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PODER EXECUTIVO· 
DECRETOS 

Decreto n ~ 3186 de 21 de novembro de 1995 

O Governador do Estado do Amaoá, usando das atribui
buições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constiluição do Es1ado 
do Amapá e de acordo com o artigo 4°, da Lei n• 0011, de 12 de maio de 1992 e tendo 
em visla o comido no Oficio o• 128/95-CAMI, 

R E S O L V E: 

Retificar os rennos do Decreto o• 3172, de 17.11.95, publicado no 
Diário Oficial do Es1ado do Amapá, sob o n• 1199, de 20.11.95, que passa a vigorar com a 
seguinle redação: . 

• )" • Conceder, em ~arárer excepcional, adiamamento em nome d·o Cap 
PM SERGIO LEITAO DA CONCEIÇAO. Subchefe da Casa Militar, nos termos do irem 
111, parágrafo único. do artigo 2°, da Lei n• 0011. de 12 de maio de 1992, no valor de 
R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) , desrinados a custear despesas de pronto pagamenlo com 
material de consumo e serviços. de rerceiros, visando o pagamenro de es1ada do Excelentíssimo 
Senhor Governador na cidade de Cayenne · Guiana Francesa, no perfodo de 24. 11 a OI . 12.95. 

2° · O adiantamenro concedido deverá ser aplicado no prazo máximo de 
30 (lrinla) dias, a conlar da dala do rttebimento. 

J• · A referida despesa deverá ser empenhada · na Fonre de Recursos 
FPE-101, l'rograma de Trabalho n• 03070212.038, nos Elemenros de Despesa 3120.00 . 
Matenal de Consumo, o valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) e 3132.00 . Outros Serviços 
de Terceiros, o valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais). 

. 4• · O responsável pelo adiamamenlo deverá apresenrar presração de 
comas. dev1damenre homologada pelo ti!Ular do órgão, na Secrelaria de Esrado da Fazenda 
dentro de 10 (dez) dias, conlados do ténnino do prazo de aplicação cons .. nte do item 2° ' 

Macapá, 21 de rrMJTbro de 1995 

DECRETO N° 3187 DE 21 DE novembro DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da 
Constituição do Estado do Amapá e o contido no Memo n• 213/95-
DCS/SEGOV, 

R ESOLVE: 
Autorizar /zae/ da Silva Marinho, Chefe da Divisão de 

Imprensa e Marketing/DCS, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá
AP. até Cayenne-Guiana Francesa, a fim de participar da missão preparatória 
da viagem do Excelentlssimo Senhor Governador, no período de 24. 11 a 
02. 12.95. 

Macapá, 21 de novembro de 1995 

Antõni~IE!J:t~~ 
Govern_edor, em exercício 

I Secretaria de Governo" 

CONTRATO N• 0010/95-SEGOV/GEA 

Tumo de Cotrtrato n • OOJM5, rdativo a 
prataçiio de So:viços de Pllblú:idaJh sob 
proc~dimento JicitatórlD na modalidaJh 
COIIcorriltCÚI /1° OOJ/95 

I. DAS PARTES. 

Pelo presenre instrumento e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, 
como outorgantes e reciprocamente outorgados, de um lodo como Contratante, o Estado do 
AmapÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno. inscrito no CGC(MF) n• 00.394.57710001-25, 
designado neste instrumento ANUNCIANTE, sediado 1 rua General Rondon n• 259, bairro Central, 
represenrado por seu Governador João Alberto Rodrigues Capiberibe, brasileir!', casado, residente 
e domiciliado nesta cidade de Macapí, e d'e outro lado como C011 tratada a AGENCIA: 

GRIFFO-COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA, inscrita no CGC o• 04. 144.804./0001-15, 
situada à Rua Gupar Viana u• 833, Bairro Reduto · Belém!PA. neste aro representada por seu 
Diretor ORLY DA COSTA BEZERRA, brasileiro. casado, Jornalista. portador da Cl n• 80.867-
SEGUP/PA E ainda como INTERVENIENTE, a Setretaria de Governo do Amapá, 
representada por seu litular, Dr. Man~J Antônio Dias, brasileiro, casado. engenheiro, residenre e 
domiciliado nesta cidade, resolvem fumar o presente Contrato, com sujeição às normas 
consubstanciadasna Lei federal n• 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal u• 4.680. de 18 de 
junho de 1965, regulamentada pelo Decrero Federal n• 57.690, de OI de fevereiro de 1966, bem 
como às clâusuJas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DEFINIÇÕES 

Pau efeito deste contrato. são esu.belecidas as seguinte.co; definições: 

a) nrviços de veiculação: serviços a serem realizados pelos veiculas de divulgação, 
com base em distribuição feira pela AGÊNCIA, em nome e por conta do ANUNCIANTE, nos 
termos deste contrato: " 

b) serviços de produçio: 'todas as arividades artísticas e de recoica publicitária 
realizada diretamente pelo AGÊNCIA ou por ela cpotralados em nome e por conta do 

ANUNCIANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA· DO OBJETO DO CONTRATO 

O ANUNCIANTE contrata a AGi:NCIA para a prestação dos serviços inerenres a 
uma agência de propaganda, conforme definido na Lei 4680/65, regulamentada pelo Decreto u• 
57.690/66, tais como estudar. criar, executar, finalizar, produm, distribuir para veiculação e 
controlar os serviços de divulgação e publicidade, programas ·e campanhas promocionais sobre 
atividades do ANUNCIANTE arravés da cootraração de espaço, tempo e local em veículos de 
divulgação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- DADOS E INFORMAÇÕES 

A Prestação dos SeNiços obedecerá ao estipulado neste Contrato, nas <!isposições do 
Edital da Concorrência o• 001/95, bem como, nos seguintes dados: 

O ANUNCIANTE fornecerá à AGÊNCIA os dados fãticos. réccicos.e cienlifico 
sobre as alividades a serem anunciadas, responsabilizando-se por Stu1 qualidade e veracidade. 

a) A utilização incorreta ou indevida dos dados fornecidos pelo ANUNCIANTE. 
bem como a divulgação de informações não fornecidas diretamente pelo ANUNCIANTE seri de 
exclusiva responsabilidade da AGÊNCIA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO-DA IITILIZAÇÃO DE SERVlÇOS OU DIREITOS 
DE TERCEIROS 

A AGÊNCIA po~erá, medianle prévia aurorização escrita do ANUNCIANTE, 
contrarar, sob sua coordenação e fiscalização, serviços ou fomecimeutos de rcrceiros, ficando 
responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes de tal cootnotação. 

a) A AGi:NCIA será responsável pelo qualidade e adequação dos serviços ou 
fornecimentos contratados de terceiros, respondendo, inclusive. pelo ies.sarcimeoto de eventuais 
perdas e danos. 

b) A AGi:NCIA será responsável por obter, antes da publicação, divulgação ou 
qualquer outra forma de utilização, autorização escrita para o uso de quaisquer bens ou direitos de 
tCICeiros, inclusive quanto aos direitos i imagem. 

CLÁUSULA TERCEIRA· DA APROVAÇÃO 

A ÁGÊNCIA submeteri à prévia aprovação do ANUNCIANTE: 

a) estudo e concepção da mensagem a ser veiculada, bem como a relação dos veículos 
mais adequados à Stu1 divulgação; 

b) desenvolvimento do marerial pubücitário e estimativas de custos para a sua 
CO!lSCC\Içào~ 

c) negociações relarivas a preços de espaço publicit.irio e serviços conuarados de 
terceiros e seus respectivos orçamentos; e 

d) material publicitário em sua forma final 
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c) O ANUNCIANTE poderá, a seu exclusivo critério, mediante comuuicação escrita, 
modificar ou cancelar qualquer serviço solicitado à AGÊNCIA. 

I) O ANUNCIANTE ressarcirá a AGÊNCIA, de ).Pdas as despesas já aprovaüas e 
incorridas até a data do recebimento da comunicação mencionada .na alínea "e" desta Cláusula. 

CLÁUSULA QUARTA· DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a eXecução deste contrato correrão à conta da categoria econômica 
3132.00. Aiividade 03070202.034. Fonte de Recurso 153, constante do Orçamento Geral do 
Estado, aprovado pela Lei 0195, de 22 de fevereiro de 1995. e no próximo exercício, a conta de 
dotação orçamentária prevista para atender despesas da mesma nature7...a. 

a) A verba total estimada para a execução dos serviços iuerentes ao objeto des:c 
contrato (incluindo. entre outros. veiculação, custos de produção e honorários) é de RS 272.204,&0 
(Ou1.cntos c setenta e dois mil. duzentos e quatro reais e oitenta centavos). apurado na data de 
05/11195; total este a ser utilizado até 31 de de=Q.w_<\.U22.5. Sendo que em jªueiro de 1996 será 
assinado o tcm10 aditivo com o valor da verba de publicidade para o exercício fiscal do mesmo ano 

11) 1\ estimativa de verbas~ serem aplicad:1s em publicidade uiio assegura à Agência. 
qualquer direito. servindo npcnas cnmo iudicador rla vcrbn mh:im.1 disponível. cabendo ao 
ANUNCIANTE a dccisào quanto à sua utilização. total ou parcial. 

CLÜJSULA QUINTA· 110 I'ItE('O 

O preço dos ~c rviços dccorrcnrcs dcslc l:ollll'illu scr:i apurado n:1 l(mna a seguir 
indicada. observada .1 proposta fOrmulada pela AG Í~NCIA na licíu:u;ào· <JUC originou esta rclaçUo 
obrigacional. 

PAJt,\G itAfiO l'ltll'It:IltO 

i)clos scrviçn.'S ele prutluçãn rc:di7~1dos dirctntneute pela A<;f:NCIA. serão devidos 
pelo AN IJNCIANTF: os honorários previamcnre aprovad{)s no orçamento previsto na letm Cláusula 
Tcrccir~. letra ., .. deste coutrato. aplicado o pL· r-ccuw:II de redução tlu repnssc dos cu~to~ intcmos 
da AGF:NCIA em rel.1çào aos previstos na tabela do SimJü:aw das t\gênci.1s de Propaganda ~o 
Estado do l'ori 

l'AR.-\GRAI'O SE<;UNIJO 

Pelos serviços de produç:io IC:tlinldtts por tc rcrims ~.:ouuntados pcb i\(JI.:NCIA. 
ap rov:1dos previamente no orçamento a que se refere a. letra .. b .. na C_b:rsula Tcrccirn. n pcrccntu~l 
máximo de 15% (quinze por cento) sobre os rcspcctr\'OS L·ustos cktr\·os . .:unrputados cvemu:ns 

descontos concedidos. 

l'AJt,\f;RAI'O TEitCEIRO 

() desconto ele ·.,gCucia. de. no m.iximo. 20°0 ~,·i_nrc Jllll ;.:cn:o). cuuccdidn pelos 
veículos a titulo de remuneração dos scrYiços proli.s.siouais da A(iPNCii\. llf l'\·i .sto na Lei 46HOifl5 c 
respectiva regulamentação. será pago diretamente pelos veículos de tlinllga \·~n . na fonna acertada 

entre as partes. 

l'Ait,\GitAFO QUARTO 

i\ A<;f~NCIA c.st:í \· inculada :i pm;msta lórmulada nu :·unhito 1!0 prorcdinu:mn 
licitatório de que é decorrente este contrato. servindo de pnr:lmctro para li-x:l t;~O tio jH (' \'O c 
interpretação 1.h1 relação obrigacional. atendidos os ternms do l:dita! de Co1u.::un Cncia respectivo 

C LA USULA SIXL\ - UO Itt:AJIISTE 

O reajuste monct~ rio dos prcçtJs uestc r ontr:Ho. tJWIIHio c;,hl\'t'l ..;c1a n:.1ii1 .. 1do com 
base na vadação do indexador utili7..:1 tlo para correç:to mouctaria do halau<;o do \ !\' I : ~( ' JANTE ou. 
t:ru se tr:nando este órgão da Administração direta. do índice de correção do orç:uucnto 

CLAIIS l iLA s ~:nMA -liA FORMA l lf; l'A<;A~ I t:NTO 

O pagamento dos ~crviços objeto desta licitação scrâ cfctuadH !h\ p1azn m~ximo tlc 
30 (trinta) dias após a ap rcscntaç;'io da f.1tura relativa ~ vciculaçàn da rampauha publicitaria ou ela 
prestação de serviços por terceiros. desde que prazo ma ior u;io resulte de r1cgociação r um H 

veículo ou o prestador dos serviços. ou ainda. não conste da propria t:ltlua , nbscr\-adas as 

disposições da Lei 4680165 e o Decreto 57690/66. 

l'AJt,\GJtAFO I'IUMF:IRO 

O pagamento dos s~1viços c custos intcmos de produç:lo da il!!ênl'i:~ ~e1:l !Cito no 
prazo constautc da Proposta de Preço do licitante vencedor. salvu se pra7.ü maior !Or couccdidu 11a 

própria làtura. 

l'ARAGitAFO Sl:(;IJNIIO 

O pagamento estará condicionado :·1 aprescntaç;'io das IC!'pectivas notas lisc<~is 
referentes aos fOrnecimentos elê.tuados. devidamente arcst.1dos. por quem· de direito. 

CLÁUSULA OITAVA-IJAS FATlJHAS 11E SERVIÇOS 

As f:1turas de serviços relativas il este cuntrnto deverão ser ncompanhadas. 

obrigatoriamente. de: 

:1) comprovantes de pagamentos de serviços executados por terceiros: 

b} faturas emitidas pelos veículos de divulgação. acompanhada da Tabela de Preços 

praticada pelo veículo~ 

c) comprovante de recolllimcnto de uibutos cventuahueme devidos em razão dos 

. sciViços executados. 

PAIÚGRAFO PltiMEIRO 

Constatará necessariamente das f.1turas o número de identificação deste contr:Ho c a 
indicação dos serviços realizados. devendo ser entregues ao ANtJNCJANT~; imediatamente após a 
conclusão de cada uma das etapas de produyâo previstas no orçamento ou após a apresentação de 
documento de cobrança dos veículos de divulgação. 

I'ARÁ.GRAFO SEGUNDO 

Os valores constantes das faturas de serviços nào poderão ser superiores aos 
previstos nos orçamentos aprovados pelo ANUN .. CIANTE ou. ainda, desrespeitar os tennos 
constantes da Proposta de Preço formulada pela AGENCIA. 

I' ARÁ GRAFO TERCElRO 

A devolução da fatura de serviço em Jàce da constatação de qualquer irregularidade 
obstará a contagem do prazo part. o seu pagamento, cujo inicio somente ocorrerá após a eotrega da 

documentação formalmente em ordent não acarretando para a AGÊNCIA qualquer direito relativo 
à eventual compensação linanceira em razão do atraso decorrente de apresentação de faturas 
irregulares. 

I'AltAGRAFO QUARTO 

Os preços dos serviços de veiculaçfio e dos serviços de produção não poderão ser 
superiores aos previstos. respectivamente, na Tabela de Preço dos Veículos de Divulgação e do 
Sindicato dils Agências de Propaganda do Estado do Pará, observados, ainda, os tcm10s da Proposta 
de Preço pela AGÊNCIA na Concorrência Pública 001/95· CPUSEGOV. · 

PAll!Í.GitAFO QU INTO 

A polít ica de negociação de preços c prazos de pagamento com fornecedores c 
ve iculos de divulgação deverão obedecer aos termos da proposta apreseptada peJa AGÊNCIA no 
procedimento licitatório que deu origem a este contrnto. ' 

I'AJÚGRAI'O SEXTO 

Os descontos obtidos pela AGÊNCIA nos serviços de J>ro tluçno ou nos serviços de 

veiculação deverão ser repassados integralmente ao ANUNCL\NTE. 

I'AitAGRAFO SÉTIMO 

1\ AGÊNCIA obriea·sc a infom1or ao ANUNCIANTE as bonificações. descontos c 
reapticações que obtiver junto a~s veículos de divulgação, sob pena de incidir nas penalidades 
previstas neste contrato. além de responder pelos danos que causar, direta ou indiretamente. 

CL\IJSULA NONA 

Este t•ontrato vigorará pelo prazo de I (um) ano. a contar da da ta de sua assinatura, 
prorrogável por até 03 (três), por·pcriodos anuais a critério do ANUNCIANTE, podendo, ainda. 
ser: 

o) rescindido. unilatcrahneute. pelo ANIJNCIANTI:, nos tcnnos da lei 8.666/93; 

h) resolvido. em caso de inadimplemento. por qualquer t!as partes. da,s cláusulas c 
L"om.lições aqui previstas. 

l'AJL\GRAFO l'ItlMEIIW 

Em caso de rescisão. as partes efetuarão o acerto Jiual de contas dentro dos 30 
tlriuta) di as. posteriores :10 vcncimelllo do aviso prévio. 

l'AIL\GltAI'O Sl;GI INJJO 

l>urnnte o períodO de :wiso prévio. :1 AGi:NCIA prosseguirá na pre~1ação dos 

:-::cn·iços contr.1tados c elaborará rela tório contendo a posição dos assuntos a seu cuidado. a Ser 
~.:ntrcg.uc ao ANUNCIANTE no último dia do aviso prévio. 

I' A It ,\ G lt,\ 1'0 TI·:ItCEIItO 

Na c-xti11 Ç~o deste contrato. a AGf~NCIA ent regará 010 ANUNCIANTE todo o 
nmlcnal produzido dUiat\le o periodo contratual. 

C I.,\IIS I II.A U ECI~I A - S IGILO 

A A(;f:NCIA deve r ~ mautcr ahsoluto sigilo quanto a qu:~lqut:r lufOnuação recebida 
~.:n 1 1:17:io dc~ac cuntrato. exceto se a divulgaç:io fOr IHc\·iamcntt! <lutoriz.ada. por escrito, pelo 
AN IIN('IANTE 

l'AitAGitAFO l'ltlMF:IRO 

1\ obrigação de sigilo cstcnde·Se aos Jimcionârios. prepostos c terceiros contratados 
pela AGÊNCIA. 

