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DECRETOS 

DECRETO No 0015 DE 05 DE janeiro DE 1996 

· . _ O GOVERf'!ADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, , usando das 
aJnbulçots que lhe são confmdas pelo arrigo 119, inciso XXV. da Constituição do 
Estado do Amapá, e ' 

Considerando a necessidade de /nfom~ar à populaçlio em geral 
aEcerca da correta aplzcação dos recursos públicos arrecadados pelo Go••uno dÓ 

srado, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica Criada a Comissllo Tt · 
prestação de Contas do Govuno do Estado do Amnná ao lbvo c~r~r ~eosfiS01ns,.t1~el pe

1
la 

segwnres membros: .. _,. • u.ua pe os 

COORDENAÇAO TÉCNICA: Maria Célia Ferreira Chagas 

ASSESSOR1.4: 

Adrjano Jorge d~ Araújo Monteiro . SEAGA 
Razmundo Kodngues dos Santos - SEAD 
Tm C!JM J.orv,an Tavares Nascimento - CBM 
Ariadme Rlbezro Barros • Auditoria 
Donval da Costa dos Santos - SEJUSP 
José Américo dos Santos. SEAD 
Clá1fdi4 Farias MOf!teiro - SEFAZ 
Mllf PM Walcyr Alberlo Costa Sanl4s - Polfcia Müitar 
José Ramalho de Oliveira • SEPUN 
Mari/ena Me/q Corria - SEPLAN 

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E EVENTO CULTURAL 
Alcüen~ Maria can,'aiho Cavalcante Dias. DCS 
BethanUI JuUel4 de Lima Soarer • FUNDECAP 

GR'!,~.dolphS Fnderic~ Rodrigues Alves - Ass. para Ass da Juventude 
r..,ana antos Batista - DCS · 

Lucfd[o Oliveira Monteiro - DCS 
lranerde Santos Gomer Feúosa - Ass. para Ass. da Juvenrude 

EQUIPE DE APOIO 

R
I o Stt Pff Osvaldo Mourão da Costa • Casa Militar 

egz'!a marta Ruflno Cunha 
A neva Chaves Brasil 
Edivaldo Duarte de Meneus 
Cley Char/es dos Santos Dias 
Pqulo Moyses Silva dos Santos 
Ricardo Cavalcante AlciÚ/Ulra de Oliveira 

revogadas as drspos~~s ~:; c~~~~'j,Íg~eto entrará em vigor na data de sua publlcaçdo, 

Macapá,05 de janeiro de 1996 

DECRETO N° 0016 DE 05 DE janeiro DE 19 96 

. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ 
~trtbu!ç&.es que lhe são conferidas pelo artlqo 119 incl~ous~~~ d~: 
P~e~W~~toEC~P. Estado do Amapá e o conttdo no ' Oflcto n• OEÍ/95-

RESOLVE: 

. Autorlz~r Bethlnla Julleta de Lime Soares Ribeiro, Presidente 
lntenna da Fundaçeo Estadual de Cultura do Eatado do Amapá para vlafer 
da sede de suas atribuições, Macap6·AP, at6 a cidade de 6eiém-PA para 
tratar da assuntos de interesse parttcular, no perlodo de 05 a 09 de 1·anairo 
do corrente. 

· Macap6, 05 de janeiro de 1996 

Antônio lldeg ' 
Governa 

Gomes de Alencar 
r, em axerc/cio 

DECRETO N° 0017 DE 05 DE janeiro DE 1996 

O Governador dQ Estado do A á . \ 
que lhe sã 1 conftrldas pelo artigo 119 Inciso XXll :J'a'b ' Ufando das ambuiç6es 
Amapa e tt1do em "isra o contido no Processo 11 o ZB79o.Õoo.f54/9~~'f~o Estado do 

RESOLVE: 

. . Torna,r sem e/tiro o Dtcreto n• 1044, de 04 de maio de 1995, 
publicado 1 o D11lno Oficmi do Estado .101> o n• 1066 do dia 05 do mesmo mês e ano 
que r rara d 1 exone~açtJo, a pedido, do servidora Ben~dil4 do Socorro da Sil1•a Aivu: 
do cargo <'e ProVImento Eferrvo de Professor de Ensino de 1 ° grau Classe A 
Referência i , do Quadro de Pessoal Civil áo Governo do Estado do Amapd. ' 

Macapá, 05 de janeiro de 1996 

@:=b~ 
Arlfô11io lldegard:jgomes de Alencar 

Governador, em exercfcio 

DliCRETO N• 0018 DE 05 DE Janeiro DE 1996 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiç6es 
que llre sã1 conferidas pelo artigo /19, incisu XX/f, da Constiruiçdo do Estado do 
Amapá, e r mdo em vista o que comta do Proctsso n" 28790.000454195-SEAD, 

R E S 0 L V E: 

Tomar sem efeiltJ o Decrero n° 1735, de 05 de maio de 1994, publicada 
no Diário 'Jficial do Estado sob o n • 0823, do dia 06 do mesmo mês e ano, que 
nomeou a ·ervidora BENEDITA DO SOCORRO DA SILVA ALVES, para o Cargo 
de PruHm<•llo Efetivo de Professor de Ensino de 1 ° grau, classe A. riferincia I. iio 
Quadro de Pessoal Crvrl do Cavemo do Estado do AfiiD{Já, na forl'flll estabelecida no 
amg11 29. t § I'' • 41', da Ut no 0066, de 03 de l'flllio de 1993. 

Macapá, 05 de janeiro de 1996 

DECRETO N° oo19 DE 05 DE janeiro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da é'onstituiçlo do 
Estado do \mapi e tendo em vista o que ~onsta do Prcx:esso n° 28790.000454/95· • 
SEAD. 

R E SOL V E: 

. Revogar o Decreto n° 3283. de 05 de dezembro de 1995, publicado no 
Diário On•:tal do Estado n° 1211. de 06 d~ dezembro de 1995. 

,\lacupd, os de janPiro de 1996 

DECRETO N° 0020 DE 05 DE janeiro DE 1996 

. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atrlbuiçõe1 que lhe são conferidas pelo artlao 119, Inciso XXV, da 
Const•tuiç io do Estado do Amapá e o conttdo no Oficio n° 07/95· 
PRES/FUN )ECAP, · 

RESOLVE: 



. ··.· 

. :~ 

· ·:. 

· ....... . 
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Autorizar BethAnle Juliete de Lima Soares Ribeiro, Presidente 
Interina da Fundação Estadual de Cultura do Estado do Amapá, para viajar 
da sede de suas atribuiçõ~s . Macapá·AP, até a cidade de Salvador-BA, a,fim 
de participar do Fe~tivol Ibero Americano de Arte Popular, no perrodo de 09 
a 1 3 de janeiro do corrente. 

Mllcapá, 05 de j aneiro de 1996 

DECRETO N° 0021 DE 05 DE j _aneiro DE 1996 

O G'overnádor do Estado do Amapá, usando des atribuições 
quo lhe síío conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, de Constituiçílo do 
Estado do Amspó e tendo em viste o contido no Oficio n• 904/95-SETRACI, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, Francisco Osvaldo Simões Filho, do cargo 
em comissão de Chefe da · Divtsão de Apoio Administrativo, C6digo CDS·l, da 
Secretaria de Estado do Trabalho e da Cidadania, a contar de 18/12/95. 

Macapá-AP, 05 de janeiro de 1996 

DECRETO N° 0022 DE 05 DE janeiro DE 1996 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe síío conferidas pelo artigo . 119, inciso XXII, da · Constituição do 
Estado do Amapá e tendo em vista o contido no Offcio n• 904/95-SETRAC/, 

RESOLVE : 

Nomear José Raimundo Araújo Raiol, para exercer o cargo em 
comissilo de Chefe ela Divisão de Apoio Admi11istrativo, C6dtgo CDS-1, da Sccretana 

\de Estado do Trabalho e da Cidada11ia, a coma r de 18112195: 

Macap6·AP, . ,05 ele .. janeir o de · 1996 
····: 

:·: 

~~ 
Antônio lldega::m:= 

Governador, em exercfc!o 

DECRETO N° 0026 DE 05 DE janeiro DE 1996 

O Governador do Estado do Amapá, usando das aJribulções 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, e rendo· em vista o que consta_do Oficio n• 925195-SETRACI, 

RESOLVE:· 

· Tornar sem efeito, a conrar de J• de serembro de 199~. os tennos do 
Decrero n• 2679, de 06 de serembro de de 1995, publtcado no Diário Oficial do 
Estado sob o n • 1154, de 11 de secembro de 1995. 

Macapá, 05 de janeiro de 1996· 

~~==:zs:e 
Antônio IldegM~ Gomes de Alencar 

Govemador, em exercício 

DECRE'['O N" 0021 DE os DE janeiro DE 1996 

O G~vemador do Estado do Amapá. usando das atribuições 
que lhe s<io conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituiçilo do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o que consta do Ofício n• 925i95-SETRAC1, 

RESOLVE: 

Tomar sem efeito, a c; ntar de 04 de setembro de J 99~ . . o terf!!OS do 
'Decreto 11 • 2680. de 06 de setembro de de 1995. publtcado no DUino Oficial do 
Estado sob o 11° 1154, de 11 de setembro de 1995. 

Macapá, 05 de janeiro de 1996 

DECRETO N° oo2s . 'DE 05 'DE .Janeiro DE 1996 

· ó· GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. 1.1sando das 
atribuições · quê . lhe ·são . conferida~ 'pelo artigo_ 119,_ inciso XXII, d~ 
Const ituição do Es tado ' d_o A~ap~ e .. tendo em· vtsta o, teor do Oflc1o n 

••• :: ,t • 925/95·S ET.~~C~ .. ... : ·. _ .. ." ' . , , 

•' 
, ;. <·. R E S O L 'V' · E :-

. . . · . · ,.. . E~~~erâr EÍibe~to ·~ery Fa;;;~, do: ca;~·o, em 'comissão de ~hefe da 
. · ReJlião.'21RI. código COS-1 , · da Secretaria de Es tado do · Trabalho . e da 

.<-(_ :~: .· : Ci . adanla:~; cont~r -~-~ ·}:d:. sete1~_bro_ ~~ ~-9~-~ - . .· . : .. : .·. 

Pá . ~ 

'i.111ônio'Iideg o Gomes de 1-!encar. · · .. . ' . . .. , : ·.·.· l\·lac.·lp·á··,· .. 
0
' 
5

·. d , ·. . ·:1,-, · G íJ e ct o :;· · .. :. ·' '" .,. ·:~;";·:: ·· .. " .. ,. . e.· j~n·eüo de 9~~ •... · '· · , ... 
·'- .. . : ; ... . ov~~r'.. o r, e1n: ~x ' · . c c . . ,. •. . . . . ~ :, . _.. •. = ·; •• ~ •.•• · • • • •• . • .. • · . ~ • • •.. .. • .: ,_,._, 

' ~ I' 

·-~~t~E~T~,~~- - ~~~_'·. _. p~_?_~ ·.: _D.E ._ ~~n~~r~. · .. ·_. ~~ ; __ ··:~996 ,' , _,.~·: :··,·:·: .. :_.·.~· ·:::~<':·: · .. ~,; _·:· · · :·: _.·_ '-: ~:}:;~~~-=~~.,. :. ,··: .. 
.: . ,· ·. . • .o ::GOV~RNADOR-,1;>0. ES'!I\.DO DO.Al\1AP.A_. \lSando:da~. -.: :·. · · .. · .. :_:,: :. ; · ·< '.' · ·.·. : ·- A~tônio'IIÚga o Gàmé's '.dc Alencà·r .:' , ... ·· 

· . · atribuições ·que lhe são ·confer.1das :·pelo ... awgo_ -11.9, .. lnCISQ_ ·XXII, .. : d~ .-: .. '.: ., ; : _.;. · · ·•. '· · · · Go,•erna or, 'em ~xeréíció:· . ; .: . · · :: .. ': 
: . · .: . Constituição . dcl' Estado do· A~ap_á .e tendo . em VIsta-.o· tepr· do,. Qffc1o .. n :'·.': · .. · ·"~· .. ... · .. •· . · .. · · ·. . .... · ... ~ . :. : · ... . · , · · 

'···. 09?11~9:5.;~~;f~:~: -~· .. \·~ ~- I? ::- : . . .. :.:.· .. . · ,:: . · . .. . ·. ·:i·_':/::;.<:.·. :.:· .. ,Jo_:: -~... . ·· ;':.··.:·>(;:. ' :.P:~~~1'0>~-o.;_: ;,o~c,9 ~· 'ri.~ · .~5 , D~~:';:·j~~~i.~~\;· .. ·. ?~ ;.1~~6 . . 
.. . . . ,· . . No~ear: Alberto.·. Jorge .;Oliveira,' · pa:r~ exeri:;;,.. :o _:.~a;~ o '-~ ~n;· ._. 1.> ... > ; '.'· .. ~:,: .. O:. GOVE~A,DOR J?O; :ESTADO ,_Oq ~~A'? Á;> usando da~ ' ·, 

. • comi.ssão de' '(>.sses~or;' código CDS-1 , da Secretaria. çle_.Es~ac!~ .-_do , Trá.óalho;:~ . . : ·: . '· •: .: ·. -~~r.1b~1~0.~~ ,::q~e. . . I h~ ·-~~0 -.:~Pn.~e~~d~s,.: .. llel~.; ar~~g~ } ;19'::·, ' ~7'3.0. : :XJ:<Ui.; _qa.: ·. 

.. ' 

,. da C~dadan_1 a , a-cqntar de .18 'de .d~z~mbro de 1995. '· . , --· . .-; · . ' .. :' · . . .. · . . :. :-. ·:. ?'' , . . · .. · · ._. _-, ... _._-., . · . , · ·: . . :- '. · · .. · ... ;, . .' ... , , . . .:.·.:;; . 

t~1acàpá, ··o·s;· ,~dan~i;~ ~e .t996 . · --.. · , ' ·.'"-' <: :· · · .. · ·. : ·. .. ·. : :_.: ... > ::·_·::_:=- :::·> . ·::~sr~o~.:~~:~MA~~--;:::·::;·:·::;; , · : 'i:.~<~}/~ · · 
.. ·· . · · _:,.._~- ·.· ··· .:·.~\·.'~~·;·. ·... · :·::, .. · · ···· · · .... · "DIARIO.OFICIAl ·· ...... ..... ··· · ··· ,. \ ·: ·.· 
. . ~ . - -' .. · :· . .- :: . .-.·,·· .. ".: .. ::.~;...-.. :· .. · .. :.•.v :-·-- ,:,:;· .. >·.·,.·.: ... ·. ::: ·: . ~ ... ·. ·:.:·_., .. ,,._ .... _: ._. ... ... _ ,:>: ,:,:;._.:,,_.:,:>.::'P:.~.~:i_..::, ·''·, . 

· .,..'lf~~· ·· . ·. <fE,~;/:/ i~ t1
, / • :·. ·AA;.?;r,~;;E~~;;;;~o;;ü:.i · :_j!,i." ·. : • . · 

., .. · ·. _. -·i· · , .. , · .. ';· '::·- ·:·' . .- ALllERTINA'SILVA PEREIRA·, ,,;:· : .·. ,. · ·'· .. :: :, ., · '· . 
. CRETO o · . DE . DE ... : ... DE ·.-. 199·6 ·;. ·>.:·: .. . . · ·:. ' ,·:· · .':·_.ch~re· cia 'Divls~oAdmln!siratlv~ .:·: , .- ... . . • ._..,. '! 
DE · ·N. 0024.: · .os . ' janeiro.···. · · · ·.. · . . :.... . .. :'.'::>·,,,_: ··· · · EDSON .~OBERTO DÁ' SILVA GUR)Ão·.- · ., · .. , :··,-·:··. ·.:. ,, 

. . . . b ·(;oVERNAD~R 'no:ÊSTAno· DO ·A~1Á?Á_. ·: u's~nd~ d;{' , . .'·. . ·; ':-.; ':'. ... ·· · ' Chefédr.i>tvliao,tle· comercl~llzáç~o · : · ... ,... . . ;· ~ ; 
·atribuições· ·que lhe são conferidas pelo · artigo . 1l9, ·· .InCISO .· XXII, ·.da · . · · Scdc.ltuo (;UÍidido Mendes, 458 ·· ceniio- i';mc: (~96) PABX . 212-2Ú6 c·ÚJs .. · · -~ · · · · .' · ·, . :-.. 
Constituicão do Estado . do Amapá e tendo em vista ·. o .. teor ,_do: Of[c1o n• · ·. ·. ·:; ·· ' ROII\oi~. Sccrellln•,30, D.A<!zn: 31 , _Ilirét.: l~ ; O.Com>rc ·39, 'Rcv'.<âo 35, Foiom.;:..'J&, ·Áitj,üivo.JR, , '· '·· 
g27195,SETRACI, . . ; ·. .. · -~ ·' 

·. ,··.:. . . , ~. E ·s o_ L V. E: _ . . . , . '.->:·· .. ·. · .. ···:,·· -... : · .. ·: .. ,_ ..... _·> 
· ·. · Exonerar, a pedido .. Luiz Gonzaga · Sandin· Nery; . do> é~rgÇ>' ·Jl.m., :' ·, · · . . , ·: 

comissão de _Assessor, código CbS-1 : da Secre.taria de E_s~a~o.'d,9.":'Tr a~~-!bi1:.~·_. ... :_· · :·: .. : ·, 
. da Cidadama. a contar de 20 de dezembro de 1995. , . . · . ·. ;- . , ' _. ... , : 

· Macapá, 05 de j aneir~ de 1996 

. .. AntOnl~ ild rdo Gon;·cscÍê AÍ~n~~r 
Governador,. em exercício 

. . :,:· 
·: ?' "' .... 
.'~':.· .. :: ·. ::. . •, ·.· 
.. ,; . . . • . 

