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Governador do E5tado 
JOÃO ALBERTO RODRIGUt:S CAPIBERIBE 

Se=tino de E5tado da Fumda 
GETÚLIO DO t:SPIRITO SANTO MOT A 

Se=tino de E5tado da Educaçio e Cultun 
CARLOS NILSON DA COSTA 

SccreWio de E5ttdo da lusbça e Scgurulça Plibbu 
BENEMAR BENEDITO DOS SANTOS 

Auditor. Geral do E5ttdo 
MAIUVALDA MACIEL SIMÕt:S 

PODER EXECUTIVO 

6.c_cr~tarias de Es~ado. 

Secretaria de Govem\), 

PORTARIA Ng 028/96-SEGOV 

O SECA::TÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, com base 

na Lei n2 0222 de 20 de junho de 1. 995, 

R E S D L V E : 

Autoriza r MÁRIO JANSEN JUCÁ, Chefe da Divi 

são de Apoio Administrati vo, CÓdigo CDS-1, da 

Secretaria de Estado d~ Governo, para ausentar 

-se da sede de suas ~tribuiçÕes - MACI'PÁ - a 

fim de tratar de assuntos particulares , no P!; 

riodo de 05 à 09.02.95. 

PORTARIA N2 029/96-SEGOV 

Chefe da Casa Militar 
M*"" RICARDO LEÃO DIAS 

SECRETAIUA.DO 
Sccrelirio de E5tado da Admizus~çlo 

MANOEL ANTÔNIO DIAS 
Se=tino de E5tado de Govtmo 

JARúi:LADAJLTON SOulAI'IIJNES 
Secretária de Esttdo do PlaneJamento e CoorocnaçáJ Geral 

MARY HELENAALLEGRETTI 

Sccrelirio de E5tado da Saúde 
JOCV FURTADO DE OLIVEIRA 

Scerctina de Estado do Trabolho e da Cidada "U1 

MARIA VITÓRIA MACHADO 

RESOLVE : 

Vice-Governador do E5tado 
ANTÔNIO ILDEGARDO GOMES DE ALENCAR 

Sccretino de E5ttdo da A8Jlcultun e do Abtstecuncnto 
JOSÉ MARIA DOltSANTOS BOTELHO 

Sccretirio de Estado de Ohm e Scmços Plibbcos 
AMILTON LOBA TO COUTINHO 

Procutador Geral do E5tado 
RUBEN BEMERGUV 

Defensor PUblico Geral do E5tado 
HILTON GONÇALVES RIBEIRO 

Desigrer BIANCA STELLA DA SILVEIRA PONTES, .5.02. 96 . 

SociÓloga, lotada nesta Secretaria ,pertencente 

ao Ouadro de Pessoal Civil do Governo do Es~ 

do do Amaoá, para exercer, em substitu i ção o J. 
cargo em comissão de Chefe da Divisão Je Rela "ff 
çÕes PÚblicas/OCS, CÓdigo CD5-l, da Secreta ri~ 
de Estado de Governo . em virtude da re!;pecti~~< 

titular enco:1trar-se em gozo de Férias regul~J 
mentares, no per:iodo de 07 . 07 . 03 .S5 . 

em Mac1pá-pp, 

03.02 .95. 

PORTARIA NV 033/95-SEGOV 

O SECftTÁRIO DE ESTADO DE GOVEFfljO, coro base 
na Lei n9 0222 de 2D de jumo de l. 995 e tendo 

em viSt? o teor do Memo n2 025/95-0CS/SE(-{)V, 

RESOLVE: 

Desigrar a servidora I'PAitCIOA MARIA D1\ SI!::_ 

VA LOBO RA'.10S, Ag. Administrativo, Classe " C" , 

Padrão V, lotada nesta Secretaria, pertence1te 

ao Qúadro de Pessoal Permanente do ex-TerritÓ 

rio Federal do Amapá, para exercer, em su:>sti 

tuiçÕo, o cargo em comissão de Chefe do Cõl"im;; 

nidl/DCS. CÓdigo C0&-1, da Secretaritl de . Cst~ 
1o de C-avemo, B'1 virtude do respectivo ti tu 

lar A~Tt}~IQ CAR..OS BRITO LIUA J '•NIOR,encon:ra; 

D SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, com base! . 
ru l.ei n9 0222 de 20 de junho de 1 . 995 e tendo 

on vista o teor do O f . n2 030/96-RDM/SEGOV , 

R E S O L V E : 

Designar o servidor HUMBERTO DA COSTA I.UREJ 

RA Agente de Comunicação Social, Classe C, P~ 
dr~o V, lotado nesta Secretaria, para Vl.6Jal 

du sede de suas atribuiçÕes- MACPPÁ- até a 
cidade de Recif~PE. a fim de realizar a cabe! 

t~ru esporti\16 do jogo SANTA CF\JZ x CAISTI'L,pe 

lü Copa do Brasil periodo de 2S 

à 23.02.95. 

SECRETARIA DC ESTADO DE GO 
15.02.95. 

POATARIA N9 036/9&-SEGOV 

-se em gozo de Férias regulamentares, no peri~ 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, com base 'do de 12.02.96 à 11.03. 96 . 

O SECRETÁiUD DE ESTADO DE GOVERNO , com base 

"U Lei n2 0229 de 17 de outubro de 1. 995 e te_r:: 

i a em vista o tror do Memo n9 Ol 4/96-0CS/SE30V, ra Lei n2 0222 de 20 d~ junho de 1 . 995, 

SECRETARIA DE ESTADO DE , em ~'acapá-.lp, 
R E S O L V E : 15.02. 96 . 

Designa r MAfllA GOitTTI PANTDJA C !tiO, Chefe 

dO '~cleo Setorial de Planejamento , CÓdigo COS 

-1 da Secretaria de Estado de Governo, pare 

e<ercer acumulativamente e em substituição o 

ca11JO em comissão de Chefe da Divis.":o de Apoio 

Administrativo, CÓdigo CD5-l, no periodo de 05 

à 09.02 . 95. PORTARIA ~9 034/95-SECOV 

SECRETARIA DE ESTADO DE GO em IJacapá- AP, 
07.02. 96. 

PORTARIA N2 D3J/96-SEGOV 

O SECitTÁR!O DE ESTADOI DE GOVEFfljO , com base 

~ Lei nV 0222 de 20 de junho de 1 . 995 e tendo 

, en vis ta o teor do Mesno n2 022/96-0CS/SEGOV, 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, com ba~e 
nB Lei n2 0222 de 20 de junho de 1.995 e tenco 

em vista o teor do O f. nº 03J/9·J-F{)I•/SEC-DV, 

RESOLVE: 

Desigrar o serVidor TArcfsro PAJLO DA SILV1\ 

FRA\'CD; Agente Administrativo, pertencente ac 

Contrato Administrativo desta Secretaria de ~ 

verno, paro viaja r Od sede de suas 3 t ribuiçÕes 

- WC.PPÁ - até a cidade de Reei f~PE, a fim de 

realizar a cobertura esportio..e do jogo SANTA 

CF\JZ x CRISTil., pela Copa do Brasil de Futebol 
no perÍodo de 25 à 28. 02 . 96 . 

RESOLVE: 

D•Jsigrut· o servidor IZA8... DA SILVA MAAI!Ia-iO, 

':ncte da Divís<i"o de Imprensa e Mdli<ting/OCS,C~ 
dt JO LD5-l, desta Secreta ria, pertencente ao 

Ouudro de Pessoal do ex-TerritÓrio Federal do 

A• ,pi, pare exercer acumulativamente e em sub!! 

•ítuiçào o cargo de Diretor do Departamento de 
Comunicação Soc1ol, CÓdigo C0&-2, do Governo 

do Estado do Amapá, durante a ausência de sua 
respbctiva titular que encontra-~e em gozo de 
férius regulamentares, no per:iodo de 29.01 à 
2'1.02 . :Jô. 

JAFfJE~ ~ ~ .:ES 

Secn.táP' de !(-;t.,do d/ ioverno 

PORTARIA N2 038/9fr;SEGOV 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE aJVERIIO, com base 

na Lei n2 229 de 17 de outubro de l. 995 e ten 

do em ~ista o teor do OfÍcio ,nG Db/9o-DETRAEA 



Macapá 15.03 96 

./SEGDV, 

RESOL V E : 

Prorroga r a. pe,.,anênc ia de MARY MAPCI A P! 
. CANÇD TDRRINHA, Economista , pertencente ao Con 
trato Administrativo desta Secretaria, onde e:;; 
subs t ituição, exerce o cargo em comissão d~ Oi 

•reter do ' Departamento de Trans p01:·tes Aéreos , c6 
digo COS- 2, da Secr etar i a de Estado de Govern~ 
/em vir tude do r espectivo t i t ular permanecer au 
1 sente por motivo de doença em pessoa de fam1 
l ia , no pe rÍodo de 10 à ·27 .02.96 . -

SECRETARIA DE ESTADO DE GbVER'JO , . em Macapá- .AP , 
'26 . 02 .96 . j 

JARDEL ~N~UNES 
= Secretá rf-~:-{stJcto de f ""'verno = 

1 PORTAR!A N2 039/96-SEGOV 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVEP.\10 , com ba se 
nu Lei n2 0229 de. l 7 de out ubro de 1 . 995 e ten 
do a n vis ta o teor do Memo ·nº 031 /96-0CS/SEGOV 

RESOLVE : 

Des i gna r IZAEL. DA SILVA '-VIRi f\'HO, Dir e t o r In 
terino do DelE rtarnento de Comuni cação Social, 
CÓdiyo CDS- 2, da Secretaria de Estado de Gover 
nQ. p.:~ro 'se desloca r da sede de suas at ribui 
.;Ões - MAC.APÁ - até a c idade de são Pa ulo - SP ~ 
acornpan'1ando o Exrno . Sr . Gove r nador do Esta do 
em vioge'n ilquela capita l , no per Í odo de 28 . 02 

à 03 .03 .96 . 

SECRETARI A DE ESTADO DE GOVER\10 , ern ~'acapá-.AP , 
26 .02 .96 . 

JAflD~L ~JN ~ N'JN;S 
= Secretar~ de rJst~do d'/ Governo = 

PORTARIA N2 Dll()/96-SEGDV 

, O SECRE rÁRIO DE ESTADO DE GOVER.'JO , corn base 
na Lei nQ 0229 de 17 de outubro de 1 . 995 e ten 
do 011 vista o teo r do Merno nº 021/96- A~SINT, 

l~ESOLVE : 

Oesi~nar INÁCIO FLÁVIO DOS SANTOS DARBDSA , 
~hefe da Divi são de Sistemas e ,l,(é todos, CÓdigD 
COS- 1, da Secretar ia de Estado do Plaf!e jamento 
e Coordenação Gera l, ora à dis posição desta Se 
cretaria , pa ro viajar da sede de . suas atr i bl'i 

çÕes - l·MC.APÁ - até CAYENE - GUIANA - FRANCESA~ 
com o objetivo de r ealiza r a t i vidades refer en 
tes ao programa de cooperação em educa ção, no 

_per Íodo de 04 à 06 .03 .96. 

SECRETARIA DE ESTA~J DE GOVERNO, em ~acapá-AP , 
29. 02 . 96 . 

JAROEL r;/;;;;) 0~' SOUZA NUNES 
= Secretár~~:~stado d Gover no = 

PORTARI A N2 041/96-SEGOV 

O SECAETÁ~AIO DE ES~ADO DE GavEANO , com basE 
na Lei. n2 0222 de 20 de junho de 1. 995 e t erido 
em vi s ta o qi.!e consta no Of Í ci o nº 017 / 96 - Os 
TRAER/SEGOV, 

R E SOLVE : 

Prorroga r a permanênci a dos s er vidores P/\!:! 
LO SÉRGIO DE SOUSA LoPES, Chefe da Di vi são de 
OperuçÕes/OETRAER, CÓd-igo C05-l e FLORIA\JO ~ 
BELO DE OLIVEIRA, Cowa ndante de Aeronave, Clas 
se A, , Padrão I , l otado: nesta Secr 'et a ria, com 
exerc1cio de suas funçoes no Departamento de 
Trdnspor tes Aér eos- DETRAER, na cidade âe Belo 
rlo rizonle-MG, para fazer o t ra nslado da a e rona 
ve PT- FOL(BIINDEIRANTE) , que encontra- s e na afi' 
ci.na· da CHAI/Oti.'E_ INDÚSTRIA AEfüi'JÁUTICA L IDA·, no~ 
dias 09 e 10 .02 . 96 . 

SECRETARIA DE ESTADO DE GQvERo-..ü , em Maca pá-~ , 
04 . 03 . !:16. 

'DIÁRIO OFICIAL 

J AROEL ~N r;.;JA NUNES 

~ Secretárf de [st~do ; e . Governo = 

PORTARIA Nº 042/96-SEGOV 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OOVEft\!0 , ·com ba'se . 

na Lei n2 0222 de 20 de j unho de 1 . 995, e te~ 

· da em vist-a o que consta no OFÍ c i o nº 027/96-

CM1I, · 

RESOLVE : 

Homologa r o deslocamen~o do ser vidor IU!JO 
MORAES DE . AZEVEDO , Motor i s t a de VeÍ culos Te r 

lr estres , Cleysse O, Padrão li , lotado nesta 5~ 
· c_:etaria, t: viaj~u da sed~ de s ua s a tr ibui · 

çoes - ~~C~A. - ate a municLpió de Cal çoene-AP 
r:ond ... zi ndo a equipe da Ação Comuni dade em Cam 

po da sETrçi, .no período de 12 à 15.01. 95 . 

3ECP.ETAR~A DE ·ESTADO DE GOVERNO , em '!acapá- AP , 

06.03 . 96. 

JAROELm·IU NE:flUZ A •JNE& 
= Sec r e tár i de stádo de Gover no = 

. I I 

I I 
PORTARIA Nº 043/9ó-SEGOY 

O seCRETÁRIO DE ESTAOO DE GOV~RNO , co-m base 
I . . . 

na Lei / nº 0229 de 17 .de outubro de 1 .995 e ten 
do em 11is t a o ·teor do Memo nº 028/96-ASSIN'f. , -

A l:i S O L V E 
I 

Des ignar LUI Z FERNA\JOO ALLEGPÉTTI , Assessor , 
• I Codigo C05-l, da Secretaria de Estado de Gover 

1
no, p3m viaja r .da sede'de suas atr ibuiçÕes 

i•lACAPA - até a cidade de Bras:ília:_OF, acamP::_ 
nhando o Exce l enti ssimó Sen'1or Governador do 

Estado, no perÍodo de 13 à· 15 .03 . 96 . 

