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DECRETO N° 0130 DE 19 DE janeiro DE 1996 

Cri4 o Grupo de Trabalho para o 
SubproglliiJUI de Polltica tü Recunos 
NaJIJrOJs, do Programa Piloto poro. 
Pmlef4Q dos Ffornw Tropicais do 
Brosü-PP/G7. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ usando dos 
atribuiçcJes que lhe silo coll[trldos pelo onigo 119, Inciso XXV. da c!onsritulç4o do 
Estado do A{irapd, 

DECRETA: 

Âlt. 1• - Fica criado o Gropo de Trabalho-GT para o 
Subprograma de PolitiCJJ de &cursos NaJUTais, do Programa Piloto para Proteçllo dtu 
Floi"UtiJs 'IToplcaiJ do Brasti-PPIQ7. 

Âlt. 2• - O GT 6 const!tuldo por representanJes técnicos de 6rg1Jos 
e entidades estadual e federal, envolvidos com alividailes dt coordtnaçllo t atcuç4o 
no Subpragrama, cofl/onM rtprtstntaçllo abaixo: 

JOSÉ ~NlO LEITE DE QUEIROZ 
Secmaria tk Esrado IÚI Pf41re]OJMnto e CoordtJUJCIJo Gt:ral 

MARIA IM CONCEICÃO UURINHO DOS SÃNTOS 
Secr-ttarla de Estado do PlantjOJMnto e COordtnac4o Gtro/ 

MAURO CÉZAR .ll4 SILVA CORREIA 
Coordtlllldori4 Estadual® Melo Ambiellle 

A.NroNIO C4 RLOS IM SILVA FARIAS 
lnstltlllo de EsrudoJ e A!squiJas ® Anwpd 
AUSEMAR .ll4S GRAÇAS NERES COR.Ri.A 
Instituto Brasileiro ®Meto AmbieiJie e dos Recursos NaJurois 
Rtnovdveis 

JOEL BBZHRRA RIBEIRO 
Flurd/JçiJo NIICIOM/IÚI fndlo 

J010 BA:rtSTA DE AZEVEDO PICANÇO NBIV 
DqKUtammlo NocloNJI dl% Produçlto Mineral 

TIA.GO RIBEIRO ll4 COSTA 
Instituto Nacional de 01/oiÚl/JçiJo e Rtfoi'TIIIl Agrrlrio 

RIC(RDO FONTANELU 
Minlstlrio l'llb/Jco FtMrol 

JAYME HENRIQUE FERREIRA 
MlniJtlrio l'llbllco ® Esu!do do Amopd 

REINALDO CÉZAR MIGUEL DOS SANTOS 
DqKUtanwuo de AlUda Federal 

CULOS WlZ BARBOSA BRITO 
Dtpanamento de lbllcla Rodovtdria Federal 

JORGE TEIXBIRA MOREIRA 
AlUda MIU/ar do Amapd 

I 1• - O GT serd pmldido pelo tlcnico da Secretaria tü 

Estado do Plont}amento t Coordor.aç4c Gtral, Jo1t ~nlo Ltitt de Qutirot. 

Âlt. 3• • S4o alribulç&s do GT: 

I - coordmlu a prtparaçilo dos Subpro}ttos lnltgrados e 

11- revisar t consolidar ru Pllutos dt Aç/Jo t 01 Pllutos OperatiVO$ 

Altuaú das tlllidadu tua110ros; t 

111 • ~ re/ot6rlos tü progruso stmtslral t anual. 

Art. 4• - S4o corrrpnlncUu do PrrdMifU do GT: 

1- convocar t coorrltMT as rtuni6es do Grupo de Traba/hl,, 

11 • rtprtsertJar o Estado tm assUIIIos ptrtintnrts ao Subprograma; 

III--dirimir dúvidas tm /lllltlria pentMntt ao Subprograma . 

Art. s• -Estt Dtcrtto ertJra tm' 1-lgor na dnta de sua publicaç/Jo, 

rtvogada.s as .U..<pOSiç6ts em conJrdrlo. 

