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DECRETON° 0304 DE 14 DE março DE 1995 

Cria o Grupo de Trabalho de Saúde Ambiental. 

O Governador do Es"tado do Amapá usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inci~o XXV, da Constituiç{lo do 
Estado do Amapá, e 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica criado o Grupo de Trabalho, tendo como objetivo 
articular as Ações de Planejamento de Saúde Ambiental do Estado do Amapá. 

Art. 2° - O Grupo de Trabalho será constitufdo dos seguintes 
servidores, sob a coordenação do primeiro; 

- Leila Hage dos Santos Torres (CEMA) 

- Marilena Melo Correa (SEPLAN) 

- Luiz Afonso Mira Picanço (SEPLAN) 

- Teima Lúcia Pastana Monteiro (SEPLAN) 

- Ivan Raimundo Rocha de Araújo (CEMA) 

-José Dorcelis Paiva Rabêlo (SESA) 

- Denize do Socorro de Souw Lima (SEPLAN) 

- Este/a Márcia Picanço Damasceno (SEPLAN) 

Art. 3 ° - Esre Decrero enrra em vigor na dar a de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário. 

de março de 1995 

' ' 

Decreto n ° 0305 de 14 de março de 1995 

O Governador do Estado do Amapá usando das atrlbul
buições que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXV, da Constltuiçlio do 
Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4 ° da Lei n ° 0011 de 12 de maio de 
1992 e tendo em vista o contido na Exposição de Motivos n° 001195-GAB/CEICT, 

RESOLVE: 

1° - Conceder o adiantamento em nome de Raimundo José da 
Costa Queiroga, Chefe de Gabinete, nos tennos do item Illt_P.arágrafo 11nico do artigo 
2° da Lei n° 0011, de 12 de maio de 1992, no valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e 
Duzentos Reais), destinados a custear despesas miúdas de pronto pagamento com 
material de consumo e serviços de terceiros, visando a manutenção e aáministração da 
Coordenadoria Estadual da Indústria, Comércio e Thrismo. 

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 em {lenha da na Fonte de 
Recursos 101, Programa de Trabalho n° 2710111070212.364 nos Elementos de 
Despesa 3120.00- Material de Consumo, o valor de R$ 800,00 í'Oitocentos Reais) e 
3132.00 - Outros Serviços de Terceiros, o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos 
Reais) . 

4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar j)restaçllo 
de contas, devidamente homologada pelo titular do órgllo, na Secretaria de Estado da 

Fazenda, dentro de 10 (dez) dias, contados do término do prazo de aplicação constante 
do item 2°. 

Macapá-AP, 14 de março de 1995 

DECRETO N° 0306 DE 14 DE março DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119L Inciso XXV, da ConstltuJçlio 
do Estado do Aritapá e de acordo com o artigo il0 da Lei n° 0011 de 12 de maio de 
1992 e o contido no Ofício n° 125/95-SETRACI, 

RESOLVE: 

1° - Conceder o adiantamento em nome de JOÃO FERREIRA Dps SANTOS, Cont~dor, nos tennos do item III, parágrafo único do artigo 2o da Lei 
n qou, de 12.de maiO ~e 1992,. no valor de R$ 1.485,00 (Hum Mil Quatrocentos 
e 01tenta e. Cmco Rea1s), desunados a custear despesas miúdas de pronto pagamento 
com .. matenal de consu!llo e serviços de terceiros, objetivando a manutenção e a 
admmiStra~ão da Secretana de Estado do Trabalho e da Cidadania. 

. . 2° .- O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prezo 
máximo de 30 (tnnta) dias, a contar da data do recebimento. 

3 ° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos FPE (101), Programa de Trabalho n° 15814862332 nos Elementos de 
Despesa 3120.00 - M~tenal de Consumo, o valor de R$ 594,00 (Quinhentos e 
Noventa e O~atro Rea1s) e 3132.00 - Outros Serviços de Terceiros 0 valor de 
R$ 891,00 (O•tocentos e Noventa e Um Reais). ' 

. 4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentarprestação 
de contas, devidamente homo~ogada pelo titular do órgão, na Secretaria de Estado da 
Fazenda, dentro de lO (dez) d1as, contados do término do prazo de aplicação constante do Item 2°. 

Macapá-AP, 14 de março de 1995 

DECRETO N° 0307 DE 14 DE março DE 1995 

O Governador do Estado do Amapá usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XX~, da Constituiçllo do 
Estado do Amapá e de acordo com o artl~o 4° da Lei n° 0011 de 12 de maio de 
1992 e tendo em vista o contido no Oficio n 0321/95-SEFAZ, 

RESOLVE: 

I 0 
- Conceder o adiantamento em nome de Marlene Frazlio 

Carneiro, Assessora, nos termos do item III, parágrafo único do artigo 2° da Lei no 
ooq, de 12 de maio de 199~, no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), 
dest~nados a custear despesas mtúdas de pronto pagamento com material de consumo e 
serviços de terceiros, visando a manutenção e administraçl!o da Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

. , 2° ,- O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prazo 
máximo de 30 (tnnta) dtas, a contar da data do recebimento. 

3 ° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos FPE (101)1 _Progt:ama de Trabalho n° 03080202.f4S nos Elementos de 
Despesa 3120.00 - Matenal de Consumo, o valor de R$ l.SOÓ,OO (Hum MU e 
Quinhentos Reais) e 3132.00 - Outros Serviços de Terceiros, o valor de R$ 500 00 
(Quinhentos Reais). ' 

4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar prestaçllo 
de contas, devidamente homologada pelo titular do órgllo, na Secretaria de Estado da 
Fa~endaJ. dentro de 10 (dez) dtas, contados do término do prazo de aplicação constante 
do ttem J. 0 • 

Macapá-AP, 14 de março de 1995 
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DECRETO N° 0308 DE 14 DE março DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ usando das 
atribu~çõ_e~ que lhe são conferidas pelo artigo 119, inci~o XXV, da 
Const1tu1cao do Estado do Amapá e · o contido no Processo n° 
2B760.0Ó031 0/95, 

RESOLVE : 

Designar Antônio Ildegardo Gomes Alencar, Vice-Governador do 
Estado, para viajar da sede de suas atr-ibuições, Macapá-AP, até a cidade de 
Belém-PA, a fim de tratar de assuntos de interesse do Estado, no dia 13 de março do 
corrente. 

Macapá, 14 de março de 1995 

DECRETON° 0309 DE 14 DE março DE 1995 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que ll~e 
são conferidas pelo ~trtigo 119, in~iso XXV, da. C~nstitu!ção do Estado do Ama~a, 
e tendo em vista o dtsposto no artigo 6° , da Let n 016::>, de 18 de agosto de 19 4, 
e o contido no Ofício n° 105/95-GAB/CEMA, 

R E S O L V E: 

Nomear JEAN CL.riUDIO SANTOS FONSECA para compo_r o Conselho 
adual do Meio Ambiente _ COEMA, como representante da Un~verstdade Federal 

~~t ~apá _ !JNIFAP, n2 qualidade de Conselhetro, em subslltlllçao a WALTER DA 
ROCHA .4.RAUJO. 

Macapá, 14 de março de 1995 

Decreto n° o31o de 14 de, março de 1995 

O Governador do Estado do Amapá~ usando das 
atribuições que lhe srio conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, âa c.;onstituiçrio do 
Estado do Amapá e tendo em vista o contido no Memorando ll 0 007/95-DAA/CCC, 

RESO LVE: 

Nomear João Barriga, ocupante do carl{O_ de Datilógrafo. C/ass_e 
D, Padrão V, pertenceme ao Quadro de Pessqa_l do ex-T,emtor~o .Federal dp Amapa, 
para exercer a fimçtio de confiança de Secretano Execut1vo, Cpdtgo CDI-2;· da Casa 
Civil do Governo do Es1ado do Amapá, a com ar de 23 de fevemro do correm e. 

Macapá, 14 de março de 1995 

Decreto n° 03 11 de 14 de março de 1995 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições ~ue 
lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapa e 
tendo em vista o que consta do Processo n• 28790.004126/94-SEAD, 

RESOLVE : 

Designar Carlos Alberto da Cruz Solcdade, ocupante do cargo de Escrivão de 
Polícia. Classe B • Padrão V, pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto Território Federal 
do Amapá, para presidir a Comissão de Sindicância, em subslituição a Ilo Francisco Campos 
de :vtoraes, designado a1ravés do Decreto n• 5253, de 11 de outubro de 1994. 

Macapá, 14 de março de 1995 

DIÁRIO OFICIA L 

Decreto 0312 de 14 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 de acordo com o disposto no Artigo 44, da Lei n° 0066, de 03 
de maio dP. 1993, e tendo em vista o que consta do Processo n° 28780.0063/95-
SETRACI, 

R ES OLV E : 

Exonerar, a pedido, Mário da Silva Brandão do cargo em 
comissão de Agente Administrativo, Padrão 17, Subgrupo NM, do Quadro de Pessoal 
Civil do Governo do Estado do Amapá, a contar de 18 de janeiro de 1995. 

Macapá, 14 de março de 1995 

--- -----

. .______:__ ..__ ~ 
Rodrigues Capiberibe 

vernador 

DECRETO N° 0313 D~ 14 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 de acordo com o disposto no artigo 44, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo p 0 28790.000074/95-SEAD, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, LILIAN CLEIDE ALFAIA MENDES, do 
cargo de Delegado, Classe Segunda, Padrão I, do Quadro de Pessoal Civil do Governo 
do Estado do Amapá, a contar de l i de janeiro de 1995. 

Maca pá, 14 de março de 1995 

DECRETO No 0314 DE 14 DE mar ço 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 de acordo com o disposto no artigo 44, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo n° 28780.000089/95-SEAD, 

RESOL VE : 

Exonerar, a pedido, SILVANA LÉLIA ASSUNÇÃO BARRETO, 
do cargo de Instrutor de Artes, Subgrupo NM,·Padrão 17, do Quadro de Pessoal Civil 
do Governo do Estado do Amapá, a contar de 30 de janeiro de 1995. 

Macapá, 14 de março de 1995 

DECRETO N° 0315 DE 14 DE mar ço DE 1995 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, in~iso XXII, d~ C~nstituição do Estad_o do 
Amapá c de acordo com o disposto no arttgo 44, da Let n 0066, de 03 de maiO de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo n° 28840.015464/94-SEEC, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, WALTERLINA BARBOZA BRASIL, do 
cargo de Supervisor, Classe A, Padrão 05, Subgrupo NS, do Quadro de Pessoal Civil 
do Governo do Estado do Amapá, a contar de 17 de junho de 1994. 

Macapú, 14 de março de 1995 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 
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DECRETO N° 0316 DE 14 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 de acordo com o disposto no artigo 44, da Lei n° 0066, de 03 
de maio de 1993 e tendo ein vista o que consta do Processo n° 28790.000532/95-
SEAD, ' 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n° 1032, de 30 de março de 1994, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amapá de n° 0801 , do dia 04 de abril do mesmo ano, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Exonerar, a pedido, UMB~L:fNA REGIS MATIAS, do carg~ de 
Professor de 11 a 41 Séries, Classe A, Referencta Çl, do Quadro de Pessoal Ctvtl do 
Governo do Estado do Amapá, a contar de 01.03.94 . 

Macapá, 14 • de março de 1995 

_...___L_· 
o Rodrigues Capiberibe 

DECRETO N° 0317 DE 14 DE março DE 1995 

O Governador do pstado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá e 
de aco~do com os termos do Ofício n ° 0296/95-GAB/SEFAZ, 

R E SOL V E: 

Tornar sem efeito os Decretos n°s 1557, de 1211 1185; 0535, de 

09103194, e 6196, de 29112/94, publicados nos Diários Oficiais do Estado sob os n°s 

4546, de 18111185, 0786, de 10103194 e 0982, de 30112194, respectivameme. 

Macapá, 14 de março de 1995 

DECRETO de 14 de março de 19 95. 
~ 

(} t/olfel"l(ariol" rio fitado e/o lfM;xJ, de a::ordo com o di~~ 
~o no ar:igo 72 , da Lei n2 0066, de 03 de maio de 1qq3, 

RESOLVI:: 

Tcmar sem efeito o Decreto nR 0773, de 29 de rr.arço de 1994, que 

norreou V!RA ~E Sirr.VA VKl, para ocupar o Cargo de Provi:llP.nto Efetivo de ~'i3di 

co l.egis•a, C i asse 2i, Pa0 

vi J do Governo do Arrapá. 
I, jc Gn.1po PolÍcia Cl ·:il , no C.uadro de Pessoal Ci-

:'iacapá-AP, 14 de março de 1995. 

DECRETO N~ o319 de 14 de março de 19qs, 

(} (/olfe/"l(alol" lo fitado do lfM/Já de acordo com o dis
posto no artigo 72, Item I, da Lei n2 0066, de 03 de maiÓ d: 1993, 

RESO LVE : 

Tomar sem efeito o Decreto n2 :r707, de 22 de junho 00 1994, que 

T\Of'reou Mlo'l!1A G!lRflE mJCli!IPA CMOOJJ, para ocupar o Cargo de Provimento Efetivo 

de Técr.ico ~'"" l..éboratÓrio, Padrão 17, Subanno ••1 ~ ~·ad d Pe 

Governo do Estado do Alr.apá. 
O"~ ,,.. , .. o """ ro e ssoal Civil do 

Ma::apá- AP, 14 de março de 1995 . 

DECRETO 0320 de 14 de março de 19 95. 

(} t/ov-el"l(ariol" rio fitado do ~~~~ de acoroo can o dispo~ 
to ro artigo 7g, da Lei nR 0066 , de 03 de maio de 1993. 

RESOLVE: 

Tomar sem efeito o ~)!o reto nu 4286, de 07 ele jul.h:> ele 1994, QJe 

romeou JOSÉ BENEDITO ;)IAS N-IDRADE, para ocupar o cargo de Provirrento Efetivo de 

Professor de Ensino de 1R e 2g Graus, Classe "C " , Padrão I, no QJadro de Pessoal 

Civil do Governo cb r:stacb oo Am3pá. 

Ma::apá- AP, em 14 de março de 1995 . 

Governador 

DECRETO de 14 de março de 19 95. 

(} t/olfel"l(ariol" rio fitado do lf!~Ul~Xf, de acordo c<r~ o dis-
posto no Artip:n 7º, da Lf 1 qQ CXJ66, de 03 de maio de 199~, ' 

R!ESOLVE : 

Tomar san efeito o Decreto nR 6029, de 28 de dezembro de 1994, 

que n<r~eou OVIDIA :E OUVF.JRA fülHEIRA, para occpar o Cargo de Provirrento Efeti 

vo de Professor de Ensino de 12 e 22 Grrus, Classe "C" , Padrão I , ro Q.Jadro de 

Pessoal Civil do Es';ado do Amcçá. 

março de 1995. 

DECRETO de 14 de março de 19 95. 

(} t/ov-el"l(ariol" rio &taJo do ~~~de acoroo oom o di ~02 
to no artigo 72, item I, da Lei nR 0066, de 03 de maio Je 1993, 

RESOLVE : 

Tomar sem efeito o Decreto n2 3355, de 27 de junho àl 1994, QI.E 

ncneou PAU.O !DJfRllO TllYMI!ES JWlWX), para ocq>ar o Cargo de Provimento F:fptivc 

oo Técnico em IflboratÓrio, Padrão 17, Slilgrupo ~. ro Quadro de Pessoal Civil do 

Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, 14 de março de 1995. 

DECRETO de 14 de março de 19 9~. 

(} 0/fe/"l(ario!" lo fitado do ~~~de JCordo co:n o di~~ 
to no artigo 79, inc1so I, da l.ej n2 0066 , de 03 de maio de 1993, 

RESI!DL VE : 

Tomar sem efeito o Decreto n2 3364 , de 21 de junro de 1994, Q..le 

no:reou MNCYU:NE mEI>lTA ~ EmiEJH), para ocupar o Cargo de Provimento E f!:, 

tivo de Professor de Ensir de IR Grau , Classe "A", Padrão I, ro Quadro de Pesso

al Civil do Governo do Estado do Aimpá. 

Hacapá-AP, 14 de março de 1995. 

DECRETO N' 0324 de 14 de março de 19 g;. 

(} f!ov-el"l(ariol" rio éJtaJo do ~~~~ de acorcb com o dispo~ 
to no artigo 72, ircfs~ I , da Lei rg 0066, de 03 de maio de 1993, 

RESOLVE : 

Tomar sem efeito o Decreto nR 0900, de 29 de março de 1994, pi.bl.!_ 

cado no Diário Oficial do Estaio do hnapá do dia ~ do mesmo mês e <rlO, que nomeou 

AP.ARB:IID fUI«NN CHDm, para ocupar o Cargo de Provimento Efetivo de Agente de 
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R:>li.cia, classe 2• , padrão I , no Quadro m Pessoal Civil do G:>verno do Estado do A~ 

1)3.. 

Ma::apá-AP, em 14 de março de 1995. 

DECRETO de 14 de março de 19 95. 

() Çov-e/"l(adÓ!" dÓ &tcuú do lf/IWJ;jXf, de acoroo com o dis-

posto no artigo 7.2, item I, da Lei nº OC66, de 03 de maio de 1993, 

R E .S O L V E : 

Tomar sem efeito o I:ecreto n2 0967, de 29 de março de 1994, pu

blicado no Diário Oficial do Estado do Amapá, de nº 0800, do dia 3J do mesrro rrês 

e ano, que nomeou JIOSIÉ W\IMlJNlJO I'IE1!D:rul. ~ para ocupar o Cargo de : Provimento 

Efetivo de Guarda de PresÍdio, Classe 2ª , Padrão I , no (Nadro de Pessoal Civil do 

Estado do Amapá. 

Macapá-AP , 14 de março de 1995 . 

