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LEIS 

LEI N° 0196 DE 28 DE março DE 1995. 

Dispõe sobre a Criação de Cargos no Quadro de 
Serventuários da Justiça do Estado do Amapá e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ 
FAÇO SABER QUE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

' I 

AMAPA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - Ficam criados os seguintes cargos para atendimento das 
necessidades dos Juizados da Infância e da Juventude, distribuídos na seguinte forma: 

1 - Comissários -Códigos TGAP-055, Nível NM-505: 

10 (dez) Cargos para a Comarca de Macapá; 

05 (cinco) Cargos para a Comarca de Santana; 

02 (dois) Cargos para a Comarca de Laranjal do Jari; 

OI (um) Cargo para a Comarca de Mazagão; 

OI (um) Cargo para a Comarca de Ferreira Gomes; 

OI (um) Cargo para a Comarca de Amapá; 

OI (um) Cargo para a Comarca de Serra do Navio; 

OI (um) Cargo para a Comarca de Tartarugalzinho; 

O I (um) Cargo para a Comarca de Calçoene; 

OI (um) Cargo para a Comarca de Oiapoque. 

11- Psicólogos - Código TGAP - 04, Nível NS-405: 

OI (um) Cargo para a Comarca de Santana; 

OI (um) Cargo para a Comarca de Laranjal do Jari 

111 - Assistente Social - Código TGAP. Nível NS-406: 

OI (um) Cargo para a Comarca de Santana; 

OI (um) Cargo para a Comarca de Laranjal do Jari 

Art. 2° ~ Fi_ca alterado o Decret~ (N) n° 0070, de 15 de maio de 1991, 
no que tange ao quantitativo dos ~argos de P.stcólogo e Assistente Social, criados por 
seu Anexo V, sendo que, os refendos cargos Já constantes desse Anexo são destinados 
à Comarca de Macapá. 

. Art. 3° - Os cargos de Comissários são privativos de portadores de 
certtcados de conclusão de cursos do 2° grau. 

. . A~. 4° - Os Comissários terão vencimentos idênticos aos Auxiliares 
ludtcárws, prevtsto no Anexo TI, do Decreto (N) n° 0070, de 15 de maio de 1991. 

.. _ .Art •. 5° -Os ocupantes dos cargos previstos nesta Lei, após empossados 
restdtrao obngatonamente, nas sedes das Comarcas para as quais forem lotados. ' 

Art. 6° - As d.espesas de.correntes da aplicação desta Lei serão atendidas 
pelos r~cursos orçamentános própnos do Poder Judiciário sup1ementados se 
necessános. ' 

t 

. . Art. 7° - ~ta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as dtspostções em contráno. 

Macapá, 28 de março de 1995. 

LEI No 0197 DE 28 DE HARÇlJ DE 1995 

O Governador do Estado do Amapá, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

.4rt. I 0 
- Fica alterada a lotação básica do Grupo Magistério; do 

Grupo Fisca/izaçâo e Arrrcadaçâo; do Grupo Pu/feia Civil; do Grupo Administrativo e 

do Grupo de Nalllreza Especial, constantes no anexo V do Decreto (N) n° 0319, de 18 

~ de owubro de 1991, que pas1·a a vigorar conforme o anexo desta Lei. 

Art. 2 ° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° - Re~·ogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP. :>8 de março de 1995 

Joào Alberto Rodrigues Capiberibe 
Governador 

Anexo da Lei 11 ° 0197 de 28 de março de 1995 

GRUPO MAGISTÉRIO ...................... ........... .................................. 3.900 vagas 

Especialista em Educação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 600 

GRUPO FISCALIZAÇÃO E ARRECWAÇÃO .................... ...... ............ . 200 vagas 

Auxiliar de Fiscal ....................................... 140 

Fiscal de Tributos ........... ... ........................... 60 

GRUPO POLICIA CIVIL .................................................................. 685 vagas 

NÍVEL SUPERIOR: 

Delegado de Polícia ... .... .... .... ... ............. , . . . .. . 80 

Médico Legista .. .. . . .. . ... . ... . . .. . . ... .. .. .. . .. ....... .. IO 

Perito Criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

NÍVEL MÉDIO: 

Agente de PoUcia ..... .................... ............... 360 

Auxiliar de Perito Criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Datiloscopista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 30 

Escrivão de Pollcw . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Guarda de Presúiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 80 
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GRUPO ADMINISTRATIVO .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. . 2.460 vagas . . 
Nível Básico .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 760 

Nfvel Médio ........................................... :. 1.100 

Nível Superior .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 600 

GRUPO DE NATUREZA ESPECIAL .............................................. 110 vagas 

Capitão de Cabotagem ...... ................ ............ 02 

Capitão Fluvial .......... .............. .................... 09 

Condutor Motorista .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 12 

Contra mestre Fluvial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 06 

· Marinheiro Fluvial .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 

Marinheiro Fluvial de Máquinas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 22 

Mestre Fluvial .................................... ......... 12 

Piloto de Aeronave .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. OS 

Piloto Fluvial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 18 

Supervisor de Máquinas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 

DECRETOS 

DECRETO N° . 0433 DE 27 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 Laércio Marques Pantoja, Dire tor do Departaf!Jento de 
Administração Financeira, Código CD_S-2, para exercer acumu/attvamente 
e em substituição, o cargo de Secretáno de Estado da Fazenda, durante o 
impedimento do respectivo titular, no perfodo de 03 a 05 de abril do corrente. 

Macapá, 27 de março de 1995 

* Republicado por haver saldo can incorreções . 

DECRETO de 2e de março de 19 95. 
J 

{) (/()tfet<'l(aelo~ elo f!taátJ do lllf(,a;rJ, l'.~a.:-:.c.o das atribuições 

que lne são conferidas p&1o arti go 1191 Inciso XXII, da Oonstituição de F.stado do 

~~apá, e Qe acordo com o artigo 44, da Lei no OC66, de 03 d€ maio d€ 1993 e , tendo 

em ·,,ista o qu.e consta do Processo no 28E40 .0014-97Í95-SEEC, 

2 E S O L 1f E : 

:::Xon~rar , a pedido , JOAQUIM CLE!illi'IE DA SILVA FILHO, do cargo de 

Professor de Ens!.r.o o ~ 1 Q e 20 Graus, Classe "C", Ref. 1, do Quadro de Pessoal Ci 

vil do Governo do Estado de Amapá , a contar de 01 de fevereiro de 1995 . 

i·íacapá(A.P) , em 28 de março de 1995 . 

,--.,.__;..'""""o·' Rõmfr~I.Bb · 
Governador· 

DECRETO N~ 0437 de 28 de março de 19 95. 

_ {) tlot~-et<'l(aelot<- elo 5ta~tJ do 11/f(,af!.á, u~~o~ das atribuiçÕes 
que lhe sao conferid~ pelo arti go 119, lnClSO XXII , da Const1tu1çao do Estado do 
Amapá, e de acordo com o artigo 44, da Lei n2 0066, de 03 de maio de 1993 e , tendo 
em vis ta o que consta do Processo n2 28790.000137/95- SEAD, 

RE SOLV -E 

Exonerar, a pedido, GIOVANY ELIZABE'IH SOUZA !IIATOS, do cargo de As

sistente Social , padrão 05, subgrupo NS , do Quadro de Pessoal Civil do Governo do 

Estado do Amapá, a contar de 30 de janeiro de 1995 . 

