não teria levado em consi 
der?ção as2ectos fundameDtais para o deslinde dÕ 
litig!o. Nao faz indicaçao d~ Lei Federal ou de 
acordao para demonstrar dissídio jurisprudencial. 

Regulamente intimado, o Recorrido deixou trans 
correr in albis o prazo para oferecimento de co~ 
tra-razões, vindo-me os autos conclusos para o 
exame de admissibilidade do recurso. 

Preambularmente, não pode ser objeto de exame 
em sede de Recurso Especial a alegada ofensa à Car 
ta Magna,consoante a pacifica orientação jurispru 
dencial de que esta competência pertence ao Colen 
do Supremo Tribunal Federal, pois "a apontada ofen 
sa a dispositivo da Lei Maior desmerece qualquer 
consideração, eis que incabivel no âmbi to do Re 
curso Especial , de competência dg Super ior Trib~ 
nal de Justiça, cuja finalidade e primado de _d~ 
reito federal e a unidade de sua interpretaçao" 
(STJ- Min . NILSON NAVES, REsp. n2 5.239-SP, j . em 
05 .03 . 91, in RSTJ , n2 21, ano 3 , p~g . 435) . N~o 
se conhece, portanto, dessa alegação . _ 

Dest ' arte, tambem pelas outras alegaçoes o pr~ 
sente Recurso Especial n~o merece seguimento: a 
uma, porque não traz em seu bojo a demonstração de 
seu cabimento, requisito dg inciso IIL do art. 26 
da Lei n2 8.038/90 , e tambem porque nao faz a in
dicação indispensável de gualguer dispositivo-Ie= 
gal como contrariado ou negado vigencia,como_tam 
bem nao traz a colaçao acordao de outro tribunal 
com decisao divergente. _ 

A omissao na indicaçao de lei federal~ contr~ 
riada ou que tenha tido negada a sua vigencia , a 
falta de indicação de acÓrdão que justifique a 
existência de dissidio jurisprudencial, faz com 
q•Je o Recorrente não esclareça com exatidão os fun 
daf':eJ •os go Recurso f·special , 'ncidindo, assim, -;:; 
vnto ua Sumula 284 do Supremo Tribunal Federal: 

"É inadmissÍvel o recurso extraordinário, quan 
do a deficiência na s~a fundamentação não permi 
tira exata compreensao da cont roversia". 

~"~mesma f::>J·ma, a rào demonstração do direitv 
SUf .s 'l.menle v olaJ , que justificaria o cabirnen 
Lo do J•ecurso, faz co01 quE' c Rec0rrente peeteJ,ca 
uLllzar PSte J't>Curso exceocional como r.Jera revi 
sà? de 2ossivel prejuizo o~ injus•iça do julga~-; 
o qv "'1 nod• · rcv~J, 'fr face ao aspecto '>r> r 
di l ic "'H : e ,;0 "ius in these" (HODOLFO DE CA 
MAHGO MANCUSO, · 1:1 "Recu rso Extraordinário e Hecur 
so Espec i a l", • caiçà . d1tora tlevis~.,_ jos ri 
bunais, ~-; I .. lo, 1993 , ,J~g. 109) . 

t'or o tr• 1 .r.o, 0 S.1perior Tribunal dE' Justi.:;a 
nã · 1m 'r-ã 1e tercP'ra instância, p'r tsta r·, 
z~o rã preval.cem os princÍpios do jura novit cu 
ria e da mihi factum, dabo l ibi jus, regular•s l~ 
ips•ân 'a orJi ·1ári3., 'orno nos ens'na o eminu,t e 
f•: in ~ t ro CLÁUD [Q SANTOS: 

"Não vigoram, para os recursos constitucionais, 
os conhecidos brocardes jura novi.t curia e da lli.hi 
ractu., dabo ~ibi jus, prÓprios da jurisdição, aQ 
soluta e de nao-superposiçao, ou se j ê, dos juizos 
singulares e dos Tribunais de Apelaçao que apre 
ciam os fatos e aplicam o direito. Os Tribunais 
Superior es, não constituindo uma terceira ou, mui 
to menos, quarta instânc ias, aplicam, apenas, o d! 
reito invocado ou somente solucionam o dissidio 
apontado pelas partes" (in Hecurso no Superior 
Tribunal de Justiça, coordenador Min. SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Editora Saraiva, são Paulo , 
1991, pág. 103). 

A duas, prr ;ue ' real · n~rJ,çao 2· Her 'rn r h 
a dlep':!r qm " . .. a~r. Camara nao 1evo~em con
sid~açao as~ tos fl!ndamentais ao desate da lide, 

!_udo em desfavor do recorrente, haja vist~r.:~gue
_:imento do ora recorrent11~ f im de~~-o- Bane~ 
Central ~.2_~'--_§:traves do seu depa rtamento 
regional d~~elem, viesse a efetivar os calcules 
pertinentes a2s rendimentos da aplicaçao finan~ 
ceira do re~ido , 9_1Uetivanc!2._~iciar cer
teza~t~encia no~e conce rne aos calculos 
entao ~rados" (sic ., ns:-T33), e o reexame das 
provas, envolvendo unicamente quaestio facti, o 
que é defeso P'la estreita via do Recurso Especi 
d nos preciso .~ termos Ja SÚmul a 07 do Superi or 
Tribunal de Justiça: 

"A pretensão de simpl es r eexame de provas nao 
enseja recurso especial". 

