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DECRETO N" o~!>A DE 15 DE março DE' 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas ptlo artigo 119, Inciso XXV, da Constituição 
do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4' da Lei n• 0011 de 12 de maio de 
1992 e o contido no Processo o• 28820.000429196-SE.IUSP, 

RESOLVE: 

I • - Conceder adiantamento em nome de José dos Santos 
Sacramento. Chefe da Seção de Atividades Gerais, nos tem1os do llt m 111 , parágrafo 
único do artigo 2° da Lei n'' 0011. de 12 de maio de 1992, no valor de R$ 3.000,00 
(Três Mil Reais) , destinados 3 custear despesas miúdas de pronto pagamento com 
m.11crial de consumo e <e r v1ços de terceiros, •lbjetivandu a manutenção e a 
administração da Secretana de Estado da Justiça t Segurança Pública . 

. z• - O adiantamemo concedido deverá ser aplicado no prazo 
m.ixirno de 30 (tnntal dia~ . a contar da data do recebimento. 

J• - " relenda despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos FPE (101), l'mgrama de Trabalho n• 06301742.254, nos Elementos de 
Despesa .1120.00 · Matenal de Consumn, o valor de R$ 1.500,00 (Hum Mil e 
Quinhentos Reais) e .J IJ2 li() - Serviços de Terceiros. o valor de R$ 1.51Hl,OO (Hum 
MU e Quinhentos Reais) 

4° - O responsavd pelo adiantamento deverá aprtscntar prtslação 
de contas. devidamente homologada pelo titular do órgão, na Secretaria de Estado da 
Fazenda, dentro de lO tdcz) dias. contados do lémuno do prazo de apli~ação constante 
do item 2° . 

Marapá-AI'. 15 de mar·ço de t996 

- --·-------· ----·- --·---·---· 
DECRETO N" 0559 llE t~ UE março DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO VO AMAPÁ. usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da 
Constituição do Estado do Amapá e o contido no Oficio n• 054. 

RESOLVE: 

Designar Odanflt das Ntvts DUJJrtt Biondi, Dflt•gada-Geral dt 
Po/Jcia CiVIl, para exerur, acumulal/v{llnentt f tm substrtuiçdo, o cargo de Secretáno 
dt Esrado da Justiça e Segurança Púl>/ica. durante o rmpetlimenw do respectivo 
titular. por motivo de gozo de [irias. no perfodo de 22.04 a 22.05.96. 

Macap4, 15 dt março dt 1996 

DECRETO N" 0560 DE 15 DE MARÇO DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das 
lllribuições que lht são conferidas pelo artigo IJ9, inciso XXV, da Constituiçdo do 
Estado do Amapá. 

DECRETA: 

Art. / 0 
- Fica determmado Ponto Facultam-o nas repartições 

públicas estaduais que funcionam no municfpio de Macapá, no diiJ 19 dt março do 
corTtlllt txercfcio. 

Art. 2" • Firam exretuadm do disposto drste Oecreto. aquelas 
repanições CUJOS atil'idades sdn coll.!ideradas de cardter essencral para realrzaçào de 
stus servrços, a fim de que 11do sofram soluçdo dt contrnurdadt 

Art . .1"- /:. .<te Deaeta enrra em ' t~tnr 11a datn tlr 11111 publu:arti•• 
re•-ogadas as disposrções t'lll comrarro 

Ma capá, I 5 ti e março de /9Y6 

--~~ '' L'"v.-'..>--.., .......... 
Antô11r~ü it- .Ueiícar 

Governador, em exercício 

[Secretaria de Govern~ • • 

COMISSAO DE UCIUÇÃO 

Ratrtico na forma do art 26 ela l.e 
n' B 666'93 

.\SSIJNTO: lnexigiiJilidade de J.icila\iiO curn fulcro nu caput do Art. !~.da Lei 
n' 8.666/93, alterada prla Lei n• 11 . 8113/'J~. 

PROCE~SO: 1'1' 28.760.llllll.ll46/% 
Pt:OIDO Dt~ COTII(,\0 N" 01124/91\ 
FIRMA AUJUDIC,\IlA: ('F,\- <'01\tl'ANIIIA llt: F.l.t:TR I< ·m \U. 110 

AMAI' Á 
VALOR: RS 8.0110,00 (Oito Mil Reais)- ES 1'11\IATI\'() 

JUSJIFICAfiVA N• 006/96- Cl/S(GOV 

Submeto a supcnor con~1dt:r.1ção do Exm• !ir" Secretann de t imemo a 
presente JOStllicauva para ci'ello de auton?açãn ~ rauhcaçil" "" •alor 
;upramcnc10nado. em favor da fim1a CEA- COMPANHIA DI 1·11 I Hll'IDAIJE 
){) AMAPÁ. objetivando atender despesa~ com tanfas Jc .,:::·.;:::::: ~; energia 

elétnca da Rádi,; IJiíusora de Macapá - RDM, estimativo para 11 e'lem~ro de 1996. 

A despesa em ap1 eço deve-se ao fato da CEA ser a untta l'ltlprcsa a fornecer 
energ1a elêtn~a no Estajo, tomando-.>c mexrgivel a hcrtação pda mv1ah1hdade de 
competrção 

Isto posto. a de~pesa em apreçn encontra respaldo legal 1111 caput do Art 25, 
da l..e1 n• 8 666193. 

Pelas razões aqlt expcndidas. para ~akaguarda dos altos interesses da 
adnnmstração Pública c em liel cumpnmentÔ da Le1. ~uhmeto a presente 
JU~IIficativa para homol >gação. ngorosamente amparada pelo Art 26 da Lei n• 
8 666193. com escopo de ratificação c conseqüente publicação no Diário Oficial do 
Estado no prazo de cinco (05) d~as, como condição para eficácm dos atos 

Macapá, I~ de março 1996. 

J~--L~f' 
/ .. H•if;fí!i.i.j ~

Chefe da CUSEGOV 



Ma capá, 18.03. 96 DIÁRIO OFICIAL 

COMISSÃO DE UCITACÃO 

Ratifico na forma do art. 26 da lei 
n• 8.666193, 

Macapá, I <r I r1.J /96 

. .... ...... 13. -~··· · .. ··· ······· ·· · ·· ··· 
Jsudtl da t n S zà Nunos 

S et. rio de vemo 

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitaçjio com fulcro no caput do Art. 25,-da Lei 
n• 8.666/93, alterada pela Lei n• 8.883/94. 

PROCESSO: N" 28.760.000.065/96 
PEDIDO DE COTAÇÃO: N• 0003/96 . 
FIRMA AUJUUICADA: CELPA- CENTRAIS ELÉTRICAS DO I'AitÁ 
VALOR: RS 3.000,00 ( frês Mil Reai.~) - ESTIMATIVO 

JUSTIF~CATIVA N" 007/ 96 • CljSEGOV 

Submeto a supenor consideração do Exrn• Sr" Secretarie de Govemu a 
presente justificativa para efeito de autorização e ratificação no valor 
supramencionado, em favor da firma CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO 
PARA, obj~tivando ·atender d~~!'esas com tarifa~ de energia ciêtrica referente :10 

conswno do Escritóno de Representação do Govemo do Es1ado do Amapá em 
Belérn/PA, estimativo para o exercício de 1996. 

A despesa em aprt:ço deve-se ao fato da l'ELPA ser a única empresa a 
fornecer energia d étrica no Estado do Par:i. tomando-se inexigíve l a lit:itaçào pela 
inviahilidad1: de competição. 

Isto posto, a despesa em apreço eucoutra respaldo legal no caput do 1\rl. ]5., 
da Lei n• 8.666/93. 