~1acapá-AP, 28 de março de 1995. 

~~~~-JOAO' RODRW IFS CAPJ.BERIBE 
GOVERNA!XJR 

DECRETO N~ 0438 de 28 de março de 1995. 

{) (}pv-et<-l(aelot<- elo &tado do 11/fe.tlt/XÍ usando das atribuiçÕes 
que ~he. são conferi~ pelo artigo 119, inciso XXII, da í'Q;rist iuição do Est a:lo do 

.Amapa, e de acory:~o com o artigo 44, da Lei n2 0066 , de 03 de maio de 1993 e, tendo 
em vista o que consta do Processo n2 28790.000136/SEAD, 

R E SO LVE: 

Exonerar, a pedido, ANGELA liiARINA MATOS DE CASTRO, do cargo de As

sistente Social , padrão 05 , subgrupo NS, do Oladro de Pessoo.l Civil do Goverm do 

Estado do Amapá, a contar de 18 de janeiro de 1995. 

DECRETO 

l'iacapá, 28 de março de 1995. 

-.....___,__--- L-~
TO RODRIGUES CA{'I BERIBE 

OJ\IERNAJX)R , 

N~ o439 de 28 de março de 19 95. 

_ {) ~tfe~l(aelo~ elo &~a~tJ do ll~te-at_d, ~ando~ das atribuiçÕes 
que lhe sao conferidas pelo artlgo 119, lnclso XXII , da Constltuiçao do Estado do 
Amapá, e' de acordo com o artigo 44, da Lei n2 0066, de 03 de maio de 1993 e , tendo 
em vista o que consta do Processo n2 28790.000170/95-SEAD, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, NElliiA OORIAN CAVALCAi'-lTE DE SOUSA,· do cargo de 

Especialista em Educação-Supervisor, classe "A", padrão NS-05 , do Quadro de Pes

soal Civil do Governo do Estado do Amapá, a contar de 23 de ja1eiro de 1995. 

r-:acapá- AP, 28 de ma r ço de 1995. 

~~L-~· 
~:~:s CAPIB~-~ 

DECRETO N~ 0440 de 28 de março de 1995. 

{) (}ptfet"l(aelot<- elo &tacl() cl() lf!H4-;:á_
1 
usando~ das atribuiçÕes 

que l he são conferidr~ pelo artigo 119 , inciso XXII, da Constituiçao do Estado do 
Amapá, e de acordo com o artigo 44, da Lei n2 0066, de 03 de maio de 1993 e , tendo 
em vista o que consta do Processo n2 28790.000020/95-SEAD, 

RESOLVE: 

Exonerar , a pedido, WClANA FARIAS DE OLIVEIRA, do cargo de Profe~ 

sor de Ensino de 12 Grau, classe "A", referência 01, do Qua:iro de Pessoal C i v 11 do 

Governo do Estado do Amapá, a contar de 28 de dezembro de 1994 . 

_DECRETO 

fv'18.capá-Ap, 28 de março de 1995. 

~~-- '----- I 
ERTO RODRIGUES CAPIB~ 

GOVERNADOR 

de 28 de março de 19 95· 

{) f!()ffet<'l(aelot<- r/o &tado cltJ lflf(,a/!d, usando~ das atribuiçÕes 
que l he são conferi~ pelo artigo 119 , inciso XXII , da Constltul çao do Estado do 
Amapá, e de acordo com 0 artigo 44 , da Lei n2 0066, de 03 de maio de 1993 e , tendo 
em vista o que consta do Processo n2 28840.000133/SEEC, 

ESTADO DO MIAPÁ 
DIÁRIO OFIC.IA1. 
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R E S O L V E: 

Exonerar, a pedido, JOSÉ RAIMUNOO ALVES PEREIRA, do cargo de Pro-

fessor de Ensino de 12 Grau, classe "A" , referência 01, do O-ladro de Pessoal Ci 

vil do Governo do Estado do Amapá, a cootar de 06 de janeiro de 1995. 

Macapá-AP, 28 de março de 1995. 

DECRETO N~ 044 2 de 28 de março de 19 95. 

(} tldtfel"l(alo!" lo fitarfd fÚ lfMjJá
1 

usando das ai.ribuiçÕes 

que lhe ~ão conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII, da Constituiç~r. do Estado do 

Amapá, e de acordo com o artigo 44 , da Üli no 0066 , de 03 de maio de 1993 e, ten 

do em vista o que consta do Processo no 28840 .017428/94- SEEC, 

RESOLVE 

Exonerar , a pedido, VA.LriR NASCTio!EN'I'O DE SOUZA, do cargo de Pro-

fessC>l' de Ensino de 10 Grau, Classe "A" , Ref . 1, do Quadro de Pessoal Civil do 

Governo do Estado do Amapá, a cor•1ar de 11 de novembro de 1994. 

Macapá(AP) , em 28de mar ço de 1995. 

DECRETO N° 0 443 DE 28 DE ma r ço DE 1995 

_ O qovemador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lháe sao conferidas pel~ artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amap e o contido no OfíciO n ° 103/95-GADIITERRAP. 

' 

R E SOLVE: 

Exonerar, a pedido ANGELA MARTA MONTE 
~~ntcaormdle·ss3ãlodde Chefedde Gabinele, CÓdigo CC-2 do Instituto de Terr~~~~ ~!prfo a 

e março o ano em curso. ' 

Maca pá, 28 de março de 1995 

DECRETO de 28 de março de 1995. 

() Çdtfe!"l(alo!" lo fitado tÚ lfMjXI, usamo das atritmções 

que lhe :>ào conferidc.s pelo artigo 119, Inciso "':m, da Constituiçàç> do Estado do 

ArMpá, e tendo em vista o que cmsta do Processo nR 28790.004017/94-SEAD. 

R E S O L V E: 

Qispensar a servidora ANA CRISTINA GUIOMAR DOS SANroS , da FUnção de 

Confiança de Secretário do Centro Didático Esportivo de Santana, cÓdigo CDI-3, do 

Departarrento de Educação Fisica e Desporto, da Secretaria de Estado da Educação e 

Cultura- SEEC , a cmtar de 28 de j~ de 1994. 

Macapá-AP, em 28 de março de 1995 . . 

.__ '-- ..___. ~-EQDRTC.! n:;s CAPIBERIBE 
GOVERNAOOR 

DECRETO N~ 0445 de 28 de março de 1995' 

() ~(fe/"l(alo!" lo Eitarld fÚ 11KU1fd, DE ACOROO (X)'~ O DISPO.§. 

TO NO ARTIGO 7!, INCISO J. DA LEI N! 00)6, DE 03 DE r-AIO DE 1993 E CO'~SlDC:i'lANOO : 

- Ü DISPOSTO NO ARTIGO 81. PARÁGHAFO 2!, LETRA "A", DA LEI tÚ-'fRO 

U.713. DC: 30/09/93: 
- Os :~.:sLLTADos FINAIS INSERIIJOS Nos êDITAIS DE HQ'DLOGAÇÀo:: A Co:! 

. -
SEQÜCNTE CONVOCAÇAO OOS APROVAOOS. DE ACOROO CQ'I A OrtOE11 QASS!FICAT();l!A, 

R E S O L V E 

:imFICAR o DEcRETo N! 2402 . De 17 DE MAIO DE 1~~4, 

QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇAO : 

11 
NOMEAi<. AMA DILHA QUINTAS DA CUMHA, PARA OCUPAR o CARGO 

DE PROV IMENTO EFETIVO DE ESPECIAL ISTA DE EDUCAÇÃO. CLASSE "C", PADRÃO L 00 QuA

D~O DE PESSOAL CIVIL DO GoVERNO 00 ESTAOO 00 ~PÃ:' 

~1ACAPÁ-AP, 28 DE março DE 1995, 

DECRETO de 28 de março de 19 95. 

que lhe 

Amapá, 

_ (} ~tfel"l(alo!" lo fitai() fÚ lfM;xJ, usando das atribuiçÕes 

sao conferidas pelo artigo 119, Inciso XXV, da Constituição do Estado do 

R E S O L V E: 

Prorrug~r at~ 31 de maio de 1995, os efeitos do Decreto nR 1639 , 

de 1~ de setemhro de 1993, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá de 

0670, do dia 16 do me~mo ~:~ês c ano, que concedeu licença para acompanhamento 

conju~c. a serv idor·a 'I~IULE~E OLIVEIRA ~IOCHICTTI. 

Macap.Í-AP,cl!l 28 

DECRETO N~ 0447 de 28 de março de 19 95 

n2 

de 

, , () Ç,olfe/"l(alo!" lo. fitadd tÚ lfM/1
1 

usando da~ atribu~ 
çoes que lhe sao confcr1das pelo art1go 119, Inciso XXV, da Constituiçao do Es 
tado do Amapá . -

R E S O L V E: 

Designar as servidoras EDJANE ~IARIA NOBERTO FEITOSA, Delegado 

de PolÍcia, MARCIA ROSANE SILVA GH~~MACHI, Agente de Policia e LEONICE BORGES 

DE MELO, Escrivão'de Policia, pertencentesao Quadro de Pessoal Civil do Governo 

do Estado do Amapá, lotadas na SEJUSP, para sob~ presidência da primeira, con~ 

tituirem a Comissão de Sindicância, incumbida de apurar possiveis irregularid! 

des praticadas pela servidora JA!\E CRISTINA MALHEIROS, objeto do ~lemo . n2 424/ 

94- 61 DP. 

Macapá-AP, em 28 de março de 1995. 

GOVERNADOR 
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Órgãos de Assessoramento do Governo O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO 
AMAPÁ, no uso das atribuiç~es que lhe sao confe 
ridas por Le i e, 

c) nas saidas para o exte r ior em que 
o embarque se processe em ou tra Unidade Federa 
da , acompanhará as merc ado r i as para s er en t regue 
ao Fisc o Estadual do local pe embar que . CONSIDERANDO o que disp~e o Ajuste 

Comissão Permanente 
de Lic i~ação 

SINIEF 03/94 de 29 de setembro de 1994 , alterado 
pelo Ajuste SINIEF 04/94, de 07 de dezembro de 
1994 . sa ao 

IV -
a) 

bloco ; 

4ª via: 
nas operaçoes internas, ficará pr~ 

CONS IDERANDO a necessidade de no r ma l i 
zar o uso das Notas Fiscais no Estado do Amapá .-

b) nas ope raçoes de exportação e in te 

1
r estaduais, a~ompanhará a mercadoria em seu tr~n~ 
po r te e podera se r arrecadada pela fi scalizacao EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 

O GOVERNO DO ESTADO DO Al'•IAPÁ, através de sua 

CO!USSÃO PERNANENI'E DE LICITAÇii:O, t orna pÚblico para conhecj. 
.ment a dos interessados estar realizando LICITAÇÃO, no dia e 
horári o a segyir relacionados: 

R E S O L V E: mediante visto na primeira via . , ' 

. - TOMAllA DE PREÇOS N2 Ol6/95...CPL/GEA,PARA AQUI-

SIÇÃO D3 l•!.I.TERIAL DE CONStnO (EXPEDIEriTE) ,dia 17 . 04.95 as 

Art . 1º - Os Documentos Fiscais Modelo 
1 , lA e 2 , passam a te r data limite para emi ssão 
de 2 (dois) anos . 

Art . 42 - As Notas Fiscais modelo 1 e 
lA , quando emitidas na ent rada de mercador i as , se 
r ao extraidas no minimo em 4 (quatro) vias, e t e 
rao as seguintes desti naç ões : 

09:00 horas . 

- Tm1ADA DE PREÇOS Ji2 017/95--{;PL/GEA,PARA AQUI
SIÇÃO DE ~NEROS ALTI-1El1'TÍ CIOS,dia 17.04. 95 às 11:00 horas . 

- TOJ.!AllA DE PREÇOS Ji2 018/95--{;PL/GEA,PARA AQUI
SIÇii:O DE NATERIAL DE LTI·lPEZA , dia 18. 04.95 às 09:00 horas. 

Parágr af o Único - A contage~ de doi s 
anos começa no dia da data da autori zação de i m 
p r essão de Doc umentos Fiscais .. 

I - 1ª via - A6ompinhará o t r ansnorte 
e ficará arquivada em poder do emiten t e , apÓ~ o 
recebimento dos bens ou me r cadorias . 

II - 2ª v i a - Ficará presa ao bloco , p~ 
ra exibição ao fi sco . 

- 'rOI~ADA DE PREÇOS Ji2 019/95--{;PL/GEA, PARA AQUI

SIÇÃO DE Ji!ATERIAL PERl·lilliENTE, dia 18.04.95 às 11:00 ho~as. 
Art . 2º - Os Documentos Fiscais Modelo 

II I - 3ª via - Será ent r egue ao r emeten 
te no ato da retirada dos bens ou mercadorias . -

IV - 4ª via - Ficará a d ispos i ção do 
fisco com o remetente da mercadoria . Os EDITAIS poderão ser obtidos na Av. FAll, 0087 

sala 21 da SEAD, das 07 : 30 às lJ : OO horas, a partir do di a 

30. 03.05, medi ante o pagamento 10 , 00 :DEz REAIS). 

·1 e lA, devem cont er , além dos requisi t os 
dos no Ajuste SINIEF 03/94, as indicaç~es 
rem fo rnec idas pelo Fisc o no ato do pedido 
pr essao . 

exig.!_ 
a se 
da· im 

Art._5 2 
- Em caso de diverg~ncia ou 

dÚvida c 1 -, om r e açao a aplicaçao desta Portari a ore 
Art . 3º -A Nota Fiscal , será ext rai 

da , no mÍnimo em 4 (quatro) vi as , que terão .a se 
guinte destinação : 

valecera ~que dispuse r o SINIEF snº de 15 . 1 2:7o~ 
e al t e r açao pos t erior . 

SECRETARIAS DE ESTADO 
I - l ü via - Acompanhará as mercadori 

as e sera entregue, pe l o transportador, ao dest i 
natário . 

Parágrafo Único - Compete a DITRI di 
r imir dÚvi da na ap licação desta Portaria . ' 

Art . 52 - Esta Portaria entrará em vi 
go r na data de sua publicação, com efe itos a pa~ 
t ir de 1º de abri l de 1995 . 

· II - 2ª via - Ficará presa ao bloco , pa 
r a f ins de controle do fisco do Estado do Amapá~ 

III - 3ª via : 
PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE . 

SE FAZ \ 
i 

a) nas ope rações internas, acompa nha 
ra as mercadorias em seu transporte e poderá se; 
ar recadada pela fiscalização, mediante vi sto na 
primei ra vi a ; 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, em t·1acapá-AP , 
23 de março de 1995. 

PORTARIA (N) Nº 007/95-DAT/SEFAZ 

DISPÕE SOBRE HIPRESSÃO E EIHSSÃO DAS 
NOTAS FISCAIS . 

b ) nas operaçoes interestaduais , aco~ 
panhará as mercadorias pa r a f ins de control e do 
fisco na Unidade da Fede r ação de dest i no ; 

GETÚLIO DO f~OTA 

AJUSTE STNIEF o 3 19-. 

AlterH dispositivos do Convênio stn•. de 
15.12.70, que institu iu o Sistema Nacional 
Integrado de Informações Econômico -
Fiscais SINIEF, para efeito de 
padronização do modelo da nota fiscal. 

O Ministro da Fazenda e os Secretários de Fazen'da, Economia ou Finanças dos 
Estados e do Distrito Federal. na 75a. reunião ordinaria do Conselho Nacional de Politica Fazendaria. 
realizada em Brasilia. DF. no qia ~? de setembro de 1994, tendo em vista o disposto no anigo I 99 do 
Código Tributaria Nacional (Le1.-n~ '5:17~. de 25 de outubro de 1966). resolvem celebrar o seguinte 

AJUSTE 

Clánsnla primeira Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos abaixo do 
~onvémo stn•. de I :i de dezembro de 1970. que cria o Sistema Nactonal Integrado de Informações 
éconóm1co-Fiscais- STNIEF 

I - o inciso I1I do anigo ~· 

prestações: 
"'111 - institu ição do código de classificação das situações tributarias. operações e 

ll- o Capítulo \'. 

"Capitulo V 
Do Código Fiscal de Operações e Prestações e do Código de Situação Tributária 

An . 5•- O Código Fiscal de Operações e Prestações-CFOP e o qódigo de Situação 
Tributaria-CST. constantes de anexos deste Convenio. serão interpretados de acordo com as Nonnas 
Explicativas. tambem apensas. e v1sam aglutmar em grupos homogêneos nos docum~ntos e livros fiscais. 
nas guias de informação e em todas as analises de dados. as operações e prestaÇões reaiizadas pelos 
comnbuimes do Imposto soore Produtos Industrializados- TPI e do Imposto sobre Operações Relativas 
a Ctrculaçào de l\1ercaaonas e spbre Prestações de SefVIços de Transpone Interestadual e 
lnt ermumcioal e de Comunicação - ICMS 1 

. ~ 1•- Para efeno do disposto no anigo 91. o fomectm~n~o ou pennuta de infonnações 
sera efetuado ao mvel de grupo de cód1go numerico de três digites. cujo último digito se_ia zero 

~ : • - Os stgnatanos poderão. em razão de necessidade de detalhamentos. acrescentar 
digito. precedido de ponto. que constituíra desdobramento dos códigos previstos no "caput." 

111 - O ·inciso I. do anigo 6c 
"I - nota fiscal. modelos I ou l-A." 
I\. - o nem "3" do ~ ::• do anigo 7" 
") - a supressão dos campos referentes ao controle do Imposto sobre Produtos · 

lndustnalizados. no caso de utilização de documentos em operacões não suieitas a esse tributo. exceto o 
camp0 "\'ALOR TOTAL DO IPI ... do ouadro "C'.-\LCULO DO IMPOSTO". hipotese em que nada sm 
anotaoo neste camno " 

\ - O an i;!O~ ' 

"An. g• • As diversas vias dos documentos fiscais não se substituirão em suas respectivas 
funções e a sua disposição obedecera ordem sequencial que as diferencia. vedada a intercalação de vias 
ad1cionais " 

VI - o "caput" do anigo I O e seu 9 g• 
"An. 1 O - Os documentos fiscais serão numerados em todas as vias. por espécie. em 

ordem crescente de 1 a 999 99Q e enfeixados em blocos unifonnes de ::o (vime). no minimo. e 50 
ICtn~uentaJ. no maximo. podendo.' om substituição aos blocos. tambem ser confeccionados em 
formuliirios continues ou jogos soltos. observados os requisitos estabelecidos pela legislação específica 
para a emissão dos correspondentes documen,tos. 

§ 8°- Na hipótese de que trata o parágrafo 6°. e permitido o uso de jogos soltos ou 
fonnularios continues para a emissão de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2. sem distinção 
por subserie. englobando operijç~es para as quais sejam exigidas subséries especiais. devendo constar a 
desi~açào "Única" após a letra _in?fcativa da serie ." 

\11 - os~~ 3°. ~ o e 10 do anigo 11 . 
"~ :; • - As nota l!- ft~cats. modelos I e 1-A. poderão ter série designada por algarismo 

arabico. quando houver 
1 - mteresse por pane do contribuinte: 
2 - detenninação por pane do Fisco para separação das operações de entrada de 

mercadorias 
& 5c - Ao contribuinte que utilizar sistema eletrônico de processamento de dados e 

pennitido. aind~. o uso de documento fiscal emitido a máquina ou manuscrito. observado o disposto nos 
~~ 1 o _ '20 e 30 

~ I O- O Fisco podera restringir. o numero de series e subseries ... 
Vlll - o ~ ~o do anigo 16: 
"§ 2° - As unidades da Federação poderão, igualmente. fixar os prazos para a utilização 

de :mpresso·s de documentos fiscais." 
IX - o anigo 19: 
"An . 19 - A nota fiscal comera. nos quadros e campos proprios. observada a disposição 

graftca dos modelos I e 1-A. as seguintes indicai;:ões: 
I,- no quadro "EMITENTE'. 
a) o nome ou raz~o social. 
b \ o endereço: 
c 1 o bairro ou distrito: 
dI o Municioio. 
e 1 a unidade da Federação: 
f) o telefone e1ou fax. 
gl o Código de Endereçamento Postal. 
h) o numero de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 
11 a natureza ja operação de, que decorrer a saida ou a entrada. tais como venaa. 

compra. transferênci a. devolucão. tmoonação. consignação. remessa ( para fins de demonstração. ae 
industrialtzação ou outra). 

j 1 o Código Fiscal de Operações e Prestações- CFOP. . 
li o numero de inscrição estddual do substituto tributaria na unidade da Federação crn 

favor da qual e retido o tmoosto. quando for b caso. 
m 1 o numero de mscrição esta~ual. 
n1 a d e~omt~açào "\OT~\ Flsq AL'. . . 
o 1 a motcaçao a a ooeraçao. se d'e entrada ou a e satda. 

. \ 

p) o numero de ordem da nota fiscal e. imediatamente abaixo. a expressão SERIE 
acompanhada do numero corresoondente. se adotada nos tennos do ~ 3° do amgo 11. 

q 1 o numero e destmaçào da vta da nota íisca!. 
r1 a dnra-limite para emissão da nota fiscal ou a indicação "00 00 00" . quando o Estado 

nã o f1zer uso da prerrogallva prev1sta nÇJ ~ ~· do anigo 16. deste Convênio . · 
S/ a data de emissã.d dli"nota fiscal: 
t 1 a data da efetiva saida ou entrada da mercadoria no estabelecimento. 
u 1 a hora da efetiva sai da da. mercadoria do estabelecimento, 
I I - no quadro "DESTINAT AR! O/REMETENTE" 
a 1 o nome ou razão social. 
b I o numero de it;Tscrição no Cadastro Geral de Conttiburmes ou no Cadastro de Pessoas 

Fisicas do Ministerio da Faze'~~:; . 
c 1 o endereço, 
d 1 o bairro ou distrito. 
e 1 o C odigo de Endereçamento Postal, 
f) o Munic1pio. 
g 1 o telefone e1ou fax. 
h I a unidade da Federação: 
i 1 o numero de inscriç~o estadual, 
111 ·no quadro "FATURA", se adotado pelo emitente, as mdicações prevtstas na 

legislação penineme. · 
IV - no quadro "DADOS DO PRODUTO" 
a\ o código adotado pelo estabelecimento para identificação do produto: 
b) a descrição dos produtos. compreendendo: nome. marca. tipo. modelo. serie. espec1e 

qualidade e demais elementos que pennitam sua perfeita identificação: 
c) a classificação f1scal dos produtos, quando exigida pela legislação do Imposto sobre 

Produtos Industrializados: 
d) o Código de Situaç~o Tributaria- CST: 
e) a unidade de medida utilizada para a quantificação dos produtos: 
f) a quantidade dos produtos: 
g ) o valor uniuirio dos produtos. 
h I o valor total dos produtos. 
i 1 a altouota do ICMS.' 
j 1 a altquota do TPI. quando for o caso. 
li o valor do TPI, quando for o caso. 
\' · no quadro "CALCl.!''LO DO fMPOSTO" 
a I a base de calculo total do ICMS: 
b) o valor do ICMS incidente na operação: 
c I a base . de calculo aplicada para a determinação do valor do ICMS retido por 

substituição tributaria. quando for o caso: , 
d) o valor do ICMS retido por substituição tributaria. quando for o caso. 
e) o valor total dos produtos. 
fi o valor do frete: 
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caso. 

g I o valor do seguro. 
h 1 o valor de outras oespesas acessonas. 
11 o valor total do IPI. quando ior o caso. 
·'' o valor total da notl 

Vl ·'llO quadro "TRANSPORT ADORNOLUMES TRANSPORT AD_OS" 
a) 0 nome ou razão social do transponador e a expressão "AtiTONOMO", se for o 

b 1 a condição de pagamento do frete· se por conta do emitente ou do destinatâri~ . 
c 1 a placa oo ve1culo. no caso de transpone rodoVIano. ou outro elemento 1denuficauvo. 

nos dema1s casos: · 
di a umdade da Fedti'Ação de reg1stro do ve1culo. 
e) 0 numero de mscnção do transponador no Cadastro Geral de Contribuintes ou no 

Cadastro de Pessoas F1s1cas do Mmisterio da. Fazenda. 
f) o endereço do transponador. 
u1 o MuniclplO do transponador. 
h 1 a umdade da P.ederação do dom1cilio do transponador. 
1) o numero de 111s~nção estadual do transponador. quando for o caso. 
J) a quantidade de volumes transponados. 
11 a espec1e dos -vo1umes transponados. 
m) a marca dos volumes transponados. 
n 1 a numeração dos volumes transponados. 
o 1 o peso bruto dos volumes trans~onados. 
p 1 o peso liquido dos volumes transponados. 
VTJ . no quadro "DADOS ADICIONAIS'' 
a) no camoo "INFORMAÇÕES COI'viPLEME?\'T ARES" ·outros dados de mteresse do 

ennente. tais como numero do pedido. vendedor. em1ssor da nota fiscal. local de entrega. quando 
d1verso do endereço do desunatario nas hipoteses preVIstas na legislação, propa!!anda. etc . 

b) no campo "RESERVADO AO FISCO" • ind1cações estabelecidas pelo F1sco do 
Estado do emitente: 

c) o numero de controle do formuhirio. no caso de nota fiscal emitida por processamento 
eletrônico de dados. 

VITI . no rodape ou na lateral direna da nota fiscal o nome. o endereço e os numeres de 
mscrição. estadual e no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministeno da Fazenda. do impressor da 
nota. a data e a quantidade da 1mpressão. o numero de ordem da primeira e da ultima nota tmpressa e 
respecttva sene. quando for o caso e o numero da autonzação para Impressão de documentos fiscats. 

IX . no comorovante de entrega dos produtos. que devera mte!!rar apenas a 1' v1a da 
nota riscai. na forma de cannoto destacave1 

a 1 a declaracão de recebtmento dos produtos. 
b 1 a data do recebtmento dos produtos. 
cl a 10entificação e assmatura do recebedor dos produtos. 
di a expressão "NOTA FISCAL". 
e1 o numero oe ordem da nota fiscal 
~ 1° . A nota t1scai sera de tamanho não infenor a 21.0 ~ 28.0 em e 28.0 x 21.0 em para 

os modelos I e. 1-A. resoectlvamente e suas v1as não poderão ser Impressas em papel JOrnal. observaoo 
o segumte 

l . os quadros terão lari!Ura mmima de 20.3 em. exceto os ouadros 
al"DESTT'\-\ T -\RIOtRH.fETEJ'\TE". que tera largura mt~1ma de 17.~ em. 
bl "DADOS ADICIONAIS". no medeio I·A. 
: · o camno "RESER \'.!,DO AO FISCO" tera tamanho mmimo de 8.0 em x 3.0 em. 

3 -os campos "CGC". "INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBtiT ÀRIÇ". 
"INSCRIÇÃO ESTADUAL". do quadro "EMITENTE". e os camoos "CGC/CPF' e "TNSCRJÇAO 
J::ST ADUAL". do quadro "DESTJNAT AR I O/REMETENTE". terão larl!\Jra mmtma de 4.4 em 

& ::• • Serão imnressas tipograficamente as indicações 
1 . das ahnea~ ·•a" a "h''. "m". "n". "p". "q" e "r" do mciso L devendo as indicações das 

almeas "a". "h" e "m" ser tmpressas~.no mmimo. em corpo "8". 
::.do mc1so V111. tàevendo ser tmpressas. no mtmmo. em corpo "4". 
3 . das ahneas "d" e "e" do inciso IX 
§ 3" . As md1cações a que st referem as ahneas "a" a "h" e "m'' do mctso I poderão ser 

dtspensadas de Impressão upografica. a jUizo do Fisco estadual da locahzaçào do remetente. desde que a 
nota fiscal seja fornecida e vtsada pela repanição fiscal . 

• & 4° • Observadas ps requisttos da legislação pemnente. a nota fiscal podera ser emitida 
por processamento elerrômco L!(! dados. com as indicações das ahneas "b" a "h". "m" e "p" do mciso I ~ 
da ahnea "e'' do inc1so IX tmpre!Sas por esse ststema 

~ 5° . As indicações a que se referem a ahnea "I" do inciso I e as alineas "c" e "d" do 
inciso V. so serão prestadas quando o emttente da nota fiscal for o substttuto tnbutano · 

~ 6° . ~as operações de exponação o campo destmado ao Munictpic.. do quadro 
"DESTTNAT ARIOfREI\fETENTE". sera preenchido com &<:idade e o pa1s de destino 

& 7° . 1\ nota fiscal podera sefV!r como fatura. fetta a mclusào dos elementos necessanos 
no quadro "FATURA". caso em que a denominação prevista nas almeas "n" do inciso I e "d" do mc1so 
IX. passa a ser Nota Ftscai-Fatura. 

& go • 'I'< as vendas a prazo. quando não houver emtssão de nota fiscal-fatura ou de fatura 
ou. ainda. quando esta for emitida em separado. a nota fiscal. alem dos reqUisttos ext!!tdos neste amgo. 