~SYAIBO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 
ALBINO ALVES DE SOUZA 

Oirrtor 
MANOEL RAIMUNDO MELINDRA LOPES 

· Chefe da Divisão Industrial 
ALBERTINA SILVA PEREIRA 

Chefe da Divis.~o Administrativa 
EIJSON RO BERTO DA SILVA GURJÃO 

Chefe da Divisão de Comercialização 
~cdc: ltlw C.inditln Mendes, tlSR • C~.:nlro - Fone: (0%) PABX- 212-2136 c 2138. 
Ramais: Scar.:wria 311, D.Adnt J I, Direi. .14. !}Comere. 39, Rcviso.io 35, Fotomcc . .16, Arquivo 38, 
V c mias 7.7. Tipugratia 41, Almoxarifado tlll. 
Divis.io Industrial • 212· 2117 
FAX : (11%) 212-2135 . CEI': @.'XKJ- 1011-Macapú-i\1'. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 
* AssinJtura Trimcstr.ti . ... . .. . . .. . ... . .. .. : . . .. . ....... ... ........ .... .. ... ... . ... .... .... ... .. . .... R$ 35,33 
* Assinatura Trimestral/Com remessa Posrai.. . . .. ......... ....... .......... ... .. . .... ...... .. .. R$ 57,25 

PREÇOS DOS GABARITOS OU LAUDA PADRÃO 
• Modelo 1.. . .... ..................... ..... . . ....... . .. ............ ... ........ ............. . . ..... R$ 0,32 
• Modelo !!. .. .... . . . .. . .. . ... . ... . .. .. .... ... ... .. . .. . .............. ... . .. . .. ....... ... .. . .. .. . . .. . . R$ 0,40 

REMESSA DE MATÉRIA 
As matêrias a serem publicadas no Diário Ofki.11 somente serão .1 ceiras se 

aprcscntJd.u nas laudas p..1d rão do DtO (Modelos I e 11), encaminhadas através de Oficio ou 
Memorando. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
Exemplar ........... .............. ........ . .. ..... ........................ .... ...... ... ... ... . .. .. ... .... . R$ 0,70 
Exemplar Atrasado ....... . ... ..... .. ........... . .. . ..... .. .. ... ... ... ... ..... .......................... . R$ 0,86 

PREÇOS DE PUBLICAÇÕ ES 
Centímetro composto em lauda padrão .. ....... . .... ........... ... .... ... .. ... ...... . ... ... . .. R$ 2,70 
Centimctro para compor .. .. .. . ................. .... ..... .......... ... ..... ... . .... ........ .. .. .... R$ 3, 78 
Página exclusiva ........ . ........ .. .... .. .. . .. .. ... .. ... .. .. ..... .......... ............. ...... ......... R$ 323,29 
Proclama de Casamento ................ ... ... ... . ... .... .. ............. .. ....... ... . ...... ....... .. R$ 29,60 
Ao 010 reserva-se o direito de recusar a publicação de matérias apresentadas em desacordo 
com suas normas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das, 07:30 ás I 3:30 horas e Das: 15:30 ás 17,30 horas. 
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PARÁGRAFO SI:GUNDO 

A violaçio do dever de sigilo acarretar' à AGÊNCIA a obrigaçio de illdeoizu ao 
ANUNCIANTI: os prejulmt direcoa e illdirecos decorraJtes de tal atitude. 

CLÁUSULA DÉCIMA- PIUMEDtA • DA PROPRIEDADE DO MATERIAL 
PVBUCfTÁlllO 

A propriedade de todo o material publicitúio produzido pela AGÊNCIA na vigência 
deste contrato seri do ANUNCIANTE. 

CLÁUSULA DÍ:CIMA.SEGUNDA· DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Incumbe i AGÊNCIA observar as disposições constantes da Lei n• 8078190 • 
Código de Defesa do Conilllllidor, bem como as disposições do inciso XXI § J• e 2• do art. 37 da 
Con&titu.içlo Federal · 

CLÁUSULA DÉCIMA-Tt:RCEDtA- DOS ENCARGOS 

Sio de exclusiva rcspoosabilidade da AGÊNCIA todos os encargos decorraJtcs da 
prcstaçio dos serviços contraudos. entre outros os de natureza trabalhisu., previdl!llciíria 0 
tributária. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA· DA CESSÃO DESTE CONTRATO 

A AGÊNCIA nio poderi ceder, total ou parcialmente, este contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA · DO EDITAL DE UCITAÇÁO 

As disposições constantes do Edital de Licitaçio da Concorrência Púbtica 00 J/95 • 
CPUSEGOV-GEA, bem como as regras apliciveis da lei g_666/93, integram este contrato. 

CLÁUSULA DÉCIJIIA-6EXTA' DAS MULTAS E PENALIDADES 

. No. coso ~e. inexecuçio total ou parcial injustificada. ou. ainda. pela execuç.lo 
modequada do objdo da ticrtaçio, serio apticadas as sanções previstas nos ans. 77,78,79 e 80 da lei 
8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A multi por ioexecuçio porcial ou totol do contrato por culpo do contntada será 
aplicoda no percentual de I O% e seri calculada sobre o valor global do contnto, ficando, ainda, a 
contrauda sujeita às sanções administrativas dos ans. 86, 87 e 88 da lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A execuç.lo deficiente. irregular ou inadequada dos serviços objetos deste contnto 
pela AGÊNCIA, o descumprimento de seus pra:Êos e condições de execuçio implicaria no 
aplicaç.lo das pemlidades estipuladas na Lei 8.666/93, notadamente os previstas aos seus ans. 
81,86,87 e 88. 

a) Sem prejuízo das disposições da Clíusula Décima· Segunda e d1 aplicaç.lo 
subsidiiril das demais pemlidadcs previstls nos ans. 86 a 88 da lei 8.666/93. o ANUNCIANTE 
poderi aplicar à AGÊNCIA, qullido se verificar deficiência. irregullridade ou inadequabilidade na 
execuç.lo dos serviços contratados, multa equivalente a 1% do valor da etapa aio cumprida e, 
quando nio for possivel dimensioná-la, a multa seri equivalente o I% do valor mensal dos serviços 
contratados a partir do primciro dia subsequente ao término do prazo fixado para execução dos 
serviços. 

b) Decorridos I S dias de otraso injustificado oa execuç.lo dos serviços. qualquer quo 
soja o montante das etopas inexecutadas. o ANUNCIA.Nlr: poderà, a seu critério, rescindir o 
contrato, sujeitando-se o infrator às cominações legais cabíveis. 

c) A multa inciodiri. em qualquer caso. sobre os valores cóotrotuais vigentes na data 
da sua apticaçio. e, a panir dal itualizados monetariamente até a data da quitaç.lo. 

d) Os valores de quaisquer muhas aplicadas i AGÊNCIA serio deduzidos dos 
créditos que eventualmente tenha direito ou cobndos judicialmeote. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os casos omissos serão dirimidos pelos ditames do anigo 54 e demais DOfii!JS da lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA ..SÉTIJIIA· DA TOLERÀNCIA 

A tolerincia das partes oio signilics.ri perdio, novação. renúncia ou aheraçio do que 
foi aqui contraudo. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA · DA PUBUCAÇÃO 

O presente instrumento seri publicado, em resumo no Oi.írio 06cial do Esudo, 
COIISOlllte dispõe o art. 61, parigrúo único da Lei 8.666193. 

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA • DO FORO 

F'ICa eleito o foro da Comarca da Capital do Esudo do Amspi. 

Este contrato é assinado em S vias. 

Odt ..J c- .8•SQ,. 
GRIJ11().ÇOMUNICAÇÃO EJORNAUSMO LTDA 

NOMtE ; vf 
R.G: Qy? -1'3'7"- Af' %'\lllrJ~ 

NOME: 1lt.~' 
R. G: JJG.ç;C,âllí' 

A COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO 

DO AMAPÁ, insttll.ida pelo Do<:nto n• 04141 oe 19 Oe abril de t995. elo ~ertiSOimo Semor 

Goverralor elo E.staclo elo Amapli. C001Irica aos 1n1..- ..- toni real'-lidtaçAo na rnodalid8de 

canH:onvlto '*" 8QO.i>içto Oe materúol perrna'l0f11e. aJjes <IOcumerUçAo e ,..._.. cleYorio ..

.-..gues no cü 25 de Olllb"o Oe 1995. ás 09:00 horas. na ....., de.........., elo Pllàcio elo Governo elo 

Setsúlão sito á1ua Genem1 Rondon. 0259 • Centro. cujo tipo Oelicbçio seni a de MENOR PREÇO. 

1 • DO OBJETO DA UCITAÇÃO 

1.1 • A presente Hataçio tem como objeto ConU1IIaçáo de PraiiiÇ6o de Sennços Oe Locaçio de 

Veiwos. com lomedmento de mAIHI...-a na categoóa de -· nas ~- tipos e 

caraaerisllcaS -"" cllsaiiTinados: 
• 05 (cinco) voiaAos de passeoo bpo Corsa GL. Got.Pius. Aat Uno. E3COII ou similw 

1.2 • os vttaJas S<rio LCilwl<los com motonstas. com conàmiveis e com l ranquoa de 3.000 

qU16metros por me, e por veiaJo. 

1.3 . TodOS os vetaJos licorão a cllsposoçáo da Seaetaria de E.staclo de Govemo-SEGOV em telftllll 

lntegr.ol. ou se,a. 24 horas/dia. todOS os doas ao més 

2 . DAS CONDIÇÕES DOS UCITANTES. 

2.1 • As lilmas licitantes lar-se-êo representar por prepostos devôdamente aedenàOCIOS que após 

comprov....,m esta CXIIldiçáo. !arAo a entrega dos envelopes lacnldos. COntendo as reSI)edivas 

propostaS 

2.1.1 • Ftea e5dareaelo oue e obnOalona a ernrega de 02 ldaosl enveK>pes ENVELOPE "A"· 

HABIUTAÇAO o ENVELOPE ·a· · PROPOSTA O~ PREÇO. ambOS laaBdOS contenóo as propostas em 

original . ac:omparllado de 03 (trés) vias Oe lormUiirios. assinados originalmente pelo titua- ou seMclor 

aedenciado nêo se responsabillzJWldo a CXIfTllSSêo por atrasos . .-ou quasquer ouros moiJvos 

que !mpet;Ml sua recepçio a tempo~ ~ del..icitaçio. 

%.3 • Não S<rio recebidas as propostaS QUO nêo estivere"m - · l\b1aKiaS em ca<1a folha a 

assinadas ao final pelo representante IOQ&I <la fuma. aJJ3 razAo e demiiS dados legas nêo est.,., 
lnlannados de maneira d..-a e predsa. 

U . Após a fase de hallilitação. nêo cabe dettsttlnda de llfOIIOSUI, salvo por motiVo rusto decomnte dt 

lato .._.,eemente e aceito peta Comissão 

3· DAS PROPOSTAS. 

3.1 • As propostas deverêo ser preenchidas à màqUna ou digitma peta firma lk:ltaru. som ..,.,._ 

ou rastnS e apreserUdas em 03 (tr6s) vias em envelope 1~. sem dobras. maitiG&do a 

..-..ele da llcitaçáo. seu rUnen1 e data da realiz:açio. nêo se admitirá prlliiD5IBS com ........ 

emendas ou --.as. 

3.• . . RASURA: palavra(s) nscada(sl ou raspada(sj de modo..- oua leltlft se tome lmpoalvet ou 

lnoompreensivel 

3.1.2 • EMEMlA: alteração ou modlficaçêo do que la escrito. 

3.1.3 • A firma devera preen::her os dados .-vos ao CGC. e a lnocnçào ~- d-e 

atualimdos. nos locas tndicados no larmlAário, por qualquer meio. inctulive carimbo. 

3.2 • A CARTA-CONVITE deverá set .,._- com todOS os - O<llidm:los. - pena de • 

desclassific:ad a proposta que não~ as ~-

4-HABIUTAÇÃO 

4.1 • os <Jocumentos. para partiapar. serêo ~pelo~- da firma. ou na aus6nda 

dC$te por pessoet icvalmente aedenaado atnlves de instrumenlo pUIIIoco ou~ (com 1inna 110 

ClúaliiWU -em cMórlo). ~ de sua I"OSIJII(:IIva Cer1aft de Identidade, '*" ._ 
dlnilos de--ar;õos. 

U • Para llabltlt.çlo • presente CARTA CONVITE. a tidtrtte deverá .-.r- a prnpoota er1rlgUa 

pesstOIIInwtte devendo ser ~. esta. em papel ti~ da empresa. sem 1111-a . .., 

foltlas devem estar rubricadas e a .:.Uma-- por seu rep-àt~• legal. a ser~ na presença 

dos llcitllntes. devendo oanstar: 

ENVS..OPE •A• 

GOIIERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
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COMJ$$40 PERMANENTE DE UCJTAÇAO DA SEGO V. 

RUA GENERAL RONDON, 259-CENTRO. 

PAlÁCIO DO SETENTRJAO ·SALA DE REUNIA O . . 

CARTA CONVITE IV' 331!15-CPUSEGOV. 

HABiliTAÇÃO. 

ABERTURA As 09;00 HORAS 

DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 1995 
\ 

I 

\ 
4.3 - O envelope HABiliTAÇÃO devera conter a cópia do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL· 

. I 

CRC, autenticada em cartório, admítir-se--â a apresentação da cópia para que seja cOmprovada com o 

original junto a COmissão Pennanente de Ucitação no ato da abertura do Convite. o; 1.documentos em 

cópia. devem ser apresentados já devidamente autenticados .em cartório. \ 

\ 
4.4 - Dedarnção expedida peJa Divisão de Material da Secretaria de Administração - SE~D, que não 

.tfstá em débito eom o GEA. em relação a entrega de materiais e/ou serv1ços. com data não a\nterior a 72 

{setenta e duas) homs da abertura do convite. 

4.6 - E necessária a apresentação do documento do propriedade dos veiculas. 

5 • PROPOSTA DE PREÇO. \ 

5. 4 A proposta com a cotação de preços. deverá ser apresentada em 03 (três) vias originais. na d~la e 

horários supracitados. preenchida em papel limbrado da finna . datilografada ou digitada, mencionanJo a 

modalidade de ficitação. seu nUmero e data da rcaltzação. acondicionada em envelope lacrado com ~s. 

\ segwntes especificações· 

ENVELOPE ·e· 

\ 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 

COMISSÃO. PERMANENTE DE LJCITAÇAO DA SEGO V. 

RUA GENERAL RONDON. 259-CEfo/TRO 

PAlÁCIO DO SETENTRIAO ·SALA DE REUNIA O 

CARTA-CONVITE 1'1' 33195-CPUSEGOV. 

CARTA PROPOSTA. 

ABERTURA As 09:00 HORAS 

DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 1995. 

6- DO PREÇO 

6.1- Apresentar as preços unitãrios e totais em algansmos e por extenso, na expressão .monetãria em 

moeda corrente do pais (Real) 

G.2 - os preços já deverão estar onerados dos impostos e deduzidos qua1squer tipos de descÕntos ou 

vantagens. 

6.3 - Estipular as corldições de prazo de entrega do matenat 

6.4 -A validade da proposta deverei ser obrigatoriamente de 60 (sessenta) dias. 

6.5 - A proposta deverá ser entregue em 03 (três) vias, em papel timbrado da firma, datada e assmado 

no prazo de OS (cinco) dias Utei~}. com o número correia da conta corrente e a agênCias bancánas. 

G.f> Não serão aceitas propostas por fax e te~ex. 

6.7· QuaiSQuer complementos poderão ser feitos atravé:S de cana anexada a proposta. ficanoa a critério 

da Com1ssão. considerar ou não. como sucsid1o, para mstrução processuaL 

6.8~ Os veículos não ooderão ser de tabncação antenor a 1994 

6.9 - Após o julgamento da proposta vencedora. a Comissão de Ucitação rara avaliação nas cond ições 

de trãfego e de legal idade dos veicu!os. Caso os veiWos não apresentem as condições exigidas para o 

serviço. a vencedora terei o prnzo de a1é OS (dnco) d1as lrteis para proceder a substituição ou a correção 

nos veiculas. sob pena de desclassificação. Somente após lodos estes procedimenlos. será emitida a 

Nota de Empenho. 

7 · DO JULGAMENTO. 

7.1· Noju!gamenlo das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO GLOBAL.. 

7.2 - Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condição ficarem empatadas. entre prazo e 

preço proceder-so-â sorteio. as vantagens não previstas no ato convocatório não serão- considerados. 

pa;rn efeito do aitério de desempate. 

7.3 - Serão desdassWcados as propostas que não atenderem às exigéndas deste Edital, bem como 

aquelas que apresentares preços excessivos. assim considerados aqueles que e~iverem acima do. 

preço do mercado. ou manifestamente inexeqUíyeis. ~arme art. 48. da Lei B666J93. 

7.4 - A inabilitação importa predusão do seu direito de participar das fases subsequentes, sendo os 

envelopes com a proposta. devolvido intacto. após o julgamento do recurso. se houver. ou após sua 

denegação. 

7 .o - Os preços deverão ser fixos e irreajustãveis durante a vigência da proposta já induidos todos os 

imPostos qu~ incidirem sobre o produto do objeto. 

7.6 - O licitante deverá tambérTJ, no ato da cotação de preço, indicar obrigatoriamente a 'MARCA do 

veia.do e as especificações individuais de cada um. 

7 .7 -A anAlise dos elementos constantes das propostas e seu julgamento, com o respectivo parecer. 

\ 

poderá ser p.-ocessada em data posterior ou na mesma data. pela Comissão de Ucitação retrida. 

ocasião e~ quê se rã apresentada a firma vencedora. na respectiva Ata. desde que cumpridos 05 

disposiüvos da Lei 8.666193. alterada pela Lei 6.683194. an.43. Ou seja. desde.que transcorrido o Jlf3lO. 

sem interposição de recurso. 

8 ·DA' ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

8." ·O material, objeto desta Carta._convil.e, será a_djudicado na totalidade ã licitante cuja proJX)Sta for 

considerada vencedora, após a foonatizaçãa do processo competente para Homot?Jação da autocídade 

superior. 

8.2 ~ Havendo o empate entre somente preço, entre duas ou mais firmas, haver3 o desempate entre 

licitantes que apresentar a melhor marca. 

9. DO PAGAMENTO. 

9.1 - o pr.llO de pagamento será de 30 (trinta) dias contadas a partir da data final do periodo de 

adimplemento de cada parcela. ou do todo. conforme o caso. 

