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DECRETOS 

DECRETO N° 0393 DE 23 DE março DE 1995 

. . _ O GQVERNA!JOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atnbUJçoes que lhe sao confendas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição 
do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4 ° da Lei n ° 0011 de 12 de maio de 
1992 e o contido no·Ofício n° 0153/95-SEAGA, 

RESOLVE: 

1° - Conceder o adiantamento em nome de JOSÉ DA SILVA 
AZE~~O. Agente de Portaria, nos termos do item lU, parágrafo único do artigo 2• 
da Le1 n 001_1, de 1~ de maio de 1992, no valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e 
Duze~tos Re31s). destinados a custear despesas miúdas de pronto pagamento com 
mat~n.al d~ consumo ~ serv1ços de ter~eiros, objetivando a manutenção e a 
adm1mmaçao da Secretana de Estado da Agncultura e do Abastecimento. 

. . 2° : O adiantamento concedido d.!verá ser aplicado no prazo 
máx1mo de 30 (tnnta) d1as. a contar da data do recebimento. 

3° · A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos FPE (101). Programa de Trabalho n° 04150882.199, nos Elementos de 
Despesa 3120.00 · M~tenal de Consumo, o valor de R$ 700,00 (Setecentos Reais) e 
3132.00 ·Outros Serv1ços de Terceiros, o valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais). 

. 4 ° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar prestação 
de contas, devidamente homo!ogada pelo titular do órgão, na Secretaria de Estado da 
Fa~enda, dentro de 10 (dez) d1as, contados do término do prazo de aplicação constante 
do 1tem 2°. · 

1\Iacapá-AP, 23 de março de 1995 

DECRETO N° 0394 DE 23 DE MARÇO DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119t inciso XXV, da Constituição 
do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4° da Lei n° 0011 de 12 de maio de 
1992 e o contido no Ofício n ° 027/95-DETRAER/CACI, 

RESOLVE: 

1° - Conceder o adiantamento em nome do ADRIANA 
CRISTINA RODRJGUES ANGELIM, Secretária Executiva, nos termos do item III 
parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 0011, de 12 de maio de 1992 , no valor de R$ 
800,00 (Oit<!Centos Reais) , destinad_os a custear ~espesas _miúdas de pronto pagamento 
com matenal de consumo e serv1ços de terce1ros, obJetivando a manutenção e a 
administração do Departamento de Transportes Aéreos. 

. . 2 ° _- O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prazo 
máxuno de 30 (tnnta) d1as, a contar da data do recebimento. 

3 ° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos IRRF/DA (104) , Programa de Trabalho n° 16875242.040, nos Elementos de 
Despesa 3120.00 - Material de Consumo, o valor de R$ 400 00 (Quatrocentos Reais) 
e 3132.00- Outros Serviços de Terceiros, o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) . 

. 4° - O responsável pel~ adiantamento deverá apresentar prestação 
de contas, devidamente homologada pelo t1tular do órgão, na Secretaria de Estado da 
Fa~enda, dentro de 10 (dez) dias, contados do término do prazo de aplicação constante 
do Item 2°. 

Macapá-AP, 23 de março de 1995 

DECRETO N° 0395 DE 23 DE março DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119t Inciso XXV, da Constituição 
do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4° da Lei n ° 0011 de 12 de maio de 
1992 e o contido no Ofício n° 0098/95-GAB/DETRAN, 

RESOLVE: 

I 0 
- Conceder o adiantamento em nome de KÊKI DA SILVA 

ALMEIDA, Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, nos termos do item Ill 
parágrafo único do artigo 2° da Le1 n° 0011, de 12 de maio de 1992, no valo; 
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, objetivando a 
manutenção e a administração do Departamento Estadual de Trânsito. 

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

3° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos FPE (101), Programa de Trabalho n° 16915732.265, nos Elementos de 
Despesa 3120.00- Material de Consumo, o valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) e 
3132.00- Outros Serviços de Terceiros, o valor de R$ 700,00 (Setecentos Reais). 

. 4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar prestação 
de contas, devidamente homologada pelo titular do órgão, na Secretaria de Estado da 
Fazenda, dentro de 10 (dez) d1as, contados do término do prazo de aplicação constante 
do i1em 2°. 

Macapá-AP, 23 de março de 1995 

DECRETO N° 0396 DE 23 DE março DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
atribu~çõ_e~ que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da 
Const1twçao do Estado do Amapá, e t endo em vista o teor da Lei 
Complementar n° 0008, de 20.12.94, 

RESOLVE : 

. _ Nomear MARIA VITÓRIA: MACHADO, para exercer o cargo em 
com1ssao de Assessor Espec1al, Cód1go CDS-2, da Defensoria Pública Geral 
do Estado do Amapá, a contar de 02 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1995 

DECRETO ( l N~ 0397 de 23 de março de 19 95 

buiçÕes que 
(} {jotr~~l(ac/Ó~ ciÓ &taáo tfo ~~~~ usando das atr! 

lhe sao conferidas pelo Art.go 119 , inciso XXV da 
Consti:uição do Estado do Anapá , 

R E S O L V E : 

Designar JARDEL ADAILTON SOUZA NUNES, Secretário 

de Estado da Administração , para viajar da sede de suas atribuiçÕes 

Macapá-AP, até as cidades de Brasllia-DF e são Luiz-MA, afim 

de participar do XIX FÓrum Nacional de Secretários de Administração 

e de assuntos do interesse da Administração Amapaense , no per!odo 
de 27 a 31 de março do ano em curso . 

de março de 1995 . 



~acapá, 24-03-95 

DECRETO No 0398 DE 23 DE março DE 1995 

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

de janeiro de 1975; 
CONSIDERANDO o previsto na Lei Complementar n° 24, de 07 

CONSIDERANDO o comando no Art. 155, alínea "g" da 
Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o contido no Art. 10, da Lei n° 019, de 29 de 
dezembro de 1994, que aprovou o Código Tributário do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO as disposis;ões dos Convênios ICMS c ajustes 
SINIEF deliberados na 28a Reunião Extraordinána do Conselho Nacional de Política 
Fazendária, realizada em Brasília-O~ no dia 20 de outubro de 1994 e 76a Reunião 
Ordinária, realizada em Boa Vista-RR, no dia 02 de dezembro de 1994, 

DECRETA: 

Art. 1° - Passa a ter eficácia, integrando à Legislação Tributária 
em vigor no âmbito do Estado do Amapá, as disposições insertas, em cláusulas c 
demais conduções, nos Convênios a seguir relacionados: 

I - Convênio ICMS I28194, de outubro de 1994, publicado no 
Diário Oficial da União de 24 de outubro de 1994. 

11 - Convênio ICMS 129/94, de 20 de outubro de 1994, publicado 
no Diário Oficial da União de 24 de ourubro de 1994. 

11 Exclui os Estados que menciona nas disposições do Convênio 
ICMS 03194, de 29 de março de 1994, que dispõe sobre rmportação de bem e 
mercadoria destinada a Estado diverso do domicr7io do importador. 11 

III - Convênio ICMS I30/94, de 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial da União de 14 de dezembro ele 1994, 

"Concede benefícios fiscais a operações realizadas por empresas, 
com base no programa BEFIEX. 

IV - Convênio ICMS 132194, ele 07 ele dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 1994. 

· "Altera a cláusula primeira do Convênio ICMS 89/91, de 05 de 
dezembro de I991, que dispõe sobre isenção do ICMS no recebimento de 
mercadoria exportada, não recebida pelo importador, e de amostras comerciais do 
exterior, bem como de bagagem de via;ante ". 

V - Convênio ICMS 136/94, ele 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial ela União, de 14 de dezembro de 1994. 

"Concede isenção às saídas de produtos alimentícios de 
estabelecimento varejista com destino ao Banco de Alimentos deste para entidade 
distribuidora dos produtos e desta a pessoas carentes" 

VI - Convênio ICMS 137194, de 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial da União, de A de dezembro de 1994. 

"Concede isenção do ICMS às saídas de veículos para locomoção 
de deficientes físicos e de prótese". 

VII - Convênio ICMS 139194, de 07 ele dezembro ele 1994, 
publicado no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro ele 1994. 

"Altera o Convênio ICMS 24194, de 29 de março de 1994, que 
concede isenção do ICMS nas operações internas e interestaduais com automóveis de 
passageiros para utilização como táxr". 

VIII - Convênio ICMS 149/94, de 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial ela União, ele 14 de dezembro de 1994. 

"Dá nova redaçâo à cláusula segunda do Com•ênio ICMS 57192, 
de 25 de junho de 1992, para dispor sobre o estorno de crédito na exportação de café 
solríl'el, extratos, essências e concentrados de café". 

IX - Convênio ICMS 151194, de 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial ela União, de 14 de dezembro de 1994 . 

fiscais" 
"Prorroga disposições de Com•ênios que concedem beneficios 

X - Convênio ICMS 152194, de 07 de dezembro de 1994 
publicado no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 1994. 

Dá nova redação à cláusula primeira do Convênio ICMS 60/93, 
de 10 de setembro de 1993, que concede isenção do ICMS na importação de 
máquinas e equipamentos, sem similar nacional, destinados ao atlvo fixo do 
importador, e dá outras providências" 

XI - Convênio ICMS 153/94, de 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário ficia l da União, de 14 de dezembro de 1994. 

"Altera dispositivos do Convênio ICMS 74194, de 30 de junho de 
1994, que dispõe sobre Substituição Tributária nas operações com tintas, vernizes e 
outras mercadorias da Indústria Química" 
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XII - Convênio ICMS 154194, de 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 1994. 

"Dá nova redação a dispositivo do Convênio ICMS 105192, de 25 
de setembro de 1992, que dispõe sobre SubstiluifãO Tributária nas operações com 
derivados de petroléo e demais combustfveis e lubrificantes". 

XIII - Convênio ICMS 155/94, de 07 de dezembro de 1994, 
publ icado no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 1994. 

"Altera o Convênio ICMS 122194, de 29 de setembro de 1994, 
que dispõe sobre modificações em dispositivos do Convênio ICM 24186, de 17 de 
;unho de I986". 

XIV - Convênio ICMS 156194, de 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 1994. 

"Dispõe sobre o uso de equipamento emissor de Cupom Fiscal-
ECF por contribuintes do ICMS". · 

XV - Convênio ICMS 158/94, de 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 1994. 

que especifica". 
"Di~põe sobre a concessão de isenção do ICMS nas operações 

XVI - Convênio ICMS 163194, de 07 de dezembro de 1994, 
publ icado no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 1994. 

"Altera o Con~ênio ICMS 132/92, de 25 de setembro de 1992, 
que dispõe sobre Substituição Tributária nas operações com veículos automotores". 

XVII - Convênio ICMS 164194, de 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 1994. 

"Altera dispositivo do Convênio ICMS 51/94, de 30 de junho de 
1994, que concede isenção do ICMS a operações com medicamento destinado ao 
tratamento da AIDS". 

XVIII - Ajuste SINIEF 04194, de 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 1994. 

"Dá nova redação ao inciso I da cláusula sétima do Ajuste 
SINIEF 03194, de 29 de setembro de 1994, que dispõe sobre alterações em 
dispositivos do Convênio sln, de 15 de dezembro de 1970". 

XIX - Ajuste SINIEF 05/94, de 07 de dezembro de 1994, 
publicado no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 1994. 

"Altera dispositivos do Convênio sln, de 15 de dezembro de 1970, 
que institui o Sistema Nacwnal Integrado de Informações Econômico-Fiscais
SINIEF, quanto à emissão de cupom fiscal por ECF. n 

. . ~rt. 2 ° - Para integral aplicação dos Convênios relacionados no 
artigo antenor deverao ser observadas todas as suas cláusulas e condições. 

. . ~rt. 3° - Es~e Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as diposiçoes em contrano. 

Macapá-AP, 23 de março de 1995 

Decreto 11 o 0399 de 23 de março de 1995 

O Governador do Estado do Amapá usando das atribui
buiçõcs que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4° da Lei n° 0011 de 12 de maio de 
1992 c tendo em vista o contido no Ofício n° 021195-GAB/AUDI, 

RESOLVE: 

1° - Conceder o adiantamento em nome de Rita Maria Barbosa de 
Souza, Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, nos termos do item lll , parágrafo único do 
artigo 2° da Lei n° 0011, de 12 de maio de 1992, no valor de R$ 1.200,00 (Um Mil e 
Duzentos Reais), destinados a custear despesas miúdas de pronto pagamento com material de 
consumo e serviços de terceiros, visando a manutenção e administração da Auditoria Geral 
do Estado. 

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

3° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de Recursos 
FPE-101, Programa de Trabalho n° 03080322.100, nos Elementos de Despesa 3120.00 -
Material de Consumo, o valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) e 3132.00- Outros Serviços 
de Terceiros, o valor de R$ 700,00 (Setecentos Reais). _ 

ESTADO DO AMAPÁ 
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4 o - O responsável pelo adiantamento deve ri apresentar prestaçlo de 
contas, devidamente homologada pelo titular do órglo, na ~retaria de Estad? da F:zenda. 
dentro de tO (dez) dias, contados do ~rmino do prazo de aplicação constante do ttem 2 . 

Macapá, 23 de março de 1995 

~\....._ . 

Rodrigües Capiberi~ 

DECRETO N° 0400 DE 23 DE março DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando 
das atribuições que lhe silo cOnferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da 
Constituiçlio do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Autorizar Benemar Benedito dos Santos, Secretário de. 
Estado da Justiça e Segurança ~úbiica, para viajar da sede de . suas 
atribuições, Macapá-AP, até as ~tdades de João Pe~so.a-PB, a ftm de 
participar do Forum de Secretános da Segurança 'Pubhca do Norte e 
Nordeste, no perlodo de 06 a O~ de abril •. ~ Br.asnia-DF, ,Para tratar de 
assuntos de interesse da SEJUSP JUnto ao Mtntsténo da Justtça, no perlodo 
de 1 O a 1 2 de abril do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1995 

DECRETO DE 23 DE março DE 1995 

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

RESOLVE: 

Designar ANTÔNIO ILDEGARDO GOMES DE ALENCAR, Vice
Governador, para exercer acumulativamente e em substituição, o cargo de 
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, durante a ausência do 
respectivo titular, no perlodo de 06 a 12 de abril do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1995 

DECRETO N° 0402 DE 23 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 n• 28790.004234/94-SEEC, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, MÁRIO LUIZ DOS SANTOS, do cargo de 
Agente de Saúde Pública, Subgrupo NM, Padrão 17, do Quadro de Pessoal Ctvil do 
Governo do Estado do Amapá, a contar de 07 de dezembro de 1994. 

Maca pá, 23 de março de 1995 

DECRETO N° 0403 DE 23 DE março DE 1994 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da 
Constituição do Estado do Amapá e, tendo em vista o que consta do 
Processo n• 28790.003500/94-SEAD, 

RESOLVE : 

Conceder licença sem vencimento para tratar de interesses particulares, 
pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 01 de março de 1995, ao servidor Rui Sebastião 
Cruz Moraes, ocupante do cargo de Professor de Ensino de 1° Grau, Classe B, referência 1, 
penenceme ao Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá, lotado na Secretaria 
de Estado da Educação e Culrura-SEEC, na forma estabelecida no artigo 107 e parágrafos, da 
Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993 

Macapá, 23 de março de 1995 

DECRETO 0404 de 23 de março de 19 95 

(} q(}fi'Y'I((J.rlo~ rio fitado lo 11~ de acordo com o di~ 
posto no artigo 72, Inciso I , da Lei n2 0066 1 de 03 de 6ru.o de 1993, Resal.ve: 

Retificar o Decreto n2 1397, de 03 de maio de 1994, p.Jblicacb no 
Diário Oficial do Estado do Arrapá, de nR 0821, do dia 04 do OEsmo mês e ano, que 
passa a vigorar can a seguinte redação: 

'
1N::rnear LIIXJÍNA SOARES BARRE'ro, para OC\.l)SI' o cargo de Provimen 

to Efetivo de Professor de Ehsiro de 12 Grau, Classe "A", Referên::ia 1, do 0-.1! 
dro de Pessoal C i vil do Goverro do Est&OO do Arrapá." 

Macapá-AP 1 23 de março de 1995. 

DECRETO N' 0405 de 23 de março de 19 95 

. (} ~ffUI'I((J.rlo!" rio fitado lo 11~1 de acordo com o di_! 
posto no artigo 72, Inciso I, da Lei n2 Oo66, de 03 d~-~;~o de 1993, resolve: 

~etificar o Decreto n2 2951, de 13 de junho de 1994, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá, de n2 0848, do dia 14 do mesmo mês e ano, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Nomear MARIA !VETE LEITE DOS SANTOS, para ocupar o cargo de Pr~ 

vimento Efetivo de Especialista em Educação, classe "C", Padrão 1, do Quadro de 

Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá." 

Hacapá-AP, 23 de março de 1995. 

DECRETO N' o4o6 de 23 de março de 19 95 

(} ~tfei"I((J.rlo!" rio fitado lo 1111e41XJ, de acordo can o di! 
posto no artigo 72, Inciso I, da Lei n2 0066, de 03 de~~ de 1993

1 
resal.ve: 

Retificar o Decreto nR 2961, de 13 de junh:> de 1994, p.ID11cado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá de na 0848, do dia 14 do nESITD mês e aro, 
que passa a vigorar can a seguinte redação: 

"l'brear MARIA DACILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo 

de ProvinEnto Efetivo de Professor de Eilsino de 1R Grau, Classe "A" 
1 

Referência 

1, do Q..ladro de Pessoal Civil do Governo do Estado do hnapá." 

1.1acapá-AP, 23 de março de 1995. 

' 
-~~ ".,~...,.,. ....... RffiRIGUES CAPIBERIBE 

R 

DECRETO o4o7 de 23 de março de 19 95 

(} ç_Otl-ei"I((J.c/ol" rio CdaJo lo l111ea/XÍ
1 

de acordo com o ~i~ 
posto no artigo 7•, Inciso I, da Lei n2 Oo66, de 03 de &aio de 1993, resolve. 

Retificar o Decreto n9 2029, de o6 de maio de 1994, publicado 
no Diário v!icial do Estado do Amapá, do dia 09 do mesmo mês e ano, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"t\omear DANIELLE QUINTAS DE LIMA, para ocupar o cargo de Provi 

mento Efetivo de Professor de Ensino de 12 grau,, classe "A", referência I, 

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

Hacapá-AP, 23 de março de 1995. 

DECRETO de 23 de março de 19 95 

do 

(} ~lfU''l(O.rlol" e/o fitado lo 1111r41Jd de acordo com o dis 
posto no artigo 72, Inciso I, da Lei n2 0066, de 03 d~ -K;ai~ de 1993, reaolve: -

Retificar o Decreto n2 1973, de 06 de maio de 1994 ,publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá, do dia 09 do mesmo mês e ano: que pasaa 
a vigorar com a seguinte l'c::lação: 
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"Nomear HARY JANE DOS PASSOS PEREIRA , para ocupar o cargo de DECRETO 
0411 de 23 de março de 19 95 

Provi ment ? Efetivo de Especial i sta em Ed ucação, classe "C" , Pad rão I, do Quadro 

de Pes soal Civil do Governo do Estado do Ama p~ ." . (} 0tfell'l(a/QI' /g Eda</o r/o t4hUUJd de acordo com o dis 
posto no art>go 72, Inc i so I , da Lei n2 0066 , de 03 d ~ -,ai~ de 1993, resolve: -

Hacapá- AP, 23 de março de 1995 . Retificar o Decreto n2 2103 de 06 de · 
D. . , ma1o de 1994, publl·cado no l ario Oficial do Estado do Amapá, do d1·a 09 • 

do mesmo mes e ano, que a vigor ar com a seguinte redação: passa 

"Nomear HARA VALDENE SILVA LOBO, 
para ocupar o cargo de prov! 

men t e Efe tivo de Pr·ofessor de Ensino de 12 Grau, classe "A", referência I, do 
Quadro de Pessoal C1.v1·1 do G 

overno do Estado do Amapá" . 

Hacapá-AP, 23 de março de 1995 . 

DECRETO ( l N ~ 0409 de 23 de março de 19 95 ...__.. \..____.., ( 
O RODR IGUES CAPIBERIBE~ 

. DECRETO N~ de 23 d d 9 0412 e março e 1 95 

Ret i ficar o Dc cret(l n2 2739, de 09 d<· junlio dl' Jl)ll.J . 

no Di~rio Oficial do Estado do Amap;;, de n2 0846, do dia 10 J,, "'''""'' 
que passa a vigorar com a seguinte rl'daç~o: 

. (} 0 tfet'·l(a/Qt<- elo &talo tÚ lf!ft.a/5{ de acordo com o dis 
pos to no an1go 72, Inc1so I, da Lei n2 0066, de 03 de ma/o de 1993, resolve: -

Retificar· o Decreto 
ni~rio Oficial do Estado do Amap~, 
qth' passa a vjgor·ar com a seguinte 

nº 1389, de 03 de maio de 1994, publicado no 
de n° 0821, do dia 04 do mesmo mês c ano , 

"Nomea r CLOOO'I lLDA f'O'ISEC,\ Ht\CfrDO, para ,,,."!'" '. ,, ,· .,r ~ ,, ,I,· l'r ·'''".!. 
r·edação : 

"Nomear· o,ÍRIO QUARESHA DE OLlVEIHA, para ocupar o car·go de Provi 

mc• ntt~ Efetivo ·de Pr·ofessor de Ensino de 12 grau, clas se "A", refcr·ência 1, do 

Quadn' de Pessoal Civil do Go1•erno do Estado do Amap~ . " 

men te Efetivo de Prof0s so r de Ens ino d0 JQ c zo gra us, r i; '"' "'" "C" . 