devera conter. Impressas ou mediante canmbo. no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENl'ARES" 
do quadro "DADOS ADICIONAIS". indicações sobre a operação. tais como· preço a vista, preço final. 
quantidade. valor e datas de venctmento das prestações . 

§ 9° . Serão dispensadas as indtcações do tnciso IV se estas constarem de romaneto. que 
passara a consmuir pane mseparavel da nota fiscal. desde que obedecidos os requisttos abBJxo 

1 . o romaneto devera comer. no minimo. as tndtcações das ahneas ''a" a "e". "h". "m". 
"p". "q". "s" e "t" do mciso 1. "a" a "d". "f'. "h" e "i" do inciso 11. "j" do mctso V. e "a". "c" a "h" do 
inCISO \'J. 

~ · a nota fiscal devera conter as mdtcações do numero e da data do romaneto e. este. do 
numero e da data daquela 

& lO· 1\ tndtcação da ahnea "a ... do tnctso I\' 
I • devera ser efetuada com os d1g11os correspondentes ao codtgo de barras. se 0 

contribumte utilizar o retendo codtgo para o seu controle tntemo. 
2 · podera ser d1spensada. a criteno da umdade da Federação do emttente. lupotese em 

que a coluna "CODIGO PRODUTO". no quadro "DADOS DO PRODtiTO" podera ser supnmida 
& 11 · Em substituição a apos1ção dos codtgos da Tabela do lmpost,o sobre Produtos 

lndustriahzados · TIPI. no campo "CLASSIFICA( ÃO FISCAL" oodera ser indicado outro codt!!C. 
desde que. no camoo "!!\/FORMAÇÕES C'OMPLEMENT ARES" do quadro "DADOS ADICIONAIS" 
se.ia tmpressa tabela com a respecrtva decodificação . 

& 1:: · !\.as operações suteitas a mats de uma ahquota e10u situação tributaria os dados do 
quadro "DADOS DO PRODUTO' deverão ser subtotalizados por ali quota e~ ou snuação tributaria 

~ 1 ~ · o~ dados relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza serãc 
msendos. quando ior o caso. entre os quaoros "DADOS DO PRODUTO" e "CALCl'LO DO 

IMPOSTO". conforme legislação municipal, observado o dtsposto no item 4 do ~ 4" do lni!!O 7o do 
c onvenio stn•. de 15 de dezembro de 1970 . 

& 14 . Caso o transponador se,ia o próprio remetente ou o destinatário. esta circunstàncta. 
sera indicada ~o campo "NOME/RAZÃO SOCIAL". do quaoro "TRANSPORT ADORNO LUMES 
TRANSPORTADOS". com a expressão "Remetente'' ou "Desttnatario". dispensadas as indic;ações das 
ahneas "b" e "e" a "i" do mctso \'1 

~ 15 • Na nora fis~al. emitida relativamente a satda de mercadorias em retomo ou em 
devolução dev.erão ser intiicados:·• ainda. no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES". o 
numero. a data da emtssão e o valor da operação do documento on!!inal 

§ 16 No cam~o "PLACA DO VEICULO" do quadro 
"TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS". devera ser indicada a placa do vetculo 
tracionado. quando se tratar de reboque ou semi-reboque deste tipo de veiculo. devendo a placa dos 
demais vetculos tractonadêi~ . quando houver. ser indicada no campo "INFORMAÇÕES 
C'OMPLEME'NT ARES " • · 

~ 17 - A aposiçà'o de carimbos nas notas fiscais. quando do trànsito da mercadoria. deve 
ser feita no ve~o das mesmas. s·alvo quando forem carbonadas. 

§ 18 • Caso o campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" não seja suficiente para 
co.nter as indicações exigidas. poderá ser utilizado. excepctonalmente. o quadro "DADOS DO 
PRODUTO". desde que não pre,iudtque a sua clareza." 

X. o aniao 45 

destinaçAo 
"An 4 ~ : A no.ta fiscal sere extraída. no mtmmo. em quatro VIas. que terão a se!!Uinte 

destinatàtio. 
I • .a F vta acompanhara as mercadonas e ser a entrel!\Je. pelo transponador. a c 

n . a 2" via ficara presa ao bloco. para fins de controle do Fisco da unidade da Federação 
do emitente: 

III · a 3' vta 
a) nas operações internas. a destinaç!o prevista na legis!aç!o dr. unidade da Federação do 

emitente. 
b) nas operações interestaduais. acompanhara as mercadorias para fins de controle do 

F1sco na umdade federada de destmo. . 
cl nas satdas para o extenor em que o embarque se processe em outra umdade federada. 

acompanhara as mercadonas para ser entregue ao fisco estadual do !~cal de embarque: 
I\ • a 4 v1a rera o de~uno prev1sto na legts!ação da umdade da Federaçao do emtt~nte . 
~ 1 o. Poderão as umdades da Federação autonzar a confecção da nota fisca l em J (tros I 

v tas 
§ :o. O contribumte podera utilizar cópia reprografica da t• VIa da nota fiscal. quando 
i . na htpotese do paragrafo antenor. realizar operação Interestadual ou de exponação. 

para substituir a 4' vta. 
:: . a 1eg1slação ext!ltr vta ad1ctonal. exceto quando esta de\'a acobenar o trànsno da 

merêÍtdona 
~ ~· . l\a htpotese ae o contnbumte utihzar nota fiscal-fatura e de ser obntzatono o uso 

de hvro coptaoor a ~ 'ta sera subsmutda pela folha do referido livro . . · 
~ ~· . Se a nota riscai for em1uda por processamento eletromco de dados. observar-se-a a 

let!ISiaçilo penmenre no tOcante ao numero de v1as e sua destinaçao " 
· XI . 0~ mCISos 11. IJl e\ e o~ ::• do amtzo 49 

11 . J ~ ,.,a riéara oresa ao bloco. oara exlbtcào ao fisco. 

m . a 4' via. devidamente visada. acompanhará as mercadorias e destinar-se-a a fins de 
controle da Secreta na da Fazenda do Estado do Amazonas. 

\ . a ~ v1a. devidamente VISada. acompanhara as mercadorias ate o local de desuno. 
devendo ser entregue. com uma VIa do conhectmento. á Supenntendência da Zona Franca de Manaus · 
SUFRAMA 

& 3° . O contribumtt';emetente mencionani na nota fiscal. no campo "INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES". alem d'as mdtcações ex1gidas pela leg!slaçlo. o numero de inscrição do 

,estabelecimento desunatano na SUFRAMA e-o codigo de identificação da repanição fiscal a que estiver 
subordmado o seu estabelectmento " · 

XII . a Seção IV do Capitulo VI 

· · "Secão IV 
Da Emissão dt Nota Fiscal na Entrad11 de Merc11dorias 

Art 54 . O coruribuinte. excetuado o produtor agropecuário. emitira nota fiscal sempre 
que em seu estabelectmento entrarem bens ou mercadorias. real ou simbolicamente 

I . novos ou usados. remetidas a qualquer titulo por paniculares. produtores 
agropecuarios ou pessoas físicas ou jurídicas não obrigados a em1ssão de documentos fiscats. 

11 . em retomo. quando remetidos por profisstonats autônomos ou avulsos. aos· quats 
tenham sido enviados para mdustria!ização. · 

111 · em retomo de e~postções ou fetras. para as quBJs tenham s1do remeudos 
exclusivamente para fms de expos1ção ao publico. 

IV . em retomo de remessas feitas para venda fora do estabelecimento. inclustve por 
m~IO de Ve!CU!OS, 

V · imponados diretamente do exterior. bem como as arrematados em leilão ou 
adquiridos em concorrencta promovidos pelo Poder Publico, 

VI -em outras hipôteses previstas na legislação 
§ 1° · O documento previsto neste anigo servira para acompanhar o trànsuo das 

mercadonas. ate o local do estabelectmento emuente. nas sel!\Jintes hipoteses . 
I • quando o estabelecimento destlnatano assumir o encar!!O de rettrar ou de transponar 

as mercadorias. a qualquer titulo. remendas por pantculares ou por produtores agropecuanos. do 
mesmo ou de outro Mumctpto. 

:: · nos retornos a que Se referem OS InCISOS Jl e 111. 
3 · nos casos do mc1so \' 
& ~· • O camoo "HORA DA SAlDA" e o canhoto de recebtmento somente serão 

preench1dos quanot' a nota íiscal acobenar o transpone de mercadonas 
q 3' · A. uota ftscal sera tambem emttida pelos contribumtes nos casos de retomo de 

mercadonas não entregues ~ú desunltano. hlpotese em que comera as mdicações do numero. da sene. 
da data da em1ssào e do valor ca operação do documento onginal 

& ~o • A nota tiscal oodera ser emuida. amda. pelo tomador de sefV!ços de transpone. 
para atendtmento ao O!sposto no ~ 7° do ant!!O 70. no ulumo d1a de cada mês. hipotese em que a 
em1~siio sera md1vtduah~ada e.n reiação · 

1 ·ao Codu.!o Ftscal oe Operação e Prestação. 
2 · a (0nd1ção tnbutana da prestação 1 tnbutada. amparada por nào-mcidénc1a. tsenta 

com d!fenmemo ou susoensào do tmoosto 1 
' · a ahouor~ aoucaaa 
' ' · .>.. nota risC31 emn10a nos termos do oaragraio antenor comera 

I . a mmcação dos reoutsltos mdividua!tzados previstos no para~afo antenor. 
:: . a e"<oressão "Em111da nos termos do & 4° do antgo 54 do Cooveruo SINIEF s/n,, de 

15 de dezembro de 1970 " 
3 · em relacào as prestações de sefV!ços englobadas. os valores totats 
a 1 das pres1ações. 
bl das respecuvas blises de calculo do Imposto, 
c l do tmoosro destáeado 
~ 6° . i\a h1potese do ~ 4i. a la via da nota fiscal ficara em poder do emitente 

JUntamente com os C onhectmentos 
~ 7' · Na htpotese do mc1so 1\'. a nota fiscal comera. no campo "I'NFORMAÇÕES 

C'OMPLH.fE!\TARES" amcja as segumtes mdicações 
i · o \'alar das·~orações realizadas fora o o estabelectmento. 
~ . o valor dri 'Operações realizadas fora do estabelecimento. em outra umdade da 

Federação. 

~ · os numeres' e as senes. se for o caso. das notas fiscais emitidas por ocasião das 
entregas das mercadonas 

~ s• · Para emtssão de nota tiscal na htpotese deste amgo. o contribumte devera 
I · no caso de emtssão por processamento eletrômco de dados. arqutvar as 2's vtas dos 

documentos eiT'Itldos. separadamente das relauvas as satdas. 
2 nos demats c11sos. sem preJUIZO do dtsposto no uem antenor. reservar bloco ou fatxa 

de numeração sequenc1al ae 10gos soltos ou formulanos conunuos. regtstrando o fato no Ltvro Re!!tStrC' 
de l'tiltzação de Documentos Ftscats e Termos de Ocorrcnc1as 

§ 9° • As unidades da Federação poderão exigir do produtor a~opecuano a emtssão oe 
nota fiscal. nas h1poteses a que se refere o ''caput'· · 

Art 55 · Relativamente as mercadorias ou bens imponados a que se refere o inctso V do 
aniao anterior. observar-se-a. amda. o serruinte: 

- I • o transpone sera acobenado apenas pelo documento de desembara,ço. quando as 
mercadorias forem transponadas de uma so vez. ou por ocasião dt. pnmeira remessa. no caso preVIsto 
no Item 3 do & 1° do antgo antenor. ressalvado o dtsposto no mctso III. 

li · cada remessa. a pamr da sel!\Jnda. scra acompanhada peio documento de 
desembaraço e oor nora fiscal referente a parcela remeuda. na qual se menc1onara o numero e a data da 
nota ftscal a que se reiere o caput" do arttl!o amenor. bem como a declaração de que o ICMS. se 
devido. fo1 recolhido. · ' -

111 · a cnteno do F1sco estaaual. podera se't ex1gida a emtssão oe nota frscal par~ 
acomoanhamento das mercadonas ou bens. tndependentemente da remessa oarcelada a que' se reiere 0 
nem 3 do & I" do amao antenor. 

I\' · a~ nota fiscal comera. amda. a identificação da repanição onde se processou o 
desembaraço. bem como t• numero e a data do documento de desembaraço. 

\ · a reoamção competente do fisco federal em que se processar o desembaraço 
destinara uma via do correspondente documento ao Ftsco da umdade federada em oue se locahzar o 
estabelectmemo 1moonador ou arrematante. salvo se dispensada pelo ente tributante 

Ar1 :'ó • 1\a htpotese do amgo 54 a nota fiscal sera emitida. confonne o caso 
I · no momento em oue os bens ou as mercaoonas entrarem no estabelectmento. 
11 • no momento da aqu1sicão da propnedade. quando as mercadonas não devam transitar 

pelo esrnbelecJment('l do adqUirente 
111 • ames oe tniCiaoa a remessa . nos casos prevtstos no set. § t• 

Parai!T'afo unrco. A emtssão da nota fiscal. na hipotese do uem I do§ I" do,anigo 54. 
ni\o exclui a obngat~tiedade da emtssão da Nota Ftscal de Produtor 
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Art . 57 - Na hiootese do artigo 54. a 2' via da nota fiscal ficara presa ao bloco e as 
demais terão a destinação prevista na legislação da unidade federada do emitente." 

XT!l - 0 & 7° d0 artieo 7.0 
"~.7° -Os documen~o~·ftscais relativos a utilização de serviços de transporte poderão ser 

lançados englob~damente. pelo totar..mensal. obedecido o disposto nos §§_4• a 6° do artigo 54." 

Cl:iusuln se!_!unda Ficam acrescentados ao Convênio s/n°. de 15 de dezembro de 1970. 
que instituiu o STNTEF. os disposittvos abaixo. com a seguinte redação 

I ·no anigo 7°. o ~ 4°: 
"~ 4° . O dispost'o,nos itens "2" e "4" do § :!0 deste anigo não se aplica aos documentos 

riscais m0delo I e 1-A. exceto .11ultmo: 
I - a inclusão do fiame de fantasia no quadro "EMITENTE'': 
2 • à inclusão no qGadro "DADOS DO PRODUTO": 
·a) de colunas Mstinadas a indicação de descontos concedidos e outras informações 

correlatas que complementem as indicações previstas para o referido quadro: 
b) de pauta gnifica, quando os documentos forem manuscritos. 
3 • à inclusão. na parte inferior da nota fiscal. de indicações expressas em codigo de 

barras. desde que determinadas ou autorizadas pelo Fisco estaduaL 
4 - a alteração no tamanho dos quadros e campos. respeitados o tamanho minimo. 

quando estipulado neste Convênio. e a sua disposição grafica: 
5 - à inclusão. na margem esquerda do modelo 1-:\. de propagand<\. desde que haia 

separação de. no mínimo. 0.5 (cinco décimos) dê centímetro do quadro do modelo." 

11 -no artigo 18. o inciso III: 
"Ill - sempre que. no estabelecimento. entrarem bens ou mercadorias. real ou 

simbolicamente. nas hipóteses do artigo 54." 
I11 - no artigo 20. o inciso IV: 
IV - relativ;mente a entrada de bens ou mercadorias. nos momentos definidos no artigo 

56." 

Cláusula terceira Ficam revoaados· 
I- os incisos I11 e V do anigo-6°. o~ 9° do artigo I O. os incisos 1. 11. I11 e\". o~ 4° e o 

item 2 do ~ 9• do artigo li e os amgos 46 a 48 do Conveni'õ stn•. de 15 de dezembro de 1970. que 
mstituiu o S TNTEF. 

11 -a clausula segunda' e o paragraio unico da clausula terceira do Aiuste Sll'HEF 04!9!. 
de 9 de dezembro de 1993 

Cl:iusnla qunnn Na primeira confecção dos impressos de documentos fiscais nos 
modelos aprovados por este Ajuste. a sua numeração seni reiniciada. 

Chiusula quinta Ficam acrescentados ao Anexo do Convenio s/n·~ de 15 de dezembr~ 
de 1970. referente ao Codigo Fiscal de Operações e Prestações - CFOP. na redaçao do Atuste Sll'-.'TEr 

ll/89 
1 - Os seguintes codtgos iiscats. dentro dos respectivos subgrupos 
a) 1 90 
1 . 9~ -Retornos de remessas para vendas fora do estabelecimento 
b) 2.90 
:! o~ • Retornos de remessas para vendas fora do estabelecimento 
c l 5 !(\ 
~ 1 J. \"endas. de nroducão oropria . efetuadas fora do estabelecimento 

5.15 · Vendas. de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. efetuadas fora do 
estabelecimento. 

5.16 - Vendas de produção do estabelecimento. que não deva transitar pelo 
estabelecimento depositante 

5.1 i · Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. que não devam 
· lransitar pelo estabelecimento depositante 

d) 5.20 , •. 

5.25 - TransferênciAs de produção do estabelecimento. que não de;Va transitar pelo 
estabelecimento depositante. 

5.:!6 - Transferencias de mércadorias ·adquiridas ou recebidas de terceiros, que não 
devam transitar pelo estabelecimento depositante. 

e) 5.90 
5.96- Remessas .J>ãra vendas fora do estabelecimento. 
f) 6 1 o 
6.14 ·Vendas de f1roduçi\o propria. efetuadas fora do estabelecimento 
D 15 - Vendas. Ôe mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. efetuadas fora do 

estabelecimento 
6. 16 • Vendas de produção do estabelecimento. que não devam transitar pelo 

estabelecimento depositante · 
6.1 7 - Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de tercetros. que não devam 

transitar pelo estabelecimento depositante. 
g) 6.20 
6.:!5 • Transferências de produção do estabelecimento. que não devam transitar peio 

embelecimento derositante. 
6.26 • Transferências de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. que não 

devam transitar pelo estabelecimento depositante. 
h) 6 C)O 

6. 96 - Remessas de mercadorias para vendas fora do estabelecimento. 
i) 7 1 o 
7.16 - Vendas de produção do estabelecimento. que não devam transitar pelo 

.estabelecimento derositante. 
7.1 7 · Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. que não devam 

transaar pelo estabelecimento deposnante 
li · As segumte notas .ex'plicativas. dentro dos respectivos subgrupos 
a) 1.90 -

1.95 · Retornos de remessas para vendas fora do estabelecimento. 
. . As entradas. em retomo. de mercadorias remetidas para venda fora do estabelecimeme. 
mclustve por meto de vetculo. e não comercializadas. • 

b) 2 90 

:!. 9~ - Retornos de remessas para vendas fora do estabelecimento. 
As entradas. em retomo. de mercadorias remetidas para venda fora do estabelecimento. 

inclusive por meio de vetculo. e não comercializadas. 
c) 5 10 

5 1-l ·Vendas. de oroducão orooria. efetuadas fora do estabelectmemo 
As saidas. por vendas eietu~da~ fora do estabelecimento. inclusive oor meio de vetcui c. 

de orodutos industrializados no estabelecimento · 

5. 1 ~ • Vendas. de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros efetul!das fora do 
estabelecimento. · 

As saídas. por vendas efetuadas fora do esiabelecime~to. inclusive por meio de veiculo. 
de mercadorias entradas para industrialização CJou comercialização e que não uverem sido objeto' de 
qualquer r rocesso industrial no estabelecimento 

5. 16 - Vendas de ':produção do estabelecimento. que não devam transitar pelo 
estabelecimento depositante. 

As saídas. por vendas. de produtos industrializados no es-tabelecimento. armazenados em 
depósito fechado. armazem geral ou outro. que não devam transitar pelo estabelecimento depositante. 

5.17 - Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não devam 
transitar pelo estabelecimento depositante. 

' -
As saídas. p-or 'vendas. de mercadorias entradas para industrialização eiou 

comercialização. armazenadas l:_(ll deposito fechado. armazem geral ou outro sem que tivessem sido. 
objeto de qualquer processo i))dustrial. que não devam transitar pelo estabelecimento depositante. Serão 

·classificadas neste ci>digo as saiêtas de mercadorias importadas. do recinto alfandegado ou da repartição 
alfandegãria onde se rrocessou o desembaraço aduaneiro. por vendas. com destino ao estabelecimento 
do comprador. sem transitar pelo estabelecimento do importador. 

d) 5.20. 

5.25 • Transferencias de produção do estabelecimento. que não devam transitar pelo 
estabelecimento depositante 

As referentes a produtos industrializados no estabelecimento. armazenados em deposiw 
fechado. arrnazem geral ou outro. que não devam transitar pelo estabelecimento deoositante 

5.26 - Transferencias de mercadorias adquiridas ou recebidas d~ terceiros. que não 
devam transitar pelo estabelecimento depositante. 

As referentes a mercadorias entradas para industrialização e!ou comercialização. 
armazenadas em deposito fechado. armazem geral ou outro sem que tivessem sido objeto de qualquer 
processo industrial. que não devam transitar pelo estabelecimento depositante. 

e) 5.90 
5 96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento. 

As saictas de mercadorias remetidas para vendas a serem eferuadas fora ao 
estabelecimento. inclusive por meio de vetculo. 

f) 6 lo 
6.14- Vendas de orodução própria. efetuadas fora do estabelecimento 

As saidas. por vendas· efetuadas fora do estabelecimento. inclusive por meio oe vetcuiC'. 
de produtos industrializados no estabelectmemo 

6.15 - Vendas. de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. eferuadas fora do 
estabelecimento 

As saídas. por vendas efetuadas fora do estabelecimento. inciusive por meio de vetculo. 
de mercadorias entradas para industrialização e1ou comercialização e que não tiverem sido obiero de 
qualquer processo industrial no estabelecimento 

6.16 - Vendas de produção do estabeiecimenw. que não devam transitar peio 
estabelecimento deposnante 

As satdas. por vendas. de orodutos industrializados no estabelecimento. armazenados em 
deposito fechado. armazem ge;·ai ou outre. que não devam transnar oelo estabelecimento deoosname 

6 1 ~ - Vendas de mercadonas aoquiridas ou recebidas de terceiros. aue. não devan~ 
transitar pelo estabelecimento deoosnante · · 

As saídas. por vendas. de mercadorias entradas para industrialização elou 
comercialização. armazenadas em deposito fechado. armazem geral ou outro sem que tivessem sido · 
objeto de qualquer processo industrial. que não devam transitar pelo estabelecimento deposnante. Serão 
classificadas neste codi!!o as saídas de mercadorias importadas. do recinto alfande11ado ou da reoartição 
alfandegária onde se rr-ocessou o desembaraço aduaneiro. por vendas . .com desti;o ao estabele~imento 
·ao comprador. sem rransnar pelo estabelecimento do importador. 

g) 6.20. .. ,. 
6.25 - Transferênciâs de produção do estabelecimento. que não devam transitar pelo 

estabelecimento depositante. 

As referentes a produtos industrializados no estabelecimento. armazenados em deposito 
fechado. armazem geral ou outro. que não devam transitar pelo estabelecimento depositante. 

6.26 - Transferen,cias de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. que não 
devam transitar pelo estabeleoirpento depositante. 

As referentes à .:mercadorias entradas para industrialização e/ou .comercialização. 
armazenadas em deposito fech~do. armazem geral ou outro sem que tivessem sido objeto de qualquer 
processo industrial. que não devam transitar pelo estabelecimento depositante. 

h) 6 90 
6 96 - Remessas de mercadorias para vendas fora do estabelecimento, inclusive por meio 

de vetculo 

f 

As satdas de mercadorias remetidas para vendas a serem efetuadas fora do 
estabelecimento. inclusive por meio de veiculo. 

il 7.10 
7.16 - Vendas de produção do estabelecimento. que não devam transitar pelo 

€Stabelecimento depositante 

As saidas. por vendas. de produtos industrializados no estabelecimento. armazenados em 
depósito fechado. armazem geral ou outro. que não devam transitar pelo estabelecimento depositante 

7.17 - Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. que não devam 
transitar pelo estabelecimento depositante. 

As saídas. por vendas. de mercadorias entradas para industrialização eiou 
comercialização. armazenadas em deposito fechado. armazem geral ou outro se;n que tivessem sÍdo 
obieto de qualquer rrocesso industrial. que não devam transitar pelo estabelecimento deposname. Serão 
cl~ssificadas neste cód tgo as exoortaçôes de mercadorias armazenadas em recinto alfandegado para 
onde tenham sido remetidas com o fim especifico de exportação 

Cláusula sexta Fica acrescentado o Anexo a seguir ao Convémo s.'n'. de 12 de dezemofC1 
de 1970. que institui o Co.digo de Situação Tributaria 

"ANEXO 
Código de Sitnacão Tributária 

Tabela A -·Origem da l\'1ercadoria 
O- Nacional 
l - Estrangeira- Importação dtreta 
: - Estran geiro - Adquirida no mercado interno· 
Tabela B - Tributarão pelo ICMS 
(>- tributada integralmente 
i - tributada e com cobrança do ICMS por subslituiçào tributaria 
: - com redução de base à e catculo 

3 - isent a ou não tributada e com cobrança do IC\1 S nor substituição tributam 
-1 - tsema ou nào rnoutada 
'- - com susoensão ou dll"ertment ~' 
t' - lCvtS cooraao amenorment e pN subst llutçào tributaria 

· outra> 