DECRETO.N° · oo25.: DE o5 · DE janeiro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições qu·e ·lhe são conferidas pelo artigo_ ' 11 9, inciso XXII1 da 
Constituição do Estado do · Amapá o tendo em VISta o teor do OficiO n• 
0927/95 -SETRACI, , . 

R ES OLV E: 

Nomear Lails Hege dos Santos Choges, para exercer o cargo em . 
comissão de Assessor, código CDS·1, da Secretaria de Estado do Trabalho e 
da Cidadania, a contar de 21 de dezembro de 1995. · 

Macapá, 05 de janeir o de 1996 

'. ·' · . . , . . . . I?,EMESSA DE MATE RIA . . . 
. .-, ·, .. As .matérias a . serem · p~bllcadas no 'Diário. Ofi cial. somente serao.' aceitas se 

·apresénca'das. ·n·as laudas pa~r~o do DIO (M.odeloi I e ll ),"encamlnhadas .atravéi de Oficio ou 
M~~óran_ao: , .. ·. · · · . . . ·: ,. , . ,. : ·:' · · · · 

:·· 
.. ; :. :··. : :' .: ·.:PREÇO_S bE VENDAS AVULSAS . 

Exemplar._.: ........................ ; ............ : .................... : .................................... RS 0,70 
Exem~l~~ Atras~d~--· · : · --:.· ;··:·::···':··:. :. _. . , ..... :······--_ ................................ ........ _. ..... R$ 0,86 

: - --~ -/ .. ;·· · . .' _ _- ,PREÇOS. DE PUBLiCAÇÕES . 
.cenllmetrc> composto.em .J.auda padr~o ... : ........... .-........ : .............. ............ ..... R$ · · 2,70 

~;~~::!~~u~l~~~ -~~~:.~~::::::: :::::·:::::::::::::::: :: ~:: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::~~ 32~:~~ 
Prodama de Casam·ento ............ ·: ......... ;; ........... : ..... o . .................. : ..... . ........ R$ 29,60 
Ao DIO r~erva-se o direito de recwar a publlcaçlo de matMas apresentadas em desacordo 
com suas normas. 

HORÁRIO DE ATEN.DIMENTO 
Das: 07:30.às 12:00 horas e Das: 14:30 às woo horas. 

.. ~ ... ·- -·-: · ... - - ..:. . · ····~ -· -·~--- ... ·-···J··- · ··-· ·~· ·- -· 

.. ~ ' 
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Constituição do Estado do Amapá e tendo em vista o teor do Oficio n• 
0925/96-SETAACI, 

Macap~, 05 de janeiro de 1996 

RESOLVE : 

Nomear NeuztJ Monteiro de Menezes, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Região 2/RI, código CDS-1, da Secretaria de Estado 
do Trabalho e da Cidadan[a, a contar de 04 de setembro de 1995. 

~ Antônio lldega:::es d::car 
Governador, em exercfclo 

I SeCretaria de Governo" 

PORTARIA ~2 330/95-SEGOV 

O SECRETARIO DE ESTAOO DE GOVERII'O, com base 
na Lei n2 0222 de 20 de junho de 1.995 e tendo 

em vista o que consta no Ofic.lc: n2 112/95-CAMIJ 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores I~ 

MO MORAES tE .o\ZE\'EOO c RONILOO OOS SA.'iTOS ~ 
MOS, Motoristas de Veículos Terrestres, Claue 
O, Padrão Il, lotados nesta ~crctaria, que 
viaJar•m da sede de suas atr~buiçÕes - MACAPA
até o municÍpio de Oiapoque-AP, conduzindo té~ 
n~cos da Empresa de Água P. Es ~o do Amapá 
CAES.•., no. perfodo de 03 à o6 1 . 5 · 

SECRETA RI A lE 

10.11.95· 

PORTARIA N~ 33~/95-SEGOY 

O SECRETÁRIO tE ESTADO r:t: GOVERNO, com base 

na Lei n2 0222 de 20 d~ junho de 1-995 e tendo 
em nsta. o que consta no ~:emo n2 ?S:7/ÇYS-OC:S, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da scrndora GILV~ 

NA DOS SANTOS BATISTA, Assessor, Códl~o CDS-1, 
que viajou da sede de suas atribmçÕCs - MAC~ 
PA - até o munidpio de Amap~'- 1 • a se•· viço d:J. 
X AGROPESC, no per{odo de 12 a .11.95. 

SECRETARIA r:E ESTAOO [E GO RNO, em Macapá-AP, 

1].11.95· 

v~mo • 

PORTARIA N2 335/95-SEGOV 

O SECRETÁRIO DE ESTADO r:E GOVERNO, com base 
na Lei n2 0222 de 20 de Junho de 1.995 e tendo 
em vista o teor do Memo nR 029/95-lETRAER/ ~ 
GOV, 

RESOLVE : 

Designar UBIRACI MIRANDA 00 CA~·IO, Comanda!!_ 
t~ de Aeronave, Classe "C", Padrão V, lotado 
nessa Secr~taria, com exercicio de suas fun 
çÕes no Departamento de Transportes Aéreos -oE 
TRAER, para viajar da sede de suas atribuiçÕe; 
- MACAP~ - até a cidade de Belém-PA, onde i rá 
submeter-~e à ianpeç;o de saúde no Hospital de 
Aeronáutica, no perÍodo de 2 a 4.11 . 95 · 

SECRETARIA IE ESTADO lE GO 

13.11.95. 

PORfARIA Ni 336/95-SEGOV 

O SECRETÁRIO r:E ESTAOO DE GOVERNO, com base 

na Lei n2 02221 de 20 de junho de 1.995 e te!!_, 
do em vieta o teor do Memo ni 030/95- r:ETRAER/ 

SEGOV, 

RESOLVE 1 

Designar FLORIANO IWlELO IE OLIVEIRA, Co'""!!. 

dante de Aeronave , Classe "A", Padrio I, lot!!. 
do nessa Sccret~ria , com exercfcio Je suas f~ 
çÕes no Departamento de Transportes Aéreos -~ 
TRAER, para viaJar da sedP de suas •tribuiçÕes 
- ~IACAPA - até a c~dade de Belém- PA , onde uá 
submtter-se a inspeçiio d' saúde no ~ospital de 
Aeronáutica, nos dia~ OL c 05.)Í. Çl3. 

I 
SEC"'"'" .. '"""' ~,.z'· .... oo,;-... 13 -11 ·95 · 

,.. - I 
~OEL , lllA:O. • 

f~cretã?nrw-e do de Gcwrno 

--=-~---

POHTARlA 1\2 337 /\)')-S 'GOl' 

O SECRETÁRIO DE ESTAOO Ui G\J\'LHN ) , o.:orn base 

no Le1 n2 0222, de 20 de ;unho de 1 . ~'K);) e te!!_ 
do em vista o que concta no ~~mo n9 ~~/95-DCS 

/SEOO\', 

RESOLVE: 

Homologar o deslo.::aonc·nto do ~~r• Ldor ARCHl 
llALDO .ANTUNES MORURA, As~t'!.HII' 1 ..:Ó.ll!'O C:IJS-1 , 

de Coord<enadoria Estadual da l ndú,t ri•'• Com.:r. 
c~o e Tur.1.smo, à d1.spo~H~-~v dt:.ln .'X'"'rttarl.a 

de GovPmo - SEGo~·. qut 'ldJOU d,, ~l'cl<· d<: suas 

atribuiçÕe~; - ~t~C:\PÁ - att o ''"um·{plo de A"'!!. 
pá-AP, ond~ realimu cobu·tu/" .1orr ,lÍ;.tl..:a da 

X AGROPESCA, nos dias I 2 t· f-> · 11 , ~" • 

SF.CRETARlA OC ESHOO llt.tC ~l:.k.\0, •·n 11d..::lpd-AP, 

13-11.95- • 
-e:_ . o 

/,1 ~··lllff&.,lO Dli\S 
/("'Secretário de L&tado dt GoH r no• 

O SECRET ÁRl O lJ:: hST~.OO lli GU~LH: O, <;Om ba st 

na Lei n~ 0222, de 20 dC' J<lllho tk l . ~~'5 e te!). 
do em nstn o que con .. ta no Mc•''"' nl L<.1u/~l;)-OCS 

/SEGO V, 

RESOLVE 

Homologar o deslo-~am<·nto do ,.,.,,. 1dor t.~ll-.'\!: 

00 COSTA E SILV.~, ~;lnt:!lrafi!.t~, lo• ddo ne~ta 

Secrttaria, pcrtcnccnt~ ao ~uaclro c c P"ssoal ál 

Contrato Admin1strat1 vo , qut VlaJO< c da sede cl<: 
s uas atribui~·~s - MACAP.( - "tt! o llllllic{pio d~ 
Amapá-AP, onde rt:al1zou a l·cl,..w:rt.ur JOntal.Lst!_ 

ca da X AGROPE..'>CA , no& dld' L t I , . 11 -95 · 

SECRETAPIA DE LST.~OO IJ rp~'LH~l', t·ll 'lacapá-AP, 

1] .11 .95· 

j MA~Ol:I ~T6.Il: 1llAS 

·~/Secretário de '-~t"Jt• dc G>vt:rno • 

O SECRETÁRIO IJlo. ESTA1JO llE GOl~· RIU, com base 
na Lei n2 0222, de 20 dt· JUnhu d~ . o'9j1 

RE SO LVE: 

Designar LUIZ FER.~A~OO ALLEGRET" 1 , Asse5sor, 
CÓdigo: CDS-1, lotado nessa Sccrct; r>R, para 

viajar da sede de sua& at ribu1,Õcs - \IACAPA -
até a cidade de Uelén~PA, para par ticipar da 
abertura do Seminário T~ste d~ Lri1érios e In 
dicador es para o ManeJO Floresta S..st~ntávd ~ 
no dia 15.11 . 95 . 

SECRETARIA r:E ESHDD 01-. GO 

11. . 11.95· 

PORTARIA N2 340/95-SEGOV 

O SECRETÁRIO IE ESTADO tE GOVERNO, com base 

na Lei nJ 02221 de 20 de junho de 1.995 e t et 
do em 'ista o teor do OfÍcio nll 176/95-lETRAER 

/SEGOV, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores FLQ 

Rl AiiO R.~BELO r:E OLIVEIRA, Comandante de Aeron!!. 
ve

1 
Classe "A" , Padrão I e UBIRACI MIRANDA DO 

CARMO, Comandante de Aeronave, Classe "C" , P! 
drão V, lotados nesta Secretaria, com exer c[ 
cio de suas funyÕes no Departamento de Tran! 
porte& Aéreos- r:ETRAFR, que viaJaram da sede de 

suas atribuiçÕes - ~IACAPÁ - atá o munic;pio de 
Amapá-.~. onde conduziram a aeronave PP-EIX 
( llA:il::EIR~NTE) , acompanhando o Excelendssimo ~ 
nhor Governador do Estado 1~9. d\as 12 e 

13.11.95. I 
SECRETARIA DE ESTAOO DE GO ;_·o, em Macapá-AP, 

]Ó.ll.95 · 

. ~ -- ----, 
I ~OEl AN NIO DIAS 

'f1Secr etáno de 

PORT~RlA N2 J/..1/95- SEGOV 

O SECRETÁRIO DE ESTADO IE GO'IERNO, com base 

na Lei n2 0222, de 20 de j~ho de 1.995 e ter 
do Pm v1sta o contido no Of, 126/95-CAMI, 

RESOL \'1:: : 

~s>gnar o servidor EVANDRO J~ CANTUÁRIA 
IJ:\.~TAS, Assessor, Código CDS-1, lotado nesta 

S<·crct a ria de Governo, pará se deslocar da se 
d~ de suas atribuiçÕ~s Macap~-AP, até o Municf 
pio de Amapá, no perÍodo de 19 ~ 22 de nove~ 
bro do corrente , assessor ando o Exm2 , Sr. ~ 

vcrnador em viag~m aquele M 

SECRETARIA 

16.11.95· 

' 
1Secretár 

Secretarias de Estado 

Educação 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA IJE ENSINO FUNDAMENTAL 

PROCESSO N2 ~4/95-CEE 
PARECER NQ 23/95- CEE 

I 

VALIDA ESTUDOS DA 5• SÉRIE 
FUNDAMENTAL REALIZADOS NA 
ESCOLA ESTADUAL PADRE SI 
~:ÃO CORRI DOR [. 

- HISTÓRICO : 

O Senhor S~cretário de Estado 
da Educação, através do Oficio n205222/ 

95/GAB/SEC , submete à coosideração d~s 
~e Colegiado a situação gerada com ã 
'implantação" da 51 série do Ensino 

fundamental na Escola Estadual Pacre ' 
Simão Corrlàori, no Ano letivo de 1994 , 
propondo a validação dos estudos.Infor 
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Macapá, 08.01.96 

ma também , o t itular da SEC,que a sua 
providênc'ia decorre de solíci tação fel_ 
ta pela Direção da E,scol a, "no sentido 
de que sejam sustada~ as atividades do 
22 segmento do .1 2 Grau, face às conclu 
s~es necessàçias à continuidade da 
oferta desse segmento". 

Admitida a necesiidade de prQ 
nunc iamento deste Conselho de Educacão 
apÓs rot inas pro t ocolocares, foi o Pro 
cesso encaminhadência,coube-nos · a emi.~ 
são do respectivo parecer. 

II - ANÁLISE : 

O Processo , além dos despachos 
apostos em sua tramitação, comp~e-se ' 
dos segufn t~s documentos: 

- Oficio n2 05222/95-GAB/SEC ; 
Óficio.n2 126/94- EEPSC; 
Quadro de Matriculas/9 S- EEPSC ; 

- Portaria (N) n2 206/94 - SEECE; 
- Relação nominal dos alunos , e 

RelatÓrio de Inspeção/DlUIE I 
SEC . 

Procedendo a análise documen ta l 
em cotejo com a realidade da Escol a , 
des t acamós , como relevantes os segui~ 
tes aspectos : 

- A Escol a,desde sua fundação 
como esco l a ·Confessional, e mesmo 
após sua integração à Rede Estadual ' 
de Ensino, até 1993, atendeu alunos 
da Educação Pré- Es~olar e 11 à 41 s~ 
rie do 12 Grau . 

- a expansão de séries inicia 
da em 1994 , felizmente de forma gradª 
tiva, a t ravés da Portaria e nem tam 
pouco verificação, pelos Órgão como! 
tentes da l>lan t enedora , das instalaçees 
fÍs icas , acervo bibliográfico, mat! 
r ial didát ico e perm?~ente , e, pr incl_ 
palmente, Co rpo Docenté hab·i-1-i-tado ··pª 
ra ministrar o Ensino . 

- fo ram matric~ladas 108 ( ce~ 
to c oi to) crianças , formando três 
turmas de alunos oriur.dos da 4~ série 
da prÓpria Escola, aprovados em 1993 ; 

- a Escol a alterou seu funcio 
namento passando de dois para três 
turnos , sendo de 07 :30 às 11:30h, o 
12 tu~no, das 12 :00 às 16 :00 h? o 22 
t urno e das 16 :30 às 20 : 50 h,o 32 tur 
no , este destinado às 5ª séries; 

- os prof essores regen t es das 
turmas de 5ª série no ano de ' l 994, i! 
cionaram a titulo· precário, com form~ 
ção de magistério - 22 Grau , sem qual 
que r treinamento ou atual ização adicl_ 
anal; 

- mediante entendimento entre 
a Direção das. Escolas Padre Simão Cof: 
ridori e Professor Ribamar Pestana , ' 
foram t ransfer ido para esta, em.l995 , 
os alunos ~provados 'da 4ª s~iies , bem 
como os re[)rovados 'cta . 5ª 'sé rie do An·o 
Let i vo de 199~ , e 

em 1995 a tscola voltou a . 
atender ap.enas até .a; '4ª ··sérié f un·dª .. 
mental . 

A si tu ação e'm 'estuçlo r e t J'ata a 
improvisação injusui:'icáve.l, causada 
pela ausência ou- d_et'ici~nc i a de plan~ 
j amcnto , .e da imprevi dêntia com · que 
os r esponsáveis , à época , pela ijede 
Estadual · de Ensiriô, .tr01ta ram o Dever 
Constituc i onal · d~~~tado de g~rant i r 
ofe rta regular de Ensino ·. F:und.amental : 
a todos os cidadãos, e ~ue em seu s~ 
corro , não contam nem com o beneficio· 
da dÚvida quanto aos resultados, ou · 
da inexperiência i n.st i tuciOiial, pois , 
em passado· r ecente , ou outras "expa!}_ 
sõess " foram perpetradas , até com m~ 
lhore s condiç~es que esta , com idên 
tico desfecho, qual seja , a i nevitª 
vel insonlvência de probl emas , que 
compr"ovarn a dec isão precipitada e a 
r eal impossi'Qilidade cte· oferecer · o 

•ensino prete~dido . 

Fatos como este , ensejam que 
reite r emo s às autori dades educac i~ 
nais , que a Porta ria je imp l antação , 
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constitui-se no ato formal posterior 
a todo um el enco de provi dências, que 
garantam , se rião a desejada qualida 
de , pelo menos . condiç~es minimas d; 
funcionamento . 