SECRETAR!~ DE. EST.ApJ ÔE GOVEFWO ~ e'l r\iacaj:É- AP, 

06.03 . 96. 

JAI'D~L ~JN ~. ~rJ~ES 
= Secretar~ de gsc~do df Gover no = 

i I 
, I I 

PDRT~RIA Nº 044/ 95-SEGOV 

O SECf;IErÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, corn base 
na Lei n9 0229 de 17 de outubro de 1 . 995 e ten 
do dm visto o tea r do OfÍcio nQ 057/96-ERB , · 

R E S .O L V E· : 

Designa r CRISTOVA\1 SÓAflES 00 NASCH.:ENTD , Ch~ 
"e da Esc r i tór io do Aonapá em Belém, CÓdigo CDS 
-2. da Secreta r ia de Estado de Govamo , para se 
desloca r da sede de s"'as a LribuiçÕes - 8ELÚ1 -
PA - até o cidade de ~:acapá-.AP, a f i m -de obter 
maiores. i nformaçÕes sobr·e as nova s atribui çÕe! 
do EscritÓrio do Amapá naquela capital , no pE 

r í ddo de. 11 .03 à 15 .03. 96. -

1 . 
SE9AE~ ARI0 DE EST AOD DE GOVEP.\JD , em 1·/acapá- AP , 

0 7.03. 96 . ' ' 

. JARO~L. ~.L T N ~ NUNES 
= Secretar 1 de f s tb do 1e Governo = 

PORTARIA· ,'Jii 045/96-SEGÓV 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOvERNO , com base 
Qa Lei n9 0229 de 17 de outubro de 1 .995 e t en 
do an vista o tear tlo Oficio nQ D57/96-ER8, 

R E S.O L V E : 

Designa r MARÍLIA COSTA LH!A CAVJILCANTE, Ch~ 
F e da Di vi são de Apoio_ Adminis t rat i vo, CÓdigo 
CD5-l , da EscritÓrio do Amapá _ em Belém , para 

substi tuiç~a, 
Escr itÓrio· 

exercer acumul at ivamente e em 
I -

o 
do cargp em cornissao de Chefe do 

Ama~ ~ Belém , CÓdigo CDS-2 , da Secr etaria de 
Es t ado de Gover no , durante a ausênci a do r es 

pectivo titular que encont ra- se vi a jando, no 

per i odo de 11 .03 à 15.03 . 96. 

SECRETARIA DE ESTAOO DE GOVEAIJO, em Macapá- .AP , 

07. 03 . 96 • 

JA~EL ~ON~ NUNES 
~ Secretári~;~-Jst~da di Gove rno = 

PORTARI A N2 049/96-SEGCV 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, com base 
na Lei nº 0222 de 20 de junho de 1 .995, e t en 

1do ern vis ta a que consta no Oficio n2 036/9E;. 

CAMI/SEGOV, 

R E s o L v E : 

Oes i grn r os servi dor es FUNIL DO OOS SANTOS 
RAVOS e UBI RACY CORf'tA DE CASTf10 , Mot oristas de 
Veicul as Terrestres, Classe O, Padrão I, lata 
dos nesta Sec r eta ria , para viajar da· sede d-10 
5UaS atribui çÕes - MfJCAPÁ - até o muniCÍpi o de 

.•)iapoque-AP , conduZi'ldO a equipe de a ção "Comu 
nidade an Campo" da SETRACI, no perÍodo de o? 

·à 15.03. 95 . 

I 
SEC~TARIA DE ESTADO DE GOVERNO, an Vacapá- AP, 

11 .03 . 96 . 

JARO~L ~N SOUZ NUNES 

= Secrelar~ de fs a do e Gbverno = 

PORTARIA NQ 093/95-SEGOV 

O SECRETÁRID.DE ESTADO DE GOVERNO, com .ba se 
na Lei n2 0229 de 17 de outubro de 1 .995 e ten 
do an vist..:l a teo:- do OFÍ cio n2 049/96-CA'.H/ sf 

~v . 

RESOLVE : 

Designa r o ser vidor JOSÉ 1\'ARI A FER<JAND!'S DOS 
SA'ITDS, f/otorist~ de VeÍculos Terrestres, Clas 

se O, Padrão I, lotado nesta Secr etar ia, per 
tencente ao Quadro de Pessoal do ex-TerritÓri~ 
Fede rol do Amapá , porra exercer em s ubs t i tuição 
a função de Motorista do Governador , CÓdigo 
COI- 1, da Secr eta r ia de Governo, durant e a au 
sêncio do respectivo titul ar, em g ozo de fé ri 
us regulamentares , .no perioda de - 01 .02 a 
01.03. 96 . 

- --'--

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAl 
ALBINO ALVES DE SOUZA 

Diretor 
MANOEL RAIMUNDO MEliNDRA LOPES 

Chefe da Divis~o lndusuial 
ALBERTINA SILVA PEREIRA -

Chefe d> Divis~o Administrativa 
EDSON ROBERTO DA SILVA GURJÃO 

Chefe da Divislo de Comerclalizaçlo 
Sede: _Rua Càndi~ ~fc:ndc:s, 4S8 · Centro · Fone: (096) PJ\DX . 211-il36 e 1138. _ 
RamilJi : ~c<:rcl.un, 30, D.1\dtn. 3 1, Oin:l34, I).Comr:rc.. 39, RcvisJo 15, Fotomec. 
36, Arqun·o 38, Vmdu 37, Tipografiil 41. Almox:uif:uJo 40. 
Divis!o Industrial· 212·2137. 

IF.\X, (0?6) 2!2-2US· CEP: 6S.900- l 00-~boop;-AP. 

PREÇOS ~E ASSINATURAS · 
• Assina1ura TrimestraL .. .......... .................... ........ R$ 35 33 
• Assinatura. Trimestral/Com remessa Postil l .. ............. R$ 57,l5 

PREÇOS DOS GABARITOS OU LÀUDA PADRÃO 

: ~~~::~ :i ::: : :::::::: ::: : : : : ::::: : : :: : : : ::::::::: : ::::::::::: :::::~: g;~~ 
REMESSA DE MATÉRIA 

As matérias a serem publicadas n~- Qij rio Oficial somente 
ser~o açeit.ls se apresentadas nas laudas padrão do DIO (Modelos 
I c 11), encaminhadas através de Oficio ou Memorando. · · 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 

~:::~::;·A:;;~;;'d~::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ g::~ 
' PREÇOS DE PUBLICAÇÕES 

Cen~me tro composto em lauda padrào .................... R$ 2,70 
Cenumetro p•ra compor .......... ............................. R$ . 3,7B 
Pj glna exclwlva ..... : ......... , ................................... R$ 323,29 
Proclama de Casamento ............................... : ........ R$ 29,60 
Ao DIO reserva-se o direito de recusar a publlc,lçlo de matérias 
apresentadas em desacordo com suas normas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das: 07:30 às 1 2:~0 horas e Das: 14:30 às 18:00 horas. 

2 



Macapá, 15.03.96 
I 

• SEC~TAAIA OE ESTAOO OE OOVEA.'I!l, em Macapá-AP, 
•07.03. 96 . 

Fazenda 

E:XTRAro DE rutrRAro DE LOCAÇÃO 00 ElmPA 
Mmro MARCA XEROX . • 

PAR'l'FS: Governo do Estado do k.apá e Xerox do 
Brasil LTDA , com interviniência da Se 
crelaria de Estado da Fazenda. -

OBJE'fO: Locação do equiparrento marca XEROX , 
modelo X-1065. 

VALOR R$ 4 .043,71 ( quatro mil, quarenta t 

três reais e setenta e llll centavos) . 

PRAZO <)Jarenta e oito (48) rreses , contados 
a partir do 12 dia do mês subsequente 
ao da instalação do equiparrento , reno 
vando-se automaticarrente por prazÕ 
indeterminado. 

FUNDAMI'NI'O l.EGAL: Artigo 25, Inciso I da Lei 
8 .666/93 de 21 .06.93 . 

1996. 

Obras 

A V I S O 

A Secr~~aria d~ Estado de Obras e SPrviços 
PÚbl icos , nlrav~s d~ sua Comissão PPrmanPnte' 
d<' Licitação de Obras P Serviços , torna pÚbl_!; 
co , para conhpcimPnto dos interessados, quP 
fará ren I izar LICITAÇÃO , na modaJ idade .de 'f!! 
~ ~ ~. para a ex~cução dos s~rviços 

d~ Ca.p 1 Cllefltaçào da Cons truc;ào da Esco 1 a da 

V i I a do Ra tadouro eoo Rlrlo:ndinba. 

PodPrào participar da mPsma , as emprPsas na 
c1onais quP satisfaçam os requisitos Pstabel! 
cidos no prPs~nt~ Edital. 

Os docurn~ntos rei acionados à r~fprida TttiA 
DA DE PREÇOS, que incluem as condiçÕes que a 
regulamPntarn , estarão à disposição dos int! 
r~ssadas, para aquisição ~ Pventuais consu! 
tas, n~ Av. Fab n2 1276 , Bairro c~ntral' Prn 

Macapá . 

A aquisição do E<li tal será mediantP o rpc~ 
lh1m~nto , a Tpsourarla do Estado da Faz!'nda/ 
GEA , da Importância d~ R$-25 ,00 (VintP " C1n 
co Rt'ai s) . 

O rPCPbimPnto das propostas dar-se-á na 
sala dP r~uniÕes da SecrPtaria d~ Estado dP 
Obras e Serviços PÚbl1cos , no ~nd~reço supra 
citado, pPrante a Comissão P~rmanentP dP L1ci 
taçÃo de Obras~ S~rvt~os, no dia 02 . 04 .96 as 
09:00 (N?ve) horas. 

Macapá-AP, 1996. 

' 

DIÁRIO OFICIAL 

A Secretaria de Estado de Obras e Serviços ' 
PÚb1icos, através de s ua Comissão Permanente 

Ide Licitação de Obras e SPrviços , torna pÚbll 
co , para conhecim~nto dos 1nteressEdos , que 
fará real1zar LICITAÇÃO , na modallcade de~ 
DA DE PREÇOS, para execução dos serviços de 
RefOJWJ e Mpliac;ào da fllC Ja5e Ri~ Pasta 

na , e11 Santana. 

PodPrâo parti cipar da mPsma , as e~presas "! 
cionais que sa tt sfaça~ os requisito; estabel! 
c idos no prespnte Edital. 

Os documentos r~lacionados à refe-.·ida ~ 
DE PREÇOS, que incluem as condiçÕes que a r~g~ 
lamen,am , estarão à disposição dos interess~ 
dos , para aqui s ição P PvPntuais connul t.as , na 
Av. Fab n2 1276 , Bairro CPntral , em Macapá . 

A aquisição do Edital será mediante o rec~ 
lhimPnto , a T~sourar ia do Estado da Fazenda I 
GEA , da i~port~ncia de R$-25 ,00 (Vinte e Cinco 
Rea1s). 

O recebimento das propostas dar-se-á na sala 
de rpuniÕes d~ Secretaria de Estado ie Obras 
~ s~rviços PÚblicos, no endereço sup·a citado, 
pPr~nt<' a Comissão Permanente d~ Lic tação de 
Obras e SPrviços , no d1a 03 .04 . 96 às 09 :00 (n~ 
v~ horas . 

Macapá-AP, 

da CPLOS/SOSP/GEA -
I I 

Agricultur~ 
EXTRATO DE TEOO ADITIVO 

INS'I'RUMENfOS F; PAJm:S: Primei :'0 ( 1 Q) Temo 
AdttlVO ao roNVÊNIO nQ 024/95 - SEAGA, fl:ma-
do Pnt~ o E! tado do Amdpá e a Companh·a de 
Desenvolvilllfmto do Amapá- CODAP , com a In-
te:-veniencla da SEAGA, assinado em 13, <.e ma."'
ço d~ 1996. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VI<i:NciA: At:"avés deste 
Temo Ad1tivc, fica p:'O!"~ada a vigÂncia do 
CONVÊNIO Original, pa.~a 30 de junho de 1996. 

~1acapá, 14 de a: o de 1996 . 

l~ 
ficultu!"a 

EXTRATO DE TEOO ADITIVO 

I NSTRUMENTOS E PAJm:S: Segundo ( 2Q) Temo 
Aditivo ao roNVÊNIO n2 Q01/95 - SEAGA , firma-
do entr< o Estado do Arn.?pa e a Companhia de 
Desenvolvlrrento do Amapa- CODAP, com a In-
teveniencia da SEAGA , assinado e'll 13 de .na."'ÇÇ 
de 1996 . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA: At!"avés deste 
Te~ Aditivo , fica p:'Or~ada a vigência do 
CXJNVENIO Original, pa:-a 30 de junho de 1~. 

Maca pá , 14 de Ma."'ÇÇ de 1996 . 

p'JosÉ MARIA ~~.FKJ 
Sec:-et~i~~~ 

EXTRATO DE TERKl ADITIVO 

.INSTR\HNTOS E PAJm:S: Segundo ( 2Q) T•'ntO 
Adittvo ao C()(J'RATQ nQ OOV95 - SEAGA , fi111él-
do ent:-e o Estddo do Alr.i;lpa e a Companhia de 
Des<"nvolvtll"·nt do Amapa - CODAP, ·com a In
tmveniencia da SEAGA, assinado em 13 de na."'
ço dl' 1996 . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA: At:"avés d~ste 
T'·:w Aditivo , fLca p:'O:-~ada a vigência do 
CXM'RATO Original, pa:-a 3C d<;! Junho de 19% . 

de 1996 . 