DECRETO de 14 de março de 1 995. 

() Çov-er-l(adÓr- dÓ &tadtJ' do lf/lrlajXf,de acordo can o dispo~ 
to no Artigo 72 , ·da Lei nº 0066, de 0.3 de maio de 1993, 

R E SOL V E ; . 

Tomar sem efeito o Decreto nº 6107, de 29 de dezembro de 1994, 
I 

que nomeou F'RANCINEI'E TRINDADE SOBRAL, para ocupar o CargJ de Proviment:b Efetivo 

de Professor de Ensino de 12 Grau, Classe "A", Padrão I, (Nadro de Pessoal Civil 
do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá- AP, 14 de março de 1995. 

DECRETO 0327 de 14 de março de 1 995. 

() Çov-e!"l(adÓ!" dÓ &tcuú do lflfr,axde acordo com o di~~ 
to no artigo 72, inciso I, da Lei n2 0066, de 03 de maio de 1993 e cons1derando. 

- o disposto no arti go 81 , parágrafo 22 , letra "a", da Lei n2 
8 .713, de 30/09/93; 

- Os resultados finais inseridos no,s Editais de Homol~gação e a 
consequente convocação dos aprovados, de acordo com a ordem cl assificatoria. 

RJESOLWE: 

Retificar o Decreto n2 5216, de 07 de outubro de 1994, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Nomear IJIDlA CUl!JlE QUIN1n. OOS S&!mJS, para ocupar o Cargo de Pr::: 

vimento Efetivo de Técnico em Enfermagem, padrão 17, subgrupo N!o!, do Q..ladro de Pe~ 

soal Civil do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, 14 de março de 1994. 

DECRETO ( l N~ o32a de 14 de março de 19 95 . 

O f/ov-er-l(adó!" dó 5trulo do lf~>UV;xt, DE AcoRoo cOM o DI§. 
POSTO NO ART . 72

, INCISO I, DA LEI N! 0066, DE 03.05 .93 E _CONS!DERANOO: 

- 0 DISPOSTO NO ART . 81, PARÁGRAFO 22
, LETRA "A", DA LEI N!8 ,713 

DE 30/09/93, 
-Os RESULTADOS FINAIS INSER IOOS NOS EDITAIS DE HOMOLOGAÇÀQ E 

A CONSEQUENTE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS, DE ACOROO .COM A ÜRDEM ClASSIFICATORIA. 

RESO..VE: 

RETJF !CAR O t)ECRETO N! 3025, DE 14 DE JUNHO DE 1994,QUE PASSA A 
VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇAO , 

NOI'EAR MARIA REGINA SANTOS PLVES, PARA OCUPAR o CARGO DE PROVI("f~ 
TO EFETIVO DE AuxÍLIAR OPERAC IONAL DE SERV IÇOS DIVERSOS, PADRÃO 3, SuBGRUPO NB 
DO QUADRO DE PESSOAL CIVIL DO GoVERNO DO ESTADO DO ~~PÁ , 

MtiCAPÁ-AP ,EM 14 DE março DE 1995, 

. DECRETO 0329 de 14 de março de 19 95 . 

() Çov-e/"l(adÓ!" dÓ &tad~ do lflfr,{lix DE ACORDO COM O DISPO§. 

TO NO ARTIGO 7!, INCISO L DA LEI N! 0035 , DE 03 IX MA.IO IX 1993 E CONSIDERANDO: 

- 0 DISPOSTO NO ARTIGO 81, PARÁGRAFO 2! , LETRA "A" , DA LEI NUI"ERO 
8.713, DE 30/09/93; 

-Os RESULTADOS FI NA IS INSERIDOS NOS ED ITAIS DE HOMOLOGAÇÃO E A C~ 
. 

SEQÜENTE CONVOCAÇAO DOS APROVADOS , DE ACO~DO COM A ORDEM CLASS IFICATORIA . 

R E S O L V E 

RETIFICAR O iJECRETO Ne 2973 , DE 13 DE JUNHO DE 1994, -QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇAO: 

NoMEAR, mtíll..EJl: BARRETO M SILVA, PARA OCUPAR o CARGO DE PROVItJEN

TO EFETI VO DE PROFESSOR DE ENSINO DE F GRAU, CLASSE "A", REFERÊNC IA l, DO QuADRO DE 

PESSOAL CIVIL DO GovERNO DO EsTADO DO AMAPÁ, 

MAcAPÁ-AP, 14 DE mar ço DE 1995 , 

DECRETO 
0330 de 14 de março de 1 995. 

() (/uv-er-l(adÓr- dÓ &tatfo do lf/lrla/Jd de acordo com dispos
to no artigo 72, . da Lei nº OC66, de Q3 de maio de 1993 é co'nsiderando: 

- O disposto no artigo 81, parágrafo 22, letra "A", da Lei n~ 
ro 8.713, de 30/09/93 ; 

- Os resultados f inais inseridos nos Editais de Homologação e a 
consequente convocação dos aprovados , de acordo com a ordem classificatÓria. 

RESOJL.YE : 

Re tificar o Decreto nº 1816, de 05 de maio de 1994 , re tificado~ 

l o Decreto nº 2777, de 09 de junho do mesrro ano, que passa a vigorar com a segui~ 
te redação: 

l'bmear CEI.llí!!. PA'iiRÍCIA [~ IM <mm, para ocupar o cargo de 

Provimento Efetivo de Professor de Ensino de 12 e 22 Graus, classe "C", referên

"cia 1, do Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá. 

tiJacapá-AP, 14 de março de 1995 . 

DECRETO de 14 de março de 19 95. 

O f/ov-e!"l(adó!" dó 5taáo do AlfUZ.JXi, de acordo com o ~s-
posto no artigo72, inciso I , da Lei n2 0066 , de 03 de ~o de 1 993, e conslde
rando : 

..: o disposto no artigo 81, § 22, letra "a" , da Lei n2 8.713 , de 
30/09/93; 

- Os resul tados finais i nseri dos nos editais de homologação e a 
conseqüente convocação dos aprovados , de acordo com a ordem classificatória . 

RESO LV E: 

Retificar o Decreto n~ 1719 , de CO de · maio 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

de 1 994,que 

Nanear , AI..ESSiVimA PHlE1!RA DE .AN11IWE SILVA, para ocupar o Cargo 

de Provimento Efetivo de Professor de Ensino de 12 Grau, Classe "A", Referêrcia 
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1, do Q.Jadro de Pessoal Civil do Goverro do Estado do Arrapa. 

lola::apá- .AP , 14 de março de 1995. 

DECRETO de 14 de março de 19 95. 

{} Çov-~1'-l(aelol' elo &tcufo do AMJJá de a~ordc com o Di~ 
posto no Art. 72 , Ir.ciso I, da .Lei no 0066 1 de 03 de máic~e 1991 e cor.sider~ 
de : 

_ o di sposto no Art . 811 parágrafo 22, Letr'l. "a", da Lei 
8. ' 131 te 30,09 . 93, 

_ Os resultados finais inseridos nos Editais de Homol ogação e 
a consequer.te convocação dos aprovados , de acordo co:n a Orda~ Classifica~Ória. 

RESOLVE: 

~etifi car o Decreto n2 42691 de 04 de julho de 1994,que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Nor.1ear ARl!IOLiliDA PARAGUAÇU AYRES DA SILVA FUR:'ADO, para ocupar 

o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Ehsir.o de 1 2 Grau, classe "A" 

Padrão I, do ~adro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá , 

!.".ACAPÁ- AP, E:·l 14 DE março DE 1995. 

Dt:CRETO 0333 de 14 de março de 19 95. 

{} Çov-~1'-l(aelol' lo &tado do ll~~e-afá, DE ACOROO COM O Dli 
POSTO NO ART. 7!, ]NCISO J, DA LEI N~ 0066,DE 03/05/93, E CONSIDERANDO: 

- 0 DISPOSTO NO AAT. 8L § 2~, LETRA "A", DA LEI N~ 8.713, DE 
03/09/93. ,. 

- Os RESULTADOS FINAIS NOS EDI TAIS DE HOMOLOGAÇ~O E A CONSEQUEN
TE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS, DE ACORDO COM A ÜRDEM ClASSIFICATOR IA, 

RESctVE: 

RETIFICAR o_DECRETO N~ 1392, DE 03 DE MAIO DE 1994, QUE PASSA A 
VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇAO: 

NOMEAR MARIA GORETH BRAGA AMARAL DA SILVA, PARA OCUPAR o CARGO 

DE PROVH1ENTO EFETIVO DE PROFESSOR DE ENSINO DE 1 ~ GRAU, CLASSE "A"' PADRÃO I ' 
DO QuADRO DE PEssoAL CIVIL DO GovERNo DO EsTADO DO AMAPÁ. 

f'1ACAPÁ-AP ,EM 14 DE março DE 1995, 

DECRETO N~ 0334 de 14 de março de 19 95. 

{} Çov-e-1'-l(alol' lo &tado do lf~~e-aA DE AcoRDO cOM o DI§. 
POSTO NO ART. 7~, iNCISO J, DA LEI N~ 0066, DE 03 .05.93 E CONSIDERANDO: 

- 0 DISPOSTO NO ART, 8L PARÁGARFO 2~ , LETRA "A", DA LEI N~ 
8.713, DE 30/09/93, 

-Os RE~ULTADOS FINAIS INSERIDOS NOS EDITAIS DE HOMOLOGAÇÁQ E 
A CONSEQUENTE CONVOCAÇAO DOS APROVADOS, DE ACORDO COM A ORDEM (LASSIFICATOR IA. 

RESctVE: 

RETIFICAR O QECRETO N~ 207L DE a) DE MAIO DE 1994, QUE PASSA A 
VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇAO : 

NoMEAR J:ILDA FERREIRA I::t f"CAA:S, PARA OCUPAR o CARGO DE PROVIfo'fN 

TO EFETIVO DE PROFESSOR DE ENSINO DE 1~ GRAU, CLASSE "A", PADRÃo ], DO QuADRO DE 

PEssoAL CIVIL DO GovERNo DO EsTADO DO AMAPÁ. 

f'1ACAPÁ-AP,EM 14 DE março DE 1995 , 

DIÁRIO OFICIAL 

DECRETO N~ 0335 de 14 de março de 19 95. 

{} l!ov-el'l(alor- lo fitado do lfiiUZIXf de acordo com o Di! 
posto no .~t. 7 2, ~~iso I, da Lei no 0066 , de 03 d~ ·mlfi~1de 1993 e conside~ 
dot 

- O disposto no Art . 81, parágrafo 20 , Letra "a", da Lei no 
8. 7131 de 30.09.93, 

- Os resultados finais inseridos nos Editais de ~omologa9ão e 
a cor.sequente convocação dos aprovados, de acordo oom a Ordem C1aseifioatÓr1a, 

RmOLVlt: 

Retificar o Jecre:o n 2 2273 , de 11 de maio ' de 1994 1 que passa 
a vigorar coci a seguinte r edação : -

lio:near RAI:.mroo BARATA COSTA, para oc~;par o Cargo de Provimer.-

to Efetivo de Professor de Ensino de 1 o Grau , classe "A" 
1 

Padrão I , do Quadro' 

de Pessoal Civil do Gove=no do Estado do A~apá. 

:.:acapÉ.- AP, em 14 de março de 1995 , 

DECRETO de 14 de março de 19 95. 

{} Çov-el'l(aelol' elo &tcufo do~~~ DE ACOROO COM O Dii 
POSTO NO ART. 7~, iNC ISO J, DA LEI N~ 0066,DE 03.05.93 E CONSIDERANOO: 

30/09/93. 
- 0 DISPOSTO NO AAT. 8L § 2~, LETRA "A", DA LEI N~ 8.713, DE 

-Os RE~ULTADOS FINAIS INSERIDOS NOS EDITAIS DE HOMOLOGAÇÃO. E 
A CONSEQUENTE CONVOCAÇAO DOS APROVADOS, DE ACORDO COM A ORDEM ClASSIFICATORIA: 

RESQVE: 

RETIFICAR O QECRETO N~ 1458, DE 03 DE MAIO DE 1994,QUE PASSA A 
VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇAO: 

NOMEAR SUELCI MARIA BRITO DA COSTA, PARA ocUPAR o CARGO DE PRo

VIMENTo EFETIVO DE PROFESSOR DE ENS !NO DE P GRAU, CLASSE "A", PADRÃO Loo QuA

DRO DE PESSOAL CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. 

f'1ACAPÁ-AP ,EM 14 DE março DE 1995, 

DECRETO N ~ 0337 de 14 de março de 19 95 . 

{} Çov-~l"l(alor- t{o &tado do lfM/Jd de a::ordo com o dis-
posto no artigo 72, inciso I, da lei n2 0066 , de 03 de ~6 de 1 993 , e conside-
rando: 

30/09/93; 
- o disposto no artigo 81, § 22' letra "a". da lei n2 a. 713, de 

- Os resultados finais inseridos nos editais de homologação e a 
conseqüente convocação dos aprovados, de acordo com a ordem classificatória. 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n2 2191 , de oo de maio de 1 994 ,q~ 

passa a vigorar com a seguinte redação : 

Nanear MÁ!CIA 00 9DIIID Hnm:G.t:S lllE MWÍLJO, para ocupar o Ca!: 
go de Provimento Efetivo de Professor de Ensino de 12 Grru , classe "A" , referên 

cia 1, do Quadro de Pessoal Civil cb Governo cb Estado do Amapá. 

Macapá-AP, 14 de março de 1995 . 

DECRETO N~ o33a de 14 de março de 19 95. 

{} Çov-er-I(O.Io!" lo fitado do lf!W4t/XÍ de acordo com o dispos 
to no artigo 72, inciso I, da Lei n2 0066, de 03 de mai~fd~11993, e considerando: -

- O disposto no artigo 81', parágrafo 22, letra "a", da Lei Tll.llrero 
8.713, de 30/09/93; 

- Os resultados finais inseridos nos Editais de 1-bmologação e a 
consequente convocação dos aprovados, de acordo com a orde111 classificatória. 

RESOLVE: 

Retif icar o Decreto n2 1826, de 05 de maio de 1994, que passa a vi
gorar com a seguinte redação: 

Pág , 5 



.· 

DIÁRIO OF ICIAL 

l\'omear J~ .ABRBU DOS SANliOO, para ocupar o Cargo de Provimento 

Efetivo de Professor de Ensino de 12 Grau, classe "A", referência 1, do O,larlro de· 

Pessoal Civil- do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-AP , 14 dll março. de 1995. 

DECRETO N~ o339 de . 14 de março de 19 95. 

O /)0/J't-f<-t(ac/gl~ do fitado tÚ lfllt-Otbd de ~ordo com o dis-
posto no artigo 72, ~iso I, da Lei nl 0066 , de 03 de rle.id de 1 993, e conside
rando : 

- O disposto no artigo 81 , § 22 , letra "a" , da Lei nº 8. 713, de 
30/09/93; 

- Os resultados finais inseridos nos editais de homologação e a 
conseqüente convocação dos aprovados , de acordo com a ordem classificatória. 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto nº 3388 , de 21 de 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

junho de 1 994, que 

Nanear, JlfJililH! ll\ ~BAiA, para ocupar o Cargo de Provimento 

Efetivo de Professor de Ensino de 1 º Grau, Classe "A" , Referência 1, do Q..Jadro 

de Pessofl Civil do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, em 14 de março de 1995. 

.JOJt!"l-Al,Q!EFzro-oo-D~ C~ 
GOVERNAJXJR 

DECRETO 0340 de 14 de março de 19 95 . 

(} ~0/J't-f<'l(aeloF elo fitad; do lf~~t-alld de acordo .com o dis-
pos to no artigo 72, inciso I , da Lei nl OJ66, de 03 de rfai6 de 1 993 , e conside
rando : 

30/09/93; 
- O disposto no arti go 81 , § 2º, letra "a" , da Lei nº 8. 713, de 

- Os resultados finais inseridos nos editais de homologação e a 
conseqüente convocação dos aprovados , de acordo com a ordem classificatór ia. 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n2 2247, de 11 de 

passa a vigorar com a seguinte redação : 

naio c!!! 1 994 ,que 

Nomear · !v'SlR!A 00 SOO!JfmO Wt1'roS PiR!iJR<T!., para ocupar o Cargo de 

Provimento Efetivo de professor de Ensino de 12 Grru, classe "A", referência 1, 

do Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá. 

~1acapá-Ap, 14 de março oo 1994. 

DECRETO N' 0341 de 14 de março de 19 95 . 

[} Çov-e-~t(rJ.c/g?- elo fitado r/o lf~~tafá, de acordo com o dis
posto no art igo,?º, inciso I , da Lei n2 0066, de 03 de maio de 1993 e considenrdb: 

- O disposto no art igo 81 , parágrafo 2º , l etra "a", da Lei núrrero 
8.713, de ·30/09/93; 

- Os resultados finais inseridos nos Editais de Homologação e a 
consequente convocação dos aprovados, de acordo com a ordem classificatÓria. 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n2 2128, de 06 de maio de 1994 , que passa a 
vigorar com a seguint e redação: 

Nomear sfurr:A UJJZA Jt!I.'IUjUES S'm.'!ES, para ocupar o Cargo de Provime!! 

to Efetivo de Professor de Ensino de 12 Grau, padrão I , classe "A" , do Q.Jadro de 

Pessoal Civil do Govemo do Estado do Amapá. 

1-lacapá-AP , 14 de . março de 1995. 

DECRETO N~ o342 de 14 de março de 19 95. 

(} Çov-e,r-I(CI./or- r/o fitado do _lfllflafá,de acordo como dispo~ 
to no artigo 7g, .inciso I , da Lei nl 0066, de 03 de maio de 1993, e considerando: 

- O disposto nc artigo 81, parágrafo 22 , · letra "a" , da Lei n2 
8.713, de 30/09/93; 

- Os resultados finais in..<:eridos nos Editais de Harologação e a 
ccn..«equente conv~ação dos aprovados, de acordo com ~ ordem classificatória. 