Av ulta 
1
sobremaneira, o zelo e 

habi l i dade com que se houve r am os 
profissionais compul soriamente incu~ 
bidos desta tarefa que , diferentemen 
te dos que lh'es negàram melhores co;:; 
diç~es de trabalho , lograram s ignif l 
cativo êxito, pois da matri cula 1nl 
cial de 108 alunos, 91 continuaram ' 
ate o final do Ano Let ivo , e destes , 
76 foram aprovados , atingidos - 83% 
de aprovação em condiç~es ajversas . 
Essa constação reforça a nossa convi 
cção de que docentes com experiênci; 
de 1ª a 4ª série, com formação de Na 
gistério - 22 Grau , mediante a ofe~ 
ta qe Curso Ad i cional, como medida 
de curtissimo prazo , podem se constl_ 
t uir, antes e com a Licenc i atu ra, em 
podera solução pedagÓgica ao enfren 
tamos da reprovação na 5ª série fu~ 
liamfm ta l . 

IIl - VOTO DO RELATOR: 

À vista do exposto, e com ampa· 
r u na Legislação EducacionaL vi gent; , 
a jurisprudênc i a des~a Casa, em espe 

· c i al a Resoluçãó· n2 ül/90-CEE , prop; 
mos ao conselho Pleno, a validação 
dos Estudos da 5ª série do Ensino 
fund amental , realizados na Escola Es 
tadui:tl Paqre Simão Corridori , em c; 
ráte r remissivo , aos alunos que cu-;: 
saram a referida série no Ano Letiv; 
de 1994, dev idamente identif i cados 
na listagem nominal constante d6 pr~ 
cesso· objeto deste Parecér . 

Mac apá , · 30 de ou tub~o de 1995 .· 

EDUARDO SEABRA DA COSTA . 
~Rela tor , ~ 

IV - VOTd~ DA CÂMARA : . 

A C.âr{ara~ d~ ·Ensino Fund\lmenta1 
apr ova 9 ':'cito do re:atór:_~ :, . ~ 

t-lacapa, sala cte · reun1o·es ·de Cama- · 
t'as "Próf ,_Reinaldo t~aurÍ.cio Gouber.t 
Damasceno", em 08 ;:Je nov~mbro cte· 1 ~95 : . 

v 

:::DUARDO 'SÉABRfi DA COSTA: 
. JOSÉ ADAUTÓ SANTDS BITENCOURT 

RAH1UNDA :Dk s1LvA ·PONTES · · 
CORINA. Af·10RAS DE ARAÜJq . 

DECISÃO. DO' PLENÁRIO : . 

Pág. 4 

I.EBRAOO ENl'RE o E5'l.:ADO 00 PJW>Á 
E O IM>TITIJrO DE DESENVOLVI
MENro RURAL 00 PJW>Á- RURAP ,ln! 
A ~IA DA SEX:RErARIA 
DE ES'rAOO DA AGRICULTURA E 00 
ABASTECIMENro , PARA OS FINS ' 
NElE DEX:LARAOOS. 

Pelo presente instrurento, e l'lOll me
lhores termos de direi to, os no fim assil lados., 
de un léldo o ES'rAOO co PJW>Á, Pessoa Juridict~ 
de Direito PÚblico Intemo ,CGC 00394. 577/0001-
25, doravélllte dencm:inado CONI'RAT.AN.l'E, repre
sentado pelo seu. Governador- {OÃO AillEimJ RO
DRIGUES CAPIBERIBE, de outro léldo ccmo CONI'RA
TAOO o INS'l'I'lVID DE DESENVOLVIMENI'O RURAL 00 
AMA?Á- HURAP, COC/MF 34.196.188/0C01-15, neste 
ato representado pelo seu Diretor--Executivo Se 
nhor JOSÉ DE RI.BAMAR OLIVEIRA QUTh'fAS, e aindã 
cano 1Nl'ERVENIENTE a SEÍ:RE'rARIA DE ESTAOO DA 
AGRICULUJRA. E co· ABAS'1'EX:IMENI'Ü, representada 
por- seú Secretár-io Sennor- JOSÉ MARIA DOS SAN
'IUS OOI'EUU, resolvem firmar o presente TEIM) 
AQITIVO, na conformidaçle das CláJsu.J.as e cond:i:_ 
çoes seguintes que se obrigWJ a cUTprir- e res
peitar. 

, CÚJ.JSUIA PRIMElRA: Àl tei"d!' a Cláusula Oitava 
deste Contmto, que pas.sar-á a vigorar de sua 
,assinatura até 31 de mar'ÇO de 1996; 
ClÁUSUlA SEGUNDA: A modificação está arpar-dda 
na Cláusula Nona deste Conti"ato. 

E por- estarem assim j ustos e cont i"a
tados, assinain este ~ ADI'fiVO, em U5 (cin
co) vias de igual teor-, na presença de 02 
(duas) testem.mhas taroém no fim assinadas . . 

M3.capá-AP, 22 de dezerrbro de 1995. 

JOÃO AUlERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
ESTAOO 00 PJ.w>Á 

CONI'RA'!'ANI'E 

JOSÉ DE RillAMAR OLIVElRA c;illNl'AS 
RURAP . 

.CONl'HATAOO 

JOSÉ MARIA' OOS SAN'ros OO'l'lillD · 
SEAGA 

INI'ERVENIENI'E 

GABINETE . ·. 

.· Jmri DE. !h:ts.~O f>li.!INISrnATIVA . 

~ N2 : 2f'EfYJ,r:t:fZijtQ/9f...cAB/ ':'J:H'/ GFA 

O!ÍJE'I'O. : llo1PIMI'~t;Ü DE'lül ABRici{; P/ PPS.Si'-GEIRCS 
. . DE ê:mru;."tJRli.AN:l) NA' CIDMJE DE WOPÁ _ 

. MXJALmAriE..DA LrcriAÇÃO,- a::.Wrn: N• ioJ/~ID>;iffip;cÉA 
E!~ ~IcAriP.: SPARTAÔJ;s .Lmii._ . ·· . . · 

. ORiiEl-1 DE' EXF.Q.ÇÃO DE SERVIÇJ N• :_ .. i 16/ 94-0ll/s:EP. , 
. ...... ·: ·.·, 

Q,n ba5e no Par:e;,e~ Té6Uoo JÚi-ictic'o · ·. n2 
·o Canse lho 'Est'àçlual d~ E:ctuc~ção óHVgS-Í>AP/PRffi, devida/rente !Xooi~'pel'o ·s~;:_. Secre~ . , 

em essào . Le-na, ·r ea l izada nesÚi ·da t a • .'.·rio de O.,;....,;, ServiçcS·futii.iccs, ccm ,a..(~ia oo .. E>on2 : 
dec.id i u'_. acomp~nhar o ... vót_o da c. âmd_.r . . a ~ - · · · · · · · · .-. · ·. · •- · ,da . ,.._,. • 1 Sr. Govermder do Estado do !v;epa,.:por • mcc~se· ; ""' '~ 

de Ensino Fundàmentai nos-' termos : -do nisi:rà~ Públic;,; , fÓ;;·n .REserMllDA>Allo!INisTAATIVA'>!ENI'E' a o.:' 
VO to . do r e 1 a t~ r/. . ·.. . .· . ..·· . ··~ dé EXI'(:uio d~ Ser:viçi, "" ·Jl6/\)4-{W3/ScSP,' sem Pr;: . '• 

Nacapá ,· :s. ~la . d. e reuni.Õ~S.. Plenári- • . '· · ·1 · ·~"~ . · ·~ _ .. . o;..: . .;...,:,o" .·. · . •. r · .•: · ·juizó-das responsab h'!""es que .orar;t """'".-s.. . . , . , . . . 
as ,;Pro f. I•Íári!Ó Qu"iri ilo da s1,i'va!', . em · · · ·. PubHque.,se, nâ r6~ de·fei. · · , ,., · · ·' 

08 de nove.m~J; de 1995:-"_:·:. ': · . . · . · ·. · !VacaP,á. (AP), ds · ae -_.!~~-~ ,1996 .. 

· P/1ULO. RGB~R'i'O. ANDRÁDE DE MEio · ·.r·/· ~~/:nr.'i2.· Jki~-~ - .. · 
MAR I A REGINA· SMITH NEVES ··· - -~ 

COR ÜIA ·i\r•10RAS DE . ARAÚJO . . :· . ·s.eeretáz-ib de .Cbras · . . 
. ELMr"RA FONSÊCA r~AGALHÂES 
PiBERTINA GUEDE.S DA SILVA 

. NO~f1A IRACEI~A .DE 
ARrHNDO OLI'vEIRA 
MARIA VITÓRIA DA 

BARROS .. FERREIRA 
SOUSA 
COSTA CHAGAS 

MARIA LUZIA SANTOS DE MORAES 
EDUARDO S'EABRA DA COSTA 
1-1AR I-A .DIÚ ALCÂNTARA 
. r··1ARIA · DA'-CONCEIÇÃO COE LHO DE SOUZA 
JO.S É .ADAUTO SANTOS BI TENCOURT 

-PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
KÁTIA DE o NA.'ZARÉ SANTOS FONSÊCA 
RÀ"IMU NDA 

1

bA SILVA PONTES 

Agricultura ~· · 
'l'ERMJ ADITIVO 
PRDIEIRÓ ( 12) •.rE:RM:J ADITIVO NJ 
CONJ.'RATO N9 002/95-SEAGA, , CE-

EXTRATO DE TERMO ADITIVO · . . 

Instrumentõ ' 
Par-.;es 

Prazo 

·I 

ii2'(Prirrieúo ) ··Termo AdJ.
. ti vo ao·. donvêni.o nº OlY 
95-SOSP_, . ce l ebrado en 
t r e a se·cretaria de E,!à 
tado de Obras e Servi ços 

. PÚblicos-SOSP e a c·ompa-. 
nhia de Desenvolvimento 1 

do Amapá- CODAP·. 

Fica prorrogado por ma
i s 90 (noventa) dias 
consecutivos o prazo P§ 
ra c,onclusão dos servi 
ços , obj eto do Convênio 
nº 013/9 5-SOSP . 

Por e'starem de acordo ' 



Mlcapé, 08.01 .98 

com relação a este Ter
mo Aditivo, assinam eÊ 
te instrumento, o Conv~ 
nente e o Conveniado , 
na pessoa de seus repr~ 
sentantes legais, na 
presença de 02(duas)te~ 
temunhas que postarão 1 

suas assinat~as neste 1 

documento. 

Macapá, __!__) __ _ 

f/Eng2. ~UTINHO 
Secretário 

Coordenadorias Estaduais 

CEDEL 

(P) 11!1 OOl/96-Glli/CIIIlKL-AP 

o Coordenador Estaduel do Desporto e do Lazer do Aupá, 

no uso de suas atribuiçÕes legais e tendo em vhta o que 

consta do Oficio n9 001/96- C, D,P.C,N/CEDEL, 

R E SOL V B: 

Designar PRAHCISC.\ DB CAStiiO sn.VA, ocupante do cargo de 

Professora Claue D , Padrão 4, lotada na Secretária deS. 

~ tado t Edu;aç.ão e CUltura, Secretária do Centro Didático 

Phclna OU.11pica Q\ico Noe, para exercer &cumulativamente 

e u substituição a funç.io de Olefe do ceotro Didátleo Pl! 

clDa aüeo Moe, CÓdigo CDS-1, durante o lllpedillento do re! 

pectivo titular que entrará ea gozo <!e férias no per{odode 

03/01 à Ol/02/1996. 

D!-Sl! CI!!Ncu, PUBLIQUB-Sl! E CII!PRA-Sl!-

GABINEIE DO COORDENADOR ESTADUAL DO DESPORIO E DO LAZER 

no AMAPÁ, El1 MACAPÁ, 04 DE JANEIRO DE 1996, 

~~= 
(P) 11!1 002/96-GAII/CEDEL-AP 

O Coordenador Eatadual do Desporto e do Lazer do AR11pi, 

no uso de suas atr1buiçõea legais e tendo em vista o que 

consta no Mec>orsndo N2 157/95- DDDL/CEDEL. 

RESOLVE: 

Designar AJmllllO JOS2 OJUIDIII) nCAIIÇO, ocupante do CO! 

go de Professor, Claue A, Referincia 1, quadro do Estado 

lotado na Secretária de Estado e Cultura, para txercerell 

substituição a função de Secretirio do Dcpar~to do 

De.oporto e do Luer - IDlL, código CDI-1, durante o imp! 

dimento do respectivo titular que entrará e:a gozo de f! 
rias no per[odo de 02 . 01 i 31.01.1996. 

DI-SB CI!!Ncu, PUBLIQOJI-Sl! B C»>PRA-Sl!. 

GAlllNEIE DO COORDENADOR ESTADUAL DO DESPORIO E DO LAZER 

m-•·":'~k 
-rr~...,. 

(P) 1111 006/96-Glli/CIIIli!L-AP 

O Coordenador Ettadual do Deaporto e do Lazer do Alllapi, 

no uao de auaa atribuiçôel lesah tendo em vilta o que 

con1ta do ~rando N'2 Oll/96- CDPlt'IAI/CEDEL. 

RI SOL, Ih 

Designor V.ALIIIII PIIRIDA DI SllJZA, ocupante do cargo de 

Professor Claue D, Padrão 4, do quadro permanente do e~ 

tinto território Federal do Amapí, lotado na Secretiriade 

Eetado de Educação e CUltura, para exercer a função de S! 

eretirio do Centro Di4áUco Pioci.Da ltDM lllria •t&iole Tio!! 
rlnbo, código CDI·3, durante o impedf.Dento do rupectivo 

titular que entrari em sozo de fér1aa no periodo de 20/12 

95 à 18/0l/1996. 

G6JIIJIBD DO ~ ISUIJIW, DO DISI'alm I DO UZD 

DO .tiW'1, ., Maeap.i-AP, 04 de ~aneiro de 1996. 
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-Órgãos Autônomos 

., DER ~~ 
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiii _I 

rú:WJ siDriRAL DE PlANEJAMENl'( ~ 

.nJSTIFICATIVA 

Ratifico na fon'B do Arti 
go 57 Lei 8.666.'93. -
Em 12/12/95. 

RUY GI.1Il1iE»>E SMI'IH I lEVES 
Dlretor Geral DER' AP 

.nJSTIFICATIVA NR 047 /95-DER/ AP 
ASSUNrO : Celebração de Term:J Aditlvo ao Con 

vênio nR 010/95-DER/AP. 
crnrRATADA: ~a de Desemvolv ilrento do 

Anapá 
PRAZO A SER I'RORR(XtAOO: 03 (três) neses. 

Justific~s o presente pr .x:edilnento 
baseado nos fatos a seguir relatadJS: 
1- Os serviços de srenutenção de Ro:lovias con 

tinuan sendo necessários ao Des~nvolvilnentc 
do Estado . 

2- O ban estado de nosso eq.úparertos é e~ 
sencial para que os serviços de Ccnserva 
ção sejam eficientes. 

3- Hruve atrazo no CU!l)r:inelto do Ccnograna 
de Deserrbolso, prejudicando a Ex~ do 
objeto do Convênio. 

4- Ainda restam recursos do Ccnvêr i o a serem 
repassados à Conveniada. 

5-0 DER/AP continua necessitando ca prestação 
dos serviços ajustados no Ccnvêr .io 010/ 95-
DER/AP. 

Macapá, 04 de janeiro c e 1. 996 

ARWR G<JoiES OOS SANJrG 
Chefe !lo!EE/DER/ AP 

fÚ:IHl SETORIAL DE PLANEJAMEl rro 
EXTRATO DO CONI'RA'l'O Nº 034/95-llER-AP 

AS PARTES :nmlA'IUAIS: Depart;alent<> de Est~ 
das de Rodagem e a finna Sinapart . Const . e 
Sinalização Ltda. 
DO FUNIJAMENro ~: Tem fu:JdaTent> legal o 
Artigo 37, Ireiso XXI, da Çoosti tui ;ão Fede 
ra1 de 1988, os Artigos 12, parágrrl'o 42,116 
e 119, Ireisos I e XXVII da Constituição do 
Estado do Anapá de 1991 e a Tcmada de Pre<;os 

004/95-CPL/DER/ AP. 
DO OBJEIO: O presente Contrato ten por obj~ 
tivo os serviços de renovação dà sinali~ 
ção horizontal e vertical da BR-1 >6, trecho 
MacapÍl,/Tracajatwa. 1 
DO VAIJJR <XNl'RMUAL: O valor do presente Co!! 
trato é de R$:-364.00),00 (Trezentos e Se~ 
senta e Quatro Mil Reais), que se destina a 
execução do objeto contratado. 

DA rx:JrAÇNJ: As despesas decorrentes deste Co!! 
trato, no presente exerc:Í.cio, correrão à CO!! 
ta da dotação orç~mmtária DNER/1~95 - Verba 
139201 1~42500J7 .265900.4~:nl1 . 0l<XXXJ 
CXXX), ccnfonne nota de efll)enho nR 04311 , no 
valor de 1.382.0CO,OO (lbn Milhão, Trezentos 
e oitenta e dois Mil reais) datad.1 de 20.09.95 

DA VIGÊN::IA: O presente contrato terá vigê!! 
cia de 120 (cento e Vj.nte) dias a contar de 
sua assinatura, podendo ocorrer pl'Orrogação, 
de acordo can o especificado na c: aúsula Se~ 
ta deste Cmtrato. 

DAS PENALIDADES : A Contratada est; li'á &.ljei ta 
às sançÕes e penalidades previstaa na Lei n2 
8.666/93 e em &lél6 JTOdificaçÕes posteriores. 
DA DATA DE SUA ASSINAWRA: Em 27 .. 2.1995. 