Matapd-AP, 19 tU jMoiro dt 1996 

~~~L_ 
I'I'W Rodrlt"" Caplbtrlb..!_ 

uovefMdor 

DECRETO N° 0131 DE 19 DE janetro DE 1996 

O Governador do Estado ® Amapá, ustmdo dtJs atrlbuiç(Jes 
que lhs s6(' confsridtJs pelo artigo 1 19, inciso XXII, dtJ Constituiç6o do 
Estsdo do Amap~. tJ o contido no Oficio n• 001 1/96·GAB/SEFi4Z, 

RESOLVE: 

Nomear ANGEI.A CRISTINA FREITAS CAVALOlNTE, para 
extrcer o a;~o tm comiss/Jo tk Chtft da Dlvis/Jo de JtJ{onnaç6es Econ6mico
Fiscais1DAT. ~~go CDS-1, da Stcrttana ti.: Estado da Rlzenáa. 

Macap4n, "19 dt janeiro de 1996 

----
DECRliTO N° 0132 DE 19 DE janeiro DE 1996 

(I Governador do Estado do Amopd, ustJndo das atribuiç6ss 
qus lhe s6o conftJridas pelo artigo 119, inci!So XXII, dtJ Consti1Uif6o do 
Estado do Am10o6, e o contido no Oficio n• 0011!96·GAB(SEFAZ, 

R E S O L V E: 

Nomear LUIZ CARLOS .41UÚJO 1.\t SILV.i, para aerctr o 
cargp em comi:s/Jo de Chtft diJ Divlsllo de Contabilidodt Orçamerudria/DAF. C6digo 
CDS-1, da Stattarla tü Estado da Rlzenda. 

Matapdn, 19 de jenelro tü 1996 

DECRE1'0 N° 0133 DE 19 DE Janelro DE 1996 

O Govtma®r do Estado ® _AnJapd.. uundo das tJ_tri~uiç6BIS 
que lhe 1110 .:onferidss pelo ertigo 119, mct:Jo XXII, dtJ Constttulçlo do 
Esttldo do Am.'p~, t1 o contido no Oficio n• 0011!96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

. Nomear CLÁUDIA FMUAS MONTEIRO, para extrctr o cargo 
tm comiss/Jo d· · Chefe do Núcleo Setorial de Pialll}ameruo, C6digo CDS·1, i1a 
Secrttllrla tü Es1ado tio Fa:tllda. 

Macapdn, 19' IÚ janeiro IÚ 1996 
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JJE'CRE1'0.N° 0134 DE 19 DE JaMLro DE 1996 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe sfio conferidos pelo at1igo 119, inciso XXII, da Constituição do 
Estado do Amap8, e o contido no Oficio n • 0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

. _ Nomear M~INETE CORDEIRO COSTA, J!ara e.wcer o cargo 
em conussao de Chefe da DlVtsdo de Contabtltdade Financetra Pmrimoniai/DAF. 
Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Fazenda. ' 

Macapá-A.P, Ú dt jam•{ro, de 1996 

t 
\ 

'-'-- '---'- . 'êno Rodrig11es Capióerilíe 
~ádar...__ 

DECRETO N" 0135 DE 19 DE janeiro DE 1996 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe sOa conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do 
Escedo do Amapá, e o contido no Oficio n• 0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

. Nomear MAUIÚCIO PJCANÇO BARROS /!ara exercer o cargo 
e!ll comrssdo de Clfefe do Ntícleo de Enfomuiticn, Crldigo CD.'>·I, da Secmaria de 
Estado dt1 Fazenda. 

Macapá-AP, 19 de .)sne L r·o de 1996 

r:§t}..:..;."c~; 
"---- l!ll:e.r:tUliÚIF--

, _____ ' ;:.,· ' _ _.:..· -------·-----
DECRETO N° 0136 DE 19 DE Janei ro DE 1996 

O Governador do Escada da Amapá, usando das etribwções 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso ,XXII, da Constituição do 
Estado do Amapá, e o contido no Oficio n• 0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

. .• Nomear RC?Sr1 DI!. ALME~D.1 GUTERRRS, paro e.xercer o cargo 
em com~ssao de Clte(e .da DIVIsclo de A;rá/tse Contábil/DAF. Código CDS-1, da 
Secretana de Estado lia Fazmd,1. · 

Macapá-AP, is de j nnci ro de 1996 

.. 
t 

... ~ l._,.., "-- -
•rto Rodrig11es Capibcn"Tn 

Govemador 

DECRETO N° o131 DE 19 DE .1anc! ro DE 1996 

O Gove~11ador do Estado do jimaprí, usando das atribuições 
que 1fre s§o confertdas pelo arUgo f 19, mc:so XXII. da Com<titwçáo do 
Estaoo do Amap6, e o contido no Oficio n• 0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear J.<A/MUNDO CHAVES CARDOSO oara exercer o cargo 
em comissão d_e Cheje da Divisão de Fi.<calizaçiio/DAT. Código ?::DS-1, da Secretaria 
d~ Estado da l·111.enda. 

Maéapá-AJ~ 19 de juneiro ·'de 1996 

~~· 
DECREl'O N° 0136 DE 19 DE jancit·o DE 1996 

O Gover:nador do E~taáQ do _At~lapá, 71sando das atribUições 
que lhe sõo confrmdas pelo ar.tgo 119, mc1so XXII, da Consti tuição do 
Estado do AmapA. e o conttdo no.Oflcio n• 001 1/.96-GAB/SEFAZ, 

R ESOLVE: 

Nomear ANA MARTA COSTA DE ANDRAJJE BARBOSA para 
exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Prestação de Col!las!DC, C.'odigo 
CJJS·l, da Secretaria de Estado da F111.Pnda. . . 

Macapá-t!P, · 19 de jAnc t ro de 1996 

( l(jdrigues Ciijíílltrib~ 
mr.!:tlm---

.~~~· 
------------------~~------------;·~·--------------

DECRETO N° ot39 DE 19 DE Jono1 ro DE 1.996 

O Governador tio Esttu.W do Amopá, usando diJs atribuições 
que lho slio conferidos pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituiçiio do 
Estado do Amop<l, e o contido no Oficio n• 0011!96-GAB/SEFAZ, 

RESOL\IE: 

Nomear MARLENE FRAZ.oiO CARNEIRO, para exercer o cargo 
f./n CGIIÚSsclo de Assessor. ·Código CDS-1. da s~cr~nria de Estado da Faz.enda. 

M~>captf:..t.P, 1 ~ de jnne 1 ro de 1996 

--....- ---;:m 

r 

....... \.__, l . 
o Rodrigue1 Capibtrt~Je 
Govtnuulor~. 

, .. . ··--·-

DECRETO N"o14o DE 19 DE janel ro DE 1996 

· _ O Gorernador do E~taáo do .Amapá, usando des atribuições-, 
que lhe sao confefldes pelo art1go 119, mciso XXII, da ConstituiçOo do 
Estado do Amepú, e o contido no Oficio n• 0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE : 

. Nomear ELISABETE MARIA SERRA PENAFORT SANTANA, 
para exercer o cargo em comissdo dt Chefe de Gabinete, C6digo CDS-2, da Secretaria 
de Esrado da Fawitla. 

Macll{Jd·AP, 19 de janeiro de 1996 

DECllETO N° 0141 DE 19 DE janel ro DE 1996 
O Go1•ernaáor do Estado do Amapá, <Jsando das atribuições 

que lhe são conferides pelo artigo 119, inciso XXII, de Constituição do 
Estado do Amapá, e o contido no Oficio n• 0011/96-GAB/SEFAZ, . 

RF:SOLVE : 

Nomecu EDEMBURGO COÊLHO DE ALMEIDA, para :xercer o 
cargo em comissdo de Chefe da Divisilo de Apoio Administrativo, Código CDS·l, da 
Secretaria de Estado da F111.endll. 

Macapá-AP, t9 dt j3Jl'>i ro de 1996 

DECRETO N° 0142 DE. 19 DE .Janetro DE 1996 

O Govcmador dfJ Estado do Amapá, usando das .atribuições 
que lhe· siio conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, ·da ConstituiçiJo do 
Estado do Amapá, e o •:ontido no Oficio n• 0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear EVANDRO CARLOS MENDONÇA GOMES para 
exercer u cargo em comissão de Chefe da Te.çouraria/DAF. C6digo CDS·l, da 
Secretaria de Estado da Fazenda. · 

Macnpá·AP, 19 de j anc 'iro de 1996 

ISD"~DO DO ÀMU~á 
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DECRETO N° 0143 DE 1!1 DE junelro DE 1996 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 

atribuições que lha aio conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII{ da 
Constituição do E5tedo do Amapá e tendo em vista o teor do Oflc o n• 
QC?11/96·GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear ILDECE DO SOCORRO SOUZA SANTOS, ocupante do 
cargo de Agente Admlstrativo, Classe C, Pedr!io V, pertencente ao ':luadro 
de Pessoal rio ex-Território FQderal do Amap6, para exercer e função de 
confiança de Chefe do Poato Fiscal do Porto de Santena/DFJOAT Código 
CDI-2, da Secretaria de Estado da Fazenda. ' 

Mocapll, 19 de janeiro de 1996 

I 

Di':CRlnO ~o 0144 DE 19 DE Janeiro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuiçõ.es que lha alo conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII, do 
ConstitUição do Estado do Amapá e tendo em visto o toor do Oficio n• 
0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

~ome!lr GERALDO MONÇAO DE LIMA, ocupante do cargo oe 
Agente Adm1~1rat1vo. Clas~e A, Padréo 111. pertencente ao Quadro de PessC'el 
do ex-Terrftóno F~deral do Amapé, pt:ra exercer a ful'!ç§o de confiança da 
Chefe do Posto Fiscal da SUFAAMAIDFIDAT, Código CDI·2, da Secretaria de 
E6tado da Faler.da. 

'--:__ __ _ 
Rodrfgue~ Capiberibe 
~ 

DECRETO No o145 DE t9 I>E Jar.elro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe slo conferidas pelo artigC', 119, inc1so XXII, d~ 
Co'1at1tuição do Est8do do Amopé e tendo em vtste o teor do Oficio n 
0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nom•&r MARIA DE JESUS GONÇALVES CALLINS, ocupante do 
cargo de Agente Admistratívo, ClessA A. Padrão 111, pertencente eo Quadro 
de Pessoal do ex-Tarritór~o Federal do Arnapé, pore exercei a funcão de 
confhmça de Chefe do Posto Fisc:al do Jandié/Perpétuo Socorro/OFIOAT 
Código CDI-2, de Secretaria de Estado da Fazenda. ' 

Maca~. 19 ~e J""" I ro de 1 996 

DECRETO N• 0146 DE 19 DE J'l.nclro DE 1996 
O Governador do Esuulo do Amopá, us6ndo das tttribuiçtJes 

que lhe siio confef!d6s pelo ;Jrrigo 1 19, inciso XXII, d6 Constituiçllo do 
Estltda do AmapA, 11 o contida no Oficio n• 001 1/96-GAB!Sf:.' AZ, 

RESOLVE: 

Nomear !rtATUA ISA P.41XÁ.O DOS SANTOS, O'U{XUitt do cargo 
dt Agenrt Admini~tralivo, Classe A, F'adri!o 1/l, perrenam.: ao Quadi'IJ de Pes~{J(l/ do 
Govtmo do ex-1frrit6rin Ftdtrai do Anll!Pd, para txtrur a ]ivtçtlo Jc confiança de 
Chtfo do Fruto Flsroi de Forro GrOIIU • Km 98/DF/DA.T. CtH!igo CDl· 2. da 
Stcmaria dt Esrado da ~tndo ' ' 

Moctrpé-AP, 19 dt janeIro dt 1996 

DECRETO N° 01<f7 DE 19 DE ,1anelro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
airibuições que lhe síio conferidas pelo arti~o 119, inciso XXII, da 
Constitulçio do Estado do Amepé e tendo em vista o teor do Oficio n• 
0011196-GABISEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear LEILA CABRAL CHAVES. ocupante do cargo de Agente 
Admlstrativo, Classe C, PedrAo V, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex· 
Território Federei do Amap6, para exercer a funçio de confiança de Chefe 
do Posto Fiscal do DETRANIOFIOAT, Código CDI·2, da Secretaria de Estado 
de Fazenda. 

t-o de 1996 
• 

DECRETO N° 0148 DE li DE janelro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições oue lhe alo conferidas pelo artigo 1 19, Inciso XXII da 
Constituiç&o do Estado do Amap6 e tendo em vl1ta o teor do OflcÍo n• 
00 11196·C3AE /SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nnmear MARIA DE LURDES MENDONÇA PALHETA, ocupante do 
cerQO de Aux !lar da Fiscal, AF·II, pertencente ao Quadro de Pessoet do ex· 
Territórlo,Fedual do Amapá, Jl&ra exercer a funçilo de confiança de Chefe 
do Posto Flecnl do KM 09/0F/DAT. Código COI-2, de Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

Map,, 19 dtJ•neiro de 1996 

/'-._ 
( Jo o 

DECRE'ro N° 0149 DE 19 DE Janeiro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições quo lhe silo conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da 
Constituiçcio do Estedo do Amapá e tendo em vista o teor do OtrcÍo n• 
0011196GABISEFAZ, 

RESOLVE: 
No neer JOZILMA DE MORAES BRITO, ocupante do cargo de 

Datilógrafo, Cl.1sse O, Padrllo V, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex· 
Território Fede1 ai do Amap6, para exercer a funçllo de confiança ti e Chefe 
do Posto Fisc si das Pedrintias/DF/DAT, Código CDI-2, de Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

Ma~~~=-.~~\_- 1 

(~~~be 

DECRETO N° otso DE 19 DE janetro DE 1996 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usanuo das 

atribuições quu lhe slio conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da 
Constituição d< Estado do Amapá a tendo em vista o teor do Oftclo n• 
0011196-GAB/fEFAZ. 

RESOLVE: 

Nonear OSMAR/NA DOS SANTOS TEIXEIRA, ocupante do cargo 
de Agpnte Ad1nistrativo, Classe C, Padr&o V, pertencente ao Quadro de 
PesAoal do ex'ferritórlo Fecterat do, Arnapá, para exercer a função de 
"onfiança de o;hafe do PIJsto fiscal do MetadouroiDFIOAT, Código CDI-2, 
da Secretarie du Estado de Feztmda. 

M11apá, 19 de j..., iro de 1996 
- I 

'---l . 
no Rõíírlgudl Capiiierlhe 

DECRE10 N° 0151 DE 19 DE janelro DE 1996 
O Governador do Estado do .Anfapá, usando das B_tri~VJções 

que lhe slo conferidas ptllo artigo 1 19, mc1so XXII, da Consmwçlo do 
Estado do AmtpA, o o contido no Offcio ,.. 0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Namt•r JOS~ RAIMUNDO DE BRJTO PAES ocu;xmre doJ rargo 
de Agtme Adt'litlstrativo, Classe C, /tJdri1o 11, ptrttnctnte ao Quadro de Pt~soal iJo 
Govtnw do u-l'érrittlrio Ftdera/ iJo Amnpd, ,;ara txl'rctr fi jimçdo dt confiança de 
Secretdtio Acfnur istmlii'O, C6diKo CDI·l, da :>tcrttaria de Estado do Rilenda. 

Mt=pd-tlP, 19 dt j~elro de 1996 

(~ "'R.iri,.~\,._ 
DECRE1'0 N° 0152 DE 19 DE janeiro DE 1996 

O Governador do E~tado do Amapá, vsando des a,tribuiç6cs 
qve lhe slo :onferidas pelo 1Jrt1go /19, mc•so XXII, da ConstitUição do 
Estado do Am,pA, e o contido no Offcio n• 001 1/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE · 

Nomear RAQUEL DE SOUZA DENIUR VASCONCELOS 
ocupante do cargo de AJente Administrativo, Classe C, Ptldrtlo 1/, penenc~nte ar> 
Quiufro de Pts1 oal do G<>••t/710 do eJ. ·Territ6rio Ftdtral do Anuwcl, para uercer a 
funçdo ck wnfi•IIIÇa de Secretdrio Executivo, C6dlgo CD/·2, da Secretaria de Esrado 
da Fa!.enda. 

19 de janet ro de 1996 

DECRET1 N° 0153 DE 19 DE janeiro DE 1996 
O 'Jovernador do Esuulo do Amapá, us11ndo das t.tribuições 

qve lhe são c'nferidtts pelo artigo 119, mciso XXII, da Constitvição do 
Est6dO da Amao6, e o contido no Offcio r• 0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 
Nomtru MARIA IMS GRAÇAS SOUz..t NASCIMENTO ()('upa!ltt de 

CCIIJO dt Agmu , fdmimstronvo, Classe C, Podrdo V. ptntJICtnlt ao Quadro de Ptssnol do 
Goo'<nw do ex·'htrir6rlo Ftdtral do Anlapd. para aerrer a fúnç4o dt con{laiiÇD dt Stcretdno 
ExtCUthv, C6dl,. CDI·'l, do Stmwra ú &lado do Fazenda. 

!t!ru:aptl-AP. 19 Ih janeiro Ih 1996 



<:",.-+:- ....... ?" ·-
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: .. ~. 

DECRETO.N,0 
ot54 DE 19 DE janetro DF. 1996 

O GÓYef!ladÔr do Esrado t(o Amapá, usando das atribuições 
q~e !(la são confe(fdcs pe_lo. artigo ! 19, incisó XXII, da Constituição do 
E~tnoo do Amap6, e o contido no Offcro n• 0011/96-GAB!SEFAZ, 

. RESOLVE: 

"Nomear PETRONJLO.DA SILVA SÉRGIO FiLHO ocuoantc de> 
c~rgo de Motorista, Classe D. Ftulrão !1, pertencente ao Quadro de Pé.<soal do 
Gov:!r~ro do ex;Termórro Federal do Amapá, para exercer a funçiio de confiança de 
Motonsltl, Cf-digo CD(-1, da Secretaria de EJtado de Fazenda. . 

DECRETO i\Tó 01~s DE 19 DE Jane tro · DE 1996 · 
·. O Governador do Estado do AmaJ)(Í, usando das atribuições 

quo 'lhe siio collferidns peJo . nrrigo 119, inciso XXI!, da Constituição do 
Estodo do Amepó, eu contido 'tia OfiCio n" 00 11/96-G_AB/SEFAZ, 

R ·E S O L V E: 

Nomear LUIZ VALDEMAR PJCANfO DE OUl'ElHA, ocupmrtc 
do cargo dq AJJlnle de Portaria, Clr.sse 8, Pruirào i , pmef!cellle ao Quadro de 
PesstYJC do Gor•pmo do ex-Território Federal do AillopÓ, fora exercer a função de 
confiança de Srcrttárío Administralivo!DAF. Côdigo CDI- , da. Secretaria de Estado 
da fazenda. • 

~~·~ ":;;;.:;;,~,,m• 
(~ . .. G(JvemMar 

--~---------~====L-----------~ -------
DECRETO N° 0150 DE J.9 _. DE JanP.\ro I>E 1996 
. ·_O Gm1e~11fldor do . E.~taiÚJ · ;Jo .A.t~zapá, usando rias atrib>!i~·ões 

que /no suo contendas pele artigo f, S, mc1so XXII, da Cons·trtL.çõo do 
Estado da Amoplt1 e o contia'o no Offcio n• 0011196-GAB/SEF-AZ, · 

ltESOLVE-i 

. Nomear Al/GUSTO. HíllVJ)(Ü~LEY AIMGÃO DA SILVA, 
ocupante do· cargo de ,!Qellle Administrmívo, Clas.<e A, Padrão lll, pertencente ao. 
Quadro de f'l:osso9/ do vopemo de· ex-1erriJório Federal do Amapá, pam e.tercer a 
Jil[.çiiU f[e ce'!fuU!fll. de Chefo da Se[iiO de Comunicações Administratil'a.r/DAA, Código 
(.1)1-2, '!a JeCre(l!{/fl. de.!;tado da fàzcllf!a. · 

I ,J, .•-; ; 't '-< '·~··, . 

. Macopá~J'~. Í9 de 1r.nc1 ro de 1.996 

, ,:; ~~:'.'-ap_ík_FJe_' _____ _ 
---D-fi-.C~'f~-N° o1sr DE 1.9 DE junel ro DE 1996 

· . · • ·. 'il Governador do EstJuio dJJ Amapfr, usando da:; fltribuições 
qvc lho ;,üo êonlerides poto· arJigo 119, inciso XXII, da Constituição do 
'Es:erJo d.a Afnepó, fJ o contido no Oficio rr 0 0011!96-GAi!/SEFAZ, 

.,·.) . R E S O t V E: 

· . '· .. ' . ;' .N!Im<ar VALDECl lBIAPlNV lH. .SILVA, ocupanu d'J rargo de 
· ,Jpellle .ÀiimüiisJmtivo, Clas.<~ C. Pad11lo V. pertencente ao Quadro de Pessoal do 

vovemo ·do .cx-TerriróriQ Fedaai do Anwpá. para exercer !I jrmção tle cvn}iança d~ 
· r..:nc(e dd Saçt1o de 1Tmr<ponrs e Atividades Gerais!DAA, Código CDl-2, da Secretaria 
dt listcrdq da Faw:da. · 

Macapti-A,P, 19 de · jan,.~ro de 1996 

(~~~~~~· 
DECRETO Na 0158 DE 19 DE Jorctr:> DE 1996 

O Goremador do Estado do Amapá, usando das atribuiçõoJs 
que /lw stio confe:idas pefo arrigo 119, inci:;o XXII, da Constitliição do 
Estada do Ame,oá, 9 o contidf.l na Offcío n• 0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Norr1tur CMlLQS A.LBE'IU'O .Ol.ll'lilRA DA SII.VA, ocupante 
tio ~argo de Tfmico em Contabilitiade, Classe C. Parirão V. pnterrce/Jie r.o gr.u.dro de 
Pessoal do Go1•emo du e.\·Territc)rio Fec:aal do AnW)JrÍ, para o:ercr:r a wrção de 
cun(imrça de a .ej'e da Seçclo de Mcuerial e Patrimônio/DAtl. Código DI-2, ·da 
Secretaria de Euot.o da Fl:;zctufa . . 

Macnpd-AP, 19 de jnne L ro ti~ 1996 
' (--- . I I /" . 

/ • "~ -er!ok~-dn-·gu';;c;;piEefilil' . 
~----.-~'w~~ 

--------~------~ 
lJP.CllETO N° 0159 DE 19 DE j~nc I ro DE 1996 

O (iol'C!T71ndor do Estado do Amapá, usm~do das atripuiçõe!' 
que lhe slJr) confcridus pl':!o artigo 119, inciso. XXII, dd ConstltuJçlio do 
Estado do Amupd, e o co11_tído no OffcJO n• 00 11;96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear RliGTNA COEI.l C4Ml'OS FARIAS, ocupallle do cargo 
de A s~nJe Atfmhtistraliv(l, Clo.<se A, l'rlllriln lll, perti!IIC<'IIfe ao Quadrv de P~.<soal do 
Gwàno do ~-1imilóriCJ Federal do Amapá, para t.\Crcer a fimçtlo de confiança de 
S<cretóritl AdtiÚJiisl/ativo!DAT; Códiso CDI-1, da &treraria de Estado da Fuzerufa. 

DECRETO N° 0160 DE 19 DE jnnctro DE 1996 
O Govemador do Estado do A mapá, usan.do das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do 
Estado do Amapá, e o contido no Oficio n• 00 11/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomea; JOEL RAMOS C4VALC4.NTE FILHO, ocupante do 
cargo de Fiscal de Tributos AF-1, pertenceme ao Quadro de Pessoal do Govemo do ex
Território Federal do Amty!_á, para exercer u (unçdl.l de confiança de areJe da Agência 
d~ Rendas de ~r.tana!DAT. Código CDl-3, áa Secretaria de &tado da Fllzenda. 

.---------~---..~------------------------·---------
DECRETO N° 0161 DE 19 DE janclro DE 1996 

O Govemadqr do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que fl1e são canferidtJs pelo artigo 119, inciso XXII, de Constituição do 
Estado do AmapA~ e o contido no Ofício n• 0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

. Nor.:ear ARI MENDES DE ARAÚJO, oc11pante do cargo de 
Agel!te AdmillisrraJivo, Clasu C, Prrdrão I/, pmehcente a(l Quadro de Pessoal do 
Governo do ex-Território Federal do Amapá. para exP.rcer a fimção de confiança de 
Chefe ào Aglnda de rler.da.< de Amapá/DAT, Código CDJ-3, da Secretaria de Estado 
da l"alttrda. . . 

Macapá-,1\P, 19 de janc L ro de 1996 

I 

rcno 'Rõiiíigrm ::_ap'i!mtbe 
•OPemador 

~---. ---t-t·...2.--,-------------
DECRE1'0 l\' 0 0162 DE 19 DE janeiro DE 1996 

· O Governador tlo Estotlo do Amapá, usando das atri~u_ições 
que lhe são conforidus pelo artigo 119, inciso XXII, da Consti!UJÇflC do 
Estado do A·mep/1, tJ o contido no Offcio n• 0011/96-GAB!SEFAZ, · 

RESOLVE: 
Nomear MARIA DO SOCORRO MARQUES ISACI<SSON, . 

ocupantt do cargo de AEfllfC Administrati~o •. Ctnsst A. Padrdo !ll, perteu:eme ao · 
Quadro ele Pessoa! do Govenro do e:t-Temtórro Federal do tlmaptl. para exercer a 
fwrçilo de coJiflança de Chife do Posta Fiscal de Igarapé da Fonaleza!DFtVAT. 
Código CDI-:l, da Secretaria de Es(ado da Fazenda. · 

DECREl'O N° o163 DE 19 DE june1ro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAI'Á, usando das 
atribuições ·que lhe siio conf~ri~as pelo artigo. 119, inciso XXII, da 
Constituicão do Estado do Amap8 e tendo em vrsta o teor do Oficio n• 
0011196:GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomeor MARIA CRISTINA SANTOS S/L V A, ocupante do cargo 
de Aoente Administrativo, Classe A, Padrão 111, pertencent"' ao Quadro de 
Pessoal do ~x-Território Federal do Amapé, para exercer a função de 
confiança de Chefe do Posto Fiscal do Aeroporto/DFIDAT; Código CDI-2. da 
Secretaria de Estado da ·Fazendo. 

DECRETO N" 0164 DE 19 DE janotro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
atribuições quo lhe são conferidas pelo artigo. 119, inciso XXII: da 
Con~tituição do Estado do Armo pá o tendo em vos ta o teor do O flcro n• 
0011/96-GABISEFAZ, 

RESOLVE: . 

Noonn~r MARIA /ODETE QUEIROZ DE SOUZA, ocupante do 
cargo do Auxiliar d"' FlscHI de Tributos AF·ii, pertencente ao Ouad!o <.Je 
Pessoal do ex-Terri tório Federal dCI Amapá, para exercer a funçao de 
confiança do Chola do Posto· f iscal do Bueiro, Código CDI·2, da Secretaria 
de Estado d11 Fazenda. 

Mncapá, 19 de janetrode l996 

~~ ;~rlg;es.~lbe 
~naor 

DECRETO N° 0165 DE 19 DE janetro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da 
Conatltuição do Estado çlo Amapá e tendo em vista o teor do Offcio n• 
0011/96-GAB/SEFAZ, 

Jl.lacapó-tiP, 19 de jnm;tr·o de 1996 R E S O I. V E : 

I> Nomenr PERLEY FURTADO LEITE, ocupante do cargo de Agente 
de Vigllancia NA 03, pertencente ao Quodro ele Pecrsoal Civil do Governo do 

• · Estado do Amapá, pare exercer o função de confiança de Chefe do Posto 
Ü ' Fiscal da CEICT/DFIDAT, Códfgo CDI-~. do Secretario de Estado da Fazenda. 

I . o:.-.• • ~odri ......, L .. ' Mncapá, 19 de juno1rodc· 1996 
... ~, r; R g11eJ ~,.... ~~L..,"';;';;;;,..'-;;;;:;-;;, 

·~~c 
~;!:tJa'l,~r.'~-f:.R~~~---~~---·--~--........ --..... --"""--.....;-=---;;;.:;;;;;;;;;....,::.... _____ .......... ______ .;,;.=---.-! 
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DECRETO N" 0166 DE 19 DE janelro DE 1996 

O Governador do EsUldo do Amapá, usendo des stribuiç~es 
que lhe slo conferid11s pelo artigo 119, Inciso XXII, d11 Constituiçlo do 
Estedo do Amep6, e o contido no Oficio n• 0011/96-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

• Nomear BENEDITO DOS SANTOS MONTEIRO, ocupante do 
azrgo dt Motorista, Clas1t A, fbdrao !, ptrtencenre oo Quadro de Pe.uoal do Governo 
do a-'III"lr6rlo Fttkrol do Amapd, paro atrctr a funç4o de co!ljlança de Motorista, 
C6dJco CDf.l, da &cretariD tk EJtciáo da fu:.enda. 

19 dt janeiro dt 1996 
' ---- ...__~...___' 

110 Rodrigues Capiberibe 

0167 DE 19 DE janel ro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
atribuições que lhe sao conferidas pelo artigo 119, lncrso XXII, da 
Constltuiçlo do Estado do Amaptl e tenr!o em vista o teor do Offcio n• 
0046/96-SESA, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, E/lzste Paragu11ssu Melo Duerte, do cargo 
em comlaslio de Chefe do Pronto Socorro Osvaldo CruziCMH, Código 
CDS-1, da Secretaria de Estado da Saúde. 

DECRETO N° ·o188 DE 19 DE janeiro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe silo conferidas pelo artigo 11 &, inciso XXII, da 
Con~titulçfio do Estado do Amapó e tendo em vista o t!!or do Oficio n• 
0046/96-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear DALTO DA COSTA MARTINS, para exercer o c.argo em 
comlsaiio de Chefe do Pronto Socorro Osvaldo Cruz/CMH, Código CDS-1, da 
Secretaria dt~ Estado da S~úds. / 

DEÇRETO N° o169 DE 19 DF: Janet ro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
atribuições que lhe sio conferldes pelo artigo. 119, inciso XXII! d~ 
ConstltulçAo do Estado do Amepé e tendo em VISta o teor do Offcro n 
0044196-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear JOANA MARIA AQUINO LEÃO, para e;'<ercer, 
Interinamente o cargo em comlssl!o de Chefe da Unidade de Saude de 
Santana, CódÍgo COS-1, da 1' Regional de Saúde/SESA. 

Macap6, 19 d2 janeiro dt 1996 

~~r~~;~~~=~~~~- ~:~~-----
DEcRero N" 017!) DE t9 DE janeiro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usmado das 
atribuições que lhe silo conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da 
Constltuiç!o do Estado do Amapá e o contido no Oficio n• 042NG, 

RESOLVE: 
Autorfz11r AnttJnlo lld~~g«rdo Gomes de AlenCIIt, Vice-Govemador, 

para vi alar da aede de euas atribuições, Macap6·AP, até a cidade de Porto 
Alegre-AS, para tratur da assuntos referentes ao Orçamento partlclpativp, 
Educaçllo, Saúde e Cultura, no perlodo de 21 a 26 de janeiro do corrente. 

Mecep6, 19 de jane1rode 1998 

(Ja.o~b~;c;p~. 
Gov~or ~ 

---+-~ 

DECRETO N° o171 DE 19 DE ;tanetro DE 1996 

O GOVER!ÚDOR DO ESTADO 'DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe silo conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII, da 
Constltuiçio do Estado do Amapá e o contido no OfiCio n° 042196· 
GABICEOEL, 

RESOLVE: 

Dnlgnar C1u.wlcy Rodrfgues IÀcerthl Diretor do DtiPIIrtemento 
de Apolo T6cnlco e Ped11g6g/co is Ativfdt1dBs Dt11Jportlvt1s, /HI,. exercer, ' 
11cumulatlv•mente 11 em sub&rftuiçlo, o cargo de Coorden11dor Esteduel dt1 
Coordllfllldorill &tlldue/ do D~porto e rio Lezer; dumnte o /mpedlm11mo do 
restwctfvo títu/11r, por motivo de gozo de f~rie.-, no perfodo de 1 (i. O 1 11 
16.02 do •no "" CUI'IIO. · 

de janeiro de 1996 

DECRJ:TO N° 0172 DE 19 DE janelro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
atrlbulç6es cue lhe alo conferidas pelo artilJO 119, inciso XXII, da 
Constltulç8o do Estado do Amapé, e o contrdo no Offcio n• 006/95· 
GAB/DETRAII, . 

RESOLVE: 

Eltonerar Jon11s de Souz11 C11valcante, do cargo em comissão d'e 
Chefe da CIR!TRAN de Calçoene, <:ódlgo CDS-1, do Departamento Estadual 
de TrAnsito. 

Macap4, 19 de janetr·o de 1996 

(-~~'?~ 
DECRETO N° 0173 DE 19 DE ,janeiro DE 1996 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferirias pelo artigo 119, Inciso XXII, da Constituição do 
Estado do Arr apá e o contido no Offclo n• 006/96-GABIDETRAN, · 

RESOLVE: 

Nomear Ivau Vlflll.l Gulmarles paro atrcer o cargo tm . 
comiss4o de Chtft do CIRETRAN tk Calçotnt, C6Jigo CI>S-1, do Depart~tqo · 
Esladual dt Thln.vlto. . . ·. . . 

Mac<!{Já-AP, .19 tk janeiro de 1996 

.. ; ~ . ; 

l.- .. .. . ; ~.·. 
--------!!..------:-:-:-......---:.::-.. -_~..' . . 

' ; 

."1. 
• "f., 

. . .• ~ .. ·. 
r'\ .l ·." ) ~ ~:. 

de 19 de Janei-~o ·: ,. dp 1$'·96. ·: · <;: ".· ·' / 
. ·' .. . '" . 

DECRETO N1 o114 

_ () ~7~..-alll" Ú Elfi.Jt Ú ~~~~ uaondo doa a~ributçõei~~o ·1;., . •.·• · · · ,• ·;; 
sao confor1du pelo artigo X.Xll, da Contttituic;ao do !atado do A•~pa, • . .·;~ , ~~: · .' _. . 

RESOLVI: 

,,1·'·· ' ·.·· .. 
Art. 1' Conet1tuir Uoeai-.eão de Pr~eeao Adln1niatrativo, COfiPn'ta pel~ ;:::·· ' :~~ .. :'".: 

oor'VI~ore• IN Ali! MARIA IIOBBRTO l'EITOSA, üel«&ado de Pollcta, IVALOO FEPNAIID!S . 00! ~··· ::·:~.:/(.!-~~· 
.. . ...... ,,. .. ( 

GF.S D! SOUZA, Cnntador e IIARIA D~ FÁTIMA DA SILVA MORAES, A~~ente Adlt1n1atratlvo, pe!: :· ·; :<--;:·:,.\·;~ ;: 
tencentoe ao Owuiro dt Peseoal ~ extinto 'l'~trr1~Ór1o roder•l do Aalapá. pera aob . ~ 1 :~ ~; •• ·~t \. 
PrealdÔncie da prllDO!"", apuro.r irr•aularlda~•• conotant..,o do or!t"io n' 11?.7/9~ · 

Art 2• B•tftb<llecor ó pruo de 60 (SESSKNTA) diae, ·para a c~cluo~o :dà. 
trobo.lhoo d& COiol .. ão. 

Art. 3t Bate Dec1•eto entr~ e11 via:or na dota de au11. public~çi.o: 

Mar.tpá-AP, IM 19 de jan.,tro 

'órg1ios de Assessoramento 
do <ioverno -- . 

de 1996. 

EXTRA T(l DO CONTRA '1'0 ADMINTSTRATiVO POR: 
PRAZO DETJi..:RMINADO DE SERVIÇOS PÚBLICO 
ESSENCLl.L EM CAR.iTER DE URGtNCIA. 

'f ARTE DIL ACÃO CONTRA TIJAL: 

Procr.rsd.oria-Geml do Estado do Amapá, Contratante e 
OS'\iALDO SOUZA DE CAMF'OS, comu Contr.abdo. 

OBJETO: 

Prestação de serviço de Advo88cia..nas dependências do prédio 
da Procurac ona-Geral do E.~o do Amapá, st~ a~ Eli~_Levy,_ 



'•! 
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t ,. 

stn• ceiiti-Õ·M~á-AP. 

FlJNDAMENTO LEGAL: 

. Constitui~ Federal, artigo 37, inciso IX. 

Lei n• 0192/94, 0210/95 e 0255/95. 

VALOR MENSAL: 

_ R$ 
1
l .:ZOO,OO ·(Um ~il; e Duzentos Reais), vigência do 

Contrato: 

01.01.96 à 31.03.9-6 

DATA DA ASSINATURA: 

02 de janeiro de 1996. 

- _·_ . ··,) . 

, l\bcapá(AP)~ Õ2 d~]aneiro de 1996 . 
. ........... L - -- - · ;_ __ _..:..----' ·. ~· \ 

, - ""-- .. '<. ' . · ' · . _...,_ 

\ 
; 

. · RUBEN DEMERGUY . , · 
· Pri!Wrador~Gen.! d•J Estado do·Am!!pá·. 

·! • • 

. . 
· .·· .. ·· 

PARTE DA ACÃO CONTRA TUÁL: 

Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, Contratante e 
BERNADE'Ill}; DE JESUS MIRANDA DOS SANTOS, como 
Contratada. 

OBJETO: _\ __ _ 
Prestação de serviço de Advogacia, nas dependências do prédio 

da Procuradoria-Geral do Estad(} do Amap_á, sito a Rua Eliezer Levy, 
stn• Centro Macapn-AP. 

FUNDÃMENTO .LEGAL: 

Constituição Federal, artigo 37, inciso IX. 

Lei U 0 0192194, 0210/95 e 0255/95. 

VALOR MENSAL: 

RS t.:zoo,oo (Um Mi~~.e-: DPu,litos Rerus); ~s~dia . do·· 
Contrato: · · , ·; '· ... . . ... · 

. : . ~1:01 . .96 à'3i..4)3.9,6''; ·.. . . .. :; .. '\ '; 

. . . ·. ·;·;... . ..-:: . . .· .. .'· . ··: ~ ·· ....... '. · •' . :. '::: .... ~ :. : 
··. ,.:····; 

· ... , ..... · .. 
.... _ ~ ·, ; . '. 

~ · . 
.::·· . . :OATA'.·DA ASSIN:4~rUM': .. 

EXTRA TO DO · CONtRATO' ADMINISTRATlYO :: .. PO~ .·.·; · ··.• · ·· ' · ·. · · ·· ,:_ . ·.r · · 
PRAZO· · DETERMJNAJ)O . ·.DE · SERVIÇOS ·.·PÚDÚCO,: , · . ~2' dej ~·: ·nfdé't~ : .. : . . · ' ... 

... 

ESSENCIAl,EM·CARÁTERDÉ-URGÊNÓA • . : · ·· .·. _.'::.:._ :-· : ,. -::·.: .... : ·· . . .. , _;_ . 'm.e~ , ;., __ :-: '·.·<· ;.~-.:.-:-~ 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAi,: . ···:· . · . .-.= .·· .. ~:·7>::. ::·'.:::>_< .. .. ,~_::·-~-:·.·::.:: ·~·:·.· .. "_<.::.~< . . ~-02 defoeiro dd~tí • 
. . · · Pro~uradori·a~q~rBJ .. do _gstr.do . d.o .· ·~~~4,:- ~J;~~f~!~~:.;:_~::;·_~·: ·:: :·::::·!:'· :··;_:<(·i~~.J#::~ -~r.::.-;:_ -: ;: :_~;_. __ _ 
THEREZ.A IRENE.~LVRS DE sqUZA~ ~rrioContrata~lf.: · - ~_- · .. ; · ·:·. ~ ~ .: ·: '· .. ~:: ;-_.r.' ·. . .. : ., .• ,> .. · .. · ~llB~~~RGUY · .. ·. ·~. · 

ou.mm. , / ·· ' .. · . . , · . ' .' 'j ·.~ ·:}· : '. \''<·,·": . c:,_;r;,:;::;:4i]if':t'" · . : · 
. Prestação~~ servi~ç; à~' Aà,Jogiici8, n~ .dcp~ndê~~ias 4o'pr~di~ · ' . . -~ .· I •. · • . .• : RÁTIFICó~ORMADO 

d~ ;r?cur3floria:~~;al -do Est~o do A:~apá, sito ·a~ ~liezer ,L~yy,<··. . :_ . .' . , . . . ARÚ(I DA LEt':N~ s:~66193 
Sln C~~1tro Macap~-.AP. -~ . . . . :f." .. /, . ,._.. ·~ .· : .. : .. -, : .. : >,' .... : ... ,, ·. · ' · · Em. . .J s' 1 t. ~ / <3 :5:. · 

···: 

FUND_M'ii<:NTO L~.GAL: · ·r:- ;··:··~~-·: ... ,>~ ~~- : · ·/··;_,. -'-; :. :·· .. · ·. ,.,, .. -~.:~C.,.-~d?=:d.·~-
Constituição Federal, artigo 37, indso.IX. ·~··_:·: ·::.·:?: .. ?·-~,· .. _':·,::~:-~: :·'··:::~.:. ·_.... ··.~·: .. : · :. · . (: ~-:.: · ~~!!~::::~~o~4~· .. :·· 

. '· · ,. • : :. ' . ::; ,_: · ·, . . ·· · · .\ '.: Amap. â_,::: · .. '. >' . ,;:~· .. < '· ..... .' ' .. ~ . ..lo,.:' 
L.:i o• 0192/94, 0210/95·e0255/95: . . . .-. ;· .... .. · ·PROc,~rj !11" 21WO.Q~lf9~ .·· ' •. . .: . . • . ,.. . . . ~ . . 

. ,· ·. · .PEDii>,O !JÉ CO'fAÇÃo·N·t~!95 .. :· ... ·.' . · :. : ' . . · .· .- _- • .-· . .:': .. :: \:·: . .'. > · <· ~;: . : . 
. . '·,. ·.::' ...... ·. ··. .. . EJ'olPREf,A.:'RÁDIOTVDOAMA.zoNASS/A~,TVAI\L~PÁ :,. ,· · c :' · 

,~ALOR MENs.~_Li ·:- ·.: ~ · ·..: · ... ., . . · vALbR.: :RS· J.34s~Oo"' ... · .. :. · .. _::;· .. ~. . · · · ·· .. : t.. ~: .~· : .~ • · 
.. ------.. -- ' . .. :- ......... 'i·:·.·.: ·, ' .=· .· .;. ··.A...~Sll!llfO: DESPt~$A'DF.LICI.T.Aé;!ÃO . ·: :· .. · .. ' ·;: ... · 

RS uoo;oo :.{iim Mil, e D~~tos . Reais);·· ~gên~ia, .. do :. ..... . . ' SenÍw~P~~J'IIdo~~~- . . ::"::__..,{ '~·'·. _: '~· ·:·~:;:.~c .. ·,..-; -~ .. · : · 
Contrâto: -· · · . : : , · · · · : . · . • · . . · . A p~te Justificativa 1em·Có1!10 CSCO(l9 .. o. c~to. # .ll)lltéllá' . ;•:.; · ::· 

: ·• , . .-c :.: ... : ·.:· ·. · publiC,târLi.,destinad8. a,o TRIBLINA:L".REGIO~AL: ~t~FI:QRAL ~ ~~: .· ._:. ,> 
·. · ~.- ·· .. :,: : : ·::·. ·DO · AM~Á, ·niferdite -a . t.fetív~ · dft:, ~E~o: .. E..,EITQRAL ''Çim,folfu.::···':,;;· 

. . .. . . . . -'.. ... e>'(>CI:1ado pélo Oflçio' n~ 993M.DG. en{léreçal!o,á ÇSta ~ori(t:(?~íip!ó Esllid<i!' ,, >: . 
·. . . ~ . ·~o r~o:clu~da ~j~ci~-~v~~ ~~:-b~--~~~ á~-~~~/~ci~;;.:· ·-

'da j_ej :a• 8.6cS6/93, ~que sua,praticidj,de jh~.etn p~_execu~ ... Em . ~\lo.:··· · .. 
a~sim, n reali7.atM d~ cename licit8tório_. certllmcn!e yiria,a comprometer o objetivo.·. .' •· : 

'" ' ·:. •· . ·· rl~s :tra~~s~~ltl. .· ·~ ·;·;_. · .··. ;:.,:·.· ........ '_,_ · ~·,:.~: .:: . _<.';;,;_.?':;;:.-~ · 

. ·. :· 
.. ~... . 

DATA JlA ASSINATURA:. 

02 de janeiro de 1996. 

\ . . . · .. $ que, ronio de fA?J ~. ll J~_J~feitollll aéhii-se tm 'JàSe~de . 
. ., . l . . ·• . · . .:sti~o DCllllEsllido; caininhando com poucos l'eCI!rsoS,,festandO induvidosam'en~ . ·> . 

-Maca pá( ~F)~· OZ ~~:meiro -Je 1996. . · 110: EstllÍii> .dentro de suq5 disporiibilidad!=S tlnanceú,as rontri~ eo~ ~-ações,:esías :. - · .... ;. · 

(

/ -- •·· ~ · ·. .,, .. i·rev.:stiilaseminenteíncntec?~,d.imento_ooiJt~.P~~~~· ·.~· -:·;··. · .. . ·. : • . · ·--~.· .· 

_ :;_ .... - .... ·- ~ -~ • .'\~~.> .' ·.· · .· · PortDdai~~~~~an~"e~~lll!IPn;n~toao~~ios .. :- ·: - · r 
. . . RlJBEN BEMERGUY.. . . . : -. do ilrtigo 26 da Lei n• 8.~(93, ro~! Vossa Excdên&-~:digne' homologar a 

\: Prorurndor~tknii d11 Estado do Anlap.ã · _·pres.:ilti J~ifiCI'.Iiva~. · · . · :·: · · . ,~ . . · · 

.. ~-fT~-~~.-~·; _ .. _ . , .:· . ... .. . . . . ~AP,t,5ilt.~~ac~995._ ..... 
EX'I'R..>\TO DO CONTRATO ADMThlSTRATIVO : . ~OI(; . t:;;:_~9-S · .J • • • • •• '· ... ;. · ., : 

PRAZO DETERi\iiNADO OE ·sERVIÇOS ··; PÚBLICO)..... :cAilliJsÀuàus-ioCAiJ:xTo·:Õós.SANtos·, :. ·· .. ':··. :-"· .. 

. [~S~ENCIAL EM CARÁ '!'~!,t~~~-~q_!~Ç!~f....;..~·~::;. .~. . . :.'· .. . ~ r .··í":- ·· .. . . --~--e~~~-~ --~-~-·_~: .. o_ .• ·;de_· ~_u .. :~.:.-."-.'.~ .. :~_-_,~. ; ... tiv>~?~=f7"_~··.-.·,_::.i~::-· 
·· ·· '· · ·.· ' ii·E'·s: o L:v E( :·. · ":.. . 

· ·.~: ~ ··.;·: ·.·· ..... · ·: . ::: ..... · .• • . ' · ... -:·~ -~·. ·.':· . : : ·.·.·DEFE~SO:IÍ;~: ~6s~ICÚO EST~~ -~ -AÍIÃP(·.·~ E~ DefeDG~ria Pú.bUc~ 
.ao Estado 

.PORTARIA 

, ,<· .; · .. ·. ~rt, ·~ -; Autoru~r.o Serndor _JO~E . ,S1DO : NACAPÁ . · 11 DE JANEIRO: DE· 1996. . . 
. · ..• GOE~. RICCIDWf:~ 'As,s:stont~: Ju~1d1~o , . atual•ente .. ·~~re~ndo ·'.. , . '·. • .. ~-. • . . . 

. !,· o C~~g~: d! Çbef.~ - d~:O?hn,ooru Pu~l.tca, lot_a_~~ .:·· ··.~-~ · .. t a . ·.-· · -;. ,. -~~··: .. 
· ~ Inst_1 t~·lÇao; pa~a 'H·IJ~r··.~c- · NAC~~,~. ~e~~(de. ~ u as ~tl~~~~! .. : . . UIL~ O .~. 

dcs até;ã. eida_a, 'de F~T~lE:zA-.CE! no perto~o de 19 ~ 20' oefoníor P~blico-Geral do E;ta~; <· •• · 
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O O(f EUSOR PUCLICII-GERAL 00 ESTADO 00 An~PA; 
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B.Q
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Macapá, 22.01.96 , 

O DEFEiSOR PÚBUC~ERAL DO ESTADO DO ANAPÁJ 
usando das atribuiçÕes que lhe s;o conferidas no Artig 
82, Inciso XIII, de Lei C011ple~entor Estadual n2 0008, de 
20.12.94, . 

·, 
RESO.I.VE: 

Art., U- Duignar o Servidor ~ILTON FER 
., REIRA DO ANARAL JUIIOR, Advogado, coo uerc1cio nesta 

lnstituiç;o, eara responder 01 Substit~ição o CARGO DE 
SUBOEFENSOR PUBLICO GERAL DO ESTADO, Codigo SDP, 1 con 
tar de 01.01. ~ 19.03.96, durante o iopedioento de r;; 
pecti va titular, que encontra-se u tratau'nto de sa~de~ 

Art. 2i- o;-se ci;ncia, registre7se, publi 
qua-se e cu•pra- se. 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADÓ DO AMAPÁ, EM 
MACAPÁ-AP .', 17 DE JANEIRO DE 1996. 

HILM~gh riamo 
Defensor Publico-Gtral do Estado 

PORTARIA 

CP) li 008/96-0EfEIAP 

O DEFEISOR PÚBLIC~ERAL.DO ESTADO DO ANAPÁ, 
usando das atribuiçÕes que lhe são conferidas no Artigo 
B2, Inciso XIII, da Lei Coopluentar Estadual n2 OOOB, 
de 2D.I2.94, 

RESOLVE 

Art. ll- Designar os Servidores JOÃO FER 
R EIRA DOS SAlTOS, Chefe de Defensoria P~bl ica, CDP, e 
JOSÉ ALBERTO DE SOUZA SAlTOS,_ Motorista Oficial, CD!-1 1 
aobos lotados nesta Instituiçao , para viajareo de NACAPA, 
sede de suas atividades at; ao Kunic:pio de ANAPÁ, no dià: 
17 de Janeiro do corrente Jno, a fi • de cu1prir a PAUTA 
DE AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO. 

Art. 2.i- 0;-se c i;ncia, registre-se, publi_ 
que-se e cu1pra-se . 

,CAPÁ-AP,, 
EM H~ 

Hll 
Deftnsor P~blico-Geral do Estado 

Polícia Militar 

PORTARIA NR 145/95 ~~ 

O CO!~ DA POLÍCIA I~LITAR 00 
ESTAIXl 00 PJ.IJM>Á, no uso das atribuições quel 
lhe são conferidas pelo Decreto Govemanental, 
(N) nR 001, de 24 de janeiro de 19IÍO, 

RESOLVE: 

Designar o CEL P!~ F'IW{;ISCO DAS CHAGAS GO 
!®>, o SUB TEN P!~ JOOÉ Wo03 DA CO!'O:IÇÃO,o CB 
P!~ 642 JOÃO DE JESUS r.om'EIRO e o SD P!~ 21091 
SÉRGIO MARQUES PANIDJA, pertencentes a P!>lAP pa 
m se deslocarem da sede de suas atribuições -; 
J-lacapá-AP, até o lmiclpio de Laranjal do Jari! 
AP, no periodo de 23 a 3) Ago 95, a fim de pro 
ceder sindicância. -

Autorizar o saque de 7 .1/2 (sete e meia) di 
árias em favor dos policiais-rrdli tares, acimã 
referidos. 

Macapá-AP, em 22 de agosto de 1995. 

CALIXTRATO VIDEIRA DA SILVA - Cel PM 
Canandante-Geral da P!W' 

PORTARIA NR 146/95 P!~ 
O CCXWlDANI'E-GERAL DA POLÍCIA I~LITAR 00 

ESTAOO 00 PJW'Á, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Governamental, 
(N) nR 001, de 24 de janeiro da 1960 e tendo, 
em vista o contido na Parte n~ 401/95 - CCS, 
22 Ago 95, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos policiais-milit 
tares, pertencentes à PMAP, que se deslocaram-
da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a 
localidade do CURICACA, no dia 13 Ago 95, a 
fim de participar da Procissão em hanenagem a 
"Santa' !olaria do CUricaca" . 

2R TEN PM MUS Am'ONIO OOS SANl'OS ANDRADE 
12 SGT P!~ MlJS 02 JÓ SOUZA DA SILVA 
12 SGT PM MUS 03 lu-VAro DE JESUS GOMES 
lR SGT PM MUS 06 PAULD OODRIGUES PONI'ES 
12 SGT P!~ I<IUS 08 MILTON CHERM:lNI' DA SILVA 
1 R SGT P!-1 l>iJS 10 JOOÉ MARIA lEITE ANI'UNES 

CQEIH) 
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2R SGT PM Mm 13 EIMIISON SANroS Bt\GUNDES 
2R SGT P!~ l<IIJS 14 SEVEROO EUFRÁZIO DE SOUZA 
2R SGT P!~ MUS 16 ,WilSON DA COSTA BJIU.O 
2R SGT P!~ MUS 17 ROSIVA!lX) BAROOSA AND~.J. 
2R SGT PM MUS 16 RUBENS .FERNANlX) P!NHEJ.MJ 

MJNI'EIRO 
2R SGT PM Mm 20 ADINA.l.OO BARBOSA GORREA 
2R SGT PM I.:US 21 EDIISON DE ASSlJ!'Ç.ÍO ANTlJ 

NES COEIID -
22 SGT PM !.:OS 22 SAW~ RODRIGUFS PONI'ES 
32 SGT P!~ !.:OS 24 CARLOS Al1lERTO MAI:IEL bE 

VIIHENA 
1

3Q SGT PM 1-tl..JS 25 MÂRIO UJIZ MARTINS liA SILVA 
3R SGT Pl~ !.US 26 CARLOS Al1lERTO RA!.n ANDRADE 
32 SGT PM l4JS 27 JOSÉ CARLOS DA SILVI. 
3R SGT PM MUS 28 DIA!o!ANI'!JoP OOS SANIH3 VIGÁRIO 
3R SGT PM MUS 29 JOEL TAVARES NASCIMF:NTO 
3R SGT PH lo!US 3) ROBSON OOS SANl'OS I\'\ SILVA 
3R SGT Pl~ MUS 31 ROSINAI.OO BAROOSA AtDRADE 
3R SGT PM MUS 33 ACLEXlNIIro BARBOSA C ORREA 
3R SG'P 'P!~ MUS 34 ARIUlON OOS SANI'OS ~'l>..SCll>IENI'O 
3R SGT PM MUS 36 MMOEL DA SILVA CRUL 
SD P!-1 l<IIJS 3135 AELINI'OSI 00 CAR!.O SCBRAL 
SD PM l<IIJS 3137 ROSIRAIDJ BARBO'JA ANIRWE 
50 Pl~ loi!S 3149 SADRAQUE JOOÉ TOBIAS 

Autorizar o saque de 1/2 (meia) ctiária ero 
favor dos policiais-rrdlitares, acima referidos 

Macapá-AP, em 26 de agostc de 1995. 

CALIXTRATO VIDEIRA DA SILVA - CEl PM 
Canandante-Geral da P!W' 

~ecr~tarias de Estado. 

Educação 

'l -
CONSELHO &SIADUAL DE BDUCAçAO 

GABINETE DA PRESID.2NCIA 

IPil!.OO&. CALI!RIIlRJ o I!SOOWI. ~ 
fBREIITE N:l .611:1 LIC 1W DB 1996:1 

o PREsllll!!IIK DO CX»>SBI.IIl I!SUOOI L DB mJCA I 
çlo, no uso de auaa atribuições e apÓs análise do Pr2 
cesso número 69/95-CEE. 

R t S O L V E: 

CX»>SBI.IIl BSUiliiAL DB .l!!lOCACAO 
CABIIIED DA PRI!S:mP.!ici.I. 

RBSOLUÇ!O li!! 02/96-<:I!K 

IDIJLOGA CALI!RIIlRJ O IISCOL6R RB 
fBREIITE N) .611:1 Ll!l I'IO DI! 1996 ·I 

O PRI!SIDBII'll! DO CX»>SBI.IIl BSIAJXUL DB mJCA 
çlo, no uso de suas atribuições e após anállse do prõ 
cesso número 93/9S .. CEE. - -

R E S O L V E: 

(XJISBLII) BSUiliiAL Dll l!llUCAÇJo 
CABIIIED DA PRBSIDJ1i1ciA 

IIBSOUJÇ.io 111! 03/96-cKB 

IIKLOGA CALKIIIli!uo I!SOOWI. RE 
li'IIIIIIIII N:l ANO Uin10 D11 1996, -

O PRI!SlDJDfiB DO !XJISBLIIl I!S'UWAL Dll BOOCA 
çlo, no uao de tuas atribuiçÕes legais e. ap 5a análiai 
do Processo número 92/95-CEE. 

RESOLVE: 

\ 
IXIISIIJi> KSUroAL DI ~ 

CA.8IIII!:rJl DA PRJ!SJDIIIcij, 

Pig. 7 

IIBSOUJÇ.io 111! 04/96-a!! 

RBalllliCil O IIISIIIO DI lV CWJ 
SI ' 81 sliiD - DA IISOOLl DB lV 
CWJ lRIII DA ALI!CitiA. 

O PRI!SIDIIIID DO !XJISBI.IIl BSUiliiAL DI IIJOC& 
CiO, no uso de suas atribuições legais e considerando Õ 
que dispõe o Parecer número 029/95·CEI!. 

RESOLVE: 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA PRESID!NCIA 

RESOLUÇÃO NQ 05/96- CEE 

ALTERA DISPOSITIVOS DA RE 
SOLUÇÃO 13/94-CEE QUE DE 
FINE PROCEDIMENTO A SEREM 
ADOTADOS PELA BANCA PER 
MANENTE DE EXAMES E BANCÕ 
DE QUESTÕES DA DIVISÃO DE 
ENSINO SUPLETIVO. 

O Presidente do Conselho Estadual 
de Educação, no uso de suas atribuiçÕes le 
gais e considerando. -

• a implantação da Banca Permane~ 
te de Exames, e · 

. a necessidade de compatibilizar 
a presente Resolução com o que' dispÕe o Par! 
cer 10/93-CEE. 

R E S O L V E : 

Art. lQ - Definir procedimento~ a 
serem adotados pela Banca Permanente de exa 
mes e Banco de QuestÕes da Divisão de EnsinÕ 
Supletivo. 

Art. 2Q - A Banca Permanente de 
Exames tem por finalidade a aplicação de ex! 
mes a candidatos, em até três disciplinas,pa 
ra efeito de conclusão de grau e/ou preenchi 
menta de lacuna em sua vida escolar. -

f - 12 - Define-se como lacuna, o 
não cumprimento curricular, caracterizado a 
não integralização do currículo do Curso ou 
da escolaridade correspondente ao grau de 
ensino. 

t 22 - O procedimento adotado pa 
ra o preenchimento de lacuna deverá obedecer 
aos requisitos da Circulação de Estudos def! 
nidos na Resolução 07/92- CEE, além dos aba! 
xos discriminados: 

I - O aluno oriundo do ensino re 
gular, que apresente lacuna em seu currículÕ 
escolar, poderá fazer o preenchimento ds me! 
ma através da _Banca Permanente de ~sm~s, a 
qual fornecera documento comprobatorioa esc~ 
la de origem, que fará o registro no histór! 
co escolar e, quando for o caso expedirá o 
certificado ou diploma; 

II - Para efeito de conclÚsão de 
grau, a Banca' Permanente de Exames poderá 
aplicar os exames em até tres disciplinas, 
cabendo a expedição do certificado à Divisão 
de ensino Supletivo/SEEC; 

III - Estendem-se aos alunos de 
cursos supletivos os mesmos procedimentos de 
finidos no item anterior; 

IV - Quando se tratar de preenchi 
mento de lacuna em série de cursos regulare~ 
não haverá limite de idade; 

Art. 3Q - E garantida a oferta de 
Exames aos candidatos reprovados, em até com 
ponentes curriculares do Núcleo Comum, daã 
séries finais do ensino de lQ e 2Q graus,des 
de que os mesmos tenham sido aprovados em 
exames seletivos públicos ou ascensão funci~ 
nal. 

Art. 4Q - para cumprimento do Arti 
go anterior, deverão ser obedecidos os seguiõ 
tes requisitos: -

a - requerimento à Chefia da Divi 
são de Ensino Supletivo/SEEC, anexando o com 
provante de atendimento à condição dispostã 
no Artigo 2Q desta Resolução; 

b - pagamento da taxa de inseri 
cão, por disciplina; 

c - inscrição do candidato ao exa 
mes no Centro de Estudod Supletivos '"Em!liÕ 
médici". 

Art. 52 - Deverá a Banca Permanen 
te de Exames ser constituída po~ eapecialis 
tas das diversas disciplinas e funcion,r sob 
a coordenação da Equipe Técnico-Pedagógicado 

_ Centro de Estupos Su11_letivos EmÍlio M~ici". 
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Parágrafo Onico - Os integrantes . 
da Banca Permanente de Exames serão formal 

1mente credenciados por este Conselho de EdÜ 
cação, mediante proposta da Divisão de Ensi 
no Supletivo, em processo exclusivamente 
instr~Ído para esse fim, observada a l egis 
lação educaciona? concernente à 'titulação e 
ao exercício do magis'tério de 12 e 22 Gr.aus, 

Art. 62 - para efeit o de conclu 
são de 12 e 2Q Graus através supletivos deve 
rão os candidatos , à data de exames , terem lB 
e 21 anos r~spectivamente. 

Art. JQ .- O Banco de Que~tõe s tem 
por fim a elaboração, manutenção e renovaçao 
de itens que comporão as prQ\Tas. 
. Parágrafo l!nico - Nos exames efe I' 
tuados pela Banca Permanente de Exames, é ve ; 
dada a utilização àe cartão-respastá, deven · 
do as provas permanecerem em arquivo na .' 
Secretaria do Centr o de Estudos Supletivos i 
"Emílio ~!édici" . 

, Art. 82 - Deverá se r · encaminhada 
pela Divisão de Ensino Supleti~o a este Cole 
giado, para devida homol ogação , Calendário 
Anual de execução dos Exames de que trata es 
t a Resolução, definindo precisamente: -

I - periodicidade máxima de uma 