RES OLVE: 

Retificar o Decreto n2 133J , de 03 de maio de 1994, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Nomear IWtiA f7Á'm:i'A m: HllAIS I'OmiES, para ocupar o Cargo de Pro-

vimento Efetivo de Professor de Ensino de 12 Grau, classe "A" , padrão I, do 

dro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá. 

lolacapá-AP, 14 de março ·de 1995 .. 

DECRETO· N~ o343 de 14 de março de 19 95. 

O Çov-e-!<'l(aelo!<- ~ fit~c/r; e/o lf~~e-al_d, de acordo com.o dis-
posto no artigo 7º, inciso I , da Le1 nº 0066, de 03 de maao de 1993 e conslderan
do: 

- o disposto no artigo 81, parágrafo 22 , let ra "a", da Lei núrrero 

8.713 , de 30/09/93 ; 

- Os resultados finais inseridos nos Editais de HomoJogação e a 

consequente convocação dos aprovados, de acordo com a ordem classificatÓria. 

RE S OL VE: 

Retificar o Decreto nº 1419, de 03 de maio de 1994, que passa a v~ 

gorar com a seguinte redação: 

Nomear "'~ O!Jl!illl!E!l!i DE ~. para ocupar o Cargo de Provime!! 

to Efetivo de Professor de Ensirio de 1º Grau , c lasse "A", referência 1, do OJarlro 

de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá: 

lliacapá-AP, em 14 de março de 1995. 

DECRETO N~ 0344 de 14 de mar ço de 19 95 . 

{} Çov-t-t<'l(aelol" elo fitado do lf~~tt1/Jfl; DE ACOROO COM O OIS 

POSTO NO ART I G0 .7~, INCISO!, DA LEI N~ 0066, DE 03.05.95 E CONSIDERANDO: -

- Ü DISPOSTO NO ART. 81, PARÁGRAFO 2?,LETRA "A" , DA LEI N~8.713 
DE 30/09/93, 

A 
- ÜS RESULTADOS FINAIS INSER IDOS NOS EDITAIS DE HOMOLOGAÇÃO _E 

CONSEQUENTE CONVOCAÇÃO OOS APROVADOS, DE ACOROO C0~1 A ÜRDEM CLASS IFICATO-
RIA. 

RESQVE: 

RETIFICAR O QECRETO N~ 3054, DE 14 DE JUNHO DE 1994,QUE PASSAA 
VI GORAR ca~ A SEGUINTE REDAÇAO: 

NOMEAR EDILEUZA MARIA RIBE IRO BRAGA, PARA OCUPAR o CARGO DE 

PROVI~\ENTO EFETIVO DE AGENTE DE SAÚDE PÚBL ICA, PADRÃO 17, SUBGRUPO í'1\'too Qu~ 
DRO DE PEssoAL CIVIL DO GovERNo DO EsTADO DO AMAPÁ. 

f'1ACAPÁ-AP ,EM 14 DE março DE 1995 , 

RTO mrGUEsaoi~1Pl< 
GOVERNADOR 

Decreto n ° 034s de 14 de março de 1995 

O Governador do Estado do Amapá usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, áa Constituição do 
Estado do Amapá e o disposto no art. 6° do Decreto (N) n ° 0214, de 31 de outubro 
de 1991, artigo 8° do Decreto (N) rz 0 0215, de 31 de outubro de 1991 e, tendo em 
vista o teor do Oficio rz 0 049/95-GADI/TERRAP, 

RESOLVE : 

Nomear para constituir o Conselho Diretor do Instituto de Terras 
do Amapá-CON,TERRAP, Pedro Mauro Seabra do Rosário, Secretário de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento; Mary Helena Allegretti, Secretária de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral; José Maria dos Santos Botelho, Diretor
Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Amapá-CODAP; Maria Benigna 
Oliveira do Nascimento Jucá, Diretora Executiva do Instituto de Terras do Amapá· 
TERRAP; Paulo Bildade de Andrade Uchôa; Diretor de Operações do Banco do 
Estado do Amapá-BANAP; João Gerson Moraes Cardoso e Tomé Belo de Souza, 
cabendo ao primeiro a presidência do referido Conselho. 

Macapá, 14 de março de 1995 
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Orgios da Assassoramen~o do Governo 'mentar já mencionada nesta justific ativa. 

~asa Civil 

PORTARIA ~g 06L/95-COC 

O CHEFE DA CASA CIVIL 00 GOVERNO 00 ESTAOO 00 AMAPÁ, us~ 
jo das atribu1çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto (N) 
n2 0290 de 18.12.91, Artigo 20, Inciso VIII do Regulamento dé 
~asa Civil do Estado do Amapá e tendo em vista o teor do Of[ 
·io n2 051./95-CAMI - GEA, 

Hl'SOLIE: 

Homologar o.de&locamcnto do servidor ~~~OEL ~~GAVE NA~ 

RIO, \blorisla 1 CÓd1go CDI- 1, lotado nesta Casa Civil, onde 
v1ajou da sede de suas atribuiçÕes - ~~CAPÁ, até o municÍpio 
1e ITAUBAL à serviço da Casa ~ülitar, no dia 17.02. 95. 

~1!1-.FIA DA CASA CIVIL 00 GOVER.'\0 00 ESTAOO 00 AMAPÁ, em Mac!!. 
p~-AP 1 07.0].9). 

~~NOEL ANTÔNIO DIAS 
=Chefe da Casa Civil• 

PORTARIA N2 065/95-CCC 

O CHEFE DA CASA CIVIL 00 GOVERNO 00 ESTAOO 00 AMAPÁ, usan 
jo da& atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Decr eto (N) 
nº 0~90 de 18.12.911 Artigo 201 Inciso VI II do Regulamento dé 
Casa C1vil do tstado do Amapi e tendo em vista o teor do Ofi 

cio n2 051./95-C!\.\II - GEA. -

RESOL\'b: 

Homologar o deslocamento do servido1· JO~ ~~RIA FERNANDES. 
)OS SA~TOS, ~btorista 1 CÓdigo CDI-1 1 lotado nesta Casa C~ 
vil, onde viajou da sede de suas atribuiçÕes - ~~CAPÁ , até 
~ municÍpio de \~ZAGÃO à serviço da Vice Governadoria, no 

~ia 02.03.95· 

yHEFlA DA CASA CIVIL DO GOVE~\0 DO ESTADO DO A~~Á, em Mac~ 
oá, 07.03.95· 

~~NOEL ANTONIO DIAS 
.Chefe da Casa Civil• 

PORTARIA Xi 066/95-COC 

O CHEFC DA CASA CIVIL 00 GOVE~'\0 00 ESTAOO 00 AMAPÁ , usan 
do da~ atribu~çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto (K) 
n9 0290 de 18. 12.91, Artigo 201 Inciso VIII do Regulamento 
da Casa Civil do Estado do Amapá e tendo em vista o teor do 

OfÍcio n2 020/93-DETRAER/CACI. 

RtSOL\'1':: 

Prorrogar a permanência do servidor ~IOACIR ARAOJO SILVA 1 

Mestre, Classe ''A ' 1 Padrão I, lotado nesta Casa C1vU 1 com 
cx~rcÍcio de suas funçÕes no Departamento~de Transportes A~ 
rcos - DETR~En , n.t c1dade de Bdo HorlZonte- M:,, em virtude 
de~ tr•halho~ r~alizado~ n~ ~eronave PP-EIX(BAKDEI~\TES) 
ter ultrapassado o~ vinte e quatro di•s previsto pela ofic~ 

na, no per{odo de 28.02 a 21.01 .95 . 

CHEFIA DA C:P.S~ CIVIL 1JO GOVERN0 lXI ESTAOO 00 M~PÁ, em Mac~ 
pá-~P. 10.03.95. 

JUSTIFICATIVA Ni 030/95-<:ACI 

Processo n2 28760.000207/95 

~~~OFL ANTONIO DIAS 
~efia da Casa C\vil= 

Ratifi co na fanna à:> art. 26 

da Lei ni 8. 666/ 93. 

Fln, 10 I 03 /~ 

Assunto: Inexigibilidade de Licitação 

Interessado: .!\HNlEI1 LI'XPClDJ !E SÁ CAVAICANre 

Para competente r atificação e aprovação ~ 

lo titular da ~lnistração Estadual, anexamos PC nR00120/95, 

no valor de R$-3.500,00( Três Mil e Quinhentos Reais),adjud~ 

cado o Sr. supracitado que poderá ser processado com supor te 

no artigo 25, inciso III da Lei na 8 . 666, de 21 de junho de 

1993, alterada pela Lei na 8. 883, de 08.06.94. 

Justifica- se a i nexigibilidade de li9itação 

para custeio das despesas com um Show t-ru.sical em harenagem 

ao Fltlbaixaó:>r de Cuba, no dia 26.01.95, consideranó:> a ~E. 

tância do evento para o interesse PÚblico Estadual e o arti! 

ta contrataó:> ser consagraó:> pela opinião PÚblica e possuir 

um vasto repertÓrlo de música tipicamente regi onais , 

Cunpre-se assim, as e xigências ó:> artigo 25 , 

da Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993 e Legis lação Garple_ 

Macapá-Ap, 06 de março de 1995. 

Defensoria Pública 
do Estado 

PORTAR I A 
(P ) Nt 083/95~ 

O IEFEN!m PIÍL ICO-a:RAI... 00 ESTADO 
00 JWN>Á I USWXI DAS A TR IElJ IÇ(ES a..E ut; siD 
~IDAS NJ ARTIOO 82 1 11'1:19> XIII , DA LE I 
~M ESTAiliAI.. Nl 0008, DE 20. 12, 94 1 

RESO L VE: 

Art. 12- Autorizar o afastamento do 
Servidor JOSÉ CAR.OS !WmS R: IS , Agente Aónini st ra
t \vo, Classe ''C" 1 Padrão V, I otado nesta DEFENSOR IA 
PUB... ICA DO ESTAOO, para partI c I par do ~g) ~ INTm
!U;ÁO ~ 11-F~T ICA 1 no SENAC , no per f ode de 28 de 
rre~ço a OS de i!brll do corN!I"'te ano a fim de 
?perfelç~r seus conhecimentos, sem Ôn~s para esta 
lnst i tuiçao . 

Art. 22 - Dê-se ciencia, ~egls
tre-se, publique-se e Cl.rrpra-se . 

DEFENSCR IA PÚB...ICA DO ESTAOO DO 
!>J#PÁ I EM W.CAPÁ-AP. I 1 o DE ~ÇO DE 1995. 

~~~~ro 
Defensor P~llco-Geral do Estado 

PORTAR I A 
(P) Nll 084/ 95-0EFENN' 

O DEFEN!m PIÍL ICO...GERIIL 00 ESTADO 
00 JWN>Á I USWXI DAS A TR IElJ içCES a..E ut; sNJ 
c:oFER IDAS NJ ART 100 811 I 11'1: I g) X I I I I DA LE I 
~AR ESTAI)J.tL Nl 0008 1 ~ 20.12.94 E l9()Q EM 
VISTA A PAUTA ~ .AWIOCIAS CÍ~ I S E CRIMINAIS 00 
JU ÍZO DA~~ FEmEIRA <nES1 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar O[• Servidores 
NILs::tl JLVES COSTA , Assistente JurÍdko, Classe "C", 
Pad~ào IV, NS, ERIQ..)U)IO ~ RCX:HA , A~si '.tente 
Juri di co, C I asse "D" 1 Padrao V, NS e N ILT()ol t.W'ITB... 
p I !IH: 1ro , NOTCR I STA OF IC I.AL ,o CO I -I 'DEFENAP 1 todos 
lotados nesta DEFENSORIA PUB..ICA DO ESTADO, para 
viajarem de ~#CAPÁ, sede de 9.Ja'> at iv•dade::. at~ ao 
MunicÍpio de FEmEIRA ()().ES 1 n o di a 14 de rrerço do 
cor r!!" t e ano 

1 
a f i m de currp r i rem a PAUTA DE 

AUDIEI\'CIAS CIVEIS E CRIMINAIS daquela Corrarca, 
devendo as dec.pesas tcrn di~rias e tran:,po~te~ otor~e 
rem à Conta do RECURSO OOÇM€NTÁR 10 da Defen~oria P~ 
bl ica do Estado. 

Art. D~- .e cl ênc i a, 
~egistre-se, publique-se e cumpra-se. 

DEFENSOR IA PI.ÍB.. ICA DO ESTADO DO 
!>J#PÁ, EM MACAPÁ-AP . I lO DE M<'>RÇO DE 1995. 

PORTARI A 
(P) N2 085/95-DEFENAP 

O ~ Pla..ICO~ DO ESTADO 
00 JWN>Á, USWXI DAS ATR IIlJIÇ(ES a..E UE sNJ 
~IDAS NJ ARTIOO 821 11'1:19> XI I I, DA LE I 
~AR ESTAI)J.tL N2 00081 ~ 20 . 12 .94 E TEtro EM 
VISTA A P.AUTA ~ .AW IÊNCIAS CÍVEI S E ffiiMINAI S DO 
JUÍZO DA~~~. 

RESOL VE 

Art. 11- Designar o Servidor~ 
JOsÉ FREITAS DE LIIM ~IRA , As,.ostente Jur'dlto, 
Classe "B",, Padrão IV, NS, cem exercÍcio nes\a 
DEFENSORIA PUB...ICA 00 ESTAOO, para viajar de MACAPA, 
sede de suas atividades at~ ao MunicÍpio de~~ 
nos dias 14, 15 e 16 de rrerço do cor rent e ano, a f 'm 

·de cumprir a PAUTA DE AUDIÊNCIAS CIVEIS E CRIMtNAIS 
daquela Carerca, devendo as despesas ccrn diarias 
ocorrerem à Conta do RECURSO CRÇANENTÁR lO da 
Defensoria P.biica do Estado. 

Art. 0~-se ciência, 
registre-se, publique-se e cumpra-se. 

DEFENSOR IA PÚB...ICA DO ESTAOO DO 
' !>J#PÁ I EM MACAPÁ-AP . t 1 o OE MARÇO DE 1995. 

PORTAR I A 
(P) Nl 086/ 95-DEFENAP 

O DEFEN!m Pla..iCO-<EW.. 00 ESTAOO 
00 NIN>Á1 USWXI DAS ATRIEJJ IÇ{ES a..E ut; sNJ 
CXN=ERIOAS NJ ARTIOO 81, 11'1: IS> XIII 1 DA LEI 
~AR ESTAiliAI.. N• 0008 1 ~ 20.12 . 94 E l9()Q EM 
VISTA A PAUTA ~ .AWI~IAS CÍ~IS E CR IMINA IS 00 
JUizo DA CXMR:A DE Wfo2K:JD , 

RESOL V E 

Art. 11- Oeslgnjlr o Servidor~ 
J.IEN' NlfiWIJÁS , Assistente Jurl d lco, Cl a ~se "C", 
Padrão 11

1 
NS 1 I otado nesta DEFEN~ IA PUB... ICA 00 

ESTAOO para vi a jar de IN>CJ>f'Á, sede de suas 
ativid~des até ao MunicÍp io de~. no dia 14 de 
rrerçodo corN!I"'te ano , a f im d e c:urrprlr a PAUTA DE 
ALO IÊNC IAS CÍVEI S E CR if<II NA IS daqu e la , Corre r ca , 
devendo as de spe;;as ccrn dlarl a s oco~rerem a Conta do 
RECURSO CRÇM€NTARIO da OefensorJ.a Publica do Estado. 

Art • 21 Dê- se cl êncla 1 

registre-se, publique- se e currpra - se . 