DEPARTAMfNl'O DE ES'ffiADAS DE R)I)AG:i)l 

<XNrnATANl'E 
SINAPAR-a:JIST .E SINALI.ZAÇÃO LTDA 
ccmRATADA 

Sociedades de Econ. Mista 

Edilal d1 ConvocaçiJo 

O Presidente do CONSELHO DE 
ADMIMSTRAÇÃO DA COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AM4PA - CODAP, 
usando da atribuiçlJes que lhe sl1o conferidas pelo 
Estatuto Social da Companhia, 

Resolve. 
Convocar os membros do Conselho 

Je Adnumstraç{to da CODAP para a 21• Reuml1o 
Ordmána do CONSAD a ser reahzada no dia 
16101196 (terça-.féira), as 10:00 horas na Sede da 
Companhia, situada a Rodowa B R 156 Km O, Bairro 
Sl!o Lázaro, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dta: 

1 - Cont ralos de Locaç11o de 
5erwços, de scmdores para o GJadro da CODAP. 

2 - Rea/mhameruo Sala na/ 

3- O quP o.:orrPr. 

Macapa(AP), 02 dtjalleiro de 1996. 

1CAESA 

túl.ED OC LICIT((ÃO E COORATO - N.C/r.A5\ 

IDKl OC .lJSllFIO'(NJ 

RATIFICO 

Ein, ----'--

.l.ISTIFICATIVA Nl OOI/~C/r.A5\ 

.5 

ASS.tml: INEXIGIB ILJOOI: OC LJCITAÇAo ; 
EMliBII AIWJI<:Am: DIM\S oc IWJ PDINTA !DI. E SERY. I 

LID\. I 
VAllll: R$ 2.326,00 <OOIS MIL, TREZENTOS E Vltm: E SEIS , 

RfA!Sl. l 
Justlf1ca-se a Irexiglbllldade oo ato 

licltatórlo para ~lslç~ de Ol<ll11l RelÓgio de Pooto 
~'!f. 7810- Eletroolco A QJartzo s~ Polnt, con I~ 
s~ en 02Cd.ias) cores e Dispositivo de lrrp-ess~ autoM 
t1co, sendo a lllka fabricante oo E~parento da marc'i 
DlliP con exclusividade para toó:> rrercaóJ Naclooal. 

A despesa en apreço ten a sua aç~ ad 
ministra~ respaldada pelo art. 25-1, da Lei na 8.666/g'J 
can redaçao da Lei nQ 8.883/94. 

Cullre-se oo 
Art. 26 da rresma Lei . 

Mcx:~, 03 

túl.ED OC LICIT!(M E !lMRATO - N.C/r.A5\ 

TEIMl OC JJSTIFICP(M 
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JJSTIFI\1\TIVA NQ f112/9fHilCtr:N::i1. 
ASSI.MU: DISPENSI\ OC LICITAÇÃO 
IWIB<\ fllilllKAm: IWXl'lTEl Wt E SERV. LID\ 
V.AI..!R: R$ l.'BJ,OO CIUI MIL, NOVECOOOS E OITENfA REA

ISJ. 

. 'll_!Jstifica-se a Dispensa do ato licita 
torio para Aq.Jisiçao de 10 Jogo~ de Contados priocipais 
para contador 3TB52 3TY6520, destinados aos QJadros de 
Canandos das Estaçces Elevatórias de Água Tratada da 
ETN1 e Sistena Isolados. 

Em face da necessidade, caracterizada 
ao atendirrento através da Justificativa Técnica , o r.e 
sente teY111), eocontra respaldo legal no Art. 24, ioc1so 
IV, da Lei nQ 8.666/93, can redação dada pela Lei nQ 

8. B83/94, c~rindo desta i o qJe preceitua o Art. 
26, do rresnn diplana legal 

l~acap~ eira de 1996 

p~~!Mm\ 

~/CAESI\ 

[ - Fundações Estaduais I 
l'Mf~~Mlíi;'i?Ml\W@.Wl:W~ 

FUNDECAP 

PORTARIA Nº 001/95-FUNDECAP 

A Presidente da FUNDAÇÃO EST.AJ)UAL 
DE CULTURA DO EST.IúX> DO AMAPA- FUNDECAP . , 
usando das atr ibuiçÕes que l he são conf eridas 
pelo Art . 122 , Inciso I II, anexo I , e Art . 
57º, I nc i so III , anexo II , do Decreto nº 
4 . 996 , de 05 de se t embro de 1994 . 

R ESO L V E : 

No:near o servidor PAULO HENRIQUE 
CASCAES TEIXEIDA, . para exercer o Cargo 
em Comi ssão de Chefe da Di vi são de .A.poio 
Admi.ni.strat i vo- DM/FUNDECAP , CÓdigo · CDS-
1 , a cont ar de. 02 de j anei ro de ·1996 . 

oê- se ciência, registre- se e 
publique-se . 

Macapá(AP), · 02 de j ane iro de 
1996 . . , • .' .( . . ' 

I I .. · 
BE'lHANIA JU~)lE LD1A SOARES RIBEIRO 

Presidente I nterina/FUNDECAP 

E R R A T A/ FUNDECAP 

PORTARIA Nº 227 / 95-F'UNDECAP, oub.Licade 
no D.O. E. nº 1225 , do dia 28 . 12 .95. 1 

ONDE SE lÊ: no periodo de 27 . 11. 95 à 03 de ja .. 
ne i ro de 1995 . 

LEIA -se : no periodo de 27 . 11. 95 à 03 de ja
nei ro de 1996. 

I 

oê- se ciênc i a , regi s t re-se el 
publ ique-se . 

VBcapá(AP) \ . 02 , de janeiro de 
1996 . ( .. ,. I ' i I 

d~v\j 
BF.lHANIA JULIJ.W\ DE ~ RIBEIRO 

Presidente-rntêrina/FUNDECAP 

[PoDER JUDICIÁRIO I 
Tribunal Regional Federal 

· -• I 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 
SECRETARIA DA I' VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 05 de JANEIRO DE 1996 

Jui1. Federal 
Dlr. Secretaria : 

M.Scgu=ç> 
lmpcU'lUltc 
Ad,·ogadn 
Impetrado 

MAR CUS VINICIUS REIS BASTQS 
MIIIWS Anoonio Dourado de Arag~o 

AUTO COM DECISÃO 

95.000 I I 77-8 
JOZTMAR LOPES DOS SANTOS 
APOS3· TELMA TEREZ!NHA DA S(LVACOSTA 
MAGN!F!CO REITOR DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
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" I· Indefiro a medida liminar, por não vislumbrar, de 
plano, \iolaçi!o a ditcito liquido c rerto do Impetrante. 2. Solicitem-se as 
informações de praxe. 3. Publique-se. Belêm, 03 do janeiro do 1996. 
RUBENS ROLLO D'OLIVEIRA -Juiz Federal da 3' vara, no Exerctcio 
acumulOOo na J• Vara/Am~pó. ·· 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

ContC rn o presente tcnno, OI feito civcl para 

Mocnpa-AP. 05 jendrq de 19%. 
. , I . I 

conhecimento de decisão . ~ 

MARCOS;~· ~l~· ~URADO DE ARAGÃO 
DIRETOR DE SECRET AR!A 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. l' REGIÃO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ. I' VARA 
BOLETIM ESTATÍSTICO 

Mês de Dezembro de 1995 

CLASSES 

li · MrUld l1c s~:p.ur.mça 

~ ·1~1\t.'('l~-l'cS Dh\:I!'<IS 

V - 1\Çllc s Di\\.'T&J.<: 

VI· FcJins nao L"'Ol t .... nc. 

VIl- 1\çf\c~ l'emti~ 

VliJ .IIllpt.'a.>;:Corpu.~ 

lX • P•n'l-:cli. Criminais 

X - Ações Sum~~.ri~simas 

!ll -l l:!bc4Ls l>.J.La 

. TOT AIS 

SENTENÇAS 

Tll,l l 

(~ 

02 

., 
I 
I 

I 
' . I ()(> 

'ni'{) U 

OI 

0 1 

01 

03 

TOTAl. 

01 

OI 

04 

02 

01 

09 

Macapá-AP, 19 de dezembro de 1995 . 

'rriburtal ld~ ' J ustiça do. Estad·o. 

li::=:w=:7$md 
PORTARI,J~. 0001196-GAB/PRES. 

J ' ' . 
.Q Desembargàdor MÁRIO · GURTYEV DE 

'ÇlUEIROZ, Presidente do ConseiÍw.Superior dos Juizados 
Especiais, no uso. das atribuições l e~ais e regimentais, 

Con•iderando ·a necessidade ·de instalar, com urgência, 
os Juizados Cíveis e Criminais: 

Considerando que. no âm~ito criminal as atividades da 
Policia, do Mi~Istúio Publico e da Justiça, se 
interrelacionam: .. 

Considmmdo que a experiência de cada uma das 
cif2das instituições, com certeza, muito contribuirá para a 
unifol1lliza<;ão de proc~din)~ntos'e ap~rfe içoamento do novGI 
modelo de entrega da prestação jurisdicional; e 

Considerando os entendimentos mantidos com o 
Procurador-Geral de Justiça e com o Secretário de Estado de 
Justiça e SeguranÇa Pública, --

RESOLVE: 

I - CONSTITUIR con:issão integrada pelos Juizes! 
Auxiliares, Doutores JOSE LUCI.A!'\10 DE ASSIS e 
JOÃO . GlJ1LHERME LAGES MENDES, pelos 
Promotores de Justiça: j)outores ROSEMARY 
CARDOSO ·DE M'DRADE e RICARDO JOSÉ 
FERREIRA, pela Delegada Geral de Policia, Doutora 
ODANETE DAS NEVES DUARTE BIONDI, e pelo 
Chefe do Gabinete Militar da Presidência do Tribunal de 
Justiça, Cel. PM IN.4.CIO BARROSO ROCHA, presidida 
pelo primeiro dos Magistrados, qu{ atualmente responde 
pela Diretoria do Fórum da Comarca de Macapã e pela Vara 
Trnnsfoimada em Juizado Especial, para oferecer sugestões! 
ao Conselho Superior dos Juizados, sobre procedimentos a 
serem adotados por· esses novos órgãos jurisdicionais, no 
âmbito criminal; 

li - ESTABELECER que a Comissão se instalará 
imediatamente e deverá concluir os trabalhos e oferecer 
relatório no prazo in:iximo de I O (dez) dias. 

Publique-se. Dê-se ciência e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em_ 03 d~ janeiro de 1 9~6. 

Pilg. 6 

Desembargador MÁRIO ~ QUEffiOZ ~~YEYD' 

PORTARIA N• 0002/96-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEffiOZ. Presidente do Conselho Superior dos Juizados 
Especiais, no uso das atribuições legais e regimentais, 

Considet"dndo a necessidade de instalar, com urgência, 
os Juizados Cíveis e Criminais; 

RESOLVE: 

I - CONSTITUIR comissão integrada pelos Juizes 
Amüliares, Doutores RUI GUILHER1\1E DE 
VASCONCELLOS SOUZA FILHO, ANTÔNIO 
ERNESTO AMORAS COLLARES e JOSÉ LUCIANO 
DE ASSIS, presidida pelo primeiro, com a finalidade de 
oferecer sugestões sobre providências a serem tomadas e 
procedimentos a serem adotados pelos Juizados da Capital, 
no ãmbito cível; 

D - ESTABELECER que a Comissão se instalará 
imediatamente e deverá concluir os trabalhos e oferecer 
relatório no prazo máximo de 1 O (dez) dias. 

Publique-se. Dê-se ciência e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em 03 de janeiro de 1996. 