"/JOSÉMÀRIA 
Sec:-etá~io 

EXI'RATO DE TERKl ADITIVO 

INSTRUMENTOS E PA!m:S: Segundo (22) Temo 

Aditivo ~ cnn'RATO n2 OC5/95 - SEAGA, firma
do ent:-e o Estado do Amapá e a Companhia de 
Desenvolvimento do Amapá - CODAP, com a In
te:veniencia da SEAGA, assinado em 13 de llldl'

ço de 1996 . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VI!Ê«:IA: At:"avés deste 
Temo Aditivo , f ica pro!"~ada '' vigência do 
roN!'RATO Original, pa.~a 30 de junho de 1996. 

Órgãos Autônomos 

DER 

PORTARIA llg 016/96-DER/AP 

O DIRE'l'OR IX> DEPAilTAMEll'ro DE 
E5TRAfi\S DE R<.IIAGEJo! IX> GOVERNO IX> "E};TAOO IX> 
AJ.:Ap,{_,·,p , no uso de suas atribuições que lhe 
são .::cnferida!! , 

RESOL V E. : 

t\rt . l Q - Designar os servi
dores abai xo relacionados para df·sl ccarem-se 
da sede ce suas atividadcs-MACAPÁ- até o Muni
cÍpio de Cnlçoen0, a f im de particip<rem do 
Projeto Com\.nidade <>m Campo, no pr·rÍodo de 
13 à 14- 01- 96. 
l·l.I.?!OEL JOF.GE liA C. MS l•!ERCm - Ch . da S'rl'-DER 
JOÃO Fn.CONERY DE S . FILHO - Mot. Oficial 

Art . 2A - Revogam- se as dis

pcdo;ões Er.l contrário . 

3 

DEPARTAJ.lEll'ro DF E5TRAlYtS :QE R0])\Gfl·l- DER/AP, l3 

de Japeiro d . l.(96d:\· --"-~ 
Er.gR . RIJY GUI ·l~J \IE\b 

Dír. Geral do DE.R/AP 

::-J:::;..:o ..;Er01IAL m: TL:.:l:::J A .. :E:!TO 

.'.S T.G:'::.: ~o;~~~.TADAS : - !lepartn:1ento de 
Z!'; t=urlr.n d e Roilr.ce.:~-!1::::.:-./J.I e a fir .:lll 
RO:JO..iUL - r.on~tru'> 3es L te'~ . 

~c ~c~::~"'\\~~ ·r~ L:GAL: -o nresente COl! 
J ~\TO te:: por :f'und::..~ento- legal os diÊ. 
,ositivos da Con~tituiç~o ~edcral de 
1 . 9~8, uu :onntituiç~o do ~~~do do A 
::lllf.:Í dE 1. ~~1, as l e i s 43?0/6·~ . 3666F 
93 , 888 3/9+ e a ..:O.rta r.onvi te n<> 1.002 
~G-:::rt/:;)1./ AI . 

X OJJcTIVO: - 0 presente CO:{ Til..'. TO te11 
por objetivo a Co~serva,.~o Preventivn 
c IeriÓr' ic.~ dn ColÔnia AgrÍcola do K:n-
9 (ac•~OSO Santn:11l) , linh::t D, CO .. i 2 .100 
:l de cx~ensr o . 

s:·J-~:r.,{··:t:rJ, ú:;r;::A :-Os serviços a s~ 
rec exec uto.!ll)s re:ln .::o:-:w.TADA se df 
r'lo r: través do Reo:;i.ne de Enprei tada 
por J1rc, o t;lobal. 

DA~TA\ÃO: -Asdcspesas decorrentes der 
te co:;TRATO, no valor ce Rt-13 . 299 70. 
(Treze ;.ül , Duzentos e Noventa e ;f~ve 
Reais e Setenta Centavps), correr;:o a 
c onta do Frogr:t:na 23 . ~01 .16 .88.538 .1. • 
291 - Conservação de Rodovias , Rlec en 
to de Despesa 4110 . 00 - Obras e Inst; 
lações e Fonte de Rec\~sos 101-F.PE, de 
acordo com a Nota de :Empenho 96NE00017 
datado de 29 de fevereiro de 1.996, nc 
valor de Rt-13.299,70. 



Macapá, 15.03.96 

r DA VIGtrfCIA:-0 presente .CONTRATO terá 
vigênci a de 60(sessenta) di as , a pa~ 
t i r de sua assinatura, · podendo ocorre: 
prorrogação, de acordo com o especifi 
cado na cláusula Sexta deste CONTRATO. 
DAS PENAL:rJlAim3 :-A CONTRATADA estará 
sujeita às sanções e penalidades pr~ 
vistas na Lei n2 8 . 666/93 e e~ s~~s m~ 
dificações poster iores . h 

S I GNATÁl).IOS :- . b . o ~ 
RUY GUILiiER~ S.·iiTH : • 

DEFARTA!.IE:1TO DE ESTRADAS DE RODAGFJ,: 
CONTRATANTE 

RADilJNDO FEREIRA GÓES !lA SILVA 
RODOSUL noN~X1~ÕES LTnA 

EXTRATO DC CO!iTRATO Nº 01?./96-"!YER1 

AF 

!L~ TA..."'1TES :::o:O:T3f,TADAS :-"Departc.mento d<, 
Sstrac1as de Roilage.n- DZn/AF e a firmn. 
RODOSUL - ConstruçÕes Ltrl.a. 
DO :rt::mA·s:!TO EGAL:-0 presente ~o:·:Tr'"'l 
TO te:a ;:or :funda:!lento legal os dispos, 
tivos da Constit1.\ição Feclern.l ile 1988 
ila Consti tui.;ão r. o Estaclo elo A.1üll1rl c1 
1 991, as leis 43:'0/64 , 8666/93 , · ü88 3/ 
94 e a Carta Convi te n >• l. 00 3/96-CH/ 
DER/AT . 
DO O:!lJETrro :-0 l)resente COTl'RA:'C ten 
por objetivo a I.'ío"l.nutenç:::o Freventiw: f" 

Roti neira no Ra:nal ilo I [;nrapé ilas 1".!: 
mas , locnlizaào na BR- 156 , Re&i no c1o 
:.;aruanu!Tl, co_1 di :nensÕes 46 , 2 I:::1 x 6 , 0 
m. 
DA :!JOTi>ÇÃO: -As despesas r' ecorrentes 
neste :::o::~aATC , no valor de n> 
25.703,20(Vi nte e Cinco :.iil , :::;e t ecen 
tos e Três Re:lis e Vinte Gentavos) , 
correr~o à conta ào Procra~ 23. 201 . 
16,88 .5]8 .1. 291 - Conservação de Roào 
vias , .El~::~e:1to ~e :;Jespena 4110:00 - Q 
brao c Inotala., oco c ;:•ontc <lc -:cc·:.r'"o: 
101- :IT·E, de acoreo co.-:1 i!ota àe ~penh• 
nç 9GiEC001 13 , d~~ano de 29 r'e fenrei 
r o ae l. ')')G , no vnlor <'le '-:1>25 . 703, ?9 
DA VIG~NGL', : -C pr esente <::OllTili\TO ter::. ' 
vigência e e 90(noventa ) ili as ' a parti : 
~e s= assinatttra , poclcnào ocorrer 
prorro(7!çi': .. , iL; acorrl(l co-rr o enFeci f.;_ 
cn.rlo n:~. ~l~;u.s::la 3ext0. c1este ~C':~TJ~\_"~0. 
DAS I~~;Ji.LrJ:U) :.S :-. .'\ COHl~l:'~rAT)/\ esto.rr[ 
sujei ta às ue :1:;Ões e pennlir.ailes · pr~ 
vistas ;1a I,ei 11° Ü . GG6/93 e e l :n·u.s ~1S\ 

dific~t.,;;ões post"!fJ'o rsn· 
s IG:wrAn:o:; : .1--\. 

T • ' • • ,..,E- ~· '""" T.1 -:;(.;'): Gt. I L:::.." ..:. . .I!~" .. ..:. f !!.S 
DeJXlrta;n.eato ile ·stradas ee ]oi!nce·.\ 

Contrate._: te 

:;u,D!'.JI-iDO F::::REBA a"Ó::/~ - .J, SILVA 
JCtOJ~L - Construções Ltõ~. 

Contra"t<".na 

E:·:T:tAl'C DO ·X:l~?.,\TO · y 013/96- D2l/A1' 

AS rAil.T:.:::; ~o::TilATA;jAS : - Dep::.rtnCle:lto 
de Estra<1::ts de ~odagem-D:t::l./AP e n fi!: 
ma NORTRA.N - construç Ões e Comércio 
Ltda •• 
!\() :tU!lDA:.IEXTO LEGAL :- 0 presente CO~ 
TRATO · t :,.o por funclamel:t~ le[ül os r. ig 
positivos da ConstituiçDo Peoeral de 
1988 , da Constituiç5o no Estado i!o A 
map~ de 1991, as leia 4320/6-~ , C6GGF 
93 , 8883/94 e Car ta Convite nQ 1.004/ 
96- CTL/DER/AI • . 

DO O?JJZTIVO :- 0 presente COHTRATO te:.t 
por objetivo a Conservação ila Rodovi a 
Bll.- 210(Fer imetrnl ::orte), sub- t recho 
Rio cachaça/Rio Jacaré , c OlJ e:r.:tensi'i o 
de 93 , 00 Km · 
SUB-CL~USULA ÚXI CA : - Os serviços a sg_ 
re::~ exécutados pela .::o:ITRATA"!)A se da 
rüo através do Regine de ~preitade 
por Preço Global. 
~· DOTAÇÃO :-As despesas dec orrentes 

DIÁRIO OFICIAl 

:3este CO~lTRATO , no valor· de 
R$-119. 99G , OO(Cento e Dezenove Mil , 
novecentos e noventa e Sei s Reais), 
correrão à conte do Programa 23 . 201 . 
16.88,538.1.291 - Conservação de Rodg 
vias , Elemento i!e Des pesa 4110 . 00 - .Q 
bras e Instalações e Fonte de Rec~ 
sos 101- FPE, de acordo co:a llota àe E_! 
penho ~g 9GNE00023, datado de 04 de 
março ile 1.996 , no valor de, 
R:::-59 .998 , 00. 
DA VI::;~rCL\: - 0 presente COi·lT::U..TO terá 
vicêncil:! de 90(noventà) di as, a par_ 
t i r de st~ assinatur~ , podendo ocor 
rer prqrroc;açào, de acorcio co:n o e"Sp~l· 
cificndo na c:~nsula Sexta deste C01i 
TRATO . 
DAS P:::::lALTILD::S :- A CO::TRATADA estará 
sujei ta às sanÇões e penali dades pr~ 
vis tas na Lei n Q 8 . 666/93 e em suae 

modifi cações po~e iorab. 
SIGNATÁRIOS: 

-"-
RUY CUILH :, S:riTTd H.r. ES 

Departamento d. LStradus ~e Rodagem . 
CONT.RATAllTE 

J OS:.!:\R PINTO C!L.W::;s 
'TORTRl,:·l- Construçoes e comercio Ltna . 

80:·:T?.ATA~A 

I I 
EX'.I%iTO 00 CONTIU\TO i:Q 014/96- DER/AI· 

AS I.' ... ~':E.S COiiTRATA"DAS : -Departa~,ento de 
.i!.Straàes ·1e ll.odat;em-n.::H/hl' e a fir:na 
l!O!l.TRAI;- constrnções e Cor.1érc io L tela. 
DO :i'U:illA:.tE:lTC E GAL: - 0 presente :::O!!Tlll!. 
TO teo :::or func1c.:Jento leaü O:} c1isposi 
tivos da constituição Feder::!l de 1988 , 
ela .]oncti tui·;ilo rlo Estc.ilo do ;\.1l::tp.-f rle 
19)1 , as leis ~320/64 , 8GG6/9J , 3883/ 
94. e Carta Convi te n l' 1 . 005/9{,- c:·L/ TETI, 
Al . 
DO oro :OTIIJO : - O pre'-len te -::o:n!l.A"~O te!n 
por objetivo a Conserv::ir; i!o Corretiva e 
Rotineiro rr. Ro~ . JR-:"lO (Fcri:~c tral 
r:orte \ .. wb- trec:1o Fo1•to GraJ;rle/ Ri o 
Cachn;:;. ,, co.! ~xtens?l:o de 9~, ~0 K::1. 
~liB- J~A·_rs:·L·:. ti:: I JA : - Os nerv~c; o!j a sg_ 
r om exec ot b,-1 cs pcl:-: .::~J:~T:U .. Tl~:"'~·- s e dg 
ri":_. o a tr:tvé s no Regi ·:1c c1 e R·n!)re i~;;""~ r1a 

por l re·ço 01 01.>;12. . 
D!l. JQ?A~ÃC: -A:~ rlesJ.~ES(t.S 0~C0l:_).~entes 
õeste ·.J ::.-·T:~.A !.'0 , r~o v:l lor f: e R~-
: ?5 . 2GO , ?,C(Cento e '/i:1te e .:inc o :.iil , 
TJlJ:::e~lt~;~ Je:-t is •:.-! Lrint~ Ce~1.tnvoB) , cor, 
r c ri\ o yor c ontn.· •"o ·1.::-o&Til:l>-:t ?.J ·. :'01.16 . 
ü8 . 5JS .l . 29l - 8oü~erv:-~ r; E: ·.) rl !? Ro~ ovi~s 
El<L1er1to iltl nez;::es:.: 4110 . 00- Cbr nn e 
I ·:st-:-.l.a:_;Õet: c ~ ·ante fi e n~cvTsos 101-
:;;'Lc, c1., :~co~·rlo co.a ilot~ ne I:::n:r;enho n0 
96Jii.Cl001~ , i! o tn~ o ile 04 i! e ::k'1.rÇ0 c!e . 
1. ~96 , no v:~lor "i!e n3- G? . !i00,15· , 
:":~ TfiG~ .. ~~\..: - O p.r-c ~;entc :~o-·:'2-:.·.To tcra 
vic!,ênc i n i! e ;JO {nov('ntn) il i as , t! {W..rtir 

, doJ !.>tU:. azsin::.tura , l>ocl ndo ocorrer 
_,n.·orro;_.-i-.;:i"o , 11"e r:cordo co::1 o especi f i 
c ar1o n:'. ·:;If.usul:! Sextr. ne::;te CO:iTRA?O. 
D.AS l.E.:L-\!,Di~.--·E:s :-A ;c~:rr::A.~.!'~:'A e~ to.r:: 
;;ujeik . . -'!,. r; r.nc;Ões e penali c'arles prev~i 
:tao na Lei n2 8.6GG/93 c em s t1.'l.S noi!1, 

:'i c':•? Ões ros ter i~·e ..J.l__ 
:IG:i;.-rL:F.~: ] 1 :._l 

..... ~ ,,. , - ,'":'"T:r · -, . ~:: -1'-iTI"""" u~r .. r"' 
.. !, .... : L ..r V .L.Ul. ..... \... ~ •' - .... ~ h.-.V -..:> 

Depart8.1".ento de •strnnns ~ e 3odnce;l_ 
, :Jo::LRA .f;·~:; _z . 