oferta mensal de exames; 

li - períodos destinados às inseri 
çÕcs , à aplicação dos exames e ao envio doã 
respecti~os rel àtõrios a este Conselho de 
Educação, para · a necessária homologação . 

f: t . 92 ~ Esta Reso ução entra 
vigor na de sua publica o, revogada 
disposiçÕ !\c tra io. 

EDUCAÇÃO, eM 1. U ~g n~~rES~~ %6 
C<l o · t~ ~ ~~ ~IJ 

. ULO_ ~m 

COOSID'l") ES'IAil!IAL Da IIWCAÇÃO 
CABI.Hlm! DA l'Rl!SlDEiic:rA 

IU!SOUJÇ!o IIS! 020/9S-cER 

I; 

OOilOLOGA CAI.IiiiDÃIUO BSOOLAR · REfl! · 
P.EI!IE MJ lJIO IJ!lTVO DE 1996. 

' o PRJ!SIDKNil! DO OO.,S!!LIIl BSI:ADOAL DI! BOOCl!. I 
eM, no uso de suas .atribuiç:óe!l legais e após análise 
do Processo n2 81/9S· CBE. · • 

RES OL VE. : 

Art. i2 - H01:1ologar Calendário Escol>lr refe 
~n~~~~no Lct~vo de l996, do ('.p_ntro "Rduc.9clonal ~ 

Art. 2Q - Esta Resolução entra ec v gor na 
da!a de sua publicação, evogada as dbposiç:Õ em con 
traria. -

G.I.BlKim! 
OUAI.Dl!~, em 

. I 
CORSEUIO ESTADUAl DE EOIJCAÇÃO 

CÂMARA QE EDSIIO. SUPL[ TI'iO · 

PROCESSO Ua . 89/95-CEE 

PARECER -~ 031/95-CEE 

~e ; Corao .obj"etivo op o ; t ~~ i·~ ~r a. co~c lUsão ~estudos para 
' - ' , · . , 

joiJ'ens e adultos que nao os tenhu conclu1do na idade pr2_ 

pria, pela via regular.-

Os Exa•u serão ruliudôs nas sedes dos e~unicÍpios 
de: 

• Macapá e Santana, no perfodo de 19 de junho a 05 de 

ju l ho/96 . 

• hap~ , Calçoene·, Ferreira Gomes, Laranjã1 do Jari , 

HazagãO, Oiapoque,' Porto Grande, Serra do Navio e Tar taru 

galzinho , no perfodo de 28 de noveabro a 12 de• dezeabro 
de 1996 . . 

As inscriçÕes aos Exaliles, que ocorerrão ea Hacapá 

Santana, estão previstas para o perfodo de 18 de aar 

çO ã 19 ~e ;lbr.i l/96, e ncs deuis a~unidpios .a previsão~ 
·de 05 de agosto a 11 de seteobro/96. 

Den tre as condiçÕes estabelecidas às inscrições aos 
·. Etaaes, dutacaaos: 

; .'10s candidatos deve('Zo ter 17 a 20 .1~os co•pletos no 

àto- da \.o.scriçâo para o 
1
12 e 22 Graus r'espectinaente,des 

. de q~e se· inscrevalil no aáiCiao .in 03 .- discip'!i ~ as para o ti 
Grau e 05 para o 22 Grau e estejaa: iniciando o processo 

··de Exames; já os candi datos co1 18 e 21 anos co•pletos ou 

a coaphtar até o dia da realização da ~ltiaa prova, pode 

rão se inscrever, respectivaeente, e.· todas as discipl! 

.. r,as . do . ~2 · e 22 Graus . 
·: . Sera perlitida irlscriçâo por procuração, · através de 

; i ~.s t r:u~_en to particu la~, registra do: u .~· a rtÓrio , 
. • Pag at.~ ento de taxa no valor correspondente a 3't do sa 

l á~i.o Afni•o vigente, por .disciplina , recebida pelo Bane; 

1 do Brasil S/A11 , 

As provas serão elab-oradas pelos professores que co1 

pÕeA a B,anca Pere~anente :ce Exaaes ~ já cre<ierÍciados por e; 
. fe . Colegiado e analis~das ppr t~cnicos noceados at ravé; 

de Por.taria pelo titu lar da SEEC. 

. Â nota _ afnh~a, , para áprovaçãó é 5,0 pontos ,núa'a. escala 

"de z;e ro ·.~ dez pontos , vedada a revisã'o do Cadern"o de Ques 

: tões e/ou Folha Resp'Qsta-. As· notas Fra.cionadaS s"êrão arr~ 
j dondada~ conforQe crit érios estatfsticos. r -

,, ' .. ":f,COISElUOIIBSiADOAl DE EDUCAÇAO·. 

·cÂMARA DI: PlAIEJMEltTO, LEÍÚSlAÇÃO E aoat!AS 

P.ROCESSO Nl 18840.008962/95-SEtc 

PARECER IR OJ>/95-CEE 

I - HISTÓRICO: 

COICEDE AUTORIZAçAo DE rur 
CIOIAJIEDTO DO !I GRAU (51 i 
81 SÉRIE) PARA O CEITRO ARA 
PAEASE DE . EISI"O POSITIVO.-

Encaoinh•do ·a este- Conselho , pela Secr~taria E.stadual 

de Educação, o presente Processo tra ta do pedido de Auto 

riza ção para. implantação do Curso de 12 Grau , 22 seg1ento 

do Centro A~:.ap a ense de Ensino Pos itivo, si tuado à Av . Nen 

donça furtado, n2 100 Bairro Centra l , Macapi- Ap. -

O referldo Centro foi criado u 01 de outubr~ de 1993 

para atender o Ensino de 22 Grau e sua u i stência j urfdi 

ca; cooprovada pelo C.G. C B4 .416. 916/000I-17, o qual po:;: 

su i co1o En t i dade Hantenedora a firu ucent ro .. ·. Aaapaense 

de Ensino lTDA". 

O pedido de Autorização ; baseado na Resolução 01/90-

CH, de 20 de fevereiro de 1990,que atendendo suas exigê!!. 

cias,pas-suos a enuaerar as peças que consta• no Processo: 

. · 01} - Requeri11ento enca11inhado ao Exio. Sr . _Secre tário 

de Estado da Educa~âo e Cultura; 

02) - CÓp i a do Ato de Criação da Estola; 

03) -Justificativa da ioplantação do 12 Grau,segoento 

de S.l a 81 série; 

04) - CÓpia da Resolução ni 04/95- CEE , que Autorizà o 

Junciona;ento do Ensino de 22 Grau no Ce'ntro de Ensino 

.Acapaense Pos it ivo i 

05) - CÓp i a da Por tar'ia n2 153/94-0IO!E/SErC, que Aut2_ l 

~iza o Funcionaaento cio Centro Aupaense de Énsi.n'o Pos i t~ 
vo , para o Ensino de. 22 Gr,au B~sico; 
· . 06 ) • CÓpia do Parocer oi 37/94- CEE, que concede o .R! 

. conh!ci a.ento. ao C_u rso Básico do 22 Grau;. 
A divulgação (jo.s"' reSultados• ocorrerá nÕ prazo de 10 

.'diaS a' con t ar a data de re~liz3çio dã' Últiu prova, e .a e ~e f·. 07) - IndicaçàQ do :ndereço, ~ursos ,sériH, tor~as ~e 
~ p~di'ção do Certificado d.e conc.lusão de Gr:au de Ensino , e; · funcionamento e p,revisao de u tncula ;_ • , . < \ 
~~ condicionada ~ aprovação 'da ·Ata Relat;rio dos Exue; 08} · - Quadro de Pessoal Ad.inist rat ivo e Tecnico . .. 'i't ra 
·por este Conselho. · . . . ·zendo anexos: R~_gistros e/ou Autorização e Te r11os d~ Co! ' 

1 

Parabenizaoos a DIESJ quanto ao prazo : de divulgaçãô ' 
·· dos resultados dos Exnes , entretànto, tal prest eza; é ne .; .. . pro•isso; ... · · -~ ... .:.~....:...~ - ~ 

,. · , -·. ~- 09)- Ouadr.o de Pessoal Ooceflte: eo• respeet_iYas · cópi 
, c~ssária :! relevante que seja observada .taRbel eo ~ relaçao· -

aS de Reg.i stros e/ou A. utorizaç.lo · ~ · Tera.os de Cup,r.o1isso ; 
:·ao envio do RelatÓrio desS'es Exues para aprovação do CEE , " 
1 a fio de evitar ' íufa série de transtornos ao.s candidatos ,' ,, · lO) - Ceracte'du;ão do T,ipo ::dc EscH t~ ração E~·eolar c 

Arquivo i . 
. conclointes de Grau de Ensino . • 

11·) - Modelos de iopresso; utilizados pela Es~~la; 
· 12) - Relaç~ô do Acervo B~bliogrif.ico ; 

I De acordo coo o Calendário anexo .lO Processo, serão !'r 
, aplicadas provas de até o2 di-sciplinas por dia, à exceção• 

.. dos Exaaes de 22 Grau nl Zona Rural que serão realizadas 
13) - Re lação de Material Peroanente; I·' . · : 
14) - R•iação do Acervo da Videotoca; 

· provas de 03 disciplinas (Ff"sica, Lfngua Estrangeira e Ouf 

lil.ica) u um sÓ.dia, o q1.._e· sugeri1010s a oJEsu. que verifi_que 

• I• a possibilidade de rea-lizá-~l~s en 02 dias.: 

15) - Regioento Escolar (03 vias) coa seus ~nexos e C.! 
lendári'o Esco la' para o ano .de 1996. ,. . . , 

• Sisteaat'ica de A~aliação; --·.-. -·~~ 
Aléa dos aspectos já abordados, o Plano contéa a lis t! 

gea dos locais onde devrrio ocorrer as inscriçÕes e pro 

vas , que são Unidades Escohres; , e e~ Hacapá está i nclufd~ 
o Cotplexo Penitenciário do A~apá . 

, Grade Curricular do .ll Grau (5! a Bl séri e) ; 

16) - Cootrato de Constituição da Sociedade 'por c~tas de 

responsabi 1 idade 1 ia i tada; 

17) - CÓpia do C. G.C nl 84 .416. 916/0001-17; 
APROVA P lA~O DE EXECUÇÃO DE · ·.. .No que se refere. à .ob.serYação 'cont ida no despacho do

1 18) - CÓpia do Alvará de Funciona~:~ento'; . ,. 
EXARES SUPlETIVOS DE EOUC~\ . Sr. Pres ide~te do CEE·, a re.pei .. to ~o que trata ~ ~rtigo 171 

çAo GER~l PARA 1996. · do Regioento desta Casa. consideraoos liesoecessana a esta, 

I - IIISTÓRICO: 

Pelo Offcio nR 08965/95- DIESU/DEMS/SEEC, de 11.11.95, 

firaado pelo Exao. Sr . Sec~etirio de E5hdo da: Educação, 

são cncuinhado_s, os Planos de Execução dos Exa11es Suplet! I 
vos de Educação Geral de IR e 12 .Graus e de Suplência Pr2_ 

fissionalizan tes ·- 22 Grau, bea colo o Calend~r io da ·Banca : 

Peraanente de Exues rli!ferentes à 19g5 , para aprovação de=. . 

te ConHlho de Educação . 

ApÓs os trâ•ites protocolares , o Processo foi encaainha 

do à Câura de Ensino S~pletivo u 07 de dezubro, através 
do despaCho do €no. Sr . Presidente do C~E , o qua l trans 

·crev~oos na {ntegra : 7 11Para anali sar e erdtir Parecer sobre o Processo da 

10IESU/DEK~/SCEC que t~ata do Plano dos Exaoes Supletivos 
de Educaçao Geral a n1vel de U e 22 Graus da Zona Rural e 

!Urbana do Estado do Aoapá - Ano de 1996 . 

Pedhos toda a tenção dessa Câura p~ra o que tra ta 

Art . 027 do Reghento do Conse lho de Educa~ão .11 • 

Cabendo-nos a r esponsabilidade da .an~lise e caissâo do 

!respectivo Parecer , por designação da Sra. 
f~•ar~ de ;Ensino Supletivo . 

11 - lillAl!St : 

Presidente da 

E•bora o Processo esteja i ntegrado não sÓ pelo Plano 

ji referido, 1as ta11bén pelo Plano de Exaacs de Suplência 

Profiss ionalizan tes e Calendár io da Banca Peruncnte de 

Exues , ·rati ficado pelo prÓprio Offcio da_ SEEC, nossa ani 

lise se restringir~ ~ uenta da Capa do Processo , e ao des 

pacho de enca•inhaaento à câura , já transcri to. 
A Secrehria de ,-Estad·o· da Educação, atrav~!i seus ór 

gào$ prÓprios; . •J.bo'r'ou coe base na l Ei 5691/71 , Parece~ 
ij9S/72-CFE •.~.esoi;.í·ao 16/92-CEE , o Plano de Execução dos • 

Exooes Suple~ ivos de_ ~duca~~~eral de 12 e 12 Graus, que_. 
- --~:· : ..., .:: 

" 

ci.ara, uoa vez que os ae~bros que a coQpÕea,supre cuapr~~ 
rag o que preceitua o referido artigo . 

II I ~ VOTO D~ REl ATORA : 

Pelo uposto , vota11os pela apr9vação do Plano 

ção de Exa~es· de Educação Ger al de 12. e 12 Graus 

exercÍcio de '1996. ' 
Macap~; 07 de dezeobro de 1995, 

MI,RIA DIAS ALCÂ~TARA 
- Rehtora -

IV - VOTO DA CÂMARA : · · 

de Exec u 

para o 

A Câ;arâ de Ensino Supletivo aprova o voto da relator a! 

H~capá , sala de reuniões de Câ~:~aras 11Prof. Reinaldo Ha~ 
rfcio Goubert Oaaasceno", e• 15 de dezeabro de 1995. 

KARIA DA CONCEIÇÃO COELHO OE SOUZA 

MARIA VITÓRIA DA COSIA CIIAGAS 

MARIA DIAS AlCÂ NTARA 

AL BERTI IIA GUEDES DA SILVA 

V. - DECISÃO DO PlEN~RlD: 
O Conselho Es t adua l d~ Educação, eD sessão plena reali 

zada nesta data, decidiu aco11panhar o votiJ da Câaara de EM 
sino Supletivo nos teraos do vo to c!a re:latora,dr terGinand; 
o nÚ•ero tÍxho de provas ea até duas disciplinas por dia, 
por candidato . 

Hacapá, sala de reuniões plenárias Pro f . M~rio Ouirino 
da Si I va11 , e• 11 de dezembro de 1995 . 

PAUlO ROBERTO AIIDRAOE DE HÉlO 

KÁTIA DE IIAZAAÉ SANTOS fONS~CA 
CARLOS NILSON DA COSTA MARIA LUZ IA S.MORAES 
ELMIRA fONSfCA DE MAGALHÃES EDUARDO S. DA COSTA 
MARIA REGI NA SniTH NEVES • 
ALBERTINA GUEDES OA ~ILVA nARIA DIAS ALCANTARA 
COR INA AMORAS. DE ARAUJO• MA RIA DA CONCE IÇÃO C. 
NORH A IRACEMA OE BIRAOS fERRE IRA I 

~ 

19 ) -Contrato de locação c:ooercial, para a prati ca de 

Educação Ffsica; . 

10) - Contrato de locação do pr;dio da Es,ol'a: . 

11)- Plan ilha de Custos; 

21) - Planta Baixa do pr;dio da Esco l ~;. 
1 23) - RelatÓrio de Inspeção da DIOIL 

li - ANÁLISE: 

Ao exuinar as peças que co1pÕu o Processo, u espe 

c ia! o RelatÓrio da Divisão d• Organ i zaÇão e ·Inspeção . r:;: 
cohr/SEEC, qu~ verificou ttin locon a Es~ola u que_! 

tão, constatou-se qu e a usaa possui o Ensino de 22 Grau 

Básico , já. devi da=ente reconhecido a través ' do Parecer 'ng 

137/94-CEE de dezeobro de 1994 . 

Coao é pretensão da Escola a'Qpli ar suas ·· ãt iYidades 

escolares , abrangendo al~a do 22 Grau, taabé• o CurSo dr 

12 Grau-seg•ent~ de 51 a 81 série para o ano de 1996 , co~ 
forae sua j us ti ficati.va de hplantação, às fls.Ol3~de Pro 

cesso . Sua previsão de utrfcula totaliza 150 ( -:cento -

ci nquenta ) .alunos assil di stribu(dos: 02 tur1as· de SI se 

rie COI 60 ('sessenta) alunos, 61 ,71 e 81 coo 30,.-aJunos OD 

i cada tur1a: 

O s•u Regioento Escolar foi aprovado através d~,.far! 
cer n' 37/94-CEE eo 06 . 11 .94 , atendendo ao Ensino f unda 

untal e Médio e traz n anexo a Shtn~tica de Avaliaçã; 

Escola ta~béo apres•ntou a 6radf Cur ricular át 51 

a 81 e o Calendir io Escolar para· ap~~ciação ,.,· aprovàção 
deste Conse lho. 

O quadro de Pessoal TÓ:n~t-o~A'd,ji nistrativo ·Ó foroado 

pelo Di retor , Secretaria, Sup:àtvisora; Orientador• Educ!. 

I 
c~ona l , to~os devid~ae~te hab~ li tados, con~orae coaproY_! 
çao de regutros OJ-'·i:: ~tor-haçoes ,e respectlvos teraos de 
coaproeisso auin~~ • · 

' _Lqua,!fr~ dt Msoal Docente. coopÕo-se : do :. ' lO' ,ta., l' · 
. I 



Maca , 22.0U6 

profusoros, habilitados para o eurcfcio do oagistério 

dt 51 a 81 1Írie, eonforu os reghtroa ou autoriuçõu e 

rupecthoa ter•os dt coaprolino auinados, 1nuos ao 
Procu.o. 

A docuaentaçio escohr t o erquivo tncontrn-se aloja 

dos •• locait prÓprios t u bou condiçÕu, stgundo o R; 
latÓrio da DIDIE. -

O Ce~tro hapaense de Ensino Positivo nio possui ins 

hlaçõcs prÓpriu, tendo ua contrato de locação firud; 

coa a Diocese de MaeapÍ, onde funciona . 

O prédio é de •lYenaria, coo 04 (quatro) paviaentos, 

do propriedade da Dioeue dt Maeap;, possuindo 07 (stte) 

!!l.!J. de aulas, 03 (três) banheiros para alunos t 01 (uo) 
pii'í professores t funcionarios; 01 {uu) copa; 02 {duu) 

I 
uhs pequenu que se rio reforudu eadaptadu para ltit~ 

ra; 02 {duas) salas para funcionnento da secrthria; 01 

{uu) sala para Supervisão e Orientação Educacional; 01 

(uoa) sala bastante aoplo, arejada e i luoinada para fun 

cionuento d1 Biblioteca. 

Duu salas dt aulas serão reforudu e divididu para 
atender u novas classes de 51 a 81 aÍries. 

H; ainda Oi (uu) quadra poll-uportha co• estrutura 

aetÍli~a, ár~a coberh e Íru descoberta par• a prática del 
Educaçao F(Sica, coo lanchonete e quiosque. 

As instalaçÕes hidrÍuJ i cu e el~tricas apruentu bo • 
u condiçÕes de funcionaunto. -

O eaterial peuanente e: didÍtico atende as ne:cenida 
básicas para 1 rea.lização das •tlvidades adoin!strathu:: 

técnico e docente do utabelechento. 

A biblioteca possui uo acervo bibliográfico utisfat~ 
rio u condiçÕes de atender as necessidades de puquiu e 

coosultu de alunos e Qrohnores . Ponui tubéa UI ace!_ 

vo de videoteca, buscando tornu as aulas uis interessa.!!. 
tes e pronitotu. 

Ao concluir l anÍ11se elo pruente Procuso,onde •e d! 

tive n cada ponto da leitura dos seus itens, abro aqui 

n parênteae para congretuhr-ae co1 os dirigentes do Ce.!!. 

tro lupoense de E111ino Positivo, que na qualidade de E! 

cola privada, dnonstrou u• elevado nful de visio pedag~ 
gica e seriedade no trabalho que st propÕe a ruliur . Co 

10 é Slbido sio vÍriu as qualidadu de ensino da red; 

prhada que de VIl foraa ou de outra co.ntribuu para ue 

niur a grande deunde de alunos na Redt PÚblica de Ensl 
no do Esbdo do Aupá. 

III - fOTO 0.1 RElATOtiA: 

Diante do u:poato, esh relatora vota favoravehente 

pela Autorização de Funcionaoento do Curso de il Grau-Sei 

unto de SI a 81 série no Centro Aupaense de Ensino Pos! 

tivo, 1 partir de 1996. 

É o nosso Parecer. 

M•capÍ, 1.8 do dezubro de 1995. 

"ARIA LUZIA SAlTOS DE "OtiAES 

- Relatora -

Y - VOTO DA CbARA: 

A Câaara de Phnej .. ento, legislação e ~orus aprova o 

voto da r e h tora. 

MacapÍ, sala de re:uniÕu de Ci1ara.s "Professor Atinai 

do Goubert Daoasceno" eo 19 de deuobro de 1995. 
ELMIRA FONS~CA MAGALHlES 

MARIA DA CONCEIÇlO COELHO OE SOUZA 
MARIA DIAS I LCAMTARA 

PAULO ROBERTO A~DRADE DE MÉ LO 

CARLOS UlSON DA COSTA 

V - OECISlO DO PlEIIillO: 

O Conselho Estadual de Edl.f"çio, u sessio phna , reali 

uda nestl data ·decidiu ICOipltlhar o voto da ciura de Pl; 

nejaauto, letishçio e Noraas, nos ter1os do voto da Rei! 

tora. 
lhc.apÍ, sala de reuniões pleniriu "Professor MÍri o 

Ouirino da Silva•, ea 22 de dez .. bro de 1995. 

PAUlO ROBERTO ANDRADE DE MfLO 

ELMIRA FOISfCA OE "AGALHlES 
MARIA OA COICEIÇlO COElHO DE SOUZA 

MARIA DIAS ALChURA 

MARIA LUZIA SANTOS DE MORAES 

kÁJU DE MAZARf SANTOS FONSfCA 

CARLOS NILSON DA COSTA 
MARIA REGI MA SMI TH NEVES 

ALBERTINA GUEDES DA Sll VA 
CORINA AMORAS OE IJIAÚJO 

NORMA IRACEMA DE BARROS FERREIRA 
ARMIMDO OLIVEIRA SOUSA 

URU VITÓRU DA COSTA CHAGAS 
EDUARDO SEABRA DA COSTA 
RAIIUIDA DA SIL U PONTES 

Juatiça e Segurança 
Pú~lica 

P O R T A R I A (P) 
Nt 005/1.996. 

OIAAIO OFICIAL 

O SECRETÀRIO DE ESTAr:> DA JUSTI- ' 
ÇA E ~ PÚBLI~ 00 MW'Ã, r.:> uso das 
atribuiçoes que lhe sao conferidas :)elo Art . 
61, inciso VI do Decreto ng 3>2/91, e tendo em 
vista o l'.emg. ng 184/95-1•DPS. 

RESOLVE: 

Art. 11 - Designar VIGmiE lE 
PAlll.A <XHS, Delegado de Policia, C .asse A, Pe 
<irão I, para responder em substituir;ão pelo eR 
pediente da Delegacia de PolÍcia de Santana 
CllS. 1, no perlodo de 1 g à 3J. 01 do nno em CUI'
so , por motivo de férias regulsrentares da ti
tular UXI SElJ!A siK!Es MEllEilm. 

Art. 2g - Revogern-se ns disposi 
ções em contrário. -

P O R T A R I A ( P) 
NR 010/1.996. 
O SECRETÁRIO DE ESTAI'() DA JUSTI 

ÇA E SEnJRArÇA PÚBLICA 00 MW'Ã, nc uso daS 
atribuições que lhe são conferidas ~elo Art . 
61, inciso VI do Decreto no 3>2/91, e tendo em 
vista o MemR . nl 001/96-<:0PEN/ AP. 

RESOLVE: 
Art. 1g - Designar CA:U.OS arÃ~ 

VIO cr::t3TA DA SILVA, Guarda de PresÍ.dio, Classe 
C, Padrão IV, para responder pelo ex?edi~te ' 
do Setor de Apoio Administrativo e Slnatorio 1 

Penal-COPEN=CDI. 1, no perlodo de 02.)1 à 02.02 
do ano em curso, em substituição ao titular JO 
SÉ MARIA TABOROA 00 NASCIMENI'O, que ?ntrará eiii 
gozo de férias regulsrentares. 

Art . 2 R - Revogern-se lS dispos!_ 
çÕes em ccntrárto. 

P O R T A R I A (P) 
NR 013/1 996. 
O SECRETARIO DE ESTAIX DA JUS'l'I 

ÇA E SEXlURAtÇA PÚBLICA 00 MW'Ã. no uso daS 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art 
61, inciso VI do Decreto nR 3J2/91 ,e tendo em 
vista o Oficio ng 018/95-COPEN/AP. 

RESOLVE: 
Art. 11 - Designar MÁRIO llDII 

QJES M Sll.VA, Classe C, Padrão IV, p3.ra res-: 
ponder pelo expediente do Serviço de ~sistên
cia Judicial Social ao Inte~::Ot .1, no 

1perÍ.odo de 02.01 à 02.02. do ano em c..II'SO, em 
substituição ao titular RMnD O~RA IXl3 
SAN1'00, cpe entrará em gÔZO de férias regula- 1 I 
mentares. • 

Art. 21 - Revogamse as disposi-
ções em contrário. 

P O R T A R I A (P) 
Ng 014/1. 996 

O SECRETÁRIO DE ESTAOO DI JUSTIÇA 
E SEXlll!WÇA PÚBLICA 00 MW'Ã, no uso cas atri
buições que lhe são conferidas pelo Art: 61 in 
ciso VI do Decreto nt 3>2/91, e tendo em vistã 
o Memg. ng003/96-GAB. 

Calsiderando o faleciment' do De
legado de Policia aposentado, JoH:l m'INXll.A ' 
TAVARES, ocorrido em 07 de janeiro de L.996; 

Ccnsiderando os relevante> servi
ços prestados a esta Secretaria, onde > faleci 
~ destacou-se pelo errpenho e dedicaçãt> à mis-: 
sao policial: 

RESOLVE: 

Art. 11 - Declarar luto o11c1al • 
na Secretaria de estado da Justiça e SEgurança 

1PÚbl1ca-5EJUSP, no perlodo de OB a 10 c e jane1 
ro do corrente ano. -

Art. 21 - O luto será C..JTprido 
sem prejulzo do expediente normal de tnbalho. 

Art . 31 - Estp. Portaria entra em 
vigor na data da sua publfcação. - . 

Obras ~ 
PORfiRIA ( P ) Jl 007/96-SOSP 

O SBCR!TlRIO DE ES'l'ADO DI OBIU.S 
B SERVIÇOS PdBLICOS DO GOVEUO DO ~ 
'l'1DO DO AJUP1, no ueo de IN&I atribai 
çõee legais e tendo ea vieta • teor 
do !femo, nR 005/<UB/SOSP, 

RESOLVE: 

Designar :PlWfCIBOO Al'I!Ono DI 
DES, Advogado, pertencente ao Contra 
to AdBdnistrativo, lotado nesta Se~ 
taria, para exercer ea subeti tuiçio a 
Presidencia da Comissão Peraanente de 
Lici tação de Obraa e SerTiçoe PUbli 
coe do GEA, durante o içedillento do 
titular LIIrnOVAL l'<nrnEOA PERES que en 
trará em gozo de férias no período d; 
02.01. à 30.01.96. 

eiro de 1996 

Engt. 

POR'Wtll ( P ) 1{11 008/96-SOSP 

O SECRET1:RIO DB ESTADO DE OllRAS E 
SERVIÇOS PltBLICOS DO GOVERNO DO ESTADO 
DO AMA.P..l, no uso de suas atribu.iç~•• 
legais e tendo ·ea vista o teor do Ke.O 
n2 003/96-G.AB/SOSP, 

RESOLVE: 

Designar JWlll DO CAl!!IIO DA ~ILVA , 
ocapante do Cargo de Agente Administra 
tivo, CÓdigo SA-701, Classe "A" ,Padrio 
III, pertencente ao Qtladro Ativo Pel'IIA 
nente do Extinto Território iederal do 
Allapá, lotada nesta Secretaria, para 
exercer aCIDI1lativ8lllente em SJ;lbsti til! 
ção a :Punção de Chefe de Gabinete/SOSP 
CÓdigo CDs-2, durante o içediunto do 
titular LIIDOVAL lOISEC! PIRES que 1Q 
trará ea gozo de driu no período 4e 
02.01 a 31.01.96. 

Kacapá-AP,02 de 3aneiro de 1.996. 

!ng•. AJ(II4'0!' to:suo ootnnmo 
- · Secretário 

"JU>I'IFICATIVA: 

l'lmSro NR 'Sm.ro:Im~/rD 
cx:tNl'IE NR a:!l~fl:S'/fD 
COlA: RefaT.'II à> Prédl.o <D Me.temidOOe de Jo'aalpÍ, sn -

ll Eblpa. 

FIIMI AllliDICIIDA: ~ ENEXL L'lllt\. 

VAI.al: R$4l.Cil6,00 (1;\JBrEnta e ltJn Mil, e Oitenta e Seis 
~). . 

FtKWotmN;hl UI;AL: Art. 34, XI, da Lei 8.666/93, oc:n10 

lidade p/ Lei S.!Bl/94. -

~ pare ~ia;;ào.a.perlcr 8 presente 
IJlSTIFICATlVA, q..e ten per c:bjeto a or:ntrataçiio da ' 8! 
g.n:la colocadB ro Certare IJ.citatá-io ~ acim, 

diri&ià:> pare exec;uçiio cX;e aervic;os de ret'ttl!a à> prédio 

1 cD Mlltlemidade de Jo'aalpÍ, en - 1• Eblpa. 



Macapá, 22.01.981 

A presente JlSI'IFIC'ATIVA ffi NJJWICJlÇ/C, tân 
a:;ão adni.nistrativa ~ ri:> art. 24? XI , da lei n• 

18.666/93, CCilSOlidada pela lei n• 8.883/94, haja vista 

a Resci.EOO tkrilateral oo ccntrato da enpresa vm::eOOra 
<b Certme, peles motives eleriadcs noo autos, e , dada 

a prerÊncia an dar seguin'ento às ~. taroÉrn pela rel! 

' mia de seus cbjeti vos. por haver a enpresà adjtrlicada 

atendi.oo e acei to ao c:hararento, na aplicação da orden 

estatutária. 
?elas razÕes expedidas fulcradas noo 

vos l€l1ilis prÍ;prioo, são moti~ da presdlte 
TIVA, para a5 providêrx:ias de praxe. 

rl,acapá ,17·de J~ 19'i*5 

~- ~itlEL 
· Diretor do OCSP/SE' 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Instrumento 
Partes : l º(Primeiro) Termo Adi-

tivo ao Convênio nº 03/95- SOSP, cele
braào entre a Secretaria de Estado de 
Obras e Serviços PÚblicos e o Municipi 
o de Santana . 

I 

Prazo Fica prorrogado por 

mais 1631 cento e sessenta e três) di
as consecutivos o prazo para conclusão 
dos serviços, objeto do Convênio nº 
03/95- SOSP , que tere como objetivo a 
execução dos serviços de Drenagem, te~ 
raplenagem e pavimentação asfáltica da 
Rua Felinto Muller , trecho compreendi
do entre a Av . Santana e Rua Salvador 
Diniz . 

Por estarem de acordo com rela
ção a este TERtiW ADITIVO assinam este 
instrumento em cinco vias de i gual t~ 
oD, na presença de duas testemunhas. 

Engº. 

I 

tl:n~~-

BATO COUTINHO 
tário = 

,A Secretaria Çe Estado de Ob~ e Serviços 
Publicos, atraves de sua Canissao Permanente 
de Licitação de Obras e Serviços, toma imu 
co,,para coohecimento_dos interessados , que 
fara realizar LIClTAÇAO, na rrodali dade de TO 
~!ADA DE PRFJ,(ffi, para a execução dos serviçosT 
de Construçao de una Çentral de Abastecimento 
de Tanques de Ccni.Justivel para o Governo do 
Estado do Amapá, em Macapá. 

Poderão participar da mesma, . as eapresas na 
cionais que satisfaçan os requisitos estabele I 
ciclos no presente Edital. · -

Os tlocunentos rel aciooados à referida '.l'CMA 
DA DE PREX;a3 , que ü:_lcl~ as caJ9içÕes que ã 
regulammtan, estarao a d.:i.sposiçao dos inte 
ressados, para aquisição e eventuais con.."Ul 
ta'3, 1)<1 Av. Fab n2 1276, Bairro Central, em 
'lacapa. 

A aquisição do Edital será mediante o reco 
lhilrento,' a Tesooraria do Estado dá Fazenda 7 
GM., dá illportância de R$-25,00 (vinte e cin . 
co reais). 

o recebi.Jrento ctas propostas ~-á na sa 
la de reuniões da Secretaria de Estado de 
ObraS e Serviços PÚblic~, no endereço sup~ 
citado, perante a Canissao Pennanente de Li@ 
tação de Obras e Serviços, no dia 15.02. 98 as 
09:00 (nove ) horas. 
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:tutarquias Estaduais . 

EXTRATO DO CONTRATO ~ OOJ/g6 
PROCESSO ~ 0001572/g5 

I. PARTES CON TR ATUAIS: CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREV I
DÊNCIA DO ESTADO DO AMAP,, CONTRATADA: EMPRESA 8ERTILLON -
SERVIÇOS ESPEC IALIZADOS LTDA. 
Z. OBJETO: Prestaç;o de serviços de li~apeza e conservação 
COR forneciElento de aattriais e equip ae~entos a seru 
exe'cutados pela CD NTRATACA no ~rea sob adoinist raç;o do 
COIITRATANTE, sito- ~ RJa -Indeptnd;ncia,D-<IN1Ji(\confonoe proposta. 

l- Os serv iços serão executados diariutnte, 
44 horas seunais, ficando a -crit;rio do CONTRATANTE a 
fixaç;o do$ turnos e seus respectivos hor~rios. 

1 
2-A equipe de trabalho, cooposta de 05 

J<cinco) Agentes de Serviços Ge'rais ser~ distr i buÍda pelo 
'co NTRATANTE de acordo co~ ~• nece., idades da 
Administração. 

3. VALOR ESTIPULADO: RS 27 . 305,22 (v inte e sete ail 
trezentos e cinco reais e vintt e dois centavos>. 
4. DOTAÇAO: As despesa decorrentes deste contrato 
oeorrer~o ~ con~a da. ~ otaÇ·ã:~orçalllent;r i a do CONTRA-TANTE 
para exercício de 1.996, fonte 250, progrua 
03.07.0212-133, eleoento de despesa 3132.00, nota de 
capenho n2 016 , eoitido e> 02.01.96. 
5. VIGÊNCIA: O presente instruoento vigorar~ a contar da 
data da assinatura pelas parteS at; o dia 30/06/96. 
6.FUNO~MENTO LEGAL: Leis n2s 8.666 de 21 de j unho de 
1.g93 e 8,883 de 08 de junho de 1.gg4, 
7.DATA DA ASSINATURA: 02 de jane iro de J.9g6. 

Hacap;-AP, 19 de janeiro de 1.gg5, 

EXTRATO DO CONTRATO ~ 002/96 
PROCESSO Nlt 0001988/95 

I. PARTES CON TRATUAIS : CONTRATAIHE: INSTIT UTO DE PREV I
DÊNCIA DO ESTADO DO AMAPA, ~: EMPRESA 8ERTILLOU 
SERVIÇOS E.SPECIALIZADOS LTOA. 
2.0BJETO: Prestaç;o de s~rviços de 1 inpeza e conservação 
coe forneciaento de uteriais e equipaae:ntos a serea 
executados pe la COIITRATAOA na ~rea sob adainistraç;o do 
CONTRAlAUTE, conforu discrie~inaç;o que segue : 

1-01 (huol ASG para a Ag;ncia Regional no 

Kuni.cipio de Santana , 01 (hua) ASG para a Ag;ncia 
Regional n~ Huni c:pÍo de Porto Gra;de, 01 (huol ASG para 
a Ag;ncia Regional de Serra do Navio. 
3. VALOR ESTIPULADO: R~ SO . 901,50 (trinta oi 1, novecentos 
e' huc reàis e 'ci ncoenta c.entav.os) . · I 
'•.DOTAÇÃO: As despesa decorrentes deste contrato 
ocorrer~o ~ conta da dotação orçaaent;ria do CONTRATANTE 
para o exeriicio de 1.996, fonte 250, progrua 
03.07.0212-133, eleoénto de despesa 3132.DO, nota de 
eopenho n2 015, eoitido •• 02.01.96. 

J5. VIGÊNCIA: O presente· instru oento vi gorar~ a partir de 
1
02/01/96 at; 3_!/!0/g6, 
6.FUftDAnENTO LEGAL: Leis n2s 8.666 de 21 de junho de 
1.993 e 8. 883 de 08 de junho de 1.994 . 
7.0ATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de J.9g6. 

Hacap;-AP, 19 de janeiro de 1.996 . 

i I 
EXTRATO IJO CONTRATO ~ 045/95- IPEAP 

PROCESSO 11! OOOI174/g5 - IPEAP 

1. PARTES CONTRATUAIS: CONTRATAI/TE : INSTITUTO DE PREVl-

I
DÊNCIA_ DO ESTADO DO AH~PA, CONTRATAÓA: PRODAM - PROCESSA
MENTO DE DADOS DO AAAPA-LTDA. 

12a00JETO: Consti tui' obj eto do presente contrato a 
elaboração do Projeto de ioplantaç;o e instalação da rede 
l ocal er.1 plataforma cli~nte/servidor, para gereneiaaento 
Ide todos os sistuas de inforução do IPEAP co111 a 
segulnt~ espeeificaç;o: · 
HH - Sesse;ta (60); 

D~finiç;o/E st iu ti v a. de Recurso! F i r.ance i r os ne cess;r i os j 

I

Oefi nicaçio de recui-sos har dware e sofware ; 

Me todos e noraas de upleaentaçao; . · 
OÍi\gru01 Topol~gi eo da ~ ede; . 
Plantas de Instalação de ca.beacento . 

•13. VftLOR ESTIPULADO: RS 3. 600 ,00 (tr;s ail e >eiscento• 

~'.!isL 
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4.DOTAÇAo: As despesa decor rentes dest; contrato 
ocorrer; o ~ · conta da dotação orçau nt;r ia do CONTRATANTE, 
fonte 250, prograoa 03.07.0212-133, e l eoento de des pesa 
313'2.00, nota de eopenho n2 458 , eoitida eo og.11.95. 
5.VIGÊICIA: O pr~sente instruoento vigorar; a part i r da 
da ta da a$$inatura_pel as par te; at; o dia 27/01/96 . 
6.FUIDAREITO LEGAL: Leis n2s 8.666 de 21 de junho de 

(993, coa as alteraçÕes da Lei 8.883 de 06 de junho de, 

I
J.g94. 
7.0ATA DA ASSIU TURA: 29 de dezeobro de 1.995. 

Hacap;~AP, 19 de janeiro de 1.996 . 

__ ____iresidente do IPEAP 

PORTARIA Nº 002/96- FUNDECAP 

A Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
IDE CULTURA 00 ESTADO 00 AMAPÁ- FUNDECAP . , 
usando das atribuições que lhe são conferidas 

1
p_elo Art . 122 , Inciso III , anexo I , e Art . 
572, Inciso III , anexo II, do Decreto n2 
4.996 , de o5 de setembro de 1994. 

R ESOLVE: 
I 

Designar a servidora VERA SANDRA 
PEREIRA DE MEW, Professor-DA V, para responder 
interinamente pelo Departamento de Atuação 
Vinculada-DAV, CÓdigo CDS- 2, durante o 
impedimento da titular, por motivo de férias , 
no periodo de 02 à 16 de janeiro de 1996. 

Dê- se ciência , registre-se e 
publique- se . · 

Macapá(AP), 05 de j aneiro de 1996. 

BErnANIA JULIETA DE LIMA SOARES HIBErnO 
Presidente Inter ina/FUNDECAP 

PORTARIA N2 003/96-FUNDECAP 

A Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
IDE CULTURA 00 ESTADO DO AMAPÁ-FUNDECAP. , 
usando das atribuições que lhe são conferl.das 
pelo Art. 12 º , Inciso UI, anexo I, e Art . 
572, Inciso III, anexo II , do Decreto n2 
4 . 996, de 05 de setembro de 1994. 

RESOLVE: 

Designar o servidor ARISTIDES 
JOOÉ DO ROSÀRIO AUo!EIDA, Programador-DAA, 
para ·responder interinanente pela Seção 

~
de Corrunicações Adninistrativas- SCA, CÓdigo 

DI- 2 , durante o impedimento da titular, 
r motivo de férias, no periodo de· 08 

-a 27 de janeiro de 1996. 

nê- se ciência, registre- se e 
IPublique- se. · 
f ~~capá(AP), 09 de janeiro de 1996. 

I 

BErnANIA JULIETA DE LIMA SOARES HIBErnO 
Presidente Interina/FUNDECAP 

PORTARIA Nº 004/96- FUNDECAP 

A Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
DE CULTURA DO ESTADO DO Al1APÁ-FUNDECAP. , 

. usando das atribuiçÕes que lhe são conferidas 
1 pelo Art. 12 2 , InCiso III , anexo I , e Art. 
'57•, Inciso III, anexo !I, do Decreto n2 
4 . 996, d~ 05 de setembro de 1994. 

RESOLVE.-

Exonerar e:, servidora · RAIMJNDA 
DAS GRAÇAS VJJo.NA JOCA., do Cargo -em Comissão 
de Secretária Executiva, CÓdigo CDI- 2 ; 
da Funpação Estadual de Cultura do Estado 
do Amatiá. 

nê-se ciência, regi~tre-se e publi-
que-se . 

Macapá(AP) , 09_ :de janeiro de 1996. 

BErnANIA JULIETA DE LIMA SOARES RIBEIRO 
Presidente Interina/FUNDECAP 



Macallll, 22.01.96 

PORTARIA NR 005/96-FU'IDECAP 

A Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 

I
DE CULTURA 00 ESTAOO 00 AMAPÁ- FlJNDECAP. , 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
,pelo Art . 12R, Inciso III , anexo I , e Art. 
,57R, Inciso III, anexo II, do Decreto nR 
•4. 996, de 05 de-setent>ro de 1994. 

RESOLVE: 

Desipr a servidora FliAN::ISCA 
NELI RJ!IUGUES OC6 SANJ.'OO, para re~rl 
interinanente pelo Cargo e'!l Comissao de· 
Secretário Executivo, CÓdigo ' CDI- 2 , do 
foUSeu HistÓrico do Amapá Joaquim Caetano 
da Silva, durante o J.mpe<:iimento do titular, 
eor motivo de férias , no per:Í.odo de 15 .01 
a 13 de fevereiro de 1996. 

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

Macapá(AP), 11 de janeiro de 1996 . 

BE'IJlANIA JULIETA DE LIMA SOM!ES RJ:BEm) 

Presidente Interina/FUNDECAP 

PORTARIA NR 006/96-ruNDEX:AP 

A Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
DE CULTURA 00 ESTAOO 00 AMAPÁ- FlJNDECAP. , 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 12R, Inciso III, anexo I, e Art. 
57R, Inciso III, anexo I! , do Decreto nR 
4.996, de 05 de setembro de 1994. 

RESOLVE : 

Nomear interinamente a servidora 
RAIMJNOA DAS GRAÇAS VIANA JOCÁ, para responder 
pelo Cargo em Comissão de Assessor de Planeja
mento e Pesquisa, CÓdigo ·CDS-2, da Fundação 
Estadual de Cultura do Estado do A'llapá, 
com data retroativa a 02 de janeiro de 
1996 . 

Dê-se ciência, registre-se e publi-
que-se . 

~lacapá(AP), 12 de janeiro de 1996. 

lElHANIA JULIETA DE LIMA OOARES RJ:BEm) 

Presidente Interina/rJNDEX:AP 

PORTARIA NR 007 /96-FlJNDECAP 

A Presidente da F1JNDACÃO ESTADUAL. 
DE CULTURA 00 ES'J'AOO 00 AMAPÁ-FUNDECAP. , 

1 

usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 129, Inciso III , anexo I, e Art. 
579 , Inciso III, anexo II, do Decreto n9 
4.996 , de 05 de setembro de 1994 . 

RESOLVE: 

Exonerar o servidor RA1MlNIXl UJIS 
POOTO BATISTA, do Cargo e:n Comissão de 
Diretor da Escola de Arte Cândido Portinari , 
CÓdigo CDS-1, da fUndação Estadual de O.lltura 
do Estado do Amapá . 

Dê-se ciência, registre-se e publi-
que-se. 

Macapá(AP) , 15 de ,ianeiro de 1996. 

BETHANIA JUt.IETA DE LIMA SOM!ES RJ:BEm) 

Presidente Interina/FUNDECAP 

PORTARIA N9 008/96-F\JNDECAP 

A Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
DE CULTURA 00 ESTAOO 00 AMAPÁ~FUNDECAP . 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art . 129, Inciso III , anexo I, e Art. 
579 , Inciso III, anexo II , do Decreto n9 
4 . 996, de 05 de setembro de 1994 . 

RESOLVE: 

Exonerar a servidora MAYSA MARl'INELLl 
do Cargo em Canissão de Secretária Executiva, 
CÓdigo CDI-2, da Escola de Arte cãndido 
Portinari, vinculada a FUndação Estadual 
de Cultura do Estado do Amapá. 

Dê- se ciência, registre- se e publi
que-se . 

Macapá(AP), 15 de janeiro de 1996. 

BE'IJlANIA JULIETA DE LIMA OOARES RJ.BEIB) 

Presidente Interina/rJNDECAP 

PORTARIA N9 009/96-FU'IDECAP 

A Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
,DE CULTURA 00 ESTAOO 00 AMAPÁ-FUNDECAP . , 

DIÁRIO OFICIAL 

usando das atribuições que l he são conferidas 
pelo Art . 129 , Inciso III , anexo I , e Art . 
57R , Inciso III, anexo I! , do I~creto n9 
4.996, de 05 de setembro de 1994. 

RESOLV E : 

Nar.ear a servidora VAlllA MARIA 

1

005 SANl.'OO OOJEUI), para exercei' o Cargo 
eiJ! Comissão de Dire~ra da EscolH de ~e 
Candido Portinari , Codigo ~s-1 , d3 F\.Jndaçao 
Estadual de Cultura do Estado do Aml;pá . 

Dê- se ciência, registre-se e oubli
que- se . 

Macapá(AP) , 15 de janeiro de 1996 . 

BE'JHANIA JULIETA DE LIMA SOARES RIBEIRO 
Presidente Interina/FUNDECI~ 

PORTARIA NR 010/96-FUNDECAI' 

A Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
DE CULTURA 00 ESTAOO 00 AMAPÁ .. FlJNDECAP . , 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art . 12R, Inciso III, anexo I, e Art . 
57R, Inciso III, anexo II , do Decreto nR 
4 . 996, de 05 de setembro de 1994. 

RESOLVE: 

Nomear a servidora VElA SANr.fiA 
PEREIRA DE MEID, para exercer o Cargo em 
Canissão de Secretária Executiva, CÓdigo 
CDI-2 , da Escola de Arte Càndido Portinari , 
da Fl.ndação Estadual de Cultura do Estado 
do Amapá. 

Dê-se ciência , registre-s~ e publi-
que-se. 

MacapÁ(AP) , 15 de janeiro ie 1996 . 

BE'JHANIA JULIETA DE LIMA OOARI!'S RJ.BEIB) 

Presidente Interina/FUNDEC~ 

I PODER JUDICIÁ.RIO. j 

Tribunal Regional Ele;;;] 

PORTAR IAS 0& 1 7 Dli .lAMEIRO DE 1898. 
O P U S ID EIITl. DO TIUB UII AL RI':GIOII AL l. LEITORAL DO 
AMAP Á. no UIO de I U&I at.ribu i ç&ee legai a , 
reaolve: 
N•lQ/fC·Ofi o ia li aar a daeigna ç l o da e o r vidora 
IO&Uo\ I,UTOI DI IOUI .\ , Chef e da Soçlo d e 
Int:orruçlo de Eloiç6e e e Apoio •o• J uizo• 
delta Corte, para roep onde r, em c ar , tor d e 
eubetituiçlo. e om prejuizo do euae 
atribuiç&oa, p ela Coorde n a dor ia de 
Infor•itica, no per!odo do 15 a 17.01.96 , 
durante o afaetamonto da titular. 

. ...f-,J.., l-;-:. 
D• • . Lu i~arloa Oo~::-;:!ttoe 

Preaidente 

P ORTARIA DS Je Dl. JA NEIRO DS 1988. 
O P U SID&NTl. DO TRI BUNAL Rl.GI OIIAL SL &ITORAL DO 
AMA PA, no uao do euae atribuiç&ee logaie, 
reeolvo; 
tP31/tC• Oee i g a.ar o eorviclor IDU.U.OO e.nu.~ • 
ttLY.\ , Atenclent.o Judicl4rio do luadro de 
Peeeoal Per•a n e nte d e e ta Cor :e, p a ra 
reeponder oa car'-tor de 11.1bet.itu .çl o. pela 
Chefia da Soçlo d e Controlo Orçauonttrio • 
Financ-eiro. no periodo do 18.01 a 16.02.96, 
•• virtude dae f6ria• d a ~itular. 

D•• · L~~-5Sa•too 
P r •• i d•nt • 

Tdbunal de Justiça do~ 
GABINETE DA PRESIDÊNC lA 

PORTARIA N• 0025/96-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GUR1 YEV DE 
QUEIROZ, Prtndrmte do Tnbunal dt Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atnbuições que confere us artlgtl' 26, 

I 
InCISO xxn, do Regunento lnlmlo e 114, nc1so n, da 
Constitui~o Estadual, Resolu~o Notmattva n• 025/93-
Tnbunal de Contas do Estado e tendo em vista o conudo no 
P.A. n• 0100196-SG, 

Considerando a necesstdade da Comarca d: Macapá, de 
efetuar despesas pequenas e de pronto pagamen JJ, 

RESOLV E. 

I - CONCEDER Bdiantamento em nome do Doutor 
JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Juiz de Dtretec Auriliar da 

!Comarca dl Macapá, até o valor de R$ 2.000 00 (dois mil 

Pég . . 11 

reais), destinados a CU'! tear despesÍÍs pequenas e de pronto 

pegamento; 

ll - A despesa devera ser empenhada na F ontc de 
RecW'SOS 101, Programa 02040142.024, no Elemento de 
Despesa 3120.00 - Material de Consumo, o valor de R$ 
1.000,00 (hum mil rQIIS) e 3132.00 - Outros Serviços e 
Encarsos. o valor de RS 1.000,00 (hum mil reais). 

m - O suprimento concedido devení ser aplicado no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento. 

IV -O suprido devenl apresentar Prestação de Contas, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados da data do tennino do prazo 
de apl icaçi!~ constante no item anterior. 

V - O suprido ficarll responsável até que a PrestaçAo de 
Contas do valor recebido, por Elemento de Despesa, jWlto 
ao Departamento de Contabilidade e Finanças, com a devida 
apreciação da Assessoria Ttcnica de Controle Interno do 
TJ/AP, seja aprovada por esta Pre!idência. 

Publique-se, registre-se e dS-se ctência. 
Gabinete da Presldênda, em 15 de Janeiro de 1996. 0...- ' ~ÍDEQUEIROZ 

Prestd te 

PORTARIA N" 0027/96-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Prtsidmte do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribwções que lhe confere o artigo 
26, inciso IX, do Regimento Interno e tendo em vista o 
contido no P.A. N" 0101/9&,SG, 

RESOLVE , 

OFICIALIZAR o deslocamento do Engenhetro 
CLÁUDIO OCÉLIO REIS VOGADO e do Motorista 
JOSÉ GILBERTO DIAS GO:MES, at~ a Comarca de 
Ferrclf11 Gomes, no dia 12 de Janeiro do corrente ano, 8 fim 
de fiscahzar as obras do F6rum da refenda Comarca 

Publique-se Regis:re-se e cumpra-se 
Gablntk da Prnldência, em 15 de Janeiro de 1996. 

Desembargador MÃRihmoz 
Pr dente 

; 

PORTARIA N• 0028/96-GAB/PRES. 

O Des~mbargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEffiOZ. Prtsidente do Tribunal dt Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atnbuições que lhe confere o artigo 
26, mc1so LX, do Regimento Interno e tendo em vis1a o 
contido no P.A. !lo" 0032196-SG, 

RESOL V E 

I - TORl'iAR SEM EFEITO a PORTARIA N• 
0024/95-GAB/PRES , publicada no D1áno Oficial do 
Estado n• 1236, do d1a 15/01196. 

ll - DESIGNAR 8 semdofl! HELENA MONTEIRO 
LANHELAS, AUXJhar Judiciário do Quadro de Pessoal 
Permanente da Justiça do Estado do Amapá, para exercer a 
Frmçllo dt Confiança de Chefe da Seçllo de Compras e 
Alrenaçllo do Departamento de Apoto Administnltivo, onde 
é lotada, no periodo de 12 a 31 de janeiro de 1996, sem 
preJul:ro de suas 8tnbuições anteriores, em fllzfto do gozo 
das férias regulamentares do titular, nos termos do art. 48, § 
2•, da Lei Estadual n• 0066/93. 

Publique-se. OS-se ciencia e cumpra-se. 
Gabinete da P~sldêncla, em 15 de janeiro do 1996. 

Desembargador MÁRIO a . DE QUEIROZ 

~~=r r ___________________ : 
POR.T ARIA N" 0029/96-GABIPRES. 

O Desembargad~ MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ. Prtsidentt do Tribunal dt Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe confue o artigo 
26, inc1so XXI. do Regimento !nlmlo e tendo em vis1a o 
contido no P.A. N" 3.S5/95-GAB/PRES., 

RESOLVE: 

DESIGNAR o setVentuário PAUw COSTA' DOS 



Maca á, 22.01 .96 

SANTOS, Auxiliar Judiciário do Quadro de Pessoal i 
Pennancnte da Justiça do Estado do Amapá, lotado na 1 
Diretoria do Fórum da Çomarca de Macapá, para exercer, no 
Setor de Consultas da referida Comarca, a Funçtfo de • 
Confiança de Operador de Tem1inal de Computador, . 
Código FC-200.2, Nivel 0'>, nos tennos do art. 25, do 
Decreto (N) 0070/91. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 
Gnblnete da Presidência, em 15 de janeiro de 1996. 

DesembargRdor MÁRIO -~E Q~EIROZ . p~r::l~r 

PORTARIA No 0030/96-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 1 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o art igo 
26, inciso IX, do Regimento Interno e tendo em vista o 
contido no P.A. N' 3510/95-GADIPRES., . . 

RESO L VE: 

OFICIALIZAR, ~m carát~r excepcional, a substituição 
do Chefe de Secretaria dó .Oficio Judicial dr. Comarca de 
Amapá, pelo serventuário MANOEL A1UV ALDO 
BORGES ARAÚJO, Auxiliar Judiciário do Quadro de 
Pessoal Pennanente da Justiça do Estado do. Amapâ, lotado 
na Vara Única da referida Coniarca,. no período de 15 a 19 
de clezemhr~ de :1995. em.razão de gozo de licença medica:. 
do titular, nos tell1,1ÔS do artigo fB, § 2', da Lei Estpdual n• . 
3066193. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência. em 15 d.~ janeiro de 1996. 

EQUEIRÓZ 

. PORTARIA No 003Ú9G-ÇAB/PRES. 

O Desembargador · MÁIUO .; GliRTYEV DE-
QUEIROZ, Presidmte · dp Trl~tmal de.Justiça do Estado · 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso IX, do Regimento Interno e tendo em vista o 
contido no P.A .. N' 3510/95-GABIPRES., 

RESOLV E: 

DESIGNAR, ~m caráter exc~pcional, a scrv~ntuana 
RTLDA DA GRAÇA LOBA TO. Contador do Quadro de 
P~ssoal Pem1anentc da Justiça do Estad9 do Amapá, lotada . 
na Vam Única da Comarca de Amapá. para.exercer o cargo. · 

. em comissão de Chefe de Secretaria d~ Oficio Judicial na 
Comarca onde é lotada, no pcriod~ d~ 02 a 3 I de janeiro 

. corrente ano, em razão do gozo das férias regulamentares do 
titular, nos termos do wtigo 48, § 2', da Lei Estadual n• 
0066/93. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em I 5 de janeiro de I 996. 

QU~IROZ 

PORTARIA No 0032/96-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEiROZ, Presidente do Tribúnal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso XX. do Regimento Interno e tendo em vista o 
contido no P.A. n' 0063/96-SG, 

R ES O L V E: 

I • CONCEDER férias rcgulwnentares a servidora 
NÁDJA MARIA ALVES MADEJRA BARROS, 
ocupante do cargo em comissão de Chefe de Gabinete, · 
lotada no Gabinete do Desembi!fgador MÁRIO GURTYEV, 
a serem usufruídas no período de 15 de março a I 3 de abril 
do corrente ano, relativas ao exercicio de 1996. 

TI . CONVERTER, em abono pecuniário, o último 
decêndio das referidas férias, de acordo com o disposto no 
artigo 91, § 1 •, da Lei Estadual n• 0066, de 03/05/93, a ser 
cumprido no periodo de 04 a 13 de abril de I 996. 

. DIÁRIO OFICIAL 

Publique-se. Dê-se ciência e cumpra-se. 
Gabinc~ dn Presidência, em 15'de janeiro de I 996. 

I PORTARIA N" 0033/96-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado · 
do A7Japá, no uso das atnhuições que lhe conferem os 
artigos I 4. inciso VIT, do Decreto (N) n• 0069, de 15.05.91 e 
26, incisos VI e XL VI, do Regimento Interno e· considerando 

. o que dispõe o art. 4' da Lei Sstadual n• 0208, de 26/05/95 e 
tendo em vista o contidq po P.~. N' 0154/96-GABIPRES., 

RESOLVE: 

NOMEAR o Bacharel em Direito MARCELO 
I CIRJNEU CARNEIRO, para exercer o cargo em comissão 

de Assessor Jurfdico do Gabinete do Desembargador 
.. GILBERTO.PINHEIRO, constante do Anexo IV da Tabela l 

do Grupo de Atividades .de Confiança GA~.OI, Código ,. 
101.2, Nível CDS.J,2. ,nos termos do .inciso li.' ao artigo 1•, 
da Lei Estadual n• 0066, de 03/q5193. . · · ' 

Publique,se: Re~~lfe;se e ctimpra:sc. ':.-. ' .. ·; · :· I· 
Gabinete da Presldêrda, ~m .15 de janeiro de 1996. 

Pág. 1~ . 

PORTARIA No 0037/96-GAB/PRES. 
• I 

O Desembargador MÁRÍO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso '111, do Regimento Interno e tendo em vista o 
contido no P.A. 0125/96-GABIPRES. 

R E SOLVE: 

NOMEAR para o Cargo Efetivo de Oficial de Justiça
Avaliador do Quadro de Pessoal Pennanente da Secretaria 
do Tribunal e das Comarcas de Macapá e Santana, constante 

. I do Anexo V, da Tabela de Grupos de Atividades 
· Permanentes TGAP-03, Código AJ-302, Nível NS-01, nos 

tennos dos artigos 4' e 8' , inciso I, do Decreto (N). n• 0070, 
de 15 de maio de 1991, ALINE CONCEIÇÃO 
CARDOSO DE ALMEIDA, aprovada em 2' lugar no 
Concurso Público objeto do Edital n' 001/95-GAB, para 
pree9cher vaga deixada pela exoneração de WUEBER 
DUARTE PENAFORT. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 
. Gabinete da Presidência, em 15 de janeiro de 1 99~. , 

. . . . . 

. ~emt>argador i\>1ÁRI. o~E QU~~bz 
. .Prfd~ . }: . . 

. . .. ...!. 
1 . .. . . 

.~· .. ·. 

·poRTARi:~ No qoJ..8L?6~GAB/PRES; · · ..• 
..·· . 

. 'q b~s~hl~argi;lor '>· xiAR!o . 6mu'y~v .... ri~· 
•. QUEIROZ, Pceslde!JI•l'do ·Tnbunal·de Jusllçado.Estadó . .. , . 

_ ..:.._ __ -,..-...,---------'---,---_,_:.. : d9 Amapá. im uso d3S airi~ili~Õés que llié'çorit-;;re. o'.árt: 26/': 