O Código de Si'tuação Tributana sera composio de doi s dil!itos na forma AB. onde o ' 
dtgito irdicara a ongem aa mercadoria. cot\l base na 1 abeia A e o 2' d>!!llO- a mbutação peí o. ICI\tS. com 
base na Tabela B " . . . · -

Clausula sétim~ Este Ajuste emra em n gor na data de sua publicação no D1ano Of>c>a. 
da união. Observando-se O S~I!UÍnte 

l - a cont~~ç~o · dos rmpressos d~ documemos t'>scats de acordo com os modelos 
aprovados oor este :\iuste somem e sera ohn!,!awna a par11r de 1 ·· de taneiro de 199~. 

. li · ate 3 l d,e ""dezemoro de ! 0'1~ noderào ser utiltzados os tmpressos de documentos 
fiscats existentes em estoque em 3 l de dezembro de I<N-1 . confeccionados nos modelos subsmutdos 

~ l o - :\ pamr da pubhcaçà0 deste .-\.iu"e. as unidades da Federação poderão autonzar c 
coniecçào de mmressos nos model os ora aprmadt'' 

~ : ' - lnictada a utilização.' .pelt' O:tllllnbutme. dos mmressos de documentos ri scaiS no, 
modelos ora apro,·ados. r·tca eie tmpedido de en11111 documentos ti sca,·s nos model os subsmutdo' 

~ 3' - Aplicar-se-a ao Impresso de document o t·1scai em uso peio co ntriburnte as norma, 
que o regem 

Bras>ita.DF. :9 de setembro oe t09J 

I 
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D' nova redaçlo ao locilo I da clb•ula 
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%9,09.94, que dlaplle •obre aUeraçllu em 
dilpo1ltivo1 do Coovloio llo', de 
15.1%.70. 
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Boa Vlata, RR, o7 de dezembro de 19C?t J ~ .11 
(;i}r ~-. {Y 

O MIDlstro de E1tado da Fazenda e os Secret,riol de Fazenda, Ecooo.mia ou 
F1Daoça1 dos Estadoa e do Distrito Federal, na 76' rêuniio ordinária do Conselho Nacto~al de 
Polftica Fazendária, realizada em Boa Vista, RR, no dia 07 de dezembro de 1994, tendo em VISta o 
disposto no art. 199 do'Código Tributário Nacional (Lei n• S.l72, de 2S de outubro de 1966), resolvem 
celebrar o seguinte 

AJUSTE 
':t>· )~/\ /. ~ 

I 
I \' .J -. 

ruu1uia primeira o iociJo I da cláUJUla sétima do Ajuste SINIEF 03/94, do 29 de 
setembro de 1994, passa aviE, Jrar com 1 seguinte redaçlo: 

"I • a confecçio dos impressos de documentos fiscais de acordo com os modelos 
aprovados por este Ajuste somente será obrigatória a partir de t• de abril de l99S." 

Cüuaula nauada Este . Ajuste entra em vigor na data de sua pubücaçio ao Diário 

Planejamento e '\. 
~oordenação Geral~ 

RATIFICO 
JOAO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

-Governador -
JUSTIFICATIVA DE SOLICIT~O DE CWRAS E SERVIÇOS .NO 009/95-SEPLAN 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO 
PEDIDO DE COTAÇAO:NO 024/95-SEPLAN 
ENTIDADE: ASSOCIAÇAO DOS ~OVOS INDIGENAS DE OIAPOQUE·AP 
VALOR: RS 30.135,50 (TRINTA HIL, CENTO E TRINTA E CINCO 

REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 
JUSTIFICATIVA: 

Para competente ratificação e aprovaçio pelo 
titular da Administração Estadual anexamos Pedido de Cotaçã< 
da Entidade acima citada que poderá ser processada baseada 
ao Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei nO 
8.883 de 08.6.94. _ 

Justlflca·se a Inexigibilidade de Llcltaçao , 
levando·se em consi deração a pol ltl ca governamental em prlvl 
legla'r 15 ações voltadas para o desenvolvimento cultural ~ 
sóclo-econÕmlco do Estado, e em eseeclal, à melhoria dasoon
dlçÕes bÍslc1s de vld1 das populaçoes lndlgenas, tais como 
sane1mento, transporte, acomodações e espaço flslco,para nw
niÕeJ e manifestações culturais d1s 1ldelas Esplrlto Santo , 
Tuk1l, Puwytyeket e K1muywa d1d1 1 carincle da recurso• fi· 
n1ncelros enfrentad1 pala Asaoclaçio dos Povos lndlgenaa dq 
Ol1poque·AP, e a necessidade urgente de soluçio de t1l1 pro· 

b lemas. 
Cumpre-se desta forma, as exigências do Art. 

26 da Lei 8.666 de 21.06 .93, alterada pela Lei 8.883 de 08 . 
06.94. 

Macapá-AP, 24 de março de 1995. 

MARY HELENA ALLEGRETTI 
-Secretária-

R A T I F I C O 

JOAO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBl 
Governador 

JUSTIFICATIVA DE SOL IGITAÇAo DE COHPRASE SERVIÇOSt.OOI~EI'I,;fl 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICI TAÇAO 
PEDIDO DE COTAÇAO: NO 025/95·S EPLAN 
ENTIDADE: ASSOCIAÇAO DOS POVOS INDIGENAS DE OIAPOQUE·AP 
VALOR: R$ 10.400,00 (D EZ HIL E QUATROCENTOS REAIS) 

JUSTIFICAT IVA: 
Para comeetente ratificação e aprovação pe!o 

titular da Admlnlstraçao Estadual anexamos Pedido deCotaçao 
da Entidade acima citada que poderá ser processada basedda 
ao Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93, alte rada pela Lei nO 
8.883 de 08.06.94. 

Justlflca·se a Inexigibilidade de Licitação , 
levando-se em consldaraçio 1 polltlca governamental em prl· 
vlleglar es ações voltadas para o desenvolvimento cultural·

1 e sóclo·econômlco do Estado, e em espec'lal , i melhoria das 
condiçÕes bislcas de vida' du popul1çÕes lndlgenu, t1 ls co 
mo saneamento, transporte, 1comodeções e aapeço flslco, p1~ 
r1 reuniÕea e m1nl fast1çÕes culturela das alda les Eaplrlto 
Sinto, Tukel, Puwytyeket e Klmuywe dada I carêncl1 de r ecu.!J 
sos fln1ncelros enfrentade pal1 Astocl1çio dos Povoa lndlg! 

l 

r 
,~ .... 

nas do Olapoque ·AP, e a necessidade urgente da solução dt' 
tals problemas . 

Cumpre-se.desta forma, as exigências do Art. 
26 da Lel 8.666 de 21.6.93, alterada pela Lei 8.883 de 08. 
6.94. 

Macapá-AP. 24 de março de 1995. 

MARY HELENA ALLEGRETTI 
- Secretária -

·-
Educação e Cultura '\ 

PORTARIA 
( P ) NQ 012(95 - SEEC 

O SECRETÀRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 
usando da a'rlbulçiio que lhe foi conferida através da De~ 
gaçiio de Competência contida no Decreto n2 0022 de 02 ae 
)anel ro de 1995. 

R E S 0 · L V E : 

Designar as 11rvldoras ILZA BARBOSA DA CONCEIÇÃO, 
Agente Admlnlltratlvo e MARIA DO SOCORRO OOUVEIA DOS 
SANTOS, Técn1ce em Asa unto• Educaclonel.l , lotadn neata 
Secretaria, para viaja rem de ·MACAPÂ- e te o Mynldplo de 



~acapá, 29-03-95 

MAÚ:,GÃO (ZONA URBANA E RURAL), no per(odo de 16 a · 
25 . 03.95 , 'com a f i nalidade de fa zerem levantamento de 
necessidades e apo lo técnico. 

DÊ-S E CI Ê~' 21A, PU BLIQ UE-SE E CUMP RA-SE. 

GAB INETE DO SEC RETÁRIO DE ESTADO DA EDUCA ÇÃ O E 
CULTYRA, em Macapá-Ap . , 14 de mar ço de 1995. 

CARLOS Nl LSON DA COSTA 
Secre tário 

PO RT AR IA 
( P ) NQ 181 /95 - SEEC. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, usan 
do da atrl bulçao que lhe foi conferi da através da De legaçao 
de Competência contida no Decr eto nQ 0022 de 02 .de janeiro 
de ·1995. 

RE S OLVE : 

Des ig nar o Servidor JOÃO NILSON. LEÃO SANCHES, para 
responde r inter inamente pe la Di r eçao da EScola Mari a lvone 
Menezes, cÓd igo CDI - 3 , a part ir de 10 de fevere iro de 1995. 

DÊ- SE CIÊ NCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 

GAB I NETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUC A ÇÃ O E 
CULTURA, em Macapá-Ap ., 10 de fev erei r o d e 1995. 

CAR LOS NI LSON DA COSTA 
Secretário 

PORTARIA 
( P ) NQ 352/95 - SEEC 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 
usando da atribu ição q ue lhe foi conferida através da Dele 
gação de Competência contida no Decre to nQ 0022 de 02 de 
janeiro de 1995 . 

RESOLVE : 

Dispensar a servidora FRANCIMAR OLI VE I RA LI MA, cÓd l 
go CD I-3 , que respondia inter inamente pela Di reção da EPG 
Santa lzabel, a pa r tir de 01 de março de 1995. 

DÊ-SE C IÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA- SE . 

GABINETE DO SECRETÁ RIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA, em Macapá -~p., 21 de março d e 1995 . 

CARLOS NI L.SON DA COSTA 
Secretário 

PORTARIA 
( P ) NQ 360/95 SEEC 

O SECRETÁRI O DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULT URA, 
usan do da atribu ição que lhe fo i conferida através da De le 
gação de Compe tência contida no Decreto nQ 0022 de 02 de 
de janel ro de 1 995 . 

RESOLV E : 

Designar a servidora MARIA LEONICE DE SOUZA CAST I L 
Lp, cÓdigo CDI-2, para responder Interinamente pela C h~ 
fta da Seção de Apoio Adminlstrativo/DIEPE a pa~t i r de 01 
d~ fevereiro de 1 995 . 
DE-SE CI ÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA- SE. 

GAB INETE DO SECRETÁR IO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E 
CU LTURA, em Macapá - Ap., 22 de março de 1995 . 

CARLOS NI LSON DA COSTA 
Secretár io 

POR T ARIA 
( P ) NQ 36 1 /95 - SEI::C 

0 SEC RETÁRIO DE. ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 
usando da atr ibulçao que l he foi con fer i da através da Dele 
gação de Competência contida no Decreto nQ 002 2 de 02 de 
de jan eiro de 1995 . 

RE SOL V E : 

Designar a se rvidora NEUZA DE ALMEI DA NUNES, pa ra r es 
pon der Interinamente pela Chefia da Seção Psico- Soc ia i /DIEPE 
cÓdigo CDI-2 , a part ir de 01 de fevereiro de 1 995~ 

DÊ-SE CIÊNC IA, PUBLIQUE E CUMPRA - SE •. 

GAB INETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E 
CULT URA, em Macapá - Ap . , 22 de março de 1995 . 

CARLOS N I LSON DA COSTA 
Sec retário 

EXTRATO DO CONVÊNIO NQ 002 /95 - SEEC 

INSTRUMENTO E PARTES: Convên io entre o Es tado do Ama 
pá e o Munlc fpio de San tána. 

Pe lo presente Instrumento, e nos melho res te rmos 
de d ire ito, os no f im assinados, ESTA DO DO AMAPÁ, CON 
VENENTE, com lnterven lência da SEC RI::T ARI A DE EST AD(J 
DA EDUCA ÇÃO E CULTURA, de outro lado, o Municfpio d e 
SANTANA passan"do a denominar - se CONVEN IADOS, 

ce lebram , entre si, o oresente CONVÊNIO de ass istênc ia e 
cooperação técnica e financeira, de conformidade com as 
c láusulas e cond içÕes seguintes: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJET O: O presen te Convênio 

t em por· objeto a promoção e desenvolv imento da Educação e 
da Cu l t ura no.s Municfpio.s , med iante a descentra lização g r~. 
dativa das açoes e decls.oes, bem como, dos melas necessa 
r ios _a gar antir a po l ftica de munlclpalizaçãq . -

CLÁ USULA QUARTA - DOS RECURSOS: Serão alocados e 

repassados de acordo com a necessldaç;le e a natureza das 
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açÕes, de fo rma a cumpri r metas a serem cumpridas, em 
ter mos aditiv os específi cos e seus r espectivos empenhos. 

CLÁUSULA SEXTA - DA V I GÊNCI A : O presen te Convênio 

v igora ra · por p ra zo indeterminado, a parti r da assina t ura 
dos rep r esentan tes legais . 

Macapá- A P, 23 de ma r ço de 1. 995 

JOÃO ALBERTO RODR IGUES CAP I BER I BE 
Governador do Estado do Amapá 

CARLOS NI LSON DA COSTA 
Secr etário de Estado da Educação e Cul tu r a 

GEOVANI PI NHE IRO BORGES 
Prefei to do Munic Íp io de Santana ,. 

EXTRAT O DO 'CONVÊNIO NQ 003 /95- SEEC 

I NSTRUMENT O E PA RTES: Convênio entre o Estado do Ama 
pa e o MuniCÍpio de Serr a do Navio . 

Pelo presente ~nstrumento, e nos me l h ores termos 
de d ir ei to, os no f im ass i nados, ESTADO DO AMAPÁ, CON 
VENE NT E, com interveniênc la da SECRETA RIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA , de outro lado, o MunicÍp io de 
Serra do Navio passando a denominar- se CON VEN l ADOS, 

celebram, en tre si , o p r esen te CONVÊN IO de ass istência e 
cooperação técnica e financei ra , de con form idade com as 
c láusu las e cond içÕes seguintes : 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presen te Convênio 

tem por objeto a p r omoção e desenvÓiv i mento da Educação e 
da Cu l tura nos Mun iCÍp ios, med iante a descentr al ização gra 
dativa das açÕes e deci sÕes, bem como, dos meios necessá 
rios a garantir a pol Ítica de munici palização. -

CLÁUSULA Ql'lART A - DOS RECURSOS: Serão alocados e 

repassados de aco r do com a necess idade e a natureza das 
açoes, de forma a cumprir meta s a serem cumpr idas , em 
termos ad iti vos espec1ficos e seus re spect ivos em penhos . 

CLÁ USULA SEXTA - DA V I GÊNCIA : O presente Convênio 

vigora r á por prazo in determinado, a parti r da ass inatur a 
dos r epresentantes lega is . 

Maca pá - AP, 23 de março de 1. 995 

JOÃO A LBERTO RODRI GUES CAP I BERIBE 
Governador do Estado d o Amapá 

CARLOS Nl LSON DA COSTA 
Secr etár io de Estado da Educaçãc e Cu ltu ra 

JOSÉ MAR I A DO AMARA L LOBATO 
Prefei to do MuniCÍpio de Ser ra do Navio 

EXTRAT O DO CONVÊNIO NQ 004 / 95-SEEC 

I NSTR UMENTO E PART ES: Convên io en tre o Estado do Ama 
pá e o Mun iCÍpio de Laran jal do J'ar l . 

Pelo presente Instrumento, e nos melhor~s termos 
de d i reito, os no fim assinados, ESTADO DO AMAPA , CON 
VENENTE com interveniêncla da SECRETAR IA DE ESTADO 
DA EDUCÁÇÃO E CULT URA, de outro lado, o MuniCÍp io de 
Lar anjal do Jari passando a deromin_ar-se CONVEN}ADOS , 

ce lebram, entre si, o p resente CON V ENtO de assi stenc ia e 
cooper ação técn ica e f inanceira, de con fo rmi dade com as 
c láusu las e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJET O: O pr esen te Convênio 

tem por objeto a promoção e desenvolv imento da Educação e 
da Cul tura nos MuniCÍp ios, mediante a descentral ização gra 
dat iva das açÕes e dec isÕes, bem como , dos meios necessá 
r ios a gar antir a po l Ít ica de munic ipali zação . -

CLÁ USULA QUARTA - DOS RECURSOS: Ser ão a loca dos e 

repassados de acordo com a necessidad e e a natureza das 
açoes , d e forma a cumprir metas a serem cumprid as, em 
termo s adit ivos espec'i f icos e seus respectivos empenhos . 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCI A: O p resente Conv ênio 

v igorar a por prazo indet erminado, a partir da assina tu ra 
dos r epresentantes lega is . 

Macapá- AP, 23 de mar ço de 1. 995 

JOÃO A LBERTO RODR I GUES CAPI BER IBE 
Governador do Estado d o A mapá 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretár io de Es tado da Educação e Cu ltura 

ANTONI O DE JESUS SAN TOS CRUZ 
Prefeito do Munic Ípio de Laranjal do Jari 

EXTRATO DO CONVÊN IO N2 005 / 95-SEEC 

INSTRUMENTO E PART ES: Conv ên io entre o Estado do Ama 
pá e o Mun iCÍpio d e Pracu úba . 

Pelo presente i ns t rumento, e nos melhores termos 
de direi to, os no f im ass inados, EST ADO DO AMA PÁ , CON 
V ENENTE, com lnterven iênc ia da SECRETA RIA DE ESTA DO 
DA ED_UCAÇÂO E CULTU RA, d e out ro lado, o Mun icÍp io d e 
Pracuuba passando a denominar- se CO NVEN IADOS; 

celebram, entre si , o presente CONVÊNI O de ass ist ênc ia e 
coope r ação técnica e f inanceira, de confor midade com as 
c láu sulas e condiçÕes seg u intes : 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : O presente Convên io 

t em por objeto a p r omoção e desenvolv imen to da Educação e 
da Cultura n~s MuniCÍpi~s. mediante a descentralização gr~. 
da t iv a das açoes e dec isoes , bem como, dos meios necessa 
rios a gar anti r a po lÍtica de mun icipali zação . -

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Ser ão a loca dos e 
. . 

r epassados d e acordo com a necessidad e ·e a natureza das 
açoes, de fo rma a cumpr i r ' metas a serem cumpr idas , em 
termos ad i tivos especÍ ficos e seus res pec tivos empenhos. 

CLÁUSULA SEXTA - DA V I GÊNCIA: O pr esente Convên io 

vigorará por p r azo indetermi nado, a part ir da ass ina tura 
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dos repr esentantes legais . 

Macapá-AP , 23 de mar ço de 1. 995 

JOÃO A L BERT O RODRI GUES CAPI BERI BE 
Governador do Estado do Amapá 

CARLOS Ni LSON DA COSTA 
Secretário de Estado da Educação e Cu ltura 

ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA 
Prefe i to. do Mun iCÍpio de PracuÚba 

EXTRATÓ DO CONVÊN IO NQ 006 / 95- SEEC 

I NSTRUMENTO E PART ES: Convênio entre o Esta do do Ama 
pá e o Munidpio de Ola poque . 

Pelo presente Instrumento, e nos melhores termos 
de d i re i to, os no fim ass inados, ESTADO DO AMAPÁ , CON 
VENENTE, com i nter ven iênc ia da SECRETARIA DE ESTAD<J 
DA EDU CAÇÃO E CULTURA, de outro lado, o Mun iCÍpio d e 
O IAPOQUE passando a denomi nar-se CONVEN lADOS , 

ce lebr am, entr e si , o p r esente CONVÊNIO de ass istência e 
cooper ação técn ica e fi nanceira , de conform idade com as 
c láusu las e cond içÕes segu i ntes: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Conv ênio 

t em por objeto a pr omoção e desenvolvimento da Educação e 
da Cultura nos Munic Ípios, median te a descent ralização g r a 
dat iva das açÕes e decisÕes , bem como, dos meios necessá 
ri os a garantir a poiÚ ica de munic ipal ização . -

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Serão alocad os e 

repassados de acordo com a necess idade e a natureza d as 
açoes, de forma a cumprir metas a serem cumpr idas, em 
termos aditivos especÍficos e seus respect ivos empen hos . 

CLÁUSULA SEXTA - DA V I GÊNCI A : O presente Convên io 

v igorará por prazo indeter minado, a part ir da ass inatura 
dos represen tantes legais. 

Macapá-A P, 23 de ma rço de 1 . 995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPI B ERIBE 
Gover nador do Estado do Amapá 

CARLOS Nl LSON DA COSTA 
Secretár io de Estado da Educação e Cul tu ra 

MAR IA BEZERRA RODR IGUES PINH EI RO 
Prefeita do Mu niCÍp io de Oiapoque 

EXTRATO DO CONVÊNIO NQ 007 /95- SEEC 

INSTRUMENTO E PA RTES : Convênio entre o Estado do Ama 
pá e o MunicÍpio de Porto Grande . 

Pe lo p r esente instr u mento, e nos melhores te rmos 
d e dire i to, os no f im assinados, ESTADO DO AMAPÁ CON 
V ENENTE, com inte r vaniência da SEC RETA RIA DE ESTADO 
DA ED UCAÇÃO E CULT URA, de outro "lado, o MuniCÍpio de 
Por to Grande passando a denomi nar-se CONVEN lA DOS , 

ce lebram, en t re si, o presen te CONVÊN IO d e ass istência e 
coo11e ração técn ica e f inanceira d e con formidade com as 
c láu su las e cond içÕes seguintes': 

CLÁ USULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Convên io 

t em por objeto a pr omoção e desenvolv imento da Educação e 
da Cul tu ra n~s MuniCÍpi o_s . mediante a descentraliza ção g ra 
da tiva das açoes e decisoes, bem como , dos meios necessá 
r ios a gar ant ir a polÍt ica de municipa l ização . -

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Serão alocados e 

r epassados de acordo com a necessidade e. a natureza das 
açoes, de forma a cumpri r metas a serem cumpr idas, em 
termos aditi vos espec'i f icos e seus respectivos empenhos. 

CLÁUSULA SEXTA - DA V IGÊNC IA: O p resente Conv~nlo 

v igorará por pra zo Indetermi nado, a partir da ass inatura 
dos repr esentan tes lega is . 

Macapá-AP, 23 de março d e 1. 995 

JOÃO AL BERTO ROD RI GUES CAP I BE RIBE 
Governador do Estado do Amapá 

CARLOS NI LSON DA COSTA 
Secretár io de Estado da Educação e Cul tu ra 

ELIAS FREI T AS T RAJ A NO DE SOUZA 
Pre fei t o do MuniCÍp io de Porto Grande 

EXTRATO DO CO NV ÊNIO NQ 008 / 95 -SEEC 

INST RUMENTO E PARTES: Convên io entre o Estado do Ama 
pá e o MunicÍp io de Maiagão . 

Pe lo presente Instrumen to, e nos melhores termos 
de direito, os no fi m ass inados, ESTADO DO AMAPÁ, CON 
V ENENTE, com i nterven l ~ncia d a SECRETAR IA DE EST ADO 
DA EDUCAÇÃO E CU LTURA , de outro lado, o Mu nicÍp io de 
MAZAGÃO passando a d enominar- se CONVENI A DOS, 

çelebram, en t re si , o pre sente CO NVÊNI O d e assi stência e 
cooperação técnica e financel r a , de confor midade com as 
c láu sulas e cond içÕes seg uintes : 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJET O: O p resente Convên io 

tem por objeto a promoção e desenvolvimento d a Educação e 
da Cu l tura n~s Mu n i CÍp i ~s , med iante a descentra lização gr~. 
dativa das açoes e deci soes , bem como, dos meios necessa 
rios a gar antir a pol Ítica, de mu nic ipal ização . -

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Ser ão alocados e 

repassados de acordo com a necessidade e a natureza das 
açoes, de forma a cumpri r metas a serem cumpridas, em 
ter mos adi t ivos especÍficos e se us r espectivos empenhos . 

CLÁUSULA SEXTA - DA V IGÊNC IA : O presente Convên io 

vigorará por •prazo Indet erminado, a partir da assinatura 
dos r epresentantes lega is . 

Macapá-AP, 23 de março de ·1. 995 

JOÃO A LBERT O RODRI GUES CA PI BER I BE 
Gover nador do Estado do Amapá 
CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretár io de Estado da Educação e Cu ltu ra 

A NTO NIO ELI AS A IRES DOS SANTOS 
Pr efei to do Munidpto d e Mazagão 
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EXTRATO DO CONVÊNIO NQ 009,/95-SEEC 

INSTRUMENTO E PARTES: Convênio entre o Estado do Ama 
pá e o MunicÍpio de Amapá. 

Pelo presente instrumento, e nos melhon;s termos 
de direito, os no f im assinados, ESTADO DO AMAPA, CON 
VENENTE com inter veniêncla da SECRETARIA DE ESTADÕ 
DA EDUCÁÇÃO E CULTURA, de outro lado, o MuniCÍpio de 
AMAPÁ passando a denom1nar -se CONVENIADOS, 

celebram, entre si, o presente CONVÊN lO de assistência e 
cooperação técnica e financeira, de con formidade com as 
cláusulas e cond içÕes seguintes: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Convênio 

tem por objeto a promoção e desenvolvimento da Educ:ação e 
da Cultura n~s MunicÍpi~s. mediante a descentralizaçao gr~. 
dativa das açoes e decisoes, bem como, dos meios necessa 
rios a garant ir a polÍtica de municipalização . 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Serão alocados e 

repassados de acordo com a necessidade e a natureza das 
açoes, de forma a cumprir metas a serem c~mpridas, em 
termos aditivos específicos e seus respectivos empenhos. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio 

v igor ará por prazo indeterminado, a partir da assinatura 
dos representantes legais. 

Macapá-AP, 23 de ma r ço de 1. 995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBER IBE 
Governador do Estado do Amapá 

CARLOS NI LSON DA COSTA 
Secretário de Estado da Educação e Cultura 

AMÉRICO TÁVORA DA SILVA 
Prefeito do MuniCÍpio de Amapá 

EXTRATO DO CONVÊNIO NQ 010 /95-SEEC 

INSTR UMENTO E PARTES: Convênio entre o Estado do Ama 
pá e o MunicÍpio de Macapá. 

Pelo presente instrumento, e nos melhor es termos 
de d ireito, os no fim assinados, ESTADO DO AMAPÁ, CON 
VENENTE, com interven iência da SECRETARI A DE ESTADO' 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA, de outro lado, o MunicÍpio de 
MACAPÁ passando a denominar-se CO NVENI ADOS, 

celebram, entre si , o presente CONVÊN IO de assistênc ia e 
cooperação técnica e financeira, de confor midade com as 
cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÀUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Convên io 

tem por objeto a promoção e desenvolvimento da Educação e 
da Cultura nC:s MuniCÍpi~s. mediante a descentral ização gr~. 
dativa das açoes e decisoes, bem como, dos meios necessa 
rios a garantir a polÍtica de municipalização . -

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Ser ão alocados e 

repassados de acordo com a necessidade e a natureza das 
açoes, de forma a cu!llpri r metas a ser em cumpridas, em 
termos aditivos especificas e seus respectivos empenhos . 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: O pr esente Convênio 

vigorará por p razo indeterminado, a partir da assinatura 
dos r epresentantes lega is. 

Macapá-AP, 23 de março de 1. 995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAP IBERIBE 
Governador do Estado do Amapá 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secr etário de Estado da Educação e Cultura 