J(:S ~ :,\_1 í"I~;T\.l CiU.-;~:; 

:ro2~:tA:r-constr~wõe3 e Co:nér cio Ltc1e . 
COl1Tr ... A. TJ·._ :r1. 

• i 
E:-:T1ATO ':XJ COlN~::IO :;g 004/96- DER/AI' 

~"\S I'AR'ê~S ~o~~r~.:~L·~..,.'\·.s : -~epart:-u:.ento c1e 
Estr adas ~'.c ::l.oilc.;;e!l-~:.T!/Al' e o :.runic i 
pio de L3ranjal r' o J:1ri . 
!)0 71:·:;-!)A: s: :Te LE.::A:. : - o pre se :lte ,~o:w ~ 
NIO te::J por fn.'1damento leéJ!l os dispQ. 
oitivos n:J. Cons~itu:j.çÜ.o Feiler a l ele 
198P. , cb ·Constitui;;ão '' o Estado c1o A1no.. 
pé de 1991, as leis 4320/64 , 6666/93 , 
"13883/91, :. a Justificativa n~ 016/96-
cr :./D~/ AI • I 

DO ODJE~O: - o presente -::m:v~:(IO te:n por 

ob jetivo a recuperação do c~minho de·~ 
serviço co:n 68 Km de exte·nsno , na Rod.s>. 
vi a BR- 156 , t recho Água Branca/Laran 
jal do Jari ' rMric!pio de La;ranjal do 
Jari. 
DA ~OTAÇÀO:-As despesas con a execuç~' 
des te CCI·:V~!IO estão orçados no vo.lor 
&lobal ile RS- 156 . 278 ,40(Cent o e 01!2 

1 quenta e Seis ;.t;il , nuz·entos e Setenta 
c · Oito Reais e QUarenta Centavos), l j 
berados os r ecursos na for~ explicitª 
nn no cronogra~~ de ~sembolso , e que 
correrão à cont~ do Projeto 23 . 201.16. 
cl8 . 5 38 .1. 291 - Consetyação d.e Rod oviaE 
Element o re·Despesa .4323 . 01 - Trans fg_ 
rências a :.:unidpios , Fonte ne Rec~ 
sos lOl~FFE, de acordo com Nota de ~ 
).?nho n ç 9Gr::t:00022 ·emi ti <lo e:n 04 de 
~'1rço de 1 .996 , no valor de R~-
6 ::? . 511 , 36(Sessenta e Dois 1:1il , Qui1lhen 
to .J e Onze Re:~ is e Tr·intu e Sei s Cent Q. 
vOS) , 
!1'. VI Gf:::.::rt. : - 0 pra zo de Vicência deste 
·;o;;-:rfuno será · à t' 150((:ento e Cinquen 
ta) dLs , a contar àc. <hta de sua assi 

• nn tur<e pod c no o ocorrer prorrognçi'io , 1~ 
vrando- se , neste cuso , o co.lpe tente • · 
T::-co A"!)I:HVO, elncü1undo o periodo de 
I->rOlTO/Y!ÇEic e as c <:.usas ,determinantes 
C~ !Cf.''~O , se:npr(It c1eni'o O interessE 
pnblic~ . ~ 
:;ru;·~;..r~;l.::::C·J : 

m,~: Gl.!ILH~· ':I. s-:::!-~ r.E'/ES 
"Depart-.u:~ento àe EstrucJns de :l.odagem 

GONVE :.:!:":·l'E · 

.\:r'i'Oi!IC n;;: E SU3 [;,l.i{TOS 0:l.UZ 
:.tunidpio r.e Lar unjal do Jar i 

cc ·~,r::.:~IAno 

PODER JUDICIÁRIO 

I'Tribunal Regional F~deral 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 
SECRETARIA DA I' VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 13 DE MARÇO DE 1996 

Jni>. Federal MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Dir. Sccretariil : Marcos A!lLÓnio DourJdo de Aragão 

AUTOS COM DESPACHOS 

Excc. Fiscal 92.0001242-6 
Exeqüente FAZENDA NACIONAL 
Procurador Samucl Hilcl Bench3ya 
E.'ccutado B. S. MARTINS 

"Vistos. etc. Dcf~to a remição ~icitada a fls. 75. 
E.'poça·SC carta de rcrniçiio (CPC art. 790) •. • qual dc\·cri ser cnttcgue i 
remitente mediante l?fêyio oog;mgto dM custas da remjclo c da 
~- 2.· Converta·sc em rende dn f n cnda Nacional os valores 

'deposi tados na conla referida a fls. 86, devendo vir aos autos os 
documentos comprobatórios da opcraç3o. 3.- Ao ftnal, intime-se a 
E:~~:cqflcntc para promover o andamento do feito. A Remitente devo-li ser 
pcssoolmcntc intimada deslo decisão. I. Mcp, 13.03.96. MARCUS. 
VINICIUS REIS BASTOS· Juiz Fcdcnll." 

E'<C:C, Fiscal 
Exeqüente 
Procurador 
E:occcutado 

95.000 1030..5 
FAZENDA NACIONAL 
Samucl Hilc l Bcnchaya 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ· 
CEA 
Cléo F orias de Araujo 
"Junte-se. Assino ao ilustre patrono da Executada o 

pr:uo de 05 (cinco) dias pl!lll apn:senlaçio do inslrumcnlo de mandalo 
judicial, ·após apreciarei o pedido. 2.- Diga ti ExcqücnLC sobre o que 
constadaccrtidOOdefl 09vcoo Intimem-se. Mcp, 13.03.96. M)RCUS 
VINICIUS REIS BASTOS ·Juiz Fcdctal." 

Excc Fiscal 
Excqiicnte 
Procurador 
Excc;:utado 

95.0000) 17-1 
: FAZENDA NACIONAL 
: · SIIJTlucl Hilcl BcnchD\'3 

DISTRIBUIDORA • DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS l ida e MARCELO RIBEIRO 
BEZERRA 

Ad•·ogados Mona SMja Rita Leal c oultB 
"Vislos. ctc.IXfwo podido de Os. 32133. Rcdu1.He 

atamo de pcnhorn incidente sobre o imó\'cl ali ofcrccido. 2.- Expeça-se 
Corta Proéauiria a So;io Judiciãria do Cearã,'soliciiOndo: a) ovali iiÇAo do 
bom penhorado c regisltO da penhora; b) inlimaçilo do ExccuUldo c do 
c:ne.1tgo de Dcposilllrio: c) inlimaçio do Excculado e do SCI! cônjuge da 
penhoro c do prli.O para oposiç3o de Embargos. Intimem-se. Mcp, 
07.03.96 MARCUS VINICIUS REIS BASTOS -Juii Fcdcnll." 

Excc. Di\·crsa 
Exeqüente 
Advogados 
Exccuiado 

94.0000366-~ 

CAIXA ECONÓMICA FEDERl\L 
AP301A ·Samir Nacim Francisco e outros 
ALUISIO SILVA DOS SANTOS 
"Junio-se. Designe-se daiM JIMll leililo dos bens 

penhorados. Scniri oorno leiloeira • S111. Joci1r11 Coutinho Diniz • 
leiloeira pública. Fixo sua comis.sio em 5% (cinco por ocnto). 2.- À 
~.onllldoriA pan~aiU3li24Ção da avoliaçio c do valor da divida. Intimem- . · 

4 



PM=~~~-~15~.0~3~.~~------------------------------------~D~~~O~OF~I~C~~L--------------------------------------------~ST 
oe. Mcp, 13 03. 96. MAROJS VINICIUS REIS BASTOS - JI.U 
Fodcnl." 

CERTIDÃO 

c.rtWcocdou fé que fa dcsapodoocloa03 OS.96, 
.. 13 00 bons pon re.lizaçlo do l"lallo Mcp, 13.03.96 Mono doo 
ADJOO T .. wacloSilvo -~ela SeçlocleApao~ 

CERTIDÃO 

c.rti6co e dou f6 que r .. dcsignodo o doa 31 os 96, 
u 11 oo bons.,... n:oi1Ziçio do r 1a11o. Mcp, 13 0196 Mono c1co 
ADJOO TO\~~t:~clo Sit ... -~ela Seçlo ele Apao AdolaslniJwo 

9S 0000052-4 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
APJOIA- Sanur NI<D F,_.,., c_,. 
VALÉRIO ANTENOR PEUZZA 
• .hnMe Defiro CwnprHC a r Dcasio ele n 2S 

&ônaJHc. Mcp, 13 0396 MAR0JS VINICIUS REIS BASTOS • J1112 
Fcck:nl" 

96 0000013-1 
JUSTIÇA PúBUCA 
Joio Bc.x> .v.iJo Forus JÜJIÍc< 
SEBASTIÃO LOBA TO NUNES 
.JooeChas->Ah'CS 
.. J Dcfuo 1 olt•n da ~ , ... .-.olala 2-

lndcfw o pedido ele acarcoç1o couc o Réu e a ICSUmuoba c.tos ele 
Senna Mendes, por ...., que nlo hi caaltadiçio ame .. rdiiOs por 
ambos ofCRICidos e oio ..ur o A<USido adsu1lo a se ..... r...- sob 
c:omprt11USS0 ele falar I >'Cfdade 3 • Expcç.sc CIN pm:IIÓnl dmpla 
i Soçio Jud. Do Eslado do Plri, sollatando I Oitiva ele Carloo ele Sem I 
Mendes (lt:stemullha ele acusoçio) e l..úaa V&scOII<dos (~.o ele 
defesa) 4 - lnbmo-se o MPF pon duu oe lllSI!U: 110 clq>oom<rl.o ele 
Demo Soln Thé Cardooo. on JWJ fcck:nl do Seçlo Juc!Jcúna •lc Sio 
Paulo Mcp. 08 0396 MARCUS VINICIUS REIS BASTOS - '"'' 
Federal " 

Aç Cnnunal 
A...,. 
Procundor 
Reus 

96 0000007-7 
JUSTIÇA PUBLICA 
Joio Bc.x> AnuJO Forus Júruor 
JOSÉNERY SOBRINHOeEDU.SON MACHADO 
DE BRITO 
Al)no Gama a.booa e Paulo ele T""' Dias Klawu 
"J Vcnfocad .. h•póc=cleooncxioaquealucleo 

art. 76,1 da LCI Processual Penal, é ele se clefcnr a prdallio.I'CUIUJ'odc>.se 
,. proa:ss<)l mcncMJDOdos (CPP ar\. 79, capol) 2 - 0.11105 prOCCSSUibs 
..no pnbCa1as 11C51<:s aios Apcmc:m-oc I Mcp, 11 0396 MARCUS 
VINICIUS REIS BASTOS- Juu Fcck:nl" 

AI; Crumnal 
AuiOrl 
Procundor 
Réus 

96 0000007-7 
JUSTIÇA PUBLICA 
Joio Bosco ArauJO Fontes Júruor 
JOSÉ NliRY SOBRJNIIOe EIJILSON MACHADO 
DE BRITO 
Al)no Gama a.booac Paulo de Tono Dias Klawu 
"J IJdiro I pnWçio da prol'lfc!lanllrlbal arrolada 

Dcsogne-sc dita para O<U>a do rol ele defesa I Mcp, li 03 96 
MAR CUS VINICIIJS REIS BASTOS· Juu. Fcck:nl " 

Ci:RTIDÀO 
"CcruflCO c dou fé que f01 eles• podo o cha 22 ele 

março ele 1996, is 14 00 hons pon Rol ele Defesa. Mcp, 11 03 96 
Mana dos AnJOS Tavares da Solva - Supc:rvlson da Seçlo ele Apooo 
Adnuruslrauvo " 

Ad>opdoo 

96 0000006-9 
JUSTIÇA PUBLICA 
Joio Bosco AnúJO Fonlc:s Júruor 
JOSÉNERY SOBRJNHOci:DII.SON MACIIAOO 
DE BRITO 
Al)noGama a.booacPaulocle Tono O.as Klautau 
"J Vc:rifocadlalupóc= ele""""""" 1 que alude o 

111. 76,1 da LCI Processual Pmol, é ele SC: clefcnr I prdmSio, I'CUil1Jldc>.se 
,. proocsoco mcocionadoo (CPP art. 79, ClpW). 2.- Os lloo pnlCCSSUIIS 

saio pmJCadoo nos lUlaS do Prot n• 96 0000007-7 Apcmcm-tc: I 

Mcp, li 0396 MARCUS VINICIUS REIS BASTOS . JUIZ Fcck:nl • 

Aç Cnnunal 
Auton 
Protutodor 
Réus 

96 0000006-9 
JUSTIÇA PÚ8UCA 
Joio Bosco AnúJO Forus Júnior 
JOSÉNERYSOBRINHOcEDILSON MACHADO 
DEBRJTO 
AI) rio Gomo Blrbooa e Paulo de Tono Dias Kloutau 
"J. IJdiro I pnWçioclo prvYI ............... arrolada_ 

t:lcsopwc dala pon OIIIYI do rol ele defesa. l ~. 11 0196 
MARCUS VINICIUS REIS BASTOS- Jui.< Fodcnl." 