~~~cmbmgado;M~b· ... i! +c·PE~OZ : , . . . P~~~Er , 
. , in9iSO··V!;~o:R,cgm1ento lnt~ino ·e tendo erri vista· o contido··. · 

. no P.A: N~~Oll7/96-G.·\BJP.i.ü:s' .. e,' .:. ; . , · . · :. , :· . . . . '· 

O. Desemba;~~dbr ' MÁRIO GURTYEV ·.' DE· : ~ . . ., . . ' : , ;: : .-., ~· · · .. ; ... , , ~: ·. ' . .. 

PORTARIA N" 0034/96-GAB/PRES: 
• I • • ' ' • 

QUEiROZ, Presidente .do Tribtmal de Justiça do E_stado ... j. (\onsidrrando 0)~'" da·HESO.I.,UÇÀO N' '002/96: ~o ' :, . 
do Amapá, no. uso das atribuições que lhe cbnfaem os . . Conselho da y[~gisl~atura~ . . · :. .. . . · .' .. ·· · ·. . . ·. ·: · . ·,:·.~ , · 

. R ESO.r.'\· E' artigos .·1 4, inciso VU. do Decreto (N) n• 0069~ de I 5 de 
.nuiio de. 1991. . c ".26; inci,os'·\IJ e XLVI, âq Regim~nlo 
Interno c: cónsidérando o .. (Juc· dispõe .. o art. ,4, ·da i1ei '· / NO~riÀRp~ra ·o Car~o.iÚ~ú~o\i~ Àu.~:ii~;.:Lci;~i~iÓ 1::: .·.,\ ' 

Estadua\ 11' 0208. qc 26/0519~: .. · 

.;· DESI!;NAH, em · ~~~áter · provisório, 'o >ery~ntuárlo 
.JOSÉ MAURO DA GAMA.MACHADO . . ~t.mdmtdo 

1 Quadro de P~s5oal Permanente da JustiÇa. do E·~IUdo do 
c\mapit. . lotadl). no Dep-cllamcnto de Cónt.al:>ilidad~ ~ 
Finanças 'desta Corte, exercei ~ .fúnção de confiança de 
·Chéfé ··da ' Seção. de ExemçtfQ. OrÇ,ninen!ária. · ·do· 
l)epartam~.ritb on.de é lotado, no·periodo de J.).Je janeiro~ 
1 o de abri l do corrente tino,: em mzão do gozo da . licença . . 
maternidade·da'titular. rios iennos do arttgo -18. § : •. da Lei 
Estadual n• 0066 .. dé 03 de. maio de 1991 

Pub\ique:se:. Dê-se ciênCia e cumpr;·sc. 
Gnbinete da Presidêndri, em i5 de jan~i ro & 1996. 