~ ~ ~l• . rno, o rerurso f i dPv.damente analisa 
ao pelu Tr1bunil dE Justiça, e se não foi conheci 
.lo em parte, isto se deu por falta de requisito de 
admissibilidad , qual se"a, o disciplinado no art. 
517 do CÓdigo de Processo Civi l , que veda a an~li 
se, pelo ~ribunal ad quem , de questão não debati 
da pelo JJizo de Primeiro Grau, salvo a hipÓtese 
de "orça maior. "A razão de ser do dispositivo é 
o respeito ao principio do duplo grau de jurisd! 
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ção" (JTA 100/269), pois também neste sentido os 
Tribunais têm entendido que:_ , 

"Somente os fatos ainda nao ocorridos ate o Úl 
timo momento em que a parte poderia tê-los_efica~ 
mente argüido em pr!meiro grau de juri~diçao, ou 
os de que a parte nao tifl!:!a cai1ecimento e que podem 
ser suscitados em apelaçao ou duran~e o seu pnxe~ 
sarnento. Inocorrendo qualquer exceçao ou forç~ 

maior, de se concluir pela inadmissibilidade de 
apreciação dos fatos novos argüidos, devendo-se 
julgar a matéria impugnada no recurso de acorde 
com o principio 1 tantum devolutum quantum appell~ 
tum 1

" (RT 638/159 e bol. AASP 1.622/21). 
~om e~tas consideraçÕes, nego segui::1ento ao Re 

·urso Especial interposto. 
Publique-se. 
Intimem-se . 
Macapi-AP, 22 de fevereiro de 1995. 
(a) Des. HONILDO AMARAL DE f4ELLO CASTRO- Pr~s.~ 

denté do Tribunal de Justiça do Estado do Amapa." 

AGRAVO DE IIISTROIIElhO R!! 049/ 94 - C.API'rAL 

Agravante AZAHIAS SILVA DE SOUZA 

Advogado Dr. JOSÉ ANTONIO THOMAZ NETO 

Agravada 

Advogada 

VILMA LÚCIA ESTIMA PINHEIRO MENEZES 

Drª. EVA FÁTIMA DE SOUZA GOMES e OUTRA 

D E S P A C H O 
"VISTOS, ETC. 
1ratam os autos de Agravo de Ins~rurnento inter 

oost1 oor AZARIAS SILVA DE SOUZA, embasado no art~ 
2a, da· Lei nº 8.038/90, c/c art~ 523 do CÓdigo ~e 
Processo Civil, em face a Decisao desta Presiden 
ci& qJe denegou seguimento a Recurso Especia! . 

Tncorformado, o Agravante alega que " .. . nag se 
conforma com a decisao final que julgou a materia 
e irresignado pretende ver tão somente a Justiça, 
uma vez que, entende perfeitamente que os alugue 
res estão todos pagos e previamente quitados à dis 
posição da Agravada, quando bem entender, eis que 
os mesmos estao depositados em Caderneta de pou 
P?flÇa" (si.c., fls . 03); fundamenta o recurso pela 
Sumula n2 R6 do Superior Tribunal de Justiça, re 
querendo, ao final , o conhecimento e provimentõ 
do "Agravo de Instrumento- Recu~so_Especial, ... 
com efeito de ver reformado o Acordao do TJ/AP que 
reconheceu o Recurso Especial" (sic ., fls. 04) . 

Regularmente intima9o , o Agravado não se mani 
festou, vieram- me, entao , os autos conclusos. 

Não merece qualquer atençã2 a insastifação do 
Agravante . Pr!meiro, porque nao atinge em momento 
algum a decisao objurgada, cingindo-se a demons 
trar simplesmente que não se conforma com o V~ 
AcÓrdão, como fizera quando da interposição do Re 
curs2 Especial denegad2 seguimento, e assim faze~ 
do nao infirma a deci~ao agravada . Sobre o ass~~ 
to, em bela diss~rtaçao , ja decidiu sua Exce le~ 
cia o Sr . !.Jin . CESAR ASFOR ROCHA, em recente jul 
gado: -

" ... o agravante , em sua minuta, sequer tan 
genciou estes fundamentos da decisão, reportando= 
se, tão somente, às razÕes deduzidas no recurso 
especial. 

O momento oportuno para o ataque do v . acÓrdão 
é na interposição do adequado recurso. Não se po 

,de, como é cediço, apÓs escoado o prazo preclusi 
vo, proferido , ademais, o Juizo primeiro de admis 
sibilidade, buscar-se reiterar, mediante o recur 
so de objeto diverso, as razões deduzidas no re 
curso especial. 