AUTOS COM DECISOEs 

96.000002S0-9 
RUJVALOO RAIOL PEREIRA 
Rl.y Apoloollo ele OlnM 
MAGNlFICO REITOR DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL 00 AMAPÁ 

uuoc. Pass•wo RAIMUNDO QUiõiKOOA 
"Visloo, de. A-.:s os ICQUISikll do 1r1. 7", 11 ela 

Leiii' ) .Sl3,cle3112.51, 1NDEF!RQAUM!NAR ( ) S-Promo111 
o lmpctno!<, em 10 (du) dias, 1 c:itaçlo do St RAIMUNDO 
QUEIROGA c:cmo htisc:onoor1e passivo nocc:ssirio, !11b .... dt 
ptPslpdopntqiiO(Cl'Cart.47,fúnox>) ( .) """'- laiJmrm. 
oe C~ Mcp, 13 0396 MARCUS VINlCli.JS REIS BASTOS. 
Jwz Fodcnl." 

Mand. Scg.r 96 0000024~~ 
lmpccnoles AURÉLIO WANDERLEI SANTOS DEANOIWll 

e OUTROS (+6) 
Advopdoo PA3759- E.....,c.b Fcmn MolllarocOUimS 
Impetrado SUPERINTENDENTE REGIONAL 00 

DEPARTAMENTO DE POL!CIA FEDERAL 00 
ESTADO 00 AMAPÁ 
"V-., doe. "'-"'a OI n>quÍSikll do orL 7", 0 da 

La n• I.S33, ele 31 12 SI, Dt:F!RQ A IJMINA&. clela1rmalo i 

AWlridadco.aaqooo proceda ... --· do ............... 
ele l!rias dos 1mpo1ruta. ( ... ). S.- l..s.fin> pedido ele ataçlo da 
Unilo 'fcclcnl c:cmo lrtioconoorlc passivo nocc:ssirio, por isoo que nlo 
falho por ooafiglnda hipóceoc que 111110 )ustifasoe. (. ) ~ 
lntunem-JC CUI!ll'fl-sc:. Mcp, 130396. MAROJS VINICIIJS REIS 
BASTOS - JUIZ Fedcnl." 

96.0000171-S 
ALOOINO COLARES PANTOJA 
PA6621- &lcvaldo Lal ela C.... 

E>ct:qMo 1U1Z FEDERAL DA I' V ARA DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA 00 AMAPÁ 
"Visloo,CIC .•• 4 ·Üp<lflnt,com-.o>nolrl. 313 

do CódW>cle ,_Civi, ~ 1 REM:ssA DESTES AUTOS 
AO EGIIá:;Jo l1UBUNAL REGIONAL FErOAL DA I' REGIÃO. 
Pul>laquwo. '-«. Mq>, 13 0396 MARCUS VINlCli.JS REIS 
BASTOS - JI.U Fodcnl." 

AUTOS COM SINTENÇAS 

9S.~I 
TEREZINHA DE SÁ MAJtTINS 
AP006- Ebloon Amons da Sd...,. Thon 
FAZENDA NACIONAL 
SamucliWd Badlaya 
"V.., dC 4- Por IOdo c~-cem -.o 110 

1r1. 267, VI do Códll:l' ele Pm<aoo üvil, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO SEM JULGAMENTO 00 MFltlTO,daclaac:artnaa ele 
açioclo~( ... ) P R. I Mcp,l303.96 MARCUS VINICIUS 
REIS BASTOS· Jwz Fcclenl " 

~ FIOCIII 96 0000201-1 
Excqoc:a1c lNS1TTUTO BRASIWRC 00 MEIO AMBJENre 

E RECURSOS NA TIJR. \IS RENOVÁ VElS • 
IBAMA 

Procundor J05ê Anuollléa Vcmd Ca• abale 
ExAmac1o TATAYRA - INDÚSfRJA, COMERCIO, 

TRANSPORTE. SERVIÇO c REPRESENTAÇÃO 
"Vostos, de. Por lodo o cq:ooto, com CSIOO no art. 

267, VI do Códljpcle ~ Cnd, JULGO EXTINTO O PROCESSO 
SEM .IULGAMENTE> 00 MÉRITO, dada 1• carà>aa ele açio do 
Excqolallc. ( ) P R. I Mq>, 13 0396 MA.RCUS VINICIUS REIS 
BASTOS • J1.U Feder-al" 

TERMO DE ENCEI!.RAMENTO 

CCIIIimoiiCIOfQIGichCl>cOS 
penal.,... ~cledcspocbos. z--

Mac:apó.AP. I 1996 

MARCOS .\00 DE ARAGÃO 
cleSccr;IJna 

Tribunal Regionall:Ieitoral 

PAUTA DI; JULGAJ\IENJ'O 

PAUTA N" 03~ - .Elaborada nos 
lermos do Regimento Interno desta Cor e, ctennfito aos 
interessados dc.que. após decorridas 48 toriS (quarenta e 
oito) horas de pubticaçllo desta Pauta no Diário Ofici:ll do 
Estado. serll submetido a J~(n!O ot ses~5o do dia 
21.03.96. ou oa(s) subscqucnlc(s). os processos abaixo 
di.<cnmioados- • 
Proresso n• 033 Claut V Ano: 1-"5 
Autos de: RECURSO ELEITORAL 
R.wrnnte: NANCYTEREZINIIA DE OLIVEIRA 

FERREIRA 
RKorrido: JUizO ELEITORAL DA .1•zoNA 

CALÇOENE 
Assunto: DEDSÃO QUE DENECOL' PEDIDO DE 

ElvTREC.A DE TITULO EL/!ITORAL 
Rdator: Juiz DÓCúiS E~llNCELISTA 
Processo a• 043 - Class~ XI Ano: 1-"5 
Autos de: RECLA.MA Ç-1.0 
Rtdamante: GERALDO SOUSA ROCHA 
Rf'damado: JUÍZO ELEITORAL DA 9" ZONA -

FERREIRA COMES 
Assunto: ATO DE JUIZ QUE NECOL' PEDIDO DE 

TRANSFl!RiNCIA DE TfiT1LO 
ELE/TOR4L 

Relator: Jni& DÔGLAS EVANCELIS1A 
Seattaria Judiàária, em 13 de~· de 1-"6 

S~Bratti 
Seadáia Judiá ária 

!Tribunal Regional do 1~ 
H1 JUNTA DE COliiClliACAO E JOLGAMEN'l'O 

DE MACAPA 

EDITAL DE PRAÇA 
Pr~o de 20 (vinte) dias 

O Doutor CARLOS RENATO MONTIJS ALMEI
DA, Juiz do Trabalho, Presidente da H 
Ounta de Conciliação e Julgamento de Ma 
capá. -

FAZ SABER, a todos quanto o presente 
EDITAL virem, ou dele notícia tiverem, 
que no dia 24.04.96, às 12:15 horas , na 
sede desta Junta, na Av. Duque de Caxi
as, 116, Centro, será levado a público 
~regáo de venda e arrematação, a quem 
oferecer o maior lance, o bem penhorado 
nos autos do Processo no 1731 /93-lO JCJ 
/MCP, entre partes: ~A SANTJS DA CON 
CEIÇAO, Exequente, e CATTANI SIA TRANs= 
PORTE E TURISMO, Executada, .1 seguir 
!discriminado: "01 (UM) VEICULO UPO 0NI-

~
US, MARCA MERCEDES BENZ/OF 13~ 3, ANO/ 
ODELO 1987, CATEGORIA ALUGUEL COR AZUL 
HASSI 34405811080508, PLACA Oh 0238 EM 

REGULAR ESTADO DE CONSERVAÇAO E FUNCIO
~AMENTO, AVALIADO EM R$ 7.000,00 (SETE 

t L REAIS)"· 
Quem pretender arrematar o referido 
m, deverá comparecer no dia, hora e 

local acima mencionados, ficando ciente 
de que deverá garantir o lance com o s1 
nal correspondente a 20\ (vinte por ce~· 
to) de seu valor, e para que chegue ao 
=onhecirnento dos interessados , é passa
do o presente EDITAL, que será publica
do no Diário Oficial deste Estado e afi 
xado no lugar de costume, na sede de~tãl 
J~ta. Dado e passado nesta cida e de 
Macapá, Estado do Amapá, aos oito dias 
do mês de março do ano de mi~uo cen-_ 
tos e noventa e seis . Eu . ( O DE 
LEMOS MESQUI A), Auxili r di ia o, 
datilografe E eu, 
(MANOEL VI Diretor de Se-

IDA 

11 JUl\'TA DE COllCiliAÇÃO E JT'LJAl.:E:1TO D~ 
:;.A CAPÁ 

EDI'i'AL DE l'OTIFICAÇÃO 
Pra~o de oito (08) dias 

Pelo presente EDIT'.I, FICA rOTIFICA
DO O Sr. C UlLOS DIAS DOS SAr!TOS, atual 
mente em l~~~r incerto e não sabido,r~ 
clzmado nos autos do ?ROCESSO :•a JCJ -
f'CP-1807/95, por J C\'!1'.\ COSTA 'lACI~ 1 

P?.ra ciê. cia dr-. s:::·"'~ÇA:.'.1:TE O EXPOS
TO :S ~!AIS O ~UE DOS AT-TCS CO:'STE, DEGl, 
DE ;. 1 ~ JCZ DE !iACAPÁ, À u;;.vmiTDADE , 
DEC- A..,I,R A INGC"1':IT~:::u I:' JPS~IÇA DO 
TR \:BAL!-!0 Qt' A ::'0 AO 7P O DE RECO:!' :'I -
~· ::'C r!: r;ss s LT" r: '...-q p·:oc!m~=rrE !1L 
7/~.~f~ ~ .:~ :r~::;L-: ·\ÇJ .. C AJ UIZ:U>.\. n~,..~ c.TCVI'·1

.':. 

::,; ',\ ··:,CIEL CC"::'"'A :::c'l!CS - us DOS 
S ~·-;;os, CC. ::::!:·!,''DC ES:'E A PA'}AR AQUELA 
C ~uE <'R •-c--,·no T"' FT-"'Ç~C ":'' S, 
~-1··.:, P~R c~'_r.;.r.c ~ TÍ~;.õ ~3 .AVISO H/ 

:Prl\'!01 ?tRIAS PRCPCRCIC'::.rs , -·AIS 1/~ 
13a S.uJ:r:c P~C"DORCIO"'Al ::•· :CDC O P'S
J!u·:c T t·. '.: ··:x,, l!UL::'A "1:( Ji.'l'"'ASO t~C 
p;,t;J.!•-:r·:-c IAS v:::R'EAS RE JC: SCRTA!'; , FtRI. 
AS S!"'T'LES :·.us 1/3, J'" ' OS E CO:u!EÇXO/ 
r.:o~-ETÁRIA. cc· c TRl ·siTO E'' JT.T!·~:,DO , 
A -a::;c- ::.·:.L!, D3'':: Á 1.:-'CT':? E I:.Ul BAW 
··A C:'PS OC R3C- 2-.~ "~~ 3 A C~"~::TARIA 
:.;.::'!E ::;xn:I'I!'l Ct·~- J.. DA PE:'::El'!: DECISXC 
AO II:SS E ~ DRT. :FD, ··os T-:EJCS DA 
PTT"LA1'E!'1'AÇÃ0 . Custes pelo recl"'J!ladO no 
valor de R$20, o, ca lculadas sobre o 
valor arbi trad de R$l.OOO,OO . CI~'TE C 

J~UE-SE O ]EV'i:t. 
11 JCJ DE !.:~_capá, E!l:l 

onze de 996. /eaf 

V!'-'IR; ""AÇ'.-\'1::A 
Diretor de Secretaria 

.rc-;r:acap:Í 

Tribunal de Justiça do Estado 

CONSELHO SUPERIOR DOS JUI1.ADOS 
ESPECIAIS 

PORTARIA N• 005196 · CONS. SUPERIOR 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do CONSELHO SUPERIOR 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS, no uso das atnbwções 
que lhe confere o disposto no Parigrafo Úruoo do art. 4", 
e art. s· da Lei n• 0251, de 22 de dezembro de 1995 
regulamentados pela Resolução n• 001/96, de 18 de janem; 
de 1996, 

CoDJidenmdo o que restou decidido na sessão 
rcaltzada nesta data, que acolheu a propos1çio da Juiza 
de Direito Coordenadon do Juludo Central Clvd e 
Criminal da Comarca de Matap,, 

RESOLVE: 



Macapá, 15.03.96 

DESIG NAR os acadêmicos Jorge José Anaice da 
Silva, Yolnnda Corrêa dos Santos, Carmen Regina 
Garrt t Barbosa, Rita P inheiro Macedo, Lindoval 
Queiroz Alcantarn, Rosinei do Silva Facundes, 
Neuzelita GalviioJ~!lbelo, Guilherme J arbas Barbosa 
de San tana, Jorge Carlos Lustosa J acobina, Márcia 
Rosane Silva Ghammachi, Edilson Cabral Tork, 
Francisco Fabiano Dias de Andrade, Gerônimo Acácio 

. da Silva, Aguinelo Galeno Cardoso, Élida Maria 
Almeida Lima, Reinaldo J osé Teixeira Gonçalves, 
Olavó dos Santos Almeida, Edward Santo• Juarez, 
J osé Vicente Rocha de Andrade, Manoel Darcirnar 
Gonçalves Barbosa, Maria do Céu da Silva e Souza, 
Carmozina Tavure• Lima, Ivana Maria Paula de 
Miranda Figueiredo, Sebastião de Nazaré da Silva, 
Clilio Roberto dr Olivrira Monteiro, Simei Natercia 
dos Sa ntos Souza, Sérgio Leihlo da Con~eição, Maria 
Cristina d o Amaral Solo Da!'ha, •Jaguarecê J osé 
Amoras Collares, Márcia Tourinho Braga, Dáqueo 
Costa Ribeiro, Daniel Belo Tavares, Luigino Amorim 
Moro, Ewaldo Victorino Nunes Filho, Patricia 
Porpino Nunes, José Wenceslau Ferreira Rosa e 
Suzane Cristina Dí:ts Alcântara, para atuarem .como 
Concil iadores no Juizado Espcciol Cível Descentralizado
CEAP, a partir desta data. 

Publique-se e registre-se. 
Gab inete da Presidência, r m 04 de março de i996 

Dcs. MÁRIO G'TD~UEIROZ 
~;ett:m-~ 

CONSELHO SUPERIOR DOS JUIZADOS 
ESPECL\IS 

·ERRATA 

· Na Portaria n• 0041% - Cons. Superior, 

publicada no Diilrio Oficial do Estado de 29.02.96, pág.l5. 
Onde se lê: 

GILSENETE DA COSTA ROCHA 
Leia-se: 

G.ELCINETE DA COSTA ROCHA 

Macapá-AP, 08 d~ março de· 1996. 