Pelas razões aqui expendidas, para salvaguarda dos altos interesses da 
administração Pública e em fiel · cwnprimcnto da I. e i. ~ubmetn a pres,·ntc 
justificat iva para homologação. rigorosamente amparada pelo Art ~6 da 1.~1 n" 
8.666/93, com escopo de ratificação e const•qücrue publicaç5o no Diúrin ( llic1al du 
Estado no prazo de em co (05) dias, corno condição pa1 a cfidcia dos atos 

Maca pá, 14 de março de 1991.. 

/;·· ~:(.{ (, _H_!{.(..~ v /t' 
~rpio t~r Ç<>m~~ 

Chefe da C:USEGOV 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ratif ico na forma do ar i 26 ú a Let 
n• 8.666/53. 

Mar.apâ. .!~~ -'- s,_;L 195 

J~;d~j ita~TJ~~~~ N",nos 
~ep;tanJ'J~ G~1mo 

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação cum fulcro no raput do Art. lS, da l.d 
n• 8.666/93, alterada pela Lei n• 8.883/94. 

PROCESSO: N" 28.760.000.052/96 
PEDTDO DE COTAÇÃO: N" 0027/96 
FlRMA AD.JUVICADA: INFRAERO- EMPRESA BRASILEIRA IH: 

INFRA- ESTRllT\IRA AEROI'ORTU..Í.kiA. 
VALOR: RS 6.000,00 (Seis Mil Reais)- ESTIMATIVO 

JUSTIFICATIVA N• 008/ 96 - Cl/Sl:GOV 

Submeto a ~uperior consideração do Exm• Sr0 Secrei~Thl de (i o\ CIU(I a 
present•~ juslificativa para efeito de autorização c ratifi caç5o r111 ' alor 
suprarnencionado, em t:1vor da firma INFRi\ERO - EMPRESA LIRAS II.F IIUI IJI·. 
iNl'~A - ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. objetivando o atenunnct;i., ,;r 
despesas relativas a taxas de decolagem. estacionamento. Rádio c Comunica,:i" da~ 
aeronaves pertencentes ao Governo do Estado do Amapá. estimativo paw o 
exercício de I 996. 

A despesa em apreço de,e-se ao falo da INFRAERO ser a umca cmpré•::t .1 
prestar serviços aeroportuários no Estado. tomando-se inexigível a licit3çim lll'la 
inviabilidade da competição. 

Isto posto, a despesa em :lprcço encontra respaldo legal n11 caput d11 Ali ~'i 
da Lei n• 8.666193. 

Pelas razões aqui expcndidas, para salvaguarda dos altos interesse~ da 
?dmi~ist:aç.ão Pública c em fiel cumprimento da Lei. submeto a presente 
JUStifi cativa para homologação. rigorosamente amparada pelo Art. Jó da Lei n" 
8.666/93. com escopo de ratificação e conseqüente publicação no Diário Oficial do 
Estado no prazo de cinco (05) dias. como condição para eficácia dos atos. 

Macapá, 14 de março de 1996. 

COMISSÃO DE UCITAÇÃO 

Ratifico na forma do art. 26 da lei 
n• 8.666/93, 

Macapá, f.:!_/.PLJ98 

Jardo/ allt · ouz Nurea 
···· ···· · ···~··""' '''~ ....... , ... .'.:: .... 

Se etár da Go , 

I 
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação com fulcro i10 caput do Art. 25, da Lei 

n• 8.666/93, alterada pela Lei n• 8.883/9'1. I 
PROCESSO: N" 28.760.000.044/96 
1' [1)100 DE COTAÇÃO: N" OUO IH/96 
FIRMA ADJ UDICADA: CAESA- COI\1PANIIIA DF: Á<;UA·E ESGOTO 

OO AI\1A~ ,. 
VALOR: RS 1.800,00 (llurn 1\lil e Oitocentos Reais)- ESTIMATIVO 

I 

JUSTIFICATIVA N• 009/ 96- CljSf.GOV 

Submeto a supcrtor consideração do Exm• Sr" Secset:irio de Governo a 
prtscn1e Justificativa para efei10 Je aulorização e rat ificação no valor 
~upramencionado. em favor da tirn1a CAESA - COMPANHIA DE ÂGUA E 
ES(iOTO J;;_; ·Aivii\ Í·"· uiljcuvaudo atender despesas cnm tarifas de conswno de 
agua c esgoto. da Rádio difuso r a de Macopá - RDM , estimativo para o exercício de 
19% 

!\ despesa crn apreço deve-se ao falo da CAESA ser a itnica empresa a 
~~ cstat SCJYIÇ<lS de fomecimcnto de água e esgoto no Estado, tomando-se inexigível 
a hl'ita•;ão pela inviabilidade da competição. 

Isto pmln. a despesa crn apreço encontra respaldo legal no caput do Art . 15. 
Ja I CI n" 8 ó66/Q3 

!'das tazões aqni expendidas. pzra salvaguarda dos altos interesses da 
:11lrnuustraç:io l'tiblica c em fiel cwnrrimcnto da Lei, submeto a presente 
lliStJftr allv:t pan. homologação, rigorosamrnlr amparada pelo Art. 26 da Lei n• 
X N,hfll.l ,.,,m esrnpo de ratdica~ão e conseqüente publicação no Di:irio Oficial do 
h1adu nu pwzü de l'mro {tl5 ) dias. como condi1·ão para elicácia dos atos. 

Mara pri, 14 dr março de 1996. 
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I'RE(OS DOS GABAR Irm O li LAUDA PADRÃO 
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Maca pá, 18 03 \lo 

Secretarias de Estado 

Planejamento 

Polt.lalúa nQ ~/96 - SEPLAN 
A SecM • .tlÍJu.a de EMado do PtaHeJrutWJI 

t o e Coolldenaçõ.o GeMi, do GoveAno do EJ tadÕ 
io Amapá; no u-.~o da-IJ cWúbuiçõu que lhe JÔ.O 

::on6eM.dM pelo aM: . 34 , .(11cU>o V! do Jteguea: 
ment o da SeCilUaJu.a de E6 tadu do PtllneJameH te' 
e Coo~<denação GeMi, ap~<ovado pe.!u Veoe tu (N) 
nQ 300, de 18 de dezembito de I . 991; 

R E S O L V E : 
Vu i.g11<1A a Comw6â.o Re6pu11ÚÍv;.t pe..fc 

PitOCU60 Sele.t<.vo S.i.mpti6tcado pa!Ul a CO!i.tlttU:al 
ção poit Tempo VeteJLm.(Hado , 1111 áltea de. l11 601tJ~ 
Uca, M6.(m CO IL6 t.útUda : ) 

CELSO ALVES C~IVO VE VEUS - PRESIVENTE 
IVANETE MARIA COUTINHO VE ARAÚJO - MEMBRO 
TELMA LÚCIA PASTANA MONTEIRO - MEMBRO 
VERA LÚCI A SALES PESSOA - MEMBRO 
JOS~ AM~RICO CORVEIRO VAS NEVES - MEMBRO 
GILBERTO SOUZA VE ALMEIVA - MEMBRO 
GELVERSON VOS ANJOS PINHEIRO - MEMBRO 

Vê-H Cúnua e Cump1Ui-6e. 
GABINETE VA SECRETÁRIA VE ESTAVO VO PLANEJAMENI 
TO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá-Ap, 14 dei 
mtlAÇO de 1996 . r . I 

MAR! Leà \t~~ ·~Ó~·Rfl. 
SeCil~ ·da SEPLAN 

em elt Vr.ucio 

HOMOLOGO 

EDlTAL N!! (l(lj /96-SEPLAN 

Seleçio s implificada para cont ra-
t ação adminis trativa, por tempo determinado . 

lei li! 0192, de 23 de dezenbro de 1994 . 
Decreto n2 0142, de 30 de j an. de 1995. 
Lei n2 0210, de 26 dP ooio de 1995. 