DEFEN~ IA PÚB... ICA DO ESTAOO DO 
!>J#PÁ , EM ~N>CJ>PÁ-AP • , 1 o DE ~o DE 1 995 • 

~~~fflf~ 
Defensor P~b1 i co-Geral do Estado 

PORTAR I A 
(P) N• 087/95~ 

O OO"EN!m PIÍL ICO-<EW.. DO ESTADO 
DO JWN>Á, USWXI DAS ATRIIlJ IÇ{ES a..E ut; siD 
c:oFER IDAS NJ ART 100 81, 11'1: I Sl X I I I 1 DA LEI 
~M ESTAI)J.tL Nl 0008 1 ~ 20.1 2 . 94 E l9()Q EM 
VISTA A PAUTA ~ .AW IOC IAS C Í~IS E CR IMINI\ IS 00 
JU ÍZO DA~~ OL.ÇCEE, 

RESOLVE 

Art. 11 - Designar o Servido~ NILTON 
CAST ILO O IAS, A~sl st ente JurÍdico, Ç las~.e "D", Pedrão 
V, NS, lotado nest"; DEFEN~IA PUB...ICA DO EST~, 
para viajar de MACAPA, sede de ~as at iv idades ate ao 
Muni c Í p 1 o de OL.Ç(EtE 1 no perÍodo de 13 e 17 de 
rre~ço d o corrente eno , a f lm de 'urrprl r a PAUTA DE 
AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAI S daquela Ccrnerca, 
devendo es despesas ccrn dlérlas ocorrerem à Conta do 
RECURSO CRÇM€NTÁRIO da Defensoria P~bllca do E!>tado . 

Art . Dê-se cIênc Ia, 
registre-se, publique-se e currpra-se. 

DEFEN~ IA PÚB...ICA DO ESTAOO DO 
!>J#PÁ' EM MACAPÁ-AP. I 1 o DE MARÇO DE 1995. 

ê~~~1ro 
Defensor P~bllco-Geral do Estado 

,SECRETARIAS DE ESTADO _ 

Justiça e 
Segurança Pública 

POR7ARIA NO 2o8/95 

C SEX:RE:'ÁRIO DE ffi"'ADO DA JUS"'IÇA E SEDt.'RA.'lÇA ~ 
"L~CA DO ~~Á, no uso das atr1bui9Ões que lhe são oo~ 
fer•d se~ Ls1 . (Arto, 61 1no1so VI do Deore~o no 302/ 

91\ "endo em vista o Ofioio no 049/95-DAÃ. 

R E S O L V E1 

Arto, lO - D1spensar JOSÉ I·:ARIA FERREIRA FIGUEIRE 
D", do CHg' de Chefe da Seção de Fmanças/CDI.2 1 -;;: 

c~ntar de 21 de fevereiro do ano em C'.lrBO, 

hr o, o - Rev~~~-se as dispcs1ções e~ co~+rúr1 

r.:ac· pá, 21 de fevereuo de 1995 . 

BEL. BEXU:AR BEt:EDI':'O •DCS SA.'CCS 
SECRE"'ÁRIO DE E>T. DA JUST , E SEXJ, PÚBLICA 

POR~ARIA NO 209/95 

R E 5 O L V E1 

Ar to . 10 - Des1gnar HIDERALDO ':'EIXEIRA :40NTEIRO , 
pare exercer o Cargo de·Chefe da Seção de ?inançae/~I. 

, • contar de 21 de fevereiro do ano em O".lrso, 

Ar~o . 20 -Revogam- se as-disposições em oontrário. 

f.!acapá, 21 de fevereiro de 1995 . 

BEL. :BENn>!AR BENEDITO DOS SANTOS 

SEX:RETÁRIO DE E31' , ~A JUS':' , E SED , PlffiLICA 

POR~ARTA XO 211,/95 

R E S O L V E1 

Ar+ o, 10 - Dispensar ADOLFO ADELI·!O RAJ.:ALHO DE OLI 
VEIRA, do Cargo ás Chefe do Setor de ~poio Administra: 

t1v· da ColÔnia Penal/Gni , l , a oontar de 02 de março 1 

do ano em curso, 

Arto, 20 - Revogam-se as dispos1çÕes em oontrár1o. 

Maoapá, 02 de março de 1995 . 

BEL. m::·iEio!AR BE:JEOITO DOS S.U."l''S 
SEX:RE:'ÁRIO DE ffiT. DA JUS~ . E SEXJ . P&m.ICA 

PORTARIA NO 215/95 

R E S O L V E• 

Ar~o . 10 - Designar JoXO ALBERTO RODRIOtml DO 

CARI·l01 para exeroer o Cargo de Chefe do Setor de 

Apo1o Admlnietrativo da ColÔnia Penal/CDI , l, a contar de 
02 de ~ar9o do ano em curso, 

Arto , 20 -Revogam- se ae diapoai9Ões em contrário, 

Maoapá, 02 de mar9o de 1995 , 

BEL. BE:;E·1AR m::mliTO DOS SANTOS 
SEX:RE:'ÁE.IO DE EST . DA JUST . E SED , PlffiLICA 



Ma~apá, 1 5. o 3~ 9 5 r::: 
I 

SOCIEDADES DE 
ECONO~ MISTA 

AV ISO AOS ACIONISTAS 

Na fo rma do define o Artigo 133, da Le : nQ 6. 404/76 , 
comunicamos aos Senhores acionistas que encontram- se à d is 
posição no ediflc io sede do BANAP , na Rua Când ido Mendes nQ 
I . lit - Macapá - AP, os documentos relativos ao exerc f·i o 
f indo em dezembro de 1994 . 

Macapá-AP , 13 de março de 1995. 

LENIR MESS IAS OE ALMEI DA 
Diretora -P residente 

AV ISO AOS ACIONISTAS 

Encontra-se à disposição dos Senhores Ac ion istas, no 
prédi o da Di reção Geral, situado a Rua Cândido Me ndes , nu c 
mero 1. 111, nes~a c idade de Macapá - AP, a partir de 15 de 
março de 1.995 as 15:00 horas, o RelatÓr io da Adm inist ra
ção , as Demonstrações Contábeis, as Notas Expl icat ivas e o 
Parecer dos Auditores Independentes, documen tos relativos 
ao exerclc io social de 1. 994 , pa ra os fins do artigo 133- 1, 
li e 111 da Lei nÚmero 6.404, de 15 de dezembro de 1.976 . 

Macapá-AP , 13 de ma rço de 1995 . 

S~RG I O JOS~ MENESES DE OL IVE IRA 
Presidente do Conselho de Administração 

PODER LEGISLATIVO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

FIJITAI. DF. \OTIFICAC.'i.O .'i" 00 219S.. TCI'. 
(Proces'o 'i" 001627/94-TCE) 

O Secrelano Geral do Tribuna! de C ;Jnt[!S dn Est3do do :·\mupa. nus 
•~mw:-> rln ·11le lilsp,lt! o inc1so I r1~1 An Sll dn R..:?Uih!!lhl lnt~nt). ~ cumpnnrlo o qu:: 
p;!Ct!tnl,! :. · mc J:,C' !11 do .-\n !V d;.: Li.!! OrgflnH.:a d:.:~I.J. Cnn ..- d;: l"'onta~. :! ameia por 
Jc;:.piH.hv ...::\o.tiJ \1...1 .! ;:. ib o..: ~ -. \lo:::. tl lll o:~. pdn E;..;nr" (\..~n .. d h-.:Íiv LHU F c:lli<UH.kt PinhJ 
\ J3J( J:} .K~Ia f Of ÜU l 'fl'L-CS:Sll ,.Klllll l IÜ~Jlt!Úl'i!d l) . t'Ull SiillltC ÜO \ Ui'U pro fendo ~Obre il;o, 

t~'llt,, ... (!,, ~ ~c' \'=llt.l d e' f ,r ,Jt!,) ,j,. ·\ll l,q}.c ..:'o.:h .. h .. l•, rJn:tll..:~uo ,(c: I qü~ ~ il ~ú i!Jtdo pl\f 

tln trtiPI!tl.t. !.·n:t :"'-·.'"".! '' ! " Jll?l 'l,d f:•,th/ .!.l. t lld d 1.1 ,- .!:. • !;; \'dCLfí..l d~ )•)0 "i~ · ~ 

! . l / -. ,tl ,;.:J :t .. h qu:.: 1.1 pt ~~ .• :J:I~ EdH;.1l \ '11 .!111 ou d;!"-; ~\:t~m 

t't"~ll h~t' J il i 'CIIh t. • JII~ J'~o'l .: ... 1::- r n~ll' \( •r! Fh · .~ ,·, :-.ê/ÚtPr .\nníhal Barcrll o~ . .::-.: -
1 :,, \ .:nt.td•'r d ) E ... r:tdf' d. ~ . \.m.tpa ê r:..· .... J\flfh,, r t> l pt:>la.-. ctta•.l<l'> cont:l :o>. p~m ~uc W ' pr~t zo 

.1.: 1.:; hJilJJI/::t dtll -. . • 1 ...: .. Htl<tl (b p11 hhl'.tt illt (1 ._. ,~~;: !~dil;d lh t Dlill':• • l >li. ~ ,,J.do E:o.litdn d" 

·\!~1 ..:p.1 . .! 1•.:-r ollt·:r .!t ,.. c·~'tr~ .... do L:!!!t!..ltJ. c.:tr.:' .·.-., d<! ~l:F:V. .. ..: mult! l ·~'f.!'~~p\mdcn!t.: d 

l 000 ínaJJ LTIIb. iill:!o ICJ'IIh}::t .lv :\.n lü em :..cu P••r .• gí<i iO umc~,) da L~1 OrgáJU~d tk~t.t 
Egr~}na c' on~ à e l . onta ... 

S F CR EL \RIA CFRAL DO TR IIJIIK\1. DE COr-TAS DO 
EST.\DO DO .\~L\P.-\.. em I~ de mcorçu de 19•>5. 

- ~··.: . 

.\ 7f.SO:\ ' :11.-IRQ/ ES PEREl/1.-1 
Secretario Geral do TCE-.-11' 

P.ODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
':• . 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPA 

SECRETARIA DA 1~ VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 13 DE MARÇO DE 1995 

Jui z Fede r a l MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Dir. Sec r e tar ia: Ma rcos AntÔnio Dourado de Aragão 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 
Pr ocurador 
Executado 

92.0001758- 4 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio S . Thé Cardoso 
JOSÉ MENDES RABELO 
"Junte- se . Defiro, suspenda-se a 
Execução , até 0ova manifestação ' 
da Exeqüe nte . A COnt adori a pa ra 

Exec . Fiscal 
Exeqüent e 

Procurador 
Executados 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 
Procurado r 
Executado 

Advogàdo 

Emb . à Execução : 
Embargante 
Advogado 
Embargado 

Procurador 

DIÁR IO OFIC IAL 

o ;~lcdlo- ~as custas judiciais , 
apÓs, intime- se o Executado para 
o pagamento devido . Inti mem-se. 
Mcp , 13.03.95. MARCUS VINICIUS RE 
IS BASTOS- Juiz Fede ral." 

94 . 0000291- 2 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
CIAL- INSS 
Joaquim Moreira Rocha 
AMAPÁ CLUBE e ARNALDO LOPES DE AL 
ME IDA 
" Intime - se ·o Executado de que dis 
pÕe de cinco dias para pagar a di 
vida , sob pena de converter-se o 
arresto de fls . 49 em penhora . Ou 
t rossi'm deverá ser intimado do 
prazo para ogosição de embargos , 
o qual fluíra automaticamente,uma 
vez ocorrida a penhora . 2 . - Con
vertido o arresto em penhora , ser 
virá como depositário do bem o 
executado ARNALDO LOPES DE ALMEI 
DA . Expeça- se mandado . I . Mcp, 13 
de março de 1995 . MARCUS VINICIUS 
REIS BASTOS- Juiz Fede ral . " 

94.0001705-7 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio S . Thé Cardoso 
AGROPECUÁRIA AMAPÁ IND . E COMÉR
CI O Ltda e RAIMUNDO MAGALHÃES DOS 
SANTOS 
Eloilson Amoras da S. Távora 
"Vi stos, etc . Em face da inércia da Exe 
qüente, a qual imolica em concordância
t ácita, reduza-se- a nomeação de fls .35 
a termo , formalizando a penhora ( CPC 
àrt . 6s7) . ApÓo;, intime-se pessoalmente 
o Executado r ~a assinar o termo , ocasi 
ão '"m oué a·· ..mirá ,o encar')_o de det::os(:: 
tario do bem e sera cienti ricado do 
prazo para oposição de embargos . Int i
me-se . Mcp, 13 .03 . 95 . NARCUS VINICIUS 
REIS BASTOS- Juiz Federal. " 

94.0000423- 0 
ESTADO DO AMAPÁ 
Tobias de Carvalho Monteiro 
INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
CIAL - I NSS 
Joaquim Moreira Rocha 
"J . Recebo a apelação em seu du
plo efeito . Intime-se o Apelado 
(Embargante) para responder no 
prazo legal. Mcp, 13.03 . 95 . MAR 
CUS VINICIUS REIS BASTOS - Juiz 
Federal ." 

AUTOS COM DESPACHOS IDÊNTICOS 

Exec . Fiscal 
Exe qüente 
Procur ador 
Executado 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 
Procurador 
Executad:b 

92 . 0001218- 3 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio S . Thé Cardoso 
MASANPRI FUJISHIMA 

94 . 0000459-1 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio s . Thé Cardoso 
ALFAIA & SILVA LTDA 
"Suspenda- se a Execução , a t é no
va manifestação da Exeqüente. In 
timem- se . Mcp, 13 . 03 . 95 . MARCU~ 
VINICIUS REIS BASTOS- J uiz Fede
ral . " 

AUTOS COM SENTENÇAS 

Ação Ordinár i a : 94 . 0000268-8 
Autores (Executados) : 'DEUZARINA DA SI LVA NASC I MENTO, 

DOMINGAS MARTIAL JOSAPHA'I', FRAN
CISCA D~ CASTRO SILVA, FRANCISCA 
LOPES DIAS, IRACEMA RAIOL NUNES, 
MARI A DE JESUS GONÇALVES, MARIA 
LÚCIA MACHADO CAMBRAIA , RU'l'H MA
RIA MACIEL TOLOSA, RAIMUNDA COS
TA MILHOMEM e RAIMUNDA LINA RA
MOS 

Agvogado 
Reu ( Exeqüe nte 
Advogada 
"Vis t os , etc ... 

Exec . Fi scal 
Exeqüente 
Advogado 
Exec u tado 

Exec . Fi scal 
Exeqüente 
Advogado 
Execu t ada 

Exec .Dive r sa 
Exeqüente 
Advogado 
Executa do 
Advogado 

Josenildo de Ol ivei r a Cuimar 
UNIÃO FEDERAL 
Mari a Ma da l ena Carne i ro Lopes 

EX POSITIS , com este i o no a rt . 
794 , 1 , do CPC , JULGO EXTI NTA a 
Execução . Arqu i vem-se os autos 
com baix? na dist ribu ição . P . R. 
I . Mac apa , 13 de ma rço de 1995 . 
MARCUS VINICIUS REIS BASTOS-Ju iz 
Fede r al ." 

94. 0001072- 9 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio Thé Ca rdoso 
MARCOS DE QUEIROZ SANTOS 
"Vistos , etc . . . EX POSITIS, com 
este i o no a rt. 794 , I , do CPC, 
JULGO EXTINTA a Exec uçã9 Fiscal. 
Custas pelo Executado ja satisfei 
tas . Transi t ada em j ul gado esta 
se ntença , cancele- se a penhora ~ 
caso efeLuada e em seguida a r qui 
ve m- se os autos com ba ixa na di s 
t r i buição . P.R. T. l~acapá , 13 ~~~ 
ma rço de 1995 . NARCUS VI NICIUS ' 
RE IS BASTOS- Juiz Fede r a l . " 

94 .0002297- 2 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio S. Thé Car do so 
J . & J . VI ANA Ltda 
"Vistos , e tc ... EX POSITI S, com 
esteio no art . 794, I , do CPC , 
JULGO EXTINTA a Execução Fi sca! . 
Custas indevidas , dada a i sençao 
legal (Le i nº 6 .032 /74, a rt. 9º , I) . 
Transitada em julgado es ta sen- · 
tença , arquivem- se os autos com 
bia~a na distr ibuição . P.R . I. M~ 
capa , 13 de ma r ço de 1995. MARCUS 
VINICIUS REI S BASTOS- Juiz Fede
ral . " 

94 . 0001986- 6 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio S. Thé Cardoso 
ARMAZÉM FORTALEZA Ltda 
José AntÔnio Thoma z Neto 
"Vi s t os , e t c ... EX POSITIS,- com 
es t e io no art . 794 , IJ do CPC , 

JULGO EXTINTA a Execução . Custas 
pe l a Executada já satisfe i tas . 
Transitada em julgado esta sen
tença , arquivem- se os autos com 
bai~a na distribuição . P . R.I. Ma 
capa, 13 .de março de 1 995·. HARCUS VI 
NICIUS REIS BASTOS- Juiz Federal-:•· 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente expediente 
fei t os civeis para conhecimento de despachos 
sentenças . 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

Extrato de Atas 

10 
e 

Ata da 345ª Sessão (Ordinária) . Dia 02.03.95. 
Presentes os Juizes GILBERTO PINHEIRO, Presidente ; 
LUI Z CAR LOS GOMES DOS SANTOS , Vice - Presidente e 
Co rregedor ; MARCUS BASTOS , SUELI PINI, Substituta 
convocada ; J OÃO BRATTI , ANTÔNIO CABRAL e PAULO Ak 
BERTO DOS SANTOS . Secretariou a sessão o Bel . Jos; 
filari a Monteiro David . -x-x- Às 16 horas e 45 minu 
tos foi aberta a sessão . -x-x- I - ATAS: Lida e 
aprovada a ata da sessão ante rio r . - x- x- li - COMU 
NICAGÕES/PROPOSIÇÕES: 01 . Do Presidente . - O Tribu 
nal de Justiça em sessão de hoje, escolheu os Jui 
zes Substitutos para esta Casa e reconduziu o J uii 
Luiz Carl os . -x- 02 . Do Juiz Marcus Bastos. - Na 
oportunidade , quero lembrar que o Desembargador 
Gi lbe r t o Pinheiro , na Presidência do T . R. E. , nos · 
proporcionou convÍvio o melhor possivel , sempr e 
trabalhando para o engrandecimento da Justiça , es 
pecialmente a elei t oral . Hoje V. Exa . tem a t ranoui 
lidade de ent r egar ao Desembargador Lui z Carlos~ 
um Tribunal em condiçÕes muito me l hores do que re 
cebeu . Par abéns . - x- 03 . Do Jui z AntÔnio Cabral. = 
Faço oar com o Juiz Marc us Bas t os oa r a exaltar sua 
competência demonstrada na Presidência da maior 
ele i ção já havida . V. Ex a . tem gr<_lndes méritos per 
ter sabido coryduzir o Tribunal , a margem dos int~ 
resses pa rtidarios que a Justiça Ele itora l venceu 
sem nenhum questionamento . V. Exa . deixa esta Cor 
te , mas leva o testemunho e o respei to do povo ama 
paense ;, Quero desejar - lhe·, no 'exercÍcio da Vice= 
Presidencia e Corregedoria do Tribunal de Just iça, 
o mesmo denodo e talento . O Desembargador Luiz Car 
los que ass~me, está credenciado pe l a competênc i ã 
e capacitaçao demonstrados para conduzir o T. R. E . . 
04. Do J uiz Paulo Santos . - pes.embargador Gilbe r 
to , que,ro lembrar a publicaçao no jornal "Es t ado 
uu Para" de um art i ~o e logioso a V.Exa ., o 
que nos gr atifica por ve- lo reconhecido em sua t er 
r a . Não haverá problema de seguimento [?Orque o 
Juiz Luiz Carlos exerceu a Vice - Pr esidencia de 
V .Exa . , assumindo em vári as oportunidades a Presi 
dênci a . - x - 05 . Do Presiden,te. - Que r o agr adecer 
as pal avras elogiosas .jos J ui zes Narcus Bastos, An 
t Ônio Cab r a l e Paulo Santos e quero di zer que acei 