JOÃO BOSCO PAPALÉO PAES 
Prefeito do MunicÍpio de Macapá 

EXTRATO DO CONVÊNIO NQ 011 /95-SEEC 

INSTRUMENTO E PARTES: Convênio entre o Estado do Ama 
pá e o MuniCÍpio de Tartarugalzinho . 

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos 
de direito, os no f im ass inados, ESTADO DO AMAPÁ, CON 
VENENTE, com interveniênc ia da SECRETAR IA DE ESTA DO' 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA, de outro lado, o MunicÍpio de 
Tartarugalzinho passando a denominar- se CONVENIADOS, 

celebram, entre si, o presente CONVÊNIO de assistência e 
cooperação técnica e financei ra , de conformidade com as 
cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Convênio 

tem por objeto a promoção e desenvolvimento da Educação e 
da Cultura nos MunicÍpios, mediante a descentralização gra 
dativa das açÕes e decisÕes, bem como, dos meios necessá 
rios a garantir a polÍtica de municipzlização. -

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Serão alocados e 

repa ssados de acordo com a necessidade e a natureza das 
açoes, de forma a cumpri r metas a serem cumpridas, em 
termos ad itivos especÍficos e seus respectivos empenhos. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio 

vigorará por prazo indeterminado, a partir da assinatura 
dos representantes legai s. 

Macapá- AP, 23 de março de 1. 995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAP IBERIBE 
Governador do Estado do Amapá 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretário de Estado da Educação e Cultura 

A LTAMIR REZENDE 
Prefeito do Munidplo de Tartarugalzinho 

EXTRATO DO CONVÊNIO NQ 012 /95-SEEC 

INSTRUMENTO E PARTES: .Convênio entre o Estado do Ama 
pá ·e o MunicÍpio de Ferre i r a Gomes . 

Pelo presente Instrumento, e nos melhores termos 
de direito, os no fim assinados, ESTADO DO AMAPÁ CON 
VENENTE, com lnterveniêncla da SECRETARIA DE ESTADO' 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA, de outro lado, o MunicÍpio de 
Ferreira Gomes passando a denominar-se CONVENIADOS, 

DIÁR I O OF ICI AL 

celebram, ent re si, o presen te CONVÊNIO de assistência e 
cooperação técnica e financeira, de confor midade com as 
cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Convênio 

tem por objeto a promoção e desenvolvimento da Educação e 
da Cultura nos MunicÍpios, median te a descentralização gra 
dativa das açÕes e decisÕes, bem como, dos meios necessá 
rios a garantir a pol Ítica de municipalização . -

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Serão alocados e 

repassados de acordo com a necessidade e a natureza das 
açoes, de forma a cumprir metas a serem cumpridas, em 
termos aditivos específicos e seus r espectivos empenhos . 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio 

vigorará por prj!ZO Indeterminado, a partir da assinatura 
dos representantes legais. 

Macapá-AP, 23 de março de 1. 995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador do Estado do Amapá 

CARLOS NiLSON DA COSTA 
Secretário de Estado da Educação e Cultura 

FRA NCISCO PINHEIRO BORGES 
Prefeito do MunicÍpio de Ferreira Gomes 

EXTRATO DO CONVÊN lO NQ 013 /95-SEEC 

INSTRUMENTO E PARTES: Convên io entre o Estado do Ama 
pá e o MunicÍpio de Cutias . 

\ 

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos 
de direito, os no fim assinados, ESTADO DO AMAPÁ, CON 
VENENTE, com interveniência da SECRETARIA DE ESTADO' 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA, de outro lado, o MuniCÍpio de 
CUTIAS passando a denominar-se CONVENIADOS, 

celebram, entre si, o pr esente CONVÊN lO de assistência e 
cooperação técnica e financei ra, de conformidade com as 
cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Convênio 

tem por objeto a promoção e desenvolvimento da Educação e 
da Cultura nos MuniCÍpios, mediante a descentralização gra 
dativa das açÕes e decisÕes, bem como, dos meios necessá 
rios a garantir a polÍtica de municipal ização. -

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Serão alocados e 

repassados de acordo com a necessidade e a natureza das 
açoes, de forma a cumprir metas a serem cumpridas, em 
te rmos aditivos especÍficos e seus respectivos empenhos . 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA : O presente Convênio 

vigorar á por prazo indeterminado, a partir da assinatura 
dos representantes legais . 

Macapá-AP, 23 de março de 1. 995' 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAP IBERIBE 
Governador 'do Estado do Amapá 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretário de Estado da Educação e Cultura 

MANOEL RA IMU.NDO DE LIMA RODR IGUES 
Prefeito do MunicÍpio de Cut:a'i 

PTRATO DO CONVÊNIO NQ 01q / S5-SEEC 

INSTRUMENTO E PARTES : Convên1o entre o Estado do Ama 
pá e o MuniCÍpio de ltaubal do Piririm. 

Pelo p resente instrumento, e nos melhores termos 
de direito, os no fim assinados, ESTADO DO AMAPÁ, CON 
VENENTE, com interveniência da SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA, de outro lado, o MunicÍpio de 
ltaubal do Piririm passando a denominar-se CONVEN I ADOS, 
celeb ram, ent re si , o presente CONVÊNIO de ass istência e 
cooperação técnica e financeira, de conformidade com as 
cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Convênio 

tem por objeto a promoção e desenvolvimento da Educação e 
da Cuit4ra nos MuniCÍpios , median te a descentra li zação gra 
dativa das ações e decisÕes, bem como, dos meios necessá 
rios a garantir a po lÍtica de munic ipal i zação . -

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Serão alocados e 

repassados de acordo com a necessidade e a natureza das 
açoes, de forma a cumprir metas a serem cumpridas, em 
termos aditivos espec'ificos e seus respectivos empenhos . 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: O pr esente Convênio 

vigorará por prazo indeterminado, a part ir da assinatura 
dos representantes legais . 

Macapá-AP, 23 de março de 1. 995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governi;ldor do Estado do Amapá 

CARLOS NI LSON DA GOSTA 
Secretário de Estado da Educação e Cultura 

JOSÉ RAIMUNDO FERRE IRA DO ROSÁRIO 
Prefeito do MunicÍpio ~ ltauba l do Piririm 

EXTRATO DO CONVÊNIO NQ 015 /95- SEEC 

lf'!STRUMENTO E PARTES: Convênio entre o Estado do Ama 
pa e o MunicÍpio de Amaparí. 

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos 
de direito, os no fim ass inados, ESTADO DO AMAPÁ CON 
VENENTE, com interveniência da SECRETAR IA DE ESTADO' 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA, de outro lado , o MunicÍpio de 
AMAPARf passando a denominar-se CONVEN IA DOS, 

celebram, entre si, o presente CONVÊNIO de assistência e 
co?peração técnica_ e f inanceira, d e conformidade com as 
clausulas e cond içoes seguintes: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Convên io 

tem por objeto a promoção e desenvolvimento da Educação e 
da Cultura no_s Mun idpi~s, mediante a descentralização gra 
dat1va das açoes e declsoes, bem como dos meios necessá 
rios a garantir a polÍtica de munlclpa l i~ação . -

P~g. 09 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Serão alocados e 

repassados de acordo com a necessidade e a natureza das 
açoes, de for ma a cumpri r metas a serem cumpridas, em 
ter mos aditivos especÍficos e seus respectivos empen hos. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCI A: O presente Convênio 

vigorará por p razo indeterminado, a parti r da ass inatura 
dos representantes legais . 

Macapá-AP, 23 de março de 1. 995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBER IBE 
Governador do Estado do Amapá 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretário de Estado da Educação e Cultura 

MARIA DO SOCORRO PELAES DOS SANTOS 
Prefeita do. MunicÍpio de Amaparí 

EXTRATO DO CONVÊNIO NQ 016 /95-SEEC 

INSTRUMENTO E PARTES: Convênio entre o Estado do Ama 
pá e o Munidpio de Calçoene . 

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos 
de direito, os no fim assinados, EST ADO DO AMAPÁ, CON 
VENENTE, com interveniêncla da SECRETAR IA DE ESTADO' 
DA EDUCAÇÃO E CULTU RA, de outr o lado, o MunicÍpio de 
CALÇOENE passando a denominar-se CONVENIADOS, 

celebram, entre si, o presente CONVÊN IO de assistência e 
cooperação técnica e financei ra , de conformidade com as 
cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Convênio 

tem por objeto a promoção e desenvolvimento da Educação e 
da Cul tura nos MunicÍpios, mediante a descentra lização gra 
dativa das açÕes e decisÕes, bem como, dos meios necessá 
r ios a garantir a polÍt ica de municipalização. -

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Serão alocados e 

repassados de acordo com a necessidade e a natureza das 
açoes, de forma a cumprir metas a serem cumpridas, em 
termos adit ivos especÍficos e seus respectivos empenho_s. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio 

vigorará por prazo Indeterminado, a partir da assinatura 
dos r epresentantes legais . 

Macapá-AP, 23 de mar ço de 1. 995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador do Estado do Amapá 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Secretário de Estado da Educação e Cultura 

RAIMUNDO CÉLIO GUIMARÃES CAVALCANTE 
Prefeito do MunicÍpio de Ca lçoene 

RATIF I CO 

João Alberto Rodrigues 1'-aplberibe 
Governador 

JUSTIFICATIVA NQ "4136/95- SEEC. 

Justifica-se a d ispensa de licitação para custear despesas 
com a locação de 157 salas de aula para funcionamento de 
unidades esco lares do s"istema estadual de ens ino, sendo 20 
(v:nte) na Escola Padre Dário, 22 (vinte e duas) na Escola 
Padre Simão Corrldori, 16 (dezesseis) na Esco la Seraflnl Cos 
ta Perár ia, 13 (treze) na Escola São Benedito, 11 (onze ) nã 
Escola Padre VitÓria Galiani, 07 (sete) na Escola São Francls 
co, 07 (sete) na Escola Cabralz inho, 09 (nove) na Escola 
Mãe Angél ica, 15 (quinze) na Escola Dom José Mar ltano, 04 
(guatro) na Escola Mãe da Igreja, 10 (dez) na Escola São 
Lazaro, 08 (oito) na Escola Nossa Senhora das Dores, 04 
(quatro) no anexo da Escola Francisco Wa lcy , 03 ( três ) no 
anexo da Esco la José Ribamar e 08 (oito) no Pré-Escolar,Nos 
sa Senhora de 1\azaré, durante o exercício de 1995. O pre
ço mensal de cada sala está fixado em R$-170 , 00 (Cen to e 
Setenta Reais), o que totaliza o montante mensal de R$ •••• 
26 .690 , 00 (Vinte e Seis Mil , Seiscentos e Noventa Reais). 

A despesa em apreço tem a sua ação administrativa resl?ald~ 
da no Artigo 24, Inciso X, da Lei 8. 666/93, com redaçao da 
da pela Lei 8 .883/94, considerando que a si tuação enseja 
ir.v inbil idade de competição, pois tratam-se de imóveis loca 
l izados na zona urbana dos municÍpios de Macapá e Santana 
onde f uncionam unidades escolares para atend imento da 
clientela estudarti l , estando os preços de conformidade com 
o mercado local . 

Cumprem-se, portanto, as exigências do Artigo 26 da Lei 
8.666/93 . 

Macapá-A P, 21 de março de 1995. 
DE ACORDO: 
Biracy de Jesus Guimar~es 
Presidente da CPLIGEA 

Carlos Nilson da Costa 
Secre tário de Estado da Educação e Cultura 

RAT I FICO 
João Alberto Rodrigues Capiber ibe 

Governador 

JUSTIFICATIVA NQ 037/95 - SEEC. 

Justiflc_a-se a dlspE~nsa de lici tação pa~a custear despesasrom 
a locaçao de um i movei com 13 dependenclas, edificado à AV: 
Car los Drummond de Andrade, ba irro de Congós, Macapá
Ap, para funcionamento da Escola Estadual Pré-Escolar Tia 
Teca durante o exerck io de 1995, para atendimento da Clien 
tela estudanti l daquele Qai rro, em cumprimen to a poiÍtlcã 
de educação para todos, sem dist inção, conforme preceituam 
os mandamentos constitucionais, sendo o Valor Mensa l f ixa 
do em R$ 750, 00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAI S). -

A despesa em apreço tem a sua ação administrativa respal 
dada no Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93, com redaçáõ 
dada pe la Lei 8. 883/94, cons iderando que a si tuação ense 
ja inviabilidade de compe tição, pois trata-se de imóve l loca 
lizado na Zor;1a Urbana do MunicÍpio de Maca pá, para fun 
cionamento de un idade escolar na modalidade de ensino Pré= 
Escolar, para atendimento da cliente la estudanti l , 'estando 
os preços de conformidade com o mercado loca l. 

Cumpre- se, portanto, as exigências do Artigo 26 da Lei 
8. 666/93 . 

MACAPÀ- Ap., 24 de março de 1995. 

DE ACORDO: 
Blracy de Jesus da Costa 
Presidente da CPL/GEA 

CAR LOS NILSON DA COSTA 
Secretário de estado da Educação e Cultura 



Macapá~ 29- 03-95 

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS 

' ' '' 

Departamento de 
Estradas de Rodagem .. 

JUSTIFICATIVA/95 

AÇÕES DO PROCEDH!ENTO: 
Processo nQ 6 000166/95 
Pedido de Cotação:0035/95 - DER 
Firma Adjudicada: COOPERATIVA D~S -PROPRIETÁRIOS A!) 

TONOHOS DE VEICULOS LEVES E PEJ 
SADOS DO AMAPÁ - COOTRAP . 

Valor Total do PC:R$-SO . OOO , OO(CINQUENTA MIL REAIS 

Para competente ratificação e apr9 
vaçao pelo Titular da Administração Estadual ~·ane
xamos Pedido de Cotação nº .OD35/95:.DER cuja aqui
sição poderá ser processada com suporte no CAPU~ 
do Art. 25 da lei 8.666 de 21 de j unho de 1993 , a l~ 

terado pela lei 8 . 883 de 08 de junho de 1 994, poiS 
a contratação da COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS D~ 
VEÍ CULOS LEVES E PESADOS DO A~!APÁ- COOTRAP, foi au-' 
torizada pelo Excel entissimo Senhor Vice- Governa
dor para suprir as necessidades_de trans porte do~ 

diversos Setores da Admi nistraçao, levando em con~ 
sideração a s i t uação precária em que se encontrarr, 
os diversos Setores de Transporte destes Órgãos , 
também, por ser esta COOPERATIVA a ~nica entidade 
que dispunha de quantit ativos e condiçÕes imedia
tas satisfat~rias de ve!culos,para atendimento no~ 
meses de janeiro à ma~ço/95, estando os preços pr!2' 
pos tos pela COOPERATIVA d é conformidade com padrã 11 
local . 

Cupre- se, portanto,as exigências do 
Art~go 26 da lei 8 .666/93. 

I 

Hacapá , 20 de março de 1 995 . 

Eng9. EDSON ALCANTARA VALENTE 
Dir. Geral Substituto 

AUTARQUIAS E~TADUAIS 

IPEAP 

PORTARIA NQ 028/95 - I PEAP 

O Presidente do Inst ituto de Previdência do 

'Estado do Amapá , no us,o das atribui çÕes que lhe são confe 

ridas pelo Artigo 48, Inciso VIII da Consolidação das Leis 

da Previdência do Es t ado do Amapá . 

RESOLVE: 

Nomear JOS2 DA SILVA SANTANA, Chefe da Di 

visão de Contabilidade, para responder acumulativamente P! 

l o Departamento Financeiro, durante a ausência da titular 

que ~ntrou de Licença Ma~ernid~de, a contar da l Q de· Março 

de 1995, · 

D!-SE CI!NCIA, Cm1PRA-SE E PUBLIQUE- SE 

Marco de 1995 . 

Dr. ~!11í00 ll'Bt'lt~~, ~~· W lslvA 
Presidente do IPEAP 

PORTARIA NQ 033/95 - IPBAP 

O Prauidante. do Instituto da Previdência do 

Estado do Amapá , no uso das atribuições que lhe são conf! 

ridas pelo Ar tigo 48, Inciso VIII da Consolidação das Leia 

da Previdência do Estado do Amapú. 

D I Á R li O' .o F I C I A L 

RESOLVE: 

Nomear ANA LOCIA TAVIIRES DA SILVEIRA, ocupa!! 

te do Cargo efetivo de Datilógrafo, do Quadro. de pessoal do 

IPEAP, para exercer a Funcã9 de Confiança de Secretária A~ 

ministrativa , CCI-2 do Instituto de Previdência do .Estado 

do Amapá, a contar de 17 de ~mrco de 1995. 

D~- SE CI~NCIA, Cm1PRA-SE E PUBLIQUE-SE 

Macapá-AP, 20 de Março de 1995. 

(i/(;-l, ·. fti~ \ _..,. m 1 ri Lr 
Dr •• '~ ÜII'I~~t:MÇ&'E fiL}A 

Presidente do I PEAP 

PORT ARIA A.!!. 034/95 - IPEAP 

O Pr esidente do Ins ti t uto de Previd;ncia do Es t ado 

do Ar.apa , no uso das at r ibuiç;es que l he são conferidas pe l o Ar tigo 48, I~ 

ciso VIII da consol i daç~o das Leis da Previd; ncia do Estado do Anap ; , 

RESOLVE : 

l~o oear AOHA PEREIR A GORES , ocupante do Cargo ef eti 

vo de Agent e A dii! i nis tra t i~;o, do Quadro de Pessoal do IPEAP , para exerc er 

a f u nç~o de Conf i a n ç ~ de Secret;ria Adminis trati va , CC! - 2 do Ins ti t uto de 

Previd;ncia do Estado do Anap;, a contar de !Q de março de 1995 . 

OÊ- SE CIÊIICIA, CUMPRA-SE E PUBLI QUE- SE 

Macap;-AP, 20 de março de 1995 . 

~·'c ~ct{ ]_( au (c f ) 
Dr.''flAIRUHthi \rsiRATAl! PICAIIÇO E Sll~A I 

Pres idente do !PEAP 

PORTARIA HQ 035/95 - IPEAP 

O Preside nte do Ins t itu t o de Previd ;ncia do Estado 

do Amap;, no uso das atr i buiçÕes que lhe são con fe r i das pel o Ar t igo 48 , I!: 

ci so VI][ da consolidação das Leis da Previd;n,i a do Est ado do Arnap; , 

RESOLVE: 

l~ooear EDPIA DIAS SA"TOS, ocupant e do Cargo efe tivo 

de Dat i l ~grafo , 9o Quadro de Pessoa l do IPEAP , para exercer a Função de 

conf ianç a de Secrct;r i a Adoi nistrat iva, CC I-2 do Ins ti t ut o de Prev id ;nc i a 

do Est ado do Anap; , a cont ar de 12 de março do 1995 . 

DÊ-SE CIÊIICII<, CUHPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

Mac~p;-AP , 20 de narço'de 1995. 

C\~ r: ' ;; iJ 'Ci ·Ç'.I/'i ·.t (la{.(!?"• (? 
Dr. RitH DO lJB RAT'Klíl>'rtA O E SILV'i 

]res idente do IPEAP 

PORTARIA NQ 036/95 - IPEAP 

O Presidente do Instituto de Previdência 

do Es tado do Amapá, no uso das atr ibuiçÕes que l he são con 

feridas pelo Artigo 48 , Inciso VIII da Consolidação dás 

Leis da Previdência do Estado do Amapá . 

RESOLVE: 

Nomear ROSINALDO DA SILVA GOMES, ocupa!! 

te do Cargo efet ivo de Agente Adminis trativo, do Quadro de 

Pessoal do IPEAP, para exercer a· Funcão. de Conf iança de Se 

cretário Administrativo, CCI-2 do Ins tituto de Previdência 

do Es t ado do Amapá, a contar de 12 de Marco de 1995 . 

D~-SE CI~NCIA, Cm1PRA-SE E PUBLIQUE-SE 

Macapá-AP, 20 de Março de 1995. 

v:fht Af/'"l/~c{(1'1 1 (G h' Dr,<~O 'lrt!~Rll ~ ~ piLVA 
Pres idente do IPEAP 

PORTARIA NQ 037 / 95 - IPBAP 

O Pres i dente do Instituto de Previd~ncia 

do Es t ado do Amapá , no uso das atribuiçÕes que lhe são co!! 

feridaa pelo Artigo 48, Inciao VII I da Consólidaêão das 

Leis da Previdê~cia do Estado do Amapá . 

RESOLVE: 

Nomear JACINErE SILV'A ~ COSTA, ocupante 
' do Car go efe tivo de Agente Adminis trativo, do Quadro do 

Pessoal do IPeAP, para oKorcer a Função de. Confiança doS! 

cretãria Administrati va, · CCI-2 do Insti t uto de Prev:l.diinc'ia 

do Estado do Amapá , a contar de 12 de Março de 1995. 

D~-SE CI!NCIA, CUMPRA- SE E PUBLIQUE-SE 

Macapá-AP, 20 de Março de 1995. 

G:rr.,, C,'l----u~ tril, · 
Ih.·,\~~~ Pil!ÀiiÇO E !siLVA 

Presidente do IPEAP 

PORTARIA NQ 038/ 95 - IPEAP 

O Presidente do Instituto de Previdência· 

do Estado do Amapá, no uso das atribuiçÕes que l he são con 

feridas pelo Artigo 48, Inciso VIII da Consolidação das 

Le is da Previdência do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Nomear ELIZOMAR PEREIRA ALVES, ocupante 

do Cargo efetivo de DatilÓgrafo, do Quadro de Pessoal do 

IPEAP, para exercer a Função de Secretário Administrativo, 

CCI-2 do Instituto de Previdência do Estado do Amapá, a 

contar de 12 de Março de 1995 . 

D~-SE CI~NCIA, CuMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

Hacapá-AP, 20 de Março de 1995. 

PORTARIA NQ 039/ 95 - IPEAP 

O Presidente do Instituto de Previdênc i a 

do Estado do Amapá, no uso das atribuiçÕes que lhe são con 

feridas pel o Artigo 48, Inciso VIII da Consolidação das 

Leis da Previdência do Estado do Amapá . 

RESOLVE: 

Nomear ROBERVAL ALVES MOREIRA, ocupante 

do Cargo efetivo de Técnico em Contabilidade, do Quadro de 

Pessoal do IPEAP , para exercer a Função de Confiança de Se 

cretário Administrativo, CCI-2 do Inst ituto de Previdência 

do Estado do Amapá , a ~ontar de 17 de ~larço de 1995. 

D~-SE CI~NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

Hacapá-AP, 20 de Harco de 1995 . 

'i;.({c.i c ({(L Jcau ((', ( 1 · 
Dn- .RAIMUN'DO UBIRATAN PICÀNÇO E !SILVA 

Presidente do IPEAP 

PORTARIA NQ 040/95 - I PKAP 

O Presi dente do Inst ituto de Previdência do 

Estado do Amapá, no uso das atribuiçÕes que lhe sao conferi 

das pelo Artigo 48 , Inciso VIII da Consolidação das Leis da 

Previdência do Estado do Amapá'. 

RESOLVE: 

Nomear JOSEANE PI!UDfrEL DE SOUZA, ocupante 

do Cargo. efetivo de Agen t e Administrativo, _ do Quadro de Pe~ 

soal do IPEAP , para exercer a Função de Secretária Adminis 

trativa , CCI-2 do Instituto de Previdência do estado do Ama 

pá, a cont 01r de 17 de Março de 1995 . 

D~-SE CI~NCIA, Cm1PRA~SE E PUBLIQUE-SE. 

Hacapá-AP, 20 de Março de 1995 . 

Dr . ·~~~Jf:l·U~cfJ~ILVA 
Pres idente do IPEAP 

PORTARIA H9. Olol /95 - IPEAP 

O Presidente do [nsti tu t o de Prev id ;nci a do Estado 

lo Anap~ , no uso das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Arti go 48, I!: 

:i se VIII da conso li dação das' Leis da ~revid;ncia do Estado do. Aoap; , 

RESOLVE: 

Di spe nsar RUI TnRK DE CASTRO, ocupante do C~rgo ef:, 

tive de Adnin i st rador , do Quadro de Pessoa l dÔ fP EAP , da runçio do Con fi 

onça de Chefe da Seção de Leg i sl ação de Pessoa l , a contar do 20 de março 

de 1995, 

DÊ- SE CI ÊKCfA , CUHPRA- SE E PUBLIQUE -S E 

Maeop;-AP, 20 do morço de 1995 . 

· lt2rí~."ciGt]·-;nu Gi, !-'~' 
· or .'flAI~d ubritrúi~tÚHçO' E m"iÁ 1 

Pr es id en t e do rP EAP 
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POil'UKU 112 042/95 - IPIAP 

O Presidente do Instituto de Previdência dt 

Eetado do Amapá, · no uso das atribuiçÕes que lhe sso conferi 

das pelo Artigo 48, Inciso VIII da Consolidação das Leis da 

Previdência do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Nomear SUZA!IHE CHRISTilllllt DIAS ALc!JinliA, 

ocupante do Cargo efetivo de Administrador, do Quadro de 

Pessoal do IPEAP, para exercer a Função de Confiança de Che 

fe da Seção de Legis lação de Pessoal,- CCI-3 do Instituto de 

Previdência do Es t ado do Amapá, a contar de 20 de Março 

de 1995. 

D~-SE CI~CIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

PORTARIA li 043/95 - IPfAP 

O Presidente do Instituto de Previd;ncia do Estado 

do Aup~ , no uso das atribuiç~es que lhe são conferidas pelo Artigo 4B, I~ . . 
ciso VIII da consolidação das Leis da Previd;nciâ do Estado do Aoapá. 

RESOLVE: 

Nooear RUI TORK OE CASTRO, ocupante do Cargo efeti 

vo de Adoinistrodor , do Quadro de Pessoal do IPEAP, para exercer a Funçã~ 
de Confiança de·chefe da Seção de Coounicaç~es Adoinistrativu, CCI-3 do 

Instituto de Previd;ncia do Estado do Aupá, a contar de 20 de oarço 

de 1995. 

DÊ-SE CI~NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

... i.&~~~l~,Ç(.f 7. 
Presidente do IPEAP 

PORTARIA li 044/95 - IPEAP 

O Presidente do Instituto de Previd;ncia ~o Estado 

do Aup~, no uso das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Artigo 4B,I~ 

ciso VIII da consolidação das Leis da Previd;nci a do Estado do Aupá. 

RESOLVE: 

Nooear SUELER AMORAS TÁVORA FURTADO, ocupante do 

Cargo efetivo de Agente Adoinistrativo, do Quadro de Pessoal do IPEAP ,, P! 

ra exercer a Função de Confiança de Chefe da Seção de Recrutaoento, Sei! 

çÕo e Aperfeiçoanento , 'CCI-3 do Instituto de Previd;ncia do Estado do Ao! 

pa,, a oontar de I~ de oarço de 1995. 

DÊ-SE CIÊNCIA , CU MPRA-SE E PUBLIQUE- SE 

Presidente do I PEAP 