1, do Quadro de Pessoal Civi l d0 Govern<' do Estado do Amo~p.; . " 

11acapá-AP, 23 de março de Jll<l) . 
~lacap<Í- ;\1' , 23 de março de 1995 . 

DECRETO W o41o de 23 de março de 1995 
DECRETO 

(} (!(Jtfe-!'l(aelot<- elo &taá(J áo lf/f!-(1,/JC( . 0~' aCOrdO COT1 O 

disposto no artigo ~ : Inciso I , da Lei nº 0066, de 03 de ma:Jo de 1993, reso1_ 

0413 de 23 de março de 19 95 

P''5 t'' "'' anigo ~.~~t::lf~ciO[ ~ Ç":f~t f:o~~~ d:e1 ;~;:·d~e:~~v;, di~ ve : 

Ret ificar o Decreto nº 2973, de 13 de junho d~ 1994 , public~ 

do no Diário Ofici al do Estado do Am~á , do dia 14 do rreS!!Kl rres e ano , que 
Retifi ca r o Decreto n2 5350, de 08 de novembro de 

d,, '"' Oi,;r io Ofic ial do Estado do Amapá , de n2 0948, do dia 09 do 
ct rw . \!lll' passa a \' l gora r com a seguinte r edação : passa a vigorar com a seguinte r edaçao: 

1994, public"; 
mesmo mes 

"Norrear GRACILENE BARRETO DA SILVA , para OC LPar o cargo de "iiomca r· KERLEY JOSÉ FREITAS 
SI LVA, par·a ocupar o cargo de Provi 

Provimento Efetivo de Professor de Ensino de 1~ Grau, Classe "A" , Referência 

1, do Quaàro de Pessoal Civi l do Governo do Estado do Amapá. " 

m,•rn,, Efeti1·o de Guar·da de PresÍdio, classe 2ª, Padra-o · 
1, do Grupo Policia Civil, 

d~' Quadr.._, de Pc ~s 1 C. · 1 d 
s oa 1\•1 o Governo do Estado do ,\map;; . " 

rr.acapá-AP , 23 de março de 1995 . 

Órgãos de Assessoramento do Governo 

Gasa Civil :\. 
Ratifico na forma do art . 26 
da Lei nº 8 .666/93 . 
El'n, _1_7_ / _ 0_3_/ 95 

JUSTIFICATIVA N2 0031/95-oci 
Assunto: Inexi gibilidade de Licitação 
Pedido de Cotação n2 0156/95 
Firma: CXXYI'RAP-<mPERATIVA DOS PROP. Aill. DE VEÍCULOS LE 
VES E PESAOOS 00 lll:W'Á 
Valor : R$-30 . 000 , 00 (TRINTA MIL REAIS) . 

Para CQ~tente ratificação e aprovação para o tit~ 
lar da Administração Estadual , anexamos PC. nº 0156/95, c~ 
ja aquisição POderá ser processada com suporte no C'APUT do 
Art . 25 da Lei 8. 666/93 , de 21 de junho de 1993, ~Iterada 
pela Lei 8. 883/94 , de 08; 06 . 94, pois a cont~ataçao da 
cooperativa dos Proprietarios Autonomos de Ve1culos Leves 
e Pesados do Amapá - COOTRAP, foi autorizada pelo Exmo . 
sr . Vice-Governador, para suprir as necess~dades de trans 
portes dos_diversos s~tores 9a.Administ raçao, levanda em 
consideraçao a sit uaçao precar1a em qu~ s~ encontr~ os 
diversos setores de transporte destes Orgaos, tambem, por 
ser esta Cooperativa a_única entidade que di~punha ~ 
quantitativos e condiçoes imediatas sat1sfato:1as de ve~ 
culos, para atendimento nos meses de Jane1ro a março/~5, 
estado os preços pr opostos pela Cooperativa de conforml~ 
de com o padrão local. . _ . 

Cumpre-se ass im, as ex1genc1as do Art . 25, da Lei 
n2 8. 666/93 .. 

Macapá-AP, 14 de março de 1995. 

A apreciação do Exmo. Sr. 
Gover nador com o parecer 
favor avel desta CPL . 
El:n, .. 12 _ _/__~~-)....;;_9 5:..-- -

BIRACY DE JESUS GUIMARAES 
.~e§.idente da CPL/SEAD....!.. 

MÁRIO JANSEN Jtci 
Chefe da DAA/CACI 

~lacapá-AP, 23 de março de 1995 . 

JUSTIFICA'fiVA N2 0032/95-<:'.1\CI 

Assunt o: Dispensa de Lic i tação 

fla t i fico na forma do Art . 26 
da Lei n2 8 .666/93 . 
Em, _!2_/ ----'!2._/ 22._ 

.ho ííil.XrtX) í@cig..ES Gpitedfu 
Governador 

Justifica- se a dispensa do ato licitatório para 
a contraLação dos ser viços de fornecimento de alrroço e 
jantar por ocasião da visita do Embaxador de C'uba e roni 
tiva à este Eslado e autoridades estaduais, nos dias 25 e 
26 . 01 .95 , no valor de R$- 7. 610 , 00(Sele Mil, SeiscenLos c 
l:X'!z Reais) , em favor da firma ~1 .M . corrércio Ltda, face a 
situação de emergência, vez ~e a confirmação da chega~ 
e o numero de par ticipantes nao foram fei tos em tempos ha 
bil para proceder a gualguer 1nodalidade de lici tação. Co~ 
siderarando a importancia da visita para o i nteresse Pu 
blico estadual, optou-se pela contratação direta , cuja 
ação Adrrúnistrativa encontra amparo legal no di sposto no 
artigo 24 , i nciso IV, da Lei n2 8 .666, de 21 de junho de 
1993 . 

Cumpre- se assim, as exigências do artigo 26, da 
Lei acima mencionada . 

~lacapá-AP, 02 de março de 1995 
MÁRIO JANsrn Jtci 

A apreciação do Exmo. Sr . 
Governador com o parecer 
favoravel desta CPL. 
Ein, ____!2_1 _2l_l 2?.._ 

ihuacy dê Jes us Gulmaraes 
Presidente da CPL 

Olefe da DM/CN:.I 

Comissão Permanente 
de Licitação 

TOMADA DE PREÇO No O 12/95 

Prorrogação de prazo de 24.03.95 para 12.04.95 - às JO:OOh. 

GOVERNADOR 

EDITAL DE TOHADA DE PREÇOS K2 015/9 5 

O GOVERNO DO ES'r ADO DO A/o!APÁ, através de 
sua CO~liSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, to rna p~bli 
co para conhecimento dos i nter e ssados es t ar reali 
zando LICITAÇÃO, no dia e horário a seguir re1aci~ 
nc:1dos: 

TO~!ADA DE PREÇOS 1\2 015/9 S- CP L/GEA, PARA 
AQUI SIÇÃO DE HATERIAL ESPORTIVO, dia 13/04/9 5 A~ 
lO : OOEORAS . 

Os EDITAIS poder;o ser obtidos na Av , 
f'AD , 00 87, sal a 21 da SEA D, das 07 : 30 •s 1 3: 00horap 
a pa Pt i r do dia 29/03/95 , mediante o pagamento de 
RSlO , 00 ( DEZ REAIS) . 

1995 

.SECRETARIAS QE ESTADO 

Administração 

PORTARIA W 136/95-SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto (N) n• 0295 
de 18. 12.91, e Decreto n• 1.497, de 16.1 0.92, RESOLVE REMOVER 

Servidor KAIUN JORGE DOS SANTOS OLIVEIRA 
Cargo: Vigia 
Da: Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos-SOSP 
Para: Secretaria de Estado da Educação, Espone e Cultura-SEECE 
Oficio n•: 0326/DRH/SEAD 

Macapá-AP, em 22 de março de 1995. 

JARDEL ADAlLTON SOUZA NUNÇ:S 
Secretário de Estado da Admini<t ro~õ;.. 



Macapá, 24-03-95 

Planejamento e '\. 
Coordenação Geral ~ 

RATIFICO 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
- Governador-

J UST 1 FI CATIVA CE SOLICili\Çhl CE CCH'RAS E !lRV I Ç OS NO O 11 /95 - SE PLAN 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PEDIDO DE COTAÇÃO: D28/95-SEPLAN 
NOME: VANESSA 'FLEISCHFRESSER 
FUNDAMENTO LEGAL: ART .25 INC.II,COMBINADO COM O ART .13, INC. 
I I I DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. 
VALOR: RS-3.060,00 ( TR~S MIL E SESSENTA REAIS} 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica -se a inexigibi 1 idade de lici
tação para o pagamento da despesa c~ honorários dos servi 
ços de consultoria da Técnica VANESSA FLEISCHFRESSER,para a~ 
sessorar a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordena
ção Ge•al, no perlodo de 06 . 03 a 06.04.95, visto que a mesma 
possui vasta experiência em erojetos dest~ nature~a e em unl 
dades da Federação e no Amapa, sendo socio l oga, pos-graduada 
a nlvel de especialização em Planejamento Agrlcola e Douto
randa em Mei o Ambiente . 

A presente despesa tem a sua ação Admi
nistrativa respaldada no Art . 25, Inciso I I, combinado com o 
Art. 13, Inciso 111 da lei 8.666/93; alterada pela lei 
8.883/9~. 

Cumpre-se desta forma, as exigências do 
Artigo 26 da lei 8.666/93 . 

MACAPA-AP, 22 de março de 1995. 

KARILEHA KELO CORR~A 
Secretária Substituta 

-IIH"tH'"rPÇOP"t 

PROPOSTA DE SALÃRIOS PARA O CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL NIVEL SALÃ~~O EM 

ANALISTA DE SISTEMA Sên ior 2. 100 ,DO 
Pleno 1 .800,DO 
JÚnior 1.50D,OO 

PROGRAMADOR DE SISTEMA Sên i o r 1.500,DO 
Pleno 1.200,00 
JÚnior 90D,OO 

OPERADOR DE COMPUTAÇAo 328,45 

DIGITADOR 290,24 

Obs:. As remunerações para os profissionais de Suporte 
Teénlco e D.B.A dependem de aval i ação de suas propostas, de 
seus curriculum vitae e do valor do mercado de trabalho. 

Educação e Cultura ~ 
PORTA R IA 
( P } NQ 005/95 - SEEC . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, usan 
do da atribuição que lhe foi con ferida através da Delegaçãõ 
de Competência contida no Decreto nQ 0022 de 02 de janeiro 
de 1995. 

RESOLVE : 

Designar o servidor OSMAR SILVA DE OLIVEIRA, ocupa~ 
te do emprego de Motorista, lotado nesta Secretaria, que 
viajou de - MA CAPÁ- até a localidade de Cotias do Araguarl, 
no periodo de 03 a 0~.02.95, com a f inalidade de conduzir 
o ve(culo com técnicos desta Secretar a . 

D~-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA, em Macapá - Ap., 09 de março de 1995. 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretário 

PORTARIA 
( P } NQ 00&'95 - SEEC . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, usan 
do da atribuição que lhe foi conferida através da DelegaçãC 
de Competência contida no Decreto nQ 0022 de 02 de janeiro 
de 1995. 

RESOLVE: 

Designar o servidor H I L DOMAR LIVRAMENTO DO NASCI 
MENTO 

1 
Motorista, lotado nesta Secretaria, que viajou cfe 

-MACAPA- até a localidade de Aporema, no per(odo de g3 a 
04.02.95, com a finalidade de conduzir o verculo com tecn.!_ 
cos desta Secretaria . 

D~-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO f 
CULTURA, em Macapá-Ap., 09 de r1arço de 1995. 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretário 

DIÁRIO OFICIAL 

•PORTAR I A 
( P } NQ 016/95 - SEEC. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, usan 
do da atribuição que lhe foi conferida através da Delegaçãõ 
de Competência contida no Decreto nQ 0022 de 02 de janeiro 
de 1995. 

RESOLVE: 

Designar o servidor EURIVA L COS TA MI LHOMEM, Chefe do 
DIPPHC/DC, cÓdigo CDS-1, lotado nesta Secretaria, que via 
jou de -MA CAPÁ- até a cidade de BELEÉM-PA, no per (odõ 
de 10 a 16.03 . 95, com a finalidade de fazer produção e gra 
vação do gl~gle para a campanha de limpeza pÚblica. -

D~-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 

GABINETE DO SE CRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA, em Macapá - Ap. , 16 de março de 1995 . 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretário 

P O R T A R I A 
( P l NQ 307 /95 - SEEC . 

O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAC~O E CULTURA , usao 
do da atribuicao que lhe foi conferida atraves da 
Delegacao de Competencia con tida no Decreto nQ 0022 
de 02 de Janeiro de 1995. 

R E S O L V E : 

Dispensar a partir de 02 de marco de 1995. o servi 
dor PEDRO NUNES ME~DES. da funcao de confiança de 
Diretor da EPG . Joao Batista Maciel. codigo CDI -?. 
que respondeu interinamente pelo cargo em com1~ 
sao. 

Dt-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAC~O E CU1 
TURA. em Macapa-Ap ., 07 de marco de 1995. 

CARLOS .N!LSON DA COSTA 
Secreta r 1 o 

P O R T A R I A 
( P l NQ 308/95 - SEEC . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAC~O E CULTURA •. usaF 
do da atribuicao que lhe sao conferidas atraves dE 
Delegacao de Competencia contida no Decreto nQ ~ 
de 02 de Janeiro de 1995 . 

R E S O L V E : 

Designar a servidora FRANCISCA DOS SA~TOS PISA , Pª 
ra responder inter inamente pela Direcao da EPG. 
João Batista Maciel, codigo CD l-3, a part ir de 02 
de marco de 1995. 

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA- SE . 

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAC~O E CUl 
TU RA. em Macapa-AP., 07 de marco de 1995. 

CARLOS.NILSON DA COSTA 
Secretario 

P O R T A R I A 
( P l NQ 309/95- SEEC. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, usao 
do da atribu icao que lhe foi conferida atraves da 
Delegacao de Competencia contida no Decreto nQ 0]2 
de 02 de Janeiro de 1995. 

R E S O L V E : 

Designar a servidora HILDA MARIA DE SOUZA CASTELO , 
para responder inter inamente pela Direcao da EscQ 
Iç Estadual Augusto dos AnJos. cod i90 CDS-1, no P~ 
r1odo de 08.02 a 08 .03 .95. em subst1tuiÍao a titu 
lar que entrou em gozo de ferias regu amentares, 
referente ao ano de 1994 . 

DÊ-SE CltNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EST ADO DA EDUCACÃO E CUl 
TURA. em Macapa-Ap., 08 de marco de 1995 . 

CARLOS. NILSON DA COSTA 
Secretar lo 

PORTARIA 
( P l NQ 310/95 - SEEC. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCACÃO E CULTURA, usan 
do da atribuicao que lhe foi confer ida atraves da 
Delegacao de Competencla contida no Decreto nQ aTL2 
de 02 de Janeiro de 1995. 

R E S O L V E : 

Tornar sem efel to a Portaria (Pl N~ 271/95-SEEC. que 
dispensou a servidora QUINOTA BRAZ~O RIBEIRO, da 
funÍao de coof lanca de Diretor da Escola Es tadua l 
de Q Grau Sao Benedito. codlgo CDS-1. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUi 
TURA, em Macapa-Ap . , 08 de marco de 1995 . 

CARLOS .NILSON DA COSTA 
Secretario 

P6g.OS 

PORTARIA 
( P l NQ 311/95 - SEEC. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA, usan 
do da atribu!çao que lhe fo! conferida atraves da 
Delegacao de competencla contida no Decreto nQ ~ 
de 02 de Janeiro de 1995. 

R E S O L V E : 

Dispensar. a partir de 06 de marco de l995, a ser 
vido ra QUINOTA BRAZAO RIBEIRO, da funçao de conf!a,n 
ca de Diretora da Escola Estadual de 1Q Grau sao 
Benedito, cod!go CDS-1,_que respondia lnterlnamen 
te pelo cargo em comtssao, 

DÊ-SE C ltNCI~. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, 

GABI NETE DO SECRETÁR IO DE ESTADO DA EDUCACÃO E CUl 
TURA. em Macapa-Ap., 08 de marco de 1995. · 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretário 

P O R T A R I A 
( P l NQ 312 /95 - SEEC. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, usan 
do da atribulcao que lhe foi conferida atraves da 
Delegacao de Competenc!a contida no Decreto nQ ~ 
de 02 de Janeiro de 1995. 

R E S O L V E : 

Dispensar. a partir de 01 de marco de 1995. a ser 
vidora MARINA SANTA ROSA, da funcao de confianca de 
Diretora da Escola Estadual Leite dos Santos ~07, 
cod igo CDI-3, que respo~dia Inte rinamente pelo car 
go em comlssao. 

DÊ-SE CltNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABI NETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCACÃO E CU1 
TURA. em Macapa-Ap., 08 de marco de 1995, 

CARLOS. NI LSON DA COSTA 
Secretario 

PORTARIA (P} NO 313/95 - SEEC. 

O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E CUL 
TURA, usando da atribuição que lhe foi conferidã 
através da Delegação de Competência contida no O~ 
ereto no D022 de 02 de janeiro de 1995. 

RESOLVE: 

Designar a Servidora DIANA DO SOCORRO 
LEAL BARRETO, para responder interinamente pela 
Direção do Jardim de Infãncla Periquitinho Verde, 
código CDI-3, em substituição a titular que entrou 
de licença gestante, a partir de 06 de fevereiro 
do corrente ano . 

02-SE CIRNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÂO E aJL 
TURA, em Macapá-AP, 08 de março de 1995. -

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretário 

PORTAR IA 
( P } NQ 31~ 95 - SEEC . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, usan 
do da atribuição que lhe foi conferida através da Delegaçãõ 
de Competência con tida no Decreto nQ 0022 de 02 de janeiro 
de 1995 . 

RESOLVE: 

Designar o serv idor CARLOS GOME_S DE SOUZA NETO, para 
responder interinamente pe la Dlreçao da Escola Estadual B~ 
la Vista. cÓdigo CDI-3, a par tir de 01 de março de 1995 . 

DÊ-SE CIÊN CIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GAB IN ETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E 
CULT URA, em Macapá-Ap., 08 de março de 1995 . 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretário 

PORTARIA (P} NO 316/95-SEEC. 

O SECRETARIO DE ESTADO DA EDOCAÇAO B COI 
TORA, usando da atribuição que lhe foi conferidÃ 
através da Delegação de Competência contida no ~ 
ereto no D022 de 02 de janeiro de 1995 . -

RESOLVE: 

Dispensar, a partir de 01 de março de 
1995, o Servidor NILTON CARDOSO SILVA, da função 
de confiança de Diretor da Escola Estadual de 10 
Grau Santa Isabel, código CDI-3, que respondia in 
terinamente pelo cargo em comissão. -

02- SE CI~CIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDOCAÇÂO B COL 
TORA, em Macapá-AP, 09 de março de 199S . -

CARLoS NILSON DA COSTA 
Secretário 



~acapá, 24-03-95 

PORTARIA (P) NO 317/95-SEEC. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUL 
TURA, usando da atribuição que lhe f oi conferida 
através da Delegação de Competência contida no D~ 
e reto no 0022 de 02 de janeiro de 1995 . 

R E S O L V E 

Designar o Serv idor NILTON CARDOSO SILVA, 
pa r a r esponder in t er i namente pela Di r e ção da EscQ 
la Estadua l de l O Grau Le ite dos Santos-Km-70,ãrea 
indí gena, código CDI - 3, a partir de 01 de março de 
1995 . 

0~-SE CI~NCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABI NETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUL 
TURA, em ~lacapá -AP , 09 de março de 1 . 995 . -

CARLOS NILSON DA COSTA 
Sec ret ário 

PORTARIA (P) NO 319/ 95-SEEC. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUL 
TURA, usando da a tribuição que lhe foi conf erida 
atravé s da Dee lgação de Compe t ênc i a contida no D~ 
ereto no 0022 de 02 de janeiro de 199 5. 

R E S O L V E 

Tornar sem efeito a Portaria (P)n0260/ 95-
SEEC, que di spensou a Servidor a ALESSANDRA CHAVES 
DE SOUZA ICHI HARA, da f unção de conf i ança de d ire 
tora do Jar di m de In fância Sã o Fr ancisco de Assis, 
código CDS- 1 . 

0~-SE CI~NCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 

GABI NETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUL 
TURA, em ~lacapá-AP, 09 de março de 1995 . 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secret ário 

PORTARIA (P) NO 321/95- SEEC. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUL 
TURA , usando da a·tr i buição que lhe foi conf er i da
a través da Delegação de Competência contida no De 
ereto no 0022 de 02 de janei ro de 1995 ; 

R E S O L V E : 

De s i gnar o Servidor I VANILDO LUCIANO DA 
LUZ , pa ra responder i nterinamente pel a Di reç ão da 
EPG . Kumar umã, código CDI - 3 , a par t i r de 13 de mar 
ço de 1995 . 

0~-SE CI~NCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUL 
TURA, em Macapá- AP, 13 de ma rço de 1995 . -

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secr e tár io 

PORTARIA (P) NO 322/95- SEEC. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUL 
TURA, usando da atribuição que lhe fo i conferida
através da delegação de competência c ontida no D~ 
ereto no 0022 de 02 de j aneiro de 1995 . 

RESOL V E : 

Dispensar a Servidora ALZI RA VI EIRA FA 
GUNDES, da f unção de Secretária da Escola Estadual 
Joaquim Nabuco , cód igo CDI-3 , a partir de 13 de 
março de 1995. 