teia indicacão para este Tribunal, oensando faz er 
a l guma coisa·. O que real ize i em r azão do cargo, 
não ter i a fei t o sem a co l abo ração de V. Exas . , dos 
Jui zes Elei t or a i s , do no sso Di reto r Ge r al e dos de 
~ais se rvidores que de uma forma ou de outra , se~ 
ore nos a j uda r am . Na Justiça Eleito r al tudo te~ 
oue _dar ce rto . Que ro . agr adecer ~ pr esença do Pad r e 
Antonio Coco , agraj1eço aos, Jui zes p rese!) t es , Co::_ 
t r e r as , Rommel Ar aujo , Jose Luciano e Deéio Rufi 
no . Mu i to ob rigado . Mui to obri gado mesmo . - x- 06--;
Do Presidente. - Ne s t e moment o renuncio ao meu man 
dato nesta Casa . - x- 07. Do _Desembargador Gilberto 
Pinheiro. - Passo a Pr esidencia dos t raba l hos ao 
J uiz Lu i z Carlos . - x- 08 . Do Desembargador Lui z 
Carlos . As s umo a Pr esidência des t a Ca sa , e 
~orno o Tribunal de Jus t i ça do Amao~ j~ me recond~ 

zi u e esco l heu o subs t ituto do Desembar gador Gil 
berto, na prÓxima semana deveremos real izar a e l ei 
ção presidencia l e pr etendo dar continui dade a el 
se · trabal ho desenvolvido pe lo Desembargado r Gilber 
to . Sou fi l ho de fami.l ia pobre , mas consegui ro~ 
per . Es~ero , poder chegar prÓximo do que real i zo~ 
o Desembarga~o r Gi l berto . ~spero contar com todos . 
Tudo isso so me foi possi v e l porque Deus o pe rmi 
t i u. - x- x- Nada ~ai s havendo a tratar, encerrou j 
sesseo às 17 hor as e 30 mi nutos . 

Ata da 346ª Sessão (Ordinária ). Dia 07.03 . 95 . 
Pr esentes os JuÍzes LUIZ CARLOS GONES DOS SANTOS , 
Pr es idente em exerc lcio ; MARCUS BASTOS , CONSTAN~I 
NO BRAHUNA, JOÃO BRATTI , ANTÔNIO CABRAL, PAULO SAN 
TOS e SADY D 'ASSUI~PÇÃO TORRES FILHO , Pr ocurador Re 
gi ona l . Sec retaçiou ~ sessio o Bel . Jos~ Maria Mo~ 
tei ro David . - x- x- As 16 noras · e 40 minu tos foi 
aberta a sessão. - x- x- I - ATAS: Lida e aorovada a 
ata da sessão anterio r . - x- x- I I - Aberta· a sessão 
o Pr esi dente 'i nfo rma gue a mesma t em a finali dade 
de empossar o Jui z Doglas Evangel is ta Ramos como 
membro efeti vo do T. R. E . . Convida os J uize s Marcu s 
Bas t os e João Bratt i para conduzirem o J ui z ernpos 
sado até a mesa da Pre s idênc ia . - x- Lido o Termõ 
de Comoromi sso o Presiden t e dec l a r ou o Jui z DÔg l as 
Ramos empossado par a um manda t o de do i s anos . - x
A seguir usou a oa l avra oara saudar o empossado , o 
Juiz AntÔnio Cabra l ·que o e ~ogiou dizendo , ent r e 
outras coisas : "Na ve rdade , e uma honra para mim , 
sauda r o Ju iz DÔgl as Evangelista Ramos . É um velho 
e gr ande amigo ; pessoa t a l entosa , que volta 
a esta Casa . Retorna po rque o seu trabal ho de Juiz 
El ei t oral, ao longo de décadas , o credenci.a como 
Ju iz si ngul ar , a parti r deste momento nes t a Cor te . 
O J uiz DÔgl as Rc.mos , o qual, nós t i vemos o prazer 
de acompanha r na ·sua trajetoria como ma,g i s t rado , 
no ext i nto quadr o da Jus tiça do Ex- Te rritorio , 
Q';lando, ainda exi s t ia o Te rr i t Ór io Federal do Am~ 
pa , tinha a capac idade y; .pratic amente o dom da ubi 
ouidade , de es t a r em var i as comarcas quase ao mes 
~o t empo , di r~gindo as e l e içÕes que aqui se 
processavam, alem de acumular a Va r a Crimina l e a 
Vara civel . Um homem de trabalho , um homem de cul 
tu r a , po rque sem a cultura juddica nada va l e .. -: 
Er a necessário coadunar a capacidade imensa que 
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el e t inha , que ele t em , de trabalhar, de produz!r 
com cele r idade , com segurança . Seus tr~balhos sau 
meritÓrios , a Justiça do Estado do Amapa deve . real 
mente um g~ande serviço , por te~ colocado aqu1 ne~ 
ta terra um homem de gr andes meritos . -x- Depo1s, 
como Desembargador Presidente do Tribunal de Just! 
ça do Amapá , teve realçaçlo o seu tr'}bal)1o na i!:!! 
plantação da Justiça do Estado do Amapa. Na s~xta7 
feira passada quando da posse do Desembargador ~1~ 
rio Gurtyev de Quei r oz e do nosso grande am1g9 Pr~ 
sidente ·desta Casa , Dr . Gilber~o Pinheiro, Doglas 
Ramos f oi, ta~bém, figura citadissima naquele gra~ 
de evento que se deu na noite de sexta- feira . - x
Por t anto não tenho mui tas palavras a di zer , PO!: 
que o D~ . D6gl as Ramos é uma figura . considerad~, 
mesmo sem ser Juiz , mas um dos proem1nentes mag1~ 
trado da Justiça Eleitoral , que veio colaborando 
muito antes de assumir , agora em definitivo , oca~ 
go de Vice- Presidente e Corregedor do nosso 
T. R. E. " . - x- x- Usou a pal avra a seguir o Dr . Sady 
D' assumpção , Procurador Regional, di zendo : "A c h~ 
gada do Dr . DÔglas Ramos aqui no Tribunal, no9 e~ 
che de alegria, porquanto o Qr . Doglas Ramos e CQ 
nhecido da Corte e deste orgao minister~al , d~sde 
quando aportei aqui nas terr.9-s do Amapa e so me 
resta manifestar a satisfaçao pela presença de 
V. Exa . e dar- lhe as boas vindas , certo de _que o 
Tr i bunal mais uma vez, com a sua composiçao mod! 
fi cada ~ante r á o alto padrão de seus julgados" . 
A seguir o Dr . D6glas Ramos , assi~ se pronunciou : 
"Hoje , acabei de tomar J:?.,Osse aqui nesta C~rt~ e 
l embrei com a mesma emoçao de quar:,do da pr1me1ra 
ve z tomei posse no orimeir9 cargo publico de escr~ 
vente j uramentado , em Brasília . - x- Fico grat1f1c! 
do de estar trabalhando numa Corte, como o Tri~~ 
nal Regional Eleitoral do Estado do Amapa, 
e saber dessa união de todos os ffiagistrados, no i~ 
tui to de fazer a Justica Eleitoral cada vez mais 
atuante . - x- Creio que o Dr . AntSnio Cabral f2i 
mui to benevo l ente comigo . Apenas sou um cidadao 
nascido de familia humilde e venho procurando tr~ 
balhar e dar tudo de mim , fazendo o oossivel para 
que os orgãos pelos quais passei venham a dar exe!:!! 
plo para outros . - x- Por isso, ~u vou dar muito de 
mim para consegui r chegar ao ni vel de VV . Ex as ·.: 
Tenho muito que aprender . Com9 mag1strado, J<;i 
atuei como Juiz Eleitoral em Rondonia , mas isso ja 
faz muito tempo , aqui me sinto um noviço junto com 
vv . Ex as . . - x- Quero dizer a todos que me sinto 
muito feliz em estar aqui , como Juiz Efetivo e que 
estava ansioso para tomar posse" . - x- x- Por fim 
usou a palavra o Presidente, ~ue assim se manife~ 
tou : "Mui to embora , na condiçao de Presidente eu 
devesse me mani f estar anteriorment e , deixei para 
fazê - lo.agora , por um motivo muito simples, porque 
quero mostr ar a VV . E'5_as . duas faces: Quer2 mo2 
t rar aos Srs . o Juiz Doglas Ramos e o cidadao DQ 
glas Ramos . -x- Ass!m c2mo Mãe Luzi'} , Sacaca, .Al~ 
ce "Gorda" o ciéadao Doglas Ramos e uma 1nst1tu!_ 
ção . Ele )~ erytrelaçou tão bem a sociedade amapa~~ 
se que nao ha possibilid<3;de de separar ~ c1dadao 
DÔglas Ramos , por que ele e uma institui çao . gost~ 
r i a , neste momento , de dizer isso a ele , · ,Dao na 
condi ção de President e , mas na condiçao de 
amapaense . Sei de todos os quadrantes desta terra 
que como Juiz , esse trabal ho se p~ojetou de uma m~ 
neira tão_pro~unda que ele hqje e considerado uma 
instituiçao do Estado do Amapa . - x- Receba essa hQ 
menagem no momen;o em que assyme mais um,cargo rya 
Jus t iça do Amapa . V. Ex a . est,a de parabens e nos 
t ambém. A Justiça Ele i toral e quem ganha" . - x- x
III - ELEIÇÃO QQ PRESIDENTE: O Des . Luiz Carlos 
am .. r.c i a que sera r ealizada neste momento, a ele_!. 
ção para escolha do novo Presidente do T. R. E .. Le!:!! 
brando seus pares que por força do, Regimento Inte!: 
no só podem concorrer os dois Juizes das Classes 
dos Desembargadores . Em seguida ordena a distribu! 
ção das cédulas para votaçao e seu recolhimento .na 
urna . Procedida a apuraçao foi proclamado ele1to 
oor unanimidade o Juiz Luiz Carlos, automaticamen 
te o Juiz D6g l a~ Ramos é o Vice- Presidente e acum~ 
la a Corregedoria Regional . - x- O Procurador RegiQ 
nal pede a palavra para saud~r o novo Presidente, 
assim se pronunciando:, "Fi co a,vontade em saudar o 
novo Presidente que e originario do Parquet . Do 
Parauet da União, ao qual tenho a grande honra de 
pertencer . - x- Veio a Cor te renovada nesse proces 
so que é natural ~as Cortes El~itorais . Juntamenti 
com o Dese~bargador Lui~ Carlos , oêrticioamos 
do processo eleitoral das ulti~as eleiçoes . Juntos 
trabalhamos e aprendi a admira-lo, juntamente com 
os demais Menbros desta Corte . Temos tido uma con 
vivência muito fraterna, que com c~rteza assim si 
manterá . - x- Substitui V. Exa . o Dr . Gilberto Pi 
nheiro , a quem já tive a honra e o prazer, na ÚltT 
ma sessão que participei , de prestar a minha home 
nagem , mas não custa reiterar aqui o belo trabalhÕ 
oue realizou à frente desta Corte , que com certeza 
V. Exa . seguirá na mesma es_tirpe . -x- Os meus VQ 
tos, Des . Luiz Carlos , sao que V. Exa . tenha 
uma administração bastante proficua à frente desta 
Corte" . - x- x- O Presidente agradece e marca o _dia 
17 de março para a posse . - x- x- IV - PROPOSIÇOES: 
01. - Do Dr. Sady. - De se antec'ipar a sessao de 
51 para amanhã , dia 8 , às 16 horas e 30 minutos . 
02. -Do Dr. AntÔnio Cabral . - Na 6ª feira houve a 
posse do Des . Mário Gurtyev na Presidência e do 
Des . Gilber to Pinheiro na Corregedoria do Tribunal 
de Just i ça do Amapá . PropÕe inserir em ata 
voto de pl eno êxito e comunicar aos ,magistrados . 
03. - Do Dr . Marcus Bastos. - Viajara amanha para 
Bras il ia e só voltará no domingo . - x- 04. - Do 
Des. Luiz Carlos. - PropÕe a sessão de posse de 
Pres i dente par a o dia 17 .03 . O Tribunal aproyou . 
Unanimi dade . -x-x- V - EXPEDIENTES: 01. - Oficio 
n~ 009/95 - 91 ZE/AP. -x- 02.- oficio s/n2 - Co 
missão Executiva Nacional - PSB. -x- 03. - Oficio~ 
Circular n2 002/95 - Do Presidente do T.R.E./SC. 
Nada mai s havendo a tratar, o Presidente encerrou 
a sessão às 17 horas e 40 minutos . 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

PORTARIA N" 09419S-GABIPRESIDtNCIA 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZt Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso de suas atribuições legais, 

DIÁRIO OFI CI AL 

RESOLVE: 

I - ELOGIAR os servidores MARCELO MARINHO 
BRANCO e PAULO ARAÚJO DE OUVEIRA, em especial 
JORGE CORRÊA DA SILVA e FRANCISCO LEONILDO 
COSTA BARRETO, pelo empenho e prestimosidade com 
que desenvolveram suas atividades como integrantes da 
Comissão de Cerimonial de Posse, demonstrando 
competência, desprendimento, probidade e espírito de 
colaboração, que muito contribuíram para o sucesso do 
evento. 

11 - Detenninar que o presente elogio seja anotado nos 
assentamentos funcionais de cada servidor. 

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

Macapá, 09 de março de 1995. 

VDE QUEIROZ 

PORTARIA N• 095/95-GABIPRESIDtNCIA 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amopá, no uso das atribuições que confere o artigo 26, 
inciso XX do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS, 
a se ausentar da sede de suas atribuições até a cidade de 
Porto Alegre, a fim de participar da }° Conferência 
Nacional de Desembargadores sobre a Responsabilidade 
Criminal dos Prefeitos, no período de 22 a 24 de março do 
corrente ano. 

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

Macapá, 09 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO~ DE QUEIROZ 
Pp/.sÚe~te / 

PORTARIA N• 096/95-GABIPRESIDtNCIA 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZt Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amopá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso XX do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

CANCELAR por absoluta necessidade de serviço, as 
férias do MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. MARCUS 
VINÍCIUS GOUVÊA QUINTAS, concedidas pela 
Portaria n• 363/94-GABIPRES, publicada no Diário 
Oficial do Estado n° 0962, do dia I o de dezembro de 1994. 

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

Maca pá, 13 de março de 199 5. 

Desembargador MÁRIO Guf~E QUEIROZ 
Prepdente ' [ 

PORTARIA N• 097/95-GABIPRESIDÊJI\CIA 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZt Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amopá, no uso das atribuições que lhe confere o art_igo 
26, inciso XX do Regimento Interno, 

RESOLVE: 
I- CONCEDER férias regulamentares ao MM. Juiz de 

Direito Auxiliar, Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS 
COLLARES, a serem gozadas nos seguintes periodos: 

- de 05/05 a 03/06/95 - correspondente ao 2° periodo 
de !994; 

- de 04/06 a 03/07/95 - correspondente ao 1° periodo 
de 1995. 

11 - CONVERTER em pecúnia o primeiro e o último 
decêndio de cada periodo aquisitivo, respectivamente, de 
acordo com o Parágrafo único, do artigo 48, do Decreto (N) 

n° 0069/91 . 

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

Macapá, 13 de março de 1995. 

Desembargador MÁRIO~ DE QUEIROZ 
P;;ld~~Íe &7• 

PORTARIA No 098/95-GABIPRESIDtNCIA 

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, .inciso VI e XLVI, do 
Regimento Interno, 
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RESOLVE: 

NOMEAR JOSÉ DIAS FAÇANHA, para exercer o 
Cargo em Comissão de Chefe tú Gabina~ d4 PraidlneúJ, 
constante do Anexo IV da Tabela do Grupo de Atividades de 
Confiança GAC.Ol, Código 101.1, Nível CDSJ-1, a partir de 06 
de março do corrente ano, nos tennos do inciso 11, do artigo 7°, da 
Lei Estadual n° 0066, de 03/05/93. 

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

Gabinete da Presidência, em 13 de março de 199S. 

DE QUEIROZ 

COIW.ECI·:DORI.\-GER\L J),\ Jl'STJ~'..\ 

1'01~ 1'.\RIA .\" 0052/95-G. C:. 

o D~~~mhargador DÔGU.S f;VAJ'iGELISTA RA.\lOS, l'tcc
Pre.<~c!.•nll ( 'r;rte;:eclr;r-(h•ral clc1 JustiÇcl do Estado Jo . .J11111pt1. am 
exercKIO. no u<.o d~ ~uns atrihuiçõts kgais e tendo em ~i ~t:l o contido 
no 1'. \. n" 1099 9S-s.<·. 

RE S OL \ 'E: 

CO~CEOEH llt'I:S(,".·\ ·PIÚ:~IIO POR ASSJDt.;!DADE ao 
sencntu:itio l.l'lí'. SÉRG IO LI \ L\ D..\ ROCII.-\, Auxilinr Judici:iiio 
do ()uadro de Pe~soal Pctmanente dn .r u~til;n do E~tndo do Amapó. 
lotado na I' \·ara Climinal da Conwr.;:l etc ~la.:npci. a ser gozada no 