10. DO INADIMPLEMENTO E PENAUDADES. 

10.1 - De conformidade com o estabelecido nos artigos n . 78, 86 e 87 da Lei 8.666193. a licitante 

vencedora que discumprir as condições deste Edital fica~ sujeita às penalidades eSlabelecidas na Lei 

em epigrafe. m e<tiantc a publicação no Oiãno Ofidat do Estado. 

10.2- E admissivel recurso em Qualquer fase das obrigações delas d ecommtes. no prazo de 05 (cinco) 

dias lrteis. a contar da data d~ intimação do ata publicado no DOE ou da lavratura Õa ata de acomo com 

os preceitos do artigo 109 da Lei 6.666193 

10.3 - Caberã recursos dos atos praticadas com base nesta Carta·COI1Vile nos casos previstos no art . 

109 da Lei 8.666193. no prazo de 02 (dois) dias. 

10.4 - A apresentação de propostas pe la licitante implicará em aceit ação das condições d<l Carta

Convite. 

\ 10.5 - As dUvidas onundas da oresente Carta-Convite serão esdarccidas pela Cam1ssá0 Permanente de 

\

Ucitação atê o d!a Util. anterior a data da lidtação. Quaisquer outras informações serão atendida·s ainda 

pelos telefones 212· 1114 ou 212·1127. 
1~0.6 ·Decairá do direito de impugnar os termos da presente Carta-Conv ite aquele que venh a a apontar. 
\\ -: ~pois dos jUlgamento. falhas ou irregularidades. hipótese em que tal comunicação não terá efei to de · 

rewrso. 

\ 11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

1 L 1\. o Governo do Estada do Amapá. através da CPUSEGOV , poderá revogar ou anutar esta Carta
Com,ite. sem q ue caibam indenizações aos licitantes. ressalvando o d ispoS1a no art. 59 da lei 8.666/93. 

'· 11.2. A simptes omissão ou descumprimento irrelevantes, sanáv eis ou dispensãvels, a exdusivo 
critério da Comissão de Ucitação que não causem prejuízo à Administração pOderão ou não ser 

releva<\os. 

11.3. T~os os casos omissos. serão resolvidos com estrita atenção a luz da te18.666193 e 8.663/94. 

11.4- ·o Contrato de Prestação de Serviços ~erâ pelo prnzo d e 12 {doze) meses. pOOendo ser 
procll){J3dq por igual pericx1a. a aitêrio da AdminiS1ração Pública. d evendo ser assmado atê 10 (dez) 

dias Uteis. crmtados a partir da data dB convocação. 

11.5- Os serviços terão seus preços pagos mensalmente. 

11.6 - O paQamen1o scrã efe tuado no periodo de 01 a 15 do m ês subsequente ao da pre~ação dos 
serviÇOS. 

11.7 - A vencedora deverâ cotocar e manter a disposição do Estado, os v eiculas em perfeito estado de 
fu< ...~onamento. n eces.sãrics ã execução dos serviços. Em caso de Qualquer paralisaçâa por probfemas 
têaúcos, devcrâ ocorrer a substituição imediata do veia.Jia. razão parque é obrigatória a manutenção de 
ve;culos e motoristas reservas. na ordem de 10% (d ez por cento) do total contra1ado por tipo/modelo. 
Caso o proponente necessite substitui r âlgum veicula, por rnzêes não téa1icas, deverâ comunicar 
antecipadamente. · 

.11.8- A emp.resa aru!rã com todas as despesas decorrentes com motoristas. obngações sociais. 
uniformes. combustiveis, peças, pneus e acessónas. manutenção preventiva e corretiva e remoções. 

11.9- Ê obrigató1ia a apresentação do documento de propriedade d e cada veiculo fiPVA). no Olig1nal 
ou em fotocópia autenticada, no ata do julgamento da d ocumentação (dentro do envelope) 

Macapá. 18 de outubro de 1995. 

""""-~J oc~~ Presme~~ 
Oficio-Circular n " 19'f'. - CPUSEGO\' 

Maca pá, de outubro de 1995 

À FIRMA: 

A Comissão P::nnanente de Licitação da Secretaria de Estado de Governo -
CPUSEGOV, comunica aos sçnhores licitantes convidados, a·alteração no Edital da 

.Carta Convite n• 33, cuja a abertura dar-se-a em 25.10.95, no objeto da Licitação, 
subitem 1.1; onde cDnsl3 "05 (cinco) veículos", passa a constar "08 (oito) 
veículos"; e no subitcm 1.2. onde consta, "com motorista", passa ~ constar "sem 
motorista". 

Atencio sam nte, 



Macapá, 22-11-95 DIÁRIO OFICIAL Pég.05 

Oficio-Circular n• 01/95- CUSEGO\" 

MaCllpá • ..lf de outubro de 1995 

COMISSÃO DE UCrTACÀO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
GOVERNO DO ESTADO DO AIIAPÂ 

A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, all'avés de 
sua Comissào de Licitação, loma público para conhecitnentos dos interessl'dos, · 
que estará· realizando Licitação no horário e forma a seguir relacionados. 

Senhores ücitaates, 

Tendo em vista que a alteração feita na Carta-ConVIte n• 033/95. através de 
Ofici<rCircular sem número, de outubro de 1995. ultrapassana os limites estlpulados 
-para Carta-Convite, esta CoDllssãa resolveu a segwnte: 

TOMADA DE PREÇOS N" 009/95 CUSEGOV, para 
prestação de serviços de-seguros das aeronaves pertencentes ao Go~emodo "E~t~do 
do Amapá. 

-No ítem 1.1 , manter o quantitativo micial de 05 (cinco) veiculas sendo que 
ser.i sem motorista: . ABERTURA: 04/12/95 

- No item 11 .4, reduzir o prazo do Contrato de Prestação de Serviços de 12 
<?oze) para 4 (quatro) méses. 

HORA: 8:30 horas 

LOCAL : Palácio do Setentrião 

Outrossim. informo aos senhores licitantes que o prazo para a entrega das 
propostas, anteriormente marcado para 25 de outubro. passara para o dia 30 de 

Rua General Rondon n• 259 
Sala de Reunião 

outubro. às 9:00 horas. · 

Na ceneza de poder contar com a compreensão dos senhores licitantes 
convidados. subscrev<rme 

EDITAL : Informações e Edital serão obtidos no endereço 
acima e horário de 7:30 às 13:30 horas. 

Atenciosamente, 

~~ 
~r!Jio /f.1Riliter Qomes 

Chefe daA:USEGOV 

-S~cretarias de Estado. 

I Obras 

l{M)Lro:J EJ>1 16/l 1/95 
~ N>UL'IU'I J,.ffi<\10 CXlJl1Ni) 

.J\El'IFJCATJVA: Secretario de <lJras 

ASSMU : DI::Hl'SI\ J:ll LJCITI'ÇiiD 

~l'lj>D !HiAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei 8 .6f6/93, 

ccrosol idad::l pela Lei 8 .883/911 . 

: Rea.peraçào e Refonra chi Sist.aros Elétri_ 

co e Hidro-Sa'Utário da Escola Estaà.>al 

Graziela Reais de SaJ.Ja . 

Para ~reciaçào e ~rovaçào do ti rui ar 
desta Secretaria, c:xnfonre Parecer Juridico, can tese 

oo Orçarento Estirrativo e Relatório de Inspeção do IXSP/ 

9:&, croe se ccnstata irxliscuti vel si tLa;ào errergercial 

na exea.x;ão ci:G serviçoo de rea.peraçào chi sistams ~ 
Jétrico e Hidrc>-Sa-ü tário da Escola Estadual 

Reis de Sruza. 
Graziela 

A tumJOflFlCi,o da presente J\Sl'IFICATIVA de 

dispensa de lici taçào encxntra abrig> no Art. 24, Inciso 

IV, das Leis nrs. 8 .6f6/93 e 8.003/94 , e, per b.rl:l QJe 

ci:G autos ornsta, em especial o Relatório de 

do IXSP/~. 

Inspeção 

E assim sendo, ap;.; elalx:rac;OO das aval i_ê 

çÕes necessárias, inclusive de <4JOCidade técnica das 

rnpresas ca:lasb am nesta Secretaria , decidi<Ke pela 

a:!jtrlica-;00 à mpresa r-É:IaXJ EMEfiARIA L10A., oo valor 
·de l$53.1?5,00 (Sessenta e Três Mil, Cento e Setenta 

e Cinco Reais) • 

PltlliQ.Je--€e, em anprinalto acs preceitos 
do Art. 26, das Leis nrs. 8 .6f6/93 4 8 .883/94. 

Macapá (AP) , 16 de Novenbro de l 995 

~ JOO HENUQ.JE IUlUGJES PlM'NJ'EL 
Diretor do IXSP/Sf'S/GFA 

Autar_quias Est_adua~s 

TERRAP 

(P)NO 108/95 - TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA . DO 
INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPA-TBRRAP,no 
uso das atribuiçÕes que lhe são conf~ 
ridas pelo Decreto no 0046 de 02.01 . 95 

R E S O J, V B : 

Macapá, 17 de novembro de 1995. 

j~"-t.. ·u ~io · Go es 
Che da C SEGOV 

Art .lO - Designar os servl 

dores ELY PEREIRA DA CRUZ J0NIOR, Chefe 

do Núcleo de Defesa e Proteção de Ter 

ras PÚblicas, Código CC-1, GERALDO KBN 

NEDY RESENDE DA MATA, Chefe do NÚcleo ' . 

de Recrutamento e Assentamento , Código 

CC-1 , ODINALDO PANTOJA DA FONSECA, vi 

gia , para viajarem da sede de suas ~ 

tribuiçÕes-MACAPÁ- AP, até o Arquipél~ 

go de Bailique - Ap , com objetivo de efe 

tuarem vistorj as nas áreas da Sra . RAI 

MUNDA BATISTA VIEIRA e MANOEL DE SOUZA 

FERREIRA , a fim de instruir os autos 

de Manutenção de posse- Proc.no 1733/ 

95 , no período de 26 à 28 . 09.95 . 

Art . 20 -Revogam~se as disp~ 

s i ções em contrári o . 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INS 

TITUTO DE TERRAS DO AMAPA-TERRAP. 

Macapá- Ap, 25 de setembro de 1 . 995 . 

MARIA BENlG'~ O. DO NASCIMENTO JUcA 

Diretora Executiva/TERRAP 

(P)N0 -109/95-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA' DO IN~ 

TITUTO DE TERRAS DO AMAPA-TERRAP, No ~ 

so das atribuições que lhe são conferl 

das pelo Decreto nO 0046 de 02. 01.95, 

R E S O L V E: 

Art.lO - Designar os ser vi 

dores JOS! CARLOS OLIVEIRA DE MEDEIROS, 

Chefe do NÚcleo de Implantação e Admi 

nistração de Projetos fundiários, Códl 

go CC-1, LUIZ ANTONIO LEITE, Chefe do 

Núcleo de Avaliação e Cont r ole de Pr~ 

jetos Fundiários , Código CC-1, para 

viajar em da sede de s uas atribuições -

MACAPA- AP, até o Município de Laranjal 

do Jari-Ap, para realiza rem vistorias 

que ficaram pendentes, referente a Di~ 

criminatória Administrativa da GLEBA I 
RATAPURU, no período de 28 .09 à 07.10 . 

95 . 

Art . 20 - Revogam-se as dis 

posições em contrário. 

GABDIETB DA DIRETORA EXECUTIVA ·DO IN~ , 

TITUTO DE TERRAS DO AMAPA-TERRAP. 

Macapá-Ap, 27 de setembro de 1 . 995. 

MARIA ~-DO NASCIMENTO JUcA 

= Di;:~ecutiva/TERRAP 
(P) NO 110/95-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INS

TITUTO DE TERRAS DO AMAPA-TERRAP, no ' 

uso das atribuições que lhe são confe

ridas pelo Decreto nO 0046 de 02 . 01 . 95 

R E S O L V E: 
Art.lO- Designar o ser vidor' 

WAND~RhKr BARROS DA CRUZ , MOtori sta , ' 

lotado na Coordenadoria de Administ~a

ção e Finanças/AFIM, para viajar da s~

de de suas atribuições MACAPÂ-AP, até ' 

o Município de Laranjal do Jari, cond~ 

zindo o veículo Oficial F-1000 de Cha

pa OF.2409, par a transportar técni cos ' 

deste Instituto que irão fazer vistorl 

as na á rea da GLEBA IRATAPURU, no ref~ 

rido Município , no período de 28 . 09 à 
07 . 10 . 95 

Art . 20- Revogam- se as disposl 

çÕes em cont rário. 
1GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INS

TITUTO DE TERRAS DO AMAPA- TERRAP. 
Macapá-AP, 27 de setembro de 1995. 

MARI~ O. NASCIMENTO .rocA 
= D~~xecutiva/TERRAP = 

(P) NO 111/95-TKRRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO I NST! 

TUTO DE TERRAS DO AMAPA-TKRRAP, no uso 

das atribuições que lhe são conderidas 

pelo Decreto no 0046 de 02 .01 .95, 

R E S O L V B: 
Art .lO- Homologar o desloca- ' 

mento do servidor LUIS ANTONIO LEITE,' 

Chefe do Núcle o de Núcleo de Avaliação 

e Controle de Projetos Fundiários, CÓ

digo CC-1, da se~e de suas atribuições 

MACAPÁ- AP , at é o Localidade de Santa ., 

Luzia do Pacuí, a fim de verificar •in 

loco• a situação dos imóveis dos Srs.' 

MANOEL PEDRO CARVALHO e LBUZADIHA FER

REIRA PALMERIM, no dia 27 . 09 . 95 . 

Art. 20- Revogam-se as d ispos.!_! · 

çÕes em contrário. 



.r.\Belipt, 22·1 1-95 . .f<OJÁRIO 0FICJA~. 

·GABINETE 'DA' DÍRETÓRA· ÉXECUTIVA óo ,.INS- _ ~; portar s indicalist as que foram fazer . m.5; 
' :, :·· . biJ.ização dos Agricul t;ores para part 1c 1 

TITUTO DE TERRAS ÓO AMAPÁ- TERRAP .. , -~ ' 1
•• parem do II CONGRESSO DO SINTRA, no p~ 

. ·:•·/ .,,,, :'- • . ; -" ríodo de 19 à 22 .10 . 95 . 
Made.pá -:APr, . •29. de set embro d,e 1995 , r Art. 20 _ Revogam-se a s di~p_ç 

<<;h· '' · ., sições em contrár i o . · 

MARI.A B~AS.CIMENTO JUCA .d '.''. '~~INETE DA DIRETORA -~~~~IVA DO INSTl 
= Dire~~~~u~iva/TERRAP = '··. TUTO DE TERRAS. oq AMAPÁ - TERRAP. 

------------------------------------
(P) NO 112/95- TERRAP 

' i I j Í . ...: ~ Macapá- Ap, 07 de no'.J~J!t'b'rb de 1.995 . 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTI- :.i .i !t MARIA BENIGNA OLIVE_~~ Dp N.JUCÁ 
TUTO DE TERRAS DO ~Á-TERRAP, no uso 

d?s atribuições que l he são conferidas 

pe l o Decreto de no 0046 de 02. 01.95 

R E S O L V E: 

Art . lO- Homol ogar o des locame_l! 

to do servidor J OSt MARQUES DOS SANTOS 

Auxi liar de Topogr a f ia , l otado na COOE 

denadoria ·de Servi ços Técni cos de Apoio 

a t é o Municí pio de Mazagão- AP, a fim ' 

de dar continuidade , juntame~te com os 

técnicos da CE~IA , ao proce sso de estu

do da área para i ns t ala ção de um Di s-' 

t r ito Oleiro-Cerâmico ; no ref erido mu

nic í pio , no ~eríodo de 26 à 27 . 09.95. 

Art . 20- Revogam- s e as d i sposi

ções em contrári o . 

Macapá- AP , 29 de setembro de 1995 . 

f-IARIA • DO NASCIMENTO JUCÁ 
xecutiva/TERRAP 

(P) NO 113 /95- TERRAP 

A UIHE'l'OHA Ex.t:CU'l'IVA UO I NS'l'I

TOTO DE TERRAS DO AMAPÁ- TERRAP , no uso 

das .atribuições que l he são conferidas 

pelo Decreto de no 00 46 de 02 .01 . 95 , 

R E S O L V E: 

Art.lQ- Designar a servidora ' 

DI ZIONY FURTADO DA SILVA, Agen t e Admi

nistrativo , lotado na Coordenadoria de 

de Administração e Finanças/AFIN , para 

responder pelo expediente do Núcleo de 

Recursos Humanos, Código CC- 1 , no pe

ríodo de 02 à 22 . 10. 95 . 

Art . 211- Revogam- se as disposi

çÕes em contrário . 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INS

TITUTO DE TERRAS DO AMAPÂ-TERRAP. 

Macapá-AP, 29 de setembro de 1995 . 

MARI A • NASCIMENTO JUCÁ 
xecutiva/TERRAP = 

PORTARIA (P) NO 114/95- TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTl 
TUTO DE TERRAS DO AMAPA- TERRAP, no use 
das atribuições que l he são conferidas ' 
pelo Decreto nQ 0046 de 02 de janeirc . 
de l. 995, 

R E S O L V E : 

Art.lO - Homologar o desloc~ 
menta do servidor· WANDERLEY. BARROS: D~ 

CRUZ, motorista , l otado na · Coordenad~ 
ria de Administração e Fi nanças/AFIN, ~ 
t é os municípios de TARTARUGAL ZI NHO, ~ 
~~PÂ e FERREIRA GOMES , a f im de t~n~ 

PO RTARIA NO 115/95-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO I NSTITO 
TO DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP, no usÕ 
das atribuições que lhe são conferidas ' 
pelo Decreto no 0046 de 02 de janeir9 
de 1 . 995 , -

R E S O L V E: 

Art . lO - Homologar o deslocame~ 
to dos servidores JEFFERSON LUI Z souz~~ 
DA SILVA, Chefe do Núcl eo de Engenharia 
Rural, Código CC-1, lot ado na Coorden~ 
daria de Serviços Técni cos de Apoi o/ SE 
TA e JOSt ALBERTO VIEIRA DA SILVA, moto 
rista , lotado na Coordenadori a de AdmT 
nistração e Finanças/AFIN, da sede ·de 
s uas atribuições - MACAPÂ - até o muni 
cípio de TARTARUGALZINHO-AP, a f i m de 
dar in i cio aos trabalhos topograficos 
~e abertura de ramal do Assentamento é~ 
.õnia do Cedro, no perí odo de 28 à 29 . 