Correeedorta-Geral de JusuÇa 
PORTARIA 1'/" OI 11196-S.C. 

O Desembargador GJLBERTO DE PAUU. PINJIEIRO, Vice
Presidente/Corregedor-Geral da Justi~ do Eslado do ~ no uso 
de ~ auibuições legais e tendo em viata o contido no PA 0° 

O t 538/95-SC. 
RESOLVE: 
CANCELAR a LICENÇA-ESPEeJAL PR.ÍlMIO POR 

ASSIDUIDADE. da "serventuária MARIA DE FA17A1A 
NASaMENTO GAA1A, AUXiliar Judiciário do Quadro de Pessoal 
'Permanente da Justi~ do Estado do Amapá. 1018da na Varn do 
Tribunal do Júri da Comarca de Macapá. concedida atnlvts da 
Portllria n' 0059/96-SC., a ser UBUfruida oportunamente. 

Publique-se. Registre-se. D~-s " ncia e cwn -se. 
GABJNETE DO CORRE DOR, em 07 de arço de 1996. 

PCIRTARIA N" 0112/96-S.C. 
O Desembargador GJLBERTO DE PAUU. PJNJIE/RO, Vice

Presidenlt/Corregedor-Geral da Justiça do Eslado do Amapá. no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no PA n° 
O 1625/96-SC. 

RESOLVE: 
Ol'lCIALJZAR a UCENÇA PARA 17/ATAllíENfO DE 

SAÚDE. homologada pelo Deparuunento M!dico deste E.Triburnll. 
u.:.ufluhhs no pcrlodo de 06 a 10 de feVereiro do corrente ano. pelo 
servenl)léria ANT{)NfA DA SILVA MONTENEGRO, Auxiliar 
Judiciário do Quadro de Pessoal Permaneruc da Justiça do Distrito 
Federal. à disposição dista Egrégia Corte, Jolada no Juizado Clvel 
Descrnttalizlldo, ínstalado no CEAP, nos tennos do artigo 240, da Lei 
Estadual n' 0066193. 

Publique-se. Regism-se 
GABJNETE DO CO 

Correeedorta-Geral de JusUça 
PORTARIA N" 0121/96-S.C. 

O Descmbargndor GILBERTO DE PAULA PINHEIRO, Vice
Presidente/Corregedor-Geral da Jusúça do Estado do Amapá. no uso 
das etribuições que lhe do conferidas pelo artigo 30, inciso Vll, do 
Regimento lnlemo do Tribunal. 

R ESO LVE : 
REMOVER, por conveniência do serviço, o serventuário J OSÉ 

ALVARO MADUREIRA MODESTO, Ttcnico Judiciário do Quadro 
de P.!ssool Pennanente da Justiça do Distrito Federal. à disposição 
desta Êgrégia Corte, da I' Varn Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá, para a t• Varn Criminal da mesma Comarca. a 
partir , do dia 13 de mar;o do corrente ano, pata preencher vau 

\ 

DIÁRIO OFICIAL 

leixBda J4. mnoçllo de ANA LÚCIA VASCONCELOS CORRU 

Publique-oe. RegiStre-!•· 0!- ciência e se. 
GABINETE DO CO EDOR, em 12 março de 19%. 

. UJ 
D<stm~argador GILB ~\:o 

. Vic~Prtsidt.ntt!Corrt tdo,..<;tml 
dt Jwti~e>-T.'JJ' 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 
• PORTARIA N" 0122196-S.C. 

O Desembargador GILBERTO DI!: PAULA PINHEIRO, Vice
Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá. no wo 
·de suas atribuições legaiB e tendo em VÚ;ta o contido no PA n' 
01641/96-SC. 

RESOLVE: , 
AUTORIZAR o gozo da Licença Compensatória do Recesso 

Forense. relativo ao exerdcio de 1995. pela serventumia MARIA DE 
NAZARE GUEDES C02LHO, Técnico Judiciário do Quadro de 
Pessoal Permanente da Justiça do Ealado do Amapá. lotada na 3' VD!ll 
de Familia. órfi!oa e SucessOes da Comarca de Macapá, a ser 
usufiulda no perlodo de 19 de j de julho do corrente ano. 

Publique-se. Registre-se. -se ciên e cum -se. 
GABINETK DO CO GEDOR, em t3 d arço de 19%. 

PINHI!IRO 

PORTARIA N" 0123196-S.C. 
O Desembargedor GILBERTO DE PAUU. PINJIE/RO, Vice

Pre!iden!e/Corregedor-Geral da Jtl.úça do Estado do Amapá. no uso 
de suas otribuiçOes JegaiB e tendÓ em vista o contido no PA n' 
) \642/96-SC. 

RESOLVE: 
OJ'lCJALJZAR a UCENÇA PARA 17/ATAllfENTO DE 

~AÚDE, homologada pelo Depanmnento Mldico deste E.Tribwull. 
JSUfruida no periodo de 23 de fevereiro a 05 de março do corrlll\le 
mo, pela serventuária JI1A.RIA DO SOCORRO BARJIOSA DA 
SJLVA, Oficial de Justiça-Avaliador do Q o de Peuoal 
>ermanente da Justiça do Estado do Amapá. I ná ·,. V11n1 de 
'anúlia. Órfilos e Sucessões da Comarca de Macap~ nos termos do 
rtigo 240, da Lei Esladual n• 0066/93. 

Publique-se. Registre-se. Ó!-s a e cumpra-se. 
GABINE1'E DO CORREG. OR, em 13 de março 

Corregedoria-Geral de J usUç:o 
PORTARIA N"~124/96-S.C. 

·o Desembargador GILBERTO DE PAULA PINHEIRO, Vice
Presidente/Corregedor-Geral da JutJ~ do Estado do Amapá, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vibta o Contido no PA n° 
0164SI96-SC. 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o gozo da Licença Comperu~otóna do Recesso 

Forense, relativo ao exerdcio de 1995, pela serventuária RILOA DA 
GRAÇA LOBA TO, Contador do Quadro de Pessoal Permanen!Jo da 
Justiça do Estado do Amapá. lotada. na Vara Única da Comarca de 
Amapâ. a ser usufiulda no periodo de J9,dc junho a OI de julho do 
corrente ano. ~ 

Publique-se. Registre-se. Dê- ... ·a e cum -se. 
GABINETE DO CORR P:OOR, em t3 arço de 1996. 

Conegedorin-Geral de Justiça 
PORTARIA N" 0125196-S.C. 

O Desembargador GILBERTO DE PAULA PINHEIRO. Vice
Presidente/Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá. no uso 
das otribuiçOes que the silo conferidas pelo rut. 30, inciso 11, do 
Regimento ht!emo do TribWlal. . 

Considerando a necessidade de im.plantaçi\o imediBla do Sistema 
de ExecuçOes Penais. objetivando ogilizar o ll<ompanhamento do 
cumprimento de penas; 

Considerando que a imptanta;oo evitar:\ prejuizo à<Jueles 
apenados que já cumpriram penas e ,,., foram sol los; 

Considerando. finalmente. que para esta iril.plaruação é necessário 
o cadast.nlrtlcnto de todos os feilos existentes na Vara de Execuções 
Penais. visando alimentar o Sistema Gerencial de Execuç§() Penal· 
EXECPEN. 

R ESOLVE: 
1- Constituir Comiss~o intcgn>da pelos servidores JOSE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA. Dim or da Stcmaria da 
Corrtgtdon·a-Gt ral rlt lwli{a, MÁRIO ROBERTO 
COUTINI:lO VJANNA, Coorti<nador dt lnformtilica t 
JULCJCL~IA MAR! LIA NERY DE CASTRO, Progmmadora, 
parn sob a presidência. do primeiro e supervisão d~ segundo, 
proceder o cadastrarnenlo de todos os feitos ·existentes na Vara de 
ExecuçOts Penais do Estado do Amapá. obedecendo o critério 
adotado parn implantaçilo do sistema . 

11· Es!abelecer que a Comiss!o deverá ser instal:lda no dia 18 do 
corrente mês e ano. às 07:30 horas, devtndo concluir os trabalhos 

. no prnzo de 30 (trinta) dias impreterivelmente. 
· 111-Designar para execuçâo dos trabalhos de cadastramento e 
recadastrninento os seguintes servidores: H~LlDA CORDEIRO 
PRNNAFORT, ROBERTO COELJ-10 MESQUITA, 
WELLISON LUIS SANTOS DA SILVA, AORJA MARCELI 
CASTRO PENAFORT, ·SERGIO LUIZ DOS SANTOS e 
IRENJCE DARRETO DA SILVA. 

tV .Qs trabalhos ser'W executados de segunda a se>.1a-feirn. em 02 
(dois) turnos de 06:00 noras cada. a partir das 07:30 horas. 
confonne Escala que se segue: 

Das 07:30 as JJ:JO horas: 
- HÉLJDA CORDEIRO PENNAFORT 
- WELLISON LUÍS SANTOS DA SU. VA 
- ÁDRIA MARCB.J CASTRO PENAFORT 
Das IJ:JO As 19:30 horas: 
- RODERTO COELHO MESQUITA 
- SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS 
- tRENICE DARRETO DA SJLV !>: . 
V- Deteltninar que o Chefe de SecretBria, seu substitlllo legal e _o. 

Operador de Teltninol de Complllr.dor pennaneçam na Secretana 
durante todo o periodo de oxecuçilo dos t.ralmlhoo de cadastrarne~ 
e recadaBtrameruo. 

Publiqw:-se. Regislre-oe. 0.!
GABJNETE DO CORRE 

SF.CÇ..\0 ÍJNICA 

ATA DA 1 s· SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Às onze horas e cinquenJa e sete minutos do 
dia cinco de março de 1996, foi aberta a sessão. presentes os 
Excelentissimos Senhores DesembaJEadorcs Gilberto 
Pinheiro (Presidente), Dõglas Evangelista, McUo Castro, Luiz 
Carlos, Carmo Antônio, o Excelentissimo Senhor Juiz 
Convocado RaiJmmdo Vnles e, o Procurador de Justiça Dr. 
Márcio Augusto t\lves. 

Depois de lida e apro,·ada a Ata da 3 1' 
Sessão Ordinária, fomm julgados os seguintes processos: 

HAB EAS CORPI.:S N" 240/96 - Caplfat 
Relator: DF.S. CARMO ANTÓ;"-~JO 
Impetrante: 
Paciente: 
Aut Coatora: 

Decisão: 

SANDRO MODESTO DA SILVA\i;• 
PAULO MARTINS SILVA 
jUIZ DF. DIRElTO DA \ 'ARA DO 
TRIBUNAL DO J URI DA COMARCA 
DEMACAI'Á 
"A Secção Únl<a do Egrót:lo Tribunal de 

Ju$1lça do Estado do Amapá, por 
unanimidade, ronh<uu e denegou a 
ordem de Habeas Corpus, no• termos do 
voro proferido pr lo Relator". 

HABEAS CORPUS N" 241196 -Caphal 
Relator. DES. CARMO ANTÔNIO 
Impetrantes: 

Paciente: 
Aul. Coatora: 
\ 

DccLsão: 

CALEil GARCIA MEDEIROS 
LOURIVAL QUEIROZ ALCÀ'ITARA 
Jo;\o IJENRIQl'E RAJOL MOLLER 
JUIZ DE DIREITO DA 3" VARA 
CRIMiNAL DA COMARCA UE 

MACAP Á . """ 
"A Sroção Un!ca do Egrégio Toibunal de 
Jui'llça do Emdo do Amapá, por 
·unanimidade, ronhoctu do Habeas Corpus 
c por n'oalorla con~d•u a ord•m. nos 
lermos dos volos proferidos, vetÍd do o 
Juiz Convocado Raimundo Vales que\ 
drnrgava a ordem". . 

HABEAS CORPliS N' 242/96 - Capha l 
Relator: DES. MELLO CASTRO 
Impetrantes: 

Paciente: 
Aut. Coatora: 

Decisão: 

CHARLLES SALES BORDALO 
1\-L>\liRO XAVIER DE BARROS 
EDISON COS~Ú; ViEIRA LOBA TO 
JIJIZ DE DIREITO DA · 1' VARA 
CRIMINAl. DA COMARCA DE 
MACA PÁ 
•A Sroção Única do Egrrglo Tr ibunal de 
Justlç:. do ' Estado do Amapá, por 
unanlmld>dt, ronhtteu do Ha beas 
CorJIUS, • por maioria denegou a ordem, 
vencido o Destmbargador · Dôglas 
EvangcllsL1 que roncedta o·~ 

HABEAS CORPUS N' 244/96 - Capita l 
R~lator: DES. CARMO A!'ITÓNIO 
!mpctmnte: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA 
Paciente: RAIDI CONCEIÇÃO l'EREIRA DE 

LIMA RII!EIRO 
Aut. Coatora: J UÍZA DE DIREITO DA 3' VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPÁ 

Decisão: "A Sroção Úolea do Egrrglo Tribuna l de 
J ustiça do Estado do AnL1pá. por 
unanimldadr, conhec-eu t concedeu a 
ordem de Habeas Corpus, nos lermos dos 
votos pr~fcrldos·. 

MANDADO DE SEGURAJiõÇA N' 105/9~- Capital 
Relator. JÜIZ CONV. J OÃO BRA Til 
Impetrante: MANOEL DE SOUZA E OUTROS 
Advogado: PAULO J OSÉ DA SILVA RAMOS 
lnfonnanle: JUIZ DE DIREITO DA 2'VARA CÍVEL 

E DE FAZENDA PÚBLICA DA 
COJ\oiARCA DE MACA!' Á. 