p~rioJo de 17 O~ a 17 05 do cotrentc ano. nos tetmos do at1igo I O I c 
<.cguinte~ da I ci 1-.stadual n° 0066 93. 

Puhlique-\e. RcgNre-sc. Dê-se ciência c ~;\mlpra-~c. 

< 'ORR H :EDORL\ -CER \ L 0.\ J1'STI Ç'.\ 

PORTAH I.\ :'\" 00~3/95-G.C 

< 1 Oescmbargador DÓG 1..\S E\'A. \'GELIST A RA.\10S, l'ica-
1'•. ,,,/~nl<' <'fJI'rege,for-< icra/ ela Ju,fl~'<l do Eslado do A.mapâ. em 
~,,.,-.;~<;io. no uso das atribuiç()c<o que lhe são conferidas pelo artigo 30. 
inmo I\ . do Regimento lntcmo do Tiibunal de Justiya do Estado. 

R E SOL\' E: 

.\I.TER..\R o item b.6 da P011arla n• 0021195-GAB, em ra:t.t~o 

,1,, impedimento da Doutora A..\'A Ll'CIA BEZERRA PI~EIRO, 
para ~stal'lck~cr que. nos dias 13 e 14 do corrente mes e ano, 
rc,pomlcni pelo plant3o. o Juiz de Direito Doutor JOSÉ LUCIA. "'O 
DE .\ SSIS. 

Publique-se. Regj•trc-se. De-se ciência e cumpra-se. 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N" 0054/95-G.C. 

O Desembargador GILBERTO DE PAULA PINHEIRO, 
Vice-Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do Estado do AmaP', no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciao n, do 
Regimento Interno do Tribunal, combinado com os artigos 112, § 1°, 
da Lei Complementar 35/79 e 30 do Ato das Diaposiyõet 
Constitucionais Transitórias da Carta Magna F cdcral c tendo em vista o 
contido no P.A. n° 1076/95-S.C. 

R E SOLVE: 

Designar, temporariamente, sem vínculo c sem Ôll\11 (Mún111 
Público), ALVANIR FERREIRA BRAGA, bruileiro, casado, 
comerciante, portador da Carteira de Identidade n• 153.656-ES e do 
CPF n° 584.525.592-91, residente e domiciliado na Rua NOSAA Senhora 
do Perpétuo Socorro, S/N°, Municlpio de Tartarugal2lnho, neste 
Estado, para exercer o cargo de Jllit. de P111. do referido Município, a 
partir desta data. 

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

março do 199S. 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA No 0055195-G.C. 

O Dceembargador GILBERTO DE PAULA PINHEIRO, 
Vice·Preaidentc/Corrcgcdor-Geral da Justiça do Eatado do A1napj, no 
uso das atribuiçl!ca que lhe do conferida pelo artigo 30, lncilo D, do 
Regimento Interno do Tribunal, combinado com 01 111ia01 112, § 1°, 
da Lei Complementar 3Sn9 c 30 do Ato du Diapollç&l 
Comtitucionail TraWtórias da Clrta Mapa Foderal o tendo em Wta o 
contido no P.A. n• 1076/95-S.C. 

RESOLVE: 

Designar, tentponrilmentc, ICIIIl Wtc:ulo o 110111 &nua (Múnua 
Público), NELSON LEMOS Sll..VA, brulloiro, caudo, fiiDc:ioúrio 
público, portador da Clrtcira de Idcm!idado f1° 3.003.019.431-RS o do 
CPF n° 368.823.998·91, n*dentc o domiciliado na Rua Mio Vor6aka, 
SIN", Muniállio de Tldlnlpl2inbo, 1111111e ~ para acrcer o car;o 
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dfJ ~ ~ .lll1z '"~ do m~ Mllil!•, n partir desta CUlta. 

Puhtiqtroof;1l:. ~fn~~. Dk\1 çihW! e cumpra-se. 

GABINETE 00 CO de IIW'ÇO de 199S. 

Desombargador GIL PINHEIRO 
Vice-Presiden m[J(I or-Gil1·al 

de J11stiç TJAP. 

COllRmEilORL\ GfllÃL DE- JUSTIÇJr 
MOVIMEmO F.ST.ATlSTICO - NO CRIME 

MÊS DE FEvERErno/95 
WiRA: 10 Vara Criminal da Canarca de Macepá 
JUIZ DE DIREI'ID: Máno Euzébio l~ 
JUIZ AlJXILJ.AR: -
QiEFE DE SliCRETARIA: Aryaà1a Borges da Silva Borges 

Total de feitos tombados • • ••• ••• • • •• • •• •• •••. l.440 
Total de feitos arquivados . .. • • • . • . . . . .. • . . 856 
TQtal de precat;@rias devolvid?..s • • • • • • • • • • • • 146 
Total de feitoS redistribuidos • • • • ••• ••••• 044 
Total de feitos entregues sem translado. . . . . 09 
Total de feitos em apdamento .. .. • .. .. .. .. .. 385 

li 
Fei tos tombados no mês • ••••• • •••• ••• ••••• . • 015 

III 
Fei tos,arquivados no mês ~·· · ··· ·· · ···· · ·· 033 
Precatarias devol vidas no n2s • • • • • • • • • • • • • • fJ7 
Fei tos redistribuidos no mês • • • •••• • •••••• 01 
Feitos entregues à parte sem translado no mês 

rv 
Mandados expedidos ••••••••• ••• • • • •.• • •••• 064 
Mandados de prisão expedidos .. ............ .. 
Editais expedidos • . • • . . . . . . . . . • . . • . • . • . . . . . . fJ7 
Oficios ~dos .. • •••... ... . • ..•... •• ...• 132 
Precatórias expedidas ••••• • •• •••• ••••• ••••• 004 
Alvarás eXpedidos • • • • . • . • • . • • • • • • • • • • . • . . • . 04 
Precatórias recebidas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 06 
DeS(IBChos proferidos • • • • . . • . • • • • . • • • • • . . • • . 238 
Demlll::i a recebidas • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . • •.• 09 
DenÚncias rejeitadas ••• •• ••••••••••• • .••••. 01 
Fianças despachaQas • • •• •••••••••••••• • •••• . . 
IJ.beÍ'dade pl'OVisÓria despachada . . . . . . . . • . . • 04 
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~!ARÍb~ ~ ' A.R'fAOO!A Bh1( S. BORGEf 
Juiz de Direi to Chefe-~retaria 

PORTARIA N°. 080/95-DIRETORIA-GERAL 

O DE.SEMBARGADOR MÁRIO GURTVEV 
DE QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiç a do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 26, inciso 
XXXI II, do Regimento Interno; 

Reso l ve: 

Ordenar a instauraçao de Sindicênc1a, nome· 
ando os serVidores estáveis Manoel Ambrósio Vaz Vida!, Técnico 
em Contabilidade, lotado na Assessona Técnica de Controle Interno; 
Jorge dos Santos Pereira, Auxiliar Judiciário, lotado na Dlretona
Geral e Daniel Picanço Monte iro, Motorista, l9tado no Departamen
to de Apoio Administrativo, para em Comissao e sob a Presidência do 
primeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, apurarem os fatos constantes d~ 
PA n•. 0225/95-DG, nos termos dos artigos 163 e 164 da Lei n . 
066/93. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTI· 
ÇA'oo ESTADO DO A MAPÁ, em 10 de março de 1995. 

Des. MÁRIO GURT'C~Ct'EIROZ Pre~ut:~..~f 

PORTARIA N° 083/95-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do Tribuna l de Jus tiça do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 26, inciso 
XXII , do Regimento Interno e 114, inciso 11, da Constituiçao Estadual, 
Resolução Normativa n•. 125/93-Tribunal de Contas do Estado e tendo 
em vista o contido no PA n•. ,0521/95-DG, 

Considerando a necessidade do Setor de Almoxari
fado custear despesas pequenas e de pronto pagamento; 

Reso l ve: 

1 °· Conceder o adiantamento em nome do Senhor 
Edvaldo Edson Costa dos Santos, Auxiliar Judiciário, do Quadro 
de Pessoal Permanente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
até o valor de R$ 1 .200,00 (Hum mil e duzentos reais) para custear 
despesas pequenas e de pronto pagamento. 

2"- A referida despesa deverá ser empenhada .na 
Fonte de Recursos 101, Programa 02040142.024, no Elemento de 
Despesa 3120.00 - Material de Consumo, o valor de R$ 800,00 
(oitocentos reais) e 3132.00 - Outros Serviços e Encargos, o valor de 
R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

3°· O suprimento concedido deverá ser aplicado no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento. 

. DIÁR I O OF I C I AL 
. . -

4°· O suprido deverá apresentar Prestaçao de Con· 
tas, no prazo de 10 (dez) .dias, contaçlos da data do término do praZo 
de apllcaçao constante no item 3°. 

6~- O suprido será responsável pela Prestaçao de 
Contas do valor recebido, por Elemento de Despesa, junto ao Departa· 
mento de Finanças, com a devida homologaçao da Assessoria Técnica 
de Controle Interno do T J.AP. 

Publique-se, registre-se e dê-se ciência. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL 'DO TRIBUNAL DE JUS· 
TIÇA DO ESTADO CO AMAPÁ, em 13 de março de 1995. 

PORTARIA N°. 084/95-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR MÁRIO GURTVEV 
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•. 069, de 15.05.91 e 26, incisos VI , do Regimen
to Interno e tendo em vista o cont ido no PA n'. 3009/94-DG; 

Resolve: 

1- Nomear para o Cargo Efetivo de Motorista, 
constante no anexo V da Tabela de Grupos de Atividades Permanen· 
tes TGAP-06, Código NE 602, Nlvel NE-04, nos termos dos artigos 4° 
e a•, inciso I do Decreto (N) 070, de 15 de maio de 1991, o seguinte 
concursado: 

Nome 
Luiz Carlos de Araújo Pontes 

Média 
70,0 

Classificação 
14° 

11- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publiêaçao no Diário Oficial do Estado. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTI
ÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 13 de março de 1995. 

Des. MÁRIO GURT~'EIROZ 
Pr;;te~f uc l 

PORTARIA N°. 085/95-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, Presidente do Tribuna l de Justiça do Estado do 
A mapá, no uso das atribuiçaes que lhe conferem os artigos 14, inciso 
VIl, do Decreto (N) n'. 069, de 15.05.91 e 26, inciso VI, do Regimento 
Interno, 

Resolve: 

Nomear a Senhora Rosely Assunção Mi
randa, Funcionária Pública Municipal, à d isposiçao desta Egrégia 
Corte de Justiça, para exercer o Cargg em Comissão de Chefe de Ga
binete da Vice;Presidência desta Egrégia Corte, Código 101 3, CDSJ-
3, nos termo~ do artigo 7', inciso 11, da Lei Estadual n' 066, de 
03.05.93, a pàrt1r de 06 de março de 1995. 

Publique-se e registre-se 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTI· 
ÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 13 de março de 1995. 

Des. MÁRIÓ GURT'~UEIROZ 
?re~~~ ucr 

PORTARIA N°. 086/95-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, Pres idente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, no use das atribuições que lhe conferem os art1gos 14. l!lCISO 
XXII, do Decreto (N) n'. 069, de 15.05.91 e 26. Inciso XX do 
Regimento Interno e tendo em vista o contido no PA n• 0484/95-DG, 

Resolv e: 

1- Conceder férias regulamentares ao servidor 
K lezer Antonio Tenório Paiva, Técnico Judiciá rio, do Quadro de 
Pessoal Permanente do Tri bunal de Justiça do Estado do Amapá. 
exercendo a função de Chefe de Gabinete do Desembargador CARMO 
ANTÔNIO DE SOUZA, a serem gozadas no período de 02 a 31 de 
julho de 1995, relativas ao exerclcio de 94/95. 

11· Converter 1/3 (um terço) das referidas fénas 
em abono pecuniário, de acordo com o disposto no art1go 91. § 1 c da 
Lei Estadual n°. 066, de 03.05.93, estipulando para cumpri-lo o 
perlodo de 22 a 31 de julho de 1995. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 1~ de março de 1995. 

PORTARIA N°. 087/95-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, Presidente do Tr ibunal de Justiça do Estad? do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 26, InCISO 
XXII, do f'\egimento Interno e 11 4, inciso 11, da Const i tu1ç~o Estadual, 
Resoluçao Normativa n'. 125/93-Tribunal de Contas do Estado e tendo 
em vista o contido no PA n' 0544/95-DG. 

Considerando a necessidade do Fórum da 
Comarca de Ferreira Gomes, de efetuar despesas pequenas e de 
pronto pagamento. 

Re so l ve : 

1°- Conceder o ad iantamento em nome do Dr. 
Adão Joel Gomes de Carva lho, Juiz de Direito, Diretor do Fórum 
da Comarca de Ferreira Gomes, até o valor de RS 1.500,00 ,(hum mil e 
quinhentos reais), destinados a custear despesas pequenas e de 
pronto pagamento; 

Pág . 1C 

2°· A referida despesa deverá ser empenhada 
·na Fofrtll de Recursos 101 , Programa 02040142.024, no Elemento de 
Despesa 3120.00 · Material de Consumo, o valor de RS 750,00 
·(setecentos e cinquenta rea1s) e 3132.00 · Outros Serviços e Enca rgos, 
o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) . 

3°- O suprimento concedido deverá ser aplicado 
no prazo de 30 (trinta) d ias, contados da data do recebimento 

4°- O suprido deverá apresentar Prestação de 
Contas, no prazo de 10 (dez) d ias, contados da data do término de 
prazo de aplicaçao constante no item 3'. · 

5°· O suprido será responsável pela Prestaçao 
de Contas do valor recebiao, por Elemento de Despesa, junto ao 
Departamento de Finanças, com a devida homclogaçao da Assessoria 
Técnica de Controle Interno do T JAP. 

Publique-se, registre-se e dê-se ciência. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 13 de março de 1995. 

Des. MÁRIO GURTV~UEIROZ 
P~t~r~r 

OFÍCIOS JUDICIAIS 
Varas e Secretarias da Capital 

DI RETORIA DO FÓRuM DA COMARCA DE MACAPA 

P O R T A R I A Nº 004/95 

GAB/DIR/FÓRUM 

O Doutor J OÃO BRATTI, Jui z 
de Direito , Dire t o r do FÓrum Des . L eal de 
Mira , no uso de suas atribu i çÕes legais, .• 

RESO LV E: 

ELOGIAR EDINA MARIA DE AL
MEIDA PEREIRA , servidor a lotada na Diretor ia 
do FÓrum, a d i sposição da 3ª Vara Crimi nal , 
com cuja cola~oração ti v e o privilégio de 
contar, no periodo em _fu i Ti t u lar da mesma , 
pelo empenho, dedicaçao, espi r i to pÚblico, 
lealdade e zelo demonstr ados no desempenho 
de suas atribuiçÕes , fatores de te r minantes 
para que_ este Juiz lograsse _ levar a bom termo 
sua mi ssao n a efetiv a prestaçao jurisdicional . 

A esta amiga leal meu 
sincero e penh orado agradec i mento . 

Reme t a - se .cÓpi a a Egrégia 
Corregedoria Ge ral de Justi ça , para que se 
faça constar de seus assentamentos f unc ionai s . 

Macapá , 13 de março de 1995 . 

Juiz FÓrum 

3ª VARA CÍI'EL E DE Ft\ZENDA PÚBLICA 

PROCESSO Nº 1519/ 94 . - D!BARGOS DE DEVEDOR - Req te : O .C. RO 
DRIGUES (Adv . Dr . ~!arcos Nogueira) Rcqdo: TRAt\SPORTADORA 1 

PUiiA LTDA(Adv. Dra . Üdia }laycr Grott) QESPACHO:" Junte-se . 
Em saneador . Processo em ordem . t\ada a sanear . Presentes ' 
os pl~cssupostos proct.~ ssuais c as cond·içÕcs da a.ção . Defü·o 
a pro va oral requerida . Designem- se audi~ncia de i ns tl'ução . 
Intimem- se as tes temunhas arroladas . 1\ot i fiqucm-sc .illl par
tes, na pcssQa de seus r epresen tantes l ega i s , p/ pres tarem 
dcpo:imcnto pcssoa1 . I. DESIGI\AÇÃO : em cumpt· imento ao dcs pa 
cho supra fica designado o dia 03 .04 .<)5 . , ~s 09:00 húra s .
Em , 16.02 .95 . 

PROCESSO NQ 1593 . - REI NTEGRAÇÃO DE POSSE - Rcqtc :DJO:\ÍSIO 
FAÇANHA ~IAIUNHO (Adv. Dt·. José Ronaldo Serra Al vcs)Reqdo. : 
IGREJ A E\' ANGÉLICA ,\SSDIBLÉL\ Dt: DEUS Ef! ~!ACAP.Á (Adv. Dt·a . : 
Sulamir de Al meida) DESPi\CHO:" J . A p~s diga o A. sobr e a 
contestação (! documentos que. a acompanham, em de: di as . Em, 
24 . 02 .95 ." 
PROCESSO NQ 1397/ 94 . REI NTEGRAÇÃO DE POSSE - Rcq te : SÍLI'L\ 
ROSIA~E SALES SILI'A (Adv . Ora . Ana Cristi na Ferreira da 