,LO . 95 . . 

Art . 211 - Revogam- se as dispas]:_ 
tões em contrário . 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INS~~ 
TUTO DE TERRAS DO AMAPÂ- TERRAP. 

Macapá-Ap, 07 de novembro de l. 995 

MARIA BENI GNA OLIVEIRA DO N. JUCÁ 

Di r etora Executiva/TERRAP 

PORTARIA NO 116/95- TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO I NSTITUTO 
DE TERRAS DÓ N1APÁ~TERRAP , no uso das 
atribuições que l he são confer i das pe 
lo Decreto no 00 46 de 02 de janeiro de 
1.995 , 

R E S O L V E: 

Art . lO - Homologar o deslocamento 
dos servidores· ODIVALDO BARBOSA DA RO 
CHA, Técni co Agrícola , l otado na Coar 
denadoria de Serviços Técnicos de Apo 
ia/SETA, e ODI NALDO PANTOJA DA• FONSECA 
Motorista Fluvial, lotado na Coordena 
daria de Admi nistração e Finanças/AFIN 
para viajarem da sede de suas atribu.i:_ 
çÕes - MACAPA - até o Arquipélago de 
Bailique, nas localidades de Santo An 
tonio e Açaituba- Gleba Terra Grande ~ 
a fim de procederem vistori as , croquis 
le col her subsídios , para soluc i onar vi 
rios l ití gios que ora vem acontecendo ' 
nas referidas local idades, no período ' 
de 30.10 à 01.11.95 . 

Art . 20 ~ Revogam- se as 
~ões em contrári o . 

dispas.! · 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO IN~ 
TI TUTO DE TERRAS .DO AMAPÁ-TERRAP. 

'Macapã-Ap , 07 de novembro de 1995. 

MARIA BBNIGNA O. NASCIMENTO JUCÁ 

= Diretora Execu tiva/TERRAP 

PORTARIA NO 117/95-TERRAP 

A DI RETORA EXECUTIVA DO . I NSTITO 
. TO DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP, no uso 
atribuições que lhe são conferidas p~ 
lo Decreto no 0046 de 02 de jane iro de 
l. 99 5' 

Pág. 06 

R E S O L V E: 

Art.lO Homologar o .. deslocame_l! 
to do Ser vidor MARCOS VINICIUS ::DIAS 
SALES, Coordenador de Administ1:a ção ·e 
Finanças/AFIN, Código CC- 2 , pa~a vi~ 
jar ·da se·d'e de suas atribuições- MAC~ 

·pJi.- • até o municípi o de 1\M.;PÂ/ aJim de 
.participar de uma reunião para· à --· esc~ 
lha de Stand da X EXPO-FEI RA AGRÕFESC , 
do refer ido munic í pio , no per íodo de 
01 à 02 . 11 . 95 . 

Art . 20 - Revogam-se as 
ções·· em contrário . 

d ispas.! 

1
GABI NETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO : INS 
TITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ- TERRAP. 

Macapá- Ap, 07 de novembro de 1995 

MARIA BENlGNA OLIVEIRA N.JUCÁ 

= Diretora Execut iva/TERRAP= 

PORTARIA NO 118/95- TERRAP· 

L A DIRETORA EXECUTIVA DO . INSTIT_g 
~O DE TERRAS DO AMAPA- TERHAP, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas' 
pelo Decreto nO 0046 de j ane i r o de 1995 

. R E S O L V E: 

Art . lO - Des i g nar os s er vidores ' 
OS~ MARQUES DOS SANTOS, Técnico em T~ 
ograf i a, lotado na Coordenador ia de 
er viços Técnicos de Apoio/SETA e J osti 

BERTO VIEIRA DA SILVA, motor i sta , l o · 
ado na Coordenadoria de Admini stração7 

finanças/AFIN, para vi ajar em da sede 
e suas atribuições - MACAPÂ - até o mui 
icipio de TARTARUGALZINHO- AP, a f i m de 

juntamente com os 07 trabal hadores rur~ 
·s, realizarem serviços topogr aficos da 
·rea do Assentamento da Col onia do Ce 
ro, no refP.ric'lo mnnic:ipio, no pF>riodÕ 
e 09 à 28 , 11 . 95 . 

i _ Art . 20 _- . Revogam- se as di spo si 
~oes em contrar1o . 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO I NS 
TITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ- TERRAP. 

Macapá- Ap, 10 de dezembr o de 1 . 995 

MARIA BENlGNA O. NASCIMENTO JOcA 

Diretora Execu tiva/TERRAP = 

PORTARIA NO 119/95- TERRAP 

A DI RETORA EXECUTI VA DO INSTI 
TUTO DE TERRAS DO AMAPÁ- TERRAP, no usÕ 
das atribuiçõe s que l he são conferidas I 
pelo Decreto no 0046 de 02 de janeiro ' 
de 1.995, 

R E S O L V E : 

Art . lO - Designar os servido 
res MARCOS VINI CI US DI AS SALES, Coorde 
nadar de Administração e Finanças/AFIN 
Código CC-2, ANA ~~A SAMPAIO DOS S~ 
TOS, Coordenadora de Coloni zação e Po 
voamento/COLP , Código CC-2, ROSA ~ 
LIA MOURA PARAENSE, Chefe do NÚcleo de 

'Admi nistração , CÓdigo CC- 1 e INEIDA O 
LIVEIRA MACI EL," Agente Administrativo7 

ambas lotadas na Coordenadoria de Admi 
nistração e Finanças/AFI N, LUIZ ANTÕ 
NIO LEITE, Chefe do NÚcleo de Aval ia 
ção Controle e Projetos fundiários/ 
PROF, dódigo CC-l e NIVALDO FERREIRA , 
Desenhista, . lotado na Coor denadoria de 
Serv.iços Técnicos de Apoio/SETA, "" para 
viajarem da sede de suas atribuições -
MACAPA- até o município de AMAPÂ,a f im 
de repres.entarem este I nstituto na E! 
PO-FEIRA AGROPESC do referido · munici 
pio, no período de lO à 13 . 11 . 95 . -

Art.211 - Revogam-se as disposi 
ções em contrário. 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INS 
·TITUTO DE TERRAS DO N1APÁ- TERRAP. 

Macapá-Ap, 10 de novembro de 1995 . 

MARIA BENIGNA O. NASCIMENTO JUcA 

= Diretora Executiva/TERRAP = 



Macapá, 22-11-95 

PORTARIA NO 120/95- TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITU 
TO DE TERRAS DO AMAP!-TERRAP, no usÕ 
das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto no 0046 de 02 de janeiro ' 
de 1. 995 , 

R E S O L V E: 

Art.lO - Designar os servidores 
MARCOS VINICIUS DIAS SALES , Coo~dena 
dor de Administração e Finanças/AFIN -
Código CC- 2 e ANA MARIA SAMPAIO DOS 
SANTOS, Coordenadóra de Colonização e 
~ovoamento/COLP, Código CC- 2, para via 
)arem da sede de suas atribuições - MÃ 
CAPA- até o municipio de AMAPA, a fim 
de participarem do encerramento da X 
EXPO-FEIRA AGROPESC, naquele municipio 
no período de 17 à 19.11.95 . 

Art . 20 - Revogam- se as dispas~ 
cões em contrário. 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO I N'ª 
riTUTO DE TERRAS DO AMAPA-TERRAP. 

Macapá- Ap, 16 de novembro de 95 

MARIA BENlGNA O. NASCIMENTO JUcA 

= Diretora Executiva/TERRAP 

(PlNO 121/95-TERRAP 

A DIRKTORA EXECUTIVA DO INSTITO 
TO DE TERRAS DO AMAP!-TERRAP, no usÕ 
das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto no 00 46 de 02 de janeiro ' 
de 1. 995, 

R E S O L V E: 

. Art.lO - Prorrogar a permanên 
c~a dos servidores LUIZ ANTONIO LEITE
Chefe do Núcleo de Avaliação controle~ 
e Projetos Fundiários/PROF, Código CC-
1 e NIVALDO FERREIRA, Desenhista no 
município de AMAPA, no período d~ 14 à 
20.11.95 . 

_ Art.2o_- Revogam- se as dispas~ 
coes em contrario. 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO IN'ª 
TITUTO DE TERRAS DO AMAPA- TERRAP. 

Macapá-Ap , 14 de novembro de 1995 

MARIA BENIGNA OLIVEIRA N.JUcA 

= Diretora Executiva/TERRAP 

PORTARIA NO 122/95- TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITU 
TO DE TERRAS DO AMAP!-TERRAP, no usõ 
das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto no 0046 de 02 de janeiro ' 
de 1.995, 

R E S O L V E: 

Art.lO - Designar o servidor Q 
DIHALDO PANTOJA DA FONSECA, vigia, lo 
tado na Coordenadoria de AdministracãÕ 
e Finanças/AFIN, para viajar da sede 
de suas atribuições - MACAPA - até o 
municipio de AMAPÂ, a fim de prestar a 
paio aos Técnicos deste Instituto ~ 
por ocasião da X EXPO-FEIRA AGROPESC , 
naquele municipio, no período de 16 " à 
20.11.95. 

Art.20 - Revogam-se as • dispas~ 

cões em contrário. 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO IN'ª 
TITUTO DE TERRAS DO AMAPA-TERRAP. 

Macapá-Ap,l4 de novembro de 1 .995. 

MARIA BKN!GHA OLIVEIRA DO N. JOc! 

= Diretora Executiva/TERRAP = 

DIÁRIO OFICIAL 

Auta_rquias sob Re~me 
Diferenciado · 

SENAVA 

roRTARIA N2 100/95-SFJIAVA. 
O SUperinta1dmte da SUpérinterxlên 

c i a de Navegaçoo do Amapá.SFl'IAVA, no uso cie 
suas atribuiçÕes legais que lhes são cooferidas 
pelo art.30,inciso Vl do regularento da entida-, 
de . 

RESOLVE: 
~ .1 LIJesijylar os_ servi9<>res, J~ 

ME PIRES PAVAO, chefe da Divisao de Serviços ' 
Gerais, IEURY SAlES FARIAS, chefe da Divisão de · 
Carercialização, GIOVANNA DE GUADAUFE OLIVEJRA 
BRAGA, Assessora JurÍdica, ANA CEX:ÍLIA DFJffiJR 
DE AIJ.lEIDA, chefe de gabinete, MARGARIDA 00 
CXlU'IO DIAS, chefe do NÚcleo Setorial de Plane
j arrento, UDIEI.MA CAROOSO DA SILVA NERY , Agen
te Aàninistrativo e ELZA PCM'ES LIMA, Datilégra 
fo , para sobre a presidência do proreiro <:<nS" 
ti tuir a Ccmi.ssão encarregOOa. de elaborar ã 
progranEÇoo de Coofratemização dos servidores' 
desta SUperintendência. 

Art. 22-Esta Portaria entrará em 
vigor a partir da dat a de rua assinatura. 

Macapá-I)P.:I,~1J,?.~J~~ de 1995. 
RffiiVAL 'tldi'l;i'Aí..\1Sõr ~ 

= Superinta1dente = 

romARIA N2 0110/95-SENAVA. 
O SUperint a1d!nte da SUperint61dên

ci a de Navegação do Amapá.SENAVA, no uso de ru 
as atribuições Úgais que lhes são conferi das I 
pelo Decreto n2 OC/57/95 e considerando a conve
niência de serviços nesta Superinta1dência. 

- RESOLVE: 
Art.12-Designar o servidor IJJ::IVAL 

00 COÊUD !Xl> SANI'ai , Agente Aàninistrativo, I 
classe "A" Padrão III, para responder pelo 
expediente da Di visão de Pessoal CDS-1, da 
S'f!IAVA, durante o inpediJrento de seu titular ' 
que se encoot~ em gozo de férias, no periodo dE 
20.11 à 00.12.95 . 

Art.22-Revogam-se a5 disposiçÕes ' 
em contrário. 

Macapá-~20 ... ~.J~v~ro de 1995 
RffiiVAL Ml;,'ÃL~ DE~ 

- Superintendente -

Sociedades de Econ. Mista 

CAEsA 

riniD 11: ucrrf(}(l É rornwo - tt.e 

TEIMl 11: .JJSTIFiú"Qn 

fJn~-11 tC15 

:-.., -~ ~=~~ 
.l.IST1FICATIYll NQ CHj~ -
~ INEXIGIBILI()III: [I UCITI\ÇM 
PEDIIDII:aJTJ\ÇM 
F11M\ AllllllCAD\: M. L (U(AI..YES 
VJII..IR: R$ 4.183,00 
~Hl.R!DS: COOAATO NQ 0358/'»-CEF /CN5Jlo 

· .ÃISti fica-se a Irexigibil i dirl! d! L ici 
t.Jção lU tratar-se d! Serviços Técnicos especializacki; 
na ~ao Preventiva e Ccrretiva cb Sistana d! Tele 
ClllUljcaçoes, assi"! COTO: Revisão e ~ d! TraiS 
cepta"es Fixo e 'bYeis VeiOJlireS da firp"esd e OOrlaís 

Serviços, especificam ID (J'Çé1e'lto da alju:licada. lXII. 
Slbstituição d! Hatwiàis. . 

Pira a !XIIIp!terú ratifiar;iio e llp"'fa 

ção, a~~ ERXR:ra respalcb legalro art:-
25, irc1so 11 e Jli"'êi!TafO 12, IXIIbillillb em art. 13, in 
ciso IV da Lei rQ 8.fili6;;redação dilda pela Lei rir 
B.!m/94. 

Hoc~~ d! 1.'11i_ 

............ , 

=== 
fÚllD 11: UCITJitMl E aJlTMTO - II..C 

TEJMJII: .usrFIOICM 

YfoUJC R$ 6.!B3,68 
~Hl.R!DS: II:CRETO NQ 0468/~. 

.ÃIStifica-se a Irexigibilidirl! d! lici 
t.Jção, vis.nk> a fqrisição d! Materiais d! ~ção ~ 
ra !IJsaâres d! Leite d! Cal cbs Sistelols lsoladls da cT 
dirl! d! Macapá, d! F meação oclusiva -m llMK, ri) 
d!lo: FT..QC-m, assim especificam: -
04 - leiklr d! Velocidirl! 81 FeTo Fudicb, SistMJ Co 

roa-rosca S8l fill, <XIIIplem; -
24 - c..e:a IDsaltra, p/ lbsidr d! Leite d! Cal; 
04 - CaTei as p/ aci~Jli~BtD cb JeUD-. 

A justificativa 01 ap'l!I;Xl, i:mJltra res 
palcb legal ro art. 25, i~so I, da Lei NQ 8.fili6193, c7 
redação dada reJa Lei NQ B.!m/~. ~se JXrt.irto,as 
exi gerei as cb art. 26 cb em dip lllllil lega 1. 

~ ·-~ I11IOib"o d! 1.'11i 
::::,.-== 

I PODER JUDICIÁRIO ·i 
Tn"bunal Regional Federal 

SEÇÃO iuDICIÁJUA DO AMAPÁ 
SECRETARIA DA I' V o\.RA 

EXPEIJIEio(l"E DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 199S 

Juu: N:dcnol Mo\.RCUS VINICIUS REIS Bo\.STOS 

Dor Scocm.ía • --o...lodoAnP> 

AUTOS C0W IJESPAOiOS 

Aç. ClnlinóN 92.1Xl0034(M)~~., Proc. rf 
94.01.014B-1) 

Autor ANTONIO PEl.AfS DOS SAIITOS 
Advogodo APOOSA • P1:ôo ~ 
Rêu UNIÃO FEDERAL 
Proaoradon Maria Modolcno c..:;, Lopes 

"J. Ranctam-oe os - ., Et. TRF • l"ltcsih L 
Mcp, 20.11. 95. Mo\. R CUS VINICIUS REIS Bo\.STOS. JoD. Faknl" 

lmpctrnda 

95.0000411~ 

SEBASTIAO PAULO DE SOUZA 
AP066 • Paulo Albctlo cb s-c A1'314 • .-, 
nildo de Olivetn~ cw-
DELEGADO DO MfNISTáJo DA AGitJCUI,. 
TURA NO ESTADO DO o\MAPÁ 
"Tri1115olllda ao Julgodo c:sta ..,...._c....,. • 

custas fonois,"orqwl'Ctll-sc os 1tJ1os. <ilndt>«-. • ~ 
VALOR DAS CUSTAS· RS3,73 (ttts n:ois c-c tJâ ...,._.~ 
Mcp. 20.11 95 MARCUS VfNIOUS REIS Bo\.STOS. Juiz Fairnl. 

El= FIS<:OI 92.0001743-6 
Excqllcntc FAZENDA NACIONAL 
Procurador Oéruo Silva Thê Canbo 
E.<ceullldo ABRll. COMERCIAL 00 o\MAPÁ Lido 

"Junte.«. À dJslnhuiçla, • r- do iodoir ao pólo 
pwwo o rapcmi>-el tnbutino ANTONIO Co\.RLOS BRITO UMA. 
~mandado ele citaçio, pcnhcn c nolioçio. ~ Ncp. 
20 11.95. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS - Juizl'cclcr.ll." 

Exoo. Fi9cal 95.000064?-9 
Excqilc:ntc: SUP~ NACIONAL DO o\.BAS. 

TECIMENTO- SUNAB 
Prccundor AP33A • Jooquim Gana ele Olivcin 
Excanado LOJAS BRASILEIRAS SIA 
Advoploo AP341 • Lon lticado GaaçoMs ele Aoois c 0111m1 

"Junte-se. llldcforo, eis "'"o OcpooiiJrio cb bens 
pcubc:ndco 6 o Diretor AdmirustrotNo Finmociro do TELEAMAPÁ 
hlliml>te. Mcp, 20.11.95. MARCUS VINJCIUS REIS Bo\.STOS- _m;;; 
F<dcnl " 



Macapá, 22-11-95 

~ 

I· 

lrnpugooçiio ao 
Valor do Causa: 
lmpugnanlc 
Ach'Oj;ildos 
Impugnado 
Advogod;ls 

95.0000987.0 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
AP317 A - Gerson Sdmab c C1U1t0s 

VERÃNGELA LEAL GOMES 
AP349- Eh·o Fãtima de Sousa Gomes c AP373A -
Kcilo Olrisl.inc Banha lbstos 
.. A. R. Distribua-se como impugnação oo v ator dá 

causa Apcnscm-scos ouros deste incidc:nlc aos Embargos. 2.-lnlimc-sc 
a Embotganlc nos ltnOOs do :ut 261 .do CPC. I. Mcp, 16.11.95. 
MARCUS VINICIUS REIS BASTOS - Juiz Falcral." 