À SECRETÁRlA DE ESTADO DO PLANE.IA
MENTO E COORDENAÇÃO GERAL, no uso de suas 
atribuiçÕes , conferidas pela Lei Estadual 
nQ 0192 , de 23 de dezembr o de 1994 , e o De
cre t o Estadual nQ 0142, de 30 de jane iro de 
1995 e Lei n!! 0210 , de 26 de maio de 1995, 
torna p~b l ico inscriçÕes pa ra sel eçio sim
plificada pa r a cont ra t ação admin ist rativa 
por tempo determinado para as funç~es dos 
cargos de Analista de Sistemas, Analista de 
O & M, Ana lis t a OBA , Programador, Operador 
de Computador e Digi t ador . 

1.0 - Das inscriçÕes: 
- Período: 18 e 20 de ma r ço de 1996 

Horário: 09:00 as li : 30 e 15 :00 às 
17:00 hs 

- Local: Sec ret . de Plancj . c Coord . 
Geral (SEPLAN), no Setor de Pessoa l . 

- Documento necessári~ par~ inscrição: 
Curricu lum Vitae e xerox ,ta Cartei ra 
de ldent idade. 

2.0 - Requisitos Especifi cas nas Áreas: 
2.1. - Para: Analis t a de Sisten:l Senior , 

Pleno e Junior. 
- Curso Superior Comple t o ele 'i<'<'
nÓl 0go em Processamentos de na
dos ou Bacharel em Ciencla da 
Computação ou Formação nas ãrc.1s 
de Ciências Humanas ou F.xa tas , 
nos cursos de: tdninistraçào , Eco
nomia, Engenharia, CnltabiJ i dade, 
Matemitica ou Estatística: 

2.1. 1 - Experiência Comprovada de no 11I
ni100 : 

03 (três) aros para Analista Senior; 
- 02 (dois) aros para Analista Pleno; 

O I (liD) ano para Anal i sCa Junior . 

2.1.2 - Conhecimento em Anilise nas Pla
ta formas MSOOS e WINDOWS e/ou 
UNlK e/ou lBM-Aik\l!AS/NA1URAL (VM) 
ESA, VSE/ESA ,VM/SP, VSAM), com 

conhecimento das linguagens, C 
e/ou Fox-Pro e/ou Visual Basic 
e/ou Clippe r 5 . 2 e/ou SGBD ' s 
e/ou SOFTWARES de Rede de C~ 
tadores e /ou Cobol e/ou Natrua1 
Adabas. 

2.2 - Para Analista de O & M: 

- Curso Superior de Tecnólogo 
em Processame nto de Dados ou 
Bacharel em Ciência da Comp~ 

DIÁRIO OFICIAL 

taçao ou Formação n~s áreas 
de Ciências Humanas ou Exatas 
nos Cursos de: Admin i stração, 
Ecopomia , Engenharia, Conta
bilidade , Matemática ou Esta 
tística . -

Experiência comprov~da de no 
mínimo 03 (três) ancos e m de
senvol vimento de Sü t emas Ge 
renciais de Informações -
Micro-informática , Técnicas 
em treinamento com Dinâmica 
de grupo. 

2.3 - Para Programador de Computador 
Senior, Pleno e Junior: 
- Experiê ncia Comprova ja e m pr_2 

gramação na área de Hicro- i~ 
formática e/ou Compu~ador de 
Médio /Gr ande Porte d G no mí
nimo : 

- 03 ( três) anos para Progr~ 
mador Senior; 

- 02 (dois) anos par~ Progr~ 
mador Pl eno ; 

- 01 (um) ano para 
mador Junior; 

Progra-

- Conhe cimentos em Pr ogramação 
nas Platafor mas MS- DOS e 
WINDOWS e/ou' UNIX e/ou lllM
ADABAS /NATURAL (VM /ESA 
VSE/ESA , VM/SP, VS~~) com 

e/ou 
e/ou 

uso das Linguagens , C 
Fox- Pro e/ou Visual Basic 

Cli pper 5. 2 P/ou SGBD ' s e/ou 
Softwa res de Rede de fomputado
res e/ou Cobo l e/ou Naturnl Ada
bas . 

2.4 - .Para Operador de Comput~dor Se
nior, Pleno e Junior: 
- Certificado de Conc lusan de 
segundo grau, e do r urH<) de Ope
ração de MicrocomputadorEs (MS
DOS e WlNllOWS, com conhecimentos 
em Planilha Eletr~nica , Proces
sador de Texto e/ou Bance> de Da
dos) e/ou operação em computador 
de grande porte (IBM , Sis t emas 
Operac i ona is , VN/ESA, V>F./FSA , 
VM/SP , VSAM , com conhecimentos 
na pl a ta forma ADABAS /NATtiRAI. e/ 
ou Operado r de Teleprocessnment o 
em Rede s de M i crocomputad~res ou 
Computador~s de Méd i o/C rarde Por
te e/ou Ope ração de R~des Locais 
(Novel) Ne tware e/ou l.au t ast i c 
e/ou Microsoft Networ k). 1 

Experiência comprovada: 
- 03 ( t ri s ) anos pa r3 Op•rador 

de Comput ador Senior ; 
02 (doi s ) anos pnra Op•rndor 
de Computador Pleno ; 

- OI (um) ano para oper:1dor de 
Computador Junior . 

2.5 - Para Dig'itador 
Curso de Dat ilngr afi.t; 
Cur~c."' ou Th:in .. llL'nt,, em OiAi · :;l\.~i..-, ; 
Primeiro Grau Comp leto 

- Comp rovant e d~ Experi~oci1 de 
no mlnlmo OI (um) ano como ligi
tador (M ic rocPmput;odor e/ou com
put ador de Médi o a Grande Pcrtc). 

2. 6 - Da Docu.entaçio: 
- Os documentos poderào ser ;t prc 
sentados em cÓpias aut enti c~d~s . 
- Se r~ compr oviida no ;ttn d01 ,~o;_ .. nis
s~o ~ funç~o a e sc,,J:tridAde ex i 
g i da media nte ~ ~pr~scntaç~o dos 
cer tificados de conc lusão dos 
referidos curso cons t~ntêS do 
I tem 2.0 (Requisi to• Especlficos 
n~J~ ~rea), a experi~nc ia pro "i s
siona .l deve rá: se r CQl'{>r<Nat.la a t ra
v~s d~ ates tado de pessoa jurf
dica ou da cóp ia de contrato de 
trabalho (carteira de trah<~ 11 o). 
- As 1nscriçÕes serão f e itas 
pessoalmente ou po r procurador 
consti tu[do por in~trumcnto le -

gal com poderes específi
cos para a inscrição. 

J_n - Da Seleção: 

- Da r -se-á at ravés de Prova EspecífLca; 
- Será s umar iamente e liminado da 

seleção o candidato que viola~ a 
incomunicabilidade qua ndo da rea 
lização das provas; 

- A sel eção terá validade de 9 n2 
ve ) meses ; 

- Da Seleção caberá recurso em 2~:00 
horas (vinte e quatro ho r as ) após 

a divulgação do r esultado das 
provas no Diário Oficial do Es
tado; 
A aprovação não obriga a contra
tação pela Administração PÚblica, 
criando, e ntre tanto , a vincula
ridade do aprovado à vacância de 
vaga pelo período de validade de 
seleção; 
A comissão do e xame de seleção 
simplificada será constituída de 
7 (sete ) membros nomeados pela 
Secretaria de Estado do Plane-
jamento e Coordenação Gera l . 

4.0 - Das Provas: 

- As Provas constarão de 20 (vinte) 
questões objetivas específicas 
pré-requisitos para cada função 
constante neste edital . 