0~-SE CIENCIA, PUBLI QUE- SE E CUMPRA-SE . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUL 
TURA, em Macapá-AP, 10 de março de 1995 . -

CARLOS NI LSON DA COSTA 
Se cretár io 
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PORTARIA (P) NO 324/95-SRBC. 

O SECRETÁRI O DE ESTADO DA BDUCAÇÂO B CUL 
TURA, usando da atri bui ç ão que lhe foi con fer ida
atravé s da Delega ção de Compe tência contida no D~ 
e r eto no 00 22 de 02 de janeir o de 1995. 

R E S O L V E : 

Di s pensa r a Servidor a MARIA LOCIA LIMA 
SOBRINHO da função de Se c r e t á r ia da Escola Estadu~ 
Joaqui m Caetano da Si l va, código CDI - 3, a partir 
de 13 de ma r ço de 1995, que r espondi a interinarrente 
pelo cargo e m c omissão . 

D~-SE CIRNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA- SE 

GABINETE DO SECRETARI O DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OJL 
TURA , em Macapá - AP, 10 de mar ço de 1995 . -

CARLOS NILSON DA COSTA 
Sec retário 

PORTARIA (P) NO 325/95 - SEEC 

O SECRETÁRI O DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUL 
TURA, usando da atribui ção que l he fo i conferidã 
a tráves da Delegação de Compe t ência contida no O~ 
ereto no 0022 de 02 de j anei ro de 1995. 

R E S O L V E : 

Designar a Se rv i dora ODETE NASCIMENTOMA . 
CIEL, para responder inte rinamente pe l a Secre tarí~ 
da Escola Esta dua l J oaqui m Cae t a no da Silva , códi 
go CDI - 3 , a par tir de 13 de mar ç o de 1995. 

D2-SE CIENCIA, PUBLI QUE- SE E CUMPRA- SE 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OJL 
TURA, em Mac apá- AP,lO de ~larço de 1995 . 

PORTARIA 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secr etári o 

f P I NQ 326/95 - SEEC. 

O SECRETARIO VE ESTADO VA EDUCAÇÃO E CULTURA, Mando da a.t1ú 
bu.ú;ão que lhe 6o.i. c.on6eM.da a.tltavú da Delegação de. Compe 
tênc..i.a c.o1t.ti.da no VeCJte.to nQ 0022 de 02 de janeh!.o de. 1995 .-

RESOLVE : 

V.Wpe.nóaJt o. 6Vtv.i.do!to. JENV PATSS CASTRO BARBOSA, que. itUpott 
~o. .i.nte!t.i.no.mente pela V.i.Jte.ção do. E6c.o!o. E~taduo.t Vuque de 
Co.x.i.M , cõ~go CVI -3, o. pa!VtUt de l 3 de. maJtço de 19 9 5. 

Vt-SE Ci t NCI A, PUBLIQUE-SE E CUMPRA -SE . 

GABINETE VO SECRETÁRIO VE ESTADO VA EDUCAÇÃO E CULTURA, e.m 
Mo.c.apá-Ap. , 1 O de. maJtço de. 199 5. 

CARLOS NILSON VA COSTA 
Se.CJtuáM.o 

PORTARIA 
f P I NQ 327/ 95 - SEEC . 

O SECRETÃRIO VE ESTAVO VA EDUCAÇÃO E CULTURA, Mando do. a.tlú 
bu.i.cão que lhe 6o.i. con6eM.do. a.tlt.av~ da. Vele.go.ção de. Comp~ 
tênc..i.o. c.on-Udo. tlO VeCJte.to nQ 0022 de. 02 de. janeh!.o de 1995 . 

RESO LV E : 

Du.i.g t1a!t o ~Vtv.i.doit JOSt WIL~ON TEIXEIRA CARDOSO, paJto. 1!2..l)Xll1 
dVt .i.nteM.nmnente. pelo. V.i.Jteç.o.o do. E~ c.o!o. E~.to.duo.t Vuque de 
Co.x.i.M, cÕ~go CVI -3, o. po.Jtt.i.Jt de. 13 de maJtço de. 1995 . 

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

GABINETE VO SECRETÁRIO VE ESTADO VA EDUCAÇÃO E CULTURA, 
Macap;i-Ap, 10 de. mo.llço de 1995 . 

CARLOS NILSON VA COSTA 
Se.CJte.táM.o 

PORTARIA 
f P I NQ 328/95 - SEEC. 

O SECRETÁRIO VE ESTADO VA EDUCAÇÃO E CULTURA, UAo.ndo do. a.tlú 
bu.i.ção qtte lhe. 6o.i. c.on6Vl..i.da at!to.v~ da Delegação de Compe 
tênc..i.o. c.ort.ti.do. no VeCJte.to nQ 0022 de. 02 de. jo.neh!.o de. 1995 .-

RESOL V E : 

V.i.6pe116o.ll o. 6e.Jtv.i.doito. LÍVIA VOS SANTOS SILVA, que itUpond.i.a 
.i.tlteM.no.me.nte pelo. V.i.Jtecão do JaJtd.i.m de I n6ânc..i.a Coelh.i.rtho 
Bito.nc.o, c.Õd.i.go CDI -3, o. paJtt.i.Jt de. 13 de. maJtço de. 1995 . 

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

PORTARIA (P) No 323/95- S!,':EC . GABINETE VO SECRETÁRIO VE ESTADO VA EDUCAÇÃO E CULTURA, em 
Macap;i-Ap. , lO de. maJtco de. 1995. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUL 
TORA, usando da atribuição que l he foi conferi da CARLOS NILSON VA COSTA 
através da Delegação de Competênc i a contida no . D~ Se.CJt~o 
ereto no 00 22 de 02 de janeiro de 1995 . 

RE S O L VE: PORT A R IA 

Des ignar a Servi dora GILBERTA~ LOD, 
para res ponder i nteriname nte pe la Secretaria daE~ 
co l a Estadual Joaqu i m Nabuco , códi go CDI - 3, a paE 
tir de 13 de março de 1995 . \ 

DE- SE CIENCIA, PUBLIQUE~SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CUL 
TORA, em Macapá- AP, 10 de março de 1995. · -

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretário 

( P I NQ 329/95 - SEEC . 

O SECRETÁRIO VE ESTADO VA EVUCAÇÃO_E CULTURA, ~ando do. ~1 bu.i.ção que. !lle. 6o.i. c.on6Vt.i.da a.tlta.vu da Vel~go.ç~o de. Comp~ 
tênc..i.o. c.ont.i.da 110 Ve.CJte.to nQ 0022 de. 02 de. jan~o de. 1995 . 

R ESO L VE: 

Vu.i.gno.ll o. ~Vtv.i.doJta. ANA TEL~ FRANKLI~ VA COST~, ~ Jteh)Xl!; 
dVt .i.nteM.no.mente. pela V.i.Jte.çao do )o.lld.i.m de. In6a.ncua Co~ 
nho B!tanc.o, CVI -3, a po.ittLt de l3 de mo.Aço de. 1995 • . 

Vt~SE Ci t NCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
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GABINETE VO SECRETARIO VE ESTAVO VA EVUCAÇÃO E CULTURA, em 
Macap;i-Ap., l 0 de. mMço de. 1995. 

CARLOS NI LSON VA COSTA 
~e.CJt~o 

P O RT AR I A 
f P I NQ 330/ 95 - SEEC. 

O SECRETARIO VE ESTAVO VA EVUCAÇÃO E CULTURA, UAando da o.tJt.i. 
bu.i.ção que. lhe 6o.i. c.on6Vt.i.da a.tltav~ da Ve.le.go.ção de Compe 
têttc..i.a c.ont.i.da no VeCJte.to nQ 0022 de. 02 de. jo.neh!.o de. 1995. -

RE SO LVE: 

V.Wpe.Mo.ll o ~ Vtv.i.dOJt CLÁUIJIO FERNANVES BARROS, que. ite.6pondeu 
.i.nte!t.i.no.me.nte pela V.i.Jte.ção do. E. P.G. KumaJtumã, c.Õ~go CVI -3, 

-a. paJt..tUt de 13 de. maJtço de. 1995 . 

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

GABINETE VO SECRETÁRIO VE ESTADO VA EDUCAÇÃO E CULTURA, 
Mac.apá-Ap. , 10 de maJtço de. 1995 . 

CARLOS NILSON VA COSTA 
Se.CJte.táM.o 

P O RTARIA 
·f P I NQ 332/95 - SEEC. 

O SECRETÁRIO VE ESTAVO VA EDUCAÇÃO E CUL TURA, UA o.ndo da o.tJt.i. 
bu.i.ção que. lhe. 6o~ con6Vt.i.do. a.tltav~ do. Delegação de. Comp~ 
tênc..i.o. cont.i.do. no Ve.c.Jte.to nQ 0022 de 02 de. J O.n~o de 1995. 

R ES O L V E : 

Vu .i.gno.ll o ~Vtv.i.doit ALBINO MARTINS, paJto. ituponde.Jt e. 
daJt a CJ!..i.o.cão da gJto.t.i.6.i.cação, pela D.i.Jte.ção do. E~c.o!a 
dual V.i.la Velho. , a po.Jtt.i.Jt de. 13 de. maJtt;o de. 1995 , 

Vt-SE Ci tNCIA, PUBLI QUE-SE E CUMPRA-SE . 

;ABINETE VO SECRETÁRIO VE ESTADO VA EDUCAÇÃO E CULTURA, 
\to.co.pá-Ap. , 10 de. maJtço de. 1995. 

CA RLOS NILSON VA COSTA 
Se.CJt~o 

P O RT A RI A 
f P I NQ 333/95 - SEEC. 

o.guaJt 
E6.tã 

O SECRETAR IO VE ESTAVO VA EVUCAÇÃO E CU LTURA, IUl o.ndo da a..tJt) 
bu.i.ção que lhe 6o.i. c.on6Vt.i.do. a.tltav~ do. Velegação de Comp~ 
tênc..i.o. cont.i.do. no Ve.CJte.to nQ 0022 de. 02 de. janeh!.o de 1995 . 
RES O L V E : 

V.Wpe.l't~o.ll o. ~Vtv.i.dOJta I ZIVIA PICANÇO RAMOS, que ite.6pondeu .i.n 
te!t.i.no.mente. pela V.i.Jte.ção da E~co!a E4to.dua! SVta6.i.n.i. Co~tã 
p~, cõ~go CVS- l , o. po.itt.i.A de. 23 de. 6e.ve.Jteh!.o de. 1995.-

Vt -SE Ci t NCIA, PUBLIQUE-SE [ CUMPRA-SE. 

GABINETE VO SECRETARIO VE ESTAVO VA EVUCAÇÃO E CULTURA, 
Mo.cap;i-Ap. , 10 de. maJtço de. 1995 . 

CARLOS'NILSON VA COSTA 
SeCJt~o 

POR T ARIA 
f P I NQ 334/ 95 - SEEC . 

O SECRETÁRIO VE ESTADO VA EVUCAÇÃO E CULTURA, UAo.ndo do. o.tJt.i. 
bu.i.ção que. lhe 6o.i. c.on6Vt.i.do. atlto.v~ da Vele.go.ção de. Compe 
tênc..i.a c.ont.i.do. no Ve.c.Jte.to nQ 0022 de. 02 de jo.nwo de. 1995 .-

RESOLVE: 

D.WpeMaJt o. ~Vtv.i.dOJto. EDlNA MARIA PALMERIM FERREIRA, que ite.6 
pon~o. .i.nteM.no.me.nte pela V.i.Jte.ção da E. P.G. Colôn.i..a. da Ãguã 
Bitanc.a, CVI -3, a po.Jtt.i.Jt de. Ol de. mo.ILÇo de 1995. 

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

GABINETE VO SECRETÁRIO ,VE ESTADO VA EDUCAÇÃO E CULTURA, e.m 
/.fo.cap;i-Ap. , 02 de. maJtço de. 1995. 

CARLOS NI LSON VA COSTA 
SeCJt~o 

Trabalho e Cidadania"\ 

JUSTI FICATIVA N2 006 / 95 - SETRACI 

PROCESSO N2 28780 . 00206/S5-SETRACI 
PEDIDO DE COTAÇÃO N2 0036 .'95-SET RACI 
fSSUNTO: Dispensa de Li ci"ação com base no· C~PUT 

do Art . 25 da lei n2 8 . 666 / 93 de 21.06 . 93 

SINTESE: Recurso destinado atender despesas em fa
vor dà Associação dps VoluntáriÓs do Am~ 
pá -AVA- , objetivando suprir ~s nece~sid~ 
des administra t ivas, no trat o e amparo a 
velhi ce carente, no valor de R$ 50 ,000,00 
(Cinquenta Mi l Reais) . 

JUSTI FICATIVA: Justifica-se a dispensa de l i ci t a: 
ção para a presente despes a em f a 
vor da Assoc i ação dos \ Volu~tári os 
do Amapá - AVA - , no valor ·. c de R$-
50 . 000 ,00 (Cinquent a Mil Reais) ~ n~ 

cess~rio para custear as ~ · despesas 
da entidade , no tra to~ amparo a v~ 
l hice caren te , efet i vado atravéz do 
Convênio 001/95- SETRAÇI, consideran 
do a não existênci a de ou t ra entidã 
de con~nere no Estado do · Amapá . com 



Macapá, 24-03-95 

idoneidaae administrativa devidame~ 
te reconhecida . 
Cumpre-se dessa forma as exigênc ias 
do Artigo 26 da Lei n2 8.666/ 93 . 

Macapá, 14 de Março de 1.995 . 

CARLOS ALBERTO SAMPAI O CANTUÁRIA 

Secretário/SETRACI 

TE f\ MO AI' I T I VO 

(2°) SEGllNf'O TERMO ADITIV0 AO 
C0WÊNI0 N" 00"194-SETRACI 
F I RMADC' ENTRE 0 ESTAI'l' 1'0 /,'.\A 
PÁ, COMO C0NVENE~TE E A ASS0 
CIAÇÀO DOS VOLUNTÁRIOS !'0 
A.~1APÁ CL'"'IO C0NVENIAD0, C,"t.1 A 
INTERVENIÊNCIA OA SECR::Tt.RIA 
DE ESTADO 1'0 TRARALHO E Clf'~ 

DANIA, FIRMAOO EM DATA DE 
21.10.94, CUJA PURLICAÇÀO EM 
RESUMO CONSTA DO OIÁR IO OFI 
CIAL DO AMAPÁ N° 0941, !'E 
27.10.94, PARA OS riNS NELE 
DECLARADC'S·. 

PC' I o J11'("Sf'nt!' TPrrno Alh t ovo, <1S p.lt'tl'"' td!'nt I r.!. 
c,1d~1~ nn pt;rt rcn do ~smn, dec ltlr",lm, ,)CC'" I t,tm t.' c.1ju,t,lm 

quC' u rn .... tr·umC>ntn c.lcrm,l i~nt rfi c,uin tC'm dl t<'r'c.ld,, ,, hE_ 

gu r ntC' c I ,;u:-ou I,, qu{" p,lsS<l "' v 1 Htw .. ,r· cnm ,, ~egu r ntC' rC?ci,!! 
ç~n, m..1nt r d,, ,,:-, df'IT'kll s .. 1qu r n,~o rC'f pr· rd,,..,, ~~ for"nh.t C~YTI(1 
~·w ,lclh'Vll r·~di~JI'-kl!{, e qu(" ncstC? clto ~ uc,lHttll'l, tnttllln('"n 
tt.• r,1tr rrc,lcJ,,.., p,lf-..tl t"nd1s c.lS cnnsC"qUC'"I1Chl ..., c.W drr•f?tto. 

CLÁUSULA SÉTI~IA - DA VIGÊNCIA: Pt•lo pt·<"~<'nte TER~10 ADITI 
vo ,, vownco.1 Utl lno;trunl('ntn Cnntr.1tlhll 1'•'"'"'11'<; cr~.02.9S 
,; 10.04.95. 

Por ~ .... t~"'l'f'm ,,~...,1m ~"'ju :-ot,h.fn:-; í'm rpl,,ç,;n t10 c-on 
tf'~U<l dc><tC' TERMO AO I TI vo, <1»>- I n,1m " OK',mO ("ffi c i llC'I) ( osT 
v o.1s OI' ogu.1l tl'llr, n.1 pr•esf'nÇ<~ &> du,,,., (02) testpmunh,,.., 
t .~trb~m no rom ,1ss on,1d,1s, d<'vendo C'><t<' TERMO ADITIVO ser 
publ icmlo no Oo,;r tn Ol'oco .1l dn Est,1dn dn Am,1p,;, no pr.uo 
m,;ximo de v ontC' (20) dt,ls, .1 cont,u· d,1 dilta dP suil asso 
n,ltur•,,, 

TESTEMUNHAS: 

JAN~T~o~Ó~~tAR2~~oYt~~~fR!BE 

CARLQS1~t~~6t21~~~~ÁR1Y~~f~Á~IA 

!. _______ _ 

2. ______ _ 

AUTARQUIAS SOB REGIME 
DIFERENCIADO 

SENAVA \ 
' 

PORTARIA N" 0014/95 - SENA V A 

O Superintendente da SENAVA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto N" 0057, de 06 de Janeiro de 1995, e 
considerando a conveniência de serviços nesta Superintendência· 

RESOLVE. 

Nomear em caráter Interino, para exercer função gratificada a panir 
da data desta Portaria, a Servidora 

MARGARIDA DO COUTO DIAS, Coordenadora do Núcleo Setorial 
de Planejamento - CDS- 1 

Revogam-se as disposições em contrário 

Macapá-AP, 24 de Fevereiro de 1995 

ROSTV AL GONÇALVES ALBUQUERQUE 
Superintendente 

PORTARIA N" 00 15/95- SENAVA 

O Superintendente da SENA V A, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto N° 0057, de 06/01/95. 

RESOLVE. 

Designar os servidores ODIV AL MONTERROZO LEITE, JOSÉ 
AIRTON GALENO CARDOSO e MARTA DO SOCORRO BARRIGA, 
para viajarem até Belém, Capital do Estado do Pará, no dia I • de Março 
do corrente ano, a fim de visitarem e fazerem análise dos serviços 
executados no navio CMT. Idal.ino de Oliveira. 
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Revogam-se as disposições em contráno. 

Macapá, 24 de Fevereiro de 1995 

ROSIV AL GONÇALVES ALBUQUERQUE 
Superintendente 

PORTARIA N"0 17/95- SENAVA 

O Superintendente da SENAVA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo An 1• do Decreto N" 0057, de 06/01/95 e considerando a 
conveniência de serviços nesta Superintendência 

RESOLVE: 

Nomear o servidor EDSON CASTILO LEITE. para exercer as funções 
de Chefe da Seção de Manutenção e Abastecimento. CDI-2, desta 
Supenntendência 

Esta Ponaria entrará em vigor nd data de sua assinatura 

Revogam-se as disposições em contráno 

Macapá, 02 de Março de 1995 

ROSIVAL GONÇALVES ALBUQUERQUE 
Superintendente 

PORTARIA N" O 18/95 - SENAVA 

O Superintendente de Navegação do Amapá, com estrita observância 
das normas gerais de Administração Pública, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Regimento Interno e Regulamento desta 

Superintendência em seu Anigo 30, inciso VI, combinado com o Anigo 
12, inciso V do mesmo dispositivo legal 

RESOLVE 

Designar os servidores EU ICE CORREA DOS SANTOS, 
CARMEM CABRAL DE CASTRO e ARIEL DO LIVRAMENTO, para 
procederem o inventário fisico geral do acervo Patrimonial desta 
Superintendência 

Esta comissão tem o prazo de 25 dias. lindo o qual devera apresentar 
relatório conclusivo, informando inclus1ve, onde o patrimômo se encontra 
e as condições. 

Esta medida visa conhecer-mos o acervo atual patrimonial da Empresa, 
principalmente o que esta administração está precisando 

Esta Ponaria entrará em vigor na data de sua assinatura. 

Macapá-AP, 03 de Março de 1995 

ROSIVAL GO ÇAL VES ALBUQUERQUE 
Supe:intendente 

PORTARIA l\'0 019/95- SENAVA 

O Superintendente da SENAVA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Anigo t• do Decreto N" 0057 de 06 de Jane1ro de 1995 

RESOLVE 

Exonerar, do Cargo em Comissão de Coordenador do Núcleo Setorial 
de Planejamento - CDS-1, ARMANDO IV AL PINTO GEMAQUE 

Esta Ponaria entrará em vigor na data de sua assinatura 

Revogam-se as disposições em contrário 

Macapá-AP, 24 de Fevereiro de 1995 

ROSIV AL GONÇALVES ALBUQUERQUE 
Superintendente 

TERMO DE JUSTIFICATIVA • 0006/95 

Assunto Inexigibilidade de Licitação 
Forma Irmãos Zagury e Cia Ltda 
Valor R$ I 478,00 (Hum Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais) 
Pedido de Cotação N" 027195 

Justifica-se a despesa acima para recuperação de máquinas de escrever 
e calcular da SENA V A, a fim de evitar despesas maiores. 

Tendo em vista que a firma Irmãos Zagury e Cia Ltda é a firma 
concessionária exclusiva da Olivett nesta área e possuindo condições para 
efetuar o serviço de recuperação, fornecendo garantia, sugere-se que esta 
Justificativa seja homologada e ratificada coo.. ~ase no An. 25, inciso n, 
parágrafo I" da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, por haver 
Inviabilidade de competição. 