Excc. Fiscal 
&cqiicnlc 
Pnx:urador 
Exa:utados 

Excc. Fisco! 
&.:quente 
Prtx:ur.dor 
Exeoilildos 

Excc. Fiscal 
Bteqiicnte 
Pnx:urador 
Exccuudo 

E.'<IX. Fiscal 
El<cqií<:nlc 
Procurndor 
E.'«<Ul:ldo 
Ad•'OgOOo 

AUTOS COM DESPACHOS IDENTICOS 

92.0000030-4 
FAZENDA NACIONAL 
Dénío Silv:~ Thé Cardoso 
J. B. GOMES c JOSUÊ BA TlST A GOMES 

95.0000159-4 
FAZENDA NACIONAL 

· Dênio Silva Thé Cardoso 
SOUZA JÚNIOR ENGENHARIA E CONSTRU
ÇÕES Udo c EUCLIDES CAMILO DE SOUZA 
JÚNIOR 

93.0001041-7 
FAZENDA NACIONAL 
Dénio Silvo Thé Cardoso 
SEVlGUÁ SERV. DE VIGILÂNCIA E GUARDA 
Lida. 

92.0001730-4 
FAZENDA NACIONAL 

i : • Dênio Silva Thê Cardosc 
OSVALDO MARQUES GALENO 
João Soatts de Almeida 

E.xcx:. FISCal 94.0000253-0 
E.,cqüCillc FAZENDA NACIONAL 
Procurador Dénio Sih·a Thê Cardoso 
El<=l:!dos J. VIANA & BATISTA Ltdo c JOSE MARIA 

VIANA GUERRA 
"Su:sp:nd.1-sc a Excc:uçio até no\·a manifestação da 

E"<CQiicntc. Intimem-se Mcp, 20.11.95. MARCUS VINICIUS REIS 
. BASTOS - Juiz Fodcral." 

E-"l(cc. FiSCJI 94.00023l8-9, 94.0002309-0, 94.00023 1'J-7 c 
94.0002308-1 

E."<Cqücntc FAZENDA NACIONAL 
Procur.dor Dênio Silva Thé C;udoso 

E.,cairodos ENAL EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO AMAI' Á 
Ltdo c FELICIDADE CÂNDIDA BUENO GOES 
"J. Dcf110 DcsígJ1<>5<: dota para leilão. Sêrvir.i como 

lcílocilõ! a Srn. JACIARA COUTINHO DINIZ (lcilocilõ! público). Fixo 
suo comissão em 3%. Autali7.Cll-sc monctariamcnlc a divida c a 
o.·olioção do bem ~>T.~Vodo. I. Mcp, 20.11.95. MARCUS VINICIUS 
REIS BASTOS - Juiz Federal." DATA DO LEILÃO: Primeiro dia 
12.02.%, ils 13:00 hs c oscgundodía01.03.%, ils IJ:OOhs. 

El<cc. Di><:rsa 
Exeqüente 
Adnigodos 
Exa:ul:!do 

E."':cqiiCOtc 
Ad•·ogodos 
El<cculodos 

95.0000100-4 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . 
AP3 10A- Eloiza MMqucs &rt\olomcu c outros 
!RIS FAUSTINO PEREIRA 

95.0000303-1 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
AP325A - ll:!mir Corlos Bruu:llos c ou!Ios 
ZULIMA DE NAZARÉ MACHADO DE SOUZA 
c LUCIA NA MARIA MACIIADO DE SOUZA 
"Diga a E:uqücntc sobre a Ccrtidio retro. fntimc-sc 

Mcp, 20. 11. 95. MARCUS VINICIUS.REIS BASTOS - Juiz Federal." 

Emb.E.,<X. 
Emborgonlc 
Ad•-osados 

AUTOS COM SENTE\IÇAS 

94.000005J-O 
MUNICÍPIO DE AMAPÁ 
APOG6P - PouJo Alberto dos Santos c AP3 14P -
Joscnildo de Q]j\·cira Cuimar 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS NATURAIS RENOVÁ V EIS - lBA
MA 

Procur.ulor José Arimo1hCa Vcrnd CavaiC3lllc 
'' Vistos, ele. .. lO.- Por todo o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os Embargos opostos, pm o fim de dcscontituir o 
titulo executivo cnscjodor da c:'lCCUÇão fiSCal n" 93.0000844-7. ( ... ) 
P.R.I. Mcp, 20.11.95. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS - Juiz 

Fcda'ol." 

Aç.Criminnl 
Aulot 
Ré 
A<h'OSOdO 

92.0000202-1 
JUSTIÇA PÚBLICA 
CARMEM RUTH CORREA CARVALHO 
Washington C:.ldas 
"Vistos, ctc ... l2.- Por lodo o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o ação para o fim de CONDENAR a ré CARMEM 
RliTH CORRÊACARVALIIOnas penas do art. 312, capul do Código 
Penal.( ... ). 13.- Do:n:to,concstcio nos :uts. 107, IV; 109, V; 110 c 118 
do Código Penal, a <1linçio da punibilidade pda pmcriçio da 
ptd.en.!J.o punitiva do Estada, eis que, cntrc a data do rcccbimatto d.1 
denúncia (06.12.81 - O. 120, v) c a doi:! da prolação da sentença, 
clco:>'=maisdequalroanos. ( ... ). P. R. I. M'cp, 20.11.95. MARCUS 
VINICIUS REIS BASTOS - Jui' Fcdcrnl." 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o prcscntc tamo, 17 rcitos clvcis c Ol 
aimimd para conhocimcnto de dcsp•chos c ças. 

)EÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ - I' VARA 
BOLETIM ESTATisnCO 

Mês de outubro de 1995 

SENTENÇAS 

CLASSES 1 111'01 JnPOU 

I OI I 
I TOl'AL 

I OI 

DIÁRIO OFICIAL 

n . M.uuL de Segur>PÇa 02 02 

In- E.xu::uçõcs Fi:ctis 6 1 61 

IV- E.xu:uçõcs l..>i\'ttUS 

V - J\çüc:oil>i\"tn:~S 02 13 15 

VI- feitos 1~ oook:nc. 

Vil- Ações IU\ais 09 09 

VUI - J Lapcas CQJPUS 

IX - l"mccd. Crimin;tis 

X - Ações Swnarissimas 

XI- Kccl. Tr.!.~lhisfa-.,; 

XU -l"rocal. CiY\.-is OI OI 

Xfll - lláhéas l..llta 

1UTAIS 64 25 R9 

Macapá-AP, 21 de novembro de 1995. 

Tribunal de Justiça do Estado 

'lERMO DE DIS7RA7V 

TERMO DE DISTRATO DO PRJMElRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO N" 015.95-TJAP, CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ E O SENHOR 
ATA/DE DASJLVAFANTA.LEÂO. 

Fica anulado a partir da data de sua cclelmção. o Primeiro 
Termo AdiUvo ao Cootrato dt Loe>çio n' 015195-TJAP, 
cclcbnulo enlre o TRIBUNAL DR JUSTIÇA DO RSTADO DO 
AMAPÁ e o SRNHOR ATAÍDR DA SILVA PANTALEÃO, cujo . 
objeto é a prorrogação da vigência do referido Instrumento. 

Mo capa - AP., 2). de novembro de 1993. 

Da. MÁRIO GUJ~ ( vÊfrfROZ -Praymrr::t'ít- \ 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N" 028/95-TJAP 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
• CONTRA TO N" 028/95-T JAP 

PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL: 
• CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ . 
- CONTRATADA: EDITORA CEJUP L TDA. 

OBJETIVO: - Pelo presente Termo Aditivo fica 
anerado o item 4.1 da CLÁUSULA QUINTA (DOS 
PRAZOS) do CONTRATO N" 028/95-TJAP, a qual 
passa a vigorar com a seguinte redaçao: 

Cláusula Quinta (Dos Prazos} • item 4.1: O prazo 
de vigência deste Contrato é de 16 de outubro de 
1995 até 31 de dezembro de 1997, podendo ser 
prorrogado. 

FUNDAMENTO LEGAL: - lei n• 4.320, de 17 de 
março de 1964; - Lei n• à .666, de 21/0S/93, anerada 
pela Lei n• 8.883, de 08/06/94; • CONTRATO N" 
028/95-TJAP; • JUSTIFICATIVA N" 04219!K:PL; • 
Processo n"125f95-CPL. 

Macapá-AP.lf!:de c4 de 1995. 
I 

MARIOGU~Z 
- oes. P~~úirt; db TJAf: 

CORREGEDORIA GERAL DE jUSTI(,:A 
PORTARIA N" 0093/95-GAB · 

O Desembargador GILBERTO DE 
PAULA Pll\'HEIRO, Vice-Presideute/Corregedor
Geral de Justiça , no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pcló A.rt. 30, inciso IV, do 
Regimento Interno do Tribwtal de Justiça do Estado 
do Amapá, 

CONSIDERANDO as Portarias 
números 0871195-GAB/PRES de 14 · de . 
novembro de 1995 e 0849/95-GAB/PRES de 
10 de novembro de 1995 e a necessidade do 
serviço, 

R ESOLVE: 
-Alterar a Portaria n• 0088/95-GAB 

de 20.1 0.95, que passa a ter a seguinte redação: 
-MÊS DE NOVEMBRO DE 1995 

a) ... 

Pág. 08 

b) COMARCA DE SANTANA 
1) ... 
3) Período de 17 a 20 
Dr. Juiz CÉS~R AUGUStO SCAPI\'1 
4) Período de 21 a 27 

Dr. JUiz SALOÉ FERREIRA DA SILVA 

- MÊS DE DEZEMBRO DE 1995 
a) ..... 
b) COMARCA DE SANTANA 

1) ... 
3) Período de 12 a 19 

Dr. Juiz · REGINALDO GOMES DE A:''óDHADE 

Publique-~e. Dê-se ciência e cumpra-se. 
Macapá-AP, 17 de novembro de 1.995. 

OEP!RTA~ENTO JUOICiiRIO · 

ATA DE OISTRIBUICAO t{Oú RE
OISTRIBUICAO 00 OEPiRTmHTO 
JUOICIARIO DO TRIBUNAL DE 
JUSTICA 00 ESIADO DO mPA. 

Ao l sl 16 dia(s) ~o ~es de HOVEYBRO do ano de 1995, as 
12:00 hor as, rea li zou-se a Oi st r ibui cao e/ou Red istr ibuicao 
dos Processos aba ixe nlac i onados, con for; e noraas do Reg:
=ento lnterr.o . . 

PROCESSOS DIS TRIB~ I OOS 

-CAUARAUH!CA 

APELACAO CIVEL)AC ou AYS) No. ODOD 219-I/1995 
ORfm :la . VARA C!VEL E fAZENDA PUBLICA DE ~ACAPA 
APELANTE :fAZENO! PUBLICA DO ESTADO DO A~A PA 
ADVOG!OO :SANDRA ~I RIA f ~R I AS FERREIRA 
APELADO :WTRU ELETRICAS NORTE BRAS IL S/1 
ADVOGADO :LUiZ C1RLOS GATTO 
RELATOR(!) :Des. C!RYO ANTONIO OE SOUZA 

APELACAO CRIMINAL)1cr) Mo. OCCOS:0-2 / 1995 
CRIGEM :COMARCA DE FERREIRA GOUES 
AP ELAM!E :A JUSliC! PUBLICA 
APELADO -:AVAHiS DOS SANTOS SI LVA 
ADVOGADO :DEFENSOR PUBLI CO 
RELATOR (!) :Oes . DOGLAS EVANGELISTA RA~OS 

APELACAO CRIUINAl)!Cr) Mo. OD005, !-2/1995 
ORIGEM :COMARCA DE CHCOEHE 
APELAN TE :ROBE RTO .RODRIGUES Di SILVA 
ADVOGAOO :DEfENSOR PUBLICO 
APELADO :A JUSTICA PUBLICA 
RELATOR( A) :JUIZ CONVOCADO JOAO BRAlll 

- TR !BUMAL PLENO ADnN ISTRAT I'/0 

REQUERIYmO)Req) Ho. ODOOlB-Il/1995 
REQUEREHTE :CL AWY fORAC IO Ó. BANDEIRA BARBOSA 
ASSUNTO :INCORPC·RACAO DE GRAI IFICACAO 
RELATOR( A) :Des. DC·GLAS EVANGELISTA RAWOS 

·CONSELHO OA WAGIS1RATURA 

APELACAO( JIJ ) Mo. OOOOIHô/1995 
ORIGEU :1a. VARA DE !MFANCIA E JUVENTUDE DE WACAPA 
APELAMTE :JOSE DCS SIN!OS CASTRO 
ADVOGADO :DEFEHSCR PUBLICO 
APElADO :JU IZO IMFAHCIA E JUVENTUDE DE WACiPA 
RELATOR)!) :Des. GilBERTO DE PAULA PINHEIRO 