5.0 - Das Vagas e Remunerações: 

- Analista de Sistema: 
Senior 01 vaga Remuneração: R$ 2 .100,00 rrensais 
Pleno 02 vagas Remuneração: R$1.800,00 rrensais 
Júnicr 02 vagas Remuneração: R$ 1.500,00 rrensais 

- Analista de O & M: 
• 01 vaga Remuneração: R$ 1.500,00 rrensais 

- Programador: 

Senior 03 vagas Remuneração: R$ 1 . 500, 00 rrensais 
Pleno 07 vagas Remuneração: R$ 1.200,00 rrensais 
Júnicr 02 vagas Remuneração: R$ 900 , 00 rrensai s 

- Operador de Computador: 
Senior OI vaga Raruneraçâo: R$ 900,00 mensais 
Pleno 03 vagas Raruneraçâo: R$ 614,23 mensais 
J~n ior 02 vagas Raruneraçio: R$ 328,45 mensais 

- Digitador 
OS vagas Remuneraçio: R$ 290 , 24 mensais 

6.0 - Das DisposiçÕes Gerais: 
Dois Por cento do n~mero de vagas 
serão destinados para deficientes 
fisicos . 

7.0 - Dos Iapedimentos para Contrataçio: 
- Se r analfabe t o: 

Ser condenado por crime contra a 
Administraçio P~blica e/ou da Justi
ça , a menos de OS anos , conforme o 
caso , ou estar cumprindo pena de re
clusão , ou respondendo a Processos 
ou lnquer i t os Admjnist rativos ou Ju
diciais; 

- Ter sido demitido de Função ou Cargo 
P~blico " A BE~I DO SERVIÇO POBLTCO", 
a menos de c inco anos ; 

- Ter ser vidor p~blico da administra
ção direta, i ndireta da união , dos 
Est ados ou dos Munic{pios ou contro
ladas; 

- Ser estrangeiro ; 

B. O - Da Classif lcação e ll0111ologação: 
- Sera classifi cado o candi da to que 

obtiver o mínimo de 50 ( cinqUenta ) 
pontos no somatório final das provas 
escritas ; 

- Obtendo i gualdade no t otal de pon
tos para fins de cl assificação por 
candida to para as mesmRs funç~es tem
po rárias, será obs ervada a segui nte 
o rdem de prefe rê ncia ; 

- Maior experiência comprovada; 
- O mai s i doso; 
- o Resultado final de classificação 

será publ icado no Diário Oficia l do 
Estado após homologaçio da Secreta
ria de Planejamento do Estado . 

9.0 - Da data, Local e Horário das Provas: 
- Data: 23 de ma rço de ) 996 
- Local: Colégio Estadual Professor 

10.0 

Gabriel de Almeida Café- CCA - Centro 
Maca pá 

- llorário: 08 :00 às 12: 00 horas 

As inscri çÕes são gratuitas na 
do art. 5!!, inciso LXXVI( da 
tutçio da RepÚblica . 

foraa 
Coosti-

Macapá-AP., 14 d~ ma'f~ .. d.ç 1996. 

HARIJ~~RR~ 
Secretar!~ da SEPLAN 

/Em ~erdcio 

Justiça e Segurança ' 
Pública ~ 
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Macapá, 18.03.96 

P O R T ' R I A (P) 
'TI 04r,/96 

O . S<;GR'?l' ,~RI O ll~ ~TI' AllO ll., JU1TI {A F. 
>~llTJ'l\'T~A l'MLICA DO ~MAPÁ, no. UHO ~as atribu.!, 
çõe, que lhe "ão oon!'eridaa p~lo .,rt. 61, ina.!, . 
HO VJ no Decreto n1 JO?.hl , e tend~ em vi~t· o 
orfoio ·n • oo!l/')'í:.sr. 

H ~ 1 D L 1/ ':I 

Art. 1' - Desi811ar Al'r.:LUD~ ll~ 'T.AzAq~ 
~3Pf'Tn0L., ')03 ')l,'TT1>, Guarda d~ Prenfd i o , ~la!_ 
se 2•, Pod~ão I, par~ respo~der pela Ch~ria do 

.3'/lJ/cr/cni.l, em ~ubstitui ção a titular · M\'lB 
~'TU'T~HÇlO "'<;~ lniRA 'l\q'l'J) LIMA, por motivo de 
Licen:;a Menioa, no P"rfodo de 17.01 à 01 . 02 do 
ano em cur~o. 

Art. 2Q - :ievoR::Hn-~e as · d-is?b siçÕefl• 

.,m contrário, . / 

Macapá-AP, 09 de f evereiro de 1.996, 

P O R 'I A R I A l p) 

·r• o~q1t. ·'J'J6 
O S~Cl~ (R1 ! l!~ '•~ '~'\D '1 11\ .nnTI ~A E 

3 '<:'1\JR~'l ~A rmn.r~,\ ~Yl Al·IAT'A, no uso rlffi atrihui
çÕes que lhe são conPerirlas p~1o Art . ~l , inci:, 
110 VI do Deore to n • 30< /91 1 e tenrl o em vl.~ ta. o 

Memt, n•. 070/95-DPT, 

R '>: 3 O L V &;r 

Art. l' - Designar ~I.é:I~A D~ ':AMT':Y 
T'AW'L:N ' TJ ~J.T!lÃO, Delegad.a rle PolÍcia, C~aso. 
~. Pa~ rão JII 1 para r es ponner ~m ,i,•,_. t i tuiçãc 
pela t. i t ularidlide da 38 Delegacia rle c ol f c ia "-• 
!l.uni oÍ pi o de 'lantana, no pArÍo1lo d• O;>:o~ 
0" . 03 no .•no om cur~o, p0r mo t.iv o ~~ féria~ r~ 
gul~mentares r\a titular C·\iHC·;'.! 'H iHVA '/TA''' 

.,rt . ?.• - !tevog.:J.m-!'!~ ns di..spo3,i Ç0f')s· 

em -::ontrário . / 

Me.capá-AP1 2) de feve r ei r o d" 1l '1·í. 

l' 'l !! T ' ri I \ (p) 
'10 ()~?ll, qq5 

e~ 1~~n~.r.~lT •J l') ~·~ ~'1T ~n: J!\ .nrr~r ·~.\ ~~ 

:; s::;uR,Pt::A nfrBLI~ \ ?~~ V~APÃ, no us o das atri bui, 
ç'5e·r q ue lhe s ão 01n'eri na~ p~lo .~t . 'Íl ., in'"l 
ci s o VT do ~ecr~to n ~ jQry/11 1 e te~n o em vi~ 
ta o OfÍnio nc :?l~/q )- ;~Ji' '·:''- .\F." 

1 '" ' () I. ,'1 c; : 

Ait . }O - 1lMi~ar ~\1!.:1> . 01'A'/.T'l ·~~ >

TA D')) ')A"rT'Y1, Gu~rt1 :] ·de T'r e RÍ :H o, Gla!"l~ e -~1 
Parlr::Ío J'/1 parn r espon,Jer ao Corgo do ~here nc 

, Setor de 'l igi Ian~i a. da Feni t enc i Ór ill do ~stado 
~DI. l , no pe r Íodo do t•.o?' n 1°.01 do an o ~m 
curso, em s ubstituição ao t itul ar .T-:/'1~S 0·\'lTS 
!' \ '338'3 n ··~ LJ!.IA 1 por mqtivo de. f érias r"gulame~ 
tn res .. 

d i.s p:Jsi ç3e~ 

em co!'l tr~rio. 
Nac;,p,;- Ar , l~ d" revere iro de l. "'1~. 