O agravo de instrumento, interposto de decisão 
gue nega seguimento ? recurso es~ecial, visa, por 
obvio, a desconstitui-la. Necessario , portanto, 
que se demonstre, de forma inequivoca, o desacer 
to do,trancamento , e , não da decisão inpugnadã 
atraves do recurso especial obstado. 

A parte agravante tem como ç!ever,enfatize-se, 
refutar os fundamentos da decisao agravada. 

À vista do exposto, nego provimento ao agravo 
(Lei 8 .038/90 , art . 28, § 2° e RISTJ, art. 34, in 
c iso VII). Publique-se . Brasilia, 28 de novembrÕ 
de 1994 " (Ag Ins. n• 58 551-4-AP, Heg. n• 94/ 
0034477-S) . 

c' • ,.., J , oorque so o fato da sucumbênL i nao 
cvr~cre iGLere~se para recoercr excepcinn&lmente, 
r ·is t st<. csoecie !'ecursal o aspecto o•·imordial 
~c· ntrolE do i us in these, não setisf'azendo aos 
requi :t~s de qdmlssibi!idedc a simples &l~gaçào 
!t r~P uizc , 'nsatisfaçao ou 'n~ust · •:'1 rJr) 1~~''\do 
C'lmc St dá f"O recurso ordir~ric, ~; i:o "a simples 
situação de sucumbência , de prejuizo, que basta 
ao exercicio dos recursos comuns , não é sufucien 
te para embasar os de indole excepcional, que ain 
da regucrem o implement2 de um plus, no caso ã 
ex i stencia de uma questao constitucional, ou fede 
ral, conf orme se trate do extraordinário ou do es 
pecial , respectivamente" (RODOLFO DE CAMARGO MAN 
cus o' ·9 . c i t . ' p~g . 83) . 

í' r .JL,mc., porque o Agravance, th)V,Jmcnlt:o, in 
'E r; oe .un recuJ'SO incorr.prcens{ vel, fazendo menção 