Macapá, 21 de Fevereiro de 1995 

ROSIV AL GONÇALVES ALBUQUERQUE 
Superintendente 

TERMO DO CONTRATO N" 00 1/95-SENAVA 

PARTES· Superintendência de Navegação do Amapá e Sr. JOSÉ 
ROLDÃO RAMOS RABELO 

OBJETO Locação da Balsa Curral416, no período de 20/02 a 02/03/95. 

VALOR· R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) por dia. 

ASSINATURAS: JOSÉ ROLDÃO RAMOS RABELO, CIC -
051.263 .552/87, Eng. ROSIVAL GONÇALVES ALBUQUERQUE, 
CIC-113.532.366/68- Superintendente. 

Junta Comercial 
do Estado-JUCAP 
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POR.TAIUA N" !)011/95-JUCAP DE 14 DE MARÇO DE 199,. 

RESOLVE: 

O PRES.IDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ, 
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS PELO DECRETO N" 0057 DE 06 DE 
JANEIRO DB199~ 

Art. 1° • Exonerar ROBERTO NOGUEIRA LIMA, do cargo em 
comisslo de chefe da Divlslo de Proceswnento de Dados e Microfilmagem da 
Junta Comercial do Estado Cio Amapl· C~ CDS·I, a partir de 06 de mllf90 de 
1995. 

A.rt.2° • Revopm·se as diaposi9~ em contri.rio. 

Junta Comercial do Estado do Amapà, 14 de março de 1995. 

FRANCISCO IOSÉ NUNES DINIZ 
presidente em cxcrdClo 

PORTARlA N" 0012/95·JUCAP DE 14DE MARÇO DE 1995. 

RESOLVE: 

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ, 
USANDO DAS ATIUBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS PELO DECRETO N" 0057 DE 06 DE 
JANEIRO DEI995. 

Art. 1° • Exonerar KENISTON DI! JESUS ~00 BRAGA, do 
C&liO em comissio de chefe de Gabinete da Junta Comercial do Estado do Amapl~ 
Códiao CDS-1. 

Art. :I" • Revogtm·sc as diaposiçõea em contri.rio. 

Junll Commialdo Eatado do Amapt, 14de muvo de 1995. 

FR.ANCISCO JOSé NUNES D!NIZ 
ptaidente em excrdcio 

PORTARIA N" 0014/95-JUCAP DE 14 DE MARÇO DE 1995 

RESOLVE: 

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO AMAPÁ, USANDO DAS 
ATRJBUIÇÓES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS PELO DECRETO N" 0057 DE 
06 DE JANEIRO DEI995. 

An. 1• • Exonerar LETICIA DA SILVA MACÊDO. do cargo em 
comossao de Chefe da Dov1sao de Apolo Admlrustrauvo da Junta Comercial do 
Estado do Amapá· Código CDS·I 

An 2° • Rcvogam·sc as dlspos1çOes em contráno. 

I unta Comercial do Estado do Amapá. 15 de março de 1995 

FRANCISCO JOSE NUNES DINIZ 
presodente em exercício 

PORTARIA N" 00 I 5/95 • JUCAP DE 20 DE MARÇO DE 1995. 

RESOLVE· 

0 PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DO AMAPÁ. USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS PELO DECRETO N" 0057 DE 
06 DE JANEIRO DEI995 

An 1° • Nomear mtennamentc JOÃO CABRAL PEREIRA DA 
SILVA. para exercer o Cargo em Conussao de Chefe da Dovisao de 
Processamento de Dados e Microfilmagem da Junta Comercial do Estado do 
Amapá· CDS·I. 

Art. 2• ·Revogam-se as dlsposlçOes em contrário 

Junta Comercial doEstado do Amapá. 21 de março de I. 995. 

Pierre Alcolumbre 
presidente 

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA 

CAES.A 

ASS.HTO: 01 spensa de L1cl taçeo 
JJSTIFICATIVA rei o 1 /tU./C'JE9. 

Ratifico na fonna oo f>rt . 
26 da Lei 8.666/ 
Em: Jd!~ . .J $ . 

lffARl J..miL: rrt. 24, IV da Lei 8.666/93 
~ 911UJC:W.: Serviços tnergenclals 
de Reab111taçeo das InstalaçÕes Interna 
de f.q.Ja, EsgJto,e H1glenlzaçeo da Unidade {1.), .. 1111, 0 :.1;. • ;,.. 1• Q., I 
Integrada de Saude de SMtana/AP. o o• lO~ ••• DI HTI 

~: CICLOTN-l - Constrv;eo e CatÍ!rclo Ltda. Of~ • '"l ~~~ ... 
'A.IR: R$ 78.866,41 <Setenta e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis le-

ais e ~a e Un Centavos). 



~acapá,24-03-95 

I JJSTIFI!'ATIVA 
Justif1ca.rse a dispensa oo procedlrrento 11cltat érlo diante da si

tuçção de calamdade an q.oe se encontra a Unidade . 'Integrada ae 
SaÚde oo tvlidpio de Santana/AI', no q.oe conseme à inexistência oo f<nJe 
c1~mnto de água, Inoperância do slstena de esgoto e condiçoes_Jneária5 
das paredes devi do a presença de f~s, eJqXJI'lOO a contanl naçao e ri sco 
de vida aos usuários daq.oele órgão hospitalar. Há desse ITOOO, a c&lsi.bs 
tanç:iação do previsto no Art. 24 , IV da L~i 8.666/93, consi~arib-se ã 
razao para dispensa do procedlrrento llcitatorlo, face a anergencla. 

Cwpré>-Se, can a just ificativa, o exlgloo no Art . 26 da Lei 8.666/ 
93. ' 

à ~reclação do !11Th! Sr. [X-, Diretor Presidente da C'AESA, can pa!! 
cer favoravel deste NLC. ~ 

t~acapá..AP , b t ~rço de 1. 9$ 

~~ 
Presidente-N..nt'AESA 

EXTRATO 00 CONTRATO N2 004/95 - CAESA 

Instrurr~nto Contratual 
Contrato nQ 004/ 95 - CAESA 

II Partes Contratuai s 
2.1- Contratant e 

CAESA 
2.2 - Contratada 

CICLOTAN CONST . COM. LTDA 
II! Objeto Contratual 

3.1- Tem por objetivo a execução pel a Cont~atad a 
de Serviços Emergenc i a l ~ de Reabilitaçao das 
lns t a l aço~s Interna de Água, Esgoto e Higi e 
nização da Uni dade In t egrada de SaÚde de San 
tana, Estado do Amapá. -

IV Estimat i va da Despesa 
4.1- Va l or Esti mado em R$ 78 .866,41 

V Vigência 
5.1- Prazo de duração do Contrato 

21 .03 à 20 .05. 95 
VI Dotação 

6.1 - Os recursos para pagamento dos Serviços obje 
to do . present e Contrato serão or l undos dõ 
Contrato 001/95, celebrado entre a ~ontratan 
te e o GEA, com lntervenlência da Secretariã 
de SaÚde . 

VII Fundamento Legal 
7. 1 - O presente Contrato fo i fi rmado com amparo 

no Art . 24 ·caput· e Inciso IV da Lei 8 .666{ 
93, conforme justificativa pub li cada no Dia 
rio Of1cial do Estado e nas Normas para Exe 
cu~:ão de Obras, Serviços, Compras e Alienã 
çoes da CAESA . 

VIII Data :da Ass inatura 
. 21.03 .95 

DEMÉTRIO C. PINHEIRO DA COSTA 
Di retor-Presidente 

FRANCISCO PEREIRA DO CARtiO 
Contratado 

TESTE?~UNHAS: 1.i1 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Di retor- Admini strativo 

2.a 

\ 
' 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLt iA GERAL EXTRAORDI NÂRI A 

Na forma do que define o Art igo ~24 e Artigo 142 d~ Le i 
6,404 de 15 de dezembro de 1976 e os 1 tens I e li do pa ragra
fo segundo do Art igo 14 e lten I l _do Ar tigo 21 do Esta tuto 
Social do Banco do Estado do Amapa S/A - BANAP, convocamos 
os senhores ac ionistas à participarem da Assembl é ia Gera l 
Extraordinár ia que se rea l lzará na sa la de reuniÕ_es do BANA~, 
s i to à Rua Cândido Mendes , 1.1.11, Cent ro, Haca pa-AP, no d1a 
31 ~e março de 1995, às 10:00 horas , pa ra tra ta rem dos se
guin tes assuntos : - Del ibe r!çi o ~ob ~ e o aumento de Capita l 
do Banco, mediante subscriçao de açoes e _cance lamento da 
De li beração da As sembl éi a Gera l Extraordinaria rea li zada em 
24 de outubro de 1994, sobre aumento de Cap ita l com o apro
ve itamen to de rese rva de capita l , reserva de lucr~ e lucros 
ac umul ados , com base no balancete de julho/94 . 

Macapá -AP , 22 de ma rço de 1995 . 

StRG IO JOSt ME NEZES DE OLI VEI RA 
PRESIDEN TE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

·F.,OJJlER JUDICIÁRIO 

TWBUNAL REGIONAL FEDE~ 

SECRETARIA DA l i. VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 22 DE MARÇO DE 1995 

Juiz Fede ral MARCUS VINI CIUS REIS BASTOS 
Dir.Secretaria : Marcos AntÔnio Dourado de Aragão 

'Exec. Fi scal 
Exeqüente 
Procúradora 
Executado 

DIÁRIO OFICIAL 

94 .0000309-9 
FAZENDA NACI ONAL 
Dênio S. Thé Car doso 
SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA 

· ~~Defi ro , suspenda-se a Execução 
. c'onf orme reque~i do . Agyar de- se no 
Arq~ivo Provisorio , ate nova mami 
festação da Exeqliente(art. 40, L~I 
n2 6 . 830/80) . Intimem-se. Macapa , 
20 de março de a995 . MARCUS VINI
CIUS REIS BASTOS - Juiz Federal. " 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente expediente 01 
feito cive l par a conhecimento de despacho. 

TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO 

D I T A l 

O P~ESJOEHTE 00 TAIBUHAL REGIONAL 00 
TRABAlHO DA OITAVA R E G I~O , ilos terMos do •lisposto nos artigos 
1º, 2º e 3º do Ato nº 515, de 1~ . 09 . 94, do Tr ibunal Superior d~ 
Trabalho , pub 1 ic•·lo no Diár io da Justita .. •le 16 .09 . 9~, torna pu 
b \i co que para as 02 (duas I Juntas de Cone i li <~ão e Jul gaHento 
•le ~;capá, porticipara• 03 (\rês> SindiCd\os da categoria eronô 
1 ica e 03 (\rêsl Sindicatos da categoria profissi onal , para h• 
bi\ i tadío às 04 ( ·~uatro I vagos de Juiz Cl assista r e1porário, sen 
·lo 02 <duas) para os representantes dos E1pregadores , e seus Su 
plentes, e 02 <duas) par; os representantes •los Trabal hadores, 
e seus respectivos Suplentes, para o triênio de 1995/1998, no 
Tribunal Regional •lo Trobal ho da Oitava Região, lora1 considera 
dos : 

SINDICATOS HABiliTAD OS 
1, SJNOIWO 00 COWCIO LOJISTA DO ES 

TADD 00 AMPi · TITULARES HABiliTADOS - "<noel F~\ipe nenms 
,Ja Silva, Tarcisio B<rbosa Li•• e BPrnar•li no Senna Ferreira Fi 
lho . 

2. SJHOJCATD DOS PRODUTORES RURAIS DE 
AFUó: SINDICATO HAB!l.ITAOO. . , , 

3. SJHOICATO DOS BANCÁRIOS PARA/AMPA · 
Candi ta•los Habi 1 i ta dos: Titul ;r/Suplente: Luiz a H e 1 e na Barbosa 
de AlMeida e Augusto Bruno de ~oraes Favacho . 

SINDICATOS EXCLUíDOS 
! , SINDICATO 00 CO~ÉRCIO VAREJISTA DE 

CALCADOS 00 ESTADO DO A~AP.Í - SJHCAL: não publicou o~ e•lila i~ 
de asseobléia geral ~ de divul gação da escolha das hshs tr; 
plim no Diário Oficial do Es\ddo ,Jo Pará . Titulares: Ana Lt 
oia Barriga .je Souza, P~d ro P"1lo P<nto,i; C r~ão e Zoraig; de -\e 
;us Sont.os Cruz: Suplentes : KHia "ara Houat Harb , Sônia !arfa 
de Souz; Achi e Ubiraci da Silv< Ferreiro . 

2, SJHOICATO DOS ·TRABALHADORES E" ER 
PRESAS DE TElECO~UHICAÇÕES E OP ERADORAS OE ~ESAS TELEFÔNICAS 
DO ESTADO DO AMPÓ - SJNT!El·AP :não pub 1 i c ou os edi t< i s de co~ 
vocação d< osseobléi• ger; l e •lP •livulg<ção dos el~itos no Di a 
rio Oficial :lo Est;•lo do Pari, consideran.Jo que na jurisdição 
,j;s JCJs de ~acap~ h~ loc;lidades p;raenses , não ;pr~sentou a 
;ta •la eleição •Ne escolheu ' Diretoria •lo Sin•licato.Apenas ·l~ 
a Ata de P oss~. Titulares : Fl<vi ano Sant« An• Aloeida, Adeair 
Furtado Frença , Sidne~ ~onteiro Filho. Suplentes : Antonia Cla · 
rice !art ins dos Santos, Pedro Braga Ch ucr~ e lren~ Trojano 

3. SIHOICATO DOS TRABALHADORES HA IH 
OúSTR IA OA CO NSTSUC~O CIVIL 00 ESTADO 00 AMP~ · ST!CC: não PU 
blicou os editais de convocação d< a ss~obléi; geral e •le d1vul 
gação dos elei tos no Di irio Oficial •lo Es tado •lo Pari, consi•le 
deran•lo que na Jurisdição das JCJs •lP "ae<P.~ há loc.lidades pa 
rrtenses e não apresentou a ata da eleitão •la Di retoria ,ja enti 
dade, apen•s a ato de posse, a cópia do estatuto da entidade 
sindi ca l não esti autenticada . Titulares :Pedro Duarte Lacerda, 
"•no~ l da Silva li1a e !saí 8otish Hunes: Supl entes : Franns
co Carlos dos Anjos Vi lhena, Fernando Garcia •lo Hasci1ento e 
Pedro Ou arte La c e r da. 

CAHOIOATOS EXC LUíDOS 
l. SUPLENTES: EO WARO SAH TOS JUAREZ.· a 

· lotocópia da Carteira de Jdentidode está i l ~gível, n~o ap ~esen 
\ou a cedi·lão ne9; t iv;. •Ja Justiça •lo Traba lho e fo lha de ante 
cedentes das Políci«s Federal e Estadual. GILBERTO LAURiijOQ : 
não apr.sentou a cer\idõo negativa da Justiça Esta•lual Cível e 
Crioinal e folha de antecedentes da Políc ia Eshdual. JOH AS AL 
gER TO DOS SANTOS: não apresentou carteira de i •lent i da de .• cert i 
d~o de nasciMento ou cosaaento, certificado de reservista, t í 
tulo eleitorol , co•prova.,tes de votadío .• certidlo negativa da 
Justiça do Trobalho, 1olhas de antecedentes e currículo, todos 
do SlHOICATD 00 CO!ÉRCJO LOJISTA 00 ESTADO 00 AMP~. 

2. TITULARfS/SUPlEHTES: PAULO SéRGIO BO 
TtlHO SOARES , não apresentou a certidao negativa da Justiça Es 
tadual Cível e Cri~inal e certidão de ser sindic ali zado: ARHAl 
DO APARECIDO DE SEHE,a mtidão •Je casmnto está e1 fotocópia 
i legÍvel , não apresentou certid~o negativa do Jus t iça Estadual 
Cível e Cri•inal e certi•lão •le ser sin•Jica\izado: ELIUOO OOS 
SAHTOS PIHHEIRO, não apresentou a certidão neg•tiva da Just iça 
Estadual Cível e Cri•inal, certidão de ser sindicaliz.ado, to· 
dos do SJHOICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE AFUÁ. 

3. TITULAR :MRCUS JOSÉ REATUGUJ OE SOU 
ZA, as 1otocópias da carteira de identidade e.do t ítulo de e 
leitor i1e9Íveis . SUPLENTE : FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ, não apre
sen.tou documtos,aobos do SINDICATO OOS BAHCÁRIOS PARó/AMPó. 

BeléM , 20 de mto ole 1995 . HAROLDO 
DA GAMA ALVES, Juiz Vice- Presidente, no e
xercício da Presidência . 

r o os 09 96 8/0Ó09-031 

L 

PJ • TRIBUNAL SUPERIOR OQ nA3ALHO 
TRIBUIML RE~IONAL 0:1 :'R 13 , ~ LiA 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO ' 

HOMOLOGO: 

EM. ...... / ....... /1995. 

Des. PresldenteiTJAP 

JUSTIFICATIVA N" 017/95-CPUfJAP 

01 - ACÕES DO PROCEDIMENTO APMINISTRATIVO 

01.1 - PROCESSO N" 027/95-CPI..'I'JAP 
OI .2 - PROCESSO DE ORIGEM N" 0391195-DG 
01.3 - FUNDAMENTO LEGAL : Artigo 65, inciso I, a!inea 'b' e seu píllllgrafo !0 da LEI 
8.666193 
01.4 - PEDIDO DE COTAÇÃO N" 183/95-DAA 
OI .5- EMPRESA: UNISYS ELETRÔNICA L TDA. 
OI .6- V ALO R: R$ 3.492,00 (fl®i MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS 
REAIS). 

01 - DESCRICÃO DO OBJETO 

Em cumprimento ãs detenninações da Lei n• 8.666, de 21 de jwú1o 
de 1.993, alterada pela Lei n• 8.883/94 a presente HOMOLOGAÇÃO far-se-

.· á objetivando custear despesas decorrentes da inclusão no contrato n• 
015/93-TJAP da manutenção preventiva e corretiva no equipamento NO
BREAK (UPS 18 kva), instalado na sala de operações da Coordenadoria 
de Infonnática. Sendo a presente ação administrativa processada sob a 
égide do artigo 65, inciso I, alínea "b", do Estatuto das licitacões e 
Contratos da Administração Pública e item 4.2 do anexo ll do referido 
Contrato, configurando-se a alteração contratual, tendo . em vista a 
necessidade do acréscimo quantitativo ao objeto desse Instrwnento em 
decorrência do ténnino da garantia do fabricante e a essencialidade do 
referido serviço, fundamentada no expediente (fls. 03) da COINFrfJAP 
contido os autos do processo em epígrafe. 

03- CONCLUSÃO 

Posto isto e demolllltrada a hipótese incidente da necessidade desta 
ação, solicitamos a homologação da presente justificativa e sua 
collllequente publicação na Imprensa Oficial para que se cumpram as . 
exigências do referido Diploma Legal, condições de eficácia deste ato. 

· Macapá-AP, 21 de março de 1.995. 

L~~/:.T~í{f~ 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

ATA·DE JULGAMENTO Do- RECURSO INTERPOSTO 
PELO CANDIDATO JODOVAL FARIAS DA COSTA 
SOBRE O INDEFERIMENTO DE SUA INSCRIÇÃO 
PARA O CARGO DE ATENDENTE NO CONCURSO 
PÚBLICO OBJETO DO EDITAL N" OOl~AB., na 
forma abaixo: 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil novecentos e 
noventa e cinco, às 18:00 horas, na sede do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, sito à Rua Leopoldo Machado, 2529, Altos 
da A Credilar, nesta cidade de Macapá, Capital do Estado do 
Amapá, no Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça,~ reuniu-se 
os membros das Comissões dos Concursos Públicos objeto do 
Edital n• 001/95-GAB, presidida pelo Excelentissimo 
Desembargador GILBERTO DE PAULA PINHEIRO, Vice
Presidente/Corregedor-Geral da Justiça. Presentes os 
Meritíssimos Juízes de Direito, Doutores JOÃO BRAITI e 
SUELI PEREIRA PINI, todos comigo, JOSÉ RIBEIRO DE 
OLIVEIRA, Secretário-Geral das Comissões, para julgamento do 
recurso interposto pelo candidato JODOV AL FARIAS DA 
COSTA sobre o despacho que indeferiu seu pedido de inscrição 
ao certame. Iniciados os trabalhos, concluiu a Comissão que, em 
sendo o candidato portador de cegueira total, caracterizada está a 
incompatibilidade da moléstia para com as atribuições do cargo 
de Atendente ou de qualquer outro do Poder Judiciário. Nada 

i mais havendo, Eu, (a) JOSÉ RIBEIRO DE OUVEIRA, 
Secretário-Geral das Comissões, lavrei a presente Ata que vai 
devidamente assinada. - (aa) Desembargador GILBERTO DE 
PAULA PINHEIRO. Doutor JOÃO BRATI. Doutora SUELI 
PEREIRA P~. Trasladada 'hoje, 23/03/95, i\rmidade 
oom o origmo!, •• quo! mo reporto. 

1 
EIRA 

CÂMARA ÚNICA 

104ª PUBLIQ!CÃO DE ACÓRDÃOS 

HABEAS CORPUS 

N2 162 - I mpetrante : EVERALDO CARi'illiRO RIBEIRO(ACA 
,D~CO DE DIREITO) -Paciente : MANOE~ DO NASCIMEtl 
TO GAMA - Autor i dade Coatora : JUÍZO DE DIREI TO DA 
COMARCA DE LARANJAL DO JARI - Relato'r: JUIZ CONVQ 
CADO FRANCISCO OLI VEI BA. 