P O q 1' A ~ I (F) 
rr• OD/1.996 
o .:;o;;;':!q-;vptqi ·J T)"! ·r:;T :!; ~'J T)J, .nnorr ~ A ~ 

1·~~1'H'!:;A '''!'l!,I':A DO .1.1.\A.? ~ , no uoo das iltr ibu!_ 
ç1~9 q ue l he qijn cont'e.ri!la~ p~lo ,\ r t. 61 , inc!_ 
80 vr do 1Jecr .. to n• J0?/91, e tendo em vi s t~ o 
Me m• , n • 00')0 /9 G- 1JPI. 

R ~ 3 O L { ~ ' 

Art . 1° - Des igna r ''l":LTO~ ALM'li"lA ;;O 
W,S, 1leiogado de PolÍci a, . Cl M s e 2• , Padrão I, 
para responder pelo erpe!l i en te d ~ nele~cia d~ 

PolÍoia !lo MtL'licÍpio de Arnapá/c•Y>. l 1 no pn {o
do de 01 . 0? à 01 . 03 do ano em curso, oor moti~ 
vo dfl férias r~gulamenta re• do titular ·~'CL' lél'I 
_\P!JU ::;T~ PAC~ro:C '1 !)7 S:Jtt~A. 

Art. 2• - Revogam-se as disposiçÕes 
erti contrário. 

.DIÁRIO OFICIAL 

Macapá-Ar., 29 de fevereiro de 1.?95. 

·1 \'V'!'T l 

~ )~~. ? lmLT CA 

CONSELHO SUPERIOR DE POLICIA CIVIl 

RESOLUÇÃO NQ, 003/96. 

O Conselho Superior ' de Policia Civil, 
· usando das atribuições. que lhe são conferi

das pelo Art . 32, Inciso I, do .Decret o n2. 
1061, de 02 de julho de' 1993. 

Considerando a necessidade de d i sc i-
pl inar· os deslocame ntos dos serv iaores das 
l oca l idades onde •desempenham s uas f unções 
para esta cap i tal . 

R E S O l V E : . 

Art. 12 - Autorizar o Dele·gado de Po
l icia, titula r da Delegac ia no i nterio r do 
Esta do , a concede r I icença' aos s e rvi dore s 
sób sua responsabilidade , pa ra receberem 
seus vencimentos em Macapá. 

· § lQ - . A 1 ic ença será concedi -
da mensalmente pe lo .pra zo de cinco d ia s , im-
prorrogáve i s , med iante e sca la, · 

, § 22 - Não se apl icam os d i s po-
s i t ivos deste ar t igo aos se rvidore s lotados 
nas Delegacias de Polic i a de Santana, Maza
gão, Porto Grande e Ferrei ra Gomes. 

Art. 2Q - O descumprimento do prazo 
e s t abelec ido, será punido com falta, a pa r
tir do sexto dia . 

Art. 3º- O s e rvi dor~ em gozo de · I i-
cença •de ssa nature za , deverá apresen t a r - s e 
ao Depa rtamento de Po licia do In t er ior, em 
Macapá , duránte o ex ped i ente , para reg is trar 
a sua esta~a . 

Art. 49 -, lnstitú ir o reg i me de sob re -
aviso para ,os po li cia i s c ivis, s uje i tos a 
es ta Portaria. I 

Art. 5Q - A 1 icença ao De l ega do de Po
J"icia, tituJar .Ao municipio, será autor iza da 
pe lo Direto r do /Depart amento de Pol l eia do 
l nter·ior. 

Art . 62 - /As . v iaturas 'polici ais serão 
usadas excl us ivr men t e em serviço. de , i n tere ~ 
s e da Secretari a ~e J ust i ça e Segur ança Pu-
blica- SEJUSP. ) ' 

Parágrafo Único- As v i a turas das de 
le~acias do i nteri o r f icarão i , d i s ~o
s ição do Dire tor do Departamento de 
Po l icia do Inte ri or, enquanto pe rma
nece r em em Macapá. 
Art. 79 - Esta Resol ução en tra em ~ i 

gor, na da ta de · sua putilic~ção, revogada i as 
disposições e~ contrá ri o. I 

Educação 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARI A 

NQ 002/96- CHE 

A PRESIDEifiE, DO CXJIISiilllO ESTADUAL DK 
BDUCA(:AO do AMAPÁ, no uso das atribui ções que o Car go 
lhe con fere c , considerando : 

- A vc iculãi;ão , atn1vés dos meios de co 
municação, de propaganda da Escola Técnica do Amapá -; 
cnvo 1 ve ndo o nome do Conselho de Educação ; 

1 - A responsabi.!idade des t e Colegiado em 
ze l ar pel o nome da I nsti tuiçao ; 

- Finalmente , decisão du Reuni iio Plcriá. 
ria des te óigãa. T"e al i'zada no ~ ia 06 de lllt'~rç o do anõ 
em curso ; 

R ESOLV E : 

Art. , lQ - Nome;~.r os ·conse l hei ros NORMA 
IRACBKA DK BARROS I'KRRKIRA, IIARIA DA CXJIICI!IÇÃO CO&UIO 
DE SOUZA, IIDIJAROO SEABRA DA COSIA· e KUURA FONS!!cA 
KAGAUIÃRS pa: ra, sob .a Pres idê nc i.a da pr ime ira, consti 
t uír cm a Comissão encar regada , de obt er escl arecimcõ 
to do proprietár io da Escola Técnica do Ama.pá acercã 
da ut il i z.aç-.ão do nome dest e Orgão como responsáve l pe 
l a autorização do funci onrunent o de seu Estabe lcclmeil 
~~ -~. -

Parágr afo Ontco - A Comissão terá o pr a 
zo de 06 dias . para apresent ar ao Colegiado o relat2 
rio da conclusao dos t r abalhos . 

Ar t . 22 - Esta Portaria entra em vigor 
a part ir da pre sente da tn . 

Dê- se c i Cncia , publi.que -se c cumpra-se . 

GABIIIRIB DA PRBSID!l!!CIA DO CO!lSHUIO DB 
HS'I:ADUAL DE KDUCAÇÁO, em Macapá-Ap , 07 de março de 
1996. , 

KÁTIA~S 'FONS~cA ' 
1Pres ident e/CEE , em cxer dc lo 

Obras 

A V I S O 

A Secretar ia de Estado de Obr a s e Servi ços ' 
PÚbJ i cos , atravé s de s ua Comis são Permanentf 
de Lici t ação de Obr as e Ser viços , torna pÚbl! 
co , para conh~cimento dos interes~ados , qu€ 
fará real izar LICIT~, na modalidade de ~ 
DA DK PREÇOS, para execução dos servi ços de 
eonstruçào da Feira do Agx-icultor, no Bairro 

do lluca .,.. llacapá. 

Poderão part i cipar da mesma, as empresas na 
c i onais que sat i s façam os requ ~sitos · estabeJ~ 

c idos no pres ente Edital.: 

Os doc umentos rel acionados a r eferida TOMADA 
DK PREÇOS, que i nc luem as condiçÕes que a reg~ 
J.ãment~m~ estarão à disposi ção dos inter~ssa 
dos , para aqu isi ç ão e e vent uais consultas , . na 
Av . Fab n2 1276 , Bai r r o Central , em rt1:a capá . \ 

A aqu i sição do Ed i tal será , median te o rec2 
Jhimento , a· Tesour ar i a do Estado da f azenda / 
GEA, da i mpor t ânc ia de R$-25,00~nte e Cinco 
Rea i s ) . 

,:/ 
O receb iment o das propostas dar-se- á na sala 

de r euni Ões da Secr etaria de Estado de Obras 
e Ser v i ços PÚbl i cos, no endereço s up r a citado , 
perante a Comi ssão Perman~nte de Li c i tação de 

Obr as e Se rviços.' no d~ a 08 .04 . 96 às 09 :00 (N2 
·ve ) horas. 