PORTARIA No 0036/96-GAB/PRES. 

O Desembargador ~1ÁRIO GURTYEV. DF:. 
. QUEIROZ, Pr~sidente do. Tribunal de JustiÇa do Estaçlo 
do Amapá, no uso . da5 atilbuiçõcs ' kgais que lhe são 
confcrid3S pelos arts. I 4, inciso Vll. do Decreto (N)' n• 
0069191 , 26, incisos VI e XL\ii. do Regimento lntern.o· e 
considerando o que dispõe'o.art: 4' da Lei EstaduaJ.n• O~ôs, 
de 26/05/95, 

RESOL\(E: 

I DESIGNAR a servidora MARIA DO SOCORRO 
SAMPAIO CAN1:UÁIUA DE O.LIVEIRA. Auxiliar 
Judiciário do Quad!o de Pes5oal Pem1anetite da Justiça do 

, Estado do Amapá, lotada na Secretaria da Corregcdoria
Ckral da Justiça. para substit.uir a titular da Ftmção de i Çonfiança de Chefe da Seção de Cadastro Geral. na . 
s·ecretmia onde é lotada, nos seus imp~diméntos· legais c 
eventuais afastamentos, de acordo. com o art. '48 e pahigrafos 
da Lei Estadual n• 0066/93: 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

. do Quadro de" Pe~soal Pem1a~ente da Sécretilfia do Tribwial · 
~das· Co;narca~. de .:'-lacapá'·e. Santa~a, ~o;,stante do Anexo · 
\', cjo Ta~ lo d~ Grupos. de ~Íivida~e~ Pennaii'entes tqA{': 

· '03. Códi[:<> Ano.>, Nívil NM-bf. nos.terti1os a'os· artigos ·4~ 
c. .8'. in~isb L ,Jo.oecr~to (l'l) n•.·oó7o: de 1:5 de maio de;. 
· 199 L Ós : ~c~ihtes ~i:mclJ!s~dos·. aprova(!~ rio Coi\c~s; . .. 
Publico . objeto· do EdiÍal "_'ri• 001/95:GAB, .' .pirra· ' 

. pr~~ncháem .\agas cnadas pelo. Decre\Q (N) n• 0070/91 .. 
~md.a nA(),Ocupnpas:. · ·. ..'. . · ·· ' 

... ,_·.· · --: ·: · ·· ' ;;.$•1 ... •. 

\ iui1r. · · ·M~dia. Ci!Jssificnção·: 
• fl.O COSTA DE SOUZA -.'. 79,1 O . , 7• .': ·· 
· 1\"A\1100 SÍL \'.-\ D:tl COSTA 7~,0Q . ": :· 8' 

. , ' l 

Publ icju~-sc: ~Cgi~t;~ -Se ~ ·c.u'!lpra~se:. -; ·-'·'·:·~· .. : _:. ·: ·, :_ :. j _ .... 
Gabinete da Prcsidrn·cia; em 15 de janeiro de. 1996 .. · . 1 . 

t • ·. 

. QUEIROZ 

PORTARIA No 0039/96-GAB/PRES . .' 

O. . o~~~mbargador< MÁRrO . GuRTYEV DE 
QliEIROZ, Presid.nile ·do T.1ibunal da Justiçá.-do Estado :· · 
do Amapá, no uso das atrit>ui'Ções que lhe confere o artigo. 

· ~6, inc(so H do Regimento Intirnó e tendo em vista .. ci • 
contido no P.A. :-~• 0128/96-GABIPRES.. . . 

Cqnsiden1ndo o teor da RESO~UÇÃO N' 001/95, dô, 
1 

• · 

Conselho da ;\1agistratu.ra, 

UESOLVÉ : 

:-iOMEAR para.. o Cargo Efetivo d~ Técnico Judiciãri!)· 
do Quadro de Pessoal PennB!'ente da Comarca de Laranjal 
do Jari. constante do Anexo V, da Tabela de Grupos de 
Atividades Pennanentes TGAP-03, Código AJ-301, Nivel 
NS-01. nos tcnnos dos artigos 4' c 8'. inciso I, do D<:ercto 
(N) n• 007.0, de 15 de maio d~ · 1991, a concursada · 
VALDIRENE 'ROCHA DA. COSTA, aprovada. em ·. 2• . 
lugar, no Concurso Público objeto do Edital n' 001/95-
GAB, para preencher vaga criada pelo Decreto (N)· n• 
OOJ0/91. 

Publique-se. Registre-se e c.umpra-se. . Gabinete da Prcsld~ncia , em 15 d~ jan~iro de 1996. 
: \ · 

Desembaraador MÁIÍl~~E\ DE Q~EIROZ 
1 

Gabinete da Presldêncl!!, em 15 de janeiro de 1996. 

Desembm~dor MÁRI#.· . ~V E QUEIROZ 
. ' P sident~ • ·. Pr 'dente 

• J • • . . .. . 

·-:~ 



M 22.01.88 

' PORTARIA N" 0040196-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidmu do Tribunal dt Justiça do Estado 
do A!naJ7d, no uso das atribuiç&s que lhe oonfere o anigo 
26, iilciso XX, do ~egimento Interno c tendo em vista o 
contido no P .A N" 0026196-SG, 

•• RESOLVE 

OFlCIALIZAR a lrcença por motrvo de doença em I 
pessoa da familia, usufruída no ~odo 'de 27 a 29 de 
de~mbro de 199.5, pela servidora ALDENORA DAS 
NEVES ROSA BICETRE, AtCndente do Quadro de 
Pcssoel Pennanente da Justiça do Estado do Amapá, lotada 
no Departamento de Apoto Administrativo desta Cone, nos 
tennos do artigo 95, § I 0, da Lei Estadual n' o_<l66193 

Publique-se. Dê-se ctêncrs e cumpra-se. 
Gabinete da Pnaid~nda, em 16 de janeiTo de 1996. 

Desembargador MÁIÚO G'~ QUEIROZ 
Pr:,;::c~ 1f-V u1 

PORTARIA No 0041196-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do TribWI41 de Justiça do Eswdo 
do Amapd, no uso das alnbuiç&s que lhe confere o artigo 
14, mctso XXIV, do Decreto (N) no 0069, de 15 de maio de 
1991 c 26, mctso XXII, do Rcgunento Interno c tendo em 
vista o conudo no P.A. N' 0087/96-GAB/PRES., 

R ESOLVE 

DESIGNAR, em canlter provtsório, a servcntuána 
FlLOMENA OLIVEIRA MENDES, Atendenu do 
Quadro de Pessoal Pennanente da Justtça do Estado do 
Amapá, lotada na. Diretona do F 6rum da Comarca de 
Macapá, para exercer a função de Chefe do Depósito 
Públrco da refenda Comarca, no perlodos de I' a 19 de 

' dezembro de 1995 e de 02 a 21 de Janeiro do corrente ano, 
em razão do gozo das f~nas regulamentares da servidora 
ROSEMEIRE SILVA MONTEIRO GOMES, nos termos 
do artrgo 48, § 2', da Let Estadual n' 0066, de 03 de m&o de 
1993 

Pubhque-se Da-se ctêncta e cumpra-se 
Gabinete da Presld~ncia, em 16 de janeiTO de 1996. 

Desembargador MÁRIO ft___E QUEIROZ 
~~~~ 

!PORTARIA N" 0042196-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Pr61dmte do Tn'bWI41 de Justiça do Estado 
do Amapd, no uso das atribuições que confere os artigos 26, 
mcrso XXII, do Regrmento Interno e 114, mctso n, da 
Consutwção Estadual, Resolução Nonnativa n' 025/93-
Tribunal de Contas do Estado e tendo em VIsta o contido no 
P.A. n' 0145196-SG, 

Consldel'llndo a necessidade da Comarca de Amapá. de 
1 efetuar despesas pequenas e de pronto Jl8I!JIIllento, 

RESOLVE 

I - CONCEDER adiantamento em nome do Doutor 
PETRUS SOARES AZEVEDO, Juiz de Direito 
Substttuto da Justiça do Estado do Amapá, até o valor de RS 
960,00 (novecentos e sessenta reais), destinados a custear 
despesas pequenas e de pronto pagamento; 

n - A dc:spesa devenl ser empenhada na Fonte de 
Recursos 101, Programa 02040142.024, no Elemento de 
Despesa 3120.00 -Material de Con.s\Uilo, o valor de RS 
160,00 (cento e sessenta reais) e 3132.00- Outros Serviços 
e Encargos, o valor de RS 800,00 (oitocentos reais). 

m - o supnmento concedido deverá ser aplicado no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento. 

IV -O suprido deverá apresentar Prestação de Contas, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados da data do tbmino do prazo 
de apücaç§o constante no item anterior. 

v -o suprido ficaré respoll.'ável 8lé que a Prestaçllo de 
Contas do valor recebido, por Elemento de Despesa, junto 
ao Depsrtamento de Contabilidade e Finanças. com e devida 
apreciaçlo da Assessoria Técnica de Controle Interno do 

DIÁRIO OFJW,l 

lTJ/ AP-; seja eproYIIda por esta Presíd&cia. 

Publiquo-se, registre-se c <Jt.seciSncia. 
G•binm da Prwklioda, em 16 dejmeiro de 1996. 

Desembargador MÁRI~DE QUEIROZ 

/"si~ I 
PORTARIA N' 0043/96-GABIPRES. 

O Desem~ ~O GURTYEV DE 
QUEIROZ, Pmtdtnú do TnbU1141 d• Justlça do Estado 
do Amapd. no uso das atribuiç&s que lhe cor fere o art. 26, 
inciso VI, do Regimento Interno c tendo em 1 ista o conudc 
no P.A. N" 0143/96-GABIPRES., 

RE'S OLVE : 

PORTARIA N' 0046/96-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ. PrtSidlnte do Tribunal lÚ Justiça do Estado 
do Amapd, no uso das atribuiç&s que lhe confere o artigo 
26, mcrso IX, do Regimento Interno e tendo em vista o 
conudo no P.A. N° 0155196-SG, 

RESOLVE : 

AUTORIZAR o deslocamento da Dirttora do 
D•partammto d1 Apoio Adn11mstrarivo, MARIA DA 
PROVIDtNCIA DE VEIGA CABRAL, do Engtnhelro 
CLÁUDIO OCÉLIO REIS VOGADO e do Motorista 
LUIZ CARLOS DE ARAÚJO BEJI.'TES, até às Comarcas 
de Amapã, Tanarugalzmho e Sem do NaVIo, no perlodo de 
18 a 20 de J&netro do corrente ano 

Publrque-se Reg1stre-se e cumpra-se. 
Gabinett da Presidência, em 17 de janeiro de 1996. 

Destmbsrgador MÁRI~h-. DE QUEIROZ 
~:r~~ILr 

NOMEAR para o Cargo Efetivo de Awohar Judiculnc 
do Quadro de Pessoal Permmente da Secrelal ia do Tribunal 
e das Comarcas de M.scapé e Santana, con.stu1tc do Anexo 
V, da Tabela de Grupos de Atividades Pennanentes TGAP-
03, C6digo AJ-303, Nlvel NM.Ol, nos tennos dos arugos 4' 
e 8', inciso I, do Decreto (N) n' 0070, de · .5 de mato de 
1991, o concursado ÉCIO TAVARES DA COSTA,· ----------------
aprovado em 9' lugar, no Concurso Públ co objeto do 
Edital n' 001195-GAB, para preencher vaga deixada pela 
exoncraçAo de DIONÍSIO BORGES DF OLIVEIRA 
JUNIOR. 

Pubhquo-se Regi.strwe e cumpra-se. 
Gabinete da PreslcUnda, em 16 de janeit o de 19%. 

Dcsembargador~I,E QUEmoz 
r11idntU 

A 

PORTARIA N" 0044196-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presldmu do TribWI41 d6 Jumça do Estado 
do Amapd, no uso das atribuiç&s que lhe e< nfere o artigo 
26, inciso XXI. do Regimento Interno c ten jo em VISta o 
conttdo no P.A. N" 0089196-SG, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a servidora MARIA DE U>URDES DA 
COSTA ANDRADE, Agmte Judi01áno do Quadro 
Espectal de Pessoal Pennanmte da Justiça jo Estado do 
Amapá, lotada no Departamento de Re=os llumanos desta 
Corte, para exercer, cumulativamente, o cargt• em com!S5ào 
de Diretor da Drvisllo de Pessoal e L lgrS/OfllO, no 
Departamento onde é lotada, no período dt 12 a 31 de 
Janeiro do corrcnt.e ano, em razlo do goro das férias 
regulamentares do t.Jtullll, nos tennos do art 48, § 2°, da Lei 
Estadual n' 0066193. 

Publique-se. ~se ciênete e cumpra-se. 
Gabinete da Prdldipcta: ~ 16 de janeir~ de 1996. 

Desembargador MÁRIO,/;:~); QUEIROZ 
. . ySídm~'X- . í 

I 

PORTARIA N" 004~196-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GUHTYEV DE 
QUEIROZ, Pr6sident6 do Tribunaltú Justiça do Estado 
do Amapd, no uso das Blnbuiç&s que lhe ( onfere o arugo 
26, inc. XXXIII. do Regimento Interno e ttndo em VIsta o 
contido no P.A. N' 0155196-SG, 

RESOLVE: 

CONSTITUIR Comissão Especial para recebimento das 
obras do Fórum da Comarca de Amapá, 1xecutadas pela 
Construtora Alual Engenharia Ltda, compo!la pelo Doutor 

I MARCONI MARINHO PIMENTA. Jwz ·lc Direito, pela 
servidora MARIA DA PROVIDtNCIA DE VEIGA 

I 

I CABRAL, Diretora do Departament? de Apoio . 
Administra/ivo e pelo Senhor CLÁUDIO (lCÉUO REIS 

I VOGADO, Engenhtiro, presidida pelo prim~iro. 

Publique-se. Rcgistre-~e e cumpra-se. 
Gabinete d1 Presldfncl•, em 17 de jane1ro de 1996. 

Desemberpd«~MÁRIE QUEIROZ 
rutd -----

I 

Conselho Superior dos Juizados Especiais 

RESOLUÇ..\0 W 001/96 

DlsplJe sobre a lnstalaçllo dos 
Jrn:odos Esptcrau Ctv•is ' 
Cnminais no EsUJdo do Amapd 1 

Já-outras providlnclas. 

O Con,elho Supenor dos Juizados Espect81S, no \ISO das 
atnbutyões que lhe conferem os arts 3', 4°, parágrafo único, 
7', § 2', 8°, li, 9', IV, 11, parágrafo iuuco e 13, § 2', todos 
da Let Estadual no 0251, de 22 de Dezembro de 1995, 

CONSIDERANDO o que restou dectdido em Sessio 
realizada no dia 17 de janeiro de 1996, 

CONSIDERANDO, por fim, a imperiosa ne<:essidade de 
instalar e dísctphnar o functonamento dos Juizados 
EspectatS Cívcts e CnmtnaJs em todo o Estado, 

RESOLVE: 

Art. 1 o Instalar os .Jbizados Especiais Clveis c 
CnmtnBJs tm todas as Comarcas, os quais passaria a 
functonsr a parttr de I o de fevereiro de 1996, observando as 
dtretnzes da Let Federal n" 9.099, de 26 de setembro de 
1995, e da Let Estadual n' 0251, de 22 de dezembro de 
1995, bem assim a normattzação a seguir. 

I DOS LOCAIS E HOIWuOS DE 
FUNCJ()NAMENTO 

Art. 2'. O Jutzado Central Civel e Criminal da 
Comarca da Capttal funcionará nas dependênctss do F6rom 
Desembargador Leal de MITB, localímdo na Av. F AB n' 
1 737, Centro, em dots turnos diários de trabalho, das 07:30 
às 1330horasedas l5:30às 21.30horas. 

§ I' Nas sedes do Juizado Central da Capital e do , 
Jwmdo Espcctal de Santana, para o fiTD de atender às 
sttuações de flagrt111te delito, haverá Juiz de plantAo 

ldtartsmente, mclusive aos sábados, domingos e feriados, nos 
segumtes horários: 

a). de segunda a sexta-fetra, das 21:30 à 00:00 hora; 

b) - aos sábados, dommgos e fenados, das 08.00 és 
~~:horas, das 14:00 às 18:00 horas, ó das 20:00 à 00:00 

§ 2'.0 Jurzado de Conciliação, atualmente em 
functonamcnto no CEAP, fica tran.sfonnado em Juizado 
Cível Descentralizado, com sede no mesmo estabelecimento 
de cnsmo, e funetonaré, diariamente, no horário das 15:30 
às 21:30 horas, para o recebimento de reclsmações, devendo 1 

o Iwz designar as audiências de conciliaçêo, instrução e 
julgamento para as quartas-feiras, a partir das 18:00 horas. 

§ 3°.Fica mantido como Juizado Infonnal de Conciliaçlo 
o que se encontra em funcionamento na UNlF AP, que 
observará o disciplinamento contido na Resolução n• 
018195, do Tribunal Pleno. 

§ 4° O Juizado Especial Clvel e Criminal da Comarca de 
Santana funcionará, em canlter provtsório, na Av. B-1 n•17, 
Vila Amazonas, também em dois turnos e nos horários 
estabelecidos no caput, aplicando-se, no que tarJae ao 
plantAo, o disposto no § 1•. 
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§5°. Nas demais Comarcas os Jcizados funcion2rão nas 
sedes dos respectivos Fóruns, durante o expediente nonnal, 
cabendo aos Juizes estabelecer o funcion;nnentó em horários 
'especiais, . se :assim exigir a demanda, inclusive para o 
atendimento de que trata. o § I •. 

11 -DAS SECRETARIAS DOS JUEZA.DOS ESPECIAIS 

Art. 3•. Nas Comarcas de Macapá e de Santana os 
Juiwdos Especiais terão secretarias autônomas, compostas 
dos seguintes serVentUários: . 

I 

I~ 02 (dois) técnicos judiciários; 
I!- 10 (dez) auxiliaresjudiciáiios; 
ID- 02(dois) etcndentes; · 
IV- 03 (tr~s) aliciais de justiça; 
V- seJVidores públicos postos à disposição dos Juizados; 

§ I •. A secretaria terá como chefe wu dos tecnicos 
judiciários, nomeado p~lo Presidente do TribunaL 

§ 3°. Os serventuários da extinta 5' Vara Criminal da 
Capital ticam automaticamente lotados· no Juizado Especial 
Central Civcl•e CriminaL 

§ 2°. A Corregedoria Geral da - Justiça do Estado 
promoverá a ·remoção de servcntuarios para completar a 
lotação da S~cretaria do Juizado Especial Central da 
Capital, c para 'compor as secretarias . do Juizado 
Descentralizado referido no § 2• do art. 2' e do Juizado 
Especial de Simtana. 

§ 4°. A S~crctaria, do Juizado Cível Desc<ntralizado, de 
que trata o § 2' do art. 2° desta Resolução_ será composta 
dos ~cguintcs serventuários: 

1- OI (um) técnico judiciário; 
Il- 01 (um) au);tliar judicnírio; 
ill- 01 (um) oficio! de justiça; 
rv- servtdores publicas postos à . disposição dos 

Juizados; 
V- pe~soal cedido pelo CEAP. 

§ S'.A Secretaria mencwnada no parágrafo anterior 
funcionará sob a dírcção do Chefe da Secretaria do Juizado 
Central Civel e Cri~inai. 

§ 6•_ Nas demais Comarcas interioranas, as . secretarias 
das Varas existentes llcam incwnbidas de praticar os. atos 
proccssums nos feitos da competencia dos Jutz.1dos 
Espectais. 

lll - DA COMPOSIÇ40 DOSjUiZ,JDOS 

Art. ·1° ·o Presidente do ··:ribunol designará os 
.Juí~s Au_~iliares . e Substitutos, os Arbitro~ c os 
ConcJ !iadore~; que atuarão nos Juizados Especiais em geral. 

Art s• No . indicação e na designação de 
Conciliadores c Arbitros serão observadas as exigências do 
art. 5" da Lei Estadual n• 0251/95, sem prejuízo d!' avaliação 
da capacidade técnica, da idoneidade c da' reputação dos 
indicados: 

Art. 6•. Aos Conciliadores Arbitres é vedado 
valerem-se d<lS Juizados Especiais para angariar clientela, 
cobrar honorários ou ainda para Iins politicos. 

Art. 7" Os · Conciliadores Árbitros serão 
· dispensadós quando: 

·I- descwnprírcm o disposto no art;go anterior; 
li- faltarem 5 (cinco) dias 'consecutivos ou !O (dez) 

alternados no cur;o de seis meses; 
ID- praticarem ato ou fato desabonador de sua conduta· ou 

contrário aos objetivos do Juizados Especiais. 

Art. s•. O Juiz de Direito titular do Juizado Especial 
Central da Capital c o Juiz Substituto designado para di rigir 
o Juizado Especial de Santana são denominados Juizes 
Coorcknadores, competindo-lhes dirigir os trabalhos c o 
funcJonnlTÍcnto d«s mencionados Órgãos Jurisdicionais, 
rcspcitad~a competência do Conselho Superior. 

Art. 9°. Ao Juiz Coordenado; d~ Juizado Central da 
·Capttal também compete dirigir os trabalhos e .o 
funcionnmento dÓ Juizado Cível Descentralizado, do 
Juizado lnfonnal de Conciliàção, do Jui?.aao Itinerante e do 
Juizado V1Jlante. ' - · 

Art. lO. Nos Juizados Especiais da Capital e de 
Santnn~, além dos Juizes Coordenadores, atuarão sempre, 
em cada turno, na medida dó possível, wn Juiz de Direito 
Aw<iliar ou Substituto na ârea cív~l e outro na área criminal. 

I ' 

JJI - DO JWZADO CÍVEC 

a) DosAtos PrÓcessuais· 

Art. ll. Os' atos , processuais em geral, nas 
. rcclarnações dyeis, poderã~ ser'l'raticad()s ~ partir das 6:00 ~ 

horas até as 21:30 horas, observado o disposto no art. 5• 
inciso XI, da Constituiçã'? F ederel. · 

Art.
1 
12. As reclamações cíveis poderão ser deduzidas 

por escnto ou oralmente, perante as Secretarias dos 
Juizados, nos horários de expediente disciplinados no caput 
e §§ 2", 4" c s• do an. 2" de\ta Resolução. 

Parágr?fo único. A resposta do réu também poderá ser 
deduzida por escrito ou oralmente perante o Juiz, no início 
da audiência. 

Art. 13. Nas reclamações de valor igual ou_ inferior a 
20 (vinte) sa!ár'ios mínimos, tanto a propositura quanto a 
resposta prescindem de assi,stência de advogado, assegurado 
às partes, no, entanto, o exercício da faculdade prevista no § 
I • do art. 9°, da Lei Federal n• 9.099195. 

Art. 14. As citações e intimações serão realizadas em 
consonància com o que estabelecem os arts. 18 e 19 e 
respectivos panigrafc;>s. da Lei Federal n• 9.099/95. 

.l\rt. !5. As audiências serão gravadas e as gravações 
serão inutilizadas após o trânsito em julgado da sentença. 

Parágrafo único. As audiências realizar-se-ão em ambos 
os twnos,de funcionamento dos Juizados Especiais. • 

.Art~ 16. Os atos .essenciais definidos no art. s•, li! da 
Lei Estadual n• 0251/95, incluidos os t_ermos de acordos, 
serão editados pu datilografados. 

Art. 17. Para a prática dos atos processuais de que 
cuidam os artigos ,anteriores, serão utilizados os formularias 
modelos JECC.I\P-001; JECCAP-002, JECC.I\P-003, 
JECCAP-004, JECCAP-005, JECCAP-006, JECCAP-007 c 
JECCAP-008. · 

, ! I 
Art. 18. A execução de sentença poderá ser requerida! 

verbalmente, que será reduzida a temw e processada nos 1 

· próprios autos, e prescindirá de n,ova çüação. 

1 
Art. 19. Nas - hipóteses .não previstas nos anigos 

i anterio'res, aplicar-se-ão as di~ posições da Lei Federal n• 
1 9. 0)>9/95 e, subsidim:iamente,l as do Código de Processo 

Civil. f · 

b) Do Procedim<nto 

Art. 20, , ·No Juizado Especial Central da Capital e no 
Juizado Especial de Santana, as reclamações escritas 
<.Jevcrão ser apresentadas no setor de distribuição, que as 
remeterá, após . os devidos registros, às respectivas 
secretarias. . . \ 

§ 1•. Tratando-se de reclamações verbais serão as 
' mesmas reduzida~ a tenuô ~hl fo~nulário p~óprio, pela 
! secretaria, . c, após d~spacharias, dcsigriadas as datas das 
! audiências c intimadas as partes reclamantes, serão levadas á 
I distribuição para os devidos fms;, -

§.2 •. As reclamações· orais 'ou escritas, no âmbito da 
distribuição, ·receberão o~ mesmç tralamento prefaencial 
dispensado as medidas urgentes. 

§ 3°. A autuação das reclamações ocorrerá logo após os ' 
atos tratados nos parágrafos anteri'orcs, seguindo-se os atos 

J de comunicação às partes e testemunhas, estas se for o ca,o. 

§ 4°. Estando o réu em lugar incerto c n~o sabido, 
certificado por oficial de justiça e ouvido o reclamante, 
extinguir-se-á o processo sem o julgamento do mérito. ante a . 
impossibilidade de prosseguimento da reclamação. 

I . 
§ s•.Entende-sc por autuaç.ãp, no ilmtíito dos Juizados 

Especiais ~m geral, à simples encadernação da reclamação e 
dos respectivos docun1entos, em cartolina, com colchetes, 
fazendo constar da câpa o nome dos litigantes e o número do 
'registro. 

Art. 2 L No Juizado Cível Descentralizado, 
propositura de recl~1ação será comunicada no dia seguinte 

i à distribuição, identificando-se ponucnorizadamcnte os 
l litigantes. 

An .. 22. Nas Comarcas interioranas, à exceção de 
Santana, não haverá distribuição das reclamações que, rio 
entanto, deverão ser registradas em livro tombo específico 
(art. 6, § 3°, Lei Estadual n• 0251 f95) e seguirão o 
procedimento previsto ~a Lei Federal n• 9.099195. 

· Art. 21 Nos Jui1.ados Especiais da Capital ~ de 
Smttana, as reclamações tarilb'ém serão registradas em livros 
'tombo próprios·. . · · · 

. -. 
. Art. 24. : Na data .. c horário desigtiados para a 
: audiência, antes do início desta, as partes serão levadas à 
1 presença qos Conciliadores. 

§ 1 •. O não comparéciroento do r~c!amante implicará na, 
. I 

extinção do pro-cesSõs7mo-;,Xãme·do mérito e a ausência do 
reclamado, desde que regulannente citado e intimado paro a 
audiência, acarretará a aplicação dos efeitos da revelia. · ' 

§ z•.Havendo acordo, este será reduzido' a termo e 
imediatamente a?resentado ,ao Juiz plll1l homologação, 
extinguindo-se o processo. · 

§ 3°. Não havendo acordo, os demandantes serão 
conduzidos à presença do Juiz, que abrirá a audiência e, não 
obtendo êxito na nova tentativa de conciliação, prosseguirá, 
instrumdo o processo e julgando a causa. 

- § 4°.Ainda em audiência, as partes e os procuradores (se 
for o caso) serão intimados da sentença e, 'havendo 
condenação, o vencido será advertido das consequências do 
não cumprimento do julgado_ 

Art. 25. Caberá recurso inominado contra sentença, a 
exceção da homologatória de acordo qu de laudo arbitral, 
que será interposto no prazo de ]() (dez) dias, contados da ! 

· intimação, em p.etição escrita. · 

§ I •.As contra-razões também serão apresentadas por. 
escrito, no prazo de dez dias, contados da data da intimação 
do recorrido. 

§ 2°. No recurso, as partes serão obrigatoriamente 
representadas por advogado, qualquer que seja o valor da 
causa. 

§ 3°. O preparo do recurso, acrescido das custas 
processuais, das despesas de degravação da fite e do porte 
de remessa c retorno, ressalvados os casos de a5sisténcia 

t judiciária gratuita, será efetuado nas 48 (quarenta é oito) 
' hoto!i seguintes à interposição, independentemente de 

intimação,' sob pena qe deserção. 

§ 4°. o recurso se processará . nos . própri~s ~ut~s . e 
tramitará nas Secretarias dos Juizados Especiais, que 
intinlarão as partes da data da sessão' de jul~ento_ 

§ 5°. Os recursos interpo~tos ~entra s~~ieriças proferidas 
nos Juizados das Comarcas interioranas; conduíqo"··o 'seu 
processantcnto, ~erão .enviados ao Juizado Especial Central 
d_a CapitaL onde serão julgad?.s pela Turma RécU:rsaL · 

Art. 26_ Além do . recurso · de· que 'irata o artigo 
anterior; éontra as sentenças .e os · Acórdãos proferidos nos 

' Juizados Especiais, caberá E1nbargos' de Declaração, no 
prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 27. Nas execuções de titulas' judiciais e 
extrajudiciais .observar-se-á o disposto nos arts. 52 e 53, da 
Lei Federal n• 9.099{95 . 

. V-· DO JUIZADO CRIMINAL . ' 

a) Dos Atos Process1tais 

Art 28. Os atos processuais em geral, no âritbito do 
1 Juizado Especial Criminal, serão praticados durante o 
e~pedicnte. estabelecido no art. 2°, caput e §§ 4° e' 5°, desta 
Resolução_ 

. .\rt. :!9. O tcnno circunstanciado, lavrado pela 
autoridade policial, assim considerada no art. 9°, i da Lei 
Estadual n• 0251195, que deverá expor de forma concisa e 
objetiva o fato delituoso, serâ apresentado ás secretarias, 
durante o expediente, e aos Juizes 'plantonistas, quando fora 
dele. -

Art. 30. A;; queixas, as denúncias e as propostas de 
aplicação imediata de pena de· que trata o art. 76 da Lei 
Federal n• 9.099195, poderão ser deduzidas por escrito ou 
oralmente, perante as secretarias dos Juizados, nos horários 
de expedientes disciplinados no c,aput e §§ 1• e s• do art. z• 
desta' Resolução. Tais providências, tlimbém poderão ser 
propostas durante os plantões, por ocasião das audiências 
preliminares. 

§ 1 • · · Quando se tratar de queixas, caberá ao Juiz. 
verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso 
detenninam a adoção da providências previstas no parágrafo 
único do art. 66 da lei citada no caput. 

§ z•. · Tratando-s~ de delito cuja ação penal seja 
condicionada a representação, esta poderá ser deduzida pelo 
ofendido, por escrito ou oralmente, na oportunidade e prazo I 
previstos em lei. 

1 Art. 31. A citação e a intimação serão realizadas em 

I 
consonàncie com o que estabelecem ?S arts. 66 e 67, da Lei 
Federal n• 9:099/95. : 

! 
· i · Art. 32. AJ; audiências serão gravadas e as gravações 
I serão inutilizadas após o decurso do prazo para apelação. I . . 
, Parágrafo único. As audiências realizar-se~ão em ambos 
1o os turnos de fW1cionamento dos Juizad_.?! _Especiais. 
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Art. 33. Os atos essenciais definidos no arl 9", m. 
da Let Estadual n• 0251195, serão editados ou 
datilowafados. 

Art 34. Para a prática dos atos processuws de que 
cuidam os artigos anteriores, serão utilizados os formultlrios 
modelos · JECCAP 009, JECCAP OI O, JECCAP 011, 
JECCAP 012, JECCAP 013, JECCAP 014, JECCAP 015 e 
JECCAP016. 

Art 35. Processar-se-é perante os Juizados Espec1a1s 
• urucamenre a execução de pena de multa apbcada nos 
, processos de sua competêncta 

Art. 36 Nas hipóreses não previstas nos anigos 
antenores, aplicar-se-w as disposições da Let Federal n• 
9.099/95 e, subsidtariarnente, as do Código de Processo 
Penal 

b) Do Procldmt~nlo 

Art 17 Durmue o plantão dos Jutzados Espec1ais. 
as respectivas secretanas funotonarào apenas para atender 
às situações de flagnmte delito. 

§ J• A autondade pohctal, assun con:nderada no an 9°, 
I, da Lei Estadual n• 0251 /95, fará a apresentação imedlalll 
aos Jwzados Espectais do autor do fato, do ofend1do, das 
testemunhas e de outras provas, tem assllll do tmoo 
circunstanctado relac10nado .ao evento, para a audtêncta 
preluninar. que tndepende de agendamento. 

§ 2•.Não havendo possibilidade da efeuvação da 
providêncta crtada no parágrafo antenoc, e tendo o autor do 
fato assumido o compronusso de comparecer ao JuizadO', 
deverá a autondade pohctal soltcttar à Secretaria, durante o , 
expediente, o agendamento da, data pat:ll- a audiêl)l:Ja 
prehnunar1 da qual o compromissado sairá intimado 

§ J•.Nos plantões, o procedunento definido no parágra!G 
antenor devera ser dlngido ao Juiz plantomsrn. 

Art. 38 As secretanas dos Jwzados, áo recebérem 
termos ctrcun.~tanctados dás autondades poficfaiS, 
enC81lU11hB-los-Ao t.mediatamento aos ttsptclivo.s_ Juizes, 
após regtstrados nos hvros próprios. autuados na fomta do 
§ 5° do art 20 desta Resolução e ccmficados. os 
antecedentes criminais dos autore:; dos íatos. 

§ 1• O Jwz, se possível, reehzaní a audiên~ta prehmmár 
de que cuida o art 72, da Let F oderal n• 9 099195, 011, se for 
o caso, dcstgnará data proxuna para este tim. procedendo as 
mumações necessàrias 

Art. 39. Na audiência, destmada à oonciliação, o 
Juiz esclarecerá ao autO\' do fato, à vftuna e, se possível, ao 
tesponsàvel civil, sobre a possibilida~ çla compostção dos 
danos e da acetta~ão da proposta de aplicação imediata de 
pena não pnvauva de liberdade 

Parágra[o úruco Para os fins do caput., é 
únprescindlvel a assistSncla de advogados às Partes 

Art 40. Havendo a conctliação, esta '!lerá tedUZJda a 
termo e homologada, por senrença, pelo Juiz, que terá 
eficácm de título executivo Jud!Ctal, exequivel no Juizo 
Cível competente 

§ I • Na sentença homologatóna, determinanl o 
Jwz o encammhamcnto do feito à dlstributção, o registro no 
livro tombo como ÇONCn.IAÇÃO CRIMINAL e o 
postenor arqwvamento dos autos 

§ 2°.0 registro da CONCn.IAÇÃO CRIMINAL no setor I 
da Dtstribuiç«o não surttni reflexos negativos nos 
antecedentes cnmmais dQ autor do fato, sendo ve~ a sua 
menção · em cerudões, ressalvada a lupótese de r.1çilo 

· jwlictal. 

Art. 41 . Nilo havendo oonciltaçilo na aud!Sncl8 a que 
se refere o art, 39 desta Resolução, e sendo o caso de 
infração penal de ação púbhca mcondtoionadà, o Mtmsténo 
Público poderá, em segwda, oferecer proposta de aplicação 
imediata de pena, por escnto ou oral 

§ I o Tratando de infração penal de ação púbhca 
condicionada a representação, podenl o ofendido, após 
afastada a conclltação, representar contra o autor do fato, 
por escrito ou oralmente, competindo ao Ministério Público, 

1 

segwdament.e, proceder de acordo com o disposto no capul 

Art. 42. A proposta de aplicação imediata de pena 
será anotada jwtto a distribu1ção e regJstrada no hvro tombo 
como PROPOSIÇÃO DE PENA 

Art. 4:}. Uma vez acetta pelo autor do fato e 
homologada pelo Juiz, a pena imposta será imediatamente 

'• eJtOCUtada, após as provtclênctas disçiplinadas no ~ 

DIÁRIO 

anterior. 

Parágrafo único. Na certidão de anrecedcnres criminais 
do autor do fato e vedada a menção da sançHo que lhe foi 
unposta pela sentença homologatóna da PRO. 'OSIÇÃO DE 
PENA, nos termos do § 6° do art. 76, da l.ci Federal n• 
9.099195 

Art 44 Não havendo a unpostção da pena proposta 
pelo Mtnisténo Púbhco, ou na hipótese do 1ft. 77 da Lei 
Federal n• 9.099195, o Ministério Público ofcrcccnl 
denuncta, oral ou escrita, que dará azo à instauração de 
processo crime, com a retificação dos registro.; da Secrc:tsria 
do Juizado e da Dtstribwção, observando-se. em seguida, o 
dtsposto nos arts 78 e segwnres, da citada Let 

Art 45 Contnl a sentença cabenl recurso de 
apelação, mtcrposto no prazo de 10 (dez) dia i, contadO! da 
data da ciência, em petição escrita, da qua constario as 
111zões e o pedtdo do recorrente 

§ 1 o Pretendendo o recorrente requerer a degravaçilo da 
fita msgnéuca que cont.ém a gravaçllo c a prova oral 
produZida em audt€ncta, assim o fará no ato <a mterposição 
do recurso, sob pena de preclusão. 

§ 2•.A degravação será realizada pelo Departamento de • 
Policta Tecruco-Ctenttfica do Estado, medtente requisição 
JUdlctal. fixando-se o prazo de dez dias para o atendimento ' 

§ 3° O rcoorrido será mtimado para oferecer contra
razões, no prazo de 10 (dez) dias, tamlito por petição 
escnta 

§ 4• }lo reclli'Sb, as partes serão obrigatoriamente 
representadas por advogado 

' § 5° O rec\rrso processar-se-é nas pró; mos autos e 
tramllani nas secretanliS dos Jwzados l:Specíais, que 
mnmario as partes da data da sessão do JUiglll oento 

· § 6° Os recursos interpos;os çontra sen!Q lÇ8S Proferidas 
1 nos Juizados das Colllarcas mteriol'lU)BS, concluldos os 
' respectlVOS processamentos, serâ9 ennadcs ao Juizado 

Especial Central dá Capital, onde Serilo ju)gaílos pel~ turm~ I 
Recur~~ · · · 

1 Art. 4~. .~ém: do rec~. d:e que' trnta o ~~~ 
anterior, tonf.n! liS sentenças e o5 Aeórdãos proferidos nos 
fwzados Espéciats, cabeliEmbargos de Dechra~. opostos 
por escritQ ou oralmente, no ~t;azo de Çl.i- (cinco) <lias, 
<:ontados da ciSnctà aa déci!OO, nos termos dJ 11ft, 8), §§ I 0 

1 c 2•. da u1 Federal n"-9.W9/95 • • r 
'I 1 Art·: 47. . Compete aos Jwzados Espe<iais, nos fcttos 

de $Ua exclusiva com~ncia, e.'<ecutar a. Jena de multa, · 
1 obedecidas as regm dos art 84 e segwntes, da Le! f1rdcral 

n•9099/95. 
I · A(t. 48, ~equerida a suspensão o l!ldictonal do 1 

prOceSSO, Qctlte pelo riu e homologllda pelo Juiz, será feilà a 
anotação no5 registros das s~taoas, pe~manecendo. os 

j autos em oartóno durai-!te o periodo de ~va lStabelectoo na 
seou:nça 

Art 49 Havendo~ condenação do rlu por senrença. .

1 urecorriveL ·as despesas proçessuais s írãQ por ele 
suportadas. aphcando-se ao caso, subs1danarnente, as 
c:l~stções do Cód!go de Processo Perlal (811, 804). . 

Art 50. Esta Resolução será revista, 
mdependentemente de prazo, assim qu~ o Conselho 
Supenof JUlgar necessária qualquer alteração 

Art 51. Esta Resolução entnlrá em v .gor na data de 
sUa pubhcação. 

Sala de Reuruões do CONSELlfO SUPERIOR f.X)S 
JUIZADOS E~PECWS, em 18 de janeiTO df 1996 

(a) Desembargador MÁRIO GUF.TYE\'· 
Prendenu 

(a) Desembargador GILBERTO PI 'ffiEIRO 
Mtmbro 

(a) Desembargador LUIZ CARLOS 
,\,lembro 

CORIUCIDORIA-C!RAL DI JUSTIÇA 

ERRATA 

Na Portaria n• 034319S.SC., publicado no rimo Oficial ® 
Estado n• 1230, em OS de janeiro de 1996. 

Onde se 1!: f- CON<;EDER tmas, em cm:er ~anal, 
ao serventuáno JACUARECt JOSt AMORAS COLLARES, 

Leia« : I - CONCEDER _féóu JCII' tlamenllres ao , 

Pile- 15 

ERRATA 

Na Portaria n• 034419S.SC., publil:ldo no DWio o&ial do 
Estldon" 1230,em0Sdcjaneirodc 1996. 

Onde ae 1!: 1- CONCEDER fériaa, em cmtcr exeepcional, 
· ao servcntuéio JOB MIRANDA DE MOURA, ' 

Leia-se : I - CONCEDER feriu "'8lJlamentlres ao 
aerveniUário JOB MIRANDA DE RA, 
~-~· . . 
CA.BJNnl DO CORRI &DOR, em 11 de j ' de 11196. 

coRRÍ!cKDOJUA..GIRAL DA JUSTIÇA 

PORTARIAN' 0007196-S.C. 
O Deeembarpdo: GTLJJBRTO DI! PAULA PIMJJJJRO, Vu:e
~-Oall ela JUillça do Eatdo do Am1iJ*. no 1110 

de 111M ~ lepil e tendo em vilta o ccmlido no PA rf 
0157(>196-SC. 

RBSOLVI!: 
OI'TCIAUZ,4R a f,.i<:ença Plrl TnUmenu> de s.\de cfa 

llrVO!III1D IOCI!MLDA. DOS SA.Nro9 DIAS CUNHA, 1'~ 
Judicijrjo elo Quadro~ Pbi08l P~o ela ltllliça do I!Dio do 
Am.api. IOlJrl!a na 1' V lia~ Fanúlia, .ÓI'$ll ' l!Wletl6el clà ~ 
de~ uruJhdclano dia 26 de dezembro de 199S. noo !fmiOI ao 
lllligo 2311.dal.ei.Ealpaln• 0066m. · • 

. Publique-te. R.eplre-le D,tollrcil~ 
. GABINE71i QO CORIUI 

I . • , 

POI(TARIAN'~S.C. · 1. • • , . 

O Deeemboqi4or GILBERTO D]f PAULA 17'NIJDAO, 1/b- ' 
Preli~-Gmlllá Jllltiça cs0 !iiJdo ciÔ Ainapt tiO .NCI 
de 111111 IIIibulçõol. t.pl. e teJI,Cio ait Wla o aMido no 'p A. ., 

1 01$<13/9$-SC. 