Macapá, 24-03-95 

~A: "HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO NA 
PROLAÇÃO DA. SENTENÇA - SENTENÇA PROFERIDA - PREJ!,! 
DICIAIUDADE - PreJudica do está o habeas corpus que 
se baseia em excesso de prazo nn prolação da seu 
tença , se esta Já f oi proferida . Ordem pre~uaicª 
da. '1 

AQÓRPÃO: "Vistos, relatados e JiscutiJ.os os 
presentes autos , a CÂMARA OOCA DO EGimGI Q TRIB!J. 
NAL DE JUSTIÇA DO lSTADO DO PMA:PÁ, à tUlr:tnimi 1nde, 
conheceu e julgou preJudicado o habeas corpus, nos 
termos dos votos proferidos . " ( Rer . HC' t!O '"\QNJ '?) . 

~-Impetrante: EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO(AC[i 
D~CO DE DIREITO) - Paciente : FRANCTSCO CHAGAS 
DOS SANTOS - Autoridade Coatora: J'JÍZ0 DE DI REI TI) 
DA COMARCA DE CAI.ÇOENE - Relator·: Des . CAR.10 AN~{). 
NIO. 

EMENTA: "HABEAS CORPUS - CONSTRAHGI!I!ENTO I~ 
GAL - CARTA DE SENTENÇA - Trul,SI~O Kf. JULGADO-Afa~ 
ta-se o constran,.imer.to ilegal se a falta Je oxp~ 
dição da Carta de Sentença deu- se em razao tle LFJ. ~ 
ter trlli".Si tado em Julgado o decisum." 

AQ9RD.AQ: "Vist's e relat'3.dos •S 'l.Ut s , '3. CÂXA. 
RA 1NICA DO TRIB'JNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMA. 
PÁ, à tUlanimi •ade' crmLeceu 1' h'l.be'tS (' Jrp1.lS e:' 
mérito, também sem <3iverrência , rÍ.ener-o11 a c r'lcm, 
nos termos do voto proferido pel0 HelA.tor . " (Ilc,· . 
HC N9 000911) . 

~ - Impetrante : Dr . LTOÃ • FERR11RA DL';
(ADV) - Pacier.te: DA:UE;:. DJ.. ~IL :A C RD<vVI 
A'..ltoridade Coa t ora: ,"JÍZ r"' 'JT P.EI T" DA l" 

::-.A:lT(' 

FI "' -
VARA 

CRIJH::AL DA CCMARCA :J::. c-A~::A'.:A - Relator: fies . 1,_ 

RI 0 ~URTYEV . 

oomA: "PRI SÃO E:4 FLAGRA.:·'I~E - TRÁFI CO DE EN 
TORPECENTES - CRIME EQUIPARADO AOS HEDIONDOS -CO:iS. 
'rRA.."'GI)ffiNTO ILEGAL - INEXISTtNCIA - ::a ' . .li 'fl 

c:>açã. ile~ral , porque prevista em _ 1 e n'l p ' r .. n 
ronsti tuição Federal, a pris;;o de q•..1em é ., ' ! 

em flacrar.te ielit1 , máxime se p'lra 1 crime em c_ 
metiment" é destir:a:i.., tn.tamento idêr.tico a o d '!l 
hediondos, como 0corre com qualquer das morln'iüg. 
des do tráfico ilÍcito de er.torpecentes , e· s qut• , 

nesse caso , inadmi.ssível é a liberdat'le pr·•vi::Ól'i'l , 
com ou sem fiar:ça." 

ACÓRPÃQ: "Vistos e relatados os autos, a OÂMA 
RA OOCA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMA 
PÁ, reunida orainariamente , conheceu do "vlri t" J:l'lS 
denegou a ordem, tudo à unanimidade e nos term •s 

do voto proferido pelo Relator." (Rep . HC r.o "-'"0
'•'· 

APELAÇÕES CRIMINAIS 

~ - 'ri(en: : ' '/A':'A :::rr::-:-::AI. DA "({,:ARCA DE '.lJi 
CAPÁ - Apelantes: :.rr:::::s:'ÉRI C P''3Li v e RAit.r-::n ItA 
M JS DE VILHENA - Awoca:lo: Dr. f';,ÁVT ~ COSTA CA."i A';_ 
"ANTE - Apelaã.n: JUS:::'IÇA PÚBLICA. - R!..lator : LTTJTZ 
" NVOf'AJ)O RAI!i!tn:DC VALES - Reviscr: Des . ':: AR.:" A:!_ 
T~'~IH • 

EMENTA: "PENAL E PROCESSUAL PENAL -Exoo~~~~ ,\ ~ 
Suspeição- Argüiçao em sede recursQl -Impoasiblll 
dade - Apreciação, todavia, como prelimi nO.l' de 1111 
lidade da sentença - PrincÍpio da identidQde !{~1 
ca do JuiZ - Inaplicação em matéria de pr\loeaao p~ 
nal- Nulidades afastadas- Lei no c.. )68/7u - 't'l'.LÍ. 
fico e/ ou porte de entorpecentes para uso prÓprio
DÚvida - Prevalência da hipÓtese mais favorávQt 
ao réu- Delitos de lesão corpo~l e reaiatônoin -
Fragilidade do conjunto probatÓrio- Absolvição.1-
A. , si t:"!lr "e.,.rado !l·"S arts . ,"1 e se --uir.t~s :o 
' . p. p. , imp< "'"'{'-''- aJ.mi ti r a lüp 'tese da Exceça1 
d~ "'.lSt~eiçã ,'..la:1:o prelimi .. ar :lv recurso de npg 
:aça '··imir.al , ha,1a vista sua r::nnifesta ir.a~eq~'-ª 

ça à f~Lalidaie leffislnda , ' que , todavia, na~ •; 
p~::..~e "' .t aprecio e Julramento como preliminar 
n·.1.li :lade ·la sentença penal por violação ao pri. .c~ 
pio da imparcialidade do Juiz ; II - Mera relaçao 
de amizade e co:eh~smo entre o .,uiz da causa e 
serventuári.:- da JUstiç a que uepõe como testemm:i~a 
l.e acusação r.ãJ constitui causa de suspeição e , •.le 
rcf't0 1 em r.ulido.dE: da sentença; III - Em matéria 
de processo penal não vige o princÍpio da identidª 
de fÍsica üc JUiz , lo;-o não se há falar em nulirlg 
tlr Ja sentença :pJr sua inobservância; IV - Em se 
cuidando de delito reprimido pela Lei nº 6. )63/ío 
(Lei de TÓxicos) , na dÚvida se o agente é traficai; 
te ou usuário , ..~eve prevalecer a hipÓtese qu~ ll.e 
seja mais favorável, qual seja, a do art . 16(porte 
para uso pess ,a_ t= •• ã:- do art. 12 ( tráfic , máx! 
me q'..lando pequena a quantidade de droga apveenuida 
em seu poder; V - Se a prova e as circunstâncias 
especiais dos autos fazem controvertida a tese üe 
oue a lesão corporal leve (art . 129, Caput, do C. 
P. ' , sofrida por um dos policiais que efetuou a 
prisão do a~e~te , decorreu mesmo de ação deste , for 
çosa é sua absol'lição em acato. a o prinCÍpio do in 
dubio pro reo; VI - A simples tentativa de fuga do 
agente ao ser preso em flagrante , não configura o 
delito de resistência , uma vez que o tipo do art. 

329, do C. P ., não prescinde, para sua completa ca 
racterização, dos requisitos da violência ou grav~ 
ameaça a funcionário ; VII - Recurso provido." 

ACÓRDÃO: "Vistos , relatados e discutidos os 
presentes autos , a CÂMARA OOCA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO ~Á, à unanimidade , conheceu 
as apelações. Também sem divergência, reJeitou- se 
a preliminar de suspeiçã o do JuiZ e nulidade da 
sentença . No mérito, por maioria, proveu-se parci
almente a apelação do réu, nos termos do voto prQ 

DIÁRIO OFICIAL 

fE!rido pelo Relator e Julgou-se preJualcaao o ap~ 
loMinisterial." (Reg . ACrNº 0•'~9"9) . 

Nº 2)9 - Origem: 5!! VARA CRil•:INAL DA ca~ARCA DE MA. 
CAPÁ - Apelante: ARLINDO DE SOUZA PANTOJA - AdvQ 
r"'do : Dr. JORGE WAGNER C()STA G0~~ES - Apelada: JU§. 
rrrA PtlBLICA - Relator: Des. DCGLAS EVANGELISTA 
Re;1isor: Des . !f'ÁRI O GURTYEV. 

:EMENTA: "PENAL - FURTO PRATICADO NO INTERIOR 1 

DE COLETIVO - OBJETO APREENDIDO DI! PODER DO AGEN'rE 
- PROVA IRREFUTÁVEL DA AUTORIA DO CRIME -sUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA BENtFICA AO AGENTE - 1) ~ de 
se manter a sentença fundamentada na s provas irr~ 

futáveis constantes dos aut os - 2) t extremamente 
benevoÍente a o réu o compa recimerto em JUÍzo para 
informar e .,ustificar suas atividalcs, como condi 
ção de suspensão da execuçii<- Ja pe·~n . " 

ACÓRDÃO: '"iistos , relata.los e •l1scutidos os 
pr.::se,,-tes a'..lt os , a EGRÉGIA CÃ:.:ARA rc..:~ CA DO TRIB!J 
NAL DE J'JSTIÇA D8 ESTAD• DO PJ,1APÁ , à U".a:.im iade, 
C.:J:-J-.eceu do apelo . 1:0 méri t , .e,~ "l- .e provime;:;_ 
to, r.Js term:Js âos votos pr ,ft l'i'lJ.s. 11 (Rer: ACr 
r:o ('0•,)"1 04) . 

!':I:..?.L - •:rL-em: 11' VARA CIG'i·ir!lA!:. rA CC~.:AHC'A DE :.lfl 
( !.:PÁ - f..oe::_a .. tes: L0 lSt ··· r:..HER.:n" "A SIL'IA n;:.Hu , 
, 2 < r'"'..J:~:·-o S!ú:T·'S :JE .•:E!;Ovi:-;:;, , ·,'c-DSf;'l SÁ DA 
~-~.'A - Arl•.rorndo : Dr . HAROLDO ,J f'r~ DF ARRUDA FRAl.i 
C<' (rEFE:lS '\P PÚBLI~()) - Apelada: ,n·s~.ÇA Prffii"CA -
P.L'ln"'::or: Des . MÁRir JURTYEV - Hevi::Jc>:r : Des . IILBE.B 
~~ PI ·n--rEI 00 . 

fMEW!'.A: "PENAL - Cumulação de sequestro ou cá r 
cere priva<lo com lesões corpora is - HipÓtese em 
que há supressão da liberdade das vít~mas, sob aro~ 
aça de arma de fogo, antes ou após a s ofensas fÍsi 
cas - Concurso material ca r acterizado - Incapacitê 
ção para as ocupaç ões habituais por ma is de trinta 
Jias - Conclusão do l audo de exame de corpo de d~ 
lito - Ra tificação em exame realizado dois anos ~ 
pÓs - romparecimento a Órgã o colegiado que, por si 
sn ' .ã.o a!as:a a qualificação - N t, ria ii.aptidã o I 
por tempo superior ao trintÍdio - Dispensa da fr~ 
q.,ência ao emprero por noventa dia s - Lesoes grª 
ves co:ciruradas - 1) Se antes ou após serem ofe~ 
di jas fisi :nnc .tE- , as vÍtimas forrur: trn .. sportnJas 

E:m '!• í · l- l pn::"a 0.1de não prete11diam ir, sob ameaça 
de n1ma le fot·o e , por isso mesmo , sem possibil•JQ, 
de. J.., p(direm s0corro , cnracteriznda está , taml.>t~m , 
n suprussio da liberdnde de locomoção , hip5tese em 
aue n. co .. le:1nçíio por sequestro ou cárcere pri va<lo 
~n c,J •. c:·p'sn maturinl com lesões corporais se impõe 

? ) ·:ão são suficientes , por si sós , parn afnstª 
rem n qua lificaçno de lesões corporais a-. circm.§ 
tô.ncins do exame suplementar haver sido realizado 
J~iG unos apns fato e da vÍtima ter C)mpnr~cido , 

a ntes dos tri..tn dias , a sessões da câmara Muni c i 
pnl , ae a c~r.clusn~ do exame de corpo dE: Jelito,i~ 
s~er:n en _a:d m' r•,;l}entemente circunsta •. c....aJo , foi 
p~ .. a L.c.nr;P..-;; taçn para as ocupaç •t:iS !;atí t .. ais pvr 
;r.nis '!cu::: :ri -:::111 , máxime se 1 ,t.' :.a a ir.apti 
!'lO ~; se LoTté lispe,.sn de frequt . .'::_a n c- trata: .•. "' 
P"l' ~ r.:p~ supc!'i,'r a um mês - 3)Apelo imp1·ovido . " 

A8L'RDJQ: " Vistl'S e relata.l•s 03 a t s , a CÂ!I!A 
RA r':;-::rA D::> T~BlJNAL DE LT'JSTI"A -;)0 ESTADO DO PMA:PÃ. 

~·- ·n '1'1it.A.riamerte, c ''u.ecCcl llrt np• _açiio c ~ 
""';- l,.u p!'c' 'limer-tL' , tud 1 à w.animi ln1c , nos termcs 
i ~ 'I t's profcr:los . " (!:G ' · A"'r ::'')1)'9.)1). 

~ - , ri t•em: ? ~ VARA CRIMINAL DA Ç1J.1lARCA DE Mf!. 
!J \ - Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA - Apelados: "'Z !;; 

t: 7:\EJ :As VALES, JOÃO RAMOS DF .,, :RA, L-os~ 
"I c•r",'.'A BAP.illGA e EDI!ffiLSON PAt:L< . ~Ef DA STLVA -
Atv ·aJo: Dr . T,QURIVAL QUEIROZ A:.CÃ:TTARA (DEFEI:SOR 
Pl~ ~J) - Relator : 'V'"Z r"'rvnr.AJ)n RI\.TJ,ll:-JDO '.'A.I.ES. 

~N:'_A: "PENAL E PROCESSUAL PENAL - Furto qua 
lificado e privilegiado - Incompatibilidade. I - r:" 
<lil" i t per.al vi rente , conforme prt.ceder.tes do STF, 
~ã) são compatÍveis as figuras do furtn qualificª 
do e privilegiado , haja vista ~ue o desvaler do r~ 
sultado , pressuposto do privilegi JJ :J 2° do art. 
1~5 , do "P, r.ão pode suplantar a relevância da 
ação do a~ente, que especialmente o qualifica; II
HeuursJ provido para reformar a sentença." 

ACÓRDÃO: "Vistos , relatados e uiscutidos os 
presentes autos, a CÂMARA OOCA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO PMAPÁ, à mmnimidade , conheceu' 
e proveu a apelação nos termos do voto proferido." 
(P.ev. ACr :~º OOC393) . 

NO 298 - Origem: VARA ÚNI 'A DA COMARCA DE l·IAZAGÃO
Apela .h : ABIMAEL JOS~ SERRÃO DOS SA::T.::G - Advo&ª
du : D: . L-"'SÉ r.íÁ~" l~ANTOVANI - /,pelada: JU3ITÇA P0. 
B:::: ~A - Relator: c"'UIZ CONVOCADO FRAilCISCJ CLI VEIRA 
- Re·1isor : Des . "AR,lO ANTON • '· 

EMENTA: "PROCESSUAL PENAL - CRI!.!E CONTRA OS 
COSTUMES - AUStNCIA DE REPRESENTAÇÃO -INt'CORRJmCIA 
- CERCE.Ar.u:NTO DE DEFESA - AUStNCIA DE INQmRITO PO 
LICIAL - PRESCINDfvEL - INTEMPESTIVIDADE DA DEmJN 
CIA -MERA IRREGULARIDADE - 1) ~Tão havendo fÓrmul;
especial , para o exercÍcio do direito de represeD 

tnção, o simples comparecimento da vÍtima na Secre 
taria :udiciária, para relatar o delito sofrido , ~ 
manifestação explÍcita da vontade em exercer o jus 
persequendi i n juditio. 2) Ha vendo elementos sufi 
cientes ao oferecimento da denúncia, prestindÍvei 
se torna o Inquérito Policial. 3) A intempestivida 
de no oferecimento da denúncia , não implica em pr; 
clusão , mas mera irregularidade. Apelo improvido .~ 

ACÓRDÃO: "Vistos , relatados e discutidos os 
presentes autos, a CÂMARA ÚNICA DO EGlmGIO TRIBU 
NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, reunida ordin; 
riamente , coP~eceu e improveu o apelo , à unanimid~ 
de , e nos termos do voto proferido pelo Rela tor." 
(Reg. ACr N2 000889) . 
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~ - Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MAZAGÃO
Apelante: JUSTIÇA Pl1BLICA - Apelado: LEI VINHAS DA 
SILVA DE JESUS-Itdvogado:'Dr. AIIEMORAMANAJÁS-Relato~ 
JUI~ CONVOCADO FRANCISCO .OLIYE.IRA-Revisor:Des. CA~O 
ANTONIO. 

DtENTA: "PROCESSUAL PENAL - PBELDIINAR DE A~ 
Stl'l'CIA DE IDENTIDADE FtSICA DO JUIZ SENT:El'iCIANTE -
INEXISTtNCIA - PRELII([NAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DOS 
REQUISITOS FORMAIS DA SENTENÇA - ACOLHIMENTO -NULL 
DADE DA SENTENÇA - 1 ) ~ demais cediço que não exi~l 
te no Processo Penal, identidade fÍs ica do Juiz,n~ 
da havendo de irregular no fato do juiz da inst~ 
ção nã o ser o mesmo da sentença. 2) Nula t a seu 
tença que nã o contém a motivação de fat o e de di 
reito , a que se refere o art . 391 do CPP . Apelo 
provido." 

ACÓRDÃO : "Vistos , relata dos e discutidos os 
presentes a utos , a CÂMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIB!l 
NAL DE JUSTIÇA DO lSTADO DO AMAPÁ, reunida ordinª 
riamente , reJeitou preliminar de inobservância do 
pri,.CÍpio da identida de f Ísica do JuiZ e acolheu a 
de nulidade da sentença por ausência de fundamentª 
ção , tudo à unar.im_dade e nos termos do voto prof~ 
rid pelo Relator . " (Reg. ACr Nº 00::>905). 

~ - Orifem: VARA OOCA DA Cav!ARCA DE MAZAGÃO
Apela:.te: ADELSON LUIZ QUEIROZ DA SILVA -Advogado:. 
Dr. ::.EI HARD!I DA SILVEIRA EVANGELISTA (DEFENSOR pjj 
BLICO) - Apelada : JUSTIÇA PÚBLICA - Relator: JUIZ 
CONVOCADO RAIMUNDO VALES - Revis or: Des . CARMO AN 
TO;no . -

EMENTA_: "PENAL E PROCESSUAL PENAL - Denuncia
ção ca luniosa - Dolo direto inexister.te - AbsolVi 
ção . I - A c..:mpléta caracterização do de li to do 
a:rt . 339, d1 ':di.,.· Penal , indisper.sável a presen 
ça do dolo oi >·e to , z.ão eventual, esse:-.cial do ti 
po . Assim , se arr .te leva a o corJ1ecimento da a~ 

t~ridade policia " sofrimento de lesão corporal e 
ir.lica seu aut r , silenciar.do- se quanto a possível 
~e -í t.na iefesa J n -ressor , não o pra tica, ainda 
q'..le , ü.staurada aça0 penal contra este dela vem de 

ser abso.1vido , ante o reconhecimento da referida 
excludent~; II - Recurso provido in totum." 

ACÓRDÃO: "Vistos , relatados e discutidos 
prest.11tf.oS autos , a CÂMARA OOCA DO TRIBUNAL 
JUSTIÇA DO ESTADO DO PMA:PÁ, à unanimidade , 
c eu e pr•Jveu !lOS termos do voto proferi do." 
A,..,r NQ ~i)( 9 ') . 

os 
DE 

conha 
(Reg-:-

Nº 326 - Orir•em : P VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
SA:~TM1A - Apelante: DvR\' PW DA COSTA KACIEL - Adv.Q. 
rada: rrn -r· I !.!EIRE SILVA l~ASCH1ENTO - Apelada: 
Lr-uSTI:'A .·n;:..cA - Helator : JTJIZ cc::vocA.Do FRA.:i 
C12 ','10 'P 1_ - Revisor : Des . CAR.:0 .o.::TI'l:rro . 

EME~TA: "PROCESSUAL PENAL - SEnTENÇA ALHEIA 
AS PROVAS DOS AUTOS - INOCO!ffitNCIA - Se a ncntcu 
ça np-r•,cia com maestria todas as prova s colhidas 
e impõe pe .. n ientro d balizamento delineado por 
lei , r.ão ná como mu'.i!Í- l a . Apelo improvido." 

ACÕRD~Q: "V st0s , relatados e discutidos os 
present~s aut •s, a 'Â!f.ARA ÓITCA DO EGRÉGI TRIBU 
::AL DE "~;::: TIÇA D11 ESTADO DO M!APÁ, reur.ida ordini 
riame,,t<:, à tll1a.1imi :l.ade, conheceu e improveu o 
apelo , r.os termos do voto J'roferido pelo Helator1.' 
( Re.,- . ACr Nº 00 1912) . 

~ - Origem : VARA ÚNICA DA COr1:ARCA DE CIAPO 
QJE - Apelante: JACIANE SOUSA SOARES- Advogado :Dr-:
hl:LDEGARDO M. T. P. DE MIRANDA (DEFE:rSOR PÚBLICO) 
- Apelada: JUSTIÇA PT.1BL. CA - Helator: LIUIZ CONVQ 
CAD< RAI:l: INDO VALK - fulvisor: Des. ~FIZ CARLOS . 