Desembargador~fÁRrf:J~· YE DEQUEffiOZ 
~~~te . '-. 

PORTARIA N• 0003/96-GABIPRES. 

O Desembargador ~L.\RIO . GlJ1UYEV DE 
Qú'EIROZ. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapa,. no uso das atribuiçõ'es ·que lhe confere o artigo 
26, inciso x:x, do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o Excelentissim.o Senhor Desembargador 
GILBERTO· DE PAULA PL'IIIEIRO, Vice-Presidente e 
Corregeáor,Geral .da Justiça do Estado do Amapá, ~ 
empreender viagem ate a cidade de. Cuiabá-MT, no período 
de.l8 a 20 de janeiro do· corrente ano, a fim de participar do 
Encontro do Colégio Brasileiro. de Vice-Presitkntes e 
Carregedores-(]erms .. 

Publique-se e dÇ-se ciência. 
Gnb\nete dn r ·residência, em 03 de jtllleiro de 1996. 

· .Desem!;>argador MÁRI~'iib7.' - E QUEmoz · 
·. . residente . . . 

PORTARIA N" 0004/96cGABIPRÉS. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEY DE 
QUEffiOZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atriliuições que lhe confere o artigo 
26, inciso XXL do Regimento Interno e tendo em vista o 
contido no P.A. N' 3.501195-SG, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a servidora SIMONE LEITE DE 
MENEZES, Bibliotecário do Quadro de Pessoal 
Pennanente da Justiça do Estado do Amapá, para exercer a 
Função de Confiança de Chefe da Seção de Biblioteca, 
Doromentaçtlo e Divulgaçtlo do Departamento Judiciário, 
onde é lotada, no período de 02 a 21 de janeiro de 1996, em 
razão do gozo das férias regulamentares do ·titular, nos 
temias do art. 48, § 2', da Lei Estadual n• 0066/93. 

Publique-se. Dê-se ciência e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em 03 de janeiro de 1996. 

Desembargador MÁRI~E QUEIROZ /for.~~ f ~ v r 
PORTARIA N" 0005/96-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que confere o artigo 26, 
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mciso XX, do Regimento Interno c tendo em vista o conudo 
no P. A. N' 3495195-SG, 

RESOLVE: 

OF1CIALIZAR a Lic111ça Malunidalk, a ser usufruída 
no periodo de 04 'àe dezembro de 1995 a I • de abril de 
1996, pela seMdora JOSELIANE SANTOS ABRANTES 
SIMÕES, Tecnico em Contabilidade do Quadro de Pessoal 
Permanente da Jusuça do Estado do Amapá, lotada no 
Depe.rtamento de Contabthdade e Finanças desta Corte, nos 
termos do arugo 228, § I •, da Lc1 n• 0066/93 

Publique-se Regtstre-se. Dê-~ ciênc1a e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em 03 de janeiro de 1996. 

PORT AR1A N• 0006/96-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presídents do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das att1buições que lhe confere o 11!t1go 
26, mciso XL VI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
conudo no P.A. N' 3467195-SG, 

RESOLVE : 

DISPENSAR o serv1dor EDSON FERr'Al\'DES DE 
CARVALHO, Awuhar Jud1ctáno do Quadro de Pessoal 
Permanente da Justtça do Estado do .tunapá, da FWlção de 
Confiança de Operador de Tenninal de Computador, 
C6dtgo FC-200.2. Nível 02, em razão do mesmo ter sido 
removido da Vara da Irüancta e Juventude da Comarca de 
Sanl$!13 para a Vara das Execuções Penais da Comarca de 
Macapâ, a contar de 07 de novembro de 1995 

Publique-se Reg~stre-se e cumpra-se 
Gabínfte da Presidência, em 03 de Janetro de 1996 

Desembargador MÁRIO GUR~~rnoz 
Presíd~u" fJ:ill\ 

PORTARIA N" 0007/96-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Preszdente do Tnbunal de JIJShça do Estado 
do Amapá, no uso das ambu1çõcs que lhe confere o ll!t1go 
26, mc1so XXL do Reg~mento Interno, 

RESOLVE. 

DESIGNAR a servtdora MARIA DEUZARINA 
VILHE.'\A DE BRITO, Motonsta do Quadro de Pessoal 
Permanente da Jusuça do Estado do Amapá, para exercer o 
cargo em comtssão de Agente Especial de Segurança do 
Gllbmete do Desembargador MÁRIO GURTYEV, no 
periodo de 12 a 31 de Janetro de 1996, em razão do gozo das 
Cenas regulamentares do tttular, nos termos do ll!t 48, § 2", 
da Lei Estadual n• 0066/93 

Publique-se. Dê-se c1ênc1a e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em 03 de janeiro de 1996 

QUEIROZ 

PORTARIA N• 0008/96-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, President1 do Tribunal ds Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, mciso XXL do Regunento Interno e tendo em vista o 
contido no P .A. N" 3451/95-SG, 

RESOL VE 

DESIGNAR, em razão do gozo das fénas 
regulamentares de seus rcpectivos titulares, os sOMdores 
abaLxo relacionados para exercerem os cargos 
mframencionados. nos termos do art. 48, § 2', da Lei 
Estadual n• 0066/93, conforme segue: 

NOME CARGO PERÍODO 
Ob<rdau Serrllo d< AJmdda Duelor da Divido 02 a 21101.196 

de Scrvtçoc OeNil 
Jost Ricardo Cardoso Chefe da Seçto de 02 a 21/01.196 
Guedeo Plllrimônio 
Btoedlto Arnaldo Haroldo Chet'e da Seçlo de 12101 a 12/0:W6 
Leal de Mira AlmoJIBI11\odo 
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ÁJIIero da Gama Machado Chore da Seçto de 12 a 21/01196 
Mjwvo 

Publique-se. Dê-se c1ênc1a e cumpra-se 
Gabinett da Presldincla, em 03 de janeirc de 1996. 

QUEIROZ 

PORTARIA N• 0010/96-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GUR' 'YEV DE 
QUEIROZ. Prssidmt1 do Tribunal de Justlo·a do Estado 
do Amapá. no uso das atribuiç~s que lhe co tferc o artigo 
26. mc1so IX, do Regtmento Interno e tend J em vista o 
contido no P.A. N' 3378/95-GAB/PRES., 

RESOL VE: 

PRORROGAR por ma1s 08 (otlo) meses, a cessão do 
serventuário ALVINO BOUCL'IIHA DA FONSECA, 
Contador do Quadro de Pessoal Permanente :la Jusuça do 
Estado do Amapá, lotado na Vara Úruca cU Comarca de 
Tartarugalzinho, para a Pro!in1ura Municipal do MazagAo, 
com ônus para esta Corte, a fim de que o nesmo exerça 
fWlçilo administrativa naquele órgão, nos lemos do ll!tlgo 
40. da ~~ Estadual n• 0066193, a contar de 2: de novembro 
de1995 

Pubhque-se RegJstre-se e cumpra-se. 
Gabímte da Presidrncla, em 04 de janetrn de 1996 

Desembargador MÁRIO ~DE ~UEIROZ J~,:;d!::E/ 

CONSELHO DA MAGISTRA1URA , 
MANDADO DE SEGURANÇA NR 110/9{ - CAPITAL 
Impetrante 
Advogados 

Paulo Barbosa do~ Santos 
Caleb Garcia Med~iros e 
outro 

Informantes: Delegado Ide Polic a da DCCP; 
Juizo de Direito da 31 Vara 

Criminal da Comarca de Macapá 
Relator : Des. Mário GurtyE v 

DESPA C HO 
"Vistos ,etc. 
Em que pese a boa fé do im1•etrante , 

percebo que a apreensão contr1 ' a qual 
se insurge foi de um lleiculo rro1tado com 
produtos de furto ocorrido na cidade de 
São Paulo , haja vista que como tal foram 
identificados seus principais componen
tes, ou seja o motor, à caixa de câmbio 
e o éixo (fls . 15 e 17/18) . 

Exatamente por isso, pouca influên
cia sobre essa apreensão terá possivel 
acordo entre o impetrante e a Segurad~ 

ra do veiculo furtado, de ond" os equ_! 
pamentos foram sacados, uma Vt!Z que os 
mesmos passarão a integrar, 011 melhor , 
ficarão vinculados a um procedimento p~ 
licial e , possivelmente , a um processo 
juciicial perante a Justiça Paulista. 

Com efeito , considerando q•1e o veic!:! 
lo foi montado com res furtiv1 e que a 
investigação criminal prosseg·iirá, não 
vislumbro ' ~ et in suantum, .legalida
de no ato de apreensao, orden!do pelo 
Magistrado, ou abuso de poder . princi
palmente porque os componente; furtados 
são fundamentais para qualque' veiculo 
automotor, não sendo, portantJ, simples 
acessÓrios. 

Não obstante , em homenagem à 
da boa ré, faculto ao impetr~lte 
festar- se sobre seu interesse em 

alega
mani 

ficar 
como deposi tário dos componen;es do vei 
culo que não caracterizam res furtiva ~ 
em cinco dias. 

Intime- se 

Mcp, 03 de janeiro de 1996 
a) Des. MÁRIO GURTYEV DE QUE [ROZ 

Relator' 
Em tempo: 

1)Por oportuno, desde logo excluo de 
polo passivo do presente mand~us o De
legado Messias Soeiro de Souz1, posto 
que o ato impugnado (o mandajo) foi ex 
pegj9~ pela autoridade judiciiria . As: 

sim, em relação ao menc ionado Senhor 
dê- se baixa na distribuição. 

'Pjg./ 

2) Notifique-se a autoridade Judiei~ 
ria in~igitada coatora para prestar iq 
formaçoes, caso seja, no prazo de de~ 

dias . 
Data supra. 

a) Des. MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ 
Relator" 

nnm..Â~Úal~ - • 
ADELMA, ~JU) CHAGAS NEYRAO DE SOUSA 
Secretaria do Conselho da Magistratura 
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EX'TRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO~· 00819S.TJAP 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
·CONTRATO N' 008/9~TJAP 

PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL· 
- CONTRATANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO BST AOO DO 
AAW'Á • 

·CONTRATADO ENO. CIVlL CLÁUDIO OCÉLIO REIS 
VOGADO 

OBJETO: 
• Prorroga a >ig!!IC1a do Con1111o n' 008195-TJAP pa11 30 de 
aotembro de 1996 

VALOR MENSAL: 
• R.S 2.390.11 (D01s mil trezoruot e noventa re1111 e onze centavoc) 

DO VALOR, PAGAMENTO E DOTACÀO: 
• Os recursos pn <ustear u despesas do preserue aduamrnto 
correrlo a conta do ~amento Propno do TJAP. na Allwlade sob 
o códtgo. 03.101 02.04 014 2 024. Elemtnto de 0..-pesa 3132 00 • 
OUitos Serviços e En<ar&os. no valor cJoba! de R.S 21.510.99 
(V1111t e um mil qwnhtnlos e dtz leali e novnua e nove 
cmtavot). a ser pti&O em 09 (nove) par<elu m<nJBII de R.S 
2 390.11 (Dou nul. trezmtot e novrnta reaa e onze centaVos). 

FUNDAMENTO LEGA,L 
• Le1 n' 4.320. de 17 de m..,o de I 964. - Art 57, lnc100 11 da L01 
n' 8.666. de 21 de junho de 1.9:93. altemda pela Lei n' 8 883, de 08 
de Junho de 19~.-P~o Unico do Arlgo 2' da Resoluçllo n• 
004/95-TJAP; e- Processo n' 30~95-SO 

Macapâ • AP. 29 de deumbro de 1995. 

UEIROZ 

EXTRATO DE CONTRATO PÚBLICO 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
·CONTRA TO N' 034185-T JAP 

PARTES DA AÇAO CONTRATUAL: 
·CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSnÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ 
·CONTRATADA; R A ABREU 

OBJETO: 
• O presente Contato tem por objeto a prestaçAo de 
ser.otços de montagem e conserto de pneus dos velc:Uos 
pertencentes ao T JAP. 

VIG~NCtA: 
• O presente Contrato terll a dlnçêo de 12 (doze) meses, 
contados de )allelro a dezembro de 1996 . podendo ser 
prorrogado por pertodos acordados entre as partes, medame 
tenno acltlvo 

VALOR, DOTAÇAO E PAGAMENTO: 
• Os reCIJ'SOS para aJStear as despesas do presente 
Connto correr4o a conte do Orçamento Próprio do T JAP 1111 
AlMdade 03 101.02.04 014.2.024 - Marutenç6o das 
Atividades JudC16r1as, Elemento de Despesa 313200-Qhos 
Serviços e Encargos, no valor ~I de R$ 2.045,00 (DOIS 
MIL E QUARENTA E CINCO REAIS), a ser pago em 

•' 



Macepé, 08.01 .96 

parcelas mensais· de acordo com o fiLIXo dos serviços · 
prestados, com desembolso lntervalado entre os meses de 
janeiro a dezembro, de acordo com o Quadro de Preços 
Unitários (ANEXO 11). 

FUIIDAMENTO LEGAL: 
- O presente Contrato tem por fUndamento a Lei n• 4.320, de 
17 de março de 1Q64; Art. 22, Inciso 111 e Art. 23 da Lei n• 
8.666. de 2t de julho de 1993, a~erada pela Lei n' 8.883, de 
08 de junho de 1994; CONVITE N' 07819!>-CPL/T JAP· Ata 
de abertura e julgamento homologada em 11/121t,995; 
Proposta da Firma, de 05112195; e Processo Administrativo n' 
t41/9!>-CPL/T JAP. 

Maeapã-AP, 29 de dezembro de 1995 

EXTRA TO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N'007/95-TJAP 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
-CONTRATO N' 007/95-TJAP 

PARTES DA ACÃO CONTRATUAL: 
-CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ 
- CONTRATADO: Dr. FERNANDO JORGE ALENCAR 
FERNANDES 

Oll.JETO: 
:-Prorroga a vig~ncia do Contrato lf' 007/95-TJAP para 30 de 
setembro de 1996. 

VALOR MENSAL: 
- R$ 2.390,1 I (Dois mil, trezentos e noventa reais e onze 
centavos) 

DO VALOR, DOTACÃO E PAGAMENTO: 
- Os recwsos para custear as despesas do presente aditamento 
correrão à conta do Orçamento Próprio do TJAP, na 
Ati,1dade sob o código, 03.101.02.04.014.2.024, Elemento de 
Despesa 3132.00 - Outros . Serviços e Encargos, no valor 
global de R$ 21.510,99 (Vinte e UJl mil; quinhentos c dez 
reais e noventa e nove centavos), n ser pago em 09 (nove) 
parcelas mensais de RS 2.390,1 I (Dois mil, trezentos e 
no,·cnta reais e onze centavos), cujo Cronograma de 
Desembolso é peça integrante e inseparável deste 
instrumento. 

FUN IJAMJ(NTO LEGAL: 
· - Lei n' 4.320, de I 7 de março de 1.964; -Art. 57, lnciso·ll da 

Lei n' 8.666, de 21 de junho de I .993, altemda pela I.,ei n• 
8.883, de 08 de jw1ho de 1994;- Parágrafo Único do Artigo 2' 
da Resolução n' 004195-TJAP; e- Processo n' 3050/95-SG. 

Macapã - Ai>, 29 de dezell)~ro de 1995. 

Des .. MÁR!O GU '~ / ~ EIROZ 
Pres~~!f}!l'Qf 

OE?A9TAMENIO IUOI CURIO -' 

Ali DE OISJR ISUICiO E/OU RE
OIS!R ISUICAO 00 OEPAR IA~EN IO 

JUOIC IARIO DO iRISU NAL DE 
JUSIIC\ 00 ESIADO 00 AY!?A . 

Ao(s) 03 di a(s) do nas de JAHEJRO do ano de tm, as 
11:00 hem, ru li zoJ-se a Oistn buim e/ou ijed istribuicao 
cos Processos eba ixo relacionado! , COifor~ e nor~as do Reg l
~ento lrtecr.o. 

PROCESSOS OISIAISUIOOS 

-CO NSELHO Oi iAGISTRA!URA 

m OAOO OE SEGURAHCAI~Sj No . OOúO ti0-!/1 996 
I~PE!R~NIE :PAULO BARBOSA DOS SANiOS 
ADVOGADO :CALES GARCIA wtOEIROS 
! NfOR~IMIE :OELEGAOO OE POLICIA CIY !l OA OCCP E OUIRO(S) 
RElATOR( A) :D;s. MARIO GURIYEV OE QUEIROZ 

PEDRO ~ftd-;;VA JUNIOR 
OlAEIOR(A) OEPiO JUOICIARIO 

Oes. ~ARIO G 
PRES!OEHI 

Oficios Judiciais I 

Varas e Secretarias da Capital 
~\&'<i1f3l&1'&!l'lNíi&íY*íl'llír%flt~ 

JUÍZO DA 2! VARA CÍVEl. E DE Ff.Z- PÚBLICA 
JUIZ DE DIREITO: DR. J. IL\:I.ANO ASSIS 
CllEFE DE srx:RErARIA: NÁDIA SORANY DIAS 

EXPEDiml'E DE INriMAÇÃO DO DAIA 04 DE 
JANEIRO DE 1 . 996 I !'A.IlA CIENCIA DAS 

, PARTES E PJJV(JJPJ){)J3 .• 

DIÁRIO OFICIAL 

PROC. N2 1.847/95 EXEcu:;;:ÃO - A.; 
LEONARDO OOS ANJOS Vf.Z (M.v , JOSIMAR 
DE SOOZA) • R. : FRANCISCO IJU!«lNT GÓES 
CARVAlHO. DESPAaiO: "À avaliação. ApÓs, 
digam. l<lcp , 25.09 .95" . 

PROC. N2 1-310/94 - EXECUÇÃO FI SCAL - A;: 
Ff.ZENDA PUBLICA 00 MUNICIPIO DE !IJACAPAA 
(Adv. JOSÉ OCNJN;os . NERI) • R. : E. LIMA 
OLIVEIRA. DECISÃO: "VISTOS, 'ETC,. . Por 
isso , ex offici o, ANULO a ,arrematação 
levada cabo. Expeça- se Al vara em favor 
de arrematante para o levantamento da 
~rtância lançada. ApÓs, baixem-se 
os au~os à contadoria para a atualização 
da · divida , abrindo-se vista dos autos 
ao credor para neles requerer o que enten
der de direito. Intimem-se. l<lcp , 04.12.96". 

PROC. N2 1.485/94 '- EXEcu:;;:ÃO - A,: SAMIR 
IBRAHIM FAKHOURI (Adv . ITAMIR BARCEU.OS) . 
R. : A. B. DA SILVA. DECISÃO: "VISTOS , 
EI'C,. . Pgr isso, ex, offi cio, · ANULO ~ 
arremataçao levada cal:io . Expeça- se Al vara 
em favor dp arrematante para 9 levantamento 
da importancia lançada. Apos, baixem-se 
os au~os à contadoria , para a atualização 
da divida , abrindo-se vista dos autos 
ao credor para neles requerer o que enten
der de direito . Intimem-se. Mcp , 04 .12 .96" . 

PROC. N2 2 -129/95 \- EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL - A.: 'FRANCISCO G0!4ES FILHO 
(Adv . RUY · APOI..O!'f!O . DE OLIVEIRA) . R.: 
REGINALOO CARDOSO PONTES. DESPACHO: '.'Diga 
a credora. t·lcp, 04.01.96" . 

PROC _ N2 2 . 218/95 - EXECUÇÃO - A. : ARILSON 
BARRETO DE folELO (Adv . JANE OOS SAaV.OOS 
PICAN;O) . R, : MÁRIO COS~!E CARIDPJJE 00 
CARil]() . DESPAaiO : "Intime-se · o credor 
para que, em dez_.di~, retifique o cálculo, 
uma vez que nao ha previsao. contratual 
da · estipulação da taxa de juros fixadas 
na planilha anexa, d~vendo , por isso , 
obedecer aos acrescimos legais . 
blcp , 04 .01.96" ' 

PROC. N2 1-869/95 - EXECUÇÃO DE TÍ'IULO 
EXTRAJUDICIAL - A.: NHT HOTELARIA E TURISMO 
S/ A (Adv . SALVIAOO FARIAS E/00). R. : 
NELSON QUEIROZ. DE AlJ.IEIDA. DESPAOIO: 
"Diga a credora. ~lep, 04 . 01 . 96". 
PROC. N2 1~950/95 - J:;J<Ecu:;;:~o FISCAL - A.: 
Ff.ZENDA PUBLICA . 00 WtAPA (Adv. . PEDRO 
DE SOUZA) . R.: AURÉLIO QUEIROZ DA SILVA. r=:· " .,·,Posto .. ·isso, . D~CI.ARO Q(.TINTA 
A PJJ. na · ·fonna do art., · 794, I 
do CPC . Custas, 1 se houver, pelo executado . · 
P . R. I. ~t.:p , 14 .12 :95". . 

·1 . -
PROC _ N2 1.446/94 - EXECLÇAO FISCAL -
A.: Ff.ZENDA PUBLICA 00 Ar-IAPÁ (Adv . 
:SANDRA FERRE~ .1, R . . : NANO EL G0!4ES W\CHAOO .. 
DESPACHO: "Dig~ a credora . Ncp, · 14 .12. 95" . 

PROC- N2 1-949/95 7 EXECUÇÃO, FISCAL 
- A.: Ff.ZENDA PUBLICA 00 PJ4APA (Adv. 
SANDRA · FERREIRA) . R- : WIZ ALBERTO 
FERREIRA RODRIGUES . DESPACHO: "Diga 
a credora. ~1cp, 14.12.95" . . 

PROC. N2 '1.594/9<Í - EXEcu:;;:Ão ._FI SCAL -
A. : FAZENDA. · pUBLICA .'00 PJ·IAPA (Adv. 
PEDRO DE S007..A) ... R. : . · DEUIJA NAzARÉ SINÕES . 