~~mJl'l ~· 86 do Superior Tribunal de Justiça, 
não arl i ávf'l ao caso , J?Oiê o He"~lrs :::special foi 
~~~· r~osto em face a Acordao proferido em Apela 
Cc> Cível. 

"•'r PSld eonsideraçÕEcs , mantcnh <1 dccJSã(j 
.' l ' v1J , c!.le se confirma !JOr PS'('" t p J' '1 rt' 
pr 11 :·c•tcs, determinand,, tJ t cos"im . '1 r<" 

- ~ ~ lc +c., autos ao Egrégio Super1or '!',., btlll~l 
J 1 'l~'l, c m 'ls minhas homer acPns. 
l lb] ;u<-se. 
Int.:1er.J-sc . 

UUf t'd- C . 

N•cap~-AF, C 1 de març0 cte :qg~ . 
( d) D• .. HONILDO AMARAL ~r. !·lELLrt ~A.'TR 

ut"ll• d Tl'ib•mal de Justiça do Fstacto cl 

PETRUS SOARES AZEVÊDO 
'heft Ja Secretar' a da ''iman ,-Jn c 

V ARAS E SECRETARIAS 
DO INTERIOR 

- PCPSi 
Amar: ." 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE FERREIRA GOMES 

MOVIMENTO ESTATÍSTICO - JANEIR0/1995 
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Juiz Sl.bsti tuto 
<llefe de Secretaria 

ElilJSA DA SILVA fllJN.lZ 
CARilll JOOÉ OLIVEIRA SAN'roS 

I 
a) No Civel 
Total de fei. r os tcxrbados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Total de feitos arquivados . .. . .............. . .... 68 
Total de precatÓrias devolyidas .................. 26 
Total de feitos redistribuidos ......... .. .. . . .... 05 
Total de feitos entregues sem traslado.. .... . .... 00 
Feitos em andamento .............. .... .... "...... 14 

a .1 -Feitos tombados no mês~ ······················ 01 
a .2 -Feitos arquivados nomes ............. . . . .... 02 
a .3 - PrecatÓrias devolvidas no mês ..... .......... 00 
a .4 -Fei tos redistribuidos no mês ······· · ···~···· 00 
a .5 - Feitos entregues a parte s/rraslado nomes . . 00 

b) No Crime 
Total de feitos tombados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 
Total de feitos arquivados ....................... 134 
Total de PrecatÓrias devolvidas. ........ . ........ 53 
Total de feitos redistrihuidos ................... 168 
Total de feitos em~-e['I..I~'S se~, · "aslado . . . . . . . . . . . 00 
Fei :os em and!irl?nt o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

b.1 -Feitos tombados no ,~.ês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 
b .2 -Feitos arquivados no mês . ... ................ 03 
b.3 -PrecatÓrias devolvidas no mês ............ .. . 01 
b .4 -Feitos redistribuidos no rês ................ 00 
b.5 -Feitos entregues à parte s/ traslado no mês . . 00 
b .6 -Feitos arquivados provisioriarr~nte .......... 01 

Total de. Feitos em andanento: a + b = 14 + 35 = 49 

II 
!·!andados expedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
!·landados de prisão exneàidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 
E di taí s expedi dos ........................ . , . . . . . . 01 
oficios exnedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
PrecatÓrias expedidas civ"l' .... .. .............. 00 
PrecatÓrias expedidas 'c .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 01 
Al vacÍlS de sol' ur-a exped ccw . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • 00 
Preca~Ó1·ias recebidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
DestJachos proferidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Denuncias recebidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
DenÚncias rejeitadas. ............................ 00 
Fianças despachaÇas .......... . .......... . ........ 00 
Liberdade provisoria despachada . ....... . . . ....... 00 
Inquéritos recebidos .. . ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 
Habeas corpus impetrados · · ·· ·· · · ····:············ 00 
Julgamentos deSieJlados (Tl'ibunal do Juri) .. .. .. . . 00 

III 
a) Audiências 1-eal; zadé!!·: 

J. .O) dlvel .......... . .... . ............... , . . . . 00 
1.1 l CrirJlinal . . . . . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . . 04 
1.2) Fam!lia .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. 01 
1.3) Infancia e Juventucte .. .. . .. .. .. . . . . . . .. .. 03 

b) Sentenças proferidas: 
2.0) De ~rito (Civel e Fanrllia) . . ......... . . . 00 