~: "PE:'fAL E PROCESSUAT PENAL - Tó. g -

Tráfico - Prova - Pena. I -corJigura Tráfico, nos 
termos do art. 12 , da ~ei nº 6.368/76, ter em d~ 
pÓsito , desautorizadamente , substância entorpecen 
te ou que produza dependência fÍsica . II - Confes 
sado o delito na f ase policial, a retratação Judi 
cial há de ser valorada à luz do conJunto probatQ 
rio , devendo ser desconsiderada se com ele nã o se 
amolda; III - Em se tratando de condenado prim4 
rio e de bons a ntecedentes, além de menor de 21 
(vinte e um) anos à época da prática delitiva , não 
pode a sentença infligir- lhe pena acima do mínimo 
legal; IV- Recurso provido, em parte." 

AOÓRDÃO: "Vistos , relatados e discuti dos os 
presentes autos, a cAMARA ~CA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AJlAPÁ, à una:limidade , conhe
ceu e proveu parcialmente o recurso, nos termos 
do voto proferido . " (Reg. ACr Nº 000906) . 

~ - Origem : H VARA CRIMINAL DA Ca.!ARCA DE 
SANTA.t1A- Apelante: JUSTIÇA PtlBLICA - Apelados: MI 
GUE;:. BRASIL DA SILVA e JOAQUIM PANTOJA -Advogado~ 
Dr. ERICLAUDIO ALENCAR HOCHA (DEFENSOR PtlBLICO) -
Relator: Des. GILBERTO PINHEIRO - Revisor: Des . 
LUIZ r ARLOS . 

R~TA: "PENAL - FURTO QUALIFICADO - DESTRUI 
ÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO }; SUBTRAÇÃO DA COI 
SA. - I) Qualifica- se o crime de furto , quando p; 
ra a consumação do delito o agente arromba ou dir; 
ciona qualquer ação violenta à coisa. - I I) Incide 
a qualificadora prevista no inciso I , §4º do arti 
go 155 do CÓdigo Penal, quando o l audo pericial 
constata a danificação de Janelas venezianas, POê 
sibilitando desta forma a os acusados penetrarem na 
residência da vÍtima e consumarem o crime contra o 
patrimÔnio alheio.- III) Apelação provida." ' 

ACÓRDÃO : "A C~ARA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTI 
ÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade de seus me; 
bros, conheceu e proveu o presente a~elo, nos ter 
mos dos votos proferidos pelo Relator ." (Reg. ACr 
N2 000898) • 



24-03-95 

Nº 350 - Origem : 2!! VAliA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACA:PÁ - Apel 'antes : HERCULANO RODRIGUES DA SILVA, 
@.ARLOS ALBERTD TENÓRIO RAMOS, FÁBIO CHRBSTIANO SE~ 
BRA DA CONCE:fÇÃO - Advoga.dos Dr, FRANCINEQDO MA!lj 
QUES e Dr. JOÃO SOARES DE ALMEIDA - Apelada: JUSTl 
ÇA PIDlLI'CA - Relator: Des. MÁRIO GURTYEV -REVISOR:'1 
Des . GUBERTO PINHEIRO . ·• 

~A: "PE11'!AL - CRIME MILITAR - Atropelamentcj 
-Viatura policial militar- Perseguição a condy 
tor de uma bicicleta -Simples suspeito - Estrita 
cumprimento do dever lege.l - Inocorrência da excl~ 
dánte - . Ação dolosa, ainda que de caráter event11; 
al, do motorista e do comandan'ie da gua~Ção pol;!.) 
cial - Ausência de participação do terceiro int§ 
grante da equipe , que se encontrava sentado no ba~ 
co de trás - 1) Agem com dolo eventual o motori~ 
ta e c comandante de viatura policial militar que,! 
em perseguição a um ciclista -mero suspeito -, ~ 
tingem velocidade que provoca o atropelamento de 
perseguido , causando-lhe lesões graves - 2) HipÓt~ 
se em que não há se falar em estrito , cumprimente 
do d·ever lega1 , eis que a finalidade da diligência 
- simples abordagem - não autorizava ação de tam§ 
nha desproporção e violência - 3) Não há como su§ 
t entar a participação, no atropelamento, de palie;!. 
al que se encontrava ocupando o ba..>1.co traseiro da. 
viatura , face a inexistência da relação de causa d 
efeito, máxime se não há prova e nem mesmo aleg§ 
ção· dé que incentivara o motorista ao d·esa'tino e se 
a guarnição era comandada por superior .hierárqu;!. 
co . 11 

ACÓRDÃO: "Vistos e relatados os autos , a CÂJ'VJA 
RA OOCA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO _ AMA 
PÁ , re\L~da ordinariamente, conheceu dos apelos , 
negou provimento eo dos dois primeiros recorrentes 
(Herculano e Carlos Alberto) e proveu parcialmente 
o do Último (Fábio Cristiano), tudo à unammidade 
e nos termos do voto proferido pelo Re l ator." (Reg. 
N2000891) . 

REMESSAS EX-OF·FI OI O 

~Qg~ - Remetente ex-offÍcio : JUÍZO DE DIREI TO DA 
3!! VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DA COlf!ARCA DE 
MACP.:PÁ - Partes : MOISÉS Ii'ELIPE SA1~TIAGO (Advogado : 
Dr. VALDEMI R MARVü"LLE) e MARrA DO CARMO CARDOSO COS 
TA CANTUÁRIA - DELEGADA DE POLÍCIA - Relator: Des~ 
GILBERTO PINHEIRO . 

EMENTA: "CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA 
-DIREITO DE PROPRIEDADE. I) Mandado de Segurança 
é um remédio Constitucional colocado à disposição 
do cidadão , objetivando corrigir ato ou omissão 
d~ autoridade , desde que ilegal e of ensi vo ao di 
reito individual ou col etivo, se presentes a liqui 
dez e certeza. II) A Carta Magna, em seu arti go 5º , 
inciso XXII, garante ao cidadão a propriedade, pois .. 
trata-se de direito real , onde ao titular é conf~ 
ride. a prerrogativa de usar, gozar e dispor da coi 
sa. III ) Na ação de Mandado de Segurança não cabe 
condenação em honorários advocatfc i os . I V) Recurso 
parcialmente provido." 

ACÓRDÃO: "A CÂ-lViARA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTl 
ÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade de seus 
membros conheceu e proveu parcialmente da Remessa, 
nos termos do voto proferido pelo Relator." (Reg. 
REO N Q 000900 ) . 

Nº 0_11 - Remetente ex-off Ício: JUÍZO DE DIREITO DA 
H VARA CÍVEL DA COMARCA . DE SANTANA - Partes: FAZEN 
DA PÚBLICA DO Mu~ICÍPI O DE Sfi~Tru~A (Advogado : Dr~ 
IVAN DA COSTA FELIX) e ECOPLAt~ - EMPRESA DE CONS 
TRUÇÃO E PLANEJAMENTO L1'DA - Relator : JUIZ CONVOCA 
DO RIUMUNDO VALES. 

EMENTA: "PROCESSO CIVIL - REMESSA EX-OFFICIO -
DUPLO GRAU DE .JuRISDIÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CERTI_ 
DÃO DA DÍVIDA ATIVA - PETI ÇÃO INICIAL INDEFERIDA -
EXIGtNCIA NÃO SUPRIDA EM TEMPO HÁBIL - 1) A senten 
ça ·que extingue Execução Fiscal movida pel o hiunicÍ: 
pio está sujeita ao duplo grau de Jurisdição . 2 ) A 
Certidão da Divida Ativa é instrumento hábi l e in 
dispensável para demonstrar a certeza e liquide; 
da divida exeq_üenda. ?orte.nto, correto o indeferi 
menta da petição inic ial, quando não supri da a iK 
regularidade no prazo legal." 

ACÓRDÃO: "Vistos e relatados os autos , a CÂMA 
RA OOCA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMA 
PÁ , por maioria , conheceu da Remessa, vencido o 
Juiz Convocado Raimundo Vales. No mérito,à unanimi 
dade, negou pr ovimento a mesma, nos termos dos VQ 

tos proferi6os." (Reg. REO N2 000910) . 

~. :- Re~e'tente ex:;g;tJÍ cio: JUÍZO DE DIREI'rü DA 
2ª VARJ. GÍVEI, B DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 
MACA:PÁ - Partes: DOMINGOS RAMOS MONTEIRO DE ANDRA 
DE e CARLOS DIONÍSIO CARNEIRO (Advogado : Dr. RUBEN 
BERlviERGUY) ; PRESIDEN'l'E DA CÂMARA~ITUNICIPAL DE CUTI_ 

M; - Relator: JUIZ CONVOCADO FRANCISCO OLIVEIRA. 

EM:ENTA : "REMESSA EX-OFFICIO - M.AI'I'DADO DE SEGU
RANÇA CONTRA DECISÃO LEGISLAi~VA - ADMISSIBILIDADE 
- O Mandado õ.e Segure.nça é hábil a impugnar atos 
normat i vos de efeito concreto, inclusive deliber-ª 
ções l egisl ativas, q_ua:1do estas afrontarem direito 
individual lÍquido e c~::-·t o. De.Í o dever de se con 
ceder a segure.nça , q_ue.ndo t ais deliberações cerce 
ar~m as gare.ntie.s constituci onais do devido procz§j 
so lega.l, e via de conseqiJ.ência a da ampla defesa 
e . à. o contraditÓrio. Sen'õença mantida. " 

AÇÓRO}í.Q: "Vist os, relatado~:; e discutidos os 
presentes autos, a CÂ!ú.A.RA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBJI 

· NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM.JlllÃ., :i."eunida ordina 
riamente , co~~eceu e improveu a Rewessa, tudo à 

. \llitl,!Úlliid~,~~ e n.os i;ermos elo voto proferido pele 

DIÁRIO OFICIAL 

Relator. " (Reg . REO Nº OC0897). 

APELAÇÕES CÍVEIS 

~ ·_ Origem: 3!l VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLl. 
CA DA COMARCA DE MACAPÁ - Apelante: ANTENOR JOSÉ. 
PEDREIRA - Advogados: Dr. CAUB FEITOSA FREITAS ·e 
Dr. PEDRO PEREIRA ARAÚJO - Apelado : JOS~ ANTONIO 
DOS SANTOS LIMA - Advogada : Dr!l. SULAMI R P A.IlilEI RA 
MONASSA DE ALMEIDA - Rel ator: Des. DCGLAS EVANGE 
LISTA - Revisor: Des. MÁRIO GURTYEV. -

EMENTA: 11 CIVI:jj - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
CUMULADA COM PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES-COR 
TRATO DE VENDA DE MEAÇÃO DE SOCIEDADE DE EXPLO~ 
ÇÃO DE OURO - 1) Se o apelante adquiriu, ~ediante 
contrato sem vÍcio , a meação de sociedade para e~ 
ploração de ouro, não pode pleitear rescisão con 
tratual sob o fundamento de que o garimpo não peK 
tencia ao apelado, vez que não foi objeto do con 
trato . " 

ACÓRDÃO: "Vistos, relatados e discutidos os1 
presentes autos , a EG~GIA CÂMARA ÚNICA DO TRIB~ 
NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMA:PÁ, à unanimidade, 
conheceu do apelo e , no ~érito, negou-lhe prov1 
ment o, nos termos dos votos proferidos." (Reg.' 
AC Nº 000903) . 

~ .- Ori gem: lª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA 
NA - Apelante : FELICIDADE CÂNDIDA BUENO GÓES -AdvQ 
gado : Dr. JOS~ LUÍS CALANDRINI - Apelado:CONSTANTI 
NOS & SANTOS L1'DA . - Advogada: Drª HIROív!I SANADA -
Relator: Des, LUIZ CARLOS - Revisor: Des . CAmW ru] 
TCNIO. 

E!vrENTA : "PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA TEOONATI 
VA - A:PELO SOBRE QUESTÃO DE MÉRITO - NÃO CONHECI 
MENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - O pri ncÍpio do 
tantum devolutum, quantum appellatum, consagrado no 
art. 515 do CPC , devolve ao JUÍzo ad quem apenas a 
mat éria impugnada na sentença. Em assim sendo , não 

' ' 
se coP~ece da apelação que alega ~uestão de mérito 
- ~uando se trata de sentença terminativa - se es 

1ta , como é sabido, não o decidiu. Se assim não fo; 
se , estar- se- ia desrespeitando o referido princf 
pio e suprimindo um grau de jurisdição. Apelo não 
coP~ecido." 

ACÓRDÃD: "Vistos e relatados os autos, a CÂM! 
RA OOCA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMA 
PÁ, reunida ordinariamente , à unanimidade não co: 
nheceu do apelo , nos termos do voto proferi do ptú-;;'1 

Relator. " (Reg . AO Nº 000896) . 

~ - Origem: VARA ÚNI8A DA COMARCA DE MAZAGÃO
Apelante: MANUEL VICENTE DA FONSECA - Advogados :Dr 
CÍCERO BORGES BORD.ALO e Dr. MAURO XAVIER DE BARROS 
- Apelados : SEBASTIÃO DE SOUZA NASCIMENTO e OUTROS 
- Advogado: Dr. HAROLDO JOSÉ DE ARRUDA FRANCO (D~ 
FENS OR PÚBLICO) - Relator: Des. LUIZ CARLOS - Revi 
sor: Des.i CARMO ru~TCNIO . -

EMEN.i&: "PROCESSUAL CIVIL - INÉPCIA DA ! N! OIAL 
- INOCO~NCI A - A petição inicial, que embora não 
sendo um primor de clareza quanto aos pedidos, não 
deve ser in~eferida , por inépcia, se da exposição 
dos fa t os e do direito, consegue - se depreendê-los. 
Apelo provi do . " 

ACÓRDÃO : "Vistos e relatados os autos, a CÂil'i!! 
RA OOCA 00 TRIBUNAL DE .JJSTIÇA DO ESTADO DO AlViA 
PÁ, reunida ordinariamente, conheceu e proveu o ~ 
pelo , à unanimidade e nos t ermos do voto proferido! 
pelo Relator. " (Reg . AC Nº 000899) . 

N2 191 - Origem: 2ª VARA ClvEL E DE FAZENDA PÚBLl. 
CA DA COMARCA DE MACA'PÁ - Apelante : ESTADO DO AMA 
PÁ - Advogado : Dr. PAIL-LARD BENTES DA SILVA - Ap~ 
l ado: A BICIMOTO - C<J,ffiRCIO E IMPORTADOR:\ L1'DA. -Ad 
vogado: Dr . JOSÉ CAXIAS LOBATO - Rel ator: JUIZ CON 
VOGADO RAIMUNDO VALES - Revisor : Des . CARMO M1T~ 
NIO. 

EMENTA: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - Audiência 
de instrução e julgamento - Ausência injustificada 
de testemunha - Comparecimento independente de in 
timação - Pretendido adiamento do ato - Inadmissi 
bilidade - Improvimento d·J Agravo retido - Inépcia 
da inicial -Ri to sumarissimo por ordinário -Ausên 
cia de prejUÍzo - Impossibilidade jurÍdica do pedi 
do -Não caracterização - Indeferimento -Substitui 
ção de parte - Mero equívoco postulatório - Provi 
dência ex offici o - Possibilidade - Transformação• 
de Ter rit Ório Federal em Estado no curso da lide -
Legislação especial complementar - Não caracterizª 
ção de "dÍvida fundada" - Responsabilidade da Uni 
ão Federal afastada -Legitimidade passiva do Estª 
do por substituição legal - Preliminar de ilegi t;b_. 
midade rejei tada - Ação de cobrança - Alegada a~ 
sência de procedimento licitatório previsto em leil 

- Prova tod~via de faturamento e recebimento das 
ll\ercadorias ~ Irrelevância - Procedência. I - Com 
prometendo- se a parte a trazer suas testemunhas ~ 
audiência sem intimação, e não comprovando que ~ 
las deixaram de comparecer por motivo justificado, 
a presunção legal (CPC, ~rt. 412, § 12) é de ~ue 
desistiu de ouvi-las;II - Não caracteriza ipépcia 
da inicial e nem constitui causa de nulidade do 
processo, optar a parte pelo procedimento ordiná 
rio em vez do sumarissimo, até porque, além de nã; 
causar nenhum pre j UÍzo à adversa, ainda lhe favor~ 
ce, propi ciando t empo maior para procederãdefesa; 
III - O fato do ente estatal descumprir a legislã 
ção ~ue a obriga a realizar compras de bens de con 
sumo aEenas mediante p:évio procedimento licitat~ 
r~o, nao conduz, em ~çao de cobrança, à impossib~ 
lidade jurÍdica do pedido; IV - Em acato aos prin 
cipios da instrumentalidade e economia processuais, 
verificando que a parte ré indicada na petição ini 
cial é ente estatal sem personalidade jurídica, PQ 

de o juiz ex offÍcio , ouvido a autora, mandar c~ 
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tar a Fazenda PUbli ca a qual pertence; V - A trane 
forma.ção do TerritÓrio. Federal do Amapá, autarqui~ 
federal em Estado do Amapá, unidade federativa da 
União , no curso da lide, importou na necessária 
substituição , en~uanto parte, daquela por este, ex 
vi do art. 43, do CPC e Lei Complementar n9 41/81, 
não se havendo falar em responsabilidade da União 
Federal e sua conseqüente substituição ao Ex-Terri 
tóri o, em face da não aplicação da r egra excepciQ 
nal do art. 35, da citada lei. complementar, aue e 
autoriza assumir apenas a "dfvi da fundada" e~isten 
te ao tempo da transformação, o que assim não pod; 
:obr.i'gàÇãe.~oorieiderâdá;:.: , cuja . exístência ou p_ã;o, d~ 
pende ainda de processo de conheci mento; VI - Em 
sede de Ação de Cobxança, provada a dÍvida não pª 
ga oriunda de contrato administrativo de compra 
não f ormalizado (art. 52, § 4º, do Decreto- lei nº 
2.300, de 1 . 986), e tendo sido o objeto da aquisi 
ção incorporado ao patrimÔnio estatal, é devido ~ 
pagamento, sob pena de enriquecimento ilicito .do 
adquirente e empobrecimen~o do vendedor, conseqüen 
cia do desequilíbrio economico financeiro decorren 
te; VII - Se a venc.ida é a Fazenda PÚblica, errÔne.; 
é a fixação de honorários em percentual da conde 
nação, posto que devem ser arbitradas, nesse caso~ 
por apreci ação eqüitativa do juiz (apli cação de 
art. 20 , § 4º, do CPC). Precedentes; VIII - Recur 
so provido , em parte." 

ACÓRDÃQ.: "Vistos, ·.relatados e discutidos os 
presentes autos , a CÂMARA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUS 
TIÇA DO ESTADO DO AMA:PÁ, à unanimidade, conheceu e 
improveu o Agravo retido, Também sem divergência • - , ' conheceu da apelaçao. Apos rejeitar as · prelimi~ 
res de ilegitimidade passiva e de impossibilidade' 
jurÍdica do. pedido , no méri t o, proveu a apelação 

em parte, nos termos dó voto proferi do pelo Relª 
tor." (Reg. AC Nº 000908). 

Macapá-AP, 20 de março de 1995. 

lJnica 

CÂMARA ÚNICA 

103ª PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS 

*A:PELACÃO CÍVEL 

Nº 164 - Origem : 1ª VAR~ CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLI 
CA DA COMARCA DE MACAPÁ - Apelante : DORIVAL VIEI 
RA DE ANDRADE - Advogados : Dr. JOÃO ~ffiRICO NUNES 
DINI Z e Dr. RAI~ruNDO JOSÉ DA COSTA QUEIROGA - Ape 

,lados: PEDRO MOREIRA, ROSÁLIA MOREIRA e ·IviARIA DÕ 
SOCOR110 MOREIRA - Advogados : Dr. ]'{!ARCOS AURÉLIO 

·MIRANDA NOGUEIRA e Dr. FLÁVIO COSTA CAVALCAI~'IE 
Relator : Des. D0GLAS EVANGELISTA - Hevisor: Des. 
MÁRIO GURTYEV . 

~: "CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO REI VIjf 
DICATÓRI A - TÍTULO DE DOMÍNI O MATRICULADO NO OAR 
TÓRIO IMOBILIÁRIO - AÇÃO AND~ATÓRIA QUE NÃO GUAR 
DA CONEXÃO COM A REIVINDICATÓRIA - 1) Não i nflui 
no julgamento a ação anulatÓria que não guarda CQ 

nexão com a reivindicatÓria - 2) ~e o r eivindican 
te possui título de domÍnio devidament e matricul; 
do no CartÓrio de Registro de móveis e os reivi~ 
dicados não provam justo motivo para a ocupaçã; 
do imÓvel é de s e dá provimento ao apel o, para 
julgar a ação procedente, vez que a sent ença nas 
c eu de equÍvoco do magistrad o que a proferiu." -

ACÓRDÃO : "Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos, a EGRÉGIA CÂMARA ÚNICA DO TRIB~ 
NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, à unani.midade, 
conheceu do apelo. No méri to , deu-lhe provimento, 
nos termos dos votos proferi dos. " (Reg. AO Nº 
000875 ) . 

Única 

* REPUBLICADO FACE INCORREÇ{)ES. 

OFÍCIOS JUDICIAIS 
Varas.e Secretarias da Capital 

.~. 