') ,J . 
~~~· 

PEDRO CORREIA OA SILVA JUNIOR 
DIRETORIA )'DEPTO JUDtC!ARIO 

Des . WAFtO ~~ROZ 
PRESIDE!/ Wlll ut oul 

SECÇÃO ÚNICA 

HAllEAS CORPUS N" 225/95 - Capit;~l 
hnpclninlc: ~;IJIVALDO FERREIRA GÓES 

Advog"do: PAliLO .TOS É DA SILVA RAMOS 
Impetrado· JIIÍZ DF. DIREITO SUBSTIHITO DA 3" 

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

Pacic!nte: 
Relator: 

MACAI',Í. 
EDIVALDO FERREIRA GÓES 
JVIZ CONV. RAIMUNDO V ALES 

DESPACHO .. 

Indefiro a liminar pleiteada, vez que não vi'lwnbro, 
"prima facie" os requisitos dela· autorizadores, preso em flagrante 
delito, a síluação processual do impetrante, bem ou mal, já foi 
objeto de >xamc judicial. 

Requisitem-se informações da autoridade 
indigitada coatora, que as deverá prestar em 48 horas. 

Após, ao MP. 



. Macapá, 22-11-95 

Macapa!AP), 21 de nov=bro de 1995 

RAIMl"NDO VALES" 

B~ 
DI r. da SI'CI'Narta da Steção (" nlca 

Qficios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

11 VARA CÍVEL - COMARCA DE ~IACAPÁ · 

JUIZ DE DIREI'Tú ·: <XWrAm'If() B1W1UNA 
CHEFE . DE SECRE'I' . : UXIVAilXJ FERREIRA 
~diente de intimação- Em, 20.11.95 . 

Para ciencia das partes e advogados. 

DESPACI-KlS DIVERSOS 

PRCC. N2 390/91 - EXECUÇÃO - Exeqte .: 
CIA ITAÚ DE INVEST. CRÉDI'Tú E FINAI\ÇlAMENJ'O 

(adv.: Sulamir Palmeira Monassa de Alrreida) . 
Exectdo. : ~OSÉ MARIA ANDRADE POm'ES e 
IDA FONSECA POm'ES ( adv. : ) . Despacho: 
"Junte- se . Defiro o pedido . Suspenda- se 
o feito pelo prazo de t rin ta (30) dias. 
Intime-se . 1-k:p ., 16 .11 .95." 

PRCC . N2 2Ó96/95 - EXECUÇÃO - Exeqte . : 
AA G DA SILVA (adv . : José Chagas Alves) . 
Exectdos . : SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 
e Ol!rROS (adv .l João Soares de Alrreida) . 
Des~ho: " Manifestem-se as partes sobre 
os calculas de fls . 18 dos autos, no prazo 
de cinco dias. l ntirrem-se . Mcç . , 13 .11 .95 ." 

PRCC . N2 2323/95 - EXECUÇÃO - Exeqle.: 
ARIOS'Tú NUNES E JORGE NUNES ( adv . : Nildo 
Josué Pontes Lei te) . Exectdo .: R. u. PICANÇO 
E SILVA (adv.: Girlene Alrreida de Freitas) . 
Despacho: " Junte-se . Manifeste-se o exequen
te sobre o bem dado à pertlora, no prazo 
de cinco dias . Intime- se . Mcp., 13.11 .9!:> ." 

PROC. N2 2389/95 - EXECUÇÃO - Exeqte . : 
BENEDI'Tú BATISTA DE SANTANP. (adv .: Jorge 
Luiz G. da Silva) . Exectda. : MARIA DA 
CONCEIÇÃO PICANÇO CO NASCTMENI'O (adv . :) 
Despacho: " J. Currpra-se o reslanLe do 
despacho de fls . 02 dos au:os, procedendo 
ao recolhimento da diferença das custas 
de preparo . Antes, voltem conclusos . Intime
se . 1-k:p., 16 .11 . 95." 

. ç-;>'1 '_,,.~:::. 

PROC. N' 2390/95 EXECUÇÃO - Ex<-qlc JUAREZ OOAS

NOVAS DE AZEVECO . MAUÉS (adv . : Jorge wiz 
G. da Silva) . Exectdo . : MP.DS()'l ASSIS DE 
ARAÚJO (adv . :) . Despacho: " J . Proceda 
o exequente ao recolhimento da diferença 
das custas de preparo . ApÓs, venhan conclu
sos. Mcp.' 16. 11.95 ." 

PRCC . N2 2407/95 - Er.ffiARGOS À EXECUÇÃO 
- Reqrte . : MUNICÍPIO DE ITAUBAL - PREFEITURA 
MUNICIPAL (adv . :' José Daningos Neri dos 
Santos). Reqrda. : CONSTRl1!'0RA VIU1ENA 
LTDA (adv.: Carlos Eduardo Mello Silva) . 
~: " Diga o errbargante em dez (10) 
dias sobre as preliminares suscitadas 
na irrpugnação aos errbargos. Intime-se. Mcp., 
14.11.95." 

DESPACHJS IDÊNI'ICOS 

nos processos abaixo relacionados , foi 
proferido o seguinte despacho: " Junte
se . Manifeste-se o autor sobre a contestação, 
no prazo de dez (10) dias . Intime-se . 
Mcp.' 13.11.95." 

PRCC . N2 2374/95 - DISSOWÇÃO DE SOCIEDADE 
DE FATO - Reqrte.: EVAI.DY r-Kl'ITA DE OLIVEIRA 
(adv.: Carlos Orlando Fonseca de Souza) . 
Reqrda. : MARIA CO PERPÉ:!Ul SOCORRO NEGRÃO 
DA SILVA (adv.: cice ro Borges Bordalo 
Júnior) . 

PROC . N2 2338/95 - DESPEJO POR FALTA DE 
PAGAMENI'O - Reqrte.: SINDICA'Tú COS TRAB. 
NAS IND. EXTRATIVAS CO AMAPÁ e PARÁ ( adv . : 
Josenildo de Olivei ra Cuimar). Reqrda. : 

M. PESSOA 
e Silva) . 

,DIÁRIO OFICIAL 

ME (ádv.: José Maria de Deus 

SOOENÇAS IDÊNJ'ICAS 

Nos processos adiante relacionados foi 
proferida a seguinte sentença: " Vistos , · 
etc . . . Isto posto, JULGO EXTIN'Tú o presente 
processo , com fulcro no disposi tivo legal 
acima referido. Custas pela exequente. 
Transitada em julgado esta sentença, 
certifique-se nos autos , dando baixa e 
arquivando . P.R.I.C. Mcp., 10.11.95." 

PRCC . Nº 2035/95 - EXECUÇÃO P/ ENTREGA 
DE COISA CERTA - Exeqte. : VAl.DAJix::IA C0El1{) 
COS SANl'OS (adv .: Vera de Jesus Pimeiro) . 
Exectdo . : JOSÉ MARTms FERREIRA (adv .:) . 

PROC . N2 2268/95 - DESPEJO POR FALTA DE 
PAGAMENJ'O - Reqrte. : HERCÍUO DA f JJZ MF.!'.CXll11'0 

(adv .: Jane dos Santos Picanço) . Reqrdo.: 
JOSÉ E. DE r.DRAES Fil.J-K) ( adv. : ) . 
SOOENÇAS DIVERSAS : 

PROC. N2 2080/95 - DOOU 'I'ÓRIA - Reqrte . : 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ (adv .: 
Marcelo Ferreira leal) . Reqrdo .: ANI'ONIO 
CARNEIRO MUNIZ (adv . : ) . Sentença: " ... Isto 
posto, julgo extinto o presente processo, 
com espeque no dispositivo legal acima 
mencionado. Transitada em julgado esta 
sentença, certifique-se nos autos, dando 
baixa e arqui vando . P.R .I.C . Mcp ., 10.11.95." 

PRCC . N2 2332/95 - COBRANÇA DE ~OS 
- Reqrte . : JOSÉ WÍS CALA.NORINI DE AZEVECO 
(adv.: em causa própria) . Reqrdo . : CARLOS 
ALBER'Tú OUVEIRA DE SOUZA ( adv. : ) . Sentença: 
" ... Isto posto , julgo procedente o pedido 
para o f im de condenar o réu ao pagarento 
da irrportância de R$ 2. 500,00 ao autor, 
valor esse atualizado monetariarente, 
acrescido de cüstas processuais e honorários 
que arbitro em 15% sobre o valor da causa, 
bem corro juros legais à razão de 0,5% 
a .m., deduzida da inpor tância pri ncipal 
a quantia de R$ l OO,CO que o própr io autor 
confessou na exordial haver recebido por 
conta dos honorários contratados. Transitada 
em julgado esta sentença, certifique-se 
nos. autos , dando baixa e arquivnado. P. 
R. I. C. Mcp . , 16.11.95." 

PRCC . N2 2305/95 - REIVINDICATÓRIA - Rcqr te . : 
AN'TúNIO PIRES DE OLIVEIRA (adv.: Valdemir 
Marvu11e) . Reqrda.: MARIA DEUZA DE OLIVEIRA 
DIAS (adv . CÍcero Borges Bordalo) . Despacho: 
" Junte- se . Curpra-se o despacho de fls. 
24 dos autos. Intimem-se . Mcp., 14 .11.95." 

O presente expediente será afixado 
no lugar de coslune e publicado na f orma 
da lei. Dado e passado nesta capital, 
aos vinte dias do mês de noverrebro do 
ano de hllll mil novecentos e noventa e 
cinco. Eu , (Antonia Montenegro) , auxiliar 
judiciário, datilografei. Eu, (Lucivaldo 

·Ferreira) , chefe de secre ino . 

l 
:~'i"!~? ~'lr 9f'$ c -ruir,. 

D1utw• :,.#'/.,.; •· ·: ·.·,·t ..,-~" 
c:c (.j.;l oi · ~ .: · ; ; , 1 

11 VARA. DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS. E SlJCESSOES 
JUIZ. IlE DIREITO :ROllolE~ A.RA11JO IlE OLI -

VEIRA. 
CHE1'E IE SECHETAR.IA:l:ARICDDA SIROTHEAD. 

EXPEDIENTE IE INTU1AClO DO DIA a>.n. 95 I 
PARA CI$NCIA DAS fMTES E ADYOGAJX)S. 

PROC. N!l 605/91- ABROLAMENTO-A:T.S..Il.(Adv. 
Vera. de Jesus P:illheiro) .• R: EspÓlio dt 
JO$ CEZAR l!HAGA.. DESPACHO:"Sobre a pg_ 
tição de 1'ls.l15/1l6 diga a inventari
ante. Int.wMcp, 08.11.95. 

PROC. Ng3094/.<J5-ALVARÁ JUDICIAL-A: L.IXI 
.A:. V. E/OUS,~p/p/M.I.DOS A. V. (Adv. He
'loisa Helena de Menezes). SENTENCA.:~ 
toa etc ••• PELO EXPOSTO, com 1\ul~ento. 

na legislação a.c~ indicada, defiro o · 
pedido para. au"torlzar o levantalleJ:lto em 
valores Pleiteados, devendo a. .ãe à:BII!!l 
tores depositar ea JtÚm no pl'aliO de 30 

· dias, apÓs as comPra.s, notas Jica.is·-dr:ls 
gastos feitos com os JDateriais indica
dos nos ·doc\llllentos de fls... bem co1110 re
cibo da mão-de-obra reàlizada .no iliiÓvel. 
••• P.R.I.•~p, 17.11.95. 

SENQCAS IlQaiQAS: 
PROC. N!!311Y95-AI.JllENTOS-A:V .P.IE S. ·, 
rep/p/C.V. P.(Adv. Elva Gomes). R:J.A..O. 
IE S. . 
PROC. N2 3166/95-BDliVIDGJ.Çlo 1E ACORDO -
A:C .H • .IL.S. F/OUS,rep/p/A.l!..S. E/OU(Adv. 
Flávio Costa Cavalcan-te). 
SENTENCA: "VlSTOS ETC... Homologo por 9111 
tença, :Para que produza seus legais e -
fei toa, a transação celebrada pelas R 
tee nestes autos, nos termos do acordo 
de fls ••• e manifestação favorável do 
douto Curador de l'amÍli.a. A.ss.i:m, jul,go' 
extinto o processo, com julgalllento dDJJ.i 
rito, ~do art. 269, "inciso III, do 
CÓdigo de Processo Civil. P.R.I." Mcp, 
16.11. 95. 

PROC. Nl!2619/95-...u.nElftOS-A:E.J.IE c.N. 
E/OU,rep/p/W.F.C.DE P.(Adv.Heloisa H~ 
na de ~nezes). ·R:A.C. IE P. SENTEJiCA: • 

. VISTOS ETC •• • Com base no parecer de tlf 
25V do douto Cln'ador de lamÍlia, Jlll80 
extinto o processo, sem ~ento do 1 

mérito, nos termos do art. 267, VIII, do 
CÓdigo de Processo Civil., ante o pedi
do de desistência da ação fonm.lado PJt 
la parte autora ••• P.R.I ... ~p;14.11.95. 

PROC. N22592/95-ElECUÇlO IE .AI.DIENTOS
A:D.R.DA C.,rep/p/l'f.DA S.R.(Adv. Telma 
Terezinba da S. Costa).R:J.DE M.C.(Adv. 
José Luiz Calandrini). SEN:tENC.A: "VIS'M> 
ETC ••• Considerando que a parte requer.1 
da foi reguJ.armente intimada através de 
seu advogado a respeito do pedido de:f'la 
26, dei.xando, todavia, o prazo decormr 
sem manifestação, Julgo extinto o pro -
cesso., sem julgamento do mérito, nos._ 
mos do art.267,VIll, do CÓdigo de Pro
cesso Civil, àD.te o pedido. de desistên
cia da ação fo:m:ulado pela parte autom 
••• P.R.I."~p, 14.11.95. 

PROC. N!I2622/95-EXECUÇlO IE .ALll!ENTOS
A:L.G.Ió. ,rep/p/C.1õ.G.P. (Adv. Heloisa~ 
lena de Jdenezes) .R:M.R.Ii. (Adv. Filom811. 
S. Valente),SEB'lEl'fCA:"Vistos etc ••• JUlL, 
GO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO,. com 
apreciação do mérito, nos termos do ar1i. 
792, inciso I, do CÓdigo de Process.o ~ 
vil, uma vez que a parte executada/de91t 
dora, conforme prova dos autos, satis -
fez a obrisação dela objeto ••• P.R.I. " 
Mcp,l4.11.95. 

PROC . Nl! 3140/95-SEPARA.ÇlO CONSENSU.Ur-A: 
L.G.P. E/OU(Adv, 'Sandra J.m-ia !'erreira) 
5ENTENCA: "Vistos etc... J?1ID) KIPOSTO '; 
com :fundamento no art.34 da Lei6515/77, 
decreto a separação judicial dos requ~ 
rentes, declarando finda a sociedade ' 
conjlJ88l quê até aqui os uniu e homolQ... 
go o acordo de vontade por eles cel~ 
do, recomendando-lhes o seu integral ~ 
cumprimento ••• P.R.I."~p,l6.11.95. I 
DESPACHOS II$NTICOS: . 
Atrav és do presente, ficam intime.dos c:s 
senhores advogados abaixo relacionados, 
a devolver, no prazo de 24 horas, as. ag 
tos infracaracterizados, sob pena deq 
ca e apreensão. 
PROC. N!I069/070/068/91-:BUSCA. E Al'llEEN-
SÃD-A:iJ.O.A., Dr. PEDRO PETCOV,com ca.~: 
ga desde 26.10 . 95 . 
PROC. Nl!58o/91-CONV. SEP.ARAÇlO EM DIQ 

CID-A:C.DOS S.J. R:A.I.G., Dr. JOst ~ 
GUSTO CARIXJSO, com carga desde 10.10.95 
PROC. Ns.3071/3189/95-INV. PATE1iNIDAIE 
C/C ALIMENTOS-A:A.S.A.DA S. R:N.S.,Dr. 
ANTONIO CAliRAL DE CASTRO, com carga de,A 
de 25 .10. 95 . 



Macapâ, 22·11-95 

O PHBSKHTE EXP.BDlBHTB .SERÁ PUBLICADO NA 
l.IOliMA DA. LEI E AFIXADO HO LOCAL DE COlt 
TUME. DADO E PASSADO NESTA CIDA.DE DEJ.lli 
CAP~ AOS VINTE DIAS lXl ~S DE NOVEN - · 
llRO DE HUM t!IL JfOvECENTOS E NOVENTA E 
CINCO. 

º
,<1lw~ 

:Bel!! 1f1i. SIROTHEAIJ 
Ch Secretaria 

2g VARA DE FAMfLIA,ÓR~ÃOS E ~JC~SSOES 
' EX!$DIENTâ DE INTIMACÃO DC DIA 1 3 .ll. 

95í P.t.HA Ciru1CIA. DAS PATITJS E ;~VO:ZA
DOS. 

PROC. i:IQ 3165/95 - AL1lAP..Á. JT:'DICIAL -
A. :R. dei E.S.S. (Ady,;!:d valdo Souza) . DES 

· PACnO: 11 Diligencie- se , na for.na requ~
rida pelo douto :.rr>. , às fls . 07 . I. 11 P-ª 
recer do MP ." Que venha aos autos a 
certidão d.e depe_nd!m"tes do " de cuju.3"• 
f orneci&:. pelª Previdênda Social, .10 

qual o me sqio c ra associado ." ;,;a capá. , 
07.11.95. 

PROC~ N2 1840/94 - E:SClJÇÃO DE J,.LTI,I&! 
TOS- A.:O~G.TI. , rcp. por D. G.A. (Adv. 
Eloilson A. da s. Távom) .R. :i1i.t1.n.F.' 
(Adv. Luci I.ieire S.:!o Ra.'3cir'iento).DES 
:FACHO: 11 J. nos autos. Diga o A.I." T.lª 
capá, 06.11.95. 

PROC. iTQ 234-4/9:1 - S2F.JUD.LITIGIOSA
A.:I.L.da S. (Adv. Vera de J . Pinhcliu) 
R. : J,S.da S.(AdY, Caleb G." r;:edeiros ) 
DESPACHO:" Bspecifi <luem as provas . I. " 
?~acapá , 06 .11. 95 • 

:?ROC . J~2 2834/95 - S3P. JUD.LITl:GIOS!L
A.:J . S;da S.(Ad-v. Cal.eb G. Mc:ieiros ) 
R.:I.L . da S.(Adv. Vcra de J . Pinheiro) 
DES!'ACll0: 11 Especifiquem as provas . !." 
r.:acapá, 06.11.~5 . 

PüOC. i:º 2551/95 - CONV. S::>P.JlJJJ.DI 1T. 
J.... ::?.A. R.S. (Ad\r, lfer:J. de J esus Pinhei 
ro). R. : ~i . L.da S . i! .D~SFACiiO:" Em face 
do parec22· de fls. 17- VQ, do dou"toLíP., 
digam .:!9 :•artes, em rel~ão ::1os "tens 1 

partilhÚ~is.I. 11 ?.;acapá, 06 . 11 . 9) . 

PRCC . 1-I2 2992/95 - P.Z'T. i)Z ALr::~!TOS
A. : ::í . A.r~: .- F . (Adv.Scn~a Solanee) . ~. :B. • 
S.::!' .F. (Ad•r. r,:il ton de S .C. :<'ili10) . DES 
FACiiO: 11 Dê- se ciência, ao réu , :los d.Q 
cu;:JCntcs que ucomp:mi1am a :petição de 
fls. 69 , por força do detcr:ninado }:C

lo C?C. , em seu art . 398. r. 11 l.:acapá , ' 
07 .11.95. 

PROC. Jf2 543/91 - TI\'lK!TÁ!riC - A. : :rú .N. 
A. dos S.(Adv.c{cero B.3. Junior). DES 
PACHO: 11 Vistos ;e te .A av-liaçiio e o~ 
culo do imposto são fases -:crocessuais 

:. já· ·devidai:.~ente reali zadc.s, cot.l a devl 
da homologação , sendo inoport·.ma sua 1 

reapreciação. Descabida, po!'"tan"to, a 
Certidão de fls. 75 , ~csuo por~ue não 
cabe · àca:rlal:bria qualquer análise da Vã 