,.,,,,_~ . " ··:;;;:;._ 
T, I ADV . FRANCI SCO . AmmiO lmiDES 

· /'- Pr es i dente da CPLOS/ SOSP/ GEA 

IDll$lÍi!l ~ !E I.JI:nlllijO 1E <m'S. K SE1111]1J1i 

l!llllm'lll'&.
1
iE 1'IJGTiil\ IE !m}E w- cm~,ti!A 

A V l S O 

A Sec r·etar ia de Es t ado de Obras e Serv i ços 
PÚbl i cos , atr avés de s ua Comissão Pe r manente ' 
de Li c i t ação de Obras ~o ·· Serv iços , torna pÚ~l~\j_ 
co , para conheciment o dos inte r essadoS, que 
f ará r eali zar LICI TAÇÃO, na modal i dade de ~ 
~ IDffi ~. par a a execução dos s e rv i ços 
d;, Cm•pleooentaçào da C<mstrução ~ Escola da 

yila oo lillata:louro em~· 

· Poderão part i cipar da mesma; a s empr~sas n~ ~ 
ciona is q ue s a tl.s façam os requ isi t os estabeJ~ 

cidos no pr esente Edital . 

Os' documentos r e lac ionados a ref er i da ~. 

DA DE PREÇOS, que i ncluem a s condiçÕes· que a 
reguJ amentam , es tarão à d ispos içã o dos i nte 
r ess ados , para aqu i s ição e even tuais consu! 
tas , na Av . Fab n~ 1276 , Ba i i~r.o Central , em 

Macapá . 

A aquisiçao do Edi tal ser a mediante o reco 
lhimen to , a Tesour a r ia do Estado da Fazenda/ 
GEA , da imP-or t ância de· R$- 25 , 00 (Vinte e Cin 
co Reais) . 

O recebi men t o da s propostas dar -se- á na 
s a l a de r euniÕes da Secret aria do Estado de 
Obras e ServiçoS PÚb l i cos , no e ndere ço supra 
citado , p~rante a Comissão Permanente de Lici 
·t ação de Obras " Ser viços , i10 ói.a 02 .04. 96 às 

09 :00 (Nove ) horas . 
~ 



Macapé, 18.03.96 

A V I S O 
• a a = = 

A Secretaria de Estado de Obras e Serviços' 
PÚblicos através de sua Comissão Permanente 
de Licit~ção de•Obras e Serviços , torna pÚbl! 
~o , para conhecimento dos interessados , que 
fará reaiizar LICITAÇÃO , na modalidade de ~ 
DA DE PRIQOS , para execução dos serviços de ..,,_ e A.plieçio da II'C .JoÍJe Ri.,_.- Pas~ 

na, - Santana. 

Poderão participar da mesma , as empresas n! 
cionais que satisfaçam os requisitos estabel~ 

cidos no presente Edital. 

Os documentos relacionados à refer i da ~ 
DE PIIIIÇ(Ji , que in c I uem as condiçÕes que a reg_!! 
lamentam , estarão à disposição dos interess~ 
dos, para aquisição e eventuais consultas, n< 
Av. Fab nt 1276, Bairro Central, em Macapá. 

A aquisição do Edital será mediante o rec~ 
lhimento, a Tesouraria do Estado da Fazenda I 
GEA, da importância de R$-25,00 {Vinte e Cinco 
Reais). 

O recebimento das propostas dar-se- á na sala 
de reuniÕes da Secretaria de Estado de Obrae 
e Serviços PÚblicos , no endereço supra citado, 
perante a Comissão Permanente de Licitação d• 
Obras e Serviços, no dia 03.04.96 às 09:00 {n~ 
ve horas. 

Coordenadorias Estaduais I 

Comércio e Turlsmi'\... 

POOTARIA N!l 015/96-CEICT 

O CCORDENAOOR DE ESTAOO DA 
INDÚS'IRIA, CGIÉRCIO E TURISI.rJ, no uso das a
tribuiçces que lhe são conferidas pelo Decre
to nt 0511 de 18 de Abril de 1995, e tendo em 
vista o tecr doMemo n' 017/96-DIESF/DETUR. 

R ESO LV E : 

Art . 111 - Desil1)1ai' a ser
vidora MARI A DO SOCORRO FERREIRA BAR
BOSA, Chefe da Divisão de Estudos e 
Fomento-DIESF , cÓdigo CDS-1, para via
jar da sede de suas atribuiçÕes Maca
pá-AP, até o MunicÍpio de CALÇOENE, com 
a finalidade de colaborar com o MINISTÉRIO 
~LICC 00 ESTAOO 00 AMAPÁ-PR(M)T()RIA DE JUS.
rrrçA DE CALÇOENE, fazendo parte da equipe 
técr.ica da CDIA, viSátldo instruir os autos do 
~ro CML err trânite sobre a situação 
:la SAÚDE AMBIENTAL, ESTÉTICA URBANA E DIREI
,1'00. 'ruRÍSTICC5 E PAISAGÍSTICOO, no periodo de 
00 a 10 de Março de 1996. 

Art . 211 - Revogélll-se as 
iiSJ:<>SiÇÕes em contrário. 

oê-se ciência, currpra-se e 
PJI>lique-se. 

:;MD€I'E 00 ODli»WXJJ IE ESTAOO D.4. Illis
'I"RRA, aHH:IO E '1'\RI.OO, em Macapá.-AP, 07 de 
Marçc de 1996. 

POOTARIA N!l 016/ 96-CEICT 

O COORDFNAOOR DE ESTAOO DA 
INOOsnuA, CXMÉRCIO E 'l'lJRISloX), no uso das a
triMÇÕes que lhe são conferidas pelo Decre
to n' 0511 de 18 de Abril de 1955, e ter.dó em 
vista o teor do Memo nt 018/96-001. 

DIÁRIO OFICIAL 

RESOLVE 

Art. 11 - Designar o servi-

~
MN.R) IWn'AS DA <n>TA, Chefe d<. Divisão de 
ritos !ndustriais-DADI, para ~sponder a

umulativamente e em substituição ~elo Depar
nto de Deser.volvimento Industrial-DOI , du

te o irrpedimento de seu respectivo titular 
crmDIO CI.AYm DE OLIVEIRA KJfl'EIK) , que en
:cntra- se em BENJ'O GONÇALVES-RS , definindo com 
a equipe do CETOO, as bases do CorTiênio de 
Cooperação Técnica para a i!11llerrentação do 
Programa de Modernização Tecnol Ógica, no pe-
riodo de 11 à 16 de Marçc de 1996 . 

Art. 2R - Revogan- se as 
disposições em contrário. 

Dê-se ciência, culllra- se e 
PJI>lique-se. 

GABlNE'JE 00 CXXlRIEWXll DE mrAOO D.4. DIÍE'l'RIA 
aHH:IO E 'JUUlK), em Macapá- AP, 07 de Março 

de 1956. 

AR'ruR IlE _,q/A_. roriD 

c~ r=:" 
POOTARIA Nt 017/ 96-CEICT 

O CCORDENADOR DE E3TAOO DA 
INDÚSTRIA, CCMÉRCIO E TURIS!(), no uso das a
tribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 

In' 0511 de 18 de Abril de 1%5, e tendo em 
vista o teor do Merro nt 04/96-DPAI. 