DESPACl!O: . · "SiiiJ, · pelo prazo requerido . 
Mcp , 14. 12. 95" . . 

PROC. N2 1-983/95 - EXECLÇÃO _FISCAL -
A. : Ff.ZENDA PUBLI CA 00 PJ.IAPA (Adv . 
PEDRO DE SOUZA) . H.: MAURO JACKSON 
DA SILVA NOARES .. DESPACHO: ~'Sim . l>!cp , 
11 .'12 , 95" . 

PROC. N2 1.678/95 EXEC:'l~ÃO FISCAL 
- A.: Ff.ZENDA PUBLICA 00 PMAPÁ ' (Adv. 
SANDRA FERREIRA), R,: ORLANOO RODRIGUES 
TEIXEIRA. DESPACHO: "Diga a credora 
em cinco dias . Ncp, 06 .12 .95" . 

PROC. N2 1.979/95. - EXECUÇÃO FISCAL - A.: 
Ff.ZENDA PUBLICA 00 ~1UNICÍPIO DE NACAPÁ 

. (Adv. SEBASTIÃO FO.\IES DE FARIAS) . R. : 
A. B, DA SILVA- DESPACl!O: "Diga a credora . 
Mcp, 06.12 . 95" . 

PROC. N2 1.984/95 - EXECUÇÃO _FISCAL -
A.; Ff.ZENDA PUBLICA 00 PJ.IAPA (Adv . 
SANDRA FERREIRA), R. : EJ11ANOEL MARTINS 
PANI'OJA. DESPACHO: "Diga a credora. 
lolcp , 06 .12 .95". 

PROC. N2 1.968/95 - EXECUÇÃO FISCAL- A.: 
FAZENDA puBLICA DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
(Adv. J OSE oq.m{;OS NERI) , R. : ASCOL/ARUANA 
SERV. CONST . LTDA. DESPAaiO: "Antes 
de atender ao pedido , é preciso que 
a exequente atenda ao despacho de f . 
65 para que, ~im, viabilize a penhora 
da linha te lef onica e , posteriormente, 
se ·for o caso , o deferimento do reforço 
de penhora . No mesmo passo, esclareça 
a exequente , exoressamente, se aceita 
ou não os credi t"os oferec idos à penhora 
pelo devedor , Mcp, 14 .12 . 95". 

. P4g.8 

PROC. N2 2.235/95 EXECUÇÃO, FISCAL 
- A. : FAZENDA PUBUCA DO . foJ.IJ.JJA (M.v. 
PEDRO DE SOOZA). R. : BRIMAQ - cot<IERCIO 
LTDA, DESP.AOID: "Diga a credora. Mcp, 

28 . 12 . 95" , 

PROC. N2 '2.18i/95 - EXECUÇÃO _FISCAL -
A. : FAZENDA PUBLICA 00 PJIJAPA (Adv . 
PEDRO DE SOOZA). R,: EMPRESA BRASILEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO. DESP.AIJD: "Diga a 
credora. l<lcp, 28 , 12. 95" . 

PROC. N2 2.179/95 - EXECLÇÃO. FISCAL 
A, : FAZENDA PUBLICA 00 Ar-lAPA (Adv. 

PEDRO DE SOOZA) • R. : CONSTRU'IOL. - CONSTRU
ÇÕES E CONÉRCIO LTDA. J;lESPACH>: "Diga 
a. credora. ~lcp, 28.12. 95". 

PROC. N2 2.182/95 - EXEcu:;;:,ÃO FI SCAL - A.: 
Ff.ZEl'IDA PUBLICA 00 PJIJAPA (Adv. PEDRO 
DE SOO'l..A). R.: AIRES AUTO. Pfl;AS LTDA. 
DESPAOiO: "Diga a credora. Mcp , 28.12.95". 

PROC. N2 1. 516/94 EXEcu:;;:ÃO FISC~ 
A. : Ff.ZENDA PÚBLICA 00 PJ.IAPA 

(Adv . PEDRO DE SOOZA) . R.: IDA FONSECA 
PONI'ES . DESPAO:Kl: "Sim .- Mcp , 12 .12.95", 

PROC- N2 1.536/94 - EXECLÇ,ÃO FISCAL - A.: 
Ff.ZENDA PUBLICA 00 ,PJ.IAPA (Adv, PEDRO 
DE SOOlA). R.: JOSE JOSIMARIO BORGES 
PEREIRA. DESPAaiO: "Sim. ~1cp, 12 .12.95". 

PROC. N2 1.661/95 - EXEcu:;;}:o FISCAL - A.: 
Ff.ZEMJA PUBLICA 00 PJIJAPA (Adv. PEDRO 
DE SOOZA). R- : ANTÔNIO NATANAEL GOMES 
FARIAS. DESPAaiO: "Sim. ~lcp, 12 .12 .95" . 

PROC. W- 1.659/95 - EXEcu:;;:ÃO FISCAL - A. : 
FAZENDA PUBLICA 00 PJ.IAPÁ . (Adv . PEDRO 
DE SOOZA) . . R. :. MARIA VIU>IA GON;ALVES 
DE OLIVEIRA. ' DESPArnO: "Sim. Ncp, 
12.12.95"-

PROC. N2 1.494/95 - EXEcu:;;:,ÃO FISCAL - A,: 
Ff.ZENDA PUBLICA 00 PJIJAPA (Adv . PEDRO 
DE SOOZA). R. ; JOSÉ RAJJ.1UNOO AIJ.IEIDA-
DESPACliO: "Sim • . Hcp , 12 .12 . 95" . . . 

PROC_ N2 1.628/94 - EXEcu:;;:_Ão. FISCAL :... A.: 
FAZENDA PUBLICA 00 PJIJAPA • (Adv . PEDRO 
DE SOOZA) . R. : MARIA BENEDITA OOS SANTOS 
NUNES . DESPAaiO: "Sim. Mcp , 12.12 .95" . 

PROC. N2 1. 976/95 - EXEcu:;;:ÃO FISCAL I 
- A. : Ff.ZENDA PUBLICA 00 MUNICÍPIO 
DE NACM'Á (Adv . ·l·IARIA DO SOCORRO COSTA 
CORREA). R.: A. R; · A. DA · SILVÂ: DESPACl!O: 
"Diga a credora . 14cp, 19.12 . 95" ... 

PROC. N2 1 . 506/94 - EXEcu:;;:_ÃO FISCAL - A.; 
:Ff.ZEWA PUBLICA 00 PJ.IAPA , (Adv . PEDRO 
DE SOOZA). R. : MAOOEL AGUIAR DE OLIVEIRA. 
DESPACl!O: '.'Sim. l·lcp , 11.12 .95". 

PROC. N2 1.675/9S -:- EXEcu:;;:~o FISCAL .,. A.: 
FAZENDA PUBLICA 00 PJIJAPA (Adv . PEDRO 
DE SOUZA) . R.: MARIA DAS GRAÇAS !IJAaiAIJO 
CARDOSO. DESPACHO: "Sim. ~lcp, 12,12,95"·, 

PROC. N2 ·1:539/94 - El)ECUÇÃO FISCAL - A.: 
FAZENDA PÚBLICA DO P.JttAPA (Adv. mro 1E SJ.IZA) 
R, ; JOSÉ TEORco l"IOREIRA,. · . DESPÂlllO: 
"S:lm. 14cp , 12-.12. 95" . 

· PROC. N2 1.27d/94 · - EXEcu:;;:_Ão FISCAL _:A.: 
. ·FAZENDA PUBLICA 00 PJ.IAPA (Adv. PEDRO 

DE SOOZA) . R:: VICENTE NARQUES NErO. 
DESPAO:Kl: "Diga;:; credora. Mcp , 06 .12 .95"· 

PROC. N2 1 . 629/95 - EXECUÇÃO FISCAL -
A:: FAZENDA PUBLICA 00 PMAPÁ (Adv . 
PEDRO DE SOUZA). R.: SÁVIO FERNANDO 
RAJIJOS . DA COSTA. DESP.ÁrnO: "Diga a .credora, 
!4cp , 20,12 , 95". 

PROC·. N2 1.535/94 - EXEcu:;;:_Ão FISCAL - A.: 
FAZENDA PUBLICA 00 AMAPA (Adv . PEDRO 
DE ~), R. : CÉLIO CEZAR GON:;ALVES 
GUIMARAES . DESPACHO: "Sim. Mcp , 12.12 , 95" . 

PROC. N2 1.514/94 - EXECl!ÇÃO FISCAL - A.: 
Ff.ZENDA PUBLICA 00 PJIJAPA (A dv . PEDRO 
DE SOUZA). R.: CARLOS Atx;USTO FERNANDES 
TEIXEIRA. DESPACHO: "Sim . !~cp, 12.12.9511 • 

PROC. N2 1.260/94 - EXECUÇ,ÀO FISC,b.L - A. : 
FAZENDA PUBLICA DO PJIJAPA (Adv- PEDRO 
DE SOOZA) , R, : AL.ÍPIO RIBEIRO !IJARTINS. 
DESPAaiO: "Sim. Mcp , 12 .12 . 95" . 

O PRESENTE EXPEDIENTE SERÁ 
NA FORMA DA LEI E AFIXADO 
COSTUME; DADO E PASSADO 
DE ~IACAPÁ-AP I AOS 
DE JANEJRO 00 ~Lil!mJm:-WJil~~~:~ 
E 1\UVEmA E SEIS. "";fí)~~ 
DE OLIVEIRA A"" 
o DATILCCRAFEI . E EU I 
OIEFE DE SECRETARIA, O SUBS 

3! VARA CÍ~-L E DE FAZENDA PÚBLICA 
. . JUIZ DE D: REITO: RUI GUILHERME V.S. FIIHO 

DIRETOR DE SECRETARIA: CÉLIO A.V.FARIAS 
EXPEDIENTE 00 DIA 03 .01.96 . 
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PARA CI~IA DAS PARI'ES 'E/00 PROCl.JRAlXJIID>' 

PROCESSO Na 2055/95. 
AÇAO: NJRA VO DE INS'I'RlJ.1ENI' 
Reqte: EDIVAIL'O HCMJBCl'lO St>NrA BRÍGIDA 
Adv. Márcio Valério Picanço Rego 
Reqdo : ENA MINEIRO fol:M'EIRO 
DESPA<llO: " D. Cl.Jtt:1ra- se o disposto no art.' 
525 do CPC. ApÓs, ao agravado para contrémi
nutar , no prazo legal. Mcp, 27.12 . 95 ." 

PROCESSO Na 2033/95, 
AÇAO: INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DAOO 
Reqte: RA.DlUNDO ERI DE ARAÚJO BARBOSA 
Adv. Cleusa Amália Von Sharten e outros 
Reqdo: ROSANA MARIA DA SILVA SALES e seu es-

Jjoso AFRÂNIO MAURÍCIO DE VELASQUES 
Adv. Osvaldo Souza de Carrpos 
DESPACHO: "J. A hipÓtese noticiada não se en 
~ regra do § único do art . 336 do c!'C. 
Ademais , o processo esta suspenso em razão• 
do incidente de falsidade suscitado, razão ' 
~las quais, indefiro o pedido. Entretanto t 

há a possibilidade prevista nos arts.846 e ' 
seguintes do CPC, devendo a parte interessa
da buscar a sua pretensão nos moldes ali p~ 
vistos . Int. Mcp, 26.12.95. 

PROCESSO Na 059/91, 
AÇAO: EXECUÇÃO 
Reqte: BANCO ITAÚ S/A 
Adv . Sulanir P. Monassa de Almeida 
Reqdo: A. R. CO>lÉRCIO E REPRESD!'ffiÇÕES LTD/. r 

OOTROS 
DESPACHO: " Diga o exequente. Mcp. 15 .XII .95" 

PROCESSO Na 1776/95 . 
AÇAO: REINTEGRAÇÃO DE PosSE 
Reqte: ARTEMIO DE PINHO 
Adv.Heloisa Helena F. de Menezes(Def .PÚblica) 

Reqdo: JOÃO ALVES CORREIA 
Adv. Kelly Cristina B. de Lima(Def. PÚblica) 
DESPACHO:" J . Diga o autor sobre o pedido de 

prorrogação de prazo fornulado pelos réus. ' 
fo!cp, 21.12.95 . 

PROCESSO Na 027/91. 
AÇAO: EXECUÇÃO 
Reqte: CIA . ITAÚ DE INVFSTilolENfO, CRÉDITO E' 
FINAN::IANENTO 
Adv. Sulémir P . Monassa de Almeida 
Reqdo : A. R. CARVALH01 FRAI'«:ISCO LIMA GOOÇALVES 
e BRASILIANO RODRIGUES 
DESPACHO:" J. Recebi hoje . Sim. Mcp, 20 .12.95" 

PROCESSO Na 1428/94. 
N;ÃO: EXECUÇAO FISCAL 
Reqte: FAZENDA ?ÚBUCA DO MilftPÁ 
Adv. Pedro José de Souza 
Reqdo: AN!'OOIO AUGUSTO DOS PRAZERES MATOS 
DESPACHO: " J. Sim. Arquivem-se provisorianen
te. Hcp, 21.12 .95 . " 

PROCESSO Na 1425/94. 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
ijeqte: FAZENDA ?ÚBUCA DO AMAPÁ 
Adv . Pedro José de Souza 
Reqdo: LOJAS OCONSUL LTDA 
DESPACHO: 11 J. Defiro a StlSpensão por seis me
ses. Mcp, 21.12 . 95. 11 

PROCESSO Na 1875/95, 
AÇÃO: EXECUÇAO FISCAL 
Reqte: FAZENDA PÚBLICA DO AMAPÁ 
At:N . Pedro José de Souza 
Reqdo: TERRAL COOSTRUÇÕES E CCl>lÉRCIO LTDA 
DESPACHO: " J . Defiro a suspensão do processo' 
por seis meses. Ncp, 21.12 . 95 . 11 

PROCESSO Na 1412/94. 
AÇAO: EXECUÇAO FISCAL 
Reqte: FAZENDA PÚBUCA DO AMAPÁ 
Adv. Pedro José de Souza 

Reqdo: a:tlSTRIJI'ORA CARLENE LTDA 
DESPAQ-10: " J. Arquivem-se provisoriamente . 
Mcp, 21.12.95 . " • 

PROCESSO Na 1925/95, 
AÇAO: EXID.JÇAO FORÇADA 
Reqte: MARIA FERREII!A DE OLIVEIRA 
At:N. Et:Naldo de Azevedo Souza 
~s~: MULTI.BOLSA & NEXix:~OS LTDA 

DIÁRIO OFICIAL 

DESPAQ-10:" D. A execução , por ora, •lào aàni
te a penhora, ato processual espec:i :'ico da~ 
execução por quantia certa contra d wedor ' 
solvente, o que não é o caso dos au:;os. Ao ' 
credor para requerer o oue de direi :o. Mcp,' 
26.12.95." 

P~-550 Na 2022/95 . 
AÇÃO: EX!X:u;ÃO FORÇADA 
Reqte: IRACI DA SILVA NASCUlENI'O 
Adv, João de Lima Guerreiro Souza 
Reqdo: SCCITEL TELEFONES LTDA 
Adv. Nauro Xavier de Barros 
DES?ACHO:" J. Deverá a executada prx:eder a ' 
transferência da linha telefÔnica à exequen
te , uma vez que esta é a sua obriga;ão con- ' 
tratual, acrescendo que, conforme a:ordo es
tipulado , a linha a ser transferida deverá ' 
ser instalada no endereço da exeoue1te, uma' 
vez que o prazo estabelecido no I'l •ferido ' 
acordo ( julho/95 ) há nui to se esc XIU. Int. 
Mcp, 21.12, 95 , " 

PROCESSO :Ja 1782/95. 
AÇÃO: COBRANÇA 
Reqte: SALa·!ÃO ALCOUii1BRE & CIA L'llH 
Adv . ~ Apolonho de Oliveira 
Reqdo: JOSÉ RCfliJAl.OO DA SILVA RIBEI~ 
DESPACHO:" R.h . Diga a autora em 48(quarenta 
e oito) horas, pena de arquivamento. rr.cp.07 . 
XII.95." 

O Presente expedient~ será 
publicado na forma da lei · e afixado em lugar 
de costume . Dado e passado nesta cijade de 
Macapá, aos três dias do mês de jamiro de 

mil novecentos e noven~ e~seis l 
• ~(t~-z.-..-.. 

CELIO Alr..USTQ VI FAR [AS 

- Chefe de Se9retaria -

sm.tmA VARA CRIMINAL 

~Nil.6a>/95 
EDITAL DE crrN;i/J -PRAZO 15 (~I DIAS. 

DE : MAURÍCIO OORDEJR) IX.IAR'IE, 
conhecido por "Ki l" , brasi
leiro, solteiro, ajudante 
de pedreiro, 20 anos. de 
idade, filho de Mauricio 
Rosa Duarte e de wia Ira
cema Cordeiro Dua'te, tendo 
como Último enderlço conhe
cido sito na Av. Anhangue
ra, na 1508, bai1·ro do Bu
ri tizal, nesta Cidade , 
atualmente em lugll' incerto 
e não sabido. 

FINALIDADE : Ci~ão para def~ 1de!:'-se na 
Açi!O Penal em t.ra1!1ite neste 
Jyizo, t:~roposta pllo Minis
terio Publico Est ldual, por 
infração oo art. l5S, § 4a, 
IV, do CPB, bem q :mo CaJl)a
recer a este Juüo no dia 
02/02/96 , às 09:3)hs, a fim 
de ser interrcgs:lo e res
ponder aos demais termos do 
ProcessoCrime a: ima mer.
cionado, sob pena de reve -
lia. 

SEDE 00 JUÍZO : FÓrun de Macapá, 21 Vara 
Criminal , sito a Av. Fab, 
ni 1737, Centro . 

~;~"· 
Am'CMO A. COILARES 
Juiz de Direito A.Dd.liar 

SEXl.HlA. VARA CRIMINAL 

l'RX:ESSO-CRD€ Ni 1. 731/95 
IDrrAL IE CITJoCÃO -PRAZO 15 (~~) DIAS. 

: II&K) CARV.AIH> lXX5 SANIOO, 
brasileiro, sol ;eiro, me
cânico, filho ole Antônio 
Serafim dos Santos e de 
Maria Qui téria ce carvalho 
Santos, tendo c:mo ultimo 
endereço conhec:do sito à 
Av. Feliciano Ccelho, 751 , 
bairro do Trem, atualmente 
em lugar incertc e não sa
bido. 

SEDE 00 JUÍZO 

Pjg.il 

: Ci~ para defenderse na 
Açijo Penal em trân1 te neste 
Jyizo, l)roposta pelo Minis
terio Publico Estadual, por 
infração ao art. 155, §4a, 
II, do CPB, bem caro carpa
recer a este Juizo no dia 
02/02/96, às 08:3l'ls, a fim 
de ser interrogado e res
pcn:ler aos demais tei'IOOs do 
Processo - Crime acima men
cia18do, sob pena de reve
lia. 

: FÓrun de MacapáJ 21 Vara 
Criminal, sito a Av. Fab, 
1737, Centro. 

sm.tn\ VARA CIUMINAL 

~ Ni 1.672/95 
EDITAL IE crrNjkJ -PRAZO 15 (~) DIAS. 
IE : AilEHE'MElEIJO) JJJ«<J!, co-

ri'lecido por "Goiano" , b~ 
sileiro, solteiro, meca
nico, com 33 anos de idade, 
filho de Adenor Bonifácio 
Medeiros e de Fátima Moura 
de Medeiros, tendo cano Úl
timo endereço cophecido,si
to na, Rua Macapa, 90, Area 
Portuaria, Santana , neste 
Estado e sn.vro CEZAR Mm
DES BAIA, brasileiro, sol
teiro , sem profissão defi
nida, com 26 anos de idade, 
filho de Alcides Mendes 
Baia e Améua Cruto Baia, 
tendo caro Último endereço 
conhecido o Hotel Santa Ri
ta, Santana, neste Estado, 
arbos atlJa!!nente em lugar 
incerto e nao sabido. 

FINALillADE : Citação para defenderem-
se na Ação Penal , em 
trâmite neste J~zo, 
proposta pelo Ministerio 
Publico Estadual, por 
infração ao art . 171, 
c/c 29 do CPB, bem caro 
CCJ)Parecerem a este 
~u.izo no dia 02/02/96, 
as 08 :OOhs, a fim de 
serem interrogados e 
responderem aos d,emais 
tei'IOOs do Processo-Crime 
acj,ma. mencionado, sob 
pena de revelia. 

SEDE 00 JUÍZO : FÓrun, de Macapá, 21 
Vara Criminal, sito a Av. 
Fab, ni 1737, Centro. 

sm.tn\ VARA CIUMINAL 

~ Ni 1.673/95 
EDITAL DE crrN;i/J -PRAZO 15 (~) DIAS. 

DE : JCBJÉ; rnlREIRA DE ARAÚJO, 
brasileiro, solteiro, co
merciante, 30 anos de ida
de , filho de Severino Au
gusto de Araujo e de Celes
tina Ferreir;a de Oliveira, 
tendo caro ultimo endereço 
c9nhecido si to na Av. Padre 
Julio Maria Larbaerd, na 
307, Apti 27 , a1 tos, nesta 
Cidade, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. 

: Citação para defender-se na 
Açijo Penal em trâni te neste 
Jyl.zo, l)roposta pelo Minis
terio fublico Estadual, por 
infraçao oo art. 129, § 6Q, 
do CPB, bem caro caroarecer 
a este Juizo no dia 
05/02/96, às 09:0Chs, a fim 
de ser interrogado e res
ponder aos demais tei'IOOs do 
ProcessoCrime acima onen
cionado, sob pena de reve
lia. 

• r 

·.· 
' I 



M~~pá, 06.01.96 

SEDE 00 JUÍZO. FÓrum de Macapá_, 2~ Vara 
Crirnihal, si to a Av. Fab, 
n2 1737, Centro. 

t4acapá. 03/01/1.996. 
~~ 
~LLIIRES 
Ju:i.z de Direito Auxiliar 

VARA 00 TRIBUNAL 00 JÚRI 
C<NARCA DE MACAPÁ 

EDI'):'AL DE CI'l'AÇÃO 
(praz,o de 15 dias) 

:DE: EDIEI..SOO RICAROO. DA CCN:;EIÇÃO SILVA, 
brasileiro, solteil'C', pedreiro, filho 
de Maria ~as Graças da Conceição Silva, 
residente a Av. Cora de Carvalho, n2 
3140, Bairro Santa Rita, nesta cidade, 
atualmente em lugar incerto e não sábido. 
FINALIDApE: 9omparecer para interrogatÓrio 
designado para o dia 24 de janeiro de 
1996, às 08 :00 horas, sob pena de revelia, 
promover sua defesa e ser notificados 
dos ulteriores termos do Processo n2 
640/95 , em que foi denunciado pelo Ministé
rio PÚblico, · cdmo·· incurso nas penas · 
do art. 121, § 2º , I, III e IV, c/c 
art. 29, todos do CRB. 
SEDE DO JUÍZO: FÓrum je Macapá, sito 
à Av. Fab, n2 1737, bairro Santa Ri ta. 
Fone (223-5055 - Ramal-2L1) . 

. Juiz de Direi to 

VARA DO 1'RIBUNAL 00 JÚRI 
CCMARCA DE MACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo de 15 dias) 

DE: 1'/ILLIAN JEFFERSON DE MELO OLÍMPIO, 
brasileiro, solteiro, açougueiro, filho 
de Francisco de Souza OlÍmpio e de Dalvina 
Alves de Melo, residente a rua Professor 
Tostes, nº 1140, atualmente em lugar 
i ncerto e não sabido. 
FINALIDADE: comparecer para interrogatÓrio 
designado para ·o dia 24 de janeiro de 
1996, às 08:30 horas, sob pena de revelia, 
promover sua defesa e ser notificacto 
dos ulteriores terinos do Processo n2 

· 641/95 , em que foi denunciado pelo ~1inisté
rio PÚblico, como incurso nas penas do 
art. 121, caput, c/c art. 29, do CPB. 
SEDE 00 JUÍZO: FÓrum de ~1acaoá, sito 
à Av. Fab , n2 1737, bairro S~ta Rita. 
Fone (223-5055 - Ramal-241). 

sº-f i ~h 
Conforme Nonr.a Est a ttJd r in da 

Lei nÍ? 8 .90Gj9a , Torno p~blico qu't, requereu 
inscrição DEF"IliJITIVA 1 no ();adro de Mvogadcs • 
da Ordem dos Advogados "do 3rasil., Se ccional • 
do Es tado do Amapá , o Bacharel JOSÉ CRISTOVÃC 
D.~ SILVA ~:ESQU,ITA. 

Ma~p..Í-.~P , oa de jimeiro/95. 

~dtO}.,,Q 
P:ulde11te ~ 1 AP 11• 174 

DIÁRIO OFICIAL 

CONVOCAÇÃO 
Partido Popular Socialista PPS/AP 

com base no Artigo 18 - § 12 de seu Es 
ta~o, Convoca os Membros do Diret6 : 
rio Regional, para uma ·Reunião Extraor 
dinaria, à ser realizada em 'sua séde õ 
Municipal 'Provisória, em·Macapá, sito' 
av. Salgado Filho, 12021 no dia 15 de 
janeiro de 1996, a partir das 19:00 H. 
pa:ra deliberar a seguinte PAUTA : 

lQ Proposta para Distituição do Di
retório e Comissão Executiva ~hmicipal 
de Santana'- Amapi. 

2Q E o q~e ouver • 

Macapá, 02 janeiro de 96. 

J/,.,fr>t«/ ~~o~~ . 
Valmes Simões Prado 
Pres, Diretorio Reg. PFS

_Amapá • 

Partido Popular Soeia+ista - PFS-
AP., atraves de seu presidente abaixo
assinado, · com base" o que confere o A~ 
tigo 21 - §único do Es~a~to do Parti- · 
do : 

Resolve, 

lQ Npmear o sr, JOS~ LÚCIO BATISTA 
para assessoriar o ·partido na região 
Norte do Estado do Amapá • 

29 A a rêa de atuação compreendendo os 
mmicipios de Fer+eim Gomes, Tartaru
galzinho , Pracuuba, Amapá, Calçoene - e 
Oiapoque, todos no Est ado do Amapá, 

Macapá 2 de janeiro de 19961 