PORTARIA li D45/95 - IPEAP 

O Presidente do Instituto de Previd;ncia do Estado 

do Aupá , no uso das atribuiç~es que lhe são conferidas pelo Artigo 4B , I~ 

ciso VIII da consoli dação das Leis da Previd;ncia do Estado do Aoapá. 

RESOLVE: 

Hooear CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA, ocupante 

do Cargo efetivo de Dat il~grafo, do Quadro. de Pessoal do IPEAP, para exer 
' -

cer a Função de Confiança de Chefe da Seção de Cadastro e Folha de Rlgaoe!! 

to, CC J-3 do Instituto de Previ d;ncia do Estado do Aoapá, 1 contar de 12 

de oarço de 1995. 

DÊ-SE CIÊNCIA , CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

Presidente do IPEAP 

POHAUA RQ 046/95 - IPI!AP 

O Presidente do Instituto de Previdência do Es 

,t ado 'do Amapá, no uso das atribuiçÕes que lhe são cqbferidas 

pelQ Artigo 48 Inciso VIII da Consolidação das Leis da Previ 
dência do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Nomear RICARDO VXRlSSIMD DE ASSIS. ocupante do 

Cargo efetivo de Agente Administrat ivo , do Quadro de Pessoal 

DIÁRIO OFICIAL 

do lf~ para exercer a função de Confiança de Chefe da Se

ção de H~ilitação e Sindicância , CCI-3 do Instituto de Pre

lidência do Estado do Amapá, a contar de 12 de março d! 1995 • 

D~-SE CI~NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

Macapá-AP, 20 de março de 1995. 

DR~~~~CO/Js:LVA 
Presidente do IPEAP 

PORTARIA R2 04 7/95 - IPEAP 

O Presidente do Instituto de Previdência do Es

t ado do Amapá, no uso das atribuiçÕes que lhe são conferidas 

>elo Artigo 484nciso VIII da consolidação das Leis da Previ 

!ência do Estado do Amapá . 

RESOLVE: 

Nomear HILTON JOS! VIEIRA PEREIRA, ocupante d~ 

Cargo efetivo de Datilógrafo, do Quadro de Pessoal do IPEAP, 

para exer cer a Função de Conf i ança de Chefe da Seção de~ 

tros Cadastrai s, CCI-3 do Instituto de Previdência do Estado 

do amapá, a contar de 12 de março de 1995. 

D~-SE CI~NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE- SE 

.. ~-~·e-·· v;;;-;."c , 
DR.,~ PICARÇO E s2VA 

Presidente do IPEAP 

I I 

PORTARIA lU 048/95 - IPEAP 

O Presidente do Instituto de Previd;ncia do Estado 

do Aoap~ , no uso das atr ibuiç~es que lhe são conferi das pelo Artigo 4B , I!! 

ciso VIII da consolidação das Leis da Previd;ncia do Estado do Aoapá. 

RESOLVE: 

Nooear CRISTIAIE DIAS DA SILVA, ocupante do Cargo 

efetivo de Datil~grafo, do Quadro de Pessoal do IPEAP, para exercer a Fu!! 

çÕo de Confiança de Secretária Adoinistrat i va , CCI-2 do Instituto de Pre 
. .. , . . 

V1denc10 do Estado do Aoapa a contar de 17 de oarço de 1995. 

DÊ-SE CIÊNCIA,, CUMPR A-SE E PUBLI QUE 

Macap~-AP, 20 de oarço ·de 1995. 

D~~h~{@~{~ÍL(.~ 
. Presidente do IPEAP 

PORTARIA U D50/95 - IPEAP 

O Pre,ideote do Instituto de Previd;rocia do Estado 

do Aoapá, no uso d·as atribuiç~es que lhe s;o conferidas pelo Artigo 4B,I!! 

ciso VIII da consolidaç;r. das Leis da Frovi1;ncia do Estado do A•ap;, 

RESOLVE: 

Exonerar RAIO[L FELIZARDO PERORA CA~DOSO,do Cargo 

eo Cooissão de Procu;ador Jurfdico , C~digo CCS-3 ao Instituto de Previd;!! 

cia do Estado do Aoapá , a contar de 09 de oarço de 1995. 

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBliQUE-SE 

Macapá-AP, 22 de oarço 1995. 

Presidente do IPEAP 

I 
I I 

PORTARIA R2 051/95 - IPI!AP 

O Presidente do Instituto de Previdencia 

do Estado do Amapá, no uso das atribuiçÕes que lhe são con 

fe ridas pelo Artigo 48, Inciso VIII da Consolidação das Leis 

da Previdência do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Nomear RELMA ll.l!GIRA SETIJBAL DB QUEIROZ. 

ocupante do Cargo efetivo de Contadora , do Quadro dePessoal 

do IPEAII. para exercer a. Função de Confiança de Chefe da S!, 

çao de Prestação de Contas, CCI- 3 do Instituto de Previden 

eis do Estado do Amapá, a contar de 12 de Março de 1995: 

D~-S~ CI~NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

Macapá-AP , 22 de Março de 1995 . 

Presidente do IPEAP 

SOCIEDADES DE 
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CAESA 

COMUNICAÇÃO 

Comunicamos a os senhores seio 
ni stas, que ae encontram à disposição dos 
mesmos, na se de s ocial da empresa sito a 
Av. Ernestino Borges, 222 - Centro, em M! 
capá - Ap ., os documentos a que se refere o 
Art. 133 , da Lei n' 6.404/76 . 

Macapá-Ap., 20f!J?.:de m~~o de 1995 

DEIIÉTRIO CELE RO DA COSTA 
Diretor CAESA 

.JlOI)ER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 11 VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 27 DE MARÇO DE 1995 

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

Ação Cautelar 
Requerente 
Advogado 
Requerido 

Procurador 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 
Procurador 
Executado 
Advogado 

Exec . Fiscal 
Exeqüente 
Procurador 
Executado 
Advogado 

94.0000498-2 
CENTRAL TRADING Ltda 
Haroldo Alves dos Santos 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBI 
·EfJTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENÕ 
VAVEIS - IBAMA -
José de Arimathéa Vernet Cavalcan 
te -
"Defiro vista do process9 referi
do nesta petiçao em cartorio.I. 
Mcp, 27.03 . 95. MARCUS VINICIUS RE 
IS ·BASTOS- Juiz Federal." -

94.0000321-8 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio S. Tné Cardoso 
J. L. RIBEIRO 
João Américo Nunes.Diniz 
"J . ~Defiro.a substituição da Cer
tidao de Divida Ativa (Lei n; 
6.830/80 art. 2;, § 82). 2.- Pro
ceda-se a penhora do bem referido 
a fl. 46, verso. Expeça-se manda
do de penhora e avaliação. 3. - In 
time- se, pessoalmente, da penhorã 
feita o Banco da Ama~onia S.A. -
BASA , credor hipotecaria (CPC art. 
615 , II e CC art. 826).· Intime- se~ 
pessoalmente, o Sr . HILDEMAR SOU
SA ·DE AZEVEDO PICANÇO (endereço -
fl. 55), suposto adquirente do 
bem , da penhora efetivada, Expe
çam-s~ mandados. 4.- O Executado 
devera, quando da penhora ser in
timado da substituição da CDA e 
do prazo que dispÕe para oposiçãc 
de embargos. I. Mcp , 27.03.95.MAF 
CUS VINICIUS REIS . ~ASTOS- Jui; 
Federal." · 

94 . 0000327-7 
FAZENDA NACIONAL 
Dênio S. Thé Cardoso 
J. L. RIBEIRO 
João Américo Nunes Diniz 
"Cite-se o representante legal da 
Executada~ JOSE LEITE RIBEIRO por 
AR. 2.- Nao satisfeita a dividano 
prazo,legal, proceda- se a penhora 
do imovel referido a fl. 50. Em 
s~ concretizando a penhora, deve
ra ser intimada a esposa do Exec~ 
tado. 3.- Outrossim, apÓs a efetT 
vação da penhora, deverá ser pes= 
soalmente intimado do ato a credo 
ra hipotecária, BANCO DA AMAZÔNIA 
S.A. (CPC art. 615 1 II e CC art. 
826,, 4. - Proceda-se a distribui
ção à iryc lu são de JOSÉ L·EITE RIB,;_I 
RO no polo passivo. Expeçam-se man 
dados. I. Mcp, 27.03, 95, MARCUS 1[f 
NICIUS REIS BASTOS- Juiz Federal~ 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 20 (vinte) dias 

DE 

FINALI~E 

VALCY CAVALCANTE SANTANA 

INTIMAÇÃO, para tomar ciência de 
que foi ARRESTADO o bem de sua 
propriedage, a saber: 01 (UMA) LI 
NHA TE~FONICA DE N; 223-2500- TE 
LEAMAPÃ S/A. Findo o prazo supra= 
citado , sem que seja qui~do o dé 
bito, o ARRESTO será imediatamen= 
~e convertido em PENHO~; quando 
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então, Ol5evectõr, dispora oo prazo 
de 30 (trint~) dias,_para oposição 
de Embargos a Execuçao Fiscal n2 
94.0000464-6, proposta por FAZENDA, 
NACIONAL, contra VALCY CAVALCANTE ' 
SANTAI1A. 

SEDE DO JUÍZO :. S~ção Judiciária do Estado do Ama 
pa, 11 Vara, Av . FAB, esquina com 
Rua L~opoldo Machado, Quadra 151; 
Macapa- AP. 

DE. 

FINALIDADE Citação para, no prazo de 05 (cin 
co) dias pagar a divida de UFIR.~ 
2.747,88 (dois mil setecentos e 
quarenta e sete e oitenta e oit~) 
com juros, correção e encargos le 
gais, ou garantir a Execução Fis= 
cal n2 94.0002294-8, proposta por 
FAZENDA NACIONAL contra J. S. DU
ARTE PINHEIRO 

~ATUREZA DA DÍVIDA: Tributária, conforme Certidão 
de Divida Ativa n2 23 2 94 000008-
47, de 25.04.94. 

SEDE DO JUÍZO S~ção Judiciária do Estado do Ama 
pa, 1ª Vara, Av. FAB, esquina com 
Rua L~opoldo Macha'do, Quadra 151 . 
Macapa/AP. 

TEID~O DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente expediente 
feico~ civeis e 02 editais para conhecimento 
despachos. 

03 
de 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N2 154/95 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ElEITORAL DO ~ 
PÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
cõntido no Of:Í.cio n2 040/95-GAB/6! Z.E.; 

·Considerando a decisão do Plenário desta Egrégia 
Corte Eleitoral, na.351! Sessão, de 21.03.95, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar o ~IM. Juiz Dr. DÉCIO JOSÉ DOS 
SANTOS RUF!h~, para responder pela 6ª (sexta) Zona Eleito
..al, com sede no MuniC:Í.pio de Santana-AP, a partir de 
21 de março do corrente ano. 

Art. ·22 - PubÚque-se e registre- se . 

Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Elei
toral do .Amapá, em 24 de março de 1.995. 

(a) Des. OOGLAs EVANGELISTA IW'DS 
Presidente em Exerc:Í.cio 

sreRETARIA JUDICIÁRIA 

ACÓRDÃO N2 347/95 
PROCE3SO 019/94 
CLASSE: V 
RECURSO ELEITORAL 
RECORRrnTE: WIZ DE ~lELO FERREIRA 
RECORRIDO : JUÍZO DA 2• ZONA ElEITORAL DE MACAPÁ 

ElolENI'A : DESOBEDIÊNCIA -' ATIPICIDA
DE - SENTEI\? CONDENATÓRIA_ -
RECURSO PROVIDO - ABSOLVIÇAO. 
I ~ Não constitui delito de 
de desobediência.deixar de in 
tegrar, contr~ ordem de auto= 
ridade judiciaria, fita de 
gravação radiofÔnica destina- · 
da à materialização de even
tual ilicitude de conduta, 
mormente quando, inexistente 
a previsão l egal do dev~r de 
entrega, ainda milite a favor 
do acusado o principio consti 
tucional e legal de que nãO 
está obrigado a produzir pro-
va contra si mesmo. -
II - A lei obriga a conserva
ção da fi ta de gravação · _por 
sessenta (60) dias, mas nao a 

'entrega para o fim de materi~ 
li~àçao ga prova, dai porqu~ 
atip.ica e a conduta de quem 
assi~rocede. 

DIÁRIO OF I CI AL 

III ~ E de ser provido, ~ 
esse fUndamento, o recurso pa 
ra o fim de c~sação da sen:
tença condenatoria do acusa
do. 

Vistos, etc . 

Acordam os Jui zes Membros ~o Tribu 
nal Regional Eleitoral, sem divergência· em conhecer do 
recurso e, por maioria de votos, dar-lrye provimento, p~ 
ra o fim de cassar a sentença condenatoria e abso~ver o 
acusado da imputação de ~e lhe foi feit a na denuncia, 
tudo nos termos dos votos proferidos, venci dos o Juiz 
Relator, Dr. Paulo Santos e o Jui z João Brat ti . Ausente 
do julgamento o Juiz Marcus Bastos . 

Sala de sessões do Tribunal Regio
nal Eleitoral, 14 de março de 1.995 . 

(a)•Des. WIZ CARLOS GeMES DOS SAm'OS 
Presidente 

(a) Dr. CONSTANI'INO AUGUSTO TORK BRAHUNA 
Relator Desijl]lado 

(a) Dr SADY D'ASSUMPÇAD TORRES FilRO 
Procurador ·Regional Eleitoral 

T.ll:UBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

EX1RATO DE COHTRATO POBLICO 

l - IIITRUREIITO PRINCIPAL: 
CONTRATO NQ 006/9S·TJ AP 

!I - PARTES DA AÇAO COHTRATUAL: 
CDHTR.mm: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPA 
CO"TRATAOO: SR . ROSi~ A N CANTUIRIA Di SILVA fõ.RE !RA 

IIl - OBJETO : 
PRESTAÇM 01 SERVIÇOS HCNIC OS·CIEN ;:mcs DE ! HF CR~A:;c~ . 1. 

SEREM DESENVOlVIDAS PELO ANALISTA DE S!SHMA S[N!OR , COSOA ~E AS lARõiAS 
D[f!SIDAS NA CLAUSULA QUARTA, DESTE lHSiRUKENiO. 

IY - YIGfHCIA 
. DE MRÇO A OEIE~BRO DE !995 . 

V - VALOR: 

O CON TRATANTE PAGARA AO CO HT RAJADO A ;mRTANW :Lc8AL 0E 
R$ 22 .763,00 (VINTE E DOIS ~IL, SET~C:N~OS ~ SESSENTA ;~:~ 

REArS). 

VI · OOTAÇftO: 

AS DESPESAS CORRER!C COr,:" DO p;QJ ; ·:IA": .' ;; 4jô 
03.!0 l. OZ.04 014.2 .014 - ~AHUTE II C~O DAS AT!áDADiS JVDi:!~F : A, , E . : ~:N;~ ;; 
DESPESA J lJ1.00 · CUTROS SERViÇOS E ENCARG::, CCNFOm ÇA :i :.'F~ ~ · : ·,·; 
9SIIE001ll, ZZ~Ol/ 95. 

VIl- fU~DAnEHio LEGAL: 
· LEI IIQ U20, ~[ ! 7 /03 /~1 ; 
· LEI NQ 8.6oo, 0[ 11 /06/1l , AL;i.<ADA I ~ . A LEi NÇ 3 .S8l , Ct OS CE 

JUNHO DE 199(; 
· RESOLvÇM li~ 00( /95-TJA?,CE ; JjOJ /95; 
· .E! NQ 192, Dt ZJ / 12/ 94; 
· l (! NQ 0066, DE Ol / 05/1l; 

. - PROCESSO ~Q OSSÍ /9S· DG /T JAF. 

HACAPA-AP, 06 de aarço de I 99S . 

!}:X7]?A7r:J DE CON7RA1V I'ÚHULu 

!NS1Rl'i\IEWTO PRJNC!P.-tL: 

·Contrato:-.~ 009/~5-TJAP 

PARTES DA AÇ.fO CON1RAnz.lL: 

· Contr<llantc: Triburml de Justi( ~ d~ Estado do Amapá 
· c,,nrratado · SR. JACOB RODR!GtiES DE MORAJS FILHO 

Q!l1!fiQ;, 
· O presente Contrato tem . por objeto a prestação de 

serviços especializados para CONDUÇÃO DO VEICULO 
NÁUTICO MOTORIZADO (VOADEIRA). em alumlnio. com motor 
de 25 HP. marca JOHNSON, pertencente ao T JAP e lotado na 
Comarca de Mazagao-AP. 

l·ílLOR: 
• RS 4.000.00 ( quarro mil reais). 

FUNDAMENTO LEG.-tL '-
O presente Contrato tem por fundamento as seguintes 

linhas de Insumos legais: 
·Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964; 

• ·Lei n' 8.666 .. de 21 de julho de 1993. aHerada pela Lei n' 
8.883, de 08 de junho de 1994: 

· CONVITE n' 004/95-CPL/T JAP; 
· Ata de abertura e jtigamento homologada em • 

t5/03/95;e · 
· Processo Administrativo n' 020/95-CPL. 

Macapé-AP, !7 de março de 1995 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PORT ARlA N" OOW/95-§.C. 

O IXsembarg.ador GILBERTO DE PAl)LA PINHEIRO, 
Vice-Presidmte,/Coxregedor-Gerlll da Justiça do Estado do Amapá, no 
uso de suas lllribuiçõea legai.o c tendo em vista o contido no 
Requerimento dAtado de 21/03/95. . -· 
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RESOLVE: 

AUTORJiAR o afulltl!Diml!o do BeL JOSÉ ROBERTO BENA 
DE ALMEIDA, 1• Tllhl:lillo e Oficinl do CDrt6rio ~rucÁ" de 
Macapá-AP, no período de 24 de l1llll'ÇO a 03 de abril do carnmte .l!.!lo. 

Publique-se. Registrc-ae c dê-se ciênciA. 

Desembargador G!LBE 
Vice-Presidenre/Corr 

de Justiça-T. 

HEIRO 

PORTARIA N° 107/$5-DIRETORIA-GER.AL 

O DESEMBARGADOR GILBERTO DE 
PAULA PINHEIRO, Vice-Presidente e Corregedor-Geral de 
Justiça no exercício da Presidência do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe conferem os 
artigos 26, inciso XXII, do Regimento Interno e 114, inciso 11, da 
Constituição Estadual, Resoluçao Normativa n•. 025/93-Tribunal de 
Contas do Estado e tendo em vista o contido no PA n•. 0699/95-DG. 

Considerando as necessidades do Fórum da 
Comarca de Macapá de efetuar despesas pequenas e de pronto 
pagamento. 

R esoive : 

1°- Conceder o adiantamento em nome do 
Senhor DEUZIMAR DA SILVA NASCIMENTO, Cheie do Setor de 
Património do Fórum DES. LEAL DE MIRA, da Comarca de Macapá,l 
até o valor de R$ 5.000, 00 (Cinco mil reais), destinados a custeai: 
despesas pequenas e de pronto pagamento; 

2°- A referida despesa deverá ser empenhada 
na Fonte de Recursos 101 , Programa 020401 42.024, no Elemento 
de DE*> pesa· 3120.00 . Material de Consumo, o valor de RS 1.500,00 ( 
Hum mil e quinhentos rea1s) e no Elemento de Despesa 31 32.00 • 
Outros Serviços e ·Encargos, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e 
qutnhentos rea1s) 

3"- O suprimento concedido deverá ser apli· 
cado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento. 

4°- O suprido deverá apresentar Prestação de 
Contas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do término do 
prazo de aplicaçao constante no 1tem 3° · 

5°- O suprido será responsável pela Prestação 
de Contas do valor recebido, por Elemento de Despesa, JUnto ao De· 
partamento de Finanças. com a devida homologaçao da Assessoria 
Técnica de Controle Interno do T JAP. ' 

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

3ABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 24 e março de 1995. 

PORTARIA N°. 106/9S-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMB.'\RGAOOR GILBERTO DE 
PAULA PINHEIRO, Vice-Presidente e Corregedor-Geral no 
Exercício da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, no uso das atribuiçOes que lhe conferem os artigos 14, inciso 
XXII, do Decreto (N) n•. 069, de 15.05.91 e 26, inciso XX, do Regi· 
menta lntemo e tendo em vista o contido no PA n•. 0705/95-DG; 

R esolve: 

1- Conceder férias regulamentares ao servidor 
Cleiginaldo Pereira dos Santos, ocupante do Cargo em Comissao 
de Ajuda[lte de Ordem, lotado no Gabinete do Desembargador CAR· 
MO ANTONIO DE SOUZA, a serem gozadas no perfodo de 02 a 31 de 
julho de 1995, relativas ao exerclcio de 93/94. 

11· Converter 1/3 (um terço) das referidas férias 
em abono pecuniário, de ac:ordo com o disposto no artigo 91, § 1°, da 
Lei Estadual. n•. 066, de 03.05.93, estipulando para cumpri-lo o perlo
do de 22 a 31 de julho de 1995. 

Publique-se e-registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE J USTI· 
ÇA DO ESTADO DO AMAPA, em 24 de março de 1995. 

i-

Des. GILBERTO 

PORTARIA N°. 108/95-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGÁOOR MÁRIO GURTVEV 
DE QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 14, inciso 
XXIV, do Decreto (N) n•. 069, e tendo em vista os objetivos de: 

- Facilitar os procedimentos de com~ra de ma· 
terial com fulcro na Lei n •. 8.666, de 21 .06.93, alterada pela Lei n•. 
8.883, dtftj8.01.94; 

. Suprir o T JAP e Comarcas das necessidades 
de material de consumo, de equipamento e material permanente, em 
tempo hábil e eficiente; . 

- Minimizar a estrutura de custos operacionais; 
- Valorizar e·promovar o Planejamtmto no pro-

cesso de compras. 

• 
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Resolve : 

I· Implantar o calendário de compras do Tri
bunal de Justiça do Estado do Amapá, a partir da publicaçao desta 
Portaria, 8endo: 

3120.00 - Material de consumo de 60 
(sessenta) em 60 (sessenta) dias, a iniciar em abril/95 e; 

4120.00 · Equipamento e Material Permanente 
de 90 (noventa) em 90 (noventa) dias, a iniciar em maio/95. 

11· Fica o Departamento de Apoio Administrativo 
responsável pela 1mplementaçao do Calendário de Compras, com o 
apoio da Diretoria-Gerai, demais Departamentos, Assessoria de Contro
le Interno e Coordenadoria de Informática. 

111- Ressalvados os casos excepcionais, nenhu
ma compra de material se fará fora das épocas estabelecidas. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTI· 
ÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 28 de março de 1995. 

Des. MÁRIO GUR~'EIROZ 
~~:rcr 

DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO 

ATA DA TRICENT~SIMA SéTIMA 
SESSAO ORDINÁRIA DE DISTRI
BUIÇAO DO DEPARTAMENTO JU· 
DICIÁRIO DO EGRÉGIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de mil 
novecentos e noventa e cinco, às 12:00 horas, na sala 
reservada ao Gabinete do Desembargador GILBERTO DE 
PAULA PINHEIRO, Vice-Presidente e Corregedor-Geral de 
Justiça, no exercfcio da Presidência, realizou-se a distribuiçao 
do processo abaixo relacionado, conforme normas do 
RegimQnto Interno: 

PROCESSO D/STRIBUIDO: 

CAMARA ÚNICA 

01) ·HABEAS CORPUS' N° 181/95 ·CAPITAL 
Impetrante: João Ferreira dos Santos (Adv.) 
Paciente: Rogério Braga da Silva 
Aut Coatora: Juizo de Direito da Vara.Única da Comarca 

de Amapá 
Relator: Exm0 Sr. Juiz Convocado Raimundo Vale.s 

Nada mais havendo, o Excele~l · o Senhor 
Desembargador encerrou a sessao. Eu Bel" 
M•rfl de Fétlm• AndrBde), Diretora d parlamento 
Judiciário, fiz lavrar a pre5ente e a subscrevi. 

Desembargador GILB ~. PJ ULA PINHEIRO 
VIce-Presidente e ~~ral da Justiça, 

no exercício da Presidência 

CÂIWlA ÚIIICA 

MA DA 119 I SESSAO OHDDIÁRIA, RKALIZADA 1!11 Y111 
'I'E E. 011 DE IIABÇO DE 1111. IIIVI!CfJHOS E IOYEftA E Clil 
co. -

Às gito horas e cinco minutos, presentes os Ex 
cel entissimos Senhores Desembargadores GILBERTO 
PINHEIRO (Presidente), DÔGLAS EVANGELISTA, LUIZ 
CARLOS e CARMO ANTONIO e os eminentes Juizes Con 
vocados .RAIMUNDO VALES e SUELY PINI. Ausente, jus 
tificadamente, o Excelentissimo Senhor Desembarga 
dor MELLO CASTRO. Procurador de Justiça: Dr .ERNAN 
DES LOPES PEREIRA. Feita a leitura da Ata da Últi 
ma Sessão Ordinária, a qual. foi aprovada por una 
nimidade, foram julgados os seguintes ~rocessos:-

IWIEAS CORPUS 

Nl 180 - Impetrante: Dr. CALEB GARCIA MEDEIROS(Ad 
vogado) - Paciente: JOSÉ AUGUSTO MIRANDA DOS SAN 
TOS - Autoridade Coatora: JUÍZO DE DIREITO DA 41 
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ - Relaoora: Jui 
za Convocada SUELY PINI. 

DllCISÃO : "A Câmara Única do Tribunal de Jus ti 
ça do Estado do Amapá, por unanimi-dade de seus meiii 
bros , conheceu e denegou o writ, nos termos dos 
votos proferidos. " --

AP.KLAÇÕEs CllDli1IAIS 

Nl 327 - Origem: 41 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPA - Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA - Apelado:FRAN 
CISÇO ELÍSIO ARAÚJO SERRA - Advogado: Dr . PAULO 
JOSE DA SILVA RAMOS - Rel~tor: Juiz Convocado RAI 
MUNDO VALES - Revisor: Des. CARMO ANTONIO . -

DECislo: "A Câmara Única do Tribunal de Justi 
ça do Estado do Amapá, por unanimidade de seus meiii 
bros, conheceu e deu provimento a presente apela 
çao. nos termos dos votos proferidds: -
Nl 336 - Origem: 11 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
iiACAPÂ - Apelante: ARMANDO ALVES JÚNIOR - Advoga 
do: Dr. JOSELITO SOUSA DAS CHAGAS - Apelada: JUS 
TIÇA PÚBLICA - ~elator: Des. CARMO ANTONIO . -

DI!Cisio : "A Câmara Única do Tribunal de Justi 
ça do Estado do Amapá, por unanimidade de seus meiii 
broa; conheceu do presente apelo e Julgou extinta 
a punibilidade do reu pela prescriçao retroativa 
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do vo 
to proferido pelo Relator." 
Nl 337 - Origem: 51 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPÂ - Apel ante: JUSTIÇA PÚBLICA - Apelados: RO 
SENILDA ROSETE BARROS e MÁRIO LÚCIO GUEDES DE AZE 
VEDO - Advogados: Drs. MARCOS AURÉLIO MIRANDA Nõ 
GUElRA e JOSENILDO DE OLIVEIRA CUIMAR - Relator : 
Des . CARMO ANTONIO. 

JB:ISID : "A Câmara Única do Tribunal de Justi 
ca do Estado do Amaoá, por unanim{dade de seus mem 
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'bros, conheceu e improveu a presente apelação,nos 
termos do voto proferido pelo Relator . " 
Nl 344 - Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE LARAN 
JAL DO JARI - Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA - Apela 
dos: JOSÉ RAIMUNDO'COSTA e OUTROS- Advogado: Dr: 
LOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA (Defensor PÚbl~ -

Relator: Des. CARMO ANTONIO - Revisor: Des.DÔGLAS 
EVANGELISTA. 

DECISÃO: "A Câmara Única do Tribunal de Justi 
ça do Estado do Amapá, por unanimidade de seus meiii 
bros, conheceu e deu provimento a presente apela 
ção, nos termos do voto proferido pelo Relator."-

lDIJIIICAÇÕES 

O Excelentissimo Senhor Desembargador GILBERTO 
P!NHEIRO comunicou que, juntamente com o Excelen 
tissimo Senhor ~residente deste Egrégio Tribunal~ 
Desembargador MARIO GURTYEV, estiveram no Munici 
pio de Porto Grande, esclarecendo sua Excelência 
que a Corte pretende desvinculá-lo da Comarca de 
Maçapá, para jungi-lo à Comarca de Ferreira ~s. 
ate futuramente a criação e instalação da nova Co 
marca. -

Nada mais havendo, foi encert a sessão às 
nove horas e trinta minutos. Eu •PET~US SOARES 
AZEVÍDO, Chefe da Secretaria da amara Unica, la 
vrei a presente Ata que vai por mim subscrita e 
assinada pelo Exc~lenti~simo Senhor Desembargador 
Presidente da Egregia Camara. 

OFÍCIOS JUDICIAIS 