;18' YARA DE F.AlíiTLIA, ÓRF2iOS .E SUC'&SSORS· 
~IZ DE DIREITO : Dr . RCJMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE'SECRETARIA: MARICILDA SIROTH.EAU 

EXPEDIENTE m INTTirtAÇÃO DO DIA, 21.03 , 95, PARA OI -
i&OI A DAS PART2S Z ADVOGADOS . 

PROC. Nll 2.431/95-ALVAIÚ JUDICiaL-A. :M .R,S . DOS S. 
(Adv. José Ferreira Costa) . SENT3NCA:" ... Isto posl 
to, o que mais dos autos consta, com fundamer.to n; 
legislação indicada, defiro o pedido para autori -
zar o levantamento das quantias depositadas junto' 
ao Banap, conta nº•• •• bem como, os valores em con 
ta .PASEP nº •.• , em· nome do "de cujus", com recibi: 
mento feito pela autora, senhora M. R.S.DOS S . Sem 
~ustas, ante o pedido de justiça gratuita deferido 
as fls . 02 , P .R.I. " Mcp, 24.02.95 . 

PROC . Nº 2.437/95-ALVAR.Á JUDICL\L-A.:E,C.D3 C, (Adw 
Antonio Cabral de Castro). DESPACHO:"J.Aguarde ·-set 
'llOr 10 dias. Int. " Mcn , 16 , 03 .95., 



• 

Macapá, 24-03-9:. 

PROC. NR 1.253/93-INVlNTÁRIO-A.:lU!.A.P.(Adv. Pau-' 
).o José R81!1Ps). D:::SPACHO:"J. Sim, vista ao patronc: 
"Mcp, 16. 03.95. 

PROC . N~ 957/92- INV3NTÁRIO-A.:D.Q .DOS S. (Adv. Ri
cardo Fon tanella). R.: JspÓlio de ITAJr1'..AR QUIRIJO :ra: 
SANTOS.; ::JESPACHO:"J. Diga o inventariante em"5 di
as. Int." Mcp, 16.03.95. 

PROC. N!! 2.459/95-ALn.:.:mTOS-A.:D.B.G., rep'/p/J.B ·1 
G.(Adv. Vera de Jesus finheiro). R.:J.1.L.G.(Adv • 
José r.Iaria de Deus e Silva). D:>SPACIIO:"J. Sobre a 
contestação, diga a parte autora num decêndio ."~.:cp 
9.3.95. 

PROC. r:~ 2 .55 8/95-1nCUÇ~O Dl S1'~T'mÇA-mCID~'T1,L
A.:?f..DE N.r.~.DA s. (Adv. José Ferreira Costa e/ou) , 
::!,:J.DOS s.r.'. D:);SPACHO:"J . Indiquem os cxcquentes ' 
O perfodo de debito em 5 dias. I:!t ." f,'cp , l6.3,95 •. 

fROC. 'f-li 2.489/95-S~.\::!/,ÇlO CC:7sr.s:J!.L-AA . : V. V . L,L 
~/OU (Adv. CÍcero B. Bordalo Júnior ~/OUS) • S~T ~ 
~:"VISTOS ~TC . Jule;o extinto o processo, sem zul
gamento do mérito, co::~ fulcro :10 .~rt. 267, VIII ,do 
C:::'C, ante a desistência formuJ.aC:.~ pelos r equ ~r ~r: -
t es ~s fls. 11. r .~.I . " ~cp, 15 . 13 . 95 . 

rROC, r~ c 2 .574/95-DI'Tt"1CIO CCT:J ~·!S~'.\L-,;:,.: '!.r . DZ 
s . 1/0U (Adv . ;dvaldo Souza). :J~3I'.'.CHC:" ... 'lenha' 
o casal. Int." J:cr , 13 .3. 95. 

f 

I'~OC. 1:2 2.466/95-t,Lll.G:TTOS-.L:S.V.D] O., reph/R. 
C.V.(!,dv. Filomens S. Vahnte).:l.:.LV. T.:J; C. J lN
T-:::TC A: "'IIST03 'TC ••• Ho'llolo.<.<o uor :J~nt.:m<:;o ... P3.!'.L 

que rroduzo S:!llS le.:;:JiS efeitos, a transnçofío C::!lC· 
Jr~da pelas portJs ncstJs 8Utos , nos termos do ,_ 
:ordo de fls. 09 ~ , -~!1 c ons::!q'l::.:.cia, -:;endo :'!. oe::::na 
força de sentença 3ntrc elas , ccnfo~3 a r~~ra ~o 
:.rt. 1.025, do CÓdio;o ~ivil, co::: :!!~rito , ,;;uleo 3X
tinto o processo, "ex vi" do .~rt. 269, inciso III , 
do ~Ódigo de rrocesso C i vil. S'J"- custa:;, an. te o ?1 
dido de justiça eratuita d~ferico ~s fls. 02 . :.J. 
I." 1'"cp, 15 . 03 . 95 . 

!'ROC . ~: 2 2. 077 /94-DI'[';qSOS- /i. : -~.: . . -o . "JA "'• , !'ep/p/:; • 
M.P.:!:JA F. (Adv. Val:le!:!ir r::;rvull~). S~TlmÇA: "VIJ -
TOS 3 2TC ••• Julgo extinto o processo :;c~ aprccin
ção de mérito, nos t·~rmos do .\rt. 2Ci7, inciso III, 
do CÓdigo de Proc. Civil 1 eis que c pcrte autora , 
ainda que regularinenta inti::ad:::. a tanto 1 conforme 1 

prova doe autos, deixou d~ rromover os atos qur 
lhe competia, abandonar:io o causa por mais de triQ 
ta (30) dias. Sem custas, ante o pedido de justiça 
eratuita deferido as fls. 02 . P.R.I. " L:cp, 24.2 . 95 

!~Ovn:~rTO :;sTATÍSTI:0 tiA H VAIU D.:: FA::ÍLIA, Ó.a -
~~O~ : :~c~:SO]S . 
I~S ~ :'~V.B:>I?.0/1.995 

I 
Total de feitos to~bados •••• • ••.•. ••••• •• • • 2 . 546 
':'otal de feitos arquivados ................. 1. 933 
Total de prcc~tÓrias devolvidas .•••••.•.••• 192 
Total de feitos r Jdistribu{dos............. 37 
Total de feitos ontreeues sem traslado ••.•• 
Total de fci tos eo :Jndaoento .... • • • • . . . . • • • 379 

II 
Feitos tombados no :nês ..................... 111 

I!I 
Feitos arq!J.ivados no oês ... .. ..... .. • . . . .. . 33 
!r:cotÓri~s devolvidas no mês.............. 12 
~eitos redi:;tribu!do~ no ocs ............... 02 
Feito:; entrcgu~s à parte sem trosl~do no mês 

IV 
!.!andados expedidos.. • . . . . . • . . . • . . . . • . • . • • • . 124 
::di tais expedidos. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 02 
OfÍcios expedidos. .. • • • • . • • • • . • • . • . . . • • • • • • 107 
PrecatÓrias expedidas. • • • • • • • . . . • . • • • • • • . . • 03 
~1 var:Ís expedidos........ • . • • • • • • • . • • • . • . • • 03 
Despachos proferidos.... • . • • • • . • • . • . • . • • • • • 601 
Despachos publicados •••••• :.. • . . . . . • • • • . • • • 44 
PrecatÓrias recebidas •••••••••..••.... ·• . • • • 05 

v 
Audiências realizadas.................. . ... 54 
Sentenças proferidas : 

1) De mérito.. .......................... 23 
2) De extinção. • • • • • • • • • . . . • . . • . . • • • • • • • 14 
3) Outras .............. . . . • • . . . . . • • • • • • • 25 

Processos conclusos para sent8nça com ~razo 
excedido (Art. 132 do CPC).............. 01 

VI 
Feitos remetidos ao Contador............... 15 __ 

?e i tos remetidos ao !.'inistério Ft!blico. .. • • • • 115 
Jeitos remetidos à Defensoria PÚblica. ...... . 1~ 

VII 
Feitos no T.J .AP •••• . .•.• , •••••.•... · ••• •• • • • • o: 

O PR:lS:::NT3 3Xl''ZDIKNT3 SJJ:RÁ PGBLICADO NA FOR!:.\ DA 
L1I ~ AFIX.\DO NO LOCAL D~ COSTL15l. DADO X PASSADO 
NJSTA CIDA.DE DE l.íACAPÁ, CAl'ITAL DO lSTADO DO Al:.A -
PÁ AOS VINTE Z UI' DIAS DO M~S ill nRÇO DJ Hurt t!IL 
NOVEClmTOS Z NOV~:TA E CINCO. 

~ 'O \ Bell 1.:.\RICILDA SIROTHEAU 
\ I Chef-e de Secretaria 

31 VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 

EXPEDIENTS DO DIA 23.03.95. 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVIDAS INTIMAÇÕES 

PROCESSO N2 1109/93.- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - R~ 
qte: HAQNORTF-~AOUINAS E MOTORES DO NORTE LTDA (Adv. Dr. 1 

DIÁRIO OFICIAL 

Paulo Sergio Braga Teixeira) Reqdo: LEVI MIRANDA DOS SAN
TOS. DESPACHO: "Diga a exequente, em cinco dias.Em, 21.03.' 
95-"" 

PROCESSO N2 0047/91~ - EXECUÇÃO - Reqte: CIA ITAÚ DE INYES= 
TIHENTO, CREDITO E FINA,NCIAHn.ITO. (Adv. Ora . Sulamir Palme_! 
ra de Almeida) Reqdo:CARLoS ALBERTO SOARES DE ANDRADE:DESPA 
CHO :"Digam as partes sobre a avaliação de fls. 38. Em,20.3. 
95-" 

PROCESSO N2 0062/91. - EXECUÇÃO - Reqte: BANCO ITAÚ SOCIEDA 
DE ANONIMA. (Adv. Dra. Sulamir Palmeira de Almeida) Reqdo:' 
JUVENAL TORRES COEUiO. DESPACHO:"À Diretoria para o leilão• 
geral. Em, 21.03.95." 

PROCESSO N2 1430/94. - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE 
DE FATO.Reqte: CLEIA SILVA DE OLIVEIRA.(Dras.Elva Fátima de 
Souza Gomes e Keila Christine Banha Bastos) Reqdo: EDGAR G~ 
IA HARINHO(Adv. Dr. Marcos Nogueira) DESPACHO: "Vistos ,etc. 
Desigho o dia 10.04.95, ~s 11:00 horas para a ~udiência de 
conciliação(art . 331 do C.P.C). Em, 17.03.95." 

PROCESSO N2 1509/ 94. - EXECUÇÃO FISCAL - ~eqte: À FAZ~~A 1 

PUBLICA DC AMAPA (Adv. Dr. Pedro JoN: de Souza) Jeqdo.NUNEs 
E SOUSA LTIA. DESPACfiO;" üit;a a autora em cinco dias. F.m, ' 
21.03.95 ·" 

PROCESSO N2 1678/95. - PEDIDO DE ALVARÁ - Reqte: CREUZA DA 
COSTA RIBEIRO(Adv. Dr. Abenor Amanajás) DESPACHO:"Junte-se. 
À autora pelo prazo de cinco dias. Em, 17.03.95." 

PROCESSO N~l580/94.- EXECUÇÃO FISCAL - Reqte: FAZENDA PÚ~L! 
CA DO ESTADO DO AMAPÁ (Adv. Dr. Pedro José de Souza) Reqdo: 
ELTON JOSÉ FERREIRA PINHEIRO. DESPACHO:"Iliga a exequente no 
prazo legal. Em, 17 .03.95." 

PROCESSO N21356/ 94. - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Reqte: REGINA 
COELI CAMPOS FARIAS(Adv. Dr. Marcos Nogueira) Reqdo: CÍCERO 
DE SOUZA. DESPACHO: "Digam as partes, em cinco dias . Em,20. 
03.95." 

P~OCESSO N2 1588/94. - REPARAÇÃO DE DANOS - Reqte: JÚLIO MA
Rii~CõiMBRA(Adv. Dr. Marcelo Cardoso Nassar) Reqdo: WASHIN-' 
GTON FERREIRA DE ABREU. SENTENÇA:" Instado a se manifestar , 
em 48 horas, dando prosseguimento a, feito, manteve-se sile~ 
te o autor. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem 

iotlgarnento do mérito, com fundamento no art. 267, III, do 
CPC. Custas finais pelo autor, se houver. P.R.I. Em,21.3. 1 

95." 

PROCESSO N2 1328/94. - EXECUÇÃO FORÇADA - Reqte: GRAN OURO 
DO BRASIL LTDA.(Adv. Dr. Marcelo Cardoso Nassar) Reqdo:IR~ 
TAN ULISSES DA SILVA. DESPACHO:" Diga a exequente em cinco 
dias, sobre o interesse no prosseguimento do feito. Em,2l. 
03.95." 

PROCESSO N21548/94. - REIN'iEGRAÇÃO DE POSSE - Reqte: TffiE
ZA FERREIRA LK~L (Adv. Dra. Filomena da Silva Val~nte) Re
qdo: RAIMUNDO AGUIAR FIGUEIREDO. DESPACHO:"Aguarde-se por' 
trinta dias. Ap~s cls. Em, 21.03.95." 

PROCESSO N21603/95 . - EXECUÇÃO FORÇADA - Reqte: ~~AUTO-AMA 
PA AUTO~OVEIS LTDA.(Adv . Dr.Nildo Leite) Reqdo: JOÃO MARIA 
FAUSTINO: DESPACHO: "Diga a exequente. Em, 21.03.95." 

PROCESSO N2 912/93.- NULIDADE CAMBIAL - Reqte: FRIGORÍFICO 
BRAGA LTDA(Adv. Dr.CristÓvão Soares do Nascimento) Reqdo: 
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S.A.(Adv. Dr. André Luiz Vieí 
ra Lima) DESPACHO:"Vistos etc ..• Diga o BANCO requerido,s; 
tem provas a produzir, especificando as mesmas . Em, 17.03, 
95 ." 

PROCESSO N9 1553/94. - BUSCA E APREENSÃO - Reqte: BANCO 1 

BRADESCO S.A . (Adv . Dr. Raimundo José Queiroga) Reqdo: PRE
MAR &: CIA LTDA. (Adv . Dr. Carlos Eduardo Mello Silva)SE.>;TEN 
~: "Assim , provado o inadimplemento contratual de parte' 
requerida, com fundament~ no Decreto-Lei n9 911/69, julgo' 
>rocedente a ação de busca e apreensão, declarando, rescin 
Jido o contrato de alienação fiduciária, firmado entre a; 
partes. Consolido a posse e o dominio do veiculo caracter_! 
zado na inicial, em nome do autor, facultando ao mesmo a 
venda extrajudicial, nos termos do art. 52§ 52, do prefa
lado Decreto-Lei, do que tembém deve ser observado o dis- 1 

posto no art . 22 . Oficie-se ao DETRAN, autorizando o autor 
alienar a terceiros o·veiculo . Com suporte no art.l25,I,do 
CÓdigo de Processo Civil, determino ao autor apresente nos 
autos o valor estimativo do veiculo apreendido, como ainda 
o saldo da conta devedora da ré, relativo ao bem financia
do. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, mul
ta contratual e honor~rios advocatÍcios que arbitro em 10% 
sobre o valor da divida, conforme SÚmula 616 do STF.Com o 
trânsito em julgado, procedam-se as anotaçÕes de estilo, e 
a baixa na distríbuição.P. R.I. Em, 21.03.95." 

PROCESSO N2 979/93 . - EXECUÇÃO FORÇADA - Reqte: N.G.CORRÊ, 
(Adv. Dr. Marcelo Cardoso Nassar) Reqdo: COMPANHIA DE ÁGUA 
E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA(Adv. Dr.Antonio Cri stino Mendes) 
DESPACHO: " Diga a autora. Em, 20.03.95." 

PROCESSO N2 1350/95. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA - Reqte:~ 
RIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS CHAGAS(Adv. Drs. Francineudo Ha~ 
ques e ~anoel Cardoso. Reado: JURACI DA SILVA TEIXEIRA. ' 

DESPACHO: " Diga o subscritor da petição retro a que titulo 
veio aos autos. Em, 17.03.95. 

PROCESSO N2 1584/94. - DISSOLUÇÃO 'DE SOCIEDADE DE FATO -Re
qtc: LUCIVAL DO NASCIMENTO ROSA (Adv. Dr. Cesar Souza Melo ' 

Reqdo: IVONETE DO SOCORRO DA SILVA(Adv. Dra. Telma Terezi
nha da Silva Costa) DESPACHO: "Junte-se. Designe audiência. 
Em, 15.03.95. DESIGNAÇAO: Fica designado o dia 19 de abril 
de 1.995, ~s 09:00 para audiência de instrução e julgamen
to. 

PROCESSO N21434/94. - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -R!:_ 
querente: JOEU!A SUELI RODRIGU&S DA SILVA(Adv. Dr. Antonio 
Fernando da Silva e Silva) Reado: EQUAT~-EQUADM CONST. E 

llPAg. 

OO!àRCIO LTDA. DESPACI«>: " Di&a a exequente, pena de extl!! 
ção. Ea, 17.03.95. " 

PROCESSO N2 o68/91. - EXECUÇÃO - Reqte: CIA ITAÚ DE INVES
TIMENTO, CREDITO E FINANCIAMENTO (Adv. Ora. Sulamir de Al
meida) Reqdo: R.H. CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO,NI!: 
DE CECILIANO SAIITIIDO e LÁZARO PELAES PANTOJA(Adv.Dra_. Lu·e 
ci Keire Silva do Nasci.Jiento) l)ESPACHO:" Sobre a certid~o 1 

de fls. 63-V, diga a exequente. Em, 21.10.95." 

PROCESSO N2 1160/93. - EXECUÇÃO FORÇADA - Reqte: HARLIZA 
GERMANO GERMANO TENÓRIO RODRIGUES(Adv. Dr&. Eraldo Alves 
Correia e José Antonio Thomaz ~eto) Reqdo: VALDENIRA DO. 
SAIITOS CABRAL • DESPACHO:" Forneça a exequente os meios 
para a re•oção. Em, 17.03.95." 

PROCESSO N2 1622/95. - EXECUÇÃO FISCAL - Reqte: A FAZENDA 
Publica do estado do amapÁ(Adv. Dr. ·Pedro José de SouzaJ 
Reqdo: RAIMUNDO GERMANO DOS SANTOS PANTOJA. DESPACHO:"S:IJD 
como requer pelo prazo de noventa dias. Em, 21.03.95." 

PROCESSO N2 790/92 - INDENIZAÇÃO - Reqte: MARIA SÔNIA DA 
STLVA BRAZ (Adv. Dr.Harcelo Cardosv Nassar) Reqdo: GOVER= 
NO DO ESTADO DO AHAPÁ(Adv. Dr. Pall-Lard Bentes da S~va) , 
DESPACHO:" Se tempestivo, recebo~ parte contraria para 
contra-arrazoar, no prazo legal. Em, 15.03.95." 

O presente expediente será publicado na 

forma da lei e afixado em lugar de costurn~. Dado e pas~
do nesta cidade de Macapá, aos vinte e tres dias do mes 
de março de mil novecentos e noventa e cinco. 

ENitDA CQ ;J~ZA WOS 

Chefe de S:~itaria 
EDITAL DE INl'IM.o\Çh> 

Prazo: 60 dias 

DE: JOO AGUIAR pE OUVEIRA, brasileiro, solteiro, pintor, 
filho de Joao Cruz de Oliveira e Valdani.ra Aguiar de 
Oliveira e MARIA 00 SOCORRO AGITAR DE OUVEIRA, brasi
leira, solteira, danéstica, filha de João Cruz de 
Oliveira e Valdomira Aguiar de Oliveira. 

FINALIDADE: Intinação para cophecimento de sentença pr.ola
tada por este Juizo em 24.02.95, nos autos do 
Processo Crime n2 00.074. 

SENTEN;A: "Diante do exposto, do que mais dos autos constan 
e do ·Jivre convencimento que formo, .JtJiro PAOCIALMENrE 
PROCEDEN1'E a denúncia para o fim de absolver o réu 
WANDERlEY <n>TA PIMENI'EL, por insuficiência de provas, nos 
termos do artigo 386, irx:iso VI, do CÓdigo de Processo 
Penal, e COODFNAR os réus Jokl AGITAR DE Ol.I'JEffiA e MARIA 
00 SOOJRRO AGUIAR DE OLIVEIRA as sançoes do artigo I6dã 
Lei 6.:?1.58/76, ~saneio a fixaçao da pena. 
Os réus, à ausência de docunentos que digan o contrário, 
são primários, errbora registre o acusado Jokl AGITAR 
diversos indiciamentos (fls. 35 e 36). 
f.1r1 atendimento às diretrizes traçadas no, artigo 52 do 
Codigo _Penal e por entender suficiente a reprovaçao e 
prevença~ d~ crime praticado, fixo-~s a pena privativa de 
liberdade em S• ~u minimo legal, isto e, em seis ( 06) meses 
de de~, e a pma pecun~ária de vinte (20) dias-nulta, 
à razãc , c:1da dia, de 1/::JJ (lJ!l trigésimo) do salário mini.mo 
vigente à époc~ do f~to (fevereiro/91)~ atuali~ados, quando 
do pagamento, pelos indices de correçao monetaria , toman
do-as, assim, definitivas. 
Fixo o regime aberto para o cunprimento inicial da pena 
constritiva dt liberdade. 
PÇr outro lado, presentes os requisitos do artigo 44 do 
Codigo Penal, SUBSTI'lUJ a pena restritiva de liberdade em 
restritiva de dire:to, consi~tente na prestação de serviços 
a carunidade, pelo rresmo periodo (06 mes~s), em prograrnél§ e 
entidades a serem designados pelo Juizo das Execuçoes 
Penais, preferencialm:nte em instituições ligadas à preven
ção e recuperação de drogas e afins, d!! forma ~ possibili
tar aos reus que, concani tantemente a purgaçao da pena, 
abandonem o nefasto uso de substâncias entorpecentes. 
Arcarão os apenados cem as custas do processo, à razão, 
cada lJ!l, de 25% de seu total, já que absolvido 1..111 dos 
acusados e extinta a punibilidade de outro. 
ApÓs o t[ânsi to em julgado, procedam-se as anotações e 
comunicaçoes de praxe, inclusive o lançamento dns nomes dos 
reus no rol dÇ!S culpados, a expedição de Cartas de S~ntença 
e a carunicaçao a que alude artigo 40 da lei Antitoxicos. 
P.R .I. Macapá-Ap, 24 .02 .95. SUELI PEREIRA PINI. Juiza de 
Direito." 