. lidade ou não da avaliação.,\s partes ' 
não formularam pedido de quirJ1ão .Exi.ê, 
tem divergências , nos ReJistros Civis 
à o8 herdeiros , do no;ne da 11 de cuju::~'~ 

Existe, outrossim. sucessor não dec1ª 
rado, a exemplo do doc. de fls. 47. ' 
Venha, nos autos, os resis"tros Civis 
de nascimento/casaoento da autora da 
herança e da Sra.R.de F.A.de . L., e os 
Registros dos-sucessores desta. Jun"t~ 
-se, também, o título de propriedade' 
do imÓvel inventariado. Os documentos 
são indispensáveis para que·se possa' 
deliberar sobre a partillia.I. " iJacapá, 
07.11.95. . 

PROC. Rº 1303/93- ALDlEl\TOS- A.:J . ' 
S.G. e outra, rep. por M.do P.S. dos 
S.S.(Adv. José A.T.Neto). R. : iC.L.G. ' 
m:si:ACE:O:." J. nos .autos , já examina
dos. Indefiro o presente pedido, eis 
que as custas foram fixadas na sen"teg 
ça e não podem ser revistas, na forma 
aqUi pretendida.!. Prossiga o feito " 
Macapá. 07.11.95 . 

DIÁRIO OFICIAL 

PROC. Nl! 2760/95 -ALVARÁ JUDICIAL 
A.:L . ~J. da S.(Ad~.Jane dos S.Picanço ) 
DESPACHO: " Diga a A.I. 11 ·!liacapá• 07.ll. 
95. 

PROC. Nº 3ll4/95 - ALVARÁ JUDICIAL ..: 
A.: 1T.A.:P.(Adv. Bdson Guima.riies).DESPA 
Q!!Q:" lliga a A. , dili:genciando na fo.z;; 
ma requerida pel o douto ?•íP. ·, às fls.' 
22.I." ~&acapá. 07.ll.95. 

PROC~ J-~Q 2708/95 - INVEHTÁRIO - A. : f,! , 
A .• M. F.(Adv. Carlos A.T. de Oliveira) 1 

DESPACHO:" Ao inventariante , para dar 
a.ndar~ento ao f eito.I." Macapá,o8.11.' 
95 . 

PROC . JIQ 2850/95 -ALVARÁ JUHIC:i:AL 
·A. :I .P. G.R. (Adv .Joana D' are A·. notelhcy 
DESPACHO:" Diga a A., em cinco dias , 
sobre o conjuga superstite da "de cu
jUs".!." hlacapá , 10.11.95 . 

SZKTZNCAS PROFJiUDAS: 

?ROC . N!l 2754/95 - SEP. JUD .CO!TSENSUAL 

A.:J.do 17.L. c J.das G. M.A.L.(Adv.Gi.J. 
::ta. A. da Silva). SEHT3NCA:" Vistos,em 
••• rs:ro POSTO., nos t ermos da fu.;1damen 
tação supi·a e acolhendo a manifesta 
ção do~ •• jul~o extinto o presente' 
processo, sem apreciação do ~érito e 
d etermino , após o trânsito em julgado, 
seu arq_ui Ya::.en to . Se:n custas, em face 
do patrocÍnio ~a Defensoria ?Ública • 
Publique- se. Je:;is tre - se . Intimem- se . n 

!.lacapá, 3l.l0. 95 , (a) Dr. AGostino S . 
Jwüor. 

FROC . ::Q 2718/95 - COlr"l • . SEP .JUD.lliV. 
A .:J . ~.A. C.(Adv. João Soares de Almei 
da). R. :r: .R.:... SSllTi:::N"QA:" Vistos , etc. 

.. • rs:ro POSTO, considerando satisfei~ 
as exi~ncias l egais e com funda<:~er.to 
nos artiJOS 35 e 37 da Lei nQ 6 . 515'77 
c artiGO 22ó,, § 62, da Cons"ti titiÇão Fg, 
deral , converto em divórcio a separa
ção judicial de J.L.A.C. e N.R . A. Cu.§. 
t<J.s e honorários pela requerida, es 
tcs arbitrados en lO% sobre o valor da 
causa. T~~sitada em julgado, expeça
se o necessário, dê - se baixa e arqui
ve - se . Publique- se . Re&istre- se . Inti 
:JeJJ1-se ." :.:acapá, 31.10.95 , (a) Dr. A -

'Jostino SilvÉrio Junior. · 

O J?i!:::s:;;;:n EXPZDI;;;Jn:E SZRÁ PUBLICADO' 
?!A FOlGA JA LEI Z AFIXADO N.O LUGAR DE 
COSTUME, DADO E PASSADO NESTA CIDADE' 
D3 :.'.AC,\PA; AOS TREZE O ?.f2S DE 
I!OVJI.:E:to DO ANO DZ I .' .rr lí:CENTOS 

$Srmo 
;10:JR!GGES J3 AL:.lliiDA, .m~.J'4<1l.'KC........_ICLj 
~IO , D;'"TI~O~JAFZI. EU, 
SA?:~OS ,CiíE?E llZ SECRZTARIA, 

2~ 'fArtA DE FAI.:1LIA,ÓRF!OS E SUCESSÜ:2S 
JUIZ DE :iJiill:ITC:Dr . AJOSTIHO S. JUNIOR 
C:iEFS D3 SEC. : ROBEE1lAL L. DOS SAl-:TOS 

:t:x:PZDIENTE DE HITT".!ACÃO DO DIA 16.ll, 
95 . PAilA CIDWIA Dt.S PARTES E ADVOGA
DOS. 

TRCC. !{Q 3182/95 - EXECUÇÃO DE ALTI.:E!! 
T:)S -A. :A.A.F.dos S., rep. por H.G.' 
F.dos s.(A.dv. n.A.Venha aos autos o 
Registro Civil do A. e o deQonstra"ti
vo dos cálculos, apon tando o crédito • 
a1i:J:ontar.I. " illacapá, 13.ll.95. 

I'R.::C . ETº 2942/95 .- SEP. JUD.COi'IS2iiSUAL 
A.:c . n : da C. e J.L.dà C.(Adv. Walber' 
Luiz de Souza Dias). DESPACHO:" Que~ 
jaa conferidos com os originais os dQ 
cuoentos de fls. 05/07, vindo as CÓpias 
autenticadas ." !11acapá, .13.11.95. · 

?ROC. 1:º 1544/93 - IINEHTÁRIO - A. :H . 
R. L. (Adv;José l't!aria de Deus e Silva ) 
DESPACHO:" Venham as Últimas dec1ara
ções.I." Macapá. 13.11 .• 95. 

O PRZSENTE -R..U'l:;DUNTE SZRÁ PUBLICADO' 
NA FORI.-L<\ DA LEI E ..u'IXADO NO LUGAR DE 
COSTUlo'!E 1 DADO E l' ASSADO NESTA. CIDADE' , 

.P6g.10 

. DE ~!ACA?Á, AOS DEZESSEiMDO ~r.!ES 
DE NOVZr.IDRO DO ANO DE . OVECElf 
TOS E NOVENTA E CINCO.t.ó . !StR-
GIO RODRIGUES DE ALMEID , · IAR JU-
DICIÁRIO , DATILOGRAFEI .EU 1 RQBERV AL ·!i. 
MA DOS SANTOS, CHE:;'E DE S · l;' A,~ 

SINO. 

2~ VARA DE FAMÍLIA,ÓRFÃOS E SUCESSOES 
JUIZ DE·DIREITO:Dr. AGOSTINO S.JUNIOR . 
ClrEFE DE SEC . : ROBJHVAL L . DOS SANTOS 

E;{P.3DIEHTZ DE IFTI!I!ACÃO DO DIA 17,11! 
95 I ?AP.A CI~NCIA DAS PAR~ES E ADVOGA-
12Q.§. 

PROC . l{Q- 2129/94 - I NVENT.ÚiiO - A. :D, 
M. R. da S. P . (Adv . Joacinara l\íl! de S. ' 
Costa) . DESPACHO: 11 .J . Dê- se ciência ' 
às partes e ao I:lP . I." !.!acapá, 16 . ll. · 
95. 

PROC . 1\º 2365/95 - AL'.'ARÁ JUDICIAI, 
A.:E . R.F. (Ad-v. ·,'iash:igton Caldas) . DES
PACHO :'' J. Diga a A.I." i.1acapá,16.10. 
95. 

PROC . Nº 2199/94 - SEP. JUD. LITI GIOSA 
A. :T.1í. C. dos S . de o. (Adv, Antonio~ 
nando da Silva e Silva) . R. :A. V .R. ~ 
O.(Adv. Keila Da.nha) . DESPACHO:" Di 
gruq as partes. I." :.:acapá , 16 .11. 95 • 

O PRESENT::; E;rr.,DIBHTE SBRÁ PUBLICADO 
NA FO.i:1:•1A DA LEI E A.FHADO NO LUGAR DE 
COSTU:,IE, DADO E ? ASSADO HSSTA CIDADE 
DE WtCAPÁ, AOS DZZESZT2 IAS DOii!FS DE 
NOVE1Il3RO DO ANO DZ I . \OVZCEHTOS' 

lJq:UilUl{/{j(/ - SBi1GIORO 
DRIG,T.::S DE AL;,IEIDA, AU' JUDICIÁ: 
RIO , D;,TI::.OG:::t.\J.E""'•" ~u~.....,1,.., 
DOS S . .U';'OS I c:rrr,. .. ,....,-"""'.X. ASSl 
NO. 

2D VAft..~· ~_;,] F~·:.~ÍLIA , ÓRFÃOS E SUCZSSÕES 
..... 

â Jll. lll.:!:!. I2 â ·I d 1: â E .12 I .Q. Ã Q 

:FR..i..ZO: 10 dias 

INT:UJITO: 
Cl.TR.WORA: 

PROCESSO: 
AÇÃO: 

CLÁUDIO J:lCS SAl\TOS 
FRANC:;LINA :.:ELO D.:.. SJ!! 
'{A 

335/91 
IH~ERDIÇÃO DE P.:lSSOA 

CAUSA DA 
T.SLA: 

:CH:::rtDIÇÃO Z LD,;;IT.3S DA CURJi. 
O intc1·Ji tando é por
tador de anonalia psi 
quica eventual , to r - "
nando- o inc&paz de a~ 
mini strar seus bens e 
sua prÓpria :çessoa,i'i 
ca.ndo a curadora nom~ 
àda para reger todos'-
os atos :ia viela civil 

SSDE D0 JUÍZO: 
a e le inerent~s . 

EdifÍcio do Jor~, 2a 
Vara ~e F~1ia;ór~ 
e sucessões, · Av.Fab , 
1737, centro • . _ ., 
l.lac!l:O:â.:.i\p), 17.l.L95. 

R~~~~~JI:~o ·~~AS 
Juiz de Direito 

.substi ttlto 

2ª VAl~~ DE F~áLIA,ÓRFÃOS E SUCESSOES 

â:!ll1'.!1. :!lâ 9.IlA9.XQ 

P RAZO: 30 dias 

AUTORES: 

PROCÉSSO: 
AÇÃO: 
FI Rb.LI:U .. illE : 

lúARIA C3LESTIHA COUTI
NHO DE VILHENA e outroo 
2 . 864/95 
AR."lOLA!18HTO 
Citação dos herdeirws: 
PAULO .t.LE:UU~RE COUTI-
1\HO DE VILKSNA; IJO!ITCA 
COUTINHO DE VILHENA;Tâ 
NIA iJAGALI COUTINHO DE 
VIL.'-!ENA; MARIA DO SO
CORRO COUTINHO DE VI~ 



Macapé, 22-11-95 

NA; PAULO ESTEVAM COU
TINHO DE VILHENA.; KA 
TIA SIMONE COUTINHO DE 
VILH3NA para, no prazo 
determinado de 15{quin 
ze) dias, apresentarem 
contestação quanto às 
primeiras declarações ' 
contidas às fls.30/31. 
Não havendo respostaàs 
primeiras declarayÕes, 
presumir- se - ão aceitos 
coao verdadeiros J S f~ 

tos narrados pelos au
tores. 

SEDE DO JUÍZO: EdifÍcio do Forum, 2 & 
Vara de FamÍlia• Órfãos 

·e Sucessões, Av. ?ab , 
1737, centro . 

13.11. 95 . 

J ui· 

21 'TA...ll.A D.::: :;-.-.:·.t:.IA , ·~RFXos :o:: sr..:c::sso:::s 

EJI1 .. Ut .!Li; 9.1~1~l9. 
â IllTI~A~l.Q 

PR.i\.ZO: 40 dias 

AUTO?. : 

~: 

PRCC.::s.:;o: 
AÇltO: 
?Ii:AL 1DXJ:: : 

.:...:~-:.Jr .:'O ~·~.1:~ ·:oc 
C:CST .. ~ 
:iEUZi::ITZ s.:.t:IAO DE SOl/: 
ZA DA COSTA, res:Jente 
e do~icili~da c~ lu·ar 
inc~!"Co c n3.o ~::,1 ·~!o. 
3 .179/)5 
JH~RCIO .JI:Ll'O 
Citação da r~q~eriJa ' 
D:::UZ'CIT::: 32;..:1 . .''::0 :J:O:: S01[ 
z;, :}Ji. CCST..1., bem co:r.o 
inti::açí'ío' p:u\.J. coL1' arg_ 
cer :i aucliê .cio. conci 
li:ltÓria dc~:._;:l.;.da 1.9: 
ra o Uia 14 . ~2 . 35 , ~ 
8 : 30 ~oras , a pu1·t1 r de 
q~~do , se in[rJtÍfJra, 
pas3ará a correr o pl~ 
zo de 15 {qui:lze) dias 
para cv!ltanta~ão . :;ão• 
sendo con;;cs~a-.:a a ;rg_ 
2en te a.;ão, 1.: r.) su..:ni~.·
se- ão acciLos couo vc.r 
dadeiros os fa~os ~rti 
culados uelo au~Jr. 

s.: ... :: JO JU!ZO : EdifÍcio- do ?orun , 2 ~ 'IQ: 
ra de ::<'o...:JÍli a , 6r.:::ioG e 
Sucessõe:J , Av . J'aiJ , 17 
37 , c::m tro . 

' 13 . :!.1.']5 . 

GNIOR 

21 VAill.. DE ~A: .. r!LIA,5R?ÃOS :: SüCESSí:t:S 

~]11 !1 ]â Iil!lJA~ ÁQ 

PRAZO: 15 dias 

AUTOR: 
Im: 

PROCESSO: 
AÇXO: 

-?INALIDADE: 

MINISmiO PÚBLICO 
MARIA DA C~:·;c:nÇÃO TO
MÉ PEREIRA; em lugar ' 
incerto e não sabido. 
3 . 155/95 
REM. DE IIr!EliTAniANTE 
Intimação da requerida 
MARIA DA CONCEIÇÃO TO
~ PEREIRA para, no J1t2 
zo determinado de 05 ' 
(cinco) dias , defendei 
-se e apresentar pro
vas . 

SEDE ·no JUÍZO: EaifÍcio do Forum , 2 1 
Vara de Família, Órfãos 
e Sucessões, Av . Fab , l7 -
37, centro. 

... ·-.-;... .. ~ 
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21 VARA -DE FA!ÚLIA, ÓRFÃOS E SUCESS.OE~f 

!.i.RI!A!t .R~ QI!!Ç,lQ 
PRAZO: 30 dias 

AUTORA: 

rum: 

PilOCESSO: 
AÇÃO: 
:?IJ:ALID,uJE: 

J..:J_; DO .J:;!::O: 

APARECIDA CARDOSO ME
DAliliA DOS ANJ OS 
JOB MZNDES DOS ANJOS , 
em luJar incerto e não 
sabido. 
2019/94 
SEP.JUD.LITI~IOSA 

Citação do réu para, 
no prazo determinado' 
de 24(vinte e quatro) 
horas , pagar o pri nci 
pal e demais acrésci
mos le(;ais , ou ofere
cer bens à pcnhora , s~ 
ficicntes para asse~ 
rar a totalidade do ' 
débito , sob pena de 
lh(l S;:)rem penhorados • 
he;1S , tantos quantos 
bastem para a satisfa 
ção iniCGr'dl da exeCQ 
~ão . 
:difÍcio do Jo~, , 2! 
Ya~,.,__ dr\ :fa_j]~li:J. ,Órfã:e 
e S:.~ccoGÕcs , AY. ?ab , 
1737 , C<)r.'~r.J . 

: .. JCSTI::o 

Varas e Secretarias 
do Interior 

VMIA ÍM:CA DA 004ARCA DE FrnREIRA CDIES 

,ruízA DE DIREI'IU:EIAYNE M S.R.CANruÁRIA 

biEFE DE SEX:RETARIA:CARI.a3 J .O. SANJ'OO 

KJIIIMtNID :ESTATÍSTIOO 
MÊS DE ooruaro 

a) No civel . 
Total de feitos tombados. ~ . . .. : . .. . ... ... . 200 
Total de feitos,arquiv00o8 ................ 94 
Total de Precatarias devolvidas ..... .. .. .. 47 
Total de feitos redistribuidos . . . . . . . . . . . . 03 
Total de feitos entreg.s/traslado ... . ..... 03 
Total de registros cancelados ............. 00 
Feitos em andamento . . ................. : ··· 53 

a .l-Feitos tombados no mês ..... .. ......... 13 
a .2-Feitos arquivados no mês .............. 03 
à .3-PrecatÓrias devolvidas no mês ......... 01 
a.4-Feitos redistribuÍdos no mês .......... 00 
a-5-Feitos entreg.à parte s/ trasl.mês .... 03 

b) No Crime 
Total de feitos tombados ................ . . 506 
Total de feitos,arquivados ................ 162 
Total de Precatarias devolvidas ........ ... 69 
Total de feitos redistribu.Ídos ............ 155 
Total de fei tos entreg. s/ traslado. . . . . . . . . 00 
Feitos em andamento ...... . ........ .... .... 112 
Registros nulos ...........•............... 08 

b.1-Feitos tombados no mês ................ 15 
b.2-Feitos arquiv00o8 no mês .............. 06 
b .3-Precatórias devolvidas no mês ......... 02 
b .4-Feitos redistribuÍdos no mês ....... .. . 00 
b.5-Feitos entreg.à parte s/trasl.no mês .. 00 

'lUrAL !E FEI'lU> DI ANDAMmrO: atb = ..... . . 165 

Mandados expedidos ............... . .. ...... 69 
Mandados de prisão expedidos .. .. ....... . .. 02 
Ed! tais Expedidos ..... ..... .... ........... 03 
Oficio~ expedidos ....... ;····· · ........... 62 
PrecaO?rias expedidas (Civel) . ............ 05 
Precaporias expedidas (Crime) ............. 06 
AlvaJ'a9 de soltura expedidos .. .... ... ..... 00 
Precatarias recebidas ..... . ............... 02 
Despachos proferidos .. . . . . ................ 200 
Denyncias recebidas .............. ... . . ... . 00 
Denuncias rejeitadas . ...... ............... 00 
.cartas de sentença expedidas . . ..... . . . .... 00 
Fianças despachaÇas .. . . . ............ .... .. 00 
Liberdade provisoria despachada ... . . . . . ... 00 

• Habeas Corpus inlJetrados .................. 00 
Atxtiêrx:i&; realizadas: 
1.0) civel. ................. " . .......... 03 
! .1) Crif!linal ...... .:..:. . . .... ... :..· .. .. .. . _ .. _09_ 

-. 

P~.1 1 

·. 1.2) Far41ia . .. . .... . . : .. . . . ..... . •...... 03 
1 .3) Infancia e Juventude •. . ... ... .. .. • • • 03 

Sentenças Proferidas: 
2 .0 ) De ~rito (CÍvel e FamÍlia) .... . .. . . 01 
2 .1) De merito (Criminal): 

a)Condenaporia . .. .. . . . .. . . . .. -- . . . . . 06 
b)Absolutoria .... . ........ . . ... . ... . . 02 

~ -2) De mérito (Infâ-x:ia e Juventude): 
a)Oondenaporia .. .•..•. .. ... . ... . .... 00 
b)Absolutoria .... . . . .. .. ... . ........ 01 

2.3) ExtinçOO ~ r:uübpi dOOe . .. ... .. .. .. 01 
2.4) HarologatQrias.(Civel) ... . • .. ... . . . . 00 
2.5) De ext:inç~ (Cível ); .. .... .. .. ...... or 
~.6) CÀ.Itras (Civel e Féllli.lia) ............ 01 
•. 7) CÀ.I tras ( CriJ.!rinal ) .. .. . .. .. . .. . .. .. . . 03 

.!.8) CÀ.Itras (Inf<n::ia e Juventude) . . .. . . . 01 

SessÕes do JÚri realizadas ... . .. .. . ...... 00 

Processos cmclusos para SfRl»t;A COD prazo 
excedido: 

3.0) civel e Familia . .................... 00 
3 .1) Cri~inal .............. . ....... . ..... 00 
3 .2) Infancia e Juventude . . ... . ......... . 00 

Feitos remetidos ao ccntador .. .. . ..... . .. 04 