2.1 ) De merito (Çriminal) : 

a) Condenatoria ...... . ......... , . . . . . . . . . 00 
b) AljsolutoriaA.............. . ......... .. . 01 

2.2) De merito (fn[anc1a e Juventude) : 
a) Condenatorla .. . ... . ... , .. , , . ... , .. , .. , 00 
b) Absolutoria ........... . ..... , ... , . , . , . 00 

2:3) Extinção ga puni.':ljlidade . . . .. .... ........ 01 
2.4) Homologatorias (Civel) ......... . ......... 01 
2.5) De extinç?o (CÍvel"),...................... 00 
2.6) Outre~ (Cível e FeJnilia) ............... . . 01 
2 .7) Outras (Cri~inal) .. .. .. . .. ....... .. .. .... 00 
2 .8) Outras (Infancia e .Tuventuoe) .. . .. , . . . . . . 00 

c) Sessões do JÚri reeliz2c:es .. .. .. .. ... .. .. .. .. . 00 

d) Processos conclusos pa!':?. sentença com prazo ex 
cedido: -
3.0) Cível e F<l!"Íl'r> .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 00 
3 .1) Crir;_.inal ........................ -. . . . . . . . . 00 
3.2) Infancia e .'uventude . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 00 

IV 
Fel tos re!r~t~dos ao ~ontadot, r ... : .. : .. .. . .. . . .. .. . 00 
Feitos rer.1et1dos ?O .·.1ms er10 I;'ubll.co . . . . . . . . . . . 10 
Fei lgs remetidos a ~f,nsot'Ü1 Puhl ica . . . . . . . . . . . . 08 
Inquerilos baixados G Dele[acia .................. 00 

v 
Feitos no T. J . AP . . . . • • • • • . . . . • • • . • . • • • • • . . • . • • • 03 
Feitos na Execução Criminal . .............. ..... . 09 

Ferreira Ganes, 31 de janeiro de 1995. 

VIS'ro 

Juiz de Direito 

PROCURADORIA GERAL 
DE JUSTIÇA 

Portaria n• 037, de O? de março de 1995 . 

O Procurador Ger<rl de Jusliça do F.stado do Amapá, no 
1· :-- th· ~ 1 • P8. :; , , ter1~0 ·r- v_._s+-q o dispo.§_ 

y•l 1 1 l. ~. I. ~etr'-t Hl'U ;,a i.Rl ~orr.; ... t'11e!')"t-ar 1 

~ (,l • >·. 1 (!o- Zt:l .L! rle l ):14 I 

H !·. S O L V E: L.,...st>'ll'-tr o I r. Ello!ILSON FARIAS KNI'EIRO, 
n-r. t r i·, Just iç'l lbS"i tut,, para ~ 

XII.JAR r" 1' Vara Cri·n~r:a~ da Corrarca da 
1 :a1 • td.l , a parti r de 06 de março do cor 
rente w·1o , até ultE'rior deliberação. -

·P-se c1ênc:a. Registre- se. Publique-se 
" ,..tU:lpr ... i - St". 

MAOOB. DE JESUS Fr:RRElHA DE BRI'ro 
Pn· uradur-{;eral jc Just.ça 

l 



Macapá, 08-03-95 

Portaria n2 038 , de 02 de março de 1995 . 

O Procurador Geral de Jusliça do Estado do An~á. 
m uso de suas atribuições legais e , L<>ndo em vista o dis 
pos~o no art . 2•. I e 58, I, letra "f" , da Lei Complemen 
tar nº 0009 de 28 de dezenbro de 199~, -

R E S O L V E: Designar a Dr~ . ClÁUDIA VAl.ÉRIA PEREl HA ' 
DE QUEIRAZ, Promo~ora de Justiça Substitu 
ta , para Hl!.SPONUER pela 1ª Vara civel u~ 
Comarca da Capi Lal, no periodo de 06/03 a 
14/03/95, em virtude da ausência do 'fiLu 
lar. 

Dê-se cienc~a . Registre-se . Publique-se e 
c~.!Jra-se . 

Hacapá-AP . , 02 de março de 1995. 

MfiNOEl. lJE J F:SUS FERREI RA DE 131U'I'O 
Procurador Geral de Justiça 

Prataria nº 039, de O? de março de 1995 . 

O Procurador Geral de Justiça do Estado ~ do 

Amapá, no uso de suas atribuiçÕes legais e , ten 
ao em vista o disposto no art . 21, I e 58 , I, lo 
tra "f" da Lei Comple:nentar nº 0009 , de 28 de de 
zembro de, 1994, 

R E S O I: V E: Designar o Dr . MIGUEL GODElRO 
DA SILVA NETO, Promotor de Jus 
tiça , para AUX I LIAR na 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Santana , 
a partir de 03 de março do cor 
rente ano , até ulte r ior de li be 
raçao . 

Dê - se ciência . RagisLre- se . Pu 
clique - se e cumpra-se . 

~1/INOEL DE JESUS FERREIRA DE 13lUTO 
Procurador Geral de Justiça 

Portaria nº 040, de 02. de março de 1995 . 

O Procurador Geral de Justiça do Estado do ' 
Amapá, no us o de suas atribuiçÕes legais e , 
tendo em vista o dispos~o no art . 22, I e 
58 , I, letra "f" , da Lei Complementar nº 0009, 
de 28 de dezembro de 1994, · 

RESOLVE: Designar a servidora DIVALDA 
OLIVEIRA NASCI~W.NTO, para respo~ 
der interinam~n te pela Chefia 
de Cabine te , codigo MP- DAS- 101. 3 1 
da Corregedoria Geral do t-liniste 
rio PÚblico do Estado do Amapá~ 
a partir de 02 . 03 . 95 . 