SEDE 00 JUÍZO: FÓrum de Macapá, 5~ Vara Criminal, Av. FAB, 
nQ 1737 -Santa Rita. 

Macapá-Ap, 22 de março de 1. 995. 

~~~~ 
Juiz de Direito Substituto. 

.EDITAL DE INI'~ 
Prazo: 60 dias 

DE: JmOORQ FERREIRA FARIAS, vulgo "Bira" ou "Biricão", 
brasileiro, solteiro, marceneiro, filho de Lucianc 
Ferreira Far1as e Raimunda Nonato Farias. 

FINALIDADE: Intimação para cophecimento de sentença prola
tada por este Juizo em 27.02.95, nos autos do 
Processo Crime n2 00.881. 

SENI'El'ÇA: "Diante do exposto, do que mais dos autos consta 
e do livre convencimento que formo, JUL(X) PRCCEDENl'E a 
denúncia e COODOO o réu JmOORO FERREIRA FARIAS corro 
incurso às sanções do artigo 132 do Codigo Penal, passando 
à fixação da ~na. _ 

I o réu, à ausencia de documentos nos autos nao produzidgs 
• pela Acusação, é primário, registrandÇ> indiciamentos prete
ri tos por delitos contra o patrinonio (fls. 18), _que, 
tÇ!davia, não serão sopesado~ corro maus anc~entes, ja que 
'180 trazidos aos autos a noticia de condenaçao. • 
Em análise às diretrizes traçadas no ~ 59 do Cod1go 
Penal, em çspecial a culpabilidade que restou ~strada, 
tendo o reu agido can alto grau de repl'O'o(açao, quando, 
intlutável, era-lhe exiglvel .Wldt.lta diversa; a sua persona-



~acapá, 24-03-95 

!idade que se reve l eu insens:i ve 1 moralmente , porquanto 
i ndemonstradas a c2nsciênci a dq erro e a auto- censura; aos 
motivos e ci,rclUlstanci,as que nao lhes favorece e, por fim, 
ao comportarr.~n~o da vitima ~ue em nada contribuiu ao agir 
criminoso _do reu , fixo-lhe a pena-base; em ci nco {05 ) meses 
~ detençao, a qual tomo definitiva a mingua de circlUls
tancias legais ou causas modificadoras da dosimetria, a ser 
cumprida em regime aberto, j á que nem todas as c ircw'lstân-
cias judiciais o desfavorece. · 
ApÓs o t_rânsito em julgado, procedam-se as anotaçÕes ~ 
COITIJI1icaçoes de_ estilo, expedindo-se Carta de Sentença a 
Vara das Execuçoes Penais e lançando-se o nome do apenado 
no rol dos culpados . 
Cus tas ex l ege . P. R.I. Macapá-Ap, 27.02.95. SUELI PEREIRA 
PINI. Juiza de Direito" . 

SEDE DO JUÍZO : FÓrum de t~acapá, 5! Vara Criminal , Av . FAB, 
nR 1737 - Santa Ri ta. 

Macapá-Ap, 22 de março ~ 1.995. 

~.t~ 
Juiz de Direi to 

EDITAL DE INI'IMAÇÃO 
Prazo: 90 dias 

DE: JOOAS IRENÍSIO SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
ex- policial militar, filho de Anisio Rodrigues da Silva 
e Irene Soares da Silva. 

FINALIDADE: Intimação para cophecimento de sentença prola
' t ada por eSte Juizo em 28 .02 . 95 , nos autos do 

Processo Crime n2 01 . 153. 

SENl'EliÇA: "Diante de todo o exposto , de quanto há nos autos 
e do livre convenc imento que formo, JULGO PROCEDENTE a 
denÚncia e CONDENO o réu JONAS I.RENÍSIO SOARES DA SILVA 
cçmo incurso às. sançÕes do artigo 129, §12, inciso III, do 
Codigo Penal , ja que concorrendo duas qualificadoras em um 
mesmo tipo penal, como é o caso "sub examine", só uma delas 
deve incidir, servindo a outra como agravante comum dela, a 
ser aferida na pena-base . 
O réu , segundo os autos é tecnicamente primário. 
Em a!')áli,se às diretrizes no artigo 59, do CÓdigo pe~ , 
isto e , a cul pabilidade que restou cgmprovada, tendo o,reu , 
agido com alto grau de reprovaçao qua1do, imputavel, 
era-lhe plenamente exigivel contiuta diversa; aos anteceden
tes ,que na hipÓtese não devem pesar como maus , já Q\!E 
inqueri tos e p~essos em curso, assim como condenaçêo 
anterior ainda nao confirmada e fatos supervenientes, nao 
devem ser considerados (RT 586/338, RT 610/384, TACRSP, 
;JUU;ADOS 78/14); à sua conduta social que tenho como 
péssima, j~ que não integrado ao t r abalho e à yida 
familiar ; a sua personalidade que se mostra insensí ve l 
moralmente, com tendênc~a voltada à prátic§l criminosa, 
estando a responder por barbaro cr ime de honicidio pratica
do em novembro/93 , onde ceifou a vi da de uma mulher 
grávida, achando-se foragido da Penitenciári a do Estado; 
aos motivos, circlUlstâncias e conseauências do crime em 
cotejo que, confonne analisados no cÕrpo ceste "decisum", 
não lhes (avorece em nada e , por fim, ao comportamento da 
infausta ~itiwa que em absolutamente nada contribuiu para o 
agir do reu , FIXO-lliE a pena-base em dois (02) anos e seis 
(06) ~~Eses de reclusão, a qual agravo em mais · sei s (06) 
mr;ses porque cometido o delito por motiyo mais do que 
futil , eis que aflorado dos autos que o reu , nas circlUls
tâncias dadas , praticou o delito sob pretexto desproposita
do, isto é, sem um móvel de importância, tornando-a, assim1 
definitiva em três (03) anos de reclusão, em face a 
inocorrência de circlUlstâncias l egais outras ou causas 
modificadoras da dosi~etria . 
À vista de as circu'lstâncias judiciais nao favorecem o 
apenado, determino seja a pena inicialmente cumprida sob o 
regi!IE semi - aberto (artigo 35, do CP) . 
Expeça- se mandado de prisão, não se facultando ao apenado 
apelar em liberdade, posto que demonstrado desvi o de 
c~portamento moral, revelador de insensibilidade e malva
dez , circunstâncias denurciadoras de periculosidade. 
ApÓs o t_râns ito em julgado, procedam-se as anotaçÕes e 
COIJlUI1icaçoes de _praxe , expedindo- se Carta ::le Sentença ao 
Juizo das Execuçoes Penais e lançando- se o nome do reu no 
rol dos culpados . 
Custas "ex lege" . P.R.I. (inclu,sive a v:Í. tirna) . Macapá-Ap, 
213 .02 .95 . SUELI PEREIRA PINI. Juiza de Di reiw." 

SEDE DO JUÍZO : FÓrum de Macapá , 5 ~ Vara Criminal, Av . FAB , 

n~ 1737 - Santa Rita. 

Macapá-Ap, 21 de março de 1.995. 

jl!NEDITOJUAIS ·r: 
' l;I!T~.~ 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASÀMENTO 

O Oficial do Cartório. Civil de Casame':JtO desta Cidade de Macapá
Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do Brasil, faz saber que pretendem se 
casar: NILSON AMOR.IM DE LIMA e MARIA GRACINDA DE 
FREITAS LEITE. 

Ele é filho de Francisca Amorim de Lima. 

Ela é filha de Leoncia de Fr~itas Leite. 

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

·Macapá, 21 de março de 1995 

SÓNIA REGINA SENA DE ALM:EIDA 
Escrevente A~<torizada 

DIÁRIO OFICIAL 

Conforme Norma Estatutári~, da Lei nG 
8.906/94 1 torno pÚblico que requereu inscrição ORIGINÁRIA , 
no I)Jadro da Ordem dos Advogados do Brusil.-Secção do Estado 
do AmapÓ, a Bach5rel JA'JE OOS SIWTOS PIC!li<ÇO. 

l.tlcapá- AP, 23 de março de 1995 . 

~.d,O/~ •• 
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Resumo do Estatuto do Sindicato dos Zmpre~ados no 
Jomércio do TerritÓrio Federal do Acapá, o Sindica 
to dos Bmpr ezados no ~omércio do TerritÓrio Fede -
ral do Amapá,pessoa jurÍdica tem direitos priva dos 
de f ins não lucrativos, com sede foro na cidade de 
i:~acapá 1'erri tório Fede ral do Amapá, na Av, Iracema 
Jarvão Hunes, 644, o qual durará por prazo i ndeter 
~inado, caberá à diretoria c omposta de cinco aem -
bros efetivos e cinco suplen tes, nendo um del es d i ' 
retor pr esidente , sÓcio efetivo por três anop, per 
mitida a reel eição , Representar o Sindicato judi ~ 
c i al e extra judicial, ativa ou passivamente, ,~ re 
forma desse estatuto poderá ser feita em i; ssemblé.t? 
}eral 2xtraordinári a, ·especialmente convocada para 
este fim com a presença de 2/3 dos sócios, Os só -
c i os não r espondem subsi d i ariamente pelas obri0a -
çoes soc i a i s.O sindicato se extin~uirá nos casos • 
d e l ei ou por deliberação dos oÓcios,ec cnso de WB 
solução do sindico. to o ,;1a trimônio social c e r ever
terá ec benefÍcio da ?ederação dos •.rrabalhadores • 
no :::omércio do ;,;s tado do ?ará e .~oaoá • .::.scolhi do oe 
l a i>ssembléia '}eral o Sindica to foi- fu.n;iclclo no dia 
.::J4 de a ,1ooto de 1959 presidente: Vice:1te da Concei 
ção Rocha de :.laeida . c•os: O JJresente estatuto con 
tém C8 (oito)caví tulo n e •\ 13 {quarenta e oito)arti -

r;os . .;tc0:~~~-,f~~;;ncd:igl- rç'R~· a: e I]{;; i da 

-'·9. eqfll.~1't - · 1 
~ l ·' ' ,___/ 

,. 

!te fo r n:ula ção elo ~statuto do Sindicuto do:J :'Errmre·ra 
clos no :;omércio do 1'erri tÓri o ?cderal do L,a;Já, '"'Je 
:1ooinac;-ão : .::indi N to dos :::rai.Ja lhc.dorcs no ·; o~1él'ciÕ 
de L:e.cc.pá ..... st!.ido do ,;1nu.p:í .... ici: :-f·c t;c~:t.:::ç2o : J'(~i,ll"Csen 
tu todos os trabalhadol'es cio l~riociro c uo !:" ;umlÕ 
r.;ru;:>o no plano d"- 0onfederaçeo ::2..cio:10.l <lo!: .'re. c:il 

lhador~s ~o ~omércio. Oomércio v::lre,)i:::t:.:, l c ji:.,tn • 
el o coUJcrc:Lo "estabeleci 1!l;;ntos oe tecidos c vestuá 
rios , coaércio varejista de c;eneros alir.J.:::ntÍcioo • 
ie ma~erio. l elétrico c apa r e lho s eletrocior.JécticoG, 
<:e ve:LcLüo s, de peças e acessórios ya2'<! ·;cículo:::. 
. essoa jurÍdica de direito privado de :i~s n~o lu
crativos com sede prÓpria na Av , Irnccr:1:J. J.c.rvão ::u 
~cs r;º ~ 6·\11 e fÓro ~esta cida de de :.:aca.tJ~ l,;stado d Õ 
• 1 ~apa, .... c;ual durara por prazo i ndeterminado, )aoe 
ra a c iretoria , composta por dez me~bros efe t i vos • 
e de~ ~Ll!)lentes sendo um deles o cliretor-pres iclen 
te~s~c:L o efetivo por quatro ~nos, perEitida a ree -
: e :L?ao . representar o Sindic::lto j udic i a l ou extra ' 
JUd :Lc :Lal a tiva ou pa ssi vanente,3sta tuto:csse es t a 
tuto contém 06 (sei s)capítulos e 93 (noventa e tns 
"-rti,;os) . Ileformulado atr avés de c onvocação de As 
E?embléia }oral , edital publicad o dia 01. 09.93 D o 
d .. 4- d , ' • ' 
. o ~: vS o do :.mllpa , re c.liz~do no dia 03 ue s e tem -
oro ce 1993. ;, r e fore1a desse es t atuto ooderá ser • 
feita en :, sscmol éia Geral Extraon1im1ria, especial
mente ,c onvocada para este fim com a 1)resença de 2/3 
os socios . Os sócios não respondem subs i diariamen 
óe.p~las obri ;ações sociaio, O sindicato se extin : 
·uua nos casos de l ei ou por deliberação dos só _ 
~os,em.caso d~ dissolução do s i ndicato o patrimô
:LO soc:1al sera revertido par a a Federação dos Tra 
a lhador es no Comérci o do Estado do Pará e Amapá -
~scolhido pel a Ass embíéia Geral. ' 

Vice~ , Almeida 
r.:aca pá- Ap, 23 de m~a de 1995 , 

~/~ (t 

' I ÓRGÃOS FEDERAIS [' 
' !:.: ~;&,' ~},A;·•:~:Jt~' ' ·,' lj.·"' ,,.,,. 

--

'MINISTÉRIO DA Ar*IINI STRAÇÃO FEDERAL E REFOru~ DO ESTADO 
SECRETARIA-EXEClJI'IVA 

PORTARIA N2 256 de 21 de fevereiro de 1. 995 . 

~ A SECRETÁRIA-EXEClJI'IVA DO MINISTÉRIO DA ADi'o!INISTRA 
ÇAO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO, no uso da atribuição que 
J.he confere !'I Portaria nv 202 , de 14 de fevereiro de 1995, 
publicada no D.O.U, de 15 de fevereiro de 1995 tendo em 

~_yista o artigo 12 , i tP.m III, RESOLVE: ' 
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Art. l ~ Constituir Comissão de Processo A<ininistra 
tivo Disciplinar, nos tenros dos artigos 143 e 149 da Lei 
nv 8 .112/90, compost? pelos servidores LTIMJ~ TEoFANES 
SEABRA DO ROOÁRIO, Medico, CARLa::i RINAUXl Mn1EIRA MAR 
'l'lllS, Enfe~iro e ElJSCW DA 00\'CEIÇÃO DE sa.&\, Datilogra 
fo, toÇos 1ntegrantes do Qyadro de Pessoal do Extintõ 
Te~ritorio Federal do Amapa, para , sob presidência do pri 
melro apurar irregularidades envolvendo servidor fedsral-;
objeto do processo nR 28790.004413/94-0G. 

Art. gv Estabelecer o prazo de 60 ( sessenta ) dias 
para conclusao do processo disc iplinar. 

A[t. 32 Esta Portaria entra en vigor na data de sua 
publicaçao. 

ClÁUDIA MARIA COSTIN 

MINIS'rÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO 
SECRETARIA-EXECUTIVA 

PORTARIA ~ 2 262 de 21 de fevereiro de 1.995. 

~ A SECRETÁRIA- EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRA 
ÇAO FEDERAL E REFO~~ DO ESTADO, no uso da atribuição que 
lhe confere a Por:aria n2 202, de 14 de fevereiro de 1995 
publicada no D.O.U , de 15 de fevereiro de 1995 tendo e~ 
vista o artigo 12 , i tem III, RESOLVE: ' 

Art . 12 Constituir Comissão de Processo Administra 
tivo Discipl inar, nos termos dos artigos 143 e 149, da Lei 
n2 8.112/90, corrposta pelos servidores JORGE UBIRAJARA NU 
NESD~ PA!JLA,Economista , RiJBSCl!V GOUVEIA DE BRI'l'O, Agente 
Ad~1n1strat1vo 1 todos integrantes do Quadro de Pessoal do 
Extinto Territorio Federal do Amapá, para, sob a presidên 
cia do primei ro , apurar irregularidades envolvendo servi 
dores federais, otjeto do processo nº 28710.000506/94-30.-

Art . ge Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias 
para conclusao do processo disciplinar. 

A[t. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicaçao. 

ClÁUDIA MARIA COSTIN 

11liNISTÉRIO DA ADfHNISTRAÇÃO FEDERAL E REFORHA DO ESTADO 
SEC~ARIA-EXECUTIVA 

PCRTARIA N2 270 de 21 de fevereiro de 1.995. 

~ A SECRETÁRIA-EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRA 
CAO FEDERAL E REFOPMA DO ESTADO, no uso da atribuição qu~ 
lhe confere a Portaria n2 202, de 14 de fevereiro de 1995~ 
publicada· no D.O.U, de 15 de fevereiro de 1995 tendo e~ 
vista o artigo 12, item III, RESOLVE: ' 

Art. 12 Constituir Comissão de Processo Administra 
t ivo Disciplinar, nos termos dos artigos 143 e 149, da Lei 
n2 8.112/90 , composta pelos servidores MARIA GORETE ANDRA 
DE BEZERRA, Enfermei ra, CARLOS RINAUXl NCGUEIRA MARTINS En 
f~rmeiro e AlVA CRISTINA DOS SANl'OS CX».x:EIÇÃO f.IXJRA, ~I 
l1ar de Enfermage~, todos integrantes do QUadro de Pessoal 
d~ Extinto Territorio Federal do Amapá, para, sob a presi 
dencia da primeira, apurar irregularidades envolvendo ser 
vidor federal, objeto do processo nº 28770.004526/94-93. -

Art. g2 Estabelecer o prazo de l.lO (sessenta) r~ · f' 

para conclusao do prccesso disciplinar. 
A[t . 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicaçao . 

ClÁUDIA t~IA COSTIN 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO 
SECRETARIA EXECUTIVA 

PORTARIA N9 33 7, DE 02 DE MARÇO DE 1995 

A SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA ADI11NIS 
TRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO , no uso da a tribu1 
ç!io que lhe aonfer e a Portaria nP 202 , de 14.•02.·95, pÜ 
bliaada no D.•o .. u .. , de 15.•02.•95 , tendo em vista o ar tigÕ 
1P , item III , RESOLVE: 

Art.1 1 P Constituir Comissão de P:roaesso Adminis 
trat·iuo DiscipZinaP, nos termos do~ artigos 143 e 149-; 
da Lei n 9 8.•112/90 , aomposta pelos servidores ELIETE DO 
SOCORRO GUEDES BRAGA , Esarivâ de Policia, WA LFREDO MOU 
RA DE AZEVEDO COSTJ , Agente de PoUcia, e ANTONIO DE 
OLIVEIRA MIRELES, !.gente de Policia, todos inte{Jl'antes 
do Quadro de Pessoal do extinto TerritÓrio Federa l do 
Amapá, para, sob a presidência do primeiro , apurar irre 
gular idades envolvento serv·~dor federa l, objeto do PI'Õ 
cesso nP 04000.•012530/94- 13.• -

Art.1 2P Es tabelecer o prazo de 60 (sessenta) 
dias pal'a conclusão do processo discipUnar •. 

Art.• 3P Esta Portaria entra em vigol' na data de 
sua publicação.· 

C!,AUDIA MARIA COSTIII 

IINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO 
SECRETARIA EXECUTIVA 

PORTARIA NP 272, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1995 

A SECRETARIA EXECUTI VA DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRA 
ÇÀO FEDERAL E REFORUA DO l:'STADO, no uso da atl'ibuiçãô 
que lhe confel'e a Portaria n9 202 , de 14~02J95 , publieada 
no D.•o.•U.•, de 15.• 02.•95, tendo em vista o artigo JP , item 
III, RESOLVE: 

ART.• 1!1 Constitui!' Comissão de Processo Administl'a 
tivo Disciplinai', nos tel'mos doa artigos 143 e 149, áã 
Lei n!' 8.1112/90 , c omposta pelos Gervidores RAIMUNDO MON 
TE DI:' OLIV8IRA , DatilÓgrafo , FRANCISCO FERREIRA DO RASCl 
f.fEfiTO; Agente Administrativo, a ZOZIMAR OLIVEIRA DA SiL 
VA, Dat iLÓgrafo , t odos i nte(Jl•antes do Quadro de Pessoal 

1do ~xtinto Tel'l'itÓrio Federal do Amapá, para, sob a pl'e 
sidencia do pl'imeil'o, apul'ar il'regularidades envoLvendo
sei'Vidol' federal, objeto do Processo n!' 28770.•002312/91-
76., 

· A•·•t.l 29 Estabe~eoel'. o pl'aso de 60 (s e ssenta) dias 
pal'a oonoluslio do processo disciplinar,, . 

Az>t.• (i!! C.'sta Portaria entra em vigol' fia data de sua 
publicaçlio .• 

CLAUDIA ~úLRIA COSTIN 


	