Varas e Secretarias da Capital 

11 VARA CÍVEL E DE FAZENDA P6BLICA 
Juiz de Direi to: CONSTA:lTINO BRAHUNA 
Chefe de Secret.: LUCIVALDO FERREIRA 

ExPediepte de intimacão relátivo ao dia 
24.03,95, Para ciencia das partes e advogados, 

PROCESSO N2 M:i120 - AUTOS CÍVEIS DE NASCIMENTO -
Requerente : CIO BRITO LIMA, Sentenca: ",.,Isto 
posto, julgo procedente a justificação realizada' 
e o pedido formulado, para o fim de determinar ao 
Sr. Oficial de CartÓrio de R·egistros Nblicos Ci
vis que proceda à lavratura do assento de nasc~ 
to de r.Lfficro BRITO LThlA, do sexo masculino, nasci 
do na cidade de bacapá , no dia 17.12.72, filho de 
Manoel Braga de L:iJna e Maria de Nazaré de Jesus ' 
Brito, sendo avós paternos: Martinho PedrÓ de Li
Lima e Zuila Braga de Lima e avós maternos: Bene
dito Brito Soares e ~mria de Jesus Brito . Expeça
se o competente mandaão: cujo cumprimento devará• 
ocorrer no prazo de cinco (5) dias. Está o regis
trando isento de custa, nuJ.tas, emolumentos e de
mais encargos decorrentes da realização do regis
tro , por ser pobre, na forma da lei. Trs,nsitadaem 
julgado esta sentença, certifique-se nos autos. ' 
P. R. r .. c. Mcp., 20 . 03,95," 

PROCESSO N2 1536/94 - REIVINDICAr6RIA - Requerente 
TÃiiiA CRISTINA A.r.WfAJÁS DA SilVA (adv, S~;.lamir P' 
Palmeira Konoassa de Almeida). Requerido: JOSllt ' 
G01i.ES DE .lZEVEDO ~adv, Evaldy f>lotta de 011 v eira ) 
Desm:cho: "Face a certidão supra, julgo desrto a 
apelação de fls. 38/41 e em consequência, determi 
no o cumprimento da sentença de fls. 35/37 dos au 
tos, Intimem-se. Mcp., 20,03.95." -

EB0CE3SO NQ 1821/94 - REIN'rE.JHAÇÃO DE POSSE = Re
querente: LOBEL ENGEmUlRIA E COMERCIO LTDA (adv.: 
Eloilson Amoras da Silveira Távora) . Requerido:JO 
St Ilf.~CIO ABREU CARDOSO (adv.: ). Despacho: "J , S~s 
pemda-se, ad cautelam 1 o cumprimento da medida li 
minarmente concedida a deefavor dos réu~, ora re: 
querentes. Diga o ilustre advogado da autora so 
bre o pedido, digo, sobre a comunicação da desão-, , 
ao acordo celebrado com os demais reus, Intime~s& 
tfJiiCap~ f 22 o 03 o 951 OI 

FROCESSO N2 1919/95 - INDENIZAÇÃO - Requerente: ' 
FRA.liCISCO SOUZA OLIVEIRA (adv, Elva Fát:iJna de Sou~ 
~a Gomes), Requerido: JONAS PINHEIRO BORGES (adv:) 
Despacho: "Aguarde-se o retorno do réu a esta Capi 
tal, Ap6s , desentranhe-se o mandado de fls , l4, 'd~
volvendo ao Oficial de Justiça para o seu cumpri
mento, Intime-se, Mcp., 21.03,95," 

PROCESSOS A SEGUIR RELACIONADOS, TIVERAM O SEGUIH 

TE DESPACHO: ".Manii'este-se a exequente sobre a cer 
tidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco d~ 
as, Intime-se , Mcp., 21, 03 , 95 ," 

PROCESSO N2 1753/94 - EXECUÇÃO FISCAL - Exequen -
te : FAZENEA P6BLICA DO AMAPÁ (adv. Pedro José de 
Souza), Executada: ARTES MÓVEIS AMAZtlNIA LTDA (a
dvogado: não consta), 

PROCESSO NQ 1795/94 - BUSCA E APREIDiSÃO - Reque -
rente: BANCO BRADESCO S/A (adv. Raimundo !loáe ~ 
roga), Requerida: PREAMAR & CI,A LTDA (adv ,: ) , -

PROCESSO liQ M§0/94 - EXECUQlO FISCAL - Exequen -
te: FAZENDA LICA DO AJ>IJJ?Á (adv. Pedro José de 
Souza), Executada: S. M. CONSTRUÇÕES LTDA (adv,:). 

PROCESSO NQ S/N - AUTOS DE REGISTRO - Requerente: 
EDINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO (adv, Nilson Alves 
Costa), Sentença: ",,,Isto po.sto , julgo proceden-
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te o pedido para determinar a expedição de manda
do de retietro , digo, mandado de retificação ao • 
CartÓrio Jucá, a·fim de proceder a averbalão à~ 
gam do registro do requerente, que passara a cha
mar-se EDINALDO BARBOSA DO NASCllmNTO,,,,Transit~ 
da em julgado esta sentença, certifique-se nos au 
tos, dando baixa na distrib~ição e arquivando, P: 
R. I. C. Mcp., 20,03,95." 

PROCESSO S/N - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCI -
MENTO - Requerente: SAYONARA GEISI CHERMONT DA 
SILVA (adv. Heloisa Helena Furtado de Menezes-de
fensora pÚblica), Sentença: " .. ,Isto posto, julgo 
procedente o pedido para determinar ao CartÓrio ' 
de Registros PÚblicos desta Capital, que-proceda' 
a reti..:icação à maregm do termo. de registro de li!! 
cimento da requerente, pa~eando esta a chamar-se' 
SAYONARA. GEISI PAU~A DA SILVA. Expeça-se o com
petente mandado que deverá ser cumprido no prazo, 
improrrogável de cinco (5) dias.,,,Transitada em 
julgado esta sentença, dê-se baixa na distribuiçãO 
e arquivem-se os autos, P.R.I.C, Mcp., 20,03,95," 

PROCESSO NQ 1597/94 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE = Re
querente: HAROLDO TAVARES MATOS (adv. Adamor de 
Souza Oliveira) . Requerido : Jost RODRIGUES DE MO
RAES FILHO (adv,: ), Sentenca: " .... Homologo o aco;t 
do que celebraram as partes e, em consequência, ' 
julgo extinto o processo com apreciação do mérito, 
nos termos do art. 269, III, do C.P.C. Custas ·~
rata". Transitada em julgado, dêfojse baixa : na dia 
tribuição e arquivem-se os autos. P.R.I,C, Maca~ 
20 de março de 1995," 

PROCESSO NQ 1655/94- DESPEJO - Requerente: MARÚ -
CIA MON.l'EIRO DE MENDONÇA SILVA (adv, Sulamir Pal -
meira r.:onassa de Almeida). Requerida: M. N. BITTEI 

COURT- ~~ (adv. Vera de Jesus Pinheiro), Septen
~: " ... Pelo quanto exposto 1 julgo· procedente, em 
partes, a ação para o fim de decretar a extinção• 
da locação e o consequente despejo do prédio, pa
ra ?uj~ desocupação voluntária, no entanto, cone! 
do are o prazo de quinze (15) dias. Condeno, ã 
inda , a ré ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatÍcios que arbitro em quinze poF 
cento (15f) do valor da causa •••• Expeça-ee o com
petente mandado de despejo, caso não se concreti
ze a desocupação voluntária no prazó fixado. Traa 
sitada em julgado esta sentença, certifique-se nos 
autos, dapdo baixa e arquivando, P.R,I,C. Macapá, 
23 de março de 1995." 

EBOCESSO N2 1841/94 - EXECUCÃO FORÇADA = Exequente 
JOst NERY DIAS (adv. Rui Vidal), Executada: AUTCIIQ 
TO - AUTOMÓVEIS E MOTO DO IMAPÃ LTDA (adv. Eloil -
~on Amoras ·da Silvei~ Távora). Sentenca: " ... Isto 
posto, tendo a demanda já perdido o seu objeto, 1 

Julgo extinto o pro cesso com fundamento no art. a;~ 
digo , 2691 inciso III1 do vigente CÓdigo de P.roce4 
so Civil, assim o fazendo com a apreciação da mat~· 
ria de mérito, para declarar a executada exonerada 
de todas as obrigaçÕes oriundas do termo de compr~ 
misso firmado com o exequente perante o Ministério 
PÚblico do Consumidor, tÍtulo esse eneejador do 
processo de execução ora extinto •••• Libere-se ~ 
1uantia que se acha depositada, mediante alvará em 
favor da executada. Transitada em julgado esta sen 
tença, certifique-se nos autos, De-se baixa e ar -
quivem-se . P.n.r.c. Mcp., 22,03,95." 

PROCESSO N2 1918/95 - MANDADO DE SEGURANÇA - Impe
trante : SINDICATO DOS HOTtiS1 RESTAURANTES, BARES 
E sn,;ILARES DO ESTADO DO AJ:l!APÁ (adv, .Marcelo Card~ 
so Nassar). Tmpetrada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MA.: 
CAPÁ (adv. Sebastião Gomes de Farias - procurador' 
jurÍdico) . Sentenca: " ... ,Concedo, por reconhecer 
presentes tais requisitos, a medida liminar reque
rida e ordeno a supsensão do ato que deu motivo ao 
pedido . Requisitem- se, pois, infórmaçõee com a li· 

. Pr - , ., 
:n~r.ar~ . estadas as informaçoea, vistas ao 1linistt~ 
no Públ~co. P.R.I.C, r.:op,, 20 . 03,95 ," 

O presente expediente será publicado • 
na foma da lei e ·arixadÕ uma via) no lugar de 
costume •. Dado e passad ata Capital, aos vinte.e 
quatro d~as do mes de o de mil novece 
noventa e cinco, Eu Lucivaldo 
Ferrei~a, Chefe taria, s 

EDITAL 1E CJ.TN;}IJ 

PRA2D 30 DIAS 

IE: ACPJ..E ELETRO ELETRÔNICA LTDA, f individual, 
C.G.C. n2 67 .675 .936/0001-11 . 
FINALIDAIE: Corrparecer ~ audiência desi ada para o dia 
18 de maio de 1.995, às 09:00 horas, nela oferecendo 
defesa e produzindo provas, na Ação St.nár a de Cancelamen 
to de ,!'rotesto de Duplicatas Mercanti , proposta por 
MINERAÇAO NOVO ASTRO S.A., sob pena presunçeõ de 
veracidade ,dos f~tos alegados pela Aut<?ra. 
SElE 00 ~ro: F11rum de Macapa - si to a A"'. Fab, n2 1. 737 
2• Vara Ci.vel e de Fazenda P\lblica. 

I 

- uiz de Direito-



Macapá, 29-03- 95 

JUiZO DE DIREITO: 21 VPJl.A ClVEL ~:, DE FAZENDA PYBLICA 
JUÍZ DE DIREITO: DR. JOSÉ Ltx:IANO DE ASSIS 
CHEFE DE SECRETARIA: ~lAURO JORGE BRANDÃO 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO DO DIA 22 .03. 95, PARA CIÊNCIA DAS 
PARTES E AJJVIXArfJS . 

P!'Út\. n2 016/91 - DESPEJO - A. : EVARISTO CRUZ LACERDA 
(Adv: Benedito Braga). R.: Af<IADEU COSTA DA SILVA (Adv. 
Nilson Alves Costa) . DESPACI-Kl: "Intimerrr-se as partes para 
requererem o que lhes convier em cinco dias. Mcp, 
17 .03 .95" . 

Proc. n2 1.438/94 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - A.: JOSÉ 
:;EMAQUE RUY-SECCO (Adv. Rubens Cavalcante e / cru ) . R.: 
DEUZUÍTE DE AUIJEIDA DOS SAN'I'OS (Adv. Atanázio Picanço) . 
DESPACHO: "Designerrr-se audiência de concil~ação, intimarrr
do-se as partes e seus procuradores . M·:p , 17.03 . 95" . 
OBS.: Audiência designada para o dia 26 .04.95, às 9:CXhs. 

Proc. n2 1.621/ 94 - CARTA PRECATÓRIA (EXECUÇÃO ) - A.; 
LUME RENT A CAR LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 
(Adv . Francisc o \'iellister Feitosa Ci.drão). R.: ARAMYDES 
DE FI GUEIREDO DE AlliEIDA . DESPACHO: "Sobre a certidão 
retro manifes te a parte Exequente em 05 dias . I. Mcp, 
13 .03 . 95" . 

Proc. n2 1. 296/94 - DESPEJO - A. : AMAUTO - Af~Á AUTOMÓ
VEIS LTDA (Adv. Eloilson Távora) . R. : F.~BIO GUALBERTO 
l<lAURlciO DE SENA (Adv . Luci ~1eire Nascimento) . DESPACHO: 
"Intimerrr-se a part e vencedora para requerer o que lhe 
convier em ci nco dias . ~1cp, 17 .03 . 95" . 

Proc. nº 1.370/94 - NOTIFICAÇÃO - A.; JOÃO EVANGELlSTA 
ALVES PEREIRA (Adv . Marly Evelim) . R. : MINERAÇÃO CASSI'l'AN 
LTDA . DESPICHO: "Manifesterrr-se as partes em cinco dias . 
I. Mcp, 08 . 03. 95" . 

Proc . n2 1. 246/93 - EXECUÇÃO - A. ; LUIZ RIXÉRIO PAULO 
(Adv . C~cero Bordalo) . R. : ~1 C R CONST . COM IND. LTDA ; 
SENI'ENÇA: "VISTOS, ETC . JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 
exa'!le de rrerito, nos t ermos do Art . 267, inciso IlJ , do 
CÓdigo de Processo Civil , eis que a parte autora, ainda 
oue regulanr.ente intimada a tanto, conforme provas dos 
âutos, deixou de promover os atos e/ou diligências que 
lhe competia , abandonando a causa por mais de trinta (30) 
dias . Custas já pagas . P. R. ,I . Mcp, 10.03 .95" . 

Proc . n2 1 .634/94- REPARAÇÃO DE DANO- A. : ALDO GUEDES 
BARBOSA (Adv . Clicero Borges JÚnior) . R. : JOECY PONTES 
SILVA . SENI'ENÇA: " • . • Isto posto com fundamento no artigo 
284, paregrafo Único , indefiro a petição inicial e julgo 
extinto o processo e condeno o autor ao pagamento das 
custs judiciais. Com o trânsi.to em jul gado arquivemse . P . 
R. I. ~1cp, 13 .03 . 95" . 

Proc . n2 1.610/94 - EXECUÇÃO FORÇADA - A. : JOSÉ FRarA 
BATISTA (Adv . E di te Pereira dos Santos) , R. ; E, G. C. 
F.MP • GERAL DE CONST . L'l'DA. SENI'ENÇA: "HOMOLOGO POR 
~NTENÇA, par<:_ que produza seus legais efeitos a desis
t encla da açao, tal como requerido, para efeito no 
dispost~ no artigo 158 , parágrafo Único, do CPC e, de 
c?nsequencia julgo extinto o processo , sem exame de 
rr.erito, nos termos do art. 267, inciso VIII do mesmo 
D~ploma Legal . De sentranhem os titules executados .· Custas 
je pagas . P . R. I. l~cp, 14 . 03.95" . 

Proc . n2 1. 663/95 '- EXECUÇÃO FIOCAL - A. : FAZENDA PÚBLICA 
DO ~A (Adv . Pedro de Souza) . R.; LELIAN FIGUEIREDO 
VIEIRA. SENI'ENÇA: "VISTOS , ETC. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 
para que produza seus efei tos legais, a desistência da 
ação, tal como requerido, para os efeitos do artigo 158, 
parágrafo Único, do CPC e consequentemente julgo extinto 
o processo, sem exame de rreri to nos tem.os do artigo 267 ' 
VI_II, do mesmo Diploma Legal. Sem custas. P . R. I. l~cp , 
14 . 03 .95" . 

Proc. n2 941/93 - EXECUÇÃO POR TIT . EXECUTIVO EXTRAJUDI
CIAL- A.: M. SANTOS (l!._dv . Luis Calandrin:'.) . R. : CONS'rRU
CHAVES LTDA . SEN'1'ENí(A: "VISTOS , ETC . Adjudico à Exequente 
M. SANTOS a linha t elefônica de nº 222 -1228, pen'1orada 
pelo auto de fls. 12, pelo valor da tabe: a da 'J'eleamapá, 
pro solvendo da presente Execução , devendo a adjudicante 
qui tar os débitos incidentes sobre a linha quando da 
Transferência. para seu nome, os quais, comprovado o 
pagamento nos autos se deduzirão do valor da linha. 
Expeçarrr-se a Carta de Adjudicação . P . R. I. Mcp, 
13.03.95" . 
Proc. n2 1.664/95 - REIVINDICATÓRIA - A.; Af~WN~A COMÉR
CIO, REPRESENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA (Adv. José Maria de 
Deus e Silva) . R.: PAULO SÉRGIO DA SILVA BRAGA (Adv . Vera 
Pinheiro) . DESPACHO: "J . Intimerrr-se a parte autora para 
se manifestar sobre a contestação em 10 dias . ~1cp , 
14 .03.95" . 

Proc . n2 1. 365/94 - DI SSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C 
PARTilHA - A. : MARIA DORACY COSTA SANTOS ( Adv . Nilson 
Costa) . R. : JOELSON COELHO DOS SANTOS (Adv . Heloisa 
Menezes ) . DESPACHO: "VISTOS EM SANEADOR . Partes legitimas 
e bem representadas. O processo está em ordem. Nada a 
sanear. Não há preliminares a ser apreciadas . Declaro 
encerrada a fase postulatÓria,.segui ndo-se a instrutÓria 
jé. que não se trata de julgamento ante:ipado da ·lide: 
Designo au?iênci a de instrução e julgarren,to para o dia 
25.04. 95, as 09 : 00 horas, quando poderão as partes produ
zir provas orais requeridas no prazo habil. Convoquerrr-se 
as partes oara depoimento pessoal, pena de confesso 
quanto à matéria de fato (artigos 342 e 343 do C.P.C . ) . 
Intimem--se as testemunhas que forem arroladas e os advo
gados constitu~dos. Mcp, 13 .03 . 95" . 

Proc. n2 1 . 751/95 - EXECUÇÃO - A. : BAN:O BRADEOCO S/ A 
(Adv . Rairrundo Que i roga) . R. : ~QSOLDA Cü.'o1ÉRCIO E REPRE
SENTAÇÃO L'i'DA. ~: "R . A. Intimerrr-se o o Exequente 
para · obse rvar o que estab~lece o artigo 614 , II , do 
C.P.C. em 10 dias . Mcp, 16.03.95". 

Proc . n~ 1.413/94 - COBRANÇA - A.; PETROBRAS DISTRIBUI
DORA S/ A (Adv. Mareio Brandão) . R. : VIAÇÃO PRIXRESSO LTDA 
(Adv·. ~1areelo Nassar) . DESPACHO: "Sobre a petição de fls . 
45/46, manifeste a parte contrária ~m 10 dias . I. Mcp, 
07 .03 .95". 

DIÁR IO OFI CIAL 

. Proc . n2 1 . 633/94 - EXECUÇÃO- A. : PORTUGAL- COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DEOCARTAVEIS LTDA (Adv . Adelmo Caxias de Souza) . 
R.: C. F . DA COSTA 1-IE (Adv . Marcos Nogueira). DESPACHO: 
"J. Traga a Executada outra cÓpia, COI!lJleta, do doc • . 
comprovante da propri edade, do bem indicado e regularize 
sua representação processual , tudo em 10 dias . Cumpri do o 
despacho intimerrr-se a Exequente para se manifestar sobre 
a oferta. 14cp, 09 .07 .95" . 
Proc . n2 1.284/94 - REII'1I'EGRAÇÃO DE POSSE - A.: CREUZA 
BRI'J'O DOS SANI'OS (Adv . Nilson Costa) . R. : TEREZA ALVES 
COELHO (Adv. Mário Mantovani) . DESPACHO: "Deixo de rece
ber a apelação , pois que manifestamente intempes tiva. 
F~ra certifique o Chefe de Secretaria sua tempestivida
de . as partes desistiram do prazo recursal em audiência, 
consoante consta da homologação do acordo (fls . 36) 
havendo trânsito em julgado. Ad argumentandum, as razõe~ 
elencadas no apel o somente poderão ser deduzidas em 
procedimento próprio , já que não mais sujeita a reaore-
ciação em grau de recurso. I. ~lcp, 16 .03 .95" . · 

Proc . n 2 1.628/94 - EXECUÇÃO FIOCAL - A.; FAZENDA PÚBLICA 
DO . ~1APA (Adv. Pedro de Souza) . R.: MARIA BENEDITA DOS 
SANTOS NUNES . DESPACHO: "Manifeste a Exequen t e . J . Mcp, 
07 . 03 .95" . 

Proc . n~ 1.679/95 - EXF.CUÇÃO - A.: DOMINGAS PICANÇO 
GONZAGA E/OU (Adv. Atanázio Picanço) . R. : SOCIEDADE BRA
SILEIRA DE ASSIS'l'ÊM::IA - SOASB . SENI'ENÇA: "VISTOS, ETC . 
EXTif':'GO O PRESENTE PROCESSO de execuçao, com jul gamento 
de merito, "ex vi" do Art . 794 , inciso I, do CPC , eis que 
a parte executada e devedora, conforme provas dos autos, 
satisfez a obrigação dela objeto. Expeçarrr-se, se for o 
caso , o necessário para a liberação de arresto/ penhora 
e/ou quantias depositadas . Custas pela Exequente . P . R. 
J. Mcp , 07 . 03 .95" . 

Proc . nç 1 . 684/95 - ALVARÁ JUDICIAL - A.; JOSÉ EDIMILSON 
GOMES DA SILVA (Adv . Edvaldo Souza) . SENI'ENÇA: "VISTOS, 
ETC . HOMOLOGO POR SENTENÇA , para que produza seus legai.s 
efeitos, a desistência da ação, tal como requerido , para 
os fins do .'Art . 158, par~rafo único, do CÓdi~o de 
Processo C1vll e, em consequencia, SEM EXAME DE toffiRI'l'CJ . 
JULGO EX'l'IN'l'O O PROCESSO, "ex vi" do que dispÕe o Art . 
267 , inciso VIII , idem lex . Custas já pagas . P . R. J. 
~1cp, 13.03 . 95" . 

Proc . n 2 1 . 364/94 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - A. : EDUARDO 
LIMA MARQUES ( Adv . Nilson Costa) . R. ; NEVrüN SOUZA . 
SENI'ENÇA: "VIS'J'OS , ETC . JULGO EX'l'IN'l'O O PROCESSO , sem 
exame de rrerito, nos termos do Art . 267, IlJ , do CPC , e is 
que a parte autora , ainda que regularmente ir.timada a 
tanto , conforme provas dos autos, deixou de promover os 
atos e/ou diligências que lhe competia, abandonando a 
causa por mais de trinta (30) dias . Sem custas finais . P . 
R. I . Mcp , 13 .03 . 95" . 

Proc . nº 085/91 - EXECUÇÃO - A.: CIA ITAÚ DE INVES'l'I~IEN
TO , CREDITO E FINANCIAf-IEJ111'0 (Adv. Sulamir !4onassa) . R. : 
GUILHERMERO JOSÉ PEREIRA C~IARINHA E/OU . DESPACHO: "Inti 
merrr-se a parte A. para se mani.festar sobre a penhora em 
05 dias . Mcp, 08 .03 .95". 

Proc . n2 1.329/94 - 8/ffiARGOS DE TERCEI ROS - A. : ESAP
ESTRUTURAS ~1ETALICAS DO ~IAPÁ (Adv . AntÔnio Fernando 
Silva e Silva) . R. : BAN:::o REAL S/A (Adv . Ckero Bordalo) . 
DESPACHO: "J. Intimerrr-:.e a Embargante para se manifestar 
sobre os doc . em 05 di as . I. l4cp, 09 .03 . 95" . 

Proc . n 2 1.631/94 -EXECUÇÃO FIOCAL- A.: FAZENDA PÚBLI CA 
DO Al·IAPA (k.dv . José de Souza) . R.: JOSÉ FRANCIOCO CAVAL
CANTE . DEsPACHO: "Manifeste a Exequente em 05 di as . 1 . 
Mcp, 17 .03 .95" . 

Proc . n• 1. 494/94 - EXECUÇÃO FISCAL - A. : FAZENDAO 
PIJBLICA DO /IJoW'A (Adv . PP.dro de Souza) . R.: JOSF; RAI~1UN1Xl 
A~!EJDA . DESPIC!-K) : " Inti.mem--se a Exequente para se mani
festar em cinco iJias . ~1cp, 17 . 03 .95". 

Proc . n• 1 . 272/94 - EXECUÇÃO FIOCAL - A.: FAZENDA PÚBLICA 
DO Af>IAPA (Adv . Aline Leitão) . R. : ELIZABE'l'E LOBATO l·!EN
DES. SENI'ENÇA: "VIS'J'OS , ETC ... Assim, não hácomo prosse
guir na exP.cução, P.is que do despacho mencionado deflue
se a desistência da ação , da qual embora sendo a Fazenda 
PÚblica a ti~lar do direito de ação, implicitamente 
concorda com seus termos . Isto, com fundamento no Art . 
267, VI, do CPC JULGO EXTIN'l'O O PROCESSO , sem apr-eciação 
do mérito e determino seu arquivamento, com o t rânsito em 
julgado . tomando-se as cautelas de estilo . Sem custas . 
P . R. I. 1-Jcp, 17 .03 .95" . 

O PRESENTE EXPEDIENTE SERÁ PUBLICADO NA FORMA DA LEI E 
AFIXADO ~O Ltx:AR DE COSTUME , DADO~E ~ASS~ NESTA CIDADE 
DE MAC1\PA, AOS VINTE E DOIS DO 1-IES ) 0E MJ;\~0 DE HUM MIL 
[IY)\iECEN'l'OS E NOVENTA E CJIIX::O. ,Ell. , _ _:,;..{t_l( · ( SUANY G00ES 
DE OL~IRA- ATENDENTE JUDICIARIO) , O DATILIXRAFEI E EU, 
MAURO JORGE BRANDÃO - CHEFE DE SECRETARIA , O SUBSCREVO . 

3ª VA RA CÍVEL E DE fAZENDA PÚBLICA 

JUIZ DE DIREITO: JOÃO BRATTI 
CHEfil DE SECRETARIA: ENILDA SILVA DE SOUZA RAHOS 

EXPEDIENTE DO DIA 27 . 03 . 95 . 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVIDAS INTHIAÇÕES 

PROCESSO N21689/95· - REINTEGR~ÇÃO DE POSSE COH LDIINAR -
Reqte : SILVI A ~IARILIA GONÇALVES DE CASTRO (Adv . Dr. Hano 
el Caraoso) Reqdo: EUGÊNIO JOSÉ PERES HACHADO . DESPACHO: ' 
R. A. Designo o dia 08 .05.95, às 09 : 00 horas para a aud iê n
cia de justificação prévia devendo o autor arrolar testemu 
nhas . Cite-se o réu para comparecer a audiência, em que p~ 
derá intervir por advogado . O prazo para contestar é de 1S 
dias, contando-se a pal' tir da i.ntimação que deferir ou ne.:. 
gar a medida liminar (Art . 930 parágr afo ~nico do CPC ) . 
Intimem- se . Em, 21.03 .95." 

PROCESSO N2 1516/94. - I NDENI ZAÇÃO - Reqte : LAURI NETE BAR
ROS ALHEIDA(Adv. Dr. Harcos Nogueira) Reqdo : CATTANI S. A. ' 
(Adv . Dr . Itamir Carlos Barcellos) Litisdenunciada :BAHERI N 
DUS COHPANHIA DE SEX}UROS (Adv . Dra. Sulamir de Almeida ) 
DESPACHO: " Designe-se audiência de conciliação, instrução• 
e jul gamento . Defiro as provas orais requeridas . DESIGNA 
~: Em cumpriment o ao despacho exarado às fls , 122 desig
no o dia 10. de maio de 1,.995, às 09:00·. Em, 23'.03 .95 ." 

PROCESSO Nº 1493/94. - REI NTEGRA.ÇÃO DE POSSE - Req te: AUGUS 
TO HENEZES BESSA(Adv. Dr . Washingt on Cal das) Reqdo: RAD1UN: 
DO PORTAL DE ALMEIDA(Adv. Dr. Joselito Chagas) DESPACHO: ' 
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"Vistos , etc . .. As partes foram int imadas e não se ma~lfcs 
taram no pr azo de t rinta dias, o que ensejaria a cxtinção7 
do fe i t o, sem jul gaRento . Entretanto, não o faço porque a 
Vara se achava sem Ju iz em provimento efetivo . Designo au
diênc i a para o dia 24. 04. 95., às ll : OO ho ras . l ntimcm-se as 
testemunhas, autor· c r~u para audiê nc·ia, onde deverão ser' 
interrogados . Em, 21.03 . 95 ." 

PROCESSO Nº 1698/ 9$ . - EXECUÇÃO POR -QUANTIA CERTA - Reqt e : 

BANCO ECONO~IICO S . A. (Adv . Dr . Paulo Rubens Xavier de S~ ) 
Reqdo : S. fERREI RA E SOUZA LTDA c PEDRO FERREIRA DA SILVA, 
DESPACHO : " R. A. CuRpr·am- se dispos,!'o no art . 39-I e 6.l.4, II 
do Codigo de Processo Civil. lntimem-se . Em, 23 . 03 . 95 . " 

PROCESSO N9 1697/95. -EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - Reqtc: 
BANCO ECONomco S.A(Adv. Paulo Rubens Xavier de Sá ) Rcqdos : 
S .R. CONSTRUÇÕES E CO~IÉRC IO LTDA c SABINO RODRIGUES DOS S.li'i 
TOS. DESPACHO: R.A. Comprove •.' ad vogado sua inscriçàll na 7 
OAB . Cumpram- se os dispostos no art . 39- 1 c a r t . 614, 11 do 
CÓd i go de Procusso CiviL Intime-se . Em, 23 .03 . 95 . " 

PROCESSO Nº 1507/ 94 . - EXECUÇÃO FORÇADA - Reqtc: I'ERA DE 
JESUS PINHEIRO(Adv . Dra . Vera de Jesus Pinheiro) Reqdo : r, 
TAHIR ALVES . DESPACHO: "l'ls tos, etc ... Ju.lgo extin ta " pr~ 

sente execução com fundamento no art . 267 , VIII , do CPC . In
timem- se . Arquive-se . Em, 17 . 03 . 95." 

PROCESSO NQ 0049/91 . - EXECUÇÃO - Req t e: BANCO I TAÚ S. A. 
(Adv . Dra . Sul amir de Al meida ) Rcqdo :JOSÉ VICENTE ROCHA DE 

ANDRADE. DESPACHO:" O credor deve fornecer o saldo devedor , 
ante a informação do Sr. contador . Em, 17 . 03 .95 . " 

O presente expediente scra publ i cado ' 
na f or·ma da l ei e aflxado em luga r de costume . DADO e 'lPSsa 
do nesta cidade de Nacapa.~P , aos vin te c sete dias do mês ' 

de março do ano de nl.l novecentos e noventa c cincll. 

(! rwlcLcc S. i2ú n'L() 
~~A SILI'A DE SOU ZA RMIOS 

Chefe de Secretar ia 

3ª \'ARA CÍI'EL E DE FAZENDo\ PÚBLICA 

EXPEDIENTE DO DI A 24 . 03.95 . 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVIDAS I NTHIAÇÕES 

PROCESSO N2 1671/95 - REIV I NDICATÓRIA - Reqte: )I .L. DE FREI 
TAS(Adv. Dr . José Naria de Deus c Silva) Rcqdo: JOSÉ HÉLIÕ 
BARBOSA DE FREITAS . DESPACHO: " Aguarde- se trinta dias 
cls, apÓs os dez concedidos . Em, 23 .03.95." 