~~~-.. UCIINÇ,( laR ~mtr) 'oi OOBNÇA:~ ·.~ 
PESsOA. DA FAJIÚJA., hori1olopda pelo ~ ~ 
deolt E. Ttilnmal, UIU!ruida no periodD de 04 a t4 • delillçlbro • 

, 1 1995, ptiP oervollldrio JOSJ! ITAAWlACT r.IBNDBS DA AoalA, 
AI1Xililr J~ do Quadro ilo Peeál '1'111118!111110, ·ela J~ •. \ 
Ellldo do Amlpi, klWdo lla 2' Yn de Fllllllia. ~ e~ 
da Colnllta de Ma<ç6. - do ..uso 93, l • .... , 
Ellad1lal n• 0066/?3. • 

J>ublJql!f-10, JU&jllrt-N. 
OOINEIJ! DO COIUIE 

PORTARIA N' 0011196-S.C. 
O Dtoembàrpsor GJLJJI!RrO DB I'A.UU J'IN11BIRQ1 Vlc.
Preol~ ela J!Uiiça do l!ltado do Alnlp6, no -
de "* éiboiç!loo 1epia o tllldo em W.. o conlido no P A.Jf' 

• 01~5-SC. 
I RlrSOLVI!: ' 
I 0Jf1CIAUZA1t A UCBN{:A POR I'AaaMBNTQ ·lfltl 
lo P/1&SOA DA FAMÚJA., wufnllda no ~ de 14 a 21 • 

, ,.. . 



"I ··· -

J Maes • 22.01.98 

PORTARIA 'N' 0012/96-S.C. 
• O Desembargador GILBERTO DE PAULA PINHI!IRO, Vice. 

Presidente/Corregedor-Geral da Justiça 'do Ettado do ,dmnpé, no uso 
·de 5UlJS alribuiç<lcs que lho silo conferidas)lelo artigo 30, inciso lll, do 
Regimento lntcmo do Tribunol e tenda. em vista o cÔiltido no PA n• 
01571/96·SC. . 

RRSOLVR: 
I - INSTA URAH Proe•sso Administrstivo Disciplirulr conlnl a 

Senhora DI!OLINDA WANDERECY FRANÇA DE MIRANDA, 
Oficiol Provisório doa Ollcios Extrajudic:inis do Cartório de Regimes 
Pôblicoo e Tabelionato .da Comarca do Lanmjal do Jari, por infnlçfto, 
em tese, ao artigo 133, incisoo IV e IX. da Lei Eetadual n• 0066193. 

11 - CONSTITUIR CominAo UU.grada pelo Doutor ROGERIO 
BUENO DA COSTA FUNFAS, Juiz do Diuilo Sub!li!uto da Justiça 
do Estndo do Amapé; NELI RABF.W DA ROCHA, Chefe da SeçtJo 
de Cadastro Geral da SecrelBria da Corregedoria e ROBERVAL 
LIMA DOS SANTOS, Chefe do Secretaria da 2' Vara de Fomllia. 
órfilos c Sucesll&s da Comarca do Macapé, eEt... do Quadro de 
Pessoal Permanente da Justiça do EstBdo do Amapâ,pan., sob a 
presidência do primeiro, conduzir o Processo ora instaurado, 
assogw11ndo à indiçioda ampla defesa. devendo a Comissilo observar 
co comandos do art. 165 e eeguinws da lei supnlmencionada. cuja 
instalaçilo deven\ ocorrer no prazo mãximo de 60 (•essenta) dias 
rubscquentOB. 

111 - E6la Portaria ontrnrâ em vigor na data de sua publicaçilo no 
Dillrio Oficiol do Estado. 

Publique-se. Registre-se. Dê-s c cwti 
C.AlllNJ:."TE DO CORREG. OR, em 1 I da j 

POR'rARIA NO 0013/96-S.C. 
O Deaembargada• :;tLBERTO DE PAULA PINHlliRO, Vict· 

Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do Ettado do Amapé, no uso 
das atribuiçOeslegais e tendo em vihta o conlido no PA n• OIS8719ó
SC. 

RESO LVE: 
CONCEDER A LICENÇA POR MOTJVO DE DOENÇA EM 

PESSOA DA FAMIJ,-L\, homologada pela DivisAo de Pedcia ~dica 
deste Eslado, a ser usufnú.da no periodo do 17 de janeiro a 1 S de 
fevereiro do corrente ano, pelo serventuário MOISÉS AHAÚJO 
FERREIRA. AlllóJiar Judiciério do Quadro da Pessoal PennBJU:nte 
da Justiça do Emdo do Amapá, lotado na Vnm de Execuçoes PenaiJo 
da Comarca do Macapé, nos lermos do artigo 95 da Lei Ettadu.el 
0066193. 

Publique-se. Regirue-oc. Dê· · ntia, c cun\pra· 
GABINETE DO CORRE DOR, em 17 de j . o del9íl6. 

PORTARIA N' 0014/96-S.C. 
O Dcsemburgador GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 

Vice-Prcsident~Corrcgedor-Geral da Justiça do ESll!do do Amapé, n~ 
uso das atnbwçôes le&'US e tendo em vista o contido no PA no 
O I 585196-SC. . . . 

RESOLVE: 
· OFICIALIZA.U a Licença Paternidade do •crventuário 
IZA~RO ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS, Oficial de Justiça· 
Avaliador do Quadro de Pessoal Perrn•nente da Justiça do Estado do 
Amapé, lotado na 2' Vara de Familia. Órlllos e Sacesslles da Comarca 
de Macapá urnfrulcla no perlodo de 30 de dezembro da 1995 a 03 da 
janeiro do corrente ano. nos termos do artigo 229 da Lei E..'llldual 
0066.193. '• 

GABINETE DO CO GEDOR, em 17 d; . e110 del996 
Publique-se. Rey;trc-•c. !-se aent~ e1,•e. 

Desembargador GlLBI! ULA PINHEillO 
Vicc-PresidetUciC or· 

de Justiça· JAP. 

PORTARIA N' 00\5196-S.C. 
O Deumbargador GILBERTO DE ?AULA PJNHI!IUO, Vice-

1'tcsldonteiC<>rregedor-Ocral da Jw:tiçn do f~o do Amapá, no UBO 

d2S atribuiçr>cs logSis e tendo em vista o ~ontido no PA n• 01589/96-
SC. 

RESOLVE: 
OFICIAJ,JZAH a l.lccnça Para Tratar de Intcres"' Particular, 

usufrufda no pcrlodo de 04 R 07, li e 12 de dezembro de 1995, pela 
serventuérin ROSIVÁNIA SANTOS DI! MATOS SILVA, Agento 
AdminiJirativo do Quadro de Peasool . da ~ Municipal de 
Santm1o, o1a à <lisposiçao dcaa E. Co Justiça, Iolllda na Vam da 
ln&tciae claJuvenlllde da Co a do nos termos do intigo 
93, incioo VI. da Lei Ealadu.el 6193. 

Publiq~·BI. Rc,;i<tre .... 
GABINI!TE DO CO 1996. 

DIÁRIO OFICIAL 

Auxiliar Judiciário do Quadro do Pessoal Permanente da Justiça do 
Estado do Amapá. IOWI~ na Vara da Infância e da Juventude ela 
Comarca de MACOpé, usuftulda no perlodo de 02 a 05 de janeiro do 
corrente ano, nos termos do artigo 2 Lei Estad no 0066193. 

Publiq~·se. Regi.!lre-se. , ci!nn e cump 
GABINETE DO CORRE 'EDOR, em 17 de j 

CONSELHO DA MAGISTRA'fURo\ 

Ro\BEAS CORPUS N° 238/96 • CAPITAL 
Impelrante: Cícero Borges Bordalo .Júnior (AÍiv") 
Paciente : Wilso~ Fcn·eira dos Santos 
Autoridade Coatora: Juizo de Direito da 1 Vara do 
Tribw1al do Júri da Comarca de 1\·lacapá 
Relator : Dcs. Mátio Gurtyev • 

DESPACHO 
"Vistos ele. 

Cuida-se ele Habeas Corpus liberatótio 
impetrado pelo· ilustre advogado Cícero Borges Bordalo 
Júnior, em t;wor de \\'D_SON FERREffi.A DOS 
SAI\ITOS, que, segundo o impetrame. foi preso em 
tlagranle pela pratica d!l homicídio "pa~sional". em 02 de 
outubro de 1995. Assim, sal.icnlando ~sla r camcted.z.1do 
o excesso .de prazo, busca, por •ia elo presente· remédio 

1 
heróico e em caráter 1.àninar. a liberação do paciente. I 

Todavia. vale rcgislrar, o douto causídico não 
acostou :i cxordial qualquer documento comprobatório · 
da data c1Í1 que o paciente foi segregado ou qualquer 
otllro que con·obora~se com suas . alegações. Ao 
conlrádo, o que moslra o extrato de andam~nlo do 
processd é que o paciente responde por ~tiii1c, hedíondo, 
ou seja, homicídio duplamente qualliiCado, que tetia 
cometido em plena vigência da Lei Federal 8.930/94, e, 
<tinda. que os autos se encontram conclusos para 
scnlcnça. 

Ex po~ills, ante a ausência nos autos de· elementos 
indipcnsávcis à avaliação da funiaça do bom direito, não 

1 há como acolher a pretensão libcratótia do impclranle 

I 
initio litis. A~im, a indefiro, ordenando que seja 
notificada a autoridade indigitada éoatora para. presl<lr 
infotmllções em 24 horas. 

(a) De •. MÁRIO GURT\'EV llE QUEIROZ 

Relator'' 

Macapá-Ap, 19 de janeiro de 1996. 

«.<~,._ 
• LHO CHAGAS NEY RÃO DE SOUSA 

Se retária do ·con~elho .d~ Magbirn nli~ 

COI!4SELIIO DA. MAG JSTRATURA 

ATA DA 1~ SESSÃO EXTRAOROI~ÁRIA,REALI • 
ZADA ~ DEZ DE JANEI RO DE MI L NOYECE§ 

:TOS E ~OVENTA E S,EIS. 
! 

Ãs nove horas e c i nco minutos, presen 
tas os Exce l entfssi mo s Senhores • Dese; 
bargndo~es ~ÁRIO GURTYEV (Presidente) ; 
'GILBERTO PI~HEIRO (Vice-Presidente e 
~orregedor-Geral de J ust iça) e LUIZ C~ 
LOS. Procurador de J ustiça, o .. _ SIDNEYI 
BE ~ELO. Lida e aprovada a Ata da últ i 
;na sessão extraord inár i a, a qua I foi 
aprov.:1da por unan i midade •. Foram ju lg~ 
dos os seguintes ' processos: 

HABEAS.CORP.US 

1Nio!228/9) . ~ . CAP I TAL- lmpetranté : MÁRCIO! 
VALERIO P ICANÇO REGO. (Advogado) - Paci 1· 

o e nte : S EBAST I ÃO ·cLÉSSIO ALFAIA DA TRIN 
DADE - Autoridade Coatora: JUi ZO DE Dl 
~E ITO da 4~ .VARA CRIMINA L DA COMARCA· DE 
MACA PÁ - Re lator: Des . M~R I O GURTYEV 
DECISÃO: "Habeas Corpu s" co~hecido e 
julgado prej udicado, tudo ~ unanimidade 
e nos termos do vot~ proferido pelo Re 
I ator'[ 

N~ .229/ 95 .::.. .CAP.ITAl - Impetrante :LAUDENOR 
J ACOB GOMES (D e f . Públ i co) - Paciente : 
MANOEL DO ESP f RITO SANTO RIBEIRO SAN TA 
NA - Autor idade Coatora: JUÍ ZO DE DIREl 
TO DA VARA ~N I CA DA COMARCA DE OIAPOQUE 

PORTARIAN'OOI619<í-S.C. . · IRe I ator : Des. LUI Z CARLOS I 
O Desembargador GJLBI!JITO DH PAULA PINHEIRO, Vice· DECI SiiO: '"Habeas Corpus" conhec i do a 

. Pr<O!denWCorre&edor-Gcral dli Justiça do E!:lndo do Amapé,.no ~ 
de"""' ll!rlbuiçl)eslegaia e tendo em viEla o conJirlo Í.I)O PA rt' unan im idade . No mér ito, também sem · -d.i:.t 
01590196-SC. · ··· · ·' . vergênc i a, co'ncede u-se a o rdem ,. t udo à 

RESOLVi! : . ·. ' · · · d. d t d t f OFICCALIZAR n Licença P!lm Tnl.mmn!O ·de :Saúde da un a n1m1 a e e nos e r·mos o vo ·o pr o e 

Pég.-18 

- ~~ .230/95 .- .CAP-ITAl - l'inpetrante : C f CEROl 

1
BORGES BORDALO JONIOR (Advogado) - Pac! 

,e nte : FRANCISCO EDMILSON TORRES - · Auto 

l
ridade CoatÓra: JUÍZO . DE DIREI TO DA 3i 
VARA CR I M I NAL....-DA COM~RCA DE MACA PÁ - R e 
lator : Des . LUIZ CARLOS 

' DECISÃO: "Habeas Corpus" não conhec ido, 
là unanimidade e nos termos do voto pro 
.Ferido p e lo Relator" . -

N!l .232/95 .- .CAP.ITAL - Impetrante :CÍCERO 
'BORGES' BORD ALO JÚN IOR ( Advogado) - . Paci 
ente: S~BASTIÃO CL~SS I O ALFAIA D~ TR I ~ 
DADE - Autoridade Coatora: · JUÍZO DE DI 
RE ITO DA 4 ~ VARA CRIMINA L DA t COMARCi 
DE MAÚPÁ - R e I ator : Des .M ÁR IO GURTYEV I 

DECISÃO: "Habeas Corpus' conhec i do e jul ' 
gado pr~judicado, tudo ~ unanimidade ; 
nos termos do vot o proferido pelo Re iA 
to r': 

~!1.233/95-- -CAP.ITAL -Impetrante: VALDE 
MI R MARVULLE ( Advogado) - Paciente: Ff 
LEMON NUN ES GU EDES- Autoridade Coat; 
r a : JU (zo DE DIREITO DA' VARA DO TR IBIT I 
NAL DO JÚR I DA COMARCA DE MACAPÁ - R; • 
lator: Des . LUIZ CARLOS 

nEC ISÃO: "Habeas Corpus" c onhecido a un~ 
n imidade . Tamb'm sem divergl~c i a , . dene 

I gou- se a ordem, tudo nos termo s . dos vo 
tos proferidos" . - , 

AP.ELAÇÕES . (JIJ) 

N!! .011/95 .-.SANTANA - Ap.e I a·nte : O M l i 
N I STER I O PÚB,L I CO ·~ A p~ I a do : ARNA LDÕ 
NASt iM ENTO bA COSTA · : :A~vogada: ~ I ROMr 
SANADA (Def . Púb l ica) - Rel~tor: Des, l 
GIL BERTO PINHE.

1
1RO . 

DECISÃO: " ApeIo ~onhec i do é i mpr.ov i do , 
tudo à unanimidade e nos ter~os dos 
votos proferi dos~' . 

. N!! .012/95 -- .ANIIP.Á ,... Apela nte .: \) MI NIS 
' TtRI O PÚBLICO - Ape l a do : A. dÓs _p . M. : 
1Advogado : RONALDO DE CASTRO TEIXE IRA 
~ (Def . Púb l ico) -Re lator : De s . Gj LBERTO 

P INHEIRO . 

DECISÃO: " Ape l 'o conhec ido e improvido, · 
tud~ à una n im) dade e nos.térmos dos vo 
tos profer i_dos': 

N!! .-013/95 . -.SA~JTAillA- Apela nte :O MiN IS . 
T~RIO PÚBL ICO- Ape l ado: O. dos S . O .: 
Advoga dar HI ROMr SA NADA ~ out~o ( Def • 
Púb l icos) - Re l ator: Des . ÓI LBERlO - P I 
Nli E IRO 

DECISÃO: "Apelo conhecido e provido,tu 
do à unanimidade e nos termo~ dos . v; 
tos proferi dos': 

REQUER INEtlTO 
10!! .(!41/96 .- .CAP.ITAl - Reqúere·ntes: NINO 
J ESUS ARANHA NUNES e outros· - .Assunto : 
MAJORAÇÃO DA TABELA DE EMOLUMENTOS DAS ! SER VE_tlT I AS I~JRA~_UQ.!f_l_AI S-Re I at or : Des ; 
GI LBERTO PINH EIRO. . . 