~ê -se ciência . Registre- se . 
P~b:~que -se e cumpra-se . 

Macap~-1\P, 02 de março de 1995 . 

MANOEL DE JESUS FERREI RA DE BRITO 
Procurador-Geral de Justiça 

Portaria 041, de 02 de março de 199~ . 

O Procurador Geral de Justiça do E..'>tado do Amapá, no 
uso de suas atr:buiçÕes legais e, tendo em vista o dispas 
to r.o art . 22 , I e 58 , :::, letra "f" da Lei Complerr.entar 
n2 C009 , de 28 de d0zembro de 1994 , 

R E S O L V E: Designar o Dr . HAHOUX) JOSÉ _Dl~ AHRUDA 
FRANCO, Pranotor de Just iça Substituto , 
para AUXTIJAR ~a 3º Vara Criminal da Co 
marca da Capital, nos dias 06 e 07 de 
rra."ÇO do corr-ente ano , sem prejuízo de 
suas atribuiçÕes . 

9ê-se ciê~cia . Registre-se . Publique- se 
e ct.;:npra- se , 

:•Jacapá-AP., 02 de março de 1995. 

MIINOEL DE Jl':~lJS FEHHEIRA DE BRl'l'O 
Procurador-Geral ce Justiça 

\ INEDltTORIAIS I 
AG~OJKDUST~IAL SANTANA S/1\ , 
Extra~o da Ata da Assembléia Geral de constituição • 
da Sociedade Agroindustrial Santana S/A . em forma ' 
de sumário . 
Aos 14 (Quatorze )dias do mês de janeiro de 1994(hum 
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mil , novecentos e noventa e quatros), a Rua Adal va 
ro Alves Cavalcante , nº 601- A, Bairro Central ~iuni 

c{pio de Santana, Estado do Amapá, reuniram- se os 
subscri tores do capital social da Agroindustrial ' 
Santana S/A . , a sabe r : 1) A F'irma NUNES & SOUZA LTDI\ . 
com o ramo de Comércio Varejista de Gêneros Alimen
tícios , com sede nesta cidade , sito à Rua Adalvaro' 
Alves Cavalcante , 600 , - Insc r ita no Cadastro gera l 
do Ministério da F'azenda(CGCMF') sob o n• 0~ . 173 . 696 
/0001 - 09, com o seu contrato social devidamente re 
gistrado na Junta Comercial do Estado do Amapá sob 
n º 16 . 2 .0000467-4, o inicio de sua atividade em 
04/11/81 arqui vado a Última alteração contratual 
sob nº 4829, no dia 27/08/92, e na Inscrição Estadu 
al (Ci\D) sob o n2 03 . 002441 - 8 , neste ato rcpreser'!La 
do pelo se SÓcio - Cotista o Sr . Sebastião Lobato Nu 
nes, adiante qualificado , 2) Como pessoa fisica o 
Sr . Sebastião Lobato Nunes , brasileiro , casado , co 
~erciante , residen te e domici liado nesta cidade , sl 
to a Hun Adalvaro Alves Cavalcante , 570 , portador ' 
3o Registro Geral (RG) sob n2 26 . 192 expedida pela 
SEGUP- AP . e o CPF sob nº 014 .021 . 452-68 , 3) A Srª ' 
Maria Anunciação de Souza Nunes, brasileira , casada 
comerciante , residente e domiciliada siLo a Rua A 
dalvaro Alves Cavalcante, 570 , Bairro Central , cida 
de Santana , Estado do Amapá , portado do Registro Ge 
RAL (RG) sob o nº 208 . 270 Expedido pe la SEGUP-1\P , e 
'o CPF' 163 . 563 . 572-15 . Que junto representam a tota' 
lidade do Capital. Assumindo a presidencia da prese 
nte Assembléia Geral . O fundador, o Sr . Sebastião ' 

LobaLo Nunes , que convidou para Secretaria do tra 
balhos Assembleiares a Acionista a Srª l·laria da A 
nunciação de Souza Nunes , p Presidente declarou ins 
talada a Assembléia Geral de constituição e colocoÜ 
em discussão a votação os seguintes assuntos : Para 
fins de incorooração do Capital Social da Entidade' 
a quantia de CR$ 500 , 000 , 00 , que ora como comp'rovan 
te o recibo de deposito , passado pe~o Banco da AmazÕ 
nia S/A .- BASA, agencia de Macapá- AP . O Sr. presider 
te leu a relação dos subscritor es da totalidade de
do Capi tal de constitu i ção e o n º de açÕes ordinári 
as subscritas , nominativas e verificado ter sido 
arquivado por unanimidade de votos dos subscritores 
presentes, e em seguida o Sr . Pr esidente solicitou, 
o que fiz como secretár ia, que se procedesse a lei 
tura do Estatuto Social : disse o Sr . Presidente no7 
fim da leitura , fica o Estatuto Social submetido a 
votação , ter sido aprovado por unanimidade de votos . 
Cumpridas, como tinha sido, todas as formalidades t ' 

legais declarou o Sr . Presidente definitivamente 
const ituída a Sociedade Agroindustrial Santana S/A . 
e qrdenou que se procedesse a eleicão rins mPmh~na ~r 
Conselho de Administração·. Colocado o Assunto em 