Deeisão: "A Secção Única do Egrrglo Tribunal de 
Justiça do Esmdo do Amapá, por 
un>nlmtdade, niio ronhoctu do 
"'maudamus", julgando cX1lnlo o "'vrit'\ 
scm j ulgamenlo do mrrllo, nos lermos dos 
''otos proftrldos'\ 

EMBARGOS INFRJNGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL 

Relator: 
Revisor: 
Embargante: 
Embargado: 
Advogada: 
Dedsão: 

N' 100/93 - Capital . 
DES. LUI1. CARI..OS 
DES. CARMO ANTÔNIO 
O MINISTÉRIÓ PÚBLICO 
D. F. P. (repr. por sua geoltora N.F.P) 
FILOIIIENASILVA VALENTE 

· "'Após o voto do rrbtor qur IH'g:!Ya 

provimento, pediu vista o n vlsor. 
Adbntou o seu voto o Dos. Gilberto 
Plnbolro, que dava provltue~~to aos 
Embargos, devendo ser lbduldo na 
próxima sessllo". 

6 



Maca á, 15 03.96 

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO dVEL 

Rewlor 
ReYJsor 
Embargante 
Embargado 

Advogada 

N' ll~/93 - Capital 
DES. GILBERTO PINHEIRO 
DES. LUIZ CARLOS 
O MINISTÉRIO PÚBLICO 
M. ,J. M. S. (r•pr. por sua gt'DIIorn E. M 
~. assistida por MARIA DAL\' 
MONTEIRO DE SOUZA) 
IIF.LOÍSA IIELEI\A 
MF:NEZES {Dt!r. Público) 

FURTA L 

• A pôr o voto do relator que d3va 
provimento aos Fmbargos, e do rfYisor 
que lmprovla, pediu vlrla o Des. Carmo 
Antônio, devtndo nr Incluído na próxima 
nulo". 

Nada mrus h3vcndo, fo1 encerrada a se>'ãO 
~ quatorze horoiS e dezessete IDU1U!05 

Eu~-""1\·B•I'. MARIA CRJSTI.\NE 
PASSOS T. SILVA. Dtretom da S<erel.lllJ da Secção t:mcJ 
desle Egreg10 Tnbunal de Jusuça, f,,vrel a presente ATA, qu~ 
depoiS de hda e apcovadJ, sera , ubscnla e assmoda ptlo 

D<sembargador PreSJdent~J 

Dos. GILBERTO LA. PINHEIRO 
Pre•ldeot• da ·I'C'~ o l 'nlca 

srcc.\oí!I. ICA 

Habeas Corpu1 n• 246/96 - Capital 
Orlgrnt: Jl.Í:l.O DE DIR~:110 DA \'ARA DF 

EXHTÇÕES PFIIIAIS DA CO't1ARC'A IH 

lmptlranl•: 
Padtnlt: 

\1-\CAPÁ 
JAI'IE DOS SA1'õTOS PIC'ANÇO (Ad>.) 
ALEXM'DRE MAG'iO DA SI L\',\ 
SOARES e JOSÉ J,l •IZ. CARDOSO ALFAIA 

Aul. Coarorn: JliZ DF OlRFITO 0 .\ VARA DF 
EXECtÇÕES PENAI~ DA CO"\RC".\ Dl 
\lACt\P1\ 

Rrlator DFS. DOGLAS FVA.I\GFLISTA 

Df:SPACHO 

A ~ustre ad\Oj!.tda. JA.'õE DOS S\,'\ ro.s 
PICAJI,ÇO. unpttrou ordem de Habe:u Corpw hhcr.tono en; ~ 

favor de ALEX.\....,DRE '\IAG:'!O DA SILVA SOAR F\ t .JOSF ' 
LUIZ CARDOSO ALFAJA. aponlo111do c<>mo auronoad• ~"·''''IJ 
a M Ma JwZJ de Due11o da Vara d~ Exccuçõ~s Pena.s dJ l'oma~ca 
de Macapa. JJra Sl n .A SIMO:"IiE RAMOS, alet!ando que 0> 

paclcnle!' e.'tckt :-<'lfrencill corutrangsmento d~al em ~" cb.rclfl' de 
11. 111 e ficar, sob J 3(U>açjo de pranca do tiJCIIO capllu!Jdo no an 
3~5. d<• ·C<l<hgo P~n.~ ~lllilar, p-..1SIO que o auto de pn,ã,1 em 
OrtjU.m!e encontra->< ~evado -de milidades, unp<l>Siblhtand,, a 
pem1ant.>tKl~ do:; pactcnt~ na p~o. por ser \'lsi\:eJ o cerccu o ao 
dtte>IO de hberdade 

Fllldlmentc, requereu a conce:.,:io do ordem. 
lunUldllllcnle, ordcnm1do-se a exptd!çllo do comptlt:nte Alvara de 
Sulnuu do> pat~cnte• 

lWllou documcniO> de tls 101 li 

Antes de despachar o pedldo de lurumu, 
reqm.<JleJ as U1formações da autondadc md1g1lada coo~l1•ro. 
pruneJramente a Dou tom Stela S1mone Ramos (o, 4Rl c. 
~lc=nonnente, ao \1M JUIZ Aud!!or, qne se encoutro11n "' o, 
53m 

Com a an8.hse perfunctona dos autos. v~nfi~o:C" 
que a antondade comurucou a pn.«lo dos paCiente< nos seus 
familiares, a:..un corno, nos termos do art. 24Q, do Cod!go de 
Processo Penal Militar, mdefiro o ped!do de hmmar 

Agnlvantc 

Advogados 

Dê-se VISta a Doula Procuradona do Jusbço 

Comwúque-se 

Apos, conclusos 

Macapá, 12 de março de 1096 

DES. DÓGLAS EVANGELISTA" 
Rtbror 

CMURAÚNICA 

AGRAVO !'I' 093/96 - C APIT.\L 

i:!'STITL'TO DE PREVIDÊNC'IA DO 
ESTADO DO A.\fAP,\- IPEAP 
Drs JOSEIJTO SOl;lA DAS CHAGAS 
e GIRLENE FREITAS DE ALMEIDA 
MJNJSTERJO PÚBLICO DO ESTADO 
DOAM.AP.-i. 

DESPACHO 

DIÁRIO OFICIAL 

' lntune-'e o At!Javante a assmar o J<J<: W"lento de tls ()~ 

requrnmrnto 
,\ p-..''· cb 
\IH~aptl 141•3 ~. 
lal [),·~ II0\11.f)(l .-\ !.\R\! '1!· \IFI I.O • \STRn

RdJt,.c 

Varas e Secretarias 
do Interior 

< I 

COI ltii<C.A DE f:>ANTAN.'\ 
JUIZO DA t VAAA CIVEL E OA FAZENDA PUBLICI 
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PUBLICAÇÕES DIVERSAS 

EXIRAVIO llB !lOTAS YISCAIS . 

A Firma lt.P. AKAOJO ROORIGUES CCC: 23. 069. 354/0001-98 

Escr i çáb Estad\141 n2 03. 004702- 7 Estabel eci da Rua Sa.! 

vedor Oinlz, 1439 , ~nica o Ext r av io e ~otas Fh

cals Série B-1 N2 0001 à 0250. 

Santana-AP,l4 de 11 1rço de 1996 . 

TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ SIA -1ELEAMAPÁ 
CGC N" 05.965 421/0(M)I-70 
AVISO AOS ACIONISTAS 

Comunzcamos que encontram-se ã d1spos•ç!o dos senhores 
ac1omstas. na sede socml da Companhm os documentos a que sei 
refere o Arr 111. da Lco n" 6.404n 6. rcla!JVOS a) ex~rclc•o soc1al 
:ncerrado em J I de detcmbro de 1995 

M:l(3pa. 14 de março de 1996 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇ..iO 

CAPÍTUW I 
DA C<lo1POS1ÇÃO E DAS COMPE:TIN::IAS 

ART. l t - A Comissão Estadual de ~rego, im·· 
ti tuida oelo decreto 0259. de 12 c .c m:u-ço de 
1995, é un órgiio constituÍdo :;x>r repre>;entll!:! 
tes Llos governos Federal , Estadual e 11-micl
pal, ermrelladOrP.S e trabal'ladores do Est&do 

l~ ~. com cornoosiçâo trioartite e ~it~ 
rio, de caráter pennanente e _delibera~ivo , 
que consubstancia a partici~ao de socl eda
de orga'li?.ada na aàninistraçao do prograna 
SINE no Estado do Mlapá, conforme estallelec!_ 
do na resolLK;oo n~ 063 de 28.07.~4, modific~ 
da nos tennos da i'lClusa resoluçao n2 080 de 
19 de abril de 1995 do Conselho Deliberativo 
d< Fundo de ~ro ao Trabalhador /COOEFAT. 

~o Úúco - A Comissão E~tadual de Em-
prego e instancia superior a m ve1 estru:lual , 
estando a ela vinculada as Comissoes I'Unici
;>ais , salvo decisões cont rári <~ do Mlb/COOE-
FAT. 

ART.22 - A Ccmissào Es~".dual de ~rogo ter? 
a seguinte constituição: 

I- Un reoresentante da Secret?r ia de 
~~tado õo Traba lho e Cidadania/SETRACl-GEA: 

n - Un represe'ltante do Ministér io do 
Trabalho/Delegacia Regjonal do Trabalho 
-D . R . ~/AP. . 

III- Un reorese:1tMte do 11-l'licioio de 
Mac~;/P.M.M. - _ 

IV- Un representante da Fed~>ra.:;ao c'os 
Trabalhac'ores da Agricul tur<> - FETAGRI - . 

v- Un representR'lte da Central ll•üca 
dos 1'mbalhadores - C. U ...T . _ 

VI- Un repres;;ntante d~< F'ederaç1:12 dos 
Trah:tl'"''ldores da lndustrias cb ConstrLK;:JO Ci 
vi 1 € ao 1-k:lhi Uiorio do Est~do do MlE'p.-1/~ 
C~WA . _ 

VII- Un re'Jresentante da Federaçao das 
lqa\,stria~ do Estaco do Amapá/F'lAP. _ 

VIII- Un reorosentante da Fecerac;ao do 
Cur · rc i do Estado do AmaPá - FE':A?. 

IX- Un reoresent?ntn d:~ Associação Co 
rrx-l"('Lu e Industrial do Nr.'li>á/ACIA. -

~o 1 • - As entidades que c~ a ~ 
M s: ,. Es d.>al de Eiri:Jrego indicamo seus ~ 
f'"' ,ntJflt• c respect~voo S~f?lentes. 
Parágrafo 2!1 - O S~-AP sern con::o:idado <> 
o'lrticioar àa;; reunioes da Comissao Estaclual 
norém s"<ll di n· i to a voto . 

ART .3~ - A Ccxnissão Esta<'! ~a! d<;! Eirl:lrego terá 
_,. Jtrutura a<ininistr'ativa consti tuic.'a <l<l 

uma P~sidência e de uma Sec~taria Executi-

va ~ óe no minimo de seis(06) e no máximo de 
Ollinze( 15) ITY'mbros . 

Parágra.ro 1!1 - c.mer:l ao Govel"10 Es
tadual e 1-tuW' pàl designar os seus reSJ?CCli 
vos n';JreSPntant"s . !imi tMdo a un por orgac. 
qu" at1e com a questao do emprego . 

Parágraro 22 - Ao Ministério tlo 'T'ra
bal t. , rcor•" ""'lt c'luc Governo Federal, caberá 
una .repre•~ ot...çào em nivel Estadual e ao Go
verno Estadual t.rna representação em nivel lll.l 

nicioal . -
~o 3! - O mandato de cadn re-

prcsent-.antf' , de tres(03) anos, ~nniticla 
una recundugii<- - _ 

Paragrafo 4• - As institutçoes, 1n
c ll.l!3ive as financeiras que interagirem can 
ns Canissões, poderão participar das reu-
niões, se convidadas, sendo-lhes facultado 
manifestar-se sobre os assuntos <lbordados , 

-n •. -n~n>tMto, ter c:'.irei to a voto. 

ART ,4!1 - A Presidência da Caníssão será exer 
cida em Sistema de rodizio , entre as banca= 
das do governo , do!'< trabalhadores e dos cm
prcg~dGres tendo o mandato c.'o Presidente a 
duração de do? .e( 12) l!l"ses c vedac:a a recon
dução por oerlodo consecutivo. 

Parágrafo 1• - A eleição do Presiden 
t~ ocor rerá por maioria sim?les de votos dos 
i'ltcgrantes da Comissão. 

Parágraf'o 2• - .Ein suas ausência'> ou 
irroedimentos eventuais , o Presidente da Co
missão ~rá substituido automaticanente, oor 
seu SUPlente . 

Parágrafo 3!1 - No caP.o de vacÂncie 
dn Presidência, será eleito un novo Presiden 
te d•mtre os ment>ros representativos da mes= 
!Tl!' b:mcada, de confonnidade com o caput des
te artigo . 

ART. 52 -~tirá a Comissão: 
a)- Aorovar seu Regimento Interno , ob

servando paro tal fim os critérios da resolu 
çÀ< 080/Mlb - COOEFAT. -

h2- Homologar o Regimento Interno das 
Canissoes M.tnicieais de ~rego , quando a se 
tratar de Comissao Estadual . 

c )- Propor aos órgiíos do Sistema Nacio
nal de Eirl:lrego-SINE, com base em relatÓrio 
técnicos, medidas efetiva<> que minimi'zem os 
efeitos negativos dos ciclos econômicos e do 
deserrprego estrutural sobre -:> mercado de ti!! 
balho-

d)- Articular-se com instituições OÚbli 
cas e orivadas , inclusive acAdêmicas e cte 
!"Csauisa, com vistas a obtenç~ de subsidios 

• 0/il'a aorimoroo1ento e orientacao de suas n-

7 



I 

' Macapá, 15.03.96 

çÕes relativas aos Programas de Geração de . 
renda ; · 

e)= Art icular-se com instituiçÕes e or
ganizaçoes envolvidas no Programa de Geraçao 
çle Fmpr;:go e Renda, visando a .integração de 
:.;uas açoes ; 

f)- Promover o int ercâmbio de informa
çÕes com ou tras Comissões.Estaduais , · e ~u~i
cioais de Fmorego , ob jetivando não apenas a 
integração do sist ema , mas também a obtenção 
de dados orientadores cte suas ações ; 

g)- Formular diretr izes especificas so
bre a atuação do Sistema Naci onal de Fmore
go , em consonância com aquelas definidas· pe-
lo ~1'lb/CODEFAT . . 

h)- Propor a l ocaçii.o de recursos, por á 
rea de atuação , quando da e l ãboração do Pla= 
no de Tr aha.lho pelo Sistema Naci onal de Em
prego no âmbito cor~spondente ; 

i)- Proceder a.o acompanh8mento da utili 
zaçiío dos recursos alocados• media'lte convê=· 
nio ao Sistemo~ Nacional de Emprego e ao Pro
grama de Geraçiío ele Renda, no que se refere 
ao cumorimento dos critérios de natureza téc 
nica, definidos pelo ~ffi)/CODEFAT. -

j )- Pnrticipar da elaboração "do Plano 
de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego, 
no âmbito de sua competência, para que seja 
submetido a aprovação do l·fl'b/CODEFA1' . 