~~~~~ 
Valmes Simões Prado 
Presl, Dir. Reg. PFS/AP, 

I 

Proposta do Pahido Popular Socialista! 
Para as Eleiçõ~s de 1996. 

.Com desdobramehto da analise ·de conjUD:, 
tu:ra , a discut são sobre as eleições de 
1996 - Destac a :omplexidade. que as 
mesmas ·aprese ta:rao, na medida que os 

· riomes de candidatos a candidatos a pr,g 
feito e vereádores em todos os munici
Eios do Estado.' - I sso colocara · em 
cont:rapo~to entre coligação induzi~as' . 
por uma prioridade ao executivo e a a- · 
presentação de Uma. candidatura própria· 
a prefeito, determinando qrande delicª. 
deza .na construç~o de alianças que pe~ 
mitam viabilizar o PPS em seu projeto' 
estrategico , democratico e sociali sta. 
Embom, · concretament e, a discuÇão del 
alianças vá tocar no apoio ou oposição 
a o governador, dr. JOÃO ALBERTO CAPIB~ 
RIBE,· não -será, a participação ou opos~ 
ção aos prefeitos que ira defini-las , 
mas as propostas ·politicas ll programa
ticas do Partido. - 0 critério funda-

·mental para definação dessas alianças, 
mesmo considerada as"· peéularidades l o
cais, será a negociação de um programa 
mínimo com forças democraticas, pro 
gressistas e de esquerda, conforme já 
apontada nos documentos e discussão in 
"terna do partido. -O fato de sermos' 
legitimamente um partido eleitoralmen
te nacional é uma vantagem que não po
de nem deve ser subestimada sequer em 
negociações políticas .locais ou nacio- . 
nais , porém, não · fica descartada a con 
dição de conversação, o partido est á •; 
aberto ao dialago éom todos os segui;._! , 
mentes políticos do Amapi • , 

Saudações Socialistas 

'/~~ <:h~ez; fJ4 
Valmes"Simões Prado 
Pres, Reg. PPS/AP. 

lll 
EmAL DE CONVOCAÇAO Di ASSE~BL!iA GERAL EXTRJ.ORD!NARlA. 

O P:esidente do S!ND. DOS nAB . NO COM. DO . ESTADO DO 
AKAPA, usando de suas atribUi~oões que lhe são coníeridas I 
(e!o Art. !9o. Letra B, do Esta:uto Social do Sindicato, 
con·1oca todos os associados ec p!eno gozo de seus direitos 

1 • '' · siniicais, para uta reunião de Assenbléia Geral E~traordl - , . 

Pég. 10 I 

~!ria a m m!izada no dia 12 de Jmiro de 1996,!8 19:00 
~:ras et la. Convccaçio co= o ~ioieo de 2/3 dos Amciedo&, 
J: às !9:~0 :om e~ 2a . convocaçio co~ qualquer nbero de 
!mciaios presentes na sede so:ia! do Sindicato sito b. 
!mm Cmão Hms, 6H- B. centra l-Macapá, pm dellbe
:a:eo solre a seguinte Orde~ do Dia : • 
;, éei:,r: io Edi:a: de Comcação: 
j ) A!:o:a;i: ia da:e bm dos lrabalhadores no Cotercio do 

:stad: i: .\:apá do dia 01 de ~a!o ' para diaOl d ~ abril: 
c) ~i s:~ rcàc e aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho 

ji !!eb:ada ~ela d!retc:ie do ~ir.Cicato relativa eo Ano 
~S/97, pm e~cac i ~r.a~ento aos sindicatos patronais para 
S!:a cp;eciacã:; e pcs~~:!o: aprovasão; . 

::~ .\utc~iza:ào a 9i~etorla pm iaw o Acordo Coletivo 1 
· ; c.c:c Jos Si~cica tos Patro~ais e susc:tar o Dissldlo Co· 

:e~:vv Ce ;:a~a!~c ; 

~ ; :::~crõâ: e a~~ova,ão do !~ele! de reiJuste de ce'tegoril 
i:s res::~os da Comnçào de 9~/96. 

• · 05 de Jane!ro de 1996. 

Silva 

., . 
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 s, casar: ALAN KLEBER QUEIROZ NASCIMENTO e 
PATRICIA DO SOCORRO NUNES CAMARÃO. 

Ele é filho de Raimunda Queiroz Nascimento. 
· Ela é" f~ha de Domingos da Silva Camarão e de Alegria 

t)lunes Camarão. 
. Que"ll souber de qualquer impedimento legal que os Iniba 

de casar um com o outro, acuse-os na forma da lei. 
Macapá, 04 de janeiro de 1996 ·. 

Bel' LÚCIA M' SENA DE AlMEIDA
, Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O O"icial do Cartório Civil de Casamento desta cidade de 
Macapá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed·. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: CHARLES MARCELO DE SOUSA 
COUTINHO e MARCIANA ALVES DE OLIVEIRA 

Ele é filho de Francisco de Assis Braga Coutinho e'de 
Reneide de Sousa Coutinho. 

Ela é filha de Jorge Alves de Oliveira e de Aurora 
Felizardo de Oliveira. 

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

PMacapá, 26 de dezembro de 1995 
Bel' LÚCIA M0 SENA OE ALMEIDA 

Escrevente Autorizada 

. CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficial do Cartório Civil de Casamento desta cidade de 
Macapá-Cap. do Est. d~ Amapá-Rep. Fed. do.Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: OBEDE DA COSTA LEITE e SÔNIA MARIA 
DOS SANTOS GALVÃO. 

Ele é filho de lracenil da R_ ocha Leite .e de Júlia da p osta 
Leite. 

Ela é filha de Maria do Socorro dos Santos Ga l~ão. 
. Quem souber de qualquer impedimento legal que os Iniba 
de casar um com o outro, acuse-os na forma da lei. 

Macapá, 25 de outubro de 199.5 
. Bef•·LúCIA M' SENA DE"ALMEIDA 

Escrevente Autorizada 

F""-----:-----.~-....;._,._,:_.....,·· \ 
Prefeitull'a~, Câmaras ·e . 
_;Órgãos MlÍnici_p~_is 
~~======~~--~~ 

Prefeitura de Maca pá. 

RATIFICO· 

ASSUNTO: o·ispensa de Licitação-Lei 8.666/93 
FAVORECIOO: Dr. HUGO LAÉRCIO AZEVElXl DA SILVA 
UNIDADE A!lt!INISTRATIVA: Secretaria Mlmici pal 

de Ação Comunitária - SEMAC 
VAIDR: R$ 1.000,00 . 

Senhor Prefeito: 
./ -
A presente Justificativa, é emt 

vi rtude do quadro de saúde que se encontra a 
servid~ra ELIETE DA SILVA PICANÇO, lotada na1 

Secretaria Mlmicipal de Administração-sEMAD 
sem recursos financeiros para cobrir despesas 
hospitalares, a "qual encontra-se hospitalizada 
,na CÜnica~ Oll"\()S, lC?C_a],izada 1)8. Av. Gene~ 

' i 



Macapé, 08.01.96 

Üssim::l Deodoro, 869 - BELÉli./PA. 
A despesa acima citada, foi ut~ 

liza.da para não cooproneter a saúde da servidQ 
ra, enquadrando-se nos termos do Art. 24, inc.!_ 
so IV, da Lei 8.666/93. 

Por isso, solicitaloos a Vossa 
Excelência, que ratifique a presente Justifica 
tiva, mandando publicar no Diário Oficial , nos 
tenoos do Art. 26, do mesrro Diploma Legal . 

Macapá-AP, 13 de dezembro de 1995 

'lnMl DE JUSTmCATIVA 

RATIFICX> 

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação- Lei nR 
8.666/93 

EM'RESA ADJUDICADA: VARIG SiA - 'fJ..U;PD IJnA 
RIO GRANDENSE 

tmDADE AIMINISTRATIVA: Coordenadoria ~h.lnici 

pal da CUltura - CCX>OJLT 
VAJ.OO: R$ 5. 307, 77 

Senhor Prefe:to: 

A presente Justificativa, refe 
re-se ao custeio de despesas cem passagens ~ 
reas, para atendimento dos deslocamentos · de 
servidores à serviço em outras Unidades Feder~ 
das, bem ccrno, ao atendimen~o à programação de 
Assistência Social, que o Poder PÚblico Munic.!_ 
pal ( SEMAC) , empreende para as pessoas care!l 
tes e nos casos de emergência, ccrrprovada, cem 
o estudo do Caso Social, CCIIl a concessão de 
passagens aéreas, cujo valo:- a Eirpenhar é de 
R$ 5.307,77 (Cinco Mil Trezentos e Sete Reais 
e Setenta e Sete Centavos), em favor da Emp~· 

sa aoima citada. 
A despesa acima mencionada, faz

-se necessário objetivando atender aos interes 
ses pÚblicos sociais da Aànin.istração do MLirÍi 
clpio de Macapá, sendo imprescindivel, a utill 
zação da Empresa VARIG S/A, Única atuando nÕ 
ramo neste Estado, enquadra~do-se perfeitame!} 
te nos termos do Art. 25, i:1ciso I, da Lei nR 
8.666/93. 

Por isso, solicitamos a Vossa 
Excelência, que ratifique a presente Justifica 
tiva, mandando publicar no Diário Oficial, nos 
termos do Art. 26, do mesmo Diploma Legal. 

Macapá-AP, 14 de ~rode 1995 

±(éc/)~c~ c M4 G. UJ AL1)EHro T !o o 
so:Jt..'o,o 

Coordenador/C<M:ULT-Et~ do CCIACW 
• w;~;;J~..:::J,$1-

TERMO DE JUSUIFICATIVA 

Prefeito de Macapá 

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação-Lei nR 
8.666/93 

~ ADJUDICADA: ESTRELA DE OURO LTDA 
lNIIWlE AI'MINIS'mATIVA: Coordenadoria Munici 

pal da CUltura - OOOJLT 
VAUE: R$ 13.295,04 

SUttnetemos a superior considera 
ção do ExmR . Sr. Prefeito ~h.lnicipal de Macapá~ 
a Justificação abaixo, para efeito de ratifica 
ção, referente ao pagamento no valor de Ri 
13.295,04 (Treze Mil Duzentos e Noventa e Cin 
co Reais e Quatro Centavos), em favor da nnnã 
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acima citada, objetivando o paganent) de t~ 
porte terrestre , para as pessoas carentes de 
Macapá para os ~clpios interioran)S do Esta 
do do Amapá, confonne autorização e ficha So 
cio-Econânica, considerando a comer:ializaçãÕ 
dos mesmos pela respectiva El'l1:>resa, inviável a 
ccrrpetição para a realização de Licitação fi! 
blica, podendo assim, ser adquirido 35 pas~ 

gens diretamente com Inexigibilidade de Licita 
ção PÚblica, nos termos do caput do d.rt . 25 ~ 
inciso I da Lei 8. 666/93. 