discussão , conclui- se pela inscrição dos seguintes' 
acionista: Diretor- Superintendente : Sebastião Loba
to Nunes , Diretor Financeiro : rftaria da Anunciação ' 
de Souza Nunes e para Jiretor Administrativo i•lanoel 
do EsQi ritQ Santo f erreira da Silva , brasilei ro , c~ 
sado , ·por tadn r rln Registro Geral n2 212476 expedido 
pela SEGUP- AP ., Técnico em Con tabilidade e CPF' nº 
051 . 249 . 052- 04 , residente e domiciliado nesta cida_ 
de, sito a Av . JÚlio Cardoso , 694, Bairro= Paraíso . 
Ora convidado para compor este Conselho, que concoE 
dou imediatamente dando continuidade ao trabalhos ' 
o Presidente da Assembléia propos que a remuner ação 
ao conselho de Administração e da Diretoria, que 
fossem de : duas vezes a insenção da tabela progres
siva do l~posto de Renda na Fonte , aplicado par a ca 
da mês . Jur a :1 te o per:Í.do de implantação , até o ini 
c i o da operação comer c i al . Colocado o assunto em 
discu r ssão e votação , verificou- se oue o mesmo foi 
aprovado por unanimidade de votos dos Acionistas 
presente , o Presidente da Assembléia Geral e os 
membros do Conse lho de Administração declararam que 
não focam condenados , nem estão sendo por crimes 
que os impeçam de exercer atividades come rciais . Fl 
ca deliberado pe la Assembléia que o Estatuto Social 
e a relação dos subscri tores aprovados faz parte i~ 
tegrante da Ata . 
~ada mais avendo a tratar a reunião, foi encerrada' 
em 1~ . 01 . 94 , aorovado por unanimidade , tendo seu te! 
to integral sido lavrado em livro p rÓprio c arquiv! 
do na JUCAP sob o n2 1630000047-6 do dia 28 .02 . 94 . 
a) Mari a Neucila de Ol iveira- Sec . Ge r al . 

a 1) de Julho 11009 - Co~~~;c~ ~o Laú:::indo J.JJ1:-.a 3·~rit :.zal 1 ':~ 

~nur.ica ~s Orgãoc do Fi:.:;cHli.z:1.; Õ.O P:~c:"oi -tura :.:w1i.cip:tJ. , Re_ 

cai ta FOO.cr-3.1 e dcmti::; Qr.:;ão~ de cl :·J"":;a , o ~:~~..t .. :vio ro1 1li D 

públic:> do 01 bloco de !V'Jb finca!. ;;:;ri~ lh ic'l. :i<J no 

000001 a 000050• 

A i\GROINDUS1'RIAL SANTANA S/A - Torna pÚblico que 
recebeu da COORD~Ni\DORIA ESTADUAL 00 MEIO 1\MBIE~ 
TE- CH:A-1\P a Licença. Prévia NºOOl/95 , destinada 
a criação abate e frigorificação de aves, com 
instalaçÕ~s s ituadas no Nunicipio de Santana , E! ' 
Lado do Amapá . 

Santana/AP , 06 de março de 1995 . 

At,, da Reu ni~o de Ass!'mbl~i,1 Gpr ·d l E' tr·<l o•·di
n~r·iJ do Sindir~to do Com;rc i o V~rPyist~ d~ Cil l ç~ 
do s do E!';tudo do Amap~, "SINC'AL" ,,·Pa l i z<1da no d i <J 
17 d" fL'V<' r'<> i •·o tk 1995 . 

i\ o,. d<· =P ssctc di as do m~s de fcver·c i r o d<' hum 
mi l,nnvPCPntos p rloventa c cinco,em obPcJi;ncia ~o 
[dit,,l d!' c nn voc,, ç~o de nºO I/9 5/S INCAL , pui1 l ic.Hio 
na dia 16 dP Fev <' r c iro de 1995(5afe ira ) reu~iram
SP lhl sll~ de r·euni~o(pr·ov i s~ri~;l) do r c f f" r"ido s indi 
cato , ,.,ito ~rua C ~ndido Mendes n21 J41-C(•nt ro, os 
asMoc iados do Sind ic ato do Com~rcio Varejista dP 
Calçados do Estado do Amap~. sob a prc sid;ncia da 
Sra . Ana Llg~a 6<1rr iga de Sou za c demais assoC l <l 
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do s confor· mc pag i na nº03 do I i vr·o d<• .l ss i n,ltlw a d<• 
presença do !' indi cato , par·a del ihPr·ar·<·m '><>lll'<' a st· 
guinte "Ordcmdo Oia", 1ª EIPiç~o d,,-, List,1s Tr·lpl -;
cPs para pr Pench imento dos c argos dr ju i: c l ~ss i; 
tl1 tC'rnpor--~r i o e j11Íz class i sta suplPnt P, r•epr• t-.!"'<'f'\ 

tantl'S dos empr·eglldos nas juntas dC" cone i I i c1ç~o <' 

julgamento de Macap; . No hor~rio drf inido par<J o 
i 11 i c i o dos tr·i'lb,,l h os ,, l'r<'s i dent<.' so I i c itou qu<' 
f'ossf' con stc.ltcHi \:1 d ex i st~nc- i cl de "qun r~ um11 , ob:-;ci ' Vd 

d,, <1 ex i gZ,nc i a l'St,ltut~r i a, <J p,."" i dPnt<' Lku hnus 
v i ndas a todos , ü 9 1'ddcçpu fH" I o rompclt ' f'C i mpnto r• 

t'<! ~!-)~.l l to u a i rnpor· t ~n c i a pur'cl o s i nd i cu to , por· s.uu 

pcH·ticipoç~o nu dpr·c•sC"nt~~·~o dP I istc.l'"' r,·~pl Í l"('S 

p<1r.1 <.'sco llt.1 de .iui: e l,ls s ista . 
Em sf'gu i du dP i ' ou d pd I dV I"'1..l I i Vt'<' p cH 'd ""l' m,Jn i 