DEClSÃO: "Nos a utos do Reque·r i me nto nº 

1

041/ 96 , o Co l ,~ i o proferiu ~seg~inte 
decisão : 1) Rea justar a - UPJ em 41,54% 
tota I i z~ndo Ó. v o I or_.da r eferi d'a .. U ~ id~ 
do Padr ao em R$2,55 ·a partir ' desta ~d• 

I 
ta; 2) Alterar ·.o· ·i·tem 2 ·'da Tabel.a 1' ·'0-; 
Reg i stro de_ l.móv e i s, q ue passa t e'r · .. ··a 

[ s eguinte r•daç~o: Re~is~~o de . .. outros 
1 t f tu l o~ o u instrume nfos com va lor de 
~· c l a rado, até 2. 000 UP~s, 40 UPJs; ac1 
.:. ~a de Z. OOO UPJs, 1% .do ,va l or do ·tít~ 

lo o u i nst rumento, assegurado o mfnimo 
de . 40 UPJ s e I imitado o máximo em 400 
UPJs; 3) Alterar o i tem 7 da tab~ la I 
AI- Loteame nto que passa ter a segui nte 
r edação : Por l ote 10 UP Js~ 

Também foi aprdc iada a P~opos)ç&o do 
Excelent f ssimo Senhor Pre s idente,Desem 

·bargador MÁR IO GURTVEV, -dom re l ação a-; 
Oua dro ~e Ser v i dores, pa~a as · Varas .do 
Tr ibunal do Jú ri da Comarc~ de Macap á; 
de Execuções Penaó s de t! Estado do i Ama 
pá e da i nf&ncia e da J~v d~túde da i ci 
marca de Santana; t,e·t:' c;l~ s i do prof~r ' i d-; 
a ·se~uinte dec i são.: ' ''Íiterar·, a d r.efe- · r ·.r~OIIllJ>\Iil!. . .fl;ÁUDIA SOCOIUÍO DOS -~JC?S. SILVA.,_ • ~-i._d_o _'p_e_J,~ R~ I at~r". . -. . . . .... · · ·::. .... , ' 

... m_.,..,,m~;;,.Q..;,.,..~---""!'""""""'.;..."""""""""-----------~-.ii~· .... -:· 'lií'f<i'~.'"'· -=·,a,·;"· ... ·-;.....;;··"·',.·o.l!ll 
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rendum do Pleno Administrativo, o art. 
~ciso XI, da Resolução n2 002, de 
24 d~ setembro de 1991, para fixar o 
seguinte quantitativo de servidores da 
Vara do Tribunal do Júrt da Comarca de 
Macap~: 02 Técntcos Judiciários, 05 Au 
x1 I 1ares Jud1c 1ários, 02 Of1ciais d; 
Justiça-Avaliadores, e 02 Atendentes ; 
para o Ouadro de Servidores da Vara de 
Execuções Pena1s do Estado: 02 Técnicos 
JudiciáriOS, 02 Of1cia1s deJustiça-Ava 
I 1adores, 04 Aux1 I o ares Jud 1ciários, ; 
C1 Atendente; e para o Ouadro de Servi 
dores da Vara da Infância e da Juvent~ 
de da Comarca de Santana: 02 Técn1co; 
Judiciários, 02 Oficiais dcJustiça-Ava 
I iadores, 03 Auxi I iare~ Judiciár1os ; 
02 Atendentes. 

REGISTRO: 

1

0 Excelentfssimo Senhor Desembargad~r 
GILBERTO PINHEIRO propos à Corte n~ao 
de pesar aos familiares de João EspíA 
doia Tavares e à Loja Maçônica Duqu; 
de Caxias, no que fot acompanhado pelos 
demais pares. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente Da 
sembargador MÁRIO GURTYEV, antes de en 
cerrar a se~são registrou a presença 
em Plenár10 do Advogado Sandro Modesto 
da Silva, ao qual suger1u que compare 
ça sempre a esta Corte, onde sua pr~ 
sença será bem- vinda. 

Nada mais havendo, foi encerrada a 
sessão, às doze horas e vinte e cinco 
minutos. Eu,~~~~ ADELMA BOTE 
LHO CHAGAS1(EYRÃO DE SOUSA, Secretári~ 
do Conse I h o da Mag 1 stratura, I avre 1 a 
presente Ata que vai por mim subscr1ta 
e assinada pelo Excelentíss1mo Senhor 
Desembargador Presidente do Conselho 
da Magistratura . 

HOMOLOGO: 

lm:jlLU.II.m 
.......... 1-19. ---
Da Preside do TJ 

J'USTiriCATIVA N' 004196-CPVJJAP 

OI - AC01.8 DO PROCIDIM'INTO ,WMINISTRATIVO 
OI 1-P A. n" 0132196-SO 
012- F'UNDAMEI•1TO LEOA!. . Art. 2.5, •aoput•, Lei n• 8.666193, com 
redaçlo da Lei n" 8.883194 
01.3- PIDIDOS Dll COTAÇÃO N'l. 024, 027, Ol3 e Oll/96-DM 
01.1· EMPRESAS I VALORES· 

R&AIS) 

IMBRATIL - RS 10.000,00 (VINTE MIL RIAIS) 
TI!LEAMAPÁ - RS 20.000,00 (VJNn MIL RIAIS) 
C.E.A. RS 35.000,00 (TRINTA K CINCO MIL 

CAISA - RS 20.000,00 (VJNn MIL RIAIS) 

Ol - PESCRICÃO DO OBJETO 
Em cumprimen!Q 8011 delorminan1M da Lei n• 8.666. de 21 de 

jnnho de 1.993, ollcnola pela Lei n" 8.88~ • praento 
HOMOLOGAÇÃO lil' .... t objeüvlndo CUIIelr deopela pertlllenlel 
•o lllupd de drcalto da ltlapraa Bnuldro de TdtcomuJIIcaçOoS 
8/A - IMBRATIL, ao e~ercldo de 1996; lat1fu td<f&nlcas 
utaladu polo TJAP.Sit:DI!, comarcas da Caplt.ole do Interior, no 
trercldo de 1996; deopesu com couamo de entrp dtlr1cl e 
...... escoto pelos lmôvels de reopunsa..W.de do TJAP. Sendo I 

~ oç1o Oldn1irUntiva procesada aob a 6pde do arll&o lS, 
"CAPUT", do ISTATUTO DAS LICITAÇOIS K CONTRATOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. con.fi&unndo-oe a 
INIXIGIBIUDADI LICITATORJA. lindo em VIII& que • em~ 
8djudialáill olo ooncaoionâna1 de lm'içl> ptlbhco. aendo • 6Jucll 
pnolldonl doe nfaidoe IOM.çoe no <llldo do Arnlpt. dentro do 
oopecialidade do Clda uma, com paçoo e tllrl1'. eldpulada • 
~ pelo Poder Pdblico nlo 10 entontnmdo 111bmetidao l 
dioputa de mercodo coon <mptUU privoda; canatriz:ando-10, IOiim. • 
INVIABIUDADI DI CQMPITIÇÃO 

03 - CONCLU!!AO 
Potto illo • demonltnda a lupóene JnCldenio deàa açto. 

lllbnuicmloo a pn10111t J~ l lllperlor lpAC!açlo • 
homolopçlo pelo Exmo Sr. I'Roddento delll Eg6gia Corte de Juodça 
o IUI con.ooqnento pubti<açlo na lmpnnA Oftcill para que oe cumpram 
• eJág!nall do ll1i8P 26 do referido Diploma Legal. condiç!leo de 
ollc6cia deú 110. 

DIÁRIO OFICIAL 

HOMOLOGO: 

lm: ./.l d/.!.11m 

Da Pml4tj< oT AP -----------~,--
J'USTIFICATIVA N' OOS/96-CPVJJAP 

OI - ACO!!! DO PROC!DIMKNIO ADMIN!STRATIYQ 
01 1 • P.A. n• 0048196-SO 
01.2 ·FUNDAMENTO LEOA!.: Art.l.S. ' cll(lUl', Lei n• 8. i66193, com 
rtdaçto do La n" 8.883194 
01.3- PIDIDO DE COTAÇÃO N" __ 196-DM 
01.4 - A01UDICAT ARIO Empraa BnEltíro de Correiot e reli&tofoo· 
EBCT 
01.5- V A!.OR: RS 10.000.00 (DEZ MIL REAIS) 

02 · DL~CRICÀO DO OBJITO 
Em cumpdmen10 101 ddm!Un.on1el do Lei n• 8.616. de 21 de 

junho de 1 m. Ol!lerada pela Lei n• 8.883/94 • ~ 
HOMOLOGAÇÃO IW-oe.t objetivlndo cu- delpaM pertincnlcl 
101 seMço$ de recebimento nas q!udas dl I .C.T., c/on t*ta, 
traospurte c eotrt&• domlcUrll, em lmblto 111 dooal, de 
encomendas S!DEX. em sues "*rll• modaldodeo. Sendu a preeento 
açto lllmuustrmva proce.-11 aob o 6gidt do ar~~&o 25, 'CAPUT", 
do ISTATUTO DAS LICITAÇO!!! E CONTRJ.TOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. conftgmwlcl<- a 
INIXIGIBILIDADK LICITAT0RIA. laldo em VIII& 'I"' a~ 
lllju<hcária i a nruca pNlllldorl dco refmdoo aerviçoe "'• IlUdo do 
Amopl com proç01 e IBrifas e«!pUU.adaa e conttoladao pelo Poder 
Pdblico. n1o oe encontRndo 111bmetido l diJpula de mo:cado com 
emprea privada; ~do-... -.m. a INVIABILIDADI DI 
COMPII:IIÇÀO 

03- CONCLUS!O 
POIIO 1110 e demoruotnoda a lupéleoe inàde!ú ;lea açto. 

oubmiiiOmot a ~ jUll!clliva l oupaior op 'OCiiÇIO e 
homologaçlo pelo Exmo. Sr. Prmdente deàa ~gia Cort' de llllliça 
e oua conaequente publicaçllo na lmprl!ll.ll Otlcial para que 1 e cumpram 
at exig6nciat do ll1i8P 26 do nfaido Diploma Legal. C< ndiçOeo do 
efic6cia deàa 110. 

HO!~OLOGO: 

&m: jf..t .. .dl.nm 

-~ ·;r~'±;J;; 
JUSTIFICATIVA N'006196-CPVJJAP - ... , 

OI - ACOIS DO PROCEDIMENTO A!)MINISTRATIV2 
01.1 · P A. n" 0120-'96-SO 
01.2 ·FUNDAMENTO LEOA!. . Art. 2.5, 'coplll', Lei n" 8.166/93, com 
redaçllo da Lt1 n• 8.883194. 
01.3 - PIDIDO DE COTAÇÃO N" __ 196-DM 
014- A01UDICATÁRIO; EmpreaB-.ileirldtCorreiote"~ot· 
EBCT 
01 S- VALOR. RS S 000,00 (CINCO MIL REAIS) 

Ol - Dll:sÇRICÁO DO OBJETO 
Em cumpnmeruo 101 dele111'.111ontu do Lei n" 8.66S, de l l de 

)unho dt 1.993, allenoda pela Lei n• 8.883194 1 ~ 
HOMOLOGAÇÃO fàr ..... objetivando CIIQir delp.- pertmlliW 
101 serv!Qos dt postecem de tncom<Dda normal e aqalslçllo de 
sdol. Sendo a preoente eçlo lllminillra!va procaaada aob a 6pde do 

artJco 2~ "CAPUT", do ESTATUTO DAS LICJT,tÇ01.8 I 
CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. con.!l~do-oe 
t!NEXICIBJLIDADK L!CITATORIA.I.Indo em Vllll qw a empraa 
adjudlcllánl 6 a única pr1ll!lldorl dot refaidoo oervlçoo no EIIDdo do 
Arnapé. com pllÇOI e l8rifll eldplllld. e controlada pelo Poder 
Pdblico. nlo ae oncontrlndo 10bmotida 6 diapall de me "CCdo com 
emprea privadal; c:triCiaÍlllndo-ot, IOiim. a I!'!VJABJLI >ADil DI 
COMPETIÇÃO 

03- CQNCLUSÃO 
POI!o 1110 e demoNtrwla a lupóteoe inàdento c .u11 IÇio, 

1Ubmeltm01 a preoeJU jlllll&ldva à ru~ apr ldaçto e 
homologaçlo pelo Exmo. Sr. I'Roddeale deàa F.P&iá Cortl de Iuodça 
• oua co.....,.nte publiceçlo na impntllll OfiClll para que ., cmnpnm 
• exi&fndaa do ll1i8P 26 do referido Diploma Legll. cct tdiçOeo de 
efic6cia-., 110. 

HOMOLOGO: 

OI- ACOI$ DO PROCIDIMINJO ADMINISTRATIV<! 
01.1 - PA n" 0119196-ASO 
01.2- FUNDAMENTO LEOA!.: Art. 2.5, '<lpllt', Lei n" 8.6~3, com 
nclaçto da 1AI n" 8.883/94. 

P6g. 17 

01.3 • PI!OIDO l>B COTAÇÃO N" __ 196-0AA 

O 1.~ • A01UDICAT ÁRIO: Empren Bnolíleint de Correiot e Teli&tofot
EBCT 
01.5- VALOR: RS 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 

Ol - PISCR!C.J.O DO OBJITO 

Em cumprlmeruo 8011 determlnlnta da 1AI n" 8.666, do 21 de I 
jnnho de 1.993, allmda pela Lei n• 8.883194 a ~ 
HOMOLOGAÇÃO flr-oe-• objetivando Clllteor dnpeaat perdnlnlat 
101 SERVIÇOS DI COLETA, TRANSPORTE 11: ENTRit:GA 
DOMICILIÁRIA, IM ÂMBITO NACIONAL, DI OBJETOS DI 
CORRISPONDlNCIA IMITil>OS PILO COI'o'TRATANTI. 
Sendo a pnMI1UI açto ldmínilltllivt procOIOida aob a 6gide do •rUe• 
%5, "CAPUT", do ISTATUTO DAS LICITAÇ0E8 ll 
CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. con.ftsunndo-oe 
a INEXIGIBILIDADE LICITATORIA. tendo em vilta que aemprea 
ldjudicattria 4 a único prelladoro doo referidoo oerviçot no lillado do 
Amapí. com preço• e tarifa eMlpuladal e controltodll pelo Poder 
Ptlblico, nlo oe mcontnndo wbonetido à dloputa dt moreado com 
fmJ1RIIO pnvadal; carw:tori21ndo-oe, -.m, 1 rNVIABILIDADI Dll 
COMPETIÇÃO 

03 - CQNCLUSÃO 
POI!o iao e demO!llttlda 1 hipóuoe incidente deàa açto. 

mbmetemoo a preoonte julti1icaiva l 111perior oprec:iaçllo e 
homolopçllo pelo Exmo. Sr. I'Rodderu. deu~ Cortt de Illltiça 
e wa conMquante pubiJQçlo na lmpnnA Oficill paro que oe cumprwn 
• OlÓj;6IU:1II do arú&o 26 do nfendo Diploma Lepl. cond!ç!lee de 
eftcá:ia-., 110 

acap&-~7iê dAjon ' o de 1.~ 

~BO~ 
Presidento ) AI' 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

JUÍZO DA 21 VARA CÍVEL E DE FAZFMlA PÚBLICA 
JUIZ DE DIREITO: DR. J~ UX:IN{) ASSIS 
<mn: DE Sf.X:RETARIA: NÁDIA OORANY DIAS 

EXPEDIENI'E DE INl':IMAÇÃO DO DIA 17 DE 
JANE:IllO DE 1.996, PARA CIOCIA DAS PARTES 
E f.JNr::t:lliXJS. 

PID:: . NV 2.125/95 - EXEX:lÇÃO - A. : VITÓRIA 
RffiiA Ci'!d'IDíBERGER GALVÃO (Adv. VAIDOOR 
MARVUUE). R.: AR!ofiNDA ABOON M:>REIRA 
(Adv . F1I.tHNA VAUNI'E) • DESP.A(H): 
"Diga a credora. Mcp, 05 .01.96" . 

PROC. NR 1.866/95 - EXECI);ÃO POR QUANTIA 
CERTA - A. : BANco ECONÔMICO S/ A (Adv. 
P.AlJlD DE SÁ). R.: AGRA COOSTR!-ÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA. DESP.A(H): "Diga a cre<Xlra. 
1-t:p, 15.01.96" . 

PROC. NV 1.048/93 - .EXE:Cl.ÇÃO - A.: CCNOCMÍ
NIO DO RESIDOCIAL SAN MAROO (Adv. GRN;A 
J/41EL1NE LIMA) • R. : SANDRO AZEVEDO COSTA 
(Adv. VERA PilfiEIID). DESPAOD: "1-lani.festem
se sobre o cálculo. ApÓs, voltem-me para 
a apreciação do pedido de adjudicação. · 
~lcp. 15. 01. 96" . 

PID::. NR 2.105/95 - .EXE:Cl.ÇÃO - A.: NAPOLEÃO 
PÃÜiA DOS SAN'roS (Adv . AMÉRIOO MlNES 
D:OO:Z) • R. : EDIGLEUMA DOS SANroS CARDOSO. 
DESPAQD: "Diga a credora. Mcp, 15.01.96". 

PRX:. N2 2.fb3/95 - MANDADO DE SEX:URAN;;A 
- A. : ESTRElA DE OORO LTDA {Advs. 10!W 
FELIPE IW::El.LAR FilH) e CKLIO HE1'l.OO 
GUIMARÃES) . R. : RUY' GUIIRERME SMI'IH NEVES 
(DIRETÓR GERAL DO DEPARTAMENI'O DE ESTRADAS 
E RODAGD1 DO "ESTADO DO AMAPÁ). ~ 
"VISTOS ETC . . . Ex:rrrxsitis, DEMLO A~ 
ÇA, eis que xiste ~quer especie 
de direi to violado e por entender que 
a .ilrpetrante é carecedora da ação rnandanen
tal, nos tenros do Art. a v da Lei 1. 533/51, 
posto _que, da mesna forma, não visll.lllbro 
violaçao a direito liquido e certo seu. 
CUstas processoais pela .ilrpetrante . P .R.I. 
Mcp, 01.01.96. (a) AntÔnio Ernesto A. 
Collares -Juiz de Direito Auxiliar" . 

PID::. NR 1.486/94 - .EXE:Cl.ÇÃO - A. : ITAMIR 
CARWS BARCEUl5S • (Adv. ITAMIR CARLOO 
BAIÇ.ELUl3). R.: MACAMED - IMP. CCMÉRCIO, 
INOOSTRIA E DISTRmuiÇÃO LTDA ( Adv . .ANI'êMO 
~ DE CAS'l'AJ). DreiSÃ.'J:_ "A teor- do 
ofici2 de, f. 44, a alienaçao das linhas 
telefonicas pela execwtada aos atuais 
proprietários ocorreu mito ~ apÓs 
a, propositura da presente execução~ quando 
ja havia efetivada a sua citeçao, que 
se deu em 09 .08 .94 (v. mandado de f . 

t• 12). Assim, declaro ineficazes as alienações 
das linhas telefônicas • 251-1150, 251-

1 1897 e 242-4031, feitas pela Execútada 
e, por via de conseQUência, determino 

, sejan penhoradas. No mesro passo, determino 
o ,imediato bloqueio das _referidas li.t)has 

1 ate u1 teriior detei111inaçao deste Juizo. 



~· 
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Int. Expeça-se . f·!andado . Ofici e-se . ~ra
se. ~lcp, 1.2 .12 ,:9511 • 

PHCC. 111~ 2.072/9S - EXECUÇÃO - A.: TROPICAL 
· • ~lA'fEiu.AIS DE CONSTRUÇÕES L'l'DA (Adv. VALDINEI 

SAN!'ANJi. AM:\NI\JÍIS) . R. : J . B. CON~TRUÇÕES. 
DES?Arn<J : "Di ga a parte credora. Mcp, 
15.01."96'!. \ 

l.'HOC. N2 2 . 247/95 - EXECUÇÃO - A.: ROSÂlaiA 
SON""IDi ' COSTA '.(Adv •. F.DVAiro DE MJM:OO 
SOUSA) . R.: JÓÃO Ri'J'A J?ICM\]0 .· DESPACHO: 
"Diga·.a credora . f•lcp , 15 :01 .96'r . ·· 

PROC. NQ. 2.08~1/95<.·. _ EXECUÇÃO - A. : CENTER 
KEJ•INEl!Y-Cõf.iÊRCIO- LTDA ( Adv. PP.UW HOOIQUE 
'l'EIXEIRA) . R. : CL.iiupi A ,SOCORHO HELO DA 
SILVA. DESPAqlO: "Di ga a cre<;lora . Hcp, 
1:, . 01. 96'! . 

P~~j w: . 2.100/ HS -' ru::PA!lAÇ!íO DE DANOS 
CAUSP.DOS Hl. ACIDENTE DE VEICUI.úS - A. : 
EDNA t.Ú'..:IA CAHDOS PE.LAES (Adv . . JOSÉ Cl-!AGAS 
IILVES) . R. : l·to\JI/Óf:L EVM'GELISTA AU1EIDA. 
DISPI\QlO: "t•L>l(lifeste- se FI: credora. l~cp, 
-15 .01. 96" . . • 

PRCC: N2 2.042/95 - Ffll:$NCIA - A. ; DJBRÍ>S 
S7Ã\P.dv. MARCEW .. NAS..SAR) • fi: : ELECTRA 
-· ELETRICIDADE E TRANSPORTE GEHAL L'l'DA. 
Dfu"'PNliO: "Di.ga a al.\tora sobre a certidão 
reLro , _ declinando . meiôs viáveis para 
a cit:..>Çao da. pro·te re. Mcp , 15 .01.96" ." 

PROC. ['{2 •2.135/95 .: EXEC!.>;ÃO - A. : IRr•!ÃOS 
1'Rt"VlS.AJ~ . -S/A - · INDÚSTHIA, CCHÉRCJO E 
fl!iRICULTÜRA ([,dv. CARLOS ~ t>IELJ.D). 
-H,: AUTO ELETRICA COH. SAO FRANCISCO. 
DESPACHo: ".Qiga~ a credora. !1cp, 15 .01. 96" . 

I PROO. Nl'. 1.881/ 95 - 'EXECLÇÃO - A: : OfNIEH 
KENi\'EDY cm-IERCIO LTDA (Adv . PAULO HENRIQUE 
Tf'...IXElRA) . R. : L.G.R . · LEAL. DESPA(}f{): 
"At ualize-se a dÍvida exequénda . Aoós, . 
dig<:m. r. r~cp , 04 .12 . gg·, . · · 

j 
~ . I 
j 

~ ' ' 

PROC. N~ 1.094/93 - EXEC~ÃÔ - A.: ClA 
}TÃ(iDE LWES'l'n.lf.Wl'O , CHÉDI'l.'Ó E FINJ\l\~IANEN
TO J Adv. SlJUMilf · ViJNASSA}. R.: .FE!lNAt-.'DO 
A!':J"'F,ON1~ VAL..."'N'ri'~ PINHE:):RO ]i:/OU. DESPACHO: 
"DJ.ga a crec..'ora . Hcp , 15'.0.!.. 96'' . 

~~-.J-.831/9~ - fJol!lARGOS :A EXF..CUÇÃO 
- A . : VIAI'IO LOUREIRO DE SOUZA {Aqv. CARLOS 
EDUfiHl)() f.!FLLO . SliN!\). R. : Er>!PRES.'\ GERAL 
DE .OBR4S S/ A - f.\,0 (Adv. MARCF.LO !WlSAR) . 
Dt'SPACHO: "Especifiquem · às pártes as 
prwas que p~tendem produzir . Mc"p, 16 .01. 
96 . (a), flntonio Ernesto. A . . Collares 
·"'kiz.'de b1rçito Auxiliar" . · 

PROG. NQ . 1..568/94 - COBPÀN;:A - A.': A 
8I CU40TO · . .:::-cõMÊRCIO" & "INPOR'l'/IOORA/ LTDi\ 
(Aclv . JOSÉ 'GAXI'AS LOBA1'0) '. R. : - F.STADO 
DO Al-lAPf- (N:J.v. -.KEiiA R~). DESPACHO: 
"Di.gnm sob1'é .os cálculos eni cinco" d"ias . 
Ncp: J5 .0Ulé"." .. . 

Ph'CC. N2. i.: 187/95 -· EX.EClX/ÃO FISCAL -
·L .:FAZENDA fWLICA 00 Al·lPJ'A (Aàv . . PEDRO 
DE S'JJ7.A") . 1.1 . : t<!ANOÉ'-1 FEHflEIRA DO NASCli'JEJII .. 
'1'0 . nESPACHO: "Di.ga .• à credora. Mcp , 

. 15 .01..96". .. 

PllOC. N2~_j .'41'lj94 -:; 'fXECUÇÃO FI SCAL -
A.: FAZr::NDA FUBLICA !X) MUNICIPIO DE ffJACAPÁ' 

. (Ad~. '.JOSÉ fiJ.'I.Hros if.':RI) . R. :. ~ CEI'JTHO 
DE DISTHii3UIÇAO 00, A!>~1PA . PESP;iCHO: "Di.Banl 
as. p!lr t essobre . o calculo retro . 1\pos , 
vol tem--me rJara a apreci ação do pedi do 
de o.djú:lic8cií.o . 1. r-:cp, 1b~01 . 96". 

,PR("C . Nº 1.. 952/95 --. EXECU';;ÃO FISCAL -
1\. : l"AZE!\!J)J\ PUBLICA D() At·íAPÍ1 (Mv . PEDRO 
út SOlTlA) , H.: f·lADEilEIRA ATLÂNTICA L'fDA . 
DES.PArnO: "Digç. a creclor·8.. ;,lcp , 15.01.96". 

~HOC~ N2 . J -~5/94 - EXECLÇÃO FISCAL ·
.A.:r'ÃZENíSAPÜBl.lCÀ DQ. r~T:JCIPIO DE NACAPÁ 
(!ldv.' josÉ ~ NEHI) . R.: RF;GIONAL 
COHm'BUÇÔI~S LTOA. DESPAQlO : "Diga a credora . 
I4cp, 1~,.91 .901' . 

Ô PfU\!:irm'F E';{fE[lU)'J'fE SERÍI PUBLICADO 
NA. VORMA DA IH AFIXAOO NO LUGIÍR DF. COSi'lr.·TI;: . 
DMKl E PASSi\00 NESTA CIDADE·. D.E i•·!ACAPA
P!? . ~os J ll'7Ji0.'1E'l1~ ll.l.A.S DÓ: r-1Rs DE .1!-NEIRO 
\)""! Nl-:> !):C tjt}l; 1o!IL I~~lDS E OOVFNTA 
B 8-:Jf: , ElJ, -t;"{ ,it:·liSUANf 001,1!:) m: OLJVETilA
I\1'ENDdf!'E ·~tl'rl'tC:;1(\R10) , O. DA'!'Tif'...GH!'u""El. 
E EU, NÁDlA .SOH(\l'!í' DIIIS -- Cill:."FE DF. SECRE1'A"' 
!ln , O SUBSCHEVJ . r 

ft ::!!1 Y!ill.A. DE F'A:llfLIA ~ 6RFÃOS !~ S!JCESSÕES 

~ JL!?..IX.t1Il. ll li J. li~l· ~b Q ~ Q 
~ l"lU,ZO: 5 d.Ln.«J · · 

. . NAVEGJiÇÃO LTDA.. , 

··~- ·· 

PRoCESSO: 
AÇÃO: ' . 

DA 

FINALIDADE: · 

SEDE 

' · 

·'· 

2ft V~~ DE F-AMÍLlA,Ó~ÃOS E SGCESSOES 

!i .R l. i: A L. · ll ~ ll1 ~· 1 M A Q 1. .Q 

PRAZO: 5 dias 

AUTORA: SILNAVE~SILVA & IRMlO I 

NAVEGAÇÃO LTDA. 
Rt: CLARICE RIBEIRO DA SIL-. 

VA; 'I 

221'7/94 ~ . 
EXCEÇÃO DE INC MPE~R-
CI4 . ' 

PROCESSO: 
AÇÃO: 

I li'LNALIDADE: Intima.ção na p~te_ aut.!!, 
ra para , no pra o de·te.r 
minado de 30( t1· nta) llj. 
as ; efetuar o p ~ento 

. das cus t as procJ~suaia ' 
fi~aie, sob pen~de i~ 

. · c tçâo em dÍvida ativ~a:' 

· d '.!ls"tado. 
SEDE. ~q ·.rot_zo;E fÍcio ~o l'orum 

1 de Fanu.lia, ór e.os B 

s ~se_õ ee, Av. Fab 17 
3 centr o. 
' "! ·. 

14 , 4p, 12 , 01.96 

. \ I 
JO \ il, ' . 
· z de D:Lrei"to 

Auxiliar _y, 
'· 

I . 

nLECOI~UNICAÇDES DO AWJ<A S.A - 1t!IAMAPA 
'êGC 05.9é5AZJ/OOOHO 
EorrAL or. cONvotAçAo ~ 

.4SSF.~!BLE1A GERAL EXTRAORDIN/,RIA · 

fica,m os s~nhores . acionfstas da Telecomunicações· do,r 
'Amapá S.A - TEJZANAPA. •onvoé'ados para se r~unirem em 
·AssembleJa Ceral Exiraordinália, a ser realizada em sua sede 

· social à ÁV. Duque de Caxias. 105. CCJ)iro, nesta cidade às , 
15:00 horas do di~ 30 de jàneiro de 1996, para delibcrarpm 
sobre a-seguinte Ordem do Dia: ., 

a) el ei ç~o de membros do Conselho de Adminislraçao: em 
complcment.açilo de mandato. ' 

E de íO:i· (dez por cento) o percentual mlnimo de 
parlicipa ç~il no capital volante. necessário à adoaçào do 
proc~sso de voto múltiplo paro eleição do Conselho de 
Aóminislr~çào. 

Mácapõ. ,AP. 16 de janeiro de 109Q 

JUAREZ !JARTINHO QUADROS DO NASCIMENTO 
Presidente do Conselho de Administração 

EX'l."RI\TO DO ESrATUTO DA CIUXA &.~COLAR DA . . 
ESCOLk esTAllUAJ. l!Al.UA IVONE DE HE!W..ZllS 

.A Caixa Escolar da ESCOLA ~iARIA I VONF, OE NE 
NEZES, terá s ua s~de e foro na ci dade de . Hn 
capá - Rua Antonio Trajano !!elaes .de Souza : 
Perpétuo Socotto - Es t ado do Amapá . A Caixa 
Escolar t erá como finalidade cor.s regar i n_! 
ciativas comunitárias . obje t ivando : a) pre~ 
tar assistén~i-~jllu.nos carentes de re c.u! , 

l 

aos; b) contribul.r para o funcÜÍnamento efi 
ciente e ·criativo da Escola Estadual; c) pro 
mover, em caráter complement ar e subsidiário 
a melhori.a qualitativa do ensino; d) colabo 

· rar na execução de uma polÍtica de concepçãÕ 
da Escola como Agência Comunitária em seu 
sent ido mais amplo. São órgãos administ rat_! 
vos 'é de"liberativos da Caixa Escolar: a As 
·aembléi a Geral , a Diretoria e o Conselho Fi~ 
tal. A Diretoria será constituída de um Pr e 
sidente , um Secretário e um Tesoureiro. Õ 
Pr.esidente será sempre o Diret or ou Coorden!!_ 
dor da Escola a quem representa a · sociedade , 

' ativa , e passivamente, em juÍzo e fora dele. 
O mandato da primeira Dfretoria e Conselho 
Fiscal, elei-tos na forma do Es t atuto, terrui 
nará em 16 de seteabro· de 1997. O Estatuto e 
r e-formável no tocante à administração, bem 
como a outros dispositivos, inediante aprova 
ção da Assembléia Geral , especialmente convõ 
cada eara "esse fim. são inalter áveis as di~ 
posiçoes constantes dos artigos l Q, 2Q, 3Q ·e 
seus parágrafos; 16 e seus par ágrafos ; 17, 
29, 32, 34 e 35 e seus parágrafos. A própos 
ta· pe modificação deste Estatuto ser á de i ni 

· dativa da. Diretorj.a ou de um ter ço dos meiii 
bros CÇ?mponentes da Ass-embléia Ge ral. Os sô 
ci<?s n~o respondem subsidiari!)mente pelas õ 
br~gaço~s sociais. A dissoluçao da Caixa ES 
"'?lar somente se efetivará na hipótese de ex 
t~nçao, por ato da autoridade competente dã 
Esco1à Estadua l , passando os seus bens ~ ou 
tra instituição congênere existente no Muni 
dpio, devendo a dissolução ser formalizadã 
por decisão da ~ssembléia Geral, especi~lDlCl\ 
te convocada para esse iim. -

RXTI\/.1'0 00 ESTATUTO DA CAIXA ESCOLAR 
CASTRO .. ALVES 

A Caixa Escol ar terá sua sede e foro na pró 
pria Escola - cit o à ~venida Pedro Ameríco 
1094 - l!ain:o Jesus de Nazaré - Estado do 
Amapá . 
A Caixa Escolar terá como finalidade congre 
gar iniciativas comunitárias .. objetivando! 
a) prestar assis tência aos alunos carentes 
de recursos; b) contribuir para o fundou'!. 
mento e ficiente e criat ivo da Escola Esta 
dual; c) promover, em carát er complementar 
e. suhry irli :ír io, ;t me.lhor:in qual itativa rio en 
sino; d) colaborar na execução de uma poli 
tica de concepção da Escola como Agência CÕ 
munitária em seu sentido mal.s amplo. são ór 
gàos administrativos e deliberativos da Cái 
xa Escolar : a Assembléia Geral, a Di retoriã 
e o Conselho· Fiscal . A Diretoria será con~ 
tituida de um Presidente, um·secret ário e 
um Tesoure iro. O presidente ser á sempre o 
Diretor ou Coor denador da Escol a e quem r~ 

presehta a sociedade ati va e passivamente, 
e!ll juízo e fora dele . O mandato da pri.;eira · 
DÚetoria e Conselho Fiscal, eleitos na for 
ma do Estatuto, terminara em 02 de outubrÕ 
de 1S97. O ·Estatuto é reformável no tocante 
à administração, bem como a outros disposi 
tivos, mediante a provação da Assembléia G~ 
ral, especialmente convocada para esse fim. 
são ina lteráveis as disposiçÕes constantes 
dos arti gos 12, 22, 3Q e seus parágrafos ; 
16 e seus parágra fos; 17, 29, 32, 34 e 35 e 
ncus parágrafos. A proposta de modificação 
9-est e Estatuto será de iniciativa da .DiretE_ 
ria ou de um terço dos membros componentes 
da Assembléia Ger a l, Os sóci os não respon 
dem subsidiariamente pelas obr.igaçÕes so 
c i ais. A dissol ução da Caha Escolar somen 
te se efeti vará na hipót ese de extinção por 
parte da autori.dade competente, da Escola 
Estadual., passando os seus bens a outro ins 
tituição congênere existente no Hunicipio--;-

'· devendo a disso1ução ser formalizada por de 
cisão da Assemblé i a Geral, especialmen te 
convocada par a. esse Um. 