Assim sendo, solicite a Vossa 
Excelência, que ratifique a presente Justific~ 
tiva, mandando publicar na Imprensa )ficial no 
prazo de 05 (cinco) dias , de acÔrdo :em o Art. 
26, do mesrro Diploma Legal . 

Macapá-AP, 13 de dezembro de l995 

i~/-W!f'~ S;; GUEDES 
Coordenad r/CCMCULT-PMM 

TEIM) DE JUSTIFICATIVA 

h_/ 1;_ {,h-
~· (( 

t·, .f·!' · "' 7<- ' ·-'H.=.:~-'-'---
JOÂO BOSCO PAFiú.EO PAES 

Prefeito de Macapá 

~: Inexigibilidade de Licitação-Lei nR 
8.666/93 

EloiPliD5A ADJUDICADA: Sindica!o .daS. ~~resas de 
Transportes do Amapa - SETAP 

UNIDADE AIMINIS'I'RATIVA: Coordenadoria Municipal 
da CUltura- Cct-K:ULT 

VAUE: R$ 3.840,00 

Submetemos à superior considerç 
ção do ExmR. Sr. Prefeito Municipal je· l~acapá~ 
a Justificação abaixo, para efeito de ratifica 
ção, referente ao pagamento nv valor de R$ 
3.840,00 (Três Mil Oitocentos e Quar!nta Reais) 
em favor da firma acima citada, obje;ivando o 
pagamento de vales- transportes , para os meses 
de Novembro e Dezembroj95. 

Tendo ~ vista a nece ;sidade da , 
concessão de vales-transportes para .20 ( cento 
e vinte) adolescentes do Projeto Ini:iação ao 
Mercado de Trabalho e, considerando jUe a comer 
cialização dos mesmos é feita pelo respectivÕ 
Sindicato, concessionário do serviço de trans 
porte coletivo, torr4-se inviável a ccrrpetiçãõ 
para a realização de Licitação pÚblio:a, podendo 
assim, ser adquirido os vales-transportes dire 
tamente com Inexigibilidade de Licitnção PÚbli 
ca, nos termos do caput do Art. 25 , .nciso I da 
Lei 8.666/93. 

Assim sendo, 'solicito a Vossa Ex 
celência, que ratifique a presente .rustificati 
va, manda1do publicar na lJTprensa Of .cial, no 
prazo de 05 (cinco) dias, de acÔrdo o:om o Art . 
26, do mesmo Diploma Legal . 

Macapá-AP, 13 de dezembro de .995 

WIZ ALBERTO COSTA GUEDES 
Coordenador/Ca-K:ULT-PMM 

Prefeitura Municipal ~~ 
deAmaparí A 

LEI NR 014/93-PMPBA - 04/DEZ/1.995 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AJ!APARÍ-AP , 
faço saber que a CÂMARA MUNIC: PAL DE A
MAPARÍ aprova, e eu MARIA DO SOCORRO PE
LAES DOS SANTOS prefeita Munic ipal de A 
mapari,sanciono a seguinte LE: . -

ART . IR Fica instituido o CÓdigo de 
Postura do Municip1o de Amapad,na for
ma que dispoe esta LEI. 

ART. 2R Revoga- se as disp<·siçoes err 
contrário 

ART 3R Esta LEI entra em vigor na 

Pég.11 

data da sua assinatura. 

GABINETE DA PREFEITURA MUNICH'Ai. J'E A
MAPARÍ,em 04 de feverreiro de 1.994 

LEI Ng 015/93-PMPBA de 04/FEV/1 .995 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPARÍ,fa
ço saber que a Câmara Municipal de Pe -
dra Branca do Amapari aprova e eu MARIA 
DO SOCORRO PELAES DOS SANTOS , Prefeita 
Municipal,sanciono a seguinte LEI . 

ART.1R Criação da LEI 015/93-PMPBA , 
que dispoe sobre o Sistema Tributário 
do Municipio de Amapari . 

ART.2R Esta.lei tem denominação de 

t

Cogigo Tributario do Municipio de Ama
ari" 

ART.3REsta LEI entra em v1gor a par
ir de sua assinatura . 

j AR!.4RRevogadas as disposiçoes em 
contrario. 

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMA 
PARÍ,em 04 de Fevereiro de 1.994 -

• .,,. ~~~ •• ~4~111 
~-t~• •• My" •• .,,.,•~•rt 
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LEI NR 017/94- PMPBA de 04/FEV/1 . 994 

O PREFEITO DO MUNICIPIO D~ AMAPARÍ , 
faço saber que a câmara Municipal de Pe 
dra Branca do Amapari aprova e eu sanei 
ono a seguinte LEI. -

ART. lR Criação da LEI nt02/94- P~~ 
~ue d;spoe sobre o Estatuto do Magisté
rio Publico M~nicipal,do Municipio de A 
napari e da o~tras providências. -

ART. 2R Esta LEI entra em vigor apar 
tir de sua assinatura e pÚblicação . -

AR! . 3t Revogada as disposiçoes em 
contrario 

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMAPARÍ. 

.LEI NR 018/93-PMPBA de 04 de Fev de 95 . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPAAI, 

f~ço saber que a Câmara Municipal de 

Pedra Branca do Amapari, aprova e eu 

MARIA DO SOCORRO PELAES DOS SANTOS, 

Prefeita l~unicipal , sanciono a segui!!' 

te Lei . 

Art. 11 - Cria9ão da Lei Munic.!_' 

pal 018/93-P~~ dá criação no Munic.!_ 

pio dos Direitos da Crianças e do Ado 

lecentes, assim como do Conselho Tute 

lar que vão sobre a Politiaa e Progr~ 

mas voltados para criança e adolecente 

Art. 21 - Esta Lei entra em vi 

gor apartir de sua assinatura e Publi 

caçao. 

Art. 31 - Revogadas as dispos.!_ ' 

çoes em cont:-ario . 

GABINTE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA 

BRANCA DO AMAPARI, em 04 de Fev de 1. 
995 . 

'ac..l. ~ ~ •• &~,, 
:::a'!~~~~~!~o•rl 
· nt" . OM ••Y yaa . "" 

LEI NR 030/95- PMPBA DE Oo DE MAR DE 1. 
995 . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPARI, 

faço saber que a Câmara Municipal de 

Pedra Branca do Amapari", aprova e eu 

MARIA DO SOCORRO PELAES DOS SANTOS, ' 
sanciono a seguiote Lei. 

Art. 11 - Fica instituido o Reg! 

' ·' 



· Macapá, 08.01 .96 

me· Jurídico dos funcionarias da Pre -

feitura Municipal de Pedra Branca do' 

Amapari, e da outras provi dências etc 

Ar t . . 22 _; Esta Lei entra em vi 
gor na data óes sua aprovação 'e publ! 
cação , assim como revoga a Lei n2 004 
/93-P~!PBA. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 
DE PEDRA ' BRANCA DO AMAPARI , em 06 de , 
11arço de 1995 . 

LEI N2 035/95-PMPBA de 13 de jul de 1. 
995. 

O ~REFEITO MUNICIPAL DE AMAPARI, 

faço saber que a Câmara l1unici pal de 

Pedra Branca do Amapari , aprovae e eu 

!~IA DOSOCORRO PELAES DOS SANTOS, 1 

sanciono a segu imte Lei : 

ART . 12 - Fica criado o Conselho 
Nun icipal de Defesa do Meio Ambient e

CONDENA , orgão consultivo e de asse~' 
so.ramento da Prefeitura !1unicipal de 

Pedra Branca do Amapari , em questõe s ' 

referentes ao equilibrio ecoligico e 

ao combate às agressões ambientais em 
toda a ~rea do Município. 

ARRT . 22 ~ Est a Lei entra em vi 

gor na ·da5a de sua assinatura . 

AR'r . 32 - Revogam- se as 'diSPQ' 
siçÕes em contrario . 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 'DE PEDR 

BRANCA DOA!o!APARI , -em 13 de jul de 1. 99~ 

LEI N2 034/95-PMPBA de 04/ JÚL/1. 995 . 

. O PREFEITO MUNICIPAL DE Ai.w>ARÍ ~fa· · 
ça saber que a câmara Municipal": de pe -
dra Branca Do Amapari,aprova e EU MARIA 
DO SOCORRO PELAES DOS SANTOS,sanciono a 
seguinte lei: 

ART. 12 F ie~ criado o conselho Muni · 
cipal de SaÚde, Orgão consul tivo e asses 
sor'amento da Prefeitura : i1unicipal de Pe ' 
dra Branca do Amapari ,questoes referen: 
~e ao Controle Social sobre Politica e 
~tividades envo!vidas com a seguridade 
eocial e Promoçao de qualidade de vida 
til a população Amapariense . 

ART . 22 Esta LEI ent r a em vigor na 
data da lsua aprovação e assinatura. 

ART . 32 Revoga-se as disposiçoes err. 
contrário 

1 GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PE-' 
DRA BRAIICA DO AMAPARÍ ,em 04 DE JULHO DE 
1. 995 l 

LEI N2 036/95-PMPBA DE 26 OUT DE }. ~95 
' 

el PREFEITO MUNICIPAJ, DE A~IAl'ARI, 

faço saber que a câmara lolunicipal de ' 

Pedra Branca do Amapari, aprova e e~.: 

~ffiRIA DO SOCORRO PELAES DOS S.~TOS, sa~ 

ciono a seguinte Lei: 

Art. 12 - Fica instituído o 

do Municipal de SaÚde, que tem por ob 
jetivo criar condiçÕes fi nanceiras e ' 
de gerência dos r ecursos destinados ao 
desenvolvimento das ações de SaÚde,exe 

_-;:-J 
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cutadas ou 'cobrdenadas pela SecretàriE> 
de SaÚde. 

Art . 22 - Esta Lei entra em ' vi 

gor na data de sua assinatura. 

Art ... 32 - Revogam-se as dispos! 
ções em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PE 

DRA BRANCA DO AMAPARI, em 26 de Out de 
1. 995. 

Lei n!! 037/95-PMPBA de 21 de .dezembro 
de 1995 

'A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA 
BRANCA 00 AMAP.ARI. 
Faço sab~r que a Câmara 1:unicipal de 
Pedra Branca do · Am.apari, aprova e eu 

· a~ciono ~ s~~n~~ Lei. 

T1Tu;LO I 
DISPOSIÇOES .C0!4UNS 

CAP1TUL01 tllf!CO 

Art. 12 - o Orçamento-Programa ' 
do Município de ·~ed:ta ·Brtl.i"'lca d.o iJnap! 
ri, para o Exercí'cio hnanceiro de 1, 
996, est~a a Receita em •. .. .•• .•. • 
R$-1.454.2oo,oo (Hum 11ilhao, Quatro
centos e Cinquenta e Quatro Mil e ~ 
zentos Redis}, e :fi~a -. S: despesa· em ' 

igu.a.l 'v~l~~ .. pe~faz~~~o wn · .· pe~fei to 
equilibrio orçi!LO.entarJ.o1 corapreenõ,en.-
do: . . 
. 1 - dRÇ.AMEfiTO" FISCAL E ORÇAMENTO 
:PA. SIDURdADE SOCIAL·, 'dos Poderes do 

'-: 1#unicípio de Amapari; . Órgãos e. entid,! 
· das .da AdmÜlistraça,o. Diveta.,. de aco!: 
.·~'do . com a éohstituiçã~ Federal e nossa 
. ta i Órgímict . · . 

'.. I ~tTULO II 
DA: ~TilliATIVA DA RECEITA 

· . · CAPlTULO I ' . · · 
· bA R::!:eEia!A TOTAL' 

' ' 
A_rt. 2k.-·A ·Recei ~,· Tota:l 'do M~ 

!.~-~-~1?1?~ d_e ~edi-a ~ranca do Amapari, e.2, 
·,,'!i,é!r.*.S,tJ.m~àd!l. no· total de ..•.. . ...•..•• 

.. ;R~ .. ~·.4?4. 20'0; óO(Hum Milhão, Quatrocey 
toli e·:C,;I,Jlquenta:· e ·Quatro mil e Duzen 

. tos R9.ais), ·· e será a·rrecaqada . obed.!l. 
· cenaó. ós· seguintes desdobramentos. · 

. ·SEÇIO I 
DA DISTRIEUIQXO DA RECEITA 
Art. 32 -A Receita será arreca

daq!l, na forma da Legislação em vigor 
e será realizada nos Programas e PrQ 
jetós con5tan~es no Orçamento-Pro~.' 
ma, e obedecerá o seguinte desdobra
·mento: 
1 - RECEITA RS % 
1.1-REC~CORREN, 1.034. 200,00 71,12 
1.1.1-Rec.Trib. 35.ooo,oo 2,41 
1.1.2-Rec.Pat. 10,0001 00' 0,69 
1.1. 3-Trans .Cor. 984. 200,00 67,68 
1 .1.4-0ut.Rec.Cor. 5.0001 00 0;34 

1.2-REC, CAPITAL · 420.0001 00 28,88 
1. 2.1-Transf.Cap. 420.0001 00 28,88 

TOTAL 1 ,454.2001 00 100,00 

CA.PlTULO II 
DA FI.XAÇIO DA DESPl'SA 

SEÇ!O I 
DA DESPESA TOTAL 

Art. 42· - A despesa total á f1 
:x:adil1 pelo mesmo .. valor da Receita, 1 

tendo e eu valor orçado em:· 
I - ORÇAMENTO FISCAL 

R$-1,141.158,00(hum milhão, cento e 
quarenta e um mil e oen.to e cinq,uen
ta. !! o~ to reais) 

Pág.12 

.. · II ~ ORÇAMENTO DA S:mURIÍi!DE S.Q. i 
CIAL, R$-313.042; 00 (trezentos e tr-2 
ze mil e quarenta e dois reais) , e 
sua realizaçao obedeoerá os seBUiB 
tes desdobramentos: · 
I - DESP, P/YONC RA 'f> 
01-LEGISL. 290.600100 191 98 
03-ADM.E PLAN. 464.648100 311 95 
04-AGRICULTURA. 160.860,00 111 06 
08-Eriuc.ctr.LT. 363.550,00 25,00 
09-ENERG.REC. M. 27.0001 00 1,86 
13-BAUDE E SAN. 48,000,00 3,30 
15-ASSIST .PREV ,,, 87 . 542;-00 61 02 
16- TRANSPORTE 12.000,00 0, 63 

TOTAL i.454.2001 00 .lOO,ÇO 

II - DESP P/ CAT,EcON, RS f. 
Desp.Correntes 1,015.200,00 69,81 
-Desp.Custeio 995.658,00 68,47 
-Transf.Cor. 19:542,00 1,34 
D:ESP.DE CAP. 439.000,"00 30,19 
-Invest. 439 .000,00 30,19 

TOTAL 1 •. 454.200, 00 100,00 

III-DÉsPEsAS POR .PODERES 

3.l~POD.LEGISL . 

-câmara Muni c. 
3.2-PODER EXEC. · 
-Gab.Pref. 
-DAPF 
-DODUMA. · 
-DECEJJ 
-IISAS 
- DAGA 

290.600,00 
290.600,00 

1. 1Ç3.600,00 
22,000,00 

258,542,00 
140.148,00 
363 ~ 550,00 
218.500,00 
160.86Q1 00 

19,98 
19,98 
80,02 
1,51 

17,78 
9,64 

25,00 
15,03 . 
11,06 

TOTAL ' 1,454.200,00 100,00 

. ' 
CAPITULO III / ' .. 

DA ·AUTORIZAÇAO PARA ABERTURA 
DE. CRJIDITOS I . 

Art. 5Q Fica 'o Poder Executivo' 
autorizado a: 

'I~ Tomar medidas para . ajustar 
os dispêndio·s ao · efe·tivo corriportame;!! 
to da Re'ceita e Despee.e:, ·àfi~:~ ~e - · s~ 
obter na execuçao o equilib~io orç!! 
mentário ·. :' : . 

: II · - A' Transposiçào ou o. Reml!.n.!!. 
jamento d.e recursos de· uma categoria 

.de progralllaçsio para outro, ou de . um 
órgão para outro, estabelecendo. os 
Projetos ·e Atividades, prioritários' 
para o Alunicipio de. Pedra. Bra."lca do 
Amapari , · 
· III -Abrir crédito Suplementar 
no decorrer do Exercício · Financeiro 
de 1. 996, até ·p l:l.mi te de 30:$ ( · tríy 
ta · por cento '), de cada dotação. fi:Jtã ' 
da nesta Lei, ·doe Orçamentos Fiscal 1 

e Seguridade Social com a finalidade 
de atender a Execução Orçamentária ' 
utilizando como recurso de disponibi 
.1idades caracterizadas no item IIl1 
§ 12 do Artigo 42 da Lei Federal n2 
4.320 da 17.03.64, e alterações po!!, 
teriores, · 

T!TULO III · 
DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 62 - Ficam ·aprovados os 
Quadros de Detalhamento de Despesa 
dos Órgãos, da Prefeitura Municipal 
de Pedra Branca do Arnapari, oonstan~ 

tes do Orçamento-Programa. 

Art. 7Q - Esta Lei entrará em 
vigor, quando da sua aprovação e p~ . 
blioaçao, e seu efeito será contado 
a partir de 12 de janeiro de 1.996. 

'Art. 82 - Revogam-se as dispo~ 
siçõee em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 
PEDRA BRANCA DO AMAPARI, em 21 dG 
dezembro de 1.995, 

J ~. 


	