RESOLVE: 
Art. 12 - Desil1)1ai' a servi

dora MARIA 2lJJ.E.1DE OC6 REIS KlRAES, E~onomis

ta Classe A, Padrão III, lotada nesta Cl:x:t'c& 
nadaria, para responder pela Divisão de Protrx;ã:> 
e Apoio à IndÚstria-OPA!, durante o irrpedimen
to de seu respectivo ti~lar .JOOÉ Cl~, 
~ BATISTA, que erccntra-se em BEN'O GON
ÇALVES-RS, defíndo com a equipe do CETIM:>, as 
bases do Convênio de Cooperação Técnic~ para a 
implemntação do Prograna de Modernização Tec
nolÓgica, no periodo de 11 à 16 de Março de 
19S6. 

Art. 211 - Revogélll-se as dis~ 
sições em contrário. 

oê-se ciência, cumpra- se e pu-
blique-se . 

GABINETE 00 ~ DE rnTAOO D.4. JKllmmA 
CXJo!ÉR;IO E 'l'URIOO, em Macapá-AP , 07 de Março 
1e 1956. 

Órgãos Autônomos J -
DER 

PORTARIA NR 017/96-DFJI./AP 

O DIREI'OR lXl DEPARTAJIEN'ro DE 
ESTRADAS DE ROIY<GDII lXl GOVERNO IXl ESTAJX> IXl 
WPÁ-U'1 no uso de suae atribuições que l he 
são conferidas, 

RESOLVE: 

Art. lR - Deeignar o servi
dor FRANCISCO M CONCEIÇXO LOPES,Motorista o
ficial , para se deslocar da sede de suas a.ti

vidade!H(ACAPÁ-até a localidade de Á~~ 
ca do Cajary1 a fim de transportar maquinários, 
no penedo de 10 à 12...01-96. 

Art. 2R - Revogam-se as dif"" 
posições em cor.trário. 
DEPARTAMEN'IQ DE ESTRADAS w; ROMGEM-DFJI./AP,lO 
de jar.eiro de 1.996. v n 

Engl. RUY auL~~NEVE3 
' Dir. GE a1 do DER/AP 

PORTARIA Nt 018/96-DER/AP 

O DIRE'l'OR lXl DEPARTA!oiEN'ro DE 
!STRAD\S DE RODAGEM IXl GOVERNO IXl ESTAIXl IXl 
\MAPÁ- AP, no uso de suas atribuições que lhe 
são corferidaa, 

R E S O L V E 1 

Art. 1• - Designar o servidor 
RAIMUNlXl SEVERIANO PANTOJA , Agente de Porta,.. 
ria, para se deslocar da sede de suas ativi
dades-MACAPÁ- até os MunicÍpios de Pracuuba e 
Oiapoque, a fim de transportar combustível,no ' 
perÍodo de 15 à 17...01- 96. 

Art. 2R - Revogam-se as dis
posições em contrário. 

DEPARTAMEN'ro DE ESTRAD\S#:ODAOEM-JER/AP, l5 
de janeiro de 1.996. "'-~. 

EngR. RUY OUI SMI~l u 
Dir. Geral do JER/AP 

PORTARIA NR 019/96-JER/AP 

O DIRE'l'OR IXl DEPAFTAMEN'l'O DE 

ESTRAllo\S DE RODA.GEM IXl GOVERNO IO ESTA IXl IXl 
AMAPÁ- AF , no uso de suas atribuições que lhe 
eão conferidas , 

RESOL V E : 

Art . 11 - Designar os servi
dores abaixo relacionados, para desl ocarem-se 
da sede de suas atividades-MACAP.(- até os Mu
niCÍpios de Amapá e Calçoene, a fim de reali
zarem serviços de fiscalização da ponte sotre 
o Rio Meruoca a levantamento de outras pont es , 
no perÍodo de 18 à 20-01- 96. 
RICARIX> AUGUS'l'O O. E\'ANOELISTA-Ch.J:x:E -Cill-1 
JoiO TlVORA Do\ SILVA - Chefe da SCO - CDI- 2 
BENEI:ITO MAliOEL S . FLEXA-Mot.Confiança..<:DI- 1 

Art. 2R - Revogwr~se as dis
posições em contrário. 
DHARTAMENTO DE EBTRA!AS DE R0.1lo\0»1- IER/AP, l8 

de janeiro de 1.996. 44""'-'....J.t-,. 
· EngR . RUY GUI sM~~ k 

Dir. Oer do DER/AP 

PORTARIA NR 0~/96-JER/AP 

O DIRETOR IXl DEPARTAMEN'K. DE 

IESTRA])\S DE RODA.GE)! IXl GOVERNO lXl ESTAIO 
~Á-AP1 no uso de suas atribuições que 
são conferidas, 

RESOLVE: 

IXl 
l he 

Art. 1R - Designar oe servid<>
res abaixo relacionados, para deslocarem-se dE 

sede de suas atividade&-MACAPÁ-até os MunicÍ· 

f.
os d.e Mazagão e Laranjal do Jary,a fim <k 
alizarem reparos na ponte do Neuarapucu e 
Va.nt8lllento de Eerviços ao longo da BR- 156 , 

no períodc de 06 à 08-02-96. 
JoiO TlVORA M SILVA - Ct. da SCO - CDI- 2 
GIU!AR CONCEIÇXO IXX3 SAJI'I.W - Ag. Administrat 
DÚLIO ROIJUOUES NEl'O - Art. Carpintaria 
IDAUCA 1'00 SAJI'ro3 SEHA - Agt . Transp. Fluvial 
BENEDITO MANOEL S. FLEXA - Xot.Oficial-CDI-1 

5 

Art. 2R - RevogM~se as dispo
eições em contrário. 
IEPARTAIIEN'l'O ~ ESTRA.1lo\S DE RODA.GEM-DER/AP , ot:! 
de fevereiro de 1.~96. ~ -H---l 

EngR. RUY GUI ITR ~ 
Dir. Geral DER/AP 

PORTARIA }fQ 021/96-DFB/AP 

O DIREI'OR lXl DEPARTAMEM'IO DE 
~'J1W)\S DE RO])\GEJI IXl GOVERNO IXl EBTAlXl IO 
AMAPÁ-AP, no uso de suas atribuições que lhe 
3ão conferidas, 

RESOLVE: 

Art. 10 - Retificar o período 
da viagem do chefe de Gabinete do JER/AP,Cill-. 
Edson Alcântara Valente, de 21 à 28-02-96 par 
21 à 23-02-96, designadc· através da portaria 
nR 014/96-DER-AP, de 15-02-96, para realiza! 
serviços referente a liberação de convênio nE 

!cidade de Brasflia-DF. 
Art. 20 - Revogam-se as disp<>-
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· sições em contrário . 

DEPARTAI.u:N'IU DE ES':\'JlA~S DREODAGlli-DER/AP, 26 
de fevereiro de 1.996. I ~ 

Eng0 • RUY GUILHm· ~H ~ \ 
Dir. Geral o DER/AP 

PORTARIA N• 022/96-DER/ AP 

O DIRE!'OR 00 DEPARTA!>!EN'IU DF. 
ESTRADA S DE RODAGEJ'.! 00 GOYERNO 00 ESTAOO 00 

AJ.!APÁ-AP , no uso de st:as atribuições que lhe 
são conferida~, 

)lESO LVE: 

Ar t . 1• - Designar o servidor 
AMAURY GUDo!AAAES F:ARIAS, n!lefe da DI'I'R/DER, pa.
ra fi scalizar o Convêr.io n• 016/95, firmado 
entre o DER/AP e PREFEITURA 1·!. DE MAZAGA:O - AP, 
com objetivo dé executar a manutenção das Bal
Eas que transportam veÍculos terrestr e s ·s obr e 
os Rios Matapi e Vila Nova, a contar de agosto 
de 1.995. 

Ar t. 2• - Revogam- se as ·dispo
s i ções em contrário. 

DEFARTAJ.!EN'ro DE ESTRA~M R~•!-DER-AP, 27 
de fevereiro de 1.996. 