EX'IRATO DO ESTATIJTO DA CAIXA ESCOUIR 
DEU7.UI1~ CAVALCâlfrE 

A Caixa Escolar terá sua sede e foro na pró 
pria Escola - Hunidpio de Hacapã - Avenidã 
NaçÕes Uni das - 556 - Bairro N. S. Perpétuo 
Socorro - Estado do Aruapá. A Caixa Escolar te 
rã c'omo f i nalidade congregar.iniciativas cÕ 
munitádas, objetivando: a) "prestar assfstên 

1 c i a ,aos a lunos carentes de re('.IJ.rsos; b) con 
td.bui r para o funcioname!nto eficiente e 
cr ia t i vo da Escola Estadual; c) promover, em 

. ca;i.;.~J.: ._qp_"!J?.~~'ltar e subsidiário a me l hE_ l. ll.U·l'Oru..: SitNA\'Ê·-SILVA &: I RMIO I 

~'"~'·a·'~'''"''"'l>---~~.., .. ,._..,.....,,,_,,._._,4,..,..,.,!11,._~~~swu;a;:a:;,o a ' -4~r-~~·~11SZU-~-•~•,." --••=------~=---= ..... ==--..-..5 
.. t . - ··, . 

,, 
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ria qualitativa do ensino; d) colaborar na 
execução de uma política de concepção da E! 
cola como Agência Comunitária em seu sentido 
mais amplo. são órgãos administrativos da 
Caixa Escolar: a Assembléia Geral, a Diret~ 
ria•e o Conselho Fiscal. A Diretoria sera 
constituída de ~Presidente, um Secretário 
e um Tesoureiro. O Presidente será sempre o 
Diretor ou Coordenador da Escola e quem r! 
presenta a sociedade ativa e passivamente, 
em juízo e fora dele. O mandato da primeira 
Diretoria e Conselho Fiscal, eleitos na for 
ma do Estatuto, terminará em 07 de outubro 
de 1997. O Estatuto é reformável no tocante 
à àdministracão, bem como ~utros disposit~ 
vos, mediante aprovação da Assembléia Ge:al, 
especialmente convocada para esse fim. Sao ~ 

' nalteráveis as disposiÇões constantes dos ar 
tigos 12, 22, 32 e seus parágrafos; 16 e 
seus parágrafos; 17, 29, 32, 34 e 35_e seus 
parágrafos. A proposta de modificaçao deste 
Estatuto será de iniciativa da Diretoria ou 
de um terço dos membros componentes da Ase! 
bléia Geral. Os sócios não respondem subsi 
diariamente pelas obrigaçÕes sociais. A di! 
solução da Caixa Escolar somente se efetiva 
rã na hipótese de extinção, por ato da aut~ 
ridade competente da Escola Estadual, pas 
sando os seus bens a outra instituição con 
gênere existente no Munic!pio, devendo ã 
dissolução ser formalizada por decisão da 
Assembléia Geral, especialmente convocada 
para esse fim. 

f/i/ f! ~:.:1:/<qj., 
DIJU!l'OR. PlU!S ID8IIIl! 

t Caixa Eocolar terá oua otde e foro na cidade de A.'Mp.Õ

ltlnidp!o de A.upá • Cooorca de At.apá • Estado do Ac>apá. 

~ (;dl.xa ucolar teró co.> finalidade congregar ln!ciat! 

vas comunitárias, objetivando: a) prestar assistE:r:cià 101 

alunos carentes de recursoa; ti) contribuir para o funci~ 

namc!:nto eficiente e c:-iativo da Escola tstadual i c) pr~ 

ver, em caráter cooplementar e subsidiário a JDelhoria qu! 
Utativa do ensino; d) eolaborar no1 execução de uma pol! 

t1c1 ~e conccpr;ão da Escola como A,g&lci.a ComunlLéÍria em 

oeu •entido 118!& 8."1'10. são õrsãos odoin!strativos • del! 
berativoa da Caixa Et<:olar: a Aue»blé!a Geral, a D!ret~ 

ria e o Conselho Flscal. 4 Diretoria será constitu[cla 

de u. Presidente, um Secretário e u: Te•ourelro. O Pre•! 

dente aerá &epre Diretor ou CoordeMdor da Escola a que: 

representa a sociedade ativa e pauiva."''ente, u ~uizo 

foro dele. O candato da primeirA Dirttor!a e Cona•lho Fl! 
cal, eleitos na fonns. do Estatuto, tena1nará em novsbro 

do 1~7. o Esta.tuto é refonna.véJ no tocante ã adminiltr! 
ção, bem c0110 • outroa. d1Gpoaitivos, mediante aprovação 

da Asae&bléia Geral, especial.Dente convocada pau. e.ue 
(!JI, São !na!teráveia 11 dispollçÕel constantU doS art! 

gos 1.2, 29, 39 e seus p.aráçaf'oa; 16 e seu5 par.lgrafoa; 

11, 29, 32, ~ e 35 e •eu• pariisrofoo. A propoota do IIOd! 

ficação deste Eatatuto &t:T• de iniciat.tva da Diretoria ou 

de um terço doa ae:broa coqKJnente:i da Asse~~'Jléil Geral. 

Oa sócios não respondem tubshllariuente pelaa obriaa.çôel 

aocbis. A dissolução da Caixa Escolar somente· se efetiv! 

ri na hipÓtese de extinção, por ato da autoridade. compt 

tente, dn Escola Estadual, pnnando os eeue bens a outra 

1natltu1~io con&ênere extatente no lt.mic!pio, ::Jevendo 

diuolu~ão ser íot'IIOliZidl por dee!Ü.o da Asseabléla C! 

I!1TilATO DO ESTATU10 DA CAIU ESCOLAR 
slo BDEDITO 

A Caixa Escolar terá sua sece e foro na pró 
pria Escola - ã Rua General Rondon - 419 -
Bairro do Laguinho - Estado do Amapá. 
A Caixa Escolar terá como finalidade congre 
gar iniciativas comunitárias. objetivando: 
a) prestar ass.ietência aos alunos carentes 
de recursos; b) contribuir para n funcion! 
mento eficiente e criativo da Escola Est! 
dual; c) promover, em caráter complementar 
e subsidiário, a melhoria qualitativa do en 
sino; d) colaborar na execução de uma poli 
tica de concepção da Escola como Agência C~ 
cunitária em seu sentido mais amplo. São Ór 
gàos administrativos e deliberativos da cai 
xa Escolar: a Assembléia Geral, a Diretoria 
e o Conselho Fiscal. A Diretoria será cons 
tituida de um Presidente, um Secretário e 
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um Tesoureiro. O preaidenteeet; set~re o 
Diretor ou Coordenador da Escola e cuem re 
presente a sociedade ativa e 'passi• ·amente-; 
em juízo e fora dele, O mandato da l'rimeira 
Diretoria e Conselho fiscal, eleiton na fo! 
ma do Estatuto, terminara em 02 de outubro 
de 1997. O Estatuto é reformável no tocante 
à administração, bem como a outros dispo&~ 
ti vos , mediante aprovação da Assemb .. éia G! 
ral, especialmente convocada para e.1se fim. 
São inalteráveis as disposiçÕes coastantes 
dos artigos 12, 2!!, 32 e seus par.igrafos; 
16 e seus parágrafos; 17, 29, 32, 3i e 35 e 
seus parágrafos, A proposta de modlficação 
deste Estatuto será de iniciativa dt Diret~ 
ria ou de um terço dos membros com>onentes 
da Assembléia Geral. Os RÓcios não respon 
dem subsidiariamente pela' obrigaçõ~s s~ 
ciais. A dissolução da Caixa Escolac some~ 
te se efetivará na hipótese de exti1cão por 
parte da autoridade competente, da Escola 
Estadual, passando os seus bens a OJtro in! 
tituição congênere existente no Mu~icÍpio, 
devendo a dissolução ser formalizada por d! 
cisão da Assembléia Geral, especialmente 
convocada para esse fim. 

El7Ul'O DO ESTATUTO DA CAIIA ESCOLA!: DA 

VIDAL DB IIEGUIROS 

A Caixa Escolar terá sua sede e forco na Cida 
de de Amapá Estado do Amapá A Caixã 
Escolar terá como finalidade congres;ar in~ 
ciativas comunitárias. objetivando: a) pre! 
tar assistência aos alunos carentes de recur 
sos; b) contribuir para o funcionami'nto efi 
ciente e criativo da Escola Estadua.; c) prÕ 
mover, em caráter complementar e suhsidiáriÕ 
a melhoria qualitativa do ensino; do colabo 
car na execução de uma política de o:oncepçàÕ 
da Escola como Agência Comunitária .,m seu 
sentido mais amplo. São órgãos adm.nistrati 
vos e deliberativos da Caixa Escola;: a AS 
sembléia Geral, a Diretoria e o Con1elho Fia 
cal. A Diretoria será constituída d! um Pre 
sidente, um Secretário e um Tesoure.ro. Õ 
Presidente será sempre o Diretor ou CÓordena 
dor da Escola a quem representa á Jociedade 
ativa e passivamente, em juízo e fo:a dele. 
O mandato da primeira Diretoria e· Conselho 
Fiscal, eleitos na forma do Estatut>, termi 
nará em novellbro de 1997. O E>tatuto e 
reformável no tocante ã administraçio, bem 
como a outros dispositivos, mediant! aprov! 
cão da Assembléia Geral, especialmette convo 
cada para esse fim. são inalteráveil as dis 
posiçÕes constantes doa artigos 12, 22, 32 ; 
iseus parágrafos; 16 e· seus parágraf >s; 17, 
29, 32, 34 e 35 e seus parágrafos. \ propos 
ta de modificação deste Estatuto será de ini 
ciativa da Diretoria ou de um terço dos mei 
broa componentes da A&sembléia Geral. o~ so 
cios não respondem subsidiariamente pelas o 
brigaçÕes sociais, A dissolução da :atxa E! 
colar somente se efetivará na hipÓt!se de ex 
tinção, por ato da autoridade competente, da 
Escola Estadual , passando os seus ~ens a ou 
tra instituição congênere existente no Muni 
c!pio, devendo a dissolução ser formalizadã 
por decisão da Assembléia Geral, especialme~ 

"""""'' "" ·~. 
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ElDATO DO ISTATilTO DA C6llA ESCOL IB 
PUDICAIDA LOPES 

A Caixa Escolar terá sua sede e fo:o na Esc~ 
la Estadual PUDICARDA CARJIEIRO DB AMORDl LO 
PES Estado do Amapá. A Caixa E•colar t! 
rá como finalidade congregar inicittivas c~ 

munitárias, objetivando: a) presta: assistê~ 
cia aos alunos carentes de recurso>; b) con 
tribuir para o funcionamento efici~nte e 
criativo da Escola Estadual; c) pr~over, em 
caráter complementar e subsidiário a melho 
ria qualitativa do ensino; d) colaborar nã 
execução de uma política de concepção da Es 
cola como Agência Comunitária em seu sentidÕ 
mais amplo, são Órgãos administrativos da 
Caixa Escolar: a Assembléia Geral, a Direto 
ria e o Conselho Fiscal, A Diretoria serã 
constituÍda de um Presidente, um Secretário 
e um Tesoureiro. O Presidente será sempre o 
Diretor ou Coordenador da Escola e quem I! 
presente a sociedade ativa e passivamente, 
em juízo e fora dele •• O mandato da primeira 
Diretoria e Conselho Fiscal, eleit~s na for 
ma do Estatuto, terminará em 22 de aete.brÕ 
de 1997. O Estatuto é reformável no tocante , 
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à administração, bem como outros dispo1it~ 
vos, mediante aprovação da Assembléia Ge:al, 
especialmente convocada_para esse fim. Sao ~ 
nalteráveis as disposiçoes constantes dos ar 
tigos 1!!, 22, 32 e seus parágrafos; 16 e 
seus parágrafos; 17, 29, 32, 34 e 35_e seus 
parágrafos. A proposta de modificaçao deste 
Estatuto será de iniciativa da Diretoria ou 
de um terço dos membros componentes da Ase! 
bléia Geral . Os sócios não respondem subsi 
diariamente pelas obrigaçÕes sociais. A diã 
solução da Caixa Escolar somente se efetiva 
rá na hipótese de extinção, por ato da autÕ 
ridade competente da Escola Estadual, pas 
&ando os seus bens a outra instituição con 
gênere existente no Município, devendo ã 
dissolução ser formalizada por decisão da 
Assembléia Geral, especialmente convocada 
para esse fim. 

E:lTilA'ro DO ESTAIUTO DA CAIIA ESCOLAR 
ClU!CIIl! - JARDIM DE lliY!NCIA CANTUIHO DE AMOR 

A Caixa Escolar terá sua sede e foro na c~ 
dade de Macapá - Comarca do mesmo nome 
Estado do Amapá. 
A Caixa Escolar terá como finalidade congre 
gar iniciativas comunitárias. objetivando: 
a) prestar assistencia aos alunos carentes 
de recursos; b) contribuir para o funciona 
mento eficiente e criativo da Escola Estã 
dual; c) promover, em caráter complementar 
e subsidiário, a 11elhoria qualitativa do en 
sino; d) colaborar na execução de uma pol! 
tica de concepção da Escola como Agência C~ 
munitária em seu sentido mais amplo. são ór 
gàos administrativos e deliberativos da cai 
xa Escolar: a Assembléia Geral , a Diretoria 
e o Conselho Fiscal . A Diretoria será cons 
tituida de um Presidente, um Secretário e 
um Tesoureiro. O presidente será sempre o 
Diretor ou Coordenador da Escola e quem re 
presenta a sociedade ativa e passivamente: 
em juízo e fora dele. O ~ndnto da primeira 
Diretoria e Conselho Fiscal , eleitos na for 
ma do Estatuto, terminara em 07 de deze.brÕ 
de 1997. O Estatuto é reformável no tocante 
à administração, bem como a outros disposi 
tivos, mediante aprovação da Assembléia Ge 
ral, especialmente convocada para esse fim: 
São inalteráveis as disposiçÕes constantes 
dos artigos 12, 2!!, 3!! e seus parágrafos; 
~6 e seus parágrafos; 17, 29, 32, 34 e 35 e 
seus parágrafos, A proposta de modificação 
deste Estatuto será de iniciativa da Direto 
ria ou de ~ terto dos membros componentes 
da Aasembleia Geral. Os sócios não respon 
dem subsidiariame~te pelas obrigaçÕes sÕ 
ciais. A dissoluçao da Caixa Escolar somen 
te se efetivará r.a hipótese de extinção por 
parte da autoridade competente, da Escola 
Estadu~l, pas~ando os seus bens a outro ins 
tituiçao congcnere existente no Munic!pio
dev!ndo a disso1~çào ser formalizada por d~ 
cisao da Asaembleis Geral, especialment; 
convocada para esse fim. 

Bn'UTO DO ESTAIOTO DA CAIU ESCOLAR 

TIA MA1liiliBA 

A Caixa Escolar terá sua sede e foro no Muni 
cípio de ~acapá Estado do Amapá, A Caixã 
Escolar terá como finalidade congregar ini 
ciativas comunitárias, objetivando: a) pre! 
tar assistência aos alunos carentes de recur 
sos; b) contribuir para o funcionamento efi 
ciente e criativo da Escola Estadual; c) prÕ 
~over, em caráter complementar e subsidiáriÕ 
a melhoria qualitativa do ensino; d) colabo 
rar na execução de uma política de concepçãÕ 
da Escola como Agência Comunitária em seu 
sentido mais amplo. São órgãos administrati 
vos e deliberativos da Caixa Escolar: a Aã 
sembléia Geral, a Diretoria e o Conselho Fiã 
cal, A Diretoria será constituída de um Pre 
sidente, um Secretário e um Tesoureiro. Õ 
Presidente será sempre o Diretor ou Coordena 
dor da Escola a ~uem representa a sociedade 
ativa e passivamente, em juízo e fora dele . 
O mandato da pri~eira Diretoria e Conselho 
Fiscal, eleitos na forma do Estatuto, termi 
narã em 28 de fevereiro de l996.0Estatuto e 
reformável no tocante à administração, bem 
como a outros dispositivos, mediante aprova 

~~o da Assembléia Geral, especialmente conv~ 



cada para esse ' fim. São lnalterávei.s ao dis 
posiçÕes constantes dós artigos iQ, 2Q, 3Q ê 
seus parágrafos ; 16 o. seus parágrafos; 17, 
29 ~ 32, 31, e 35 e seus parágrafos. A propos 
t a de modificação deste Estatuto será de ini 
CÍ?tiva da Diretoria ou de um terço dos mem 
broa c~mponen~es da Assembléia Geral., Os s~ 
cios nuo r espondem subsidiariamente ·pelas o 
brigaçÕes sociais. A dissolução da Caixa Es 
colar somente se efetivará na hipótese de ex 
tinç~o , por ato da autor:l.dade competente , dã 
Escol a Estadual , passando os seus bens a ou 
t ra instituição congênere existente no Muni 
cipio , devendo a dissolução ser· formalizadâ 
por decisão da Assembléia Geral , especialmen 
te convocada para esse fim. -

EX'fRATO DO ESTATIJTO DA CAIXA ESCOLAR DA 

ANTONIO CASTRO !KlNTEJRO 

A Caixa Escolar terá sua sede e foro na Cida 
de de Httcapã - Estado do Amapá. A Caixã" 
Escol ar t erá como finalidade congresar ini 
ciat i vas comunitárias. objct:J.vando: a) pre~ 
t ar assist ência aos al unos !'arentes de recur 
sos; b) contribuir para o funcionamentq efi 
ciente c cri a tivo da Escola Estadual; c) pro 
mover , em caráter ·complementar e subsidiáriÕ 
a melhor ia qualitat iva jo ensino; d) colab~ 
r ar na execução de uma poli.tica de concepção 
da Escola como Agência Comunitária em seu 
sent ido ~ais amplo . são Órgãos administrati 
vos e de l i berativos da Caixa· Escolar: a. A; 
sembl.êi a ·Geral, a Dir~tori~ c o Conselho · Fi; 
cal. A Düe toria será constituída de um Pre 
s ide.ntc, um Secretário e um Tesoureiro. Õ 
Presi dente será sempre o Diret or ou Coordena 
dor da E~cola a quem representa a soci edade 
a t iva e passiva~acnte, em juízo e fora dele. 
O manda to da primeira Diretoria e Conselho 
Fiscal, el eitos na forma do Estatuto , tcrmi 
nará em novemb<o de 1997. O Estatuto e 
reformável no tocante· à administração, bem 
como a out ros disposi t ivos , mediante aprova 
ção da Assembléia Geral, especialmente convÕ 
cada r a ra es se fim. são inalteráveis as ,dis 
posiçÕes constantes dos artigos 12. 2Q. 32 e 
seus par ágrafos; 16 e seus parágrafos; 17, 
29, 32, 34 c 3~ e s eus parágrafos , A propos 
ta de modificação deste Estatuto será de ini 
ciativa da Diretoria ou de um terço dos me;;; 
bros componentes da Assembléia Geral. Os sÕ 
cios não respondem subsidiariamente pel as Õ 
brigaçÕes socia i s . A dissolução da Caix~ E~ 
col .\lr somen te se efetivará na hipÓtcs~ de ex 
tinção, por a to da autoridade competent e, dã 
Escola Estadual , passando os seus bens a ou 
tra institui.ção congênere existente no Huni 
cÍ pi o, devendo a dissolução ser formal i zadã 
por deci~ão da Assembléia Geral , especi almen 
te convocada para esse f im. -

~ri-...\4"' 'ékJ:r.,~c. ..\o Bi\"" · 
lWUV.M.DA llARBOSA DA SILVA 

DIRlllJlllh-I'RESIDI!R'Ill 

EliTl!A"ro DO R..'tTATllTO DA CAIXA ESCOLllR DA 

ESCOLAJI. SANTA INRS 

A Caixr. Escolar t erá sua sede e foro na Rua 
Beirn Rio - s/n - Bairro S3nta Inês - Huni 
cipio de Nacapá - Est ado do Amap~. A Caixã 
Escolar t er á como finalidade congregar ini 
ciat i vas comunitárias . objetivando: a) pre~ 
t ar assis t ência aos a lunos carentes de r ecur 
sos; b) contribuir para o f unci onamento efi 
ciente ~ crl atJ.vo da Escola Estadual; c) prÕ 
mover, em cará ter complementar e sub sidia~iÕ 
a melhoria qualita tiva do ennino ;. d) col.aho 
rar na execução de uma politic~ de concêpçãÕ 
da Escola como Agência Comunit ária em seu 
sentido mai.s amplo. São Órgãos administrati 
vos c deliberativos da Caixa Escolar: a As 
sembléia Geral , a Dire toria e o Cons~lho Fis 
cal. A Diretor ia será cons tltuida de um Pr"ÉÍ 
sidentc , uro Secretário c 11m Tesoureiro. Õ 
Presidente ocrá sempre o Diretor ou Coordena 
do• da Escola a quem representa a sociedade 
ativa e passivamente, em ju!~o e fora del e. 
O mandato da pr imeira Diretoria e Conselho 
Fiscal, el.eitos na forma do Es tatuto, termi 
nará CTI 29 de junho de 1997 • 0 Esta tuto e 
reform:ivcl no tocante à administr ação , bem 
como a outros di sposi tivos , media~ tc aprov~ 
ção da Assembléia Geral , especia lmente couvo 
cadP, !!ara esse fim. São inal teráveis as dfi 
oosiçoes constantes dos artigos l Q, 22 , JQ e 
seus parágrafos; 16 e seus parágrafos; 17. 
29. 32, 34 e 35 e seus parágrafos. A propos 
ta de modifi cação deste Estatuto será de ini 
ciativR do Diretoria ou de um t erço dos roem 
broa componentes da Ass.,mblêi a Geral. Os a:9, 

cios não r espondem subsidiariamente pelas o 
brigações sociais . A dissolução da Caixa E! 
colar somente se efetivará na hipótese de ex 
tinção, por ato da autoridade competente, dã 
Escola Estadual , passando os seus bens a ou 
tra instituição congênere existente no Muni 
c!pio, devendo a dissolução ser formalizadã 
por decisão da Assembléia Geral , especialmen 
te convocada pa_ra esse fim. -

'·• 

Pretenuras, câmáras~-e~ 
Órgãos ~uni~,iJ:lais 

SECRETARIÁ MUNICIPAL ~E EDUCAÇÃO 
COMISSÃO .PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

~Xé~~~~~=~~~~~~~~~ 

A Se:retari a Municipul de Educação' 
SEMED, através de sua Comissão Perma 
nen t e de Licitação - CPL, avisa a 
quem interessar possa, que estará 
reali zando Licitação éonforme abaixo 
especif icado : 

MODALIDADE : 'l'OMADA DE PRE
ÇOS Nº 001/96-,CPL/SEMED. 

OBJETO: G~NEROS ALI~iENTÍ-
CIOS 

DATA DE ABERTURA: 07/ FEVE
REIR0/1996 . 

HORA : 10 : 00 Horas . 

A Licitação realizar-se - á n a sala 
da Comi ssão Permanente de Lic i tação -
CPL da Secretaria Munic ipal de Educa
ção-SE~!ED, si to à Av. ProcÓpio RÔla , 
n º 1162- Bairro Cen t ral , ocasião em 
que serão recebidos os documento s e 
a s propostas de preços . 

Para maiores esclarecimentos aos 
licitante s, o Edital completo e de
mais informações necessárias , esta
rão di s poníveis e poderão se r ob t i 
dos no ende reço da Comi's são a té 24 
( v inte e qua tro ) horas ant es da abe r 
tura. das pq>pos tas, em horári o n ormal 

1
da SEMED, das 07:30 as 13:30 heras . 

I 

Macapá-AP, 19 de j a neiro .de 1996 
1 

'''•rln C~~·'"'"" Pro11don!" 
cpç 046.060.9 .. 1·"9 

ENDESUR-E~IPRESA ~!UNICIPAL DE DESENVOL
VHIENTO E URBANIZAÇÃO DE ~IACAPÁ. 

EDITAL N2 0001/96 
TOMADA DE PREÇOS N9 001(96 - E~IDESUR 

Hlm·idpio de Hacapá-Em 
presa Hunicipal de De 
senvol vimento e Ut•bani 
zação de ~1acap á . Avalí 
ação e Alie~ação de 
Bens Inservlveis à Em 
desur. 

A comissão encarregada d e procede 
~ Av ali~ção e Alien<>çào de bens ins erv ' 
véis à Emdesur instit uÍda pelp Porte 
r i a nQ 077/ 95- PRES com amparo l egal n 
Lei 644 8/77 e Dec . 050/81, c/c Lei 137 
81 - PM/11, torna pÚblico que no dia 23/01 
96, às 10:00 hs, na sala da Diretoria 1 

t\dministrativa, sito à r u a Cândido Hen 
des , n 2 374 - Centro, r e alizará à Tomada 
de Preços para alienação dos bens mÓve 
is considerados inservive i s , de propri 
d ade da Emde s ur, como explíci ta: 

1 - DAS PROPOSTAS: 

. PROFISSÃO, ENDEREÇO, CX e CP F, preço o 
fertado em algarismo e por extenso, pr~ 
valescendo este na dÚvida, fo rma de p~ 
gamento e assinatura . 

2 - DA LICITAÇÃO: 

Qualquer pessoa com capacidade c~ 

vil e financeira para adquirir os bens 
mÓveis, poder~ licitar . 

3 :.. DO JULGAMENTO : 

Ser~ procl amada vencedora a p r opos 
ta de maior oferta sol:.re o preço minim~ 
pr evales'cendo o pagamen to que melhor a 
tender aos interesses da Emdesur . Não I 
~avendo licitantes em qualque r s i tuação 
a Emdesur u.sar~ a prerrogativa da alie - . 
,nação direta consoante art . 22, i nciso · 
VI do Decreto 2 . 300/86, dent ro dos limi; 

..... 
ttes de val?res estabel ecidos na tal;>ela : 
anexa que 1~tegra o presente , pa r a to .i 
dos os fins de dil·ei to . 

4 - ' DAS DISPOSIÇÕES FINAIS : 

Todas as despesas consernentes a~ 
Edital, bem como as verificaçÕes apÓs 
p roclamação do ".encedor, ser ão por es"t' 
arcadas . A comprovação dÓ pagamento de 
tas deverá ocorrer no prazo de 10 (Dez) 
dias, sob pena de entender- se r enuncia!) 
do o direito do licitante e ocultar-se 
a proposta do imediatament e posterior 1 

sobre o preço mini mo . 

}lac ap~; 17 ele janeiro de 

~=...-
• AUTANY RINDADE E SOUZA 

Presid nte da omi ssão 

1996 . 

ANEXO A T0~1ADA/DE PRE~OS 'NQ 0 0l/9Õ.-EMDES. 

TABELA DE PREÇOS DE BENS PATRIHONIAIS I 

PARA ALIENAÇÃO: 

01 01 Aparel ho re. ar só ventil a , não 

02 

03 

04 

os 

• 06 

0 7 

os 

09. 

10 

01 

çondicion~rlo, eela. I 
marca spr1ngo;r · 
lO.OOOBTU 1S , 
V. 220, PAT . J47 

Aparelho de ar 
condi cionado, 
marca spri~ 
1 0 . 000 BTU 1S 
V. 220 , PAT.324 

Compr essor não 
funciona , falta 
máscara, filtro 
e botão . 

01 Aparelho de ;r Não çongel a,fal 
condicionado ·ta mascara e 
marca sprlll1;er filtro . 
10 . 000 BTU'S, 
V. 220,PAT . 200 

01 Aperel ho de Dl' Funci ona, mas 
condi cionado não congela. 
marca spri~er 

01 

01 

01 

01 

10 . 000 BTU 1S, 
V. 220, PAT. 369 

Aparelho de ar 
cond icionado 
marca sonsul, 
18 . 000 BTU 1S 
V. 220,PAT. l7i 

Aparelho de ar 
condi cionado, 
marca consul, 
7. 000 BTU1S , 

IV . 220, PAT . 230 

Aparelho dear 
condicionado, 
ml!rca spr±iget•, 
nL 000 BTU I S, 
V. 220,PAT.222 

Aparelho re.ar 
condicionado, 
marca spr:itl1;er 
V. 220 ,PAT. 406 

Aparelho de. ar 
condicionado, 
m.arca spri.rger 
18.000 BTU 1 S, 
V.220,PAT. 251 

Compressor 
f un c:\,on a , 
t 'a mascara 
filt ro . 

Compr essor 
funciona, 
ta mascara 
filtr o . 

na o 
fal 

e 

nao 
fal 

e 

F~lta máscara e ! 
fütro . I 

I 
I 

Falta máscara e! 
f i ltro . 1 

I 
I 

SÓ v~ntila, fã!_ I 
ta mascara e1 
filtro . I 

01 veicul a fovru· Defeito na cai 
No dia, local e hora fixados, os pampa L, cor xa de march a -;-

pretendent es apre sentarão as propostas cinza, motor pneus me l.a vi-
1 . 8, à gasol i da, motor bom, 

em enve lope l acrado à mesa da Comissão, na, chassis - pintura e lata 
à parti r do horár io de 07:30 hs, até o 9BFZZZ55Z~1 B ria boa . 
horá rio de 10:00 hs, em teor claro , se9 101529 , ano ! 

·rasur a ou entrelinhas, pt•ecisándo os · dE) ' 1 991, PAT ; 331 
\dos de: NOME DO LICI'l,ANTE, ESTADO CIVILj -----1-'----.L.-·--------·-----·..lj------ ---::.,::--::,--- i 


	