Feitos remetidos ao Ministério PÚblico .. . 49 
Feitos remetidos a Defensoria Plblica ... . 22 

Feitos no T.J.AP ........ .. ............... 00 

Ferreira Ganes, lO de mvedlro de 1995. 

~(\n.t-1(.\.', .... J1=~í 

!Procuradoria Geral de J ustiç&l 

Portaria n• ~17/95-GAIJ/rçJ 

O Procuraà>r Geral de Jusliça do 
F.:SLado do Armpá, no uso de suas atribuições 
l.cgais , c Lendo em vista o disposto no 
arL . 29 , J c 58, I l etra "f" da Lei 
CaTlJlaren tar n • (XX)9 de ?8 de dczerrt>ro 
de 1994, 

ms:>L.VE: 
• {})sl(Jl<lf' o Dr. WIRAJM!A VAUNIE 
J:nn:NA, Prarnl.or de Justiça Ti tu] ar da 
Proool.oria de Justiça can alritJ.JiçÕes 
junl.o à Vara Úüca da Camrca de Larmjal 
do Jari/AP, para RESI'O'IDER curulalivém!nte 
pela Prarntoria de Justiça da Infância 
c Jw~tude da ~ de ~al do 
JarÍ/AP, no pcdodo de 10 a :D/11/%. 

~se ciência. Registre-se. 
Publique-se e curpra-se. 

Macapá-AP, 13 de noverrbro de 1995. 

JIW()EL. !E illiL5 FERREIRA !E mi'IU 
Procurador--Cera! de Justiça 

Portaria n• ~18/95-GIB/I'GJ 

O Procurodor Geral de Jusliça do 
Estado do ~. no uso de suas atribuiÇÕes 
legais, e tendo em vista o djsposto no 
art . 2~ , inciso 11 c 58, inciso I, letra 
"f" da Lei CaTlJlcsr.cn tar nº <XX>9 de 28 
de deZCiltlro de 1994 , 

HF:rot.VE: 
IX!si~ o Dr. RUY LLHs PrnEIRA, 

llsssessor Juri dico ~ 11inist.ério PÚblico, 
p;.tra deshJCé!r-se ate a cidade de 
Fortaleza/CF: , no perÍodo de 2C• a 22/ll/95 
a fim de tratar de assuntos do Mini st.éri~ 
PÚblico Estadual. 

Dê-se ciência. Registre-se. 
F\JhliQUE'-St ~ curpra-se . 

t-lacapa-AP , 13 de noverrbro de 1995. 

PW'lll-1. DE illiL5 f~:Rffi'J R/1 !E BIU1U 
Procurador-Geral de Ju5tiça 

F\:lrtaM.a n! ~ 1 9/95-GIB/rçJ 
O Prycurador Geral de Justiça <b 

Estado do Amapa, no uso de suas atr ibuições 
lep,ais, e, l.~nt!o em visl.a o disposto no art. 
2 2 , I e 58 , 1 letra "f" da Lei CaTlJlementar n! 
CXX>9 de 28 de dezent>ro de 1994. 

RESO LV E: 
Designar o Dr. AWENIZ DE !nUA 

DINIZ, Prarntor de Justiça Titular da 
Prarntori'! de Justiça can at~ibuições junto à 
li Vara Civel e de Fazenda Publica da Canarca 
de SANrANA/ AP, para RESPONDER cli!U.lati vamente 
pela Pr:aootoria de Justiça can atribuições 
junto a 21 Vara Criminal da Canarca de 
Sf>N!M<A/AP, no periqg9 de 13 a 18/11/95. 



Macapá, 22-11-95 

oê-sé ciência. Registre- se . 
Publique-se e CLI)lpra-se. 

f.lacapá/P.P, 13 de novembro de 1995. 

IW«JEL DE JESUS FERREIRA. DE BIUTO 
Procurador-Geral de Justiça 

Portaria nº 52p /95-&lfi/PG.J 
O Procurador Geral de Justiça 

do Estado do Amapá, no uso de suas atribuiçêes 
legais, e tendo em vista o disposto nos 
arts. 2º , II e 58 , inciso I , letra "t" 
da Lei Ccmplementar nº 0009 de 28 de dezembro 
de 1994, 

RESOLVE: 
Conceder férias ao Dr. JORGE 

IlJÍS CANEZIN, Pfomotor de Justiça , com 
·atribuições junto a 2~ Vara civel e da 

- Fazen<l~ PÚblica da Capital, a serem gozadas 
no periodo de 19/11 a 18/12/95. 

oê-se ciência. Registre-se . 
Publique-se c ct;mpra-se. 

lilacapa-AP, 14 de novembro de 1995. 

MANOEL DE JESUS FEHRHRA DE Bfil'l'O 
Procurador-Geral de Justiça 

POR'fARIA Nº 52 J/95-GAB/PG..J 

O· Procur-ddo~ral de JusU.ça do 
Estado _do Amapá, no uso de suas 
atribuiçoes legais, e tendo em vista o 
disposto nos arts. 2º , II e 58, inciso 
I , letra "t" da Lc i Complementar nº CXXJ9 
de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

Conceder férias ao Dr . AL.CINJ OLlVHRA 
DE MJRAES, Promtor de .Jus tiça Titular 
da Promotori a de Justiça de Defesa do 
C0nsumidor e 1•'!0. io Ambic,nte da CapitRl, 
susper.sa '1ela Portaria nº 047 /%-CG~1P , a ser-em 
gozadas no perÍodo de 30/11 a J 9/12/95. 

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

t•1acapá-AP. , 1'1 de novembro de 1995 . 

lo!ANOEL DE JE:ilJS FERilEIRA DE BRITO 
Procurador-Geral de Justiça 

Portaria nº 522/95-GAB/ PGJ 

O Procurador Geral de Justiça 
do Estado do Amapá, no uso de suas at ribuições 
legais , e tendo em vista o disposto no 
art . 58, I , l e tra "s" da Lei Complementar 
nº. 0009 de 28 de de:>.errbro de 1994 , 

RESOLVE: 
Conceder LICffiÇA COMPENSATÓRIA 

DE RECESSO FORENSE ao Dr . JAYME HENRIQUE 
FERilEIRA, Procurador. de .Justiça, no periodo 
de 10 a 19/12/95. 

Dê-se ciênci.a . Registre-se . 
Publique- se e _cumpra-se. 

14acapa-AP, 14 de novembro de 1995 . 

MANOEL DE JE3US FF.RilEIRA DE BRITO 
Procurador·-Geral de Justiça 

ERRATA 

Portaria nº 51'1/95- GAil/PG.J de 
10 de novembro de 1995 . 

Onde se lê 

Leia-se 
Macapá/AP. 

Comarca de Santana. 

Prorrotoria de 

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

Macapá- AP, 20 de noverrbro de 1995. 

l·WDEL DE JESUS FERilEJ.RA DE BRI'Iü 
Procurador-Geral ée Justiça 

CORREGEDORIA GERAL 

Portaria nº 052, de 16 de noverrbro de 1995. 

O · CORREXiEDOR GERAL DO 
MINISI'ÉRIO PÚilLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuiçÕes l egais , e tendo 
em vis ta o disposto ho artigo 61, Inciso 
XIII, da Lei Complementar nº CXXJ9, de 
28 de dezembro de 1994 , 

CONSIDERANDO que os serviços de apoio presta
dos pelos funcionários lotados 
nesta Cor regedoria, foram funda
mentais e impresc:nctiveis para o 
normal funcio~to_qe~t? Órgão 

llESOLVE 
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Corr'Ccional , no biênio 93/95. 

elogiar o servidor WCIANO llODRI 
GlJF.S PINTO, Assessor Juridico, pe 
lo desempenho e dedicação nos 
trabalhos que executou dentrods 
ta Corregedoria, buscando sempre 
o aperfeiçoamento e modernizaÇão 
dos mesmós. 
Oficializar junto ao departamen
to competente para registro em 
pasta funcional. 

Dê-se ciência, registr'C-se, pu
bl ique-se e cumpra-se . 

14acapá-AP, 16 de novembro de 199:i 

JAIR JOSÉ DE GOlJVÊA QUINfAS 
Corregedor Geral 

. PUBLICAÇÕES DIVERSAS. I: 
~MWíUW&It!\lll1"W!#W$Wí'ii@$&'::g'@· ,;'ftij i' 

TELECOMUNICAÇÔES 00 AM.AI'Á S.A . TELEAMAPÁ 
CGC 05.965.421/0{>01·70 

EDITAI. DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMIII.EIA GERA!. F.\'TRAORDINÁRJA 

, , . Fic.·un os s.::nhQI'"~ acionista.~ c.h Telecomunicações do Anup:i S. A i 
· Tl~l .b\MAJ'A, t.'O!lVoc.'ldos para se reunirem em A~'mbléia G.."'rnl Extr.mrdinAria a SI...T ! 

rc..1.IÍ7.:1lb em sua sede social à _Av. Duque de CaxiM. 106. centro, n~a cidade às 15:00 1 

horas do dia 30 de no\'.:11\br() do.: 1995.!>am dclii>l.""r.l.r sobre a SÇguintc Ordern do Dia: J 

a) altcraçolo do Estatuto Social de Cl.lntOmlidade oom 0 t]UC dispõe a Lei 0o' 
8. Hí7. d..: 16.01.95 {capl:t~ào de n.·eurws do Fundo Jc ln\·estimcnto da Amazüni"' . 
FINAM); 
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CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

o' Oficial do Cartório Civil de Casamento desta cidade de 
Macapá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do B·rasíl . faz saber que 
pretendem se casar: ROBERTO JOSÉ NERY MORAES com 
AL TANEDES FEITOSA MENDES. 

Ele é filho de Jadir de Moraes Neto e de Terezinha de 
Jesus Nery Rayol. 
· Ela é filha de Francisco Mendes Reinaldo e de Raimunda 

Feitosa Mendes. 
Quem souber de qualquer impedimento le~al que os iniba 

de casar um com o outrO, acuse-os na forma da lei. 
Macapá. 16 de novembro de 1995 

JOSÉ RICARDO SENA DE ÁLMEIDA 
Escrevente Autorizado 

ABANDONO DE EMPREGO 
O Sr . Ant~nio Roberto Figuei ra , porta
dor da CTPS nº 07350 Série 281- AP, Eun 
ção de Editor, End . Av . Mateus de Aze~ 
vedo Coutinho, 244 Laguinho , Funcioná
rio de TV AMAZ0NIA LTDA,CGC(MF) 03.657 
806/0001 - 45,Sediada nesta cidade, Av . 
João Batista Coutinho 1874, Buritizal , 
Declaramos que o mesmo funcionário a 
cima não compareceu em seu setor de 
trabalho desde o d i a lO de ·Outubro de 
1 995, sem dar justificativa alguma re
ferente as faltas, com isso prejudican 
do o bom andamento desta firma . Dedu-
zimos então abandono de emprego . 

Macapá-Ap 21 de Novembro de 1 995 . 

Prefeituras, Câmaras e 
~rgãos Municipais 

h) AtJO)I."'lto do Capit.:JI Social de RS 19. 167.448,70 (de:zcoo\•e mi lhões, cento 
..: l\(.."S.Wnta c sete .mil, qu:~tro.:=cntos ..: ~uan.'fll:t c oito reais e s:ctL'TIIa centavos) par.~ RS 
21 .697.3~4~.3~ (":nte e um mtlhõ:.:s, SCISO.."IIlos c nov..,'flta c sete ~il: trezentos c ljll:J.rcn!J I!) 
i~;~~~n~X~: c tnnta .: quatro oc:nta\'OS), docon-~·ntc d."t c:tp1t:J.J11.ação de créditos da .

1 

. ~-

. c) al!craç;.1o da. rctby3.o do art. 7° do Estatuto Soci.1l, refcrent..: .l lixâyão c ·, · 

'"11\""'"~'"d""' "''"l""'''l Prefeitura de Macapá~ 
Macapii.Ap,I7Jcnovt:rnbrodt.: 1995 - _ 

JUAAEZ MAATINHO QUADROS DO NASCIMENTO ~iii!ii!iii~ii~~~~~5~3g~~~ 
/ ;' l'resideme Jo('orr;clhode :\dministraç.ão ( ""'. 

CONSELHO·~· ijEGIONAL DE C~NTABILIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ 

CGC(MF) 84 . 416.247/0001-83 

PUBLICAÇÃO~E RESULTADO FINAL DE ELEI 
ÇÃO. 

Faço saber que a Cr~pa nº I composta 
dos seguint es ccntabiJ istas : Efetivosl·· 
Contador RAI~ruwTIO JORGE DE A. PENALBER . 
Regist ro do CRC/AP n9 000176/0- 0 ; Conta.· 
dor ADONALDO SOUSA DA SILVA, Registro de 
CRC/AP nQ 000443/0-6 e Técnico em Conta 
bilidade LOU1iiVAL SILVA PIMENTEL,Regi s 
tro do CRC/AP nQ 000135/Q-8; Suplentes: 
Contador DANIEL ALBERTO DOS SANTOS , Re 
e;i s tro do CRC/AP n' 0001 6G/0-4;ContadoJ 
CARLOS. ALBEHTO NERY rMTIAS, Registro d 
CRC/AP ,nQ 000113/0- 0 e Técnico em Cont 
bilidade \LUCIVALDO DA SILVA DIAS, Regis 
tro do CRC/ AP nº 000117/ 0.,-0 , f oi a v e 
cedora da El ei ção que se realizou n 
dia 09/11/95 para. a rer..ov<J.ção de l /3 
(um terço) dos Conselhei ros que compÕeJ 
a Plenária do ·Con sel ho Regional de Con
tabili6ode do >s tàdci do Amapá , para um 
mandato que s rá· de Ol/Ol/J~Yâ-3l/l2/9c 

Ma capá- ·: 2~·0 d \no~lct~~r~,~ 1995 
.{ . ~ ~· (_ ~: (/ ~ 7 

Cor.t : J SÉ P ULO D . RAMOS 
President e C/AP . 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 00 CONJUNTO RESIDE MCI AL JARDi n 
MARCO ZERO, AT RAVÉS DO SEU PRESIDENTE, VEII': DE PÚBLICO RE 
PUDIAR E CONTESTA~ A ILEG ALIDADE DO EXTRATO DAS ATAS DAS 
REUNIÕES RE ALI UDAS DIAS OS E ·o6/11/95 PUBLICADAS NESTE 
DIÁRIO HO DIA 07/11/95, ONOE DELIBERARAM A DESTIT UI ÇAO DA 
HESA DIRETORA E NOM EAÇÃO DE J UNTA GOVERNATIVA RESPECTIVA
"ENTE, TENDO EM VISTA O NAO_C II HPRI~EHTO DO ESTATUTO EM 
VIGOR E A LEI D,AS I NSTJJ.!II ÇOES CIVI S. 

. l t~~-- ..... · \_ . ·,, . . - ~ ... .... ... · .·, 
'GAUDENCID GUIMARA[S VIEIR.I 

PRESIDENTE 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficial do Cartório Civil de Casamento desta cidade de 
Macapá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar. RAIMUNDO S!ORGIO DA SILVA e 
ROZINILDA RANGEL FERREIRA. 

Ele é filho de Francisco Valente de Nazaré e de Deolires 
Santas de Nazaré. 

Ela é filha de José Milton Bruno Ferreira e de Nilda 
Rangel Ferreira. 

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

Macapá, 06 de novembro de 1995 
SÔNIA REGINA SENA DE ALMEIDA 

Escrevente AutorlzadQ 

EDITAL 
Saibam quantos este Edital v irem ou dele 

conhecim!'nlo tiverem, que o( a) senhor (a)l LUIZ FELIPE 
GUIMARAES NASCIMENTO, residente e domiciliado(a) nesta 
cidade à na - Bairro Jard. Felicidade, requereu 
junto ao MUNICÍPIO DE MACAPÁ-PREFEITURA MUNICIPAL, 
através do Processo Administrativo n' 04890195-PMM 
regularização em seu nome do Lote de Terra Urbano n' os: 
Quadra 124. Setor 26, à Jardim Felicidade 2 - Bairro J. 
Felicidade ·nesta cidade, Õnde exisle uma edificação em 
madeira, cadastrada em nome de Francisco de Sales Santana. 

Os interessados que se julgarem com direito ao imóvel, 
pqderão reclamar junto a Procuradoria Gerar do Município, a 
Av. FAB. n' 840-CENTRO (àllos) no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da publicação deste Edilal, apresentando suas razões 
por escrito e devídamente acompanhados de documentos 
comprobatórios. Não havendo reclamação o processo 
prosseguirá até decisão final em favor da requerente. 

Macapá, 01 de Novembro de 1995 . 
Eng'. LINCOLIN SILVA AMÉRICO 

Assessor- SEM PLUMA 
CREA - 6044 - O 

Ó?-"gãos Federais 

N I NlST I\~10 DA AllftlNlSTRAÇÀO FEilERAL 
E REfORMA no ESTADO 
Sl:C RETARIA EXECUTIVA 

COORDENAÇÃO C: ERAI. llOS EXTINTOS TE RRITÓRIO~ 

PORTAR! A NO 3609 , de 31.10 . 95 . 

O COORtlli NADOR-CER!•L nos EXTÚITOS TER 
RITÓRIOS FEDERAIS DO MINIST~R I O DA ADHINi ã 
TRAÇÃO FE DE RAL E RE FORflfl no ESTADO, no uso 
da cornpct~ncia que lhe (oi aLribuida pela 
Portaria no !.337 , de 1R . 05.9S, pu b licada 
no IJ.O. U. , de !9 . 05 . 95 , RESOLVE : 

Art . l Q Const i tu i r Com i ss ~o de l'ro
ccsso Adrnin i s t rativo <liscipllna r, nos ter 
mos <lo.s ar tigos 11•3 e 149, da Le i nQ 8.1 12, 
de 11 . 12 . 90 , c omposta pelos se rvidore s WAI. 
FRl DO PEREIRA IJOS SANTOS, Pro fess o r , JOA 
QIJH1 fl!INOEL PALII ETA llli f!EN EZES, Pro (essor ,Õ 
MANOEL PEREIRA DA SILVA fiLHO , Datilbgra(o , 
t o dos integrantes do Quadro de Pessoa l rlo 
Ex t i nto Tcrrit brio Federal do Amap~ . oara , 
sob a presid~ncia do pr i meiro , apura r irr! 
gu l ar.idaúes cnvolvenrlo serv idor federal , 
cons tant es do Processo nQ 46040 . 002266/94 -
48. 

Art . 2º Estabc lcccr o prazo de 60 
(sesse n t a) di as para conc lu são do pro
cesso rl ísc iplinar . 

Ar t . ]Q Esta Portari a ent ra em vi 
gor na dat a de s ua publica~ão. 

MÁRI O GONÇALVES DE MENEZES 


	