Paz) Reqda : ANA SOCORRO PEREIRA RODRIGUES . SENTE~Ç,\: " . . . 
VISTOS ETC; " A posse ~' antes de tudo, fato . O rcu GEDI 
SON SANTOS CARNEIRO foi a terceir a pessoa a i nvad.ir o tet·
rcno da AUTORA, I'cpctit)do uma prática que já se tornou fa-

. to do cotidiano em Hacapá . Censurável prát ica , como bcn 
\'isuali zou c '!~1. Juiz que, ao concede r a liminar de pr ote
ção à posse da A. , acrescentou : " O Pode t' Judiciári o não 
pode se omitir , sob pena de fomentar o cavs social, quan
to ao desrespeito à posse j usta e ao di reito de proprieda
de" (lit . , fls.23) .· Poi s bem . Regularmente cita.do , o ~lt i
mo invasor não contestou o pedido} sendo decretada sua r_: 
vclia . Destar te, por aplicação do ar t . 319 do CPC., que 1 

conduz ~ confess i o ficta, e, mais que tudo, pelo fato de 
que a A. j a foi rei ntegrada em sua posse , sob o permissivo 
do ar t. 330, II, do C.P.C;, JULGO ANTEC IP.\DM!ENTE A LI DE c, 
conhecendo di retamente o pedido , JULGO NO HÉRITO, PROCEDEN 
TE O PEDIDO DA AUTORA . Deixo de condenar o r~u às cus tas 7 

por sab~-lo pobre no !cntido de lei . Condeno-o, todavia , 
aos honorários de sucumbência, arbitr ando- os em dez por 
cento sobre o valor da causa . Transitada em julgado , ar
quivem- se . P.R. I.C . Em, 06.03 .95 . " 

PROCESSO NQ 1205/ 93 · - EXECUÇÃO FISCAL - Reqte : FAZENDA ' 
PUBLICA DO AJ>!APA (Adv . Dr . Tobias de Carvalho Hontci ro ) 
Re qdo : BELAUTO ADHII'iiSTRADORA LTDA . DESPACHO : " J . A se
guir, diga a Fazenda . Em, 09.03 .95 · " 

O presente expediente será publicado ha 
forma da lei e af ixado em lugar de costume . Dado e' passado 
nesta ciodadc de Hacapá, aos dez dias do mês de março de 
mil novecentos e noventa e cinco. 

. ( ( . i.~'-· /-"-: .~, ) 

ENILDA kriA D SOUZA RAHOS 
Chefe de Sec etari a 



Macapá, 15 . 03.95 

3ª V~RA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 

JUIZ DE DIREITO : RUI GUILHE~tE DE VASCONCELLOS SOUZA FILHO 
CHEFE DE SECRETARIA: ENILDA SILVA DE SOUZA RAHOS 

EXPEDIENTE DO DIA 13 DE HARÇO DE 1.995. 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVI DAS INTIHAÇÕES 

PROCESSO NQ 1299/94. - EXECUÇÃO - Reqte: CASA PALHETA 
(Adv. Ora . Luci '1eire S. Nascimento) Reqdo. O. C. S. CARO~ 
SO CONSTRUÇÕES E cmtÉRCJO E SERVIÇO LTDA . DESPACHO:"J. Sus 
pendo a execução por sessenta dias, salvo manifestação da~ 
partes . Em, 24.02 .95 . 

PROCESSO NQ 1673/95. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Reqte: 
ALFREDO TORRES D\ COST,\(Adv . Ora . Gilma Alves da Silva 
Reqdo: NILDE CECILIANO SMíTIAGO . DESPACHO : " R. A. Venham ' 
as partes à aud i ~ncia d<' justificação. Intimem-se . Em, 24 . 
02.95." DESIGNAÇ~O : Fica desi~nado o dia 30 de março de 
1.995, às 11 :00 horas, para audiência de Justificação pr~
via. 
PROCESSO ~Q 1675'05. - AÇÃO DE REI~TEGRAÇAO DE POSSE: Rc
qte: CHAGUINHA DOS SANTOS MONTEIRO (Adv . Dr. Carlos Eduar
do Mell,, Si 1 v a) Reqdo: LUCI \'ALDO GmtES VERREIRA . DESPACHO: 
R.A. Venham as pilrtcs à justif icação prévia . Intimcn-se . ' 
Em, 06.03 .95 ." DESIGNAÇÃO:Vica designado o dia 23 .03 .95 . , 
às 09:30 hor·as . 
PROCESSO 1'\ 0 1.180194. - CONSIGNAÇÃO E~t P,\GAMENTO - Req te: RO 
DOBENS ADHINISTR\ÇÃO E PROMOÇÕES LTDA. Reqdo : JOSÉ JOCELYN 
Gl:IHARAES COLLARES . (Adv . Dr. Al an Souza Cavalcante) DESPA 
CHO: "Hoje, por ilC~ulo de servi ço . J . ApÓs, intime-se a A. 
a falar sobre a contestação c documentos que a acompanham 
em dez dias . Em, 24 .02 .95." 
PROCESSO Nº 1486/ 94. - CONSIGNAÇÃO EH PAGMtENTO - Reqte: JO
SE RUI NASCIHENTO QUEIROZ (Adv . Dr . João Américo Nunes Hu
niz) Rcqda: LUIZ\ DO ROS,ÍRIO ALHEI DA . (Adv . Dr. João Soares 
de Almeida) DESPACHO: "Recebido somente hoje . Diga a con
signat~ria. In time-se-a . Em, 09 .03 .95 ." 
PROCESSO Nº 1487/95. - REPA~AÇÃO 0" DANOS - Reqte: CAilNO AN 
TONIO DE SOUZA ( ~dv . Ora. Clacy H• S. SOUZA )Reqdo : DtPRESA '
CATTANI S.A. (Adv . Dr. Itamir Carlos Barcelos) DESPACHO : "Fa 
lem oa cionados, em cinco dias . Intimem-se . Em, 08. 03 .95 . "-

PROCESSO 11º 1683'95. - IHPUGNAÇAO AO VALOR DA CAUSA- Reqte: 
~lAR IA HELE:'IA BARBOSA GUERRA (Adv. Dr. Antonio Cabral de Cas
tro) Reqdo: DEUSIMAR ALVES DE OLIVEIRA(Adv. Dt· . Harcelo Car 
doso Nassar) DESPACHO: R.A. em apenso ao p t·oc~:sso principal. 
Intime-se o A. a falar, em cinco dias . sobre a impugnação . 
Em, 24 .02.95 ." 

O presente expediente ser~, publ~ 
cado na forma da lei e afixado em lugar de costume . Dado' 
e passado n_esta cidade de Macap<Í-AP, aos tre: e dias do mês 
de março de mil novecentos e noventa e cinco . 

ENILDA SILVA DE SOOZA RAMOS 
Chefe de Secretari a . 

EDITAL OE CITAÇÃO 
Prazo : 15 dias. 

DE: LUIZ OTÁVIO Llt'IA DOS 
solteiro , natural de 
são , filho de Otávio 
e de Te rczinha Lima , 
certo e não sabido . 

SA!''i'ros brasileiro, 
Macapá: sem profis
Pinneiro dos Santos 
estando em lugar in-

FI.~ALIOAOf:: Citação para defende r -se na Ação 
t'enal,nº 01.413/94 , proeosta pe l o Minisl~ 
rio f'ui>lico, por violaçao ao art . 129 c/c 
art. 61, II , "e" do Cf'fl, t endo como vi ti
ma JOS1:~ Ft~f: IJSON LI•'of.A OOS SA.~TOS , bem como 
comparece r a este Juizo no dia 04/ABR/9~ , 
~s 12:00 horas , para ser interrogado c 
responder aos demais termos do Pr ocesso
crime, sob pena de revelia . 

St<:Ot: tJO Jú CZO : FÓrum de .~acapá, J • Vara Crimi 
nal , silo à Av . fao, 1737 - San ta Rita . 

Macapá-ru>, 07 de a~ ;o de 199~ . 

Zú tlJ~K 
Juiz de ui rei to 

3• VARA CRIMINAL 

P O R T A R I A Nº 002/95 
31 VARA CRIMINAL 

O Doutor JOÃO BRATTI, Ju i z 
Titular da 3~ Vara Criminal do FÓrum Des . 
Leal de Mira, no uso de suas atribuiçÕes l egais,. 

RKSOLYK 

ELOGIAR MARIA CLARA MENE
ZES OLIVEIRA, ANTÔNIO PEREIRA BATISTA, JOSÉ PEDRO 
NETO, PAULO COSTA DOS SANTOS, MARIA GORETE 
BESERRA LOIOLA, LUELY UBAIARA RODRIGUES, JORGE 
CARLOS LUSTOSA JACOBINA e ÉCIO TAVARES DA 
COSTA , todos servidores da 3~ Vara Criminal, 
com cuja col~boração ti v e o privilégio de 
contar, no peri.odo em· que f u i Titul ar da mesma, 
pelo empenho, dedicação , espirito pÚblico, 
lealdade e ze lo demonstrados no desempenho 
de suas atribuiçÕes, fatores determinantes 
para que este Juiz l ograsse levar a bom t e rmo 
sua missão na efetiva prestação jurisdicional. 

A estes amigos 
meu sincero c penhorado agradecimento. 

l eais 

Remeta-se copia a Egré 
gia Corregedoria Geral de Justiça, para que 
se faça constar de seus assentamentos funcionais. 

Macapá, 13 de março de 1995. 

Juiz 

DIÁRI O OFI CIAL 

PROCURADORIA GERAL 
DE JUSTIÇA 

PORTARIA Nº 046/95- GAB/PGJ 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ , no uso de suas atribuiçÕes legais 
e, tendo em vista o disposto no art . 22, I , 
44, Parágrafo Único e 58 , I, "f" , da Lei 
Complementar n2 0009 de 28 de dezembro de 
1994, 

RESOLVE: Nomear o Dr. JAYME HENRIQUE 
FERREIRA, Procurador de Justiça, 
para exercer o cargo de Assessor 
do Procura_dor Geral de Justiça, 
sem prejuízo de suas atribuiçoes 
normais . 

Dê- se ciênc ia . Regis t re-se. 
Publique - se e cumpra-se . 

Macapá- AP., 10 de março de 1995 . 

MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procurador- Geral de Justiça 

PORTARIA N2 047/95-GAB/PGJ 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ , no uso de suas atribuiçÕes legais 
e, tendo em vista o disposto no art . 22 , I , 
44 , Parágrafo Único e 58, I, "f " , da Lei 
Complementar nº 0009 de 28 de dezembro de 
1994, 

RESOLVE : Nomear o Dr. ERNANDES LOPES 
PEREIRA, Procurador de Justiça, 
para exercer o cargo de Assessor 
do Procur.ado r Geral de Justiça, 
sem prejuízo de suas atribuiçoes 
normais . 

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

Macapá-AP ., 10 de março de 1995 . 

MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procurador- Geral de Justiça 

Portaria n~ 048/95-GAB/PGJ 

, O Procurador Geral de Jus·tiçê do Es t ado do 
Amapa, no uso de suas atri~uiçoPS legais e , 
tendo em vista o di.sposto no art . 58, inciso 
I , let r a "s", P parte , da Lei Complementar 
nº 0009 , de 28 de dezembro de 1994 , publicada 
no D. O. E. AP, de 29 de dezembro de 1994, 

RESOLVE : Concede r licença a servidora 
JOSEFA COÊLHO DA SILVA , Oficial 
de Gabinete da Corregedoria 
Geral do Ministério PÚblico 
Estadual, para trata r de assuntos 
particulares , no perÍodo de 
13 a 17/03/95 . 

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

Macapá-AP , 10 de março de 1995 . 

MANOEL DE J ESUS FERREIRA DE BRITO 
Procu rador-Geral de Justiça 

Portaria nº 049, de 10 de março de 1995. 

Q Procurador- Geral de Justiça do ~s tado do 
Amapa, no uso de suas atribuiçoes legais 
e, tendo em vista o disposto nos arts 2º , 
Il e 58 , I , letra "l" da Lei Complementar 
nº 0009 , de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: Conceder férias a servidora 
HELENISE NERY MAURO, ocupante 
do cargo em Comissão de Assessora 
Especial fla Cor:regedoria Ge-ral 
do Ministe r io Publico Estadual , 
a serem gozadas no per.i.odo de 
13/03 a 01/04/95 , suspensa através 
da Portaria nº 005, de 13 de 
janeiro de 1995. 

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

Macapá- AP, 10 de março de 1995 . 

MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procurado r-Geral de Justica 

Prataria nQ 050, de 13 de março de 1995. 

o Proc:urat:X>r Geral de Justiça do Estado do 
Amapá, no uso de suas atribuições legais e, tendo 
em vist a o disposto nos arts. 22, I e 58, I , letra 
"f" da Lei Calq)lementar n2 0:::09, de 28 de dezembro 
de 1994, 

Designar o Dr. HA!10l00 JOSÉ DE ARRUDA 
FRANCO, Promotor de JustiGa Subst ituto, 
para RESPONDER pela Promotoria de Justiça 
can atividades junto a 11 Vara de FamÍlia da 
Carurca da Capital , no periodo de 13/03 é.\ 

17/03/95, em virtude da ausência do Titular. 

uê-se ciência. Registre- se , 
cun,l)ro-se. 

Publique-~e e 

t.Jacapá- ,u> . , 13 ce març<J OI! 1 99S . 

MAOOEL DE JESUS FERREIRA DE BRI"ro 
Procurador-Geral de Justiça 

Portaria nQ 051, de 13 de março de 1995. 

o Procurador Geral de Justiça do Esta:lo do 
Amapá, no uso de suas atribuiçÕes legais e, tendo 
em vista o disposto nos arts. 2º , I e 58 , I, letra 
"f" da Lei Calq)lementar n2 0:::09, de 28 de dezembro 
de 1994, 

RESOLVE: Designar o Dr. ADALTO LUIZ DO VALLE 
BARBOSA , Promotor de JustiGa Substit~ 
to, para RESPONDER pela J'romotoria de 
Justiça can atividades junto a 2" Vara de F~ 
tnilia dà Comarca da Capital , no perÍodo de 
13/03 a 17/03/95, em virtude da ausência do 
Titular. 

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

Macapá-A~ . , 13 de março de 1995 . 

MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procurador Geral de Justiça 

Portaria n2 052 , de 13 de março de 1995. 

_ O Procurador Geral de Ju~tiça do Estado do 
Amapa , no uso de sua3 atribuiçoes legais e tendo 
em vista o disposto nos arts. 22, inciso 
II e 58 , inciso I, "f" da Lei Complementar 
n2 0009 de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE : Designar o servidor JOSÉ ANTÔNIO 
COÊLHO, Chefe da Divisão de Material 
e PatrimÔnio até .o MunicÍpio 
de Laranjal do Jari/AP, no dia 
13/03/95, a fim de tratar de 
assuntos r!e interesse do Ministério 
PÚblico, naquele Municipio . 

Au~orizar o pagamento de 01 (uma) 
diaria integral . 

Dê-se c iência . Registre-se. 
Publique- se e cumpra-se . 

Macapá-AP , 13 de março de 1995 . 

MANOEL DE JESUS FERRERIA DE BRITO 
Procurador- Geral de Justiça 

PORTARIA N2 053/95-GAB/PGJ 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ , no uso de suas atribuiçÕes legais 
e , Lendo em vista o disposto no art. 22, 
I e 58 , I letra "f", da Lei Complementar 
nº 0009 , de 28 de dezembro de 1994 , 

RESOLVE: Designar a servidora GUARACYANA 
BRITO DA SILVA, para responder 
interinamente pela Assessoria 
Especial fla Cor:regedoria Geral 
do Ministerio Publico Estadual , 
em virtude das férias da titular 
HELENISE NERY MAURO , no perí.odo 
de 13/03 a 01/04/95 . 

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

Macapá-AP., 13 de março de 1995 . 

. 
MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
~~curador-Geral de Justiça 

Portaria n 2 054 , de 14 de ma r ço de 1995. 

O Procurador Geral de Justiça do Estado 
do Amapá , no uso de suas atribuiçÕes legais 
e, tendo em vista o disposto nos arts . 22, 
inciso I e 58, I "f" da Lei Complementar 
n2 0009 de 28 de dezembro de 1994, 

R E S O L V E: Exonerar a pedido, a servidora 
JUSSARA LOPES DE MELO, 
ocupante do cargo em comissão 
de Assessora Especial, 
CÓdigo MP - DAS- 101 . 5 , da 
Procuradoria Geral de Justiça .. . 



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

Ma capá - PJJ . , 14 · de março de 1995 . 

1-tANOEL DE JESUS .FERREI&\ U: BRri:o 
Procurac~~ral de Justiça 

Portaria n2 055 , 14 de março de 1995. 

O Procurador Geral de Justiça do Estado 
do AnBpá, no uso de suas atr ibuições legais e , tendo 
em vista o disposto nos arts . 2º , I e 58 , ·I, letra 
"f" da Lei Complementar n2 CXXJ9 , de 28 de dezembro 
de 1994, 

!ID30LVE: Designar a Drª . TÂNIA PJJAROCIDA PEREIRA, 
Promotora de Justiça Sutsti tu ta, para 
RESPONDER pela Promotoria de Justiça 
cam atividades junto a Si! Vara Criminal 
da Comarca da Capital , nos di as 14 e 
15/03/95 , em-virtude da ausência do Titular . 

Dê-se ciência. 
e CLm1pra-se. 

Registre- se. Publique- se 

~acapá-AP ., 14 de março de 1995 . 

IWDEL DE JESUS FERREIRA DE BIUTO 
Procurador-Geral de Justiça 

Ordem dos Advogados 

Conforme Norma !:statt,tária , da Lei nQ 8. 

906/94, tomo pÚblico que requereu i nGcriç3o 5UPLD!.8H AR , 
no Guadro de Advogados, da Ordem dos Advogados do P.rasil -
Secção do .Õil18pií, a Advogada KELLY CRISTit!A P.RAGA DE LI\'A. 
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EXTRAVIO DE DOCLMENTD 

A Empresa FAIA0 - Frigorífico do A~apá Ltda, informa que 
co~am extraviados um (01) bloco ce Nota Fiscal, série a-2 , 
de n~ 000601 à 000650, e o Livro de Invent ário . 

Macapá, 13 de mar-;o de 1995 . 

CARTÓRIO JUCÂ 
P ROCLA\~A DE CAS M4ENT O 

O oficial do cartÓrio civil de cassmento desta cidade 
de 1/scapá, Cap. do Estado do Amapá, Rep . Fed. do Brasil 
faz saber que pretendem se casar: PAULO ARAUJO M~ARAL com 