1 ) -'c Homologar o Plano de 'fr3balho aore- · 
ciado ·cela Comissão 1-l..mici pal de Emprego·, in 
teerando-o ao Plano .d~. Trab8.lho do Sistema 
Naciona l de Fmprego Estadual . 

m)- Aca npanhar o Plano de ·rrabalho . do 
Sistema Nacional de Emprego e do Programa de 
Geração de Fmprego e Renda; 

n)- Propor a Coordenação Es tadua l do SI 
NE, a reformulação das" atividades metas esta 
b~lec id;;s no Plano de t r 3balho, quando nece~ 
sario ; 

o)- Prepor" medidas oara o aperfei çoamen 
to"do Sistema Nacional de Emprego e do Pro= 
grama de Geração de Emprego e Renda . 

. , p)- Ex;Jil1inar em primei ra ins tância , o 
RelatÓrio de Atividades , apresentado pelo 

· Sistema Nacional tle Fmprego ; 
q)...: Cr iar Gruoo de Apoio Pernlé'.nente-«1\P, 

com po~ição triparti te e paritária , em , i 
gual numero de reoresent<mtes de traba.lhado
res , 9os effiPrP.gadores e do governo, o qual 
'JOdera , a seu criterio , cons titui r s ubgruoos 
·temáti cos, temoorárior; ou oermanen tes de a
cordo com as necessidades especificas ; 

r )- Subsidiar , quando solicitada, as de 
liber ações do Conselho Deliberat ivo do ~1lndo 
de hnparo ao 1'raba.lhador -CODEFAT . 

s )- Encaminhar, aoós· avaliação , as- di
versas instituiçÕes f in<>nce i ras , projetos pa 

· ra obtenção de apoio credi ti cio ; 
1 

-

t)- Receber e ana.li sar, sobre os ~soec
tos quqntitativos e qualitativos , os relató
rios ~c acomoa~,amentà dos projetos financia . 
dos cem os recursos do F"AT. -

u)- Élabor<>r relatÓrios sobre 8 an~lise 
:orec~did.a , encaáünhar"Jdo1os , n2 caso das C:o
mi ssoes ~~nici oais, as Comissocs Estaduai s, 
que consol i darão os dados, inclusive aqueles 
relativos a sua área .de atuação para_ envio 
ao I•1'lb / CODEFAT . 

v)- Acompanhar de forma contim:a o,; oro 
jetos em and;~mento nas respectivas areas · de 
atuação ; 

x)- Ar ticular-se com. enti dade de form<>
ção profissional em geral , inclusive ap esc2 
las técnicas , sindicato da peauen-:1 2 micro
empresa e demais enti dades representativns 
de e meregados , ~a . busc~ de parceria na guall 
fic2.çao , assi stenci a tec'liCiJ e os benefici os 
l:ie financiamentos com recursos do FA'l' e nas 
demais açÕes que se fizerem n-::cessári as ; 

z)- Indicar ~s áreas e setores priori tá 
:rios para a locação de recut·sos no âmtii t o elo 
Program.?. de O=r?.ção de Éinprego e Renda . 

,Parágrafo 12 - t, Comi ssão, na sua área c~c 
~anpetência , c~~eró o onoel dê acomnru1har a 
utilização dos recursos financeiros. admi 'li s 
trados pelo sist ema N8cional ele Fm~rego e no 
â'!lbito do Programa de Gemção de Emorego e 
Rendê_. 
Parágrafo 22 - d nt]]P.ro· de integrantes do 
gn1oo de apoio pe nnanente-GAP, a que se refe 
re a nlinea "Q11

, em ne nhuma .hipÓtese , pode rã 
ser suoer ior a qu8ntidade de reoresentantes 
na Comissão-Estadual /~1unicipal . 

.\ffi' .6L A Secretaria Executiva da Comissão 
seril e xercida oela coordenáÇão Estadual do 
SlNE e no caso. de Comissão tolunicioa-l., pelo 
óreão respons3.ve l pel a · opemcionalização dAs. 
atividades inerentes ao Sistema Nacional'. de 
Fmpre&o, n<". localidade , "! ela c;~be'"ldo a 1"")?.

lizaçao das ativi dades tecnicas e adminis tra 
tivas . 

ART.72 - Pela atividade exercid3 na Comissão . 
os seus membros , t i tulares ou suolentes , não 
receber ão aua l quer tipo de pagamento, remurie 
r ação, vantagens ou beneficios . . 

DIÁRIO OFICIAL 

.ART~82 - As reu11iÕes ordinárias serão reali · 
zadas no minimo de sete(07) dias tio prazo 
p~visto neste arti go . 

.parágrafo 12 - Caso a reunião ordinária· não 
for convocada" pel o Presidente da Comissão, 
qualquer membro poderá fazê-lo , desde que 
tnmscorri do 15 (.quinze) clias do prazo· pre
vi sto neste artigo. 
Paráw'afo gº - As' reuniÕes ordinárias da CÓ-
missao serao iniciadas com a oresença de pe
lo menos , metade m?isi de seus membros . 

. ART . 92 - As reuniÕes extraordinárias ooclerão 
ocorrer a qua lquer te~JO, por convocação do 
"Jresidente da Comissão w qe i/3 de seus mcm · 
bros. 

Parágrafo 12 -.Para ·a co11vocação de que tra·· 
ta este artigo , é imprescindivel .a aQresenta 
çiío de comunicado a.o Secretário-Execut·i vo da 
Comissão, a.compr~nhado de justificativa . · 
Parágrafo 22 - Caberá ao Secretário- Executi-· 
vo ~ adocõo das orovidê:"lcü?.s necessérias a 
convocaç~.o das reuniÕes extt·aordinárias , que 
se realizará no prazo máximo de quinze (15) 
dias Úteis a parÚr do · ato de convocação . 

IIR'l.' . 102 - As d~! i beraçõe~ da Comissão deverÕ.c 
ser tomadas ~r maioria s imol es de votos , 
com "quol""\ IJTl" mÍ.nimo de metade mais um ele 
seus membros , cabendo ao Presidente voto de 
oi! ali dn.c~~ . 

Parágrafo l Q - As decisÕes norma t i vas t~rão 
a forma de resolução, numeradas de forma se-
oue;1cüüs e publicada no Diário Ofi c i al . , 
Parágrafo 22 ~ É obrigr.tória a confecção de 
atas de ret•nioes, devendo as mesm8S ser-em ,ar 
quiv:e.das na Secretru-ia Executiva para efeito 

·c12 consuüa ; · 

All'l'. ll2 .- Caber á aos Governos Estaduai s , e 
1·1unicipais a.<3 providência"> forma i s .para a 
constituição . e instal ação óas Comissões de 
Fmr.>rego, enc<>mi'lhando ao t-l'l'!:>/CODEFA'r, para 
reccnh>;!cimento, uma dóoia do ato de sua cons 
t ituijão e .do _regi ment o interno, publicaoos 
no. Dim:io Oficial. 

Parágrafo ÍJnico - O apoio e o suporte ao.rni-· 
nistrativos necessári os para organização , es 
trutura e fu1cionamento das COJÍlissÕes, fica..: 
r ão a cargo dos Goyernos, referidos neste ar 
tigo, por1 i ntermédio da Unidady Estadual do 
SINE-AP. ' . 

ART .122 - O M'I'b/CODEFi'T prestará a.Gsessora
mento a imolant~ç8o estadual e• esta por sua 
vez , procBde rá .da m~:sma forma efn re lação ·&:i 

comissões municipai s . 

Alâ.l32 - É condicão 11ecessári a para transfe 
r-ência de recursos· do FA1' ·a exi stênci a d2 Co 
miss~o de Emprego nos termos da 080/95 JIF.b7 
CODEFAT . 

Parágr-&o f2 - A t. ,~.--·-..sfP.n.~ttcia nrevistn nes 
te artigo englob.ará o cust2io do;! despesas a 
serem desenvolvidas pelos llllmidoios , i neren . 
tes às açÕes de CO!TljJC tência do Sistema PÚbll 
co de Fmó.:--cgo , observados 0s va lores .consoli 
dado~ no plano de t r3balho a provadÓ pelo r.!Yo/ 
CODEFAT . 
Parágrafo 22 - Na ausênc ia de convênio com o 
Est~.-do , face a ocorrência de qual quer imoedl 
ment.o pam sua celebração , o MTb/CODEFAT po
derá decidi r sobre a transferênc ia de 
recur sos diretamente par a o r~uniCÍpio . 

ART .14Q - O Es ta,do e os ~luniCÍpios que 
j a contarem com comissão ou conselhos 
deve rão adequar-se ao. cri t.érios da · resolu
ção 080/95 , 
(90) dias , 

· Pref~ituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais . 

Ri w t&Y 

PrefeitUtl\ de Macap~ 
EDITAL 

Saibam quantos ·cste Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que o (a) senhor (a) FRANCISCA ,MUNIZ MARINHO; reside c domiciliado 
(a) ncsla cidade 3 - Bairro N. HORIZONTE requereu junlo ao MUNICÍPIO 
DE MACAPÁ-PREFEITURA MUNICIPAL. nlravés do Jrroccsso 
Administrati\'o n° 04890/95-PMM, rcgulariz.ação em seu nome do Lote de 

Terra Urbano n' 02, Quadra 198, s,tor 26, á - Bairro N. HORJZONTE 
nesta cidade, onde existe wna edificação em madeira, cadastrada em nome 
de RÓMULO DUARTE PENAFORT. . 

Os interessados que se julgarem com direito ao imóycl. pÓdcrão 
reclamar jw1to a Procuradoria Gcràl do Municipio, à Av. FAB, no 840-
CENTRO (altos) no prazo de !5 (quinze) dias , contados da publicação deste 
Edital, apresentando suas razões por eScrito c devidamente ncomp.mhados de 
documentos comprobatórios. Não havendo reclamação o processo prosseguirá 
até decisão fi nal em fa\'or da requerente. 

Macapâ-AP, 08 de março de 1996. 
Eng' LlNCOLIN SILVA AMÉIUCO 

Assessor Scmpluma 
CREA - 6044 • D 

EDITAL DE CHAMADA 
Chamamos a Sra. MAIÚA JOSÉ ALMEIDA DE ·MARli: S, a 

comparecer nesta Prefeitura, para contestar ou· impugnar o pedido referente aO 
lote de terra n° 07, quadra 136, setor 26, que encontra-se em andamento na 
Prefeitura Municipal de Mncap..'l. 

Os iritcressados que se julgarem com .direito ao imóvel, poderão 
reclamar jm1to à Procuradoria Geral do Mwlicipio,,no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da publicação deste Edital. · 

· Macapó-AP, 13 defcverciro de 1996. 
J OSE DOMINGOS NERY DOS SANTOS 
Procurador de Anuntos·Adm. Cív. Crim. 

I O AB-Ap. 91-B . 
I 

.I Prefeitura de Ma:.agi<~ 
PORTARI A Nº 0 22/96- GAB- PMMZ , de 1? 
MARÇO DE 1996 . 

O P r efeito Mun i cipal · de Mazagão , 
~sando d as atribuiçÕes que lhe ' são 
confe r idas por ·Lei". 

R E S O L V E: - - - -

Art . l Q Tor nar sem efeito o 
Edita l de n 2 001 / 96-CPL- PMMZ, p ub li 
cado no Diário Oficial do d i a 26 . 02-:-
96 , por não atende r o i n t eresse p~ 
blico municipal , e con t rariar o c um 
p r ime'n to do par ágrafo 2 Q, i t e m . III , 
do Art . 21. 

Art. 22 Revogam- s e as 
çÕe s -em cont r á r io, 

dispos_! 

GABI NETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
MAZAGÃO , 15 DE MARÇO DE 1 . 996; 

-ANTÔNIO ELIAS AIRES DOS SANTOS 
Prefe i to Municipal de Ma~agão ,. 

I 
EDITAL DE 1'0MADA O~ PREÇO 
N2 002/96 - CPL - ~MMZ I 

, O Prefeito Munié i.pa"l de M~zagão , 
através da Comissão Pe r manente ·d e 
Li citação CPL/PM~IZ . , t orna pÚblico , 
nos ' t ermos d a Le i 8 . 666 , p ara conhe 
cimento dos interessados , que fara 
real izar Li citação na modalidade de 
Tomaáa de Preços ; a qual tem c.omo 
obj etivo a Aqu).sição de Cestas Bás_! 
cas pa r a esco.las, alunos e profess~ 
res . 

1 
A refe r ida Licitação r ealizar-

se.:.a no: dia 0 3 de Ab ri l de 1996 , as 
9:30 horas , na sal a onde f unc i ona o 
De pa r tamento d e · Ob r as da PMMZ, sito ' 
à Rua Pres i den te. Vargas n2 200 , Bai r 
r o Central, CEP : .68 . 930 . 000 , Fone 2 
71 1101. 

Para maiores esclarecime n t os .dos 
i nteressados . o Edi tal c omp l e.to; bem 
como outras informações, pode rão s er 
obtidas jun tà · a CPL/PMMZ . , no peri~ 
do . de Segunda à Sexta - Fe ira· no ho 
rário das 08 :·oo às 13 : 30 horas . 

Mazagão-Ap ., .1 5 de Ma rço/ ~996 

OBS : Para a qui s i ç a o do r e f e rido Edi . 
~1 , os interessados pagar ão ' 
uma taxa d e R$ 30 , 00 ('l' r inta ' 
Reai s ) , na Tesouraria da Em 
presa. 
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