PROCESSO N9 1608/ 95; - EXECUÇÃO fiSCAL - Reqte: FAZENDA PÚ
BLICA DO ESTADO DO AfiAPÁ (Adv . Dr . Pedro Jos~ de Souza ) Re
qdll : CARLOS ANTONIQ fiAC IEL BRAGA. DESP.ACHO: "Sim pelo prazo ' 

de noventa dias. E~,2l.OJ . 95 . " 

PRÓCESSO Nºl660/ 95 . - DISSOLUyÃO DE SOCIEDADE DE FATO - Rc
qte: ROSANA TA VARES fiAGALH.~ES (Adv . Dra . Filomena Silva Va
len t e) Rcqdo : ABEL DA SILVA ROCHA . DESPACHO:"Certifico que ' 
a aud i ência desi gnada para esta data deixou de realizar- se' 
em função de equivoco quanto ao endereço da requerente con~ 
tante do mandado r·ctro, o que ensej ou o fato narrado pela 
Sra. Oficiala de J~stiça(fls . 07 verso) . Assim exposto , fi 
ca r edcsignado o d ia 07 de abril de l.995,às 09:00 horas,p~ 
ra realização de nova aud iência . Em, 21.03 .95 . " 

PROCESSO Nº 1494/94. - ENIJAHGOS DE TERCEIROS - Reqte: JOSÉ 
CLAUDIONOR RODRlGUJ:S FERREIRA(Adv. Dr.clccro Borges llorda 
lo) Reqdo: ARNA NDO BARBOSA mRA(Adv. Dr . Narcos Nogueir:a ) 
DESPACHO: " Cumpridos as fllrmalidades, arquivem-se , pois de 
claro extinto o fei to nos termos do ar t. 794,! do C. P.C. I 

Em, 21.03.95. " 

PROCESSO N2 1561/ 94· - EXECUÇÃO FORÇADA- Reqte : DISTRIBUI 
DORA ZERO GRAU LTDA (Adv . Dra . Edite Pereira dos Santos ) 
Reqdo : NELSON ARTUR LOPES J ÚNIOR. DESPACHO: " Di ga a exeque!2_ 
te . Em, 23 . 03 .95 ." 

PROCESSO N9 1044/ 93 . - COBRANÇA DE PROCEDIHENTO SUHARISSHIO 
- Rcqte: FI GUEIREDO E GUEDES LTOA (Adv . Dra . Sul amir de Al
meida) Rcqdo : ARHANDO DE SOUZA AGUI AR . DESPACHO : " Diga a e
xequentc sobre o despacho de fls .29 . Em , 22 .03 .95 . " 

PROCESSO Nº 137 5/94. - EXECUÇÃO - Req te: GRUPO N,\CIO~AL DE 
VENDAS ATACADISTAS EXPORTAÇÃO LTDA(Adv. Dr. Flávio Costa Ca 
valcante) Reqdo : ELTO JOSÉ FERREI RA PI NHEIRO. DESPACHO : "I.n: 
time-se a autora sobre o conte~do da certidão r·etro. Em, ' 

23.03 .95 ." 

PROCESSO N91594/94 . - EXECUÇÃO - Reqte: .REGIKA LÚCIA DE AS
SI S DI AS(Adv . Dr. Edvaldo Souza ) Reqdo :H,\RIO ANTONIO DE sÁ: 
DESPACHO:"Diga a autora. Em, 21.03 . 95 . " 

~ROCESSO K21609/ 95. - EXECUÇÃO fiSCAL - Reqte: fAZENDA P~-

BLICA DO ESTADO DO AHAPÁ(Adv . Dr . Pedr o José de Souza )Re
qdo: GERSON GOHES LOPES. ~O:"Sim pelo prazo de 90 
dias . Em, 21.03 . 95 . " . 
PROCESSO Nºl 336/94. - DECLARATÓRIA - Rcqte: STILUS ENGE-' 
NHARIA CONSTRUÇOES E COHÉRCIO LTDA(Adv . Dr . Antonio Cabral 
de Castro) Reqdo: EDITORA COLUHBIA DE CATÁLAGOS LTDA.SEN
TENÇA:" Instado(a) a se manifestar, em 05 dias, dando pros 
seguimento ao fe ito, manteYe- sc silente o(a) autor(a) . Di
ante do exposto , julgo extinto o processo sem julaamento7 
do mérito, ~om fundamento no art . 267. I I I, do CPC~ Custas 
finais pelo autor(a), se houver. P . R. I . Em, 20.03 .95 . 

PROCESSO N9 1431/94. - EXECUÇÃO - Reqte : HONTE E CIA LTDA. 
(Adv. Dr. Paulo Sergio Braga Te ixeir a) Reqdo: RIBEIRO E 
CIA LTDA: SENTENÇA :" Instado a se manifestar, em 48 horas 
dando prosseguimento ao feito, manteve- se silente o autor. 
Di ante do expostG, · julgo extinto o processo, sem j ulgamen
to do mér ito , ·com fundamento no art . 267,III, do tPC .Cus-' 
tas finais pelo aut or, se houver. P .R. r. Em, 21.03.95. " 
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PROCESSO N2 1392/94. - DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. Re 
qte: MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA.(Adv. Dra. Heloisa Hele= 
na Furtado de Menézes ) Reqdo: CÂNDIDO SOARES FERREIRA (Adv . 
Dra. Keila Gomes e Elva Gomes ) DESIGNAÇÃO:" Fica designado 
o dia 17 de abrir de 1.995, às 09 :00 horas, para audiência 
de i nstrução e Jul gamento. " Em, 21.03.95. 

PROCESSO N2 1528/94. - REPARAÇÃO DE DANOS - Req te : MANOEL 
RAIMUNDO DA SILVA BORGES (Adv. Dr. Walber Luiz de Souza 
Reqdo : CATTANI S.A. TRANPORTE E !URISMO. DESPACHO : " Designo 
o dia 28.04. 95 . , às 11:00 horas para audiencia de concili
ação, instrução e jul gamento. Defiro a produção das provas 
requeri das. Citem-se e i ntimem-se. Em, 21.03.95." 

PROCESSO n2 1668/95.- CAUTELAR INOMINADA - Reqte : LOJAS ' 
BRASILEIRAS S.A( Adv .Dra . Solange Venturini ) Reqdo: FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DO M1APÁ. DESPACHO: "Cite- se como requer' 
e com as cautel as legais . Em, 17 .03 .95. " 

O presente expedi ente será publicado 
na forma da l ei e afixado em lugar de costÜme. Dado e pas
sado nesta cidade de Macapá, aos vinte e quatro dias do 
mês de março de mil novecentos e noventae cinco. 

~5RartuD 
ENILDA SILVA DE SOUZA RAMOS 

Chefe de Secretaria 

COMARCA DE MACAPÁ 
li VilRA DE FAMíLIA, 6RFlOS E SUCESSOES 
JUIZ DE DIREITO: Dr. ROMMEL DE ARA'O'JO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: MARIClLDA SIROTHEAU 

EXPEDIENTE DE mTnw;lo DO DIA;, 23.03.95. PARA CI
trfCll DAS PARTES E 4DVOGjDOS, 

Proc, nA 2. 602/95-RB'IISiO DE AíLIMlili~Os-.4. : G, DE P. 
P, (Adv. Antonio Cabral de Castro). R,:L.B.P.,rep 
/p/A.L.B.P. DE3PAQHO: "R. A. em apenso. Intime-se 1 

confo:nne reqJUerido e, ao depois, vista. à Curado -
ri& de J'am.Íli&.lo., Kcp, 23..03.95. 

O PRESEN~E EXPEDIENTE SERÁ PUBLICjji)O NA\. l'OR!ü. D~ 
LEI E A.iFIUDO NO LOCAíL DE COSTUME. Djji)O E PASSADO 
NESTA CIDAi>E DE MA'C.iíP J:, C.WITA.t DO ESTADO DO ~ 
P.l. AOS VmTE E ~lilS DIAS DO Ml:S DE !WiÇO DE HtJI! 
MIL NOVECENTOS E NOVENTA, E cmco. 

B elll MAlt!Bf!Jili. 
Chefe de Secretariat 

COMARCA DE Ií.ACAPÁ 
li VARA DE FAMÍLIA, ÓRFlOS E SUCESSOES 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Frazo: 20 dias 

DE: JOS~ ARAÚJO E SILVA, brasileiro, separado ju
dicialmente, profissional autônomo, atualmen
te residindo em local incerto e não sabido. 

FIITALIDADE: Citação para contestar, no prazo de 15 
dias, à Ação de Conversão de Sep. Ju~ 
em Divórcio n2 2.56~95, proposta por 
EURIDES GREGÓRIO DE BRITO, sob pena de 
presunção de verdadeiros os fatos ar
ticulados na petição inicial. 

SEDE DO JUÍZO: 11 Vara de Família, Órfãos e Suces
sões. Av: FAB, 1.737-Centro. FÓrum de 
Macapá. 

ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

COMARCA Di MACAPÁ 
11 VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS li: SUCJi:SSOES 

~ITAL DE INTIMAÇlO 
:Prazo: 20 dias 

DE' OTOIU:iL .AI.mWAR DE MORAES, brasileiro, casado, 
autônomo, residente atualmente em lugar incer, 
to e não sabido. 

!'INALID.lDE: Intimar o requerente para que impulsi~ 
ne o feito nll 1. 817/94.-Guaria e. Res.p<ll! 
sabilidade em 48 horas, pena àe extiJ:L 
ção. 

SEDE DO JUÍZO: li Vara «e Família, Órfãos e Suces_ 
sõee. Av: FAB, 1.737-Centro, FÓrum de 
Macapá. 

I . 
ROMMEL ARAdJO DE OLIVEIRA 

Juiz de Direi to 

DE: 

DIÁRIO OFI CIAL 

Comarca de Macap~ 
11 Vara Criminal 

EDITAL DE CI TAÇÃO 
Frazo:l5 dias. 

NILSON CORTES SANCHES, brasileiro, paraense,p~ 
dreiro, filho de Manoel Sabino Sanchee e de ~ 
ria da Conceição Cortes, estando em lugar inc~. 
to e não sabido. 

FINALIDADE: Citação para defender-se na Ação ,Penal 
nll 01.434/95, proposta pelo Ministér io Público 
por violação ao art. 129, § 6Q do CPB, tendo 1 

como vÍtima VALDEKSEM SOUZA NUNES, bem como 
comparecer à este JuÍzo no dia 18/ABR/95, às 
12:00 horas, para ser interrogado e responder' 
aos demais termos do Processo-crime, sob pena 
de revelia. 

SEDE DO JU!ZO: FÓrum de Macapá, 11 Vara Criminal , 
sito à Av. Fab , 1737- Santa Rita. 

~mcapá-AP, 23 de março~ 1995. 

))1~:. 
Dr. MÁRIO EUZtBIO :AZUREK 

-Juiz de Direito-

EDITAL DE I NTH.iAÇÃO 
Prazo: 10 dias: 

DE: ROSINALDO DE OLIVEIRA REIS, brasileiro, natu -
ral de Santana-AP, filho de Rai mundo de Souza 
Reis e de, Jaci de Ol i veira Reis, comerciante, 
em lugar incer to e não sabido. 

FTI~ALIDADE: Intimação para constituir novo defen
ser no prazo de 11 dez dias 11 , na Ação Penal nll 
0900/92, proposta pelo Minist ério PÚblico, por 
violação ao art. 180, § 111 do CPB, tendo como 
v{ tima JULIO CESAR BATISTA, em face da renún -
cia tácita do advogado con sti tuido, Drl GUIIH:li' 
MINA TAVARES, 

SEDE DO JUfZO: FÓrum de Macapá, li Vara Criminal 
sito à Av. Fab, 1737- Santa Rita, 

, f) 
Macapa-AP, 23 de mar~o1de 1995. 

Dr. rili.I~/!ifrólhz~· 
-Juiz de Direito-

canarea de Ma:~ 
11 Vara Criminal 

EDITAl. DE INID!AÇÃO 
Prazo: 50 dias. 

DE: JOSÉ RICAROO NEVES DOO SANrOO; brasHeiro, natural 
de ~AP, solteiro, ll'eCânico, filho de Josefina 
Neves dos Santos, em lugar :m:erto e noo sabioo. 

FINALIDADE: Int:jmaçOO da sentenx.a condenatória consi~tente 
na "~da habilitaçao para dirigir veiculo" 
pelo ~ un (1) ano, em &Jbstituiçao a_ Pf'J1a 
privativa de liberdade de ~ ano de de~, de 
acordo can o art. 44, Par. unico, 47, III _e 57 c!? 
CPB· e "lllllta" de 60 r.M, prof~rida ,na Açao Penru. 
nº Cll.l58/93, p~ta pelo Minis~rio Publico, tendo 
cano v.Ítimas JOSE MARINAllX) GURJAO FERREIRA, ELCiliNE 
DA COOl'A MAI.CHER, FlÁVIA PIMENI'EL, GRACIEI'E LOBATO 
VIDAL e RAJMJNOO SANl'OO DE SOOZA. 

SEDE 00 JU!ZD: FÓrun de Macapá., l l Vara Criminal, si to 
à Av. Fab, 1737 - Santa Rita. 

~AP, ~C,~álJ: 
Dr.~~~ 

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI 
COMARCA DE MACAPÁ 

- Juiz de Direito -

EDITAL DE CITAÇÃO 
( Pra zo: 15 (quinze dias) 

DE' JOSÉ LUIS OLI VEIRA, bras ileiro, piauiense, 
sol t eíro, garimpeiro, at ualment e em l ugar ince!. 
to e não sabido. 

FINALIDADE: comparecer a audiência des i gnada pa 
ra o dia 18 de abril de 199 5, às 08 :30 hor as -
s ob pena de revelia, a fim de ser interrogado , 
promover sua defesa e ser notificado dos ult e -
riores termos do Processo n2 468 em que foi de 
nunciado pelo Ministério P~blico, como incurso 
nas penas do art. 121, caput, do CPB. 
SEDE ' DO JUiZO: 
FÓrum de Macapá, Av. Fab n2 1737, bairro de St ! 
Rita, Fone 223-505 -240 . 

VARA DA INFÂNCIA E DA JU~NTUDE 
COMARCA DE MACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO 
P/0ZO: 20 DIAS 

AUTOS DE ADOÇÃO Nll 130()-8, 
DE : LÚCIA RODRIGUES PEREIRA. • 
FINALIDADE: CITAR _LÚcia Rodriguss p6l"flizoa, trrie naturat 

P~9. 15 

do infante J.R.P, para, que!:endo, contesttll' no p:roaao · 
de dea dÚJB, o Pedido de Adoçao, fomutado por LUCINELZA 
ROSÁRIO DO NASCIMENTO, em favor do referido infante, 
bem assim ac01rfia71har os demais passos do processo. 

SEDE DO JUÍW: Av.FAB, nll 1737,FÓ'l"WWI, J ll andar, Bairro 
de Santa Rita. 

d~ Amw=~L~I~ 
JUIZ j1l DIREITO 

PROCURADORIA GERAL 
DE JUSTIÇA . 

PORTARIA N2 077/ 95-GAB/PGJ 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas a tribuiçÕes legais 
e , tendo em vist a o dis posto no artigo 22, 
inc i so I e 104 , da Lei Compl ement ar n2 0009, 
de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: Designar os Drs. JAYME HENRIQUE 
FERREIRA, Pr ocu rador de Justiça, 
VALCIR MARVULLE, PAULO DA VEIGA 
MOREIRA E ERALDO AFONSO ZAMPA, 
Promotores de Justiça, Membros 
da Comissio Instituída pela 
Portar ia n2 027 / 95, para 
des loc arem-se at~ a cidad~ 
de La~anjal do Jari /AP, para 
ins t r uçao do Processo Admini s trati 
vo Sumár i o n2 003/95, no perfodÕ 
de 28 a 31 /03/95 . · 

Autori zar a emissio de passagens 
a~ reas no trecho respectivo 
e .o pagamento de 04 ( quatro) 
di arias integrai s . 

Dê-se ciência. Registre- se . 
Publ i que-s e e cumpra-se. 

Macapá- AP ., 27 de março de 1995. 

MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Pr ocurador-Ge ral de Justiça 

PORTARIA N2 078/ 95-GAB/PGJ 

.; PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçÕes legais 
e, tendo em vi s ta o disposto no art . 2 2, inciso 
II e 58, inciso I , "f" da Lei Complementar 
r.Q 0009, de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: De s ignar os servidores WALDIR 
RODRIGUES RIBEIRO , Secretário 
Ge ral de Administraçio, EVANDRO 
LUÍS PINHEIRO DE SOUZA , Assessor 
de Comunicaçi o Social, BENERAN 
ULISSES DOS SANTOS , Assessor 
Especial e MANUEL MÁRIO DE CARV~LHO 
BARROS, mot oris t .a, gara 
para deslocarem-se .ate o Munic~pio 
de Laranjal do Jari / AP, no período 
de 28 a 31/03/95 , a fim de tratarem 
de assuntos do Minist~rio PÚblico 
Estadual naque le Municipio. 

Au~orizar o pagamento de 04 (quatro) 
di arias integrais. 

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

Macapá-AP. , 27 de março de 1995 . 

MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procurador- Geral de Justiça 

PORTARIA N2 079/95-GAB/PGJ 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
, DO AMAPÁ', no uso de suas at r i buiçÕes 
e , tendo ' em vi s ta o disposto no art . 
e 104 , da Lei Comp l ementar n2 0009, 
de dezembro de 1994 , 

ESTADO 
legais 
2 2, I 
de 28 

RESOLVE: Designar o Dr . VALCIR MARVULLE , 
Promotor de Justiça , para 
deslocar-se at~ a cidade de 
Bras.ilia/Df, a fim de pa,rticipar 
dq SEMINARIO DE REFORMA DO 
CODIGO DE PROCESSO CIVIL, no 
periodo de 03 a 07 / 04/ 95 . 

Autorizar a emissio 
aérea , no trecho 
e • o pagamento de 
diar ias integrais . 

de passagem 
respectivo 

05 (cinco) 

Dê-se c i ência. Registre - se . 
Publique - se e cumpra- se. 

Macapá-AP . , 27 de março de 1995. 

MANOEL DE JESUS FERREI RA PE BRITO 
Procurannr- Geral de Justiça 

I 



Macap~, 29-03-95 

Portaria n• 08(), de 28 de rrarço de 1995. 

O Procurador Geral de Just iça elo Estado do Arrapá, 
no uso de suas atribu içÕes lega is e , tendo em vista 
o disposto no art. 2•, I e 58, 1, letra "f " _da Lei 
Ccrrpl ·emen tar n• 0009, de 28 de dezrobro de 1994, 

RE92VE: Designar o Dr. HARQDO JO!:É DE ARRUDA FRANCO 
Prarotor de Justi ça Subst i tuto, para RESPai!DER 
pela Prcmotori a de Jus ti ça can <~tiv idades 

junto a 3' Va ra Criminal da Capital, nos d ias 
30 e 31/03/95, em vi r tude da ausênc ia do 
t i tular. 

D~-se c i encia . Regi st re- se . Pub lique-se e 
cunpra- se. 

Macapá-AP., 28 de rrarço de 1995 . 

RAIMUNDA CLARA BANHA PICANÇO 

Procuradora-Gera l de Jus tiça em Exercfcio 

Ordem dos Advogados 

Conforme Norma Estatutária , da Lei N2 
8.906/94 , tomo pÚblico que requereu inscrição SUPLEMENTA.I1 , 
no Quadro de Advo gados da Ordem dos Advogados do Brasil-Sec 
çâo do Amapá , o Advogado FRPI\ICISCO PIIITÔNID MENDES . -

f,)'l.capá-AP , .27 den~rço de 1995. 

Conforme Norma Estatutária , da Lei nº 
8.906/94 , torno pÚbl i co que requereu inscrição PROVISÓRIA , 
no Quadro da Ordem dos Advo gados do Brasil-Secção do Estado 
do Amapá , o Bacharel JOSÉ AUGUSTO PEREIRA CARCOSO. 

~'a capá-A" , 23 de março de 199S. 

I INEDITORIAIS I 

SOCIEDADE ORNITOLÓGICA AAIAPAEM3E 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Através deste Edital vimos convocar todos os sÓcios da Asso 
ciação OrnitolÓgica Amapaense- SOA - criadores de bicudos~ 
e curiós do Amapá , para uma As~embléia Geral " no dia 
03.04 ,95(segunda) às 19 horas na sede do OratÓrio R. c: on
de serão tratados assuntos com relaçãõ a nova 'Diretoria pa 
ra o exercÍcio 95/96 , t udo com ba~e no Art . <12 do Estatuto
da entidade. 

Mecapá- AP , 27 de março de 1995 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do CartÓrio Civil de Casamento desta Cidade 
de Macapá- Cep, do Est . do Amapá-Rep . Fed. do Brasil , faz sa 
ber que pretendem se casar : ANO f€ DI AS MARTINS e LUCICLEIA
DA SILVA MACIEL. 

Ele é filho de José de Oliveira Martins e de Benedita 
1 Beatriz Dias Martins , 

Ela é fil ha de José Correa Maciel e de Cl eia da Silva 
t.'a ciel. 

DIÁRI O OF ICIA-L 

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

Macapá , 27 de·março de 1995 

SÔNIA RE.GINA SENA DE ALMEIDA 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASM1ENTO 

O Oficial do CartÓrio Civil de Casamento desta cidade 
de Macapá- Cap . do Est . do Amapá , Rap . Fed. do Brasil , fez 
saber que pretendem se casar : RENATO CESAR VIEIRA DA SILVA 
e JOI~E IDE PINHEIRO ALEXANDRE. 

Ele é filho de Geraldo Borges da Silva e de ValdJ!te 
Vieira da Silva . 

El a é filha de João Ferreira Alexandra e de 'Antoni
na Pinheiro Al exandra . 

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

Wacapá , 27 de março de 1995 

SÔNIA REGII~A SENA DE ALMEIDA 
Escrevente Autori zada 

SINDICA1'0 DOS 'l'RABAIHAOORES 1\D COMÉRCIO l.DJIS'l'A DE MACAPÁ 
EXTRATO DO ESTATUTO 

- Denominação: SINDICATO DOS TRABAIRADORES NO COMÉRCIO 
DE MACAPÁ. 

- Objetivos: Representar , no âmbito municipal , os direi
tos e os interesses coletivos e individuai s dos trabalha 
dores no comércio lojista, na forma do estabelecido na 
Constituição Federal, art . 89, inciso III ; eleger ou de
signar represent antes da categoria profissional ; fixar a 
contribui ção para custeio do sistema confederativo da re 
present~çao s indical dos trabalhadores no comércio (Con= 
trib~içao Confederativa - art . 89 , inci so IV, da Consti
tuiçao Federal) , devida por todos os integrantes da cate 
gor ia; concil iar divergências e conflitos entre os asso= 
ciados , bem como promover a solidariedade e a união en
tre eles; celebrar convenções e contrat os coletivos de 
trabalho, e prestar assistência.em acordos coletivos;gar 
ticipar de entidade sindi cal dos t rabalhadores no comer= 
cio de grau su~erior, ,na forma da legislação, vi gente ; 
prestar assistencia medico-odontologica, juridica e so
cial e seus associados. 
- Sede e Foro: cJ:dade de ~!acapá, Estado do Amapá 
- ~~ de Duraçao: Indeterminado 
- Orgao Administrativo: Diretoria Composta por seis mem-
bros . 
- Representação Ativa e Passiva: Presidente do Sindicato 
- Órgão Deliberativo: Assembléia Geral . · 
- Mill_!dal.u ua Dlretoria: 03 (três) anos, pen11i tintlo a ree 
leiçao . -
- Dissolução do Sindicato e Destino do Patr:i.mÔnio: no ca 
so.de dissolução do Sindicato , delibêrada pela Assem: 
bleia Geral , par? esse fim espec!almente convocada, e 
com a presença miQima de ~/4 (tres quartos) dos associa
dos , o seu patrin~nio tera o destino indicado pela maio
ria dos presentes. 
- Responsabilidade : os associados não respondem, nem di
ret a , nem subsidiari~nte , pel os compromissos assumidos 
pelo Sindic?to . Macapa, 24 de março de 1995. 

JOÃO CORREIA GOMES 
Presidente 

Associação do s f.:o r a do!'es do Jairro llovo :Puri t iz:ll 
Fund~dc : em 30 de Outu8ro de 1993 

AtOl de posse da nova diretoria d::. Associação de 
!'.·:or adores do Jairro l'lovo 2\.U'i tizal (AJ-,:J!f: ), CJ.Ue 
foi ele i ta 21a assembléia r;eral ocorrida :10 dia 17 
de Dezem'uro de 1994 , às 19 : 30 horas na sede da en 
tidade , si to avenida llerácli to Juare z Filho 2181 , 
Hovo '3u.r iti zal . A poss e se realizou na sede provi 
sÓri :J. da entidade si to avenida 13 de Stembro n2 
24-52 , !T. 3uritizal, no dia 03 de Março ,de 2. 995 ,às 
19: 30 horas ficando a sua diretoria ass im constá 
tuida apÓs a assembéia Geral . 
Sdi ·:lilsom da Silva-~residente 
Sivaldo Farias da Silva- Vice Presidente 
rta:--ia Gracilene M. s: Borges-Secretária t7er <il 
Antonio C~r~lo F. Borges-12 Secretário 
Guaraci Almeida Bessa- 22 Secretário 
Eliazar Coelho Bezerra-Tesoureiro Geral 
Francimar Furtado dos Santos-12 Tesoureiro 
Julia 1'iaria de A. Assunção- 2!! Secretár ia 
Antonio Monteiro do Carmo- Relações PÚblicas 
Edilsom Ferreira dos Santos- Mobilização 
IeÚcia Léliz lTery-Mobilização · 
Hazaré Sil va-ir.obil ização 
Aurea r.Jaria Bati sta-Mobilização (suplente) 
João Alelu ia Moraes Penha- Mobilizaçã o (supl ente) 
Carmel ina Pere i ra da Silva-Mobilização (suplente ) 
A solenidade encerrou-se às 21:00 horas , sem nada 
mais dato e assino a presente ata de n2 02/9 5. 

Macapá (Ap). , 0 3 de março de 1995 

(di \J4i\ sm c\-L Sík~- :ú:i.ia/4/? ~da ?I~ 
Edi ·,'/ilsom da Silva fualdo Farias da Silva 

President e Vice- Presidente 

A Fi~a MoM.DA SILVA l!ONTEIRO I!ARINHO,se 

diada. nesta. oidado à Av. Pedro Blliio,247- CenU>ol1 ooii1Ullioa -;

a.os Órgãos de fisooliz@9â:o, SEFA.Z,R&:EITA ll'EDERA.L , o extra.-• 
vio de um (01) livro registro de e.ntre.de 11 NFe de Aquisj,.. 

9'ã.o da ca1'01ld.or1aeo Contribuinte do l!.F. sob ns 04.189155/ 
0001-79 e CAD-ICJ1S..;~Q 03.007443-2 • 

AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S.A. - AMCEL 
CGC 05.995.840/0001 ·55 

A VISO AOS ACIONISTAS 

Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede social, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404, de 
15.12.76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
1994. 

Santana, 24 de março de 1995. 

JOHANN MICHAEL MIKLÓS 
Diretor· Superintendente 

COMPANHIA FERRO -~I GAS DO AMAP~ - CFA 
CGC 14,536 , 270/0001-26 

AVISO AOS ACIONISTAS 

C om~ n i camos que se encontram à disposição dos 
Srs, Ac1on1stas, na sede socia l , os documentos a 
que se re~ere o Art. 1~3 da Lei 6,404, de 15.12, 
76, r elat1vo s ao exerc1cio social encerrado em 31 
de dezemb ro de 1994, 

Santana, 23 de março de 1995. 

Má r cio Von Kruger 
Diretor-Superi ntendente 

Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais 

). 

.• , ..... ~ I , . iJ • :\'!l l ,.· 

:prefeitura de Macav_á 

~ ~1MOPJIL IE ~ 
ro!IS3/b Iffil~ rn l.ICl'i'PÇib 

AVIID rn u.c::rJrÇlO 

A PrefeiWra. M.nic:ip31 re ~ atr'éNÉ5 re s.a <Xl'11issã:, R;rna
rmte re lici ta;ã:J re rrateriais, s;,rvig:s e .I>J.iera:;à:rffiN::'A, alisa a 
q..an interessar p:a::a, q..e estará realiozm::b lici ta;ã:J a nÍ:vBl re Tal'!rtl ' 
re PrEçcs o:m a firnlià:Oe re a±pirir o rrateri.êl a 9'qJir re~icra:b: 

! * 'Il:M"IA rE Fmp nQ C03/95-CPIM'A 
CBJEIO: W\'IERIJIL rE EXF.EDIDIIE, H!GJEIE, illfE!A E CXJ'flRVIÇÍ'Ú 
-- CÊIER:E ALWENI'ÍCKE E UIDSÍLTD rE a:PA E CI:ZJJIHI\. 

P.Efl{IWA: 12.0:1.95 

fffiA.I'tiO: J.s 15:m toras. 

A licita;ã:l ~na sil.a ffi CanLssà:J Ferm:nnte do Lici
ta;ffi na Prefei Wra. l4nic:ip31 do rroca::á, st tn Pw. , Fro nQ 84J - antro 
CCéEiãJ en q.E oerro re::.Ebid::s _ cs ~tx:s e ao prq:x;stéE do pre:;::s . . 

Para rraiores infOI!l'EÇúlS a:s licitmtes, o Edital cxrrpletn e 
c5rais inforrra:;X:es ~. estro tfup:nÍ.veis e p:x:Erffi oer cbtià:s ' 
ro 6"Ó':)i<q:l c:a CanLssà:J até 49(~ E orro) rorn: ,mtes c:a ~rtura· 
<B prq:::csta, en rorÉr:io ronral re ~ente <B H'N cas a7:3C à; 13:Th. 

r'~, 23 re fJBrC}) re 1% 

TERiftO DE JUSTIFICATIVA NQ ryY/ /95 - SEJ.,.iED 

RATIFICO : 

EM ofl/ ~.3 ~$. 
~ - · {jj( 
o BOSC PAPALEO PAES 

•FEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 
ASSUNTO : I NEXIGIB lDADE DE LICITAÇÃO 
UNI DADE : SECRETARIA llíUIHCIPAL DE EDUCAÇÃO 
OBJETO : PAGAMENTO DE l:.iEIA PASSAGEM PARI\. ESTUDAN-

TES 
VALOR ESTThlADO : 

- R$ 4-0.000,00 PAR.A EMPRESA ESTRELA DE OU 
RO LTDA; -
R$ 60 . 000,00 PARA N~PRESA CATTANI S/ A; 

- R$ 20.00Ó, OC P-~1\. EMPRESA VIAÇÃO PROGRE~ 
SO LTDA . 

FONTE DE RECURSO : CONTA 3 . 1 . 3. 2 ( 022 ) - FP!Vi 

Senhor Prefeito : 

Considerando a necessida de de 
efetuarmos pagamento de meia passagem para uso 
dos estudantes ~ue utili zam os t r an sportes coleti
vos urbano.s , conforme disposto na Lei nQ 239/8 5 ;_ 
~~ e seu Regulamento e por serem as empresa s op~ 
radoras desses serviços concessionárias exclusi 
vas do l\lunicÍpio de Macapá , torna- se inviável a 
competição através de Licitação PÚblica . 

Por esta razão, solicitamos a 
ratificação de V. Exa . nesta Justificativa, para 
a~uisição com inexigibi lidade de l icitação nos 
termos do Art . 25 "caput" da Lei nº 8 . 666/93 e 
sua publi cação no Diário Ofi cial do Estado , para 
darmos cumpr imento do disposto no Art . 26 do Di 
:pl oma Legal retromencionado . 

Em ~o de março de 1. 99 5 .. 

SECRETÁRIO 


	