T ATIN,JA DOS SANTOS PEREIRA. 

Ele é filho de Misael Saraiva do Amaral e de Maria das 
Candeias de Araujo do Amaral . 

Ela é filha de Maria dos Santos Pereira. 

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

Macapá , 13 de ma-rço de l. 995 

Bel! LÚcia Maria Sana ·de Almeida 
Escrevente Autorizada 

CARTÚAIO JUCÂ 
PROQAMA DE CA5M1ENTO 

O of icial do cartório civil de casamento desta cidade 
de Macapá, Cap. do Estado do Amapá, Rep. Fed. do Brasil 
faz saber que pretendem se casar: PAULO StAGIO DE SOUSA 
NUNES e TANIA MARIA DE MORAES D1ADA. 

Ele é f i lho de Alirio de Oliveira Nunes e de Maria Ara-

cy de Sousa Nunes . 

Ela é filha de Amer<co Castro Ghada e de Deuzalina de 
1/oraes Chada 

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

Macapá , 09 de março de 1995. 

SÔNIA REGINA SENA DE ALNEIDA 
Escrevente Autorizada 

Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais 

Prefeitura de ~autanJl 

SECRllTARIA HUNICÍJ>AL DE ADHINIS'IRAÇÃO 

CONCURSO PO!ILICO 

EDITAL N2 OOl/95-PMS 

O Presidente da Comi ssão incw::~bida dos trabalhos de pr oceder 0 
Concurso Público usando de suas atribuições legais de acordo com o DECRETO 
( P ) NQ 003/95 PIIS, de 06 . 03. 95 eublicado no Diário Oficial do Estado do 
NQ 1030, de 10 . 03.,1.995 ,tor na publico que estarão abertas, na cidade de 
Sant~na/AP, no período e l ocal abaixo citados, as inscriçÕes para o Concur 
so Publico destinado ao provimento de cargos que integram o Quadro· de Pes= 
soal Permanente do Poder Executivo do Nunicípio de Santana, de acordo com 
a Lei nQ 107/93-PNS , de 09 . 07 . 93 , para as seguintes categorias funcionais: 

GRU1'0 DB AnVIDADBS DB NlVEL KmlO • C0DICO 1'1-IS NM 300 

CAIEGORIAS FUNCIONAIS 

Agente Administrat ivo 
Agente de Fisca lização 
Agente de Tributos 
Desenhista 
Técnico em Contabf 1 itt.1tt~ 
I~crúco em En ferma~em 
Iecnico em Laboratorio 

QUAiiT. DE VACAS 

150 
80 
80 
lO 
20 
40 
10 

GRUPO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS • C0DICO PH5 AO 400 

CAIEGORIAS FUNCIONAIS 

Carpinteiro 
Eletricista 
Encanador 
~1ccânico 
~lotorista 

:-totorist.:a Fluvial 
Operador de Náquina's: Pesadas 
Pedreiro 
Pintor 
Telefonista 
I>igitatlor 
Opero.dor ele Reprografia 
Da ti lÕgrafo 
Escrítur.Írlo 
Auxi llar de Enfernagem 

QU"r. DE VAGAS 

20 
l O 
10 
20 
20 
10 
20 
20 
10 
10 
10 
05 
50 
30 
40 

GRUI'O DE ATIVIDADES AUXILIARES - c0DICO !'MS AUX 500 

CATEGORIAS f1JNCi otiAIS 

Atcndente de Enfermagem 
Auxiliar de Necânico 
Auxiliar de Discipli.na Escolar 
Vigia 
Cozinhc.iro 
Ncrendei r n 
lava de i r a 

GRUPO DE ATIVIDADBS GERAIS - CODICO !'MS 600 

CATIXJORIAS FUNCIONAIS 

Servente 
Gari 
Agente de Portaria 
Cont í nuo 

GRUPO NACIS'ltRIO - CODICO !'MS Ql 700 

CAIEGORIAS FUNCIONAIS 

Professor Classe A 
Professor Classe B 
Professor Classe C 
Orientador Educacional 
Supervisor Escolar 

QUAiiT. DE VAGAS 

20 
20 
30 

100 
lO 
30 
lO 

QUANI. DE VAGAS 

150 
50 
10 
10 

QUANT. DB VACAS 

200 
100 

50 
30 
30 

2. - DAS INSCRIÇ()ES 

2.1 PÉRiooo 
20 à 24 de mar ço de 1995 

2.2 uo!Wuo 
~lanhá: 08 :00 às 12:00 horas 
Tarde: 13 :00 às 17:00 horas 

2 . 3 LOCAL 
Prédio da Prefeitura Nunicipal de S.:antana, sito à Av . Santana, 

s/n Área Portu.iria - Santana/AP. 

dio : 

COMDIÇ()BS DE INSCRiçAO 

Poder ão inscrever - se : 

3.1 Para as categorias funcionais do Grupo de Ativi dades de N!ve l M~ 

3.1.1 Agente Admi nistr ativo, Agente de Fiscalização e Agente de Tribu
tos, os portadores de escolari dade a nível de 29 grau completo; 

3 .1.2.. Desenhista, Iécnico em Cont abilidade, Técnico eo Enfermagem 
. !cênico em laboratório , os portadores de habilitação específica obtida em 
'curso técnico a nível do e nsino de 2Q grau . 

3.3 Para as categorias func i onai S do Grupo de At ividades Operacio-
nats : 

3. 3.1 Carpinteiro , Encanador, Motorista Fluvial, Pedreiro e Pintor, os 
candidatos deverão comprovar escolaridade a nível da 4ª série do ens ino de 
19 grau ou equivalente ; 

3. 3.2 Eletricista , Mecânico, telefonista', Digitador, Operador de Repro 
grafia , Datilógrafo , Escriturário, os portadores de escolaridade a nív~l d'C 
lQ gr.1u compl eto; 

3.3.3 Notorista e Operador de Náquinas Pesadas , o candidato deverá com 
provar escolaridade a nfve l de 41J série do ensino de lQ grau, além de apre:' 
sentar a Carteira Nacional de Habil i t ação, categoria "C"; 

3 .. 3. 4 Auxiliar de Enfermagem, os por tadores de habilitação obtida em 
curso espe c[Hco a n!vel do ensino do 19 grau completo. 

3. 4 Par a as categorias func i onai s do Grupo de Ativi dades Auxiliares: 
3 . 4 . 1 Atendente de Enfernagcm, Auxiliar de Mecãnico e Auxiliar de Di! ' 

ciplina Escolar t os portadores de es colaridade a nível de 12 grau complet o ; 
3.4. 2 Vigiâ, Cozinheiro, Merendeira, Lavadeira, os portadores de esc~ 

laridade a n!vel da 2ª- sér:i~ do ensi no .do 12 grau, dispensada a documenta-
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ção comprobatória , 
...-3 . 5 Servente I' Gari, JJer a lfàbetizado. . 

;r ·~.S:l Ãl;éote"<le :Rór tatia'e Cant!nuo, · escorartdade a n(vei'-<1e ·-40'~éri.i-
do-ll.Q-Ci"iü , dispensada dOcumentação comprobatória. · 

3 .6 Para as categorias e classes do Grupo Magistér i o : 
3,6.1 Professor C:asse A, os portadores de ~abilltação espeCÍfica ao 

1agisterio de lQ grau , obtida em curso de fomaçao de professores a nível 
e 2Q grau; 

3.6.2 Pr ofessor Classe B1 os aprovados em qualquer exame de suficiên · 
el a ou adici~nal de 5ª a 8ª serie e portadores de n{vel superi<;'r completo 
'lU habl lltaçao equi va lente coa regi stro no MEC, nas seguintes areas de estu 
~. -

a) Português 
b) Educação Artística 
c) ~latemática 
d) Ceografit 
e) His t ória 
f) Ciências 
g) Técnicas Agrícolas 
h) Educação para o Lar 
i) Inglês 
j) Ensino Religioso 
k) Educação F(sica 

QUART• DB VAGA.~ 
l4 
08 
14 
lO 
10 
10 
06 
08 
06 
05 
09 

3 :6.3 Professor Classe C, os portadores de habilitação específica ao 
magis t e rio em curso de Licencf.atur a Plena e registro no HEC, nas seguintes 
especia lia !idades : 

a) Letras 
b) Educ-ação Artística 
c) Matemática 
d) Geografia 
e) História 
f) Cienc i as Agr!co las 
g) Inglês 
h) Economia Doméstica 
i) Educação FÍsica 

Q!JAiiT, DB VAGAS 
10 
04 
10 
05 
os 
05 
03 
04 
04 

4. NO ATO DA INSCRiçXO O CAIIDIDATO DJM!RA : 
4.l Apresentar o document o oficial de Identidade 
4 . 2 Optar por uma Única categoria funcional 
4.3 Compr ovar o pagament o da taxa de inscr i ção recolhida atr4vés do 

Banco do Estado do Anapó (BANAP) conta n!! 95.006-8, Agenc ia 002( Slllltana ) , 
Concurso PÚblico - P~1S , conforme o valor discriminado abai xo : 
. a) R$ 10,00 (Dez Reais) para as c a tegorias funcionais Professor 
j:lasse "C", Orientador Educacional e Supervisor Escolar . 

b) R$ 7,00 (Sete Reais) para as categorias funcionais do Grupo 
de NÍvel ~!5dio e Professores Classe ''A11 e 11B11

; 

c) R$ 4,00 (Quatro Reais) para os Gru pos de Atividades Opera-
cionais , Auxi liar es e Gerais ; . 

d) Não será aceita i nscrição condicional. Facul tar- se- á entrctan 
to, i nscrição por procuração, que poderá ser feita at r avés de instrumentÕ 
particu lar ou pÚblico, desde que esteja reconhecida . 

S. REQUISI TOS PARA VALIDADE DB PARTICIJ'Aç!O NO CONCURSO 
5 .1 São requ i si::os para participação no concur so : 

a) Ser brasileiro t! estar qui t e com as obrigações elcit or.Jis, 
para ro; candidatos de ambos os sexos, e militares , para o sexo masculino · 

b~ Ter idade mínima de 18 ( Dezoito) anos, na data de encerra~en 
to da inscriçao; · -

c) comprovar que a~é a data de encerracento das inscriçÕes pos
suia escolaridade ou habilitaçao profissiona l exigidas para categor ia fun
cional ao qual concor r eu ; 

d) Anu lar -se-á, sumariamente, a inscrição c todos os atos de l a 
decorrentcs,se o candidat o niio atender a todos os requisitos exigidos no 
presente EDI TAL . 

6. ~~ OOP~~s~o 
6 .1 O ca~didatJ a quàlquer categoria funcional, constante no pre

sente Edita!, sera subm:!tido a proces~o seletivo, de caráter eliminatór io e 
classificatorio , cuj as 1rovas constarao de : 

6.l.l Para as ca:egorias funcionais do Grupo de Atividades de Nível 
Héd io : 

a) Prova de Portu~uês 
b) Prova de Natematic a 
c) Prova de conhecl-nentos Espedficos 
d) Prova Prática de Datilografia - será realizada apenas pelOSi 

candidatos aprovados na prova escrita de Agente Administrativo . 
6.1. 2 Para as categor ias f uncionais do Grupo de Atividades Operacio-

nais e Auxiliares : 
a) Prova de Conheciment os Gerais 
b) Pr ova de Portu~uiis 
c) prova de Matematica 
d) Prova de Datilografia - será realizada aeenas pelos candida 

tos aprovados na prova escrita de Datilógrafo e Escrituraria. -
6.1.3 Para :JS categorias f uncionais do Grupo de Atividades Gerais : 

.:1) Servente e Gari (entr evist a e prova prática) 
b') .Agente de Portaria e ContÍnuo (Português e ~tatéoática) . 

6.1. 4 Para as categorias funcionais do Grupo Hagisterio : 
a) Prova de Português 
b) Prova de Conhecinentos PedagÓgicos 

6.2 As provas terão os seguinte v .. 1lores : 
a) Portu~uê• ........ ............ ....... .......... . 30 pontos 
b) ~latematica •.•..• . .. . .. : • . .. . ...• . ...•....•.. .. . .• 30 pont os 
c) Prova de ConhecirJentos PedagÓgicos . . • , .•. . , ...... 30 pontos 
d) Conhecimentos Espedficos . . .• •....• . .. . • ...• • .. .• 30 pontos 
c) Prova de conhecinentos Gerais . ....•. ..•.....•...• 30 pontos 
f) Prova PrÓtica de Datilografia .............. ..... 30 pontos 
g) Entrevista .............. . .. . ....... . .. ... ....... . 30 pontos 
h) Prova Prática para o Grupo Gerais •. . • . .. . • , .•... . 50 pontos 

6 . 3 O Candidat e que não obtiver o mÍnir:to de 50% ( cinquenta por 
cento ) pontos em qua l quer das provas, ficará eliminado automaticamente do 
processo seletivo. 

7 • DA REALIZAçXO 00 PROCES~ SELETIVO 
_ 7.1 A realização das provas do concurso, objeto deste Edital, te ~ 

rao suas datas e locais oportunamente divulgados através Edi.tal de provas 
a ser publicados nos meios de comuntcaç:âo. 

7 . 2 A prova escrita terá a duração de 04 (Quatro) horas . 
7.3 O c andidato deverá compa recer no local designado para prestar 

a pr ova coo antecedência de 30 (Irintn) minutos, do horário previsto para 
o início da mesma , munido de documento oficial de Identidade e e-M~eta esfe 
rogrcÍfica(azul ou preta). -

7 ·'• :.lá.o se ycrmit tr<Í ao candidato prestar a prova sem 3 ficha de 
inscrição ou documento oficial de Identidade. 

7.5 Não haverá segunda chamada para a prova escrita . O não compa
rec imento do candidato .1 prOVil, acar retará a su.:~ climinaç.io do concurso . 

7.6 Será excluÍdo do concur so pÚblico o candidato que : 
a) For surpreendido em coounicação com outro candidato, ou pcs 

soa estranha ao concurso, por escrito ou por qualquer outro t:eio ou formai 
b) Utilizar-se de livros, rádios, impressos ou ::~áquina calcula 

~~; -

presente; 
c) Port~r-se de for·mil .1gressiva para com qualf!uer autoridade· 

d) Fi zer em qualquer docllmento, declaração fa l sa ou inexata . 
8 . 00 RECURSO 
8.1 Kão .será concedida rcvisiio de provas . Os eventuais recursos 

sobre rccontagem de pontJS da prova esc ri ta, deverão ser interpostos no 
prazo de 48 (Quarenta c ;,ito) horas a partir da divulgação do resultado, 
a través de requerimento jcvid.1mente funda.mentado e ntregue no protocolo da 
Secmt.ar..i~1dc. Admini stração da pre feitura Nunic i pal de Santana . 

9. DA CLASSIHCAÇÃO E l!OMOLOCAÇÃO 00 PROCESSO SEI.ETIVO 
9 .. 1 A cla ssifi.csção final do concurso será publicado no Diário 

Ofi cial do Estado, sendo elaborado na ordem decrescente do sooatóri.o dos 
pontos obtidos pelos canjidato nas provas e dela constarão apenas os can
didatos que obtiverem no mínimo 50\ (Cinquenta por cento) do total de cada 

.prova . 9 . 2 A classi ficação · final ser.i , ainda, distinta e específica , por 
cat egor ia funcional. 

9.3 Em caso de lgualdade de pontos para fins de classificação pa
ra todos os Grupos, terá prcferê:-tcia sucessivamente, o candida to que: 

a) Obtiver maior número de pontos na prova de conhecimentos es 
pecíficos para o gr upo de Atividades de Nível ~!édio e Conhecic:entos Pedagõ 
gicos para o Grupo ~lagis:ério . -

b) Obtiver o ma ior número de pontos na pr ova de Datilografia; 

c) For casad~ 
d) For mais :doso 

lO. 00 PRAZO DE VALIDADE 00 CONCURSO 
10.1 O prazo de validade do concurso será de até 02 (Dois) anos, a 

c~ntar do data do EDITAL de homologação: prorrogável uma vez, por igual pc-. 
r1odo , segundo interesse da Admini straçao. 

ll. 00 REGIME JUR1DICO • • . 
U.1 Os candidatos aprovados em concurso publico s er ao nomeados em 

atendimentos as nornas a ser em estatufdas no Regime JurÍdico Único dos ser
vidor es municipais . 

U . DAS DISPOSIÇÕBS GERAIS 
12.1 A classificação do processo seletivo não assegurará ao candida 

to o direito automático ao cdtgo , mais , apenas as espectativa de :1ele ser nÕ 
meado , obedecendo rigorosa ordem classificatória , ficando a concretizaçãõ 
desse ato condiciona do ao interesse e conveniência da Administração, 

12. 2 Os ca ndidatos dos Grupos de Atividades de NÍVel }tédio, Opora-· 
cionais, Auxil i ares, Gerais e Hagistério , convocados para nomeação, serão 
submetidos aos exames médicos laboratoriais . 

U.J Não será forne cido qualquer docunento cocprobatório de classi 
ficação em qualquer uma cas etapas do processo seletivo, valendo, para este 
fim os Editais par cials . 

12.4 Par a cada categoria funcional const ante no presente Edi tal , se 
rã destinado 5% (Cinco por Cento) do número de vagas paro. defic1en;c fÍs icÕ 

U.S Iodos os Editais c avisos referente s do concurso, serao publi
cados no Diário Oficial co Est ado . 

12. 6 A taxa de irscrição, uma vez paga , não será restituÍda em hip2_ 
tese alguma. . 

U.7 A inscrição implicar á o conhecimento e a tácita aceitação das 
condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital, das quais não se po
derá a l egdt desconhecimento . 

12.8 Os casos omissos serão re6ol vidos pela comissão encarregada p~ 
lo concurso . 


	