fP~tt1 r· e m a r· espc i to do ds sunto . Ap<~.; cl i "'Cil';;;s<~<·~ 
chCHOU -S P ,)O COilCC'F>SO e fOI'tllll j nd Í C \ldos o.;, -.;e9u Í ll 

t!'s ,,ssoc i Mln s : TI Tlll A In:::: An,, L i g i ,1 f:,wr' i \1<1 dP 
Sou:.cl ;Pedro Pc11110 l\.1ntoj<1 e,, . ,.~o (lo Zor' ll illld dt" Je:; u:-, 

:::untos Cr·u: . - :3UP LENTES : K:, t i <> M,1r'<1 llo u<1t fl,wh ; :3~ 
n i d Ma r i" S i I' a d!' :::ou : ,1 Ach i c llb i r· de i dd S i I' .1 
ft>r"r"'P i r' a .:ts I i std~ for·c1m ~,.1 p r·ovuda s por· u n ,l r\ tm i dddt• 
n~o havend o lllc1 i s Ll S:"' u nto ,, :"it'r t r'c.:lt(Hhl d Pr·p..::. i d('/l 

t (• deu por PnCPI"dd~:1 d l'l'lrtl i ~o pr·t·c i ~'-lrnentt• ~,.;..... ~ l: 
20 hs. E pt1f't.l consttH ' , l'\1 R<·ncd i tcl d,l Si I\ ~.1 G,H·bo 
Scl -2'1 SPCI"C't~r · i ~.l, I clVI'l' i t1 p r'('St>l\ t(• Atd

1 
qtH' d<' 

poi~ d P l idü e tl C'hc.Hld c on fot'llll', v~,.1 i .._1:-;~ i n cH.l'-1 po 1' 

m i 111, p(•l o Pr· ps i UentC' t' pP I os pt'<_•-.;cnt(\s qut• ,,...,!-'i m 

qur =l'r'crn . 

A"!A LI GIA 8AiiRIHA üt: SUJLA 

Zo r" ~,J i md d0 Jc su ~ Sc1ntoc.:. Ct· u =
K,;t i a ~lar<> llouat Har·b 

EDITAL DE COINOCAÇÃO 

J Prosiden:e co Sirdicato do Comér::io Varejisb de 
Calçados do Estado do Arr.apá, no gozo de S:.Jas prerro~ntives 
estatutárias contidas no Art . 21 , Inciso X do Es~,~uto So
'cial da entidade e, 

SONSIDERA~JO o que determina a ?ortaria nv 0009, de 
05 de janeiro de 1995 , ó Tribunal Regional. do Trubolho do 
B• Região , p~blicado no Diário Oficial do Estado do A~apá, 
n2 1002 de 27 de j aneiro de 1995, 

RESOLVE: 
Declara:- que : 
I - Em Revisão de Assembléia geral Extraordinár~a des

ta Entidade Sindical , convocada através de Edital publicado 
no Diár io Oficial do Estado do Amapá , n2 1016, de 16 de fe
' ereiro de 1995, realizada na sede do Sindi~ato, si:uada na 
Rua cândido '.'endes, llla - Centro, Altos da Sapataria Li
der , às 20: 0D horas oo d:a 17.02.95 , foram eleitos os se
guintes filiados para co~porem as listas trÍplices : 
TITULARES: MA LIGIA BAFHIGA DE SOUZA, PEDRO PA:JLO PNJTOJA 
CREPD, ZOPDINAR DE JESUS SJINTDS CRUZ , SL"'LE'JTES: KÁTIA '.'ARA 
HDUAT HAR3 , SÔNIA I.' AR! A SlLVA DE SOUZA ACHI , U9IRA::I DA SI!:, 
VA FERREIRA, 

·Gabinete da Presidência, em •:acapá, 18 de feverei::-o de 
1995. 

Ar~A LIGIA BAHRIGA DE SOUZA 
Presidente 

CARTÓRIO .JUCÁ 
PROCLAi\TA DE CASAME~TO 

O Oficial do cartório civil de casamento desta cidade de t\ lacapá
Cap. do Est. do Amapa-Rep. fed. do Orasil, fàz saber que pretendem se 
casar: LEOPOLDO DIAS DO VALE e JOANI I.DA NCNES 'dFS-
QUJTi\ -

Ele é filho de Marivalda Dias do Vale. 
Ela é fil ha de Abelardo Silva Mesquita c de tllaria Pacheco 0-'unes 

MesqUita. 
Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba de casar 

um com o outro, acuse-os na forma da lei. 

lvlacapá, 07 de dezembro de I 99-1 

LÚCIA MARIA SEI'\ A DE AL:\'1 EJDA 
Escrevente Au torizada 

PROCLAMA DE CASAf\I E~TO 

O Oficial do canório civil de casamento desta cidade de Macapá
Cap. do Est. do Amapá:RCJl. f ed. do Brasil, faz saber que pretendem se 
casar: JOSUÉ MACIEL DOS RE IS c JOELMA DRAZAO DOS REIS. 

Ele é filho de Brigida Maciel dos Reis. 
Ela é filha de Raimundo Brito dos Reis c de Maria Raimunda 

O razão dos ·Reis. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba de casar 
um com o outro, acusc"OS na forma da lei 

Macapá, 07 de março de 1995. 

SôNIA REGINA SENA DE ALMEIDA 
Escrevente Autorizada 

PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficial do cartório civil de casamento desta cidade de :vlacapa· 
Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fcd. do Brasil, faz saber que pretendem se 
casar: JOSÉ SEBASTlÃO MORAJS DE SOUZA c :YIARfi\ DAS 
GRAÇAS V!LHENA BARBOSA. 

bosa 

Ele é filho de Francisco Alves de Souza c Maria Ferreira de !VI orais 
Ela é fi lha de José Domingos Barbosa e de Elisabete Vilhcna 13ar-

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

Macapá, 07 de março de 1995. 

SôNIA REG INA SENA DE ALMEIDA 
Escrevente Autorizada 


	