.A-

Eng• . RUY GUI E SMITH NEVES 
Dir. Ger do DER/AP 

Autarquias Estaduais 

IPE.AP-

PORIAlUA N2 OJ4j96 - IPBAP 

O President e do I nstituto de Previdência do 
Estado do AJ:aopá, no uso das atribuições que: lhe são con
feridas pel o Artigo 48, Inciso XIII da Consolidação das 
Leis da Previdência do Estado do Amapá . 

RI!SOLVB: 

Exonerar JOXO BUDBS DE PRRttAS, do Cargo em 
Coo1ssão de Chefe da Divi são de Admini stração Geral, có
digo CCS-1 do Instituto de Previdência do Es tado do Aro! 
pá - I PEAP, · a partir de 13 de março de 1996 . 

DE-SE CIENCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

lJ'~'~· · \Cetu. CO. c 
Macapá-AP~~de m r ço de 1996 

D~. ~ob- B1RAIAN IC~NÇO E SILVA 1 
PRESIDENIE 00 IPBAP 

I'ORl'JJUA NQ 035/96 - IPBAP 

O presidente do Instituto de Pr evidin::J.a cb 
Estado do Amapá, no uso dos atri buições que lhes são car 
feridas pelo Ar tigo 48, Inciso XI II da Consoli'daçâo das 
Leis da Previdência do Estado do A'llapá. · 

RI!SOLVB: 

Exonerar JOSR ~ HOLANDA, do Cargo ea 
Comi ssão de Chefe de Gabinete, código CCS- 2 do Instituto 
de Previ dência do Estado do Amapá·IPEAP, a {Drtir de 13<é 
""rço de 1996. 

DE-SE C1ENCIA, CUMPRA-SE PUBLI QUE-SE 

Mocapa:AP, 13 de março de 1996. 

;J1u...~CD .. ( t ' 
DR. RAIHUliDO UB PICANÇO X Sn.V/1 

PRBSID 00 IPBAP 

PORVJUA lf!l 036/ 96 - IPKAP 

O Presidente do Instit·Jto de Previdi;nci.:l do 
Estado do Amapá, no uso da~ a~ribulçÕes que lhe sªo con
feridas pe lo Artigo 48, I nciso XIII da Consolidaçao das 
Lei s da Previdência do Estado do Amapá . 

RI!SOLVE: 

Exonerar KARACI DK SOUZA <DSTA, do Car go em 
Comissão de Olefe do Departamento de Administração &. Ser 
viços Credenciados, cÓdieo CCS- 2 do I nstit uto de Previ-: 
dencla do Estado do Amapa - IPKAP, a partir <1> 13/03/96. 

DE-SE CU!ICIA, CUMPRA-S~ E PUBLIQUE- SE 

', ~-~~r~~~:ll6c 1 
DR. RAL'i\JNOO UBIRATAN PICANÇO E SILVA 

PRESIDENit 00 IPKAP 

PORIAlUA lf!l 03 7/96 - IPKAP 

· Eoto..do do Amapá , no uso das atribulç.Õcs que lhe s~o con~ 
fC"' • uclo Artigo 48 , Inciso XIII da Consolidaçao das 

"'lLci .. ~ tr<l!:vidCncia do Estad.o do Amapá . 

DIÁRIO OFICIAL 

RISOLYB: 

f:tonera r LOURDKS DOS 'SAHI'OS MARTINS, do Car
g~ em C:O.tssao de Otefe do Depart amento de AdJDinistra;ão 
cOdieo CCS- 2 do Instituto de Previdenci a do EStado' d; 
Alaapa - IPKAP, a partir de 13/03/96. . 

DE-SE CISNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

Macapá-~~3 de rço de 1996 

a).. C'Q.v. C.C:. c D~NOO UBIRAIAll ~ÇO E SILVA 
PRESIDENIE 00 IPKAP 

I'ORIARIA HQ ~/96 - IPKAP 

· O presidente do I nstituto de Prevldencia d 
Estado do Amapá, no uso dos atribuições que li"'c5 são am 
feridas pelo Artigo 48, Inciso VIII da Consolidação das 
Leis da Pre.videncta do Es~ado do Amapá. · 

RI!SOLVE: 

No'!l~ar JOSII NwmH UOLAMDI.; para exer cer o 
C~rgo em Comissao de_ chefe do ~partamento de Mnlnistra
çao de Serviços Credenciados, codigo CCS- 2 do InstibJto 
de Prcvidénc ia do Estado do Amapá- IPEAP, a cont ar de 13 
de 11arço de 1996. 

DE-SE CIENCIA, CUMPRA-SE PUBLIQUE- SE 

~ ;.~c~p1á-rc 13 d 

k~UB 
PRKSID 

PORtARIA NQ 039/96- IPBAP 

O Presidente do I nstituto de PrcvidCncia do Es 
tado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferi 
das pe lo Artigo 48, IncisQ XIII da Consolidação das LeiS 
da Previdincia do Estado do Amapá. · 

RI!SOLVB: 

Dispensar CLÁUDIA CUKARO DB AUlEIDA, ocupante 
do Cargo efetivo de Administrador, SNS- 101, padrão OS do 
Quadro de Pessoal Civil do IPEAP, da Função de Confiança : 
de Chefe da Seção de Material e PatrimÔnio, cÓdigo CCI-3 
do Instituto de Pr evidência do Estado do Amapá - IPEAP, a 
partir de 23/03/96 . 

DE-SE CI ENCIA, CUMPRA- SE E PUBLIQUE- SE · 

ã-~~de r ço de 1996 . , 

~(!tC .· 
~ RA Ali ICANÇO E SILVÀ 1 
Pt'esidente do 1PKAP 

PORTARIA NQ ~96 - lPBAP 

O Pres i dente do Ins t ituto de Previdência do Es 
tado do Amapá , no uso daS atribuições que lhe são conferi 
das pe l o Artigo 48 , Inciso XIII da Consolidação das Le iS 
da Previdência do Estado do Amapá . 

RI!SOLVB: 

Dispensar RUI l'OR.K DK CASIRO, ocupante do Car 
go e fetivo. de Administr ador, SNS-101, padrão OS do QuadrÕ 
de Pessoal Civil do IPEAP, da Função de COnfiança de Che
fe da SeçÃo de Transportes e Serviços 'Gerais , código CCI.-3 
do Instituto de PrevidCncia do Estado do Amapá, a partir 
de 13 de març o de 1996. 

DE-SE CIENCIA, CUMPRA- SE E PUBLIQUE- SE 

\ft"C;•-f._ 13 di ~~~90 ( 
hR. RAIHUI~ilSBf~~i:ICANÇO E SILVA 7 . 

Pr esidente bo IPKAP 

PORTARIA NQ ~96 - l PKAP 

O President e do Instituto de Previdencia do E! 
tado do Amapá, no uso das atr ibuições que l he_são· confe~i 
das pelo Artigo 48 , I nciso XIII da Consolidaçao das Lelf 
da Previdência do Estado do Amapá. 

RI!SOLVB: 

Dispensar REGIHA ~ CARHKIR:O, ocupante do 
Cargo efetivo de Técnico de Cori.tabilidadc, do Quadro de 
Pessoal Ci vil do IPEAP, da Funç.io de Confiança de Se_crct,! 
ria Executiva , código CCI- 3 do I nstituto de Prcvidencia 
do Estado do Amapá , a part i r de 24 de março de 1996 . 

0tJ"pá-A\~3 de 1rç~ de 1996 

;k~OO ~B RAIA!! ~~~A~\ 
Presidente do IPRAP 

PORVJUA H2 042/96 - IPKAP 

O Pre sidente do Instituto de Previdência 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhes 
são conferidos pelo Artigo 48.J Inciso VIII da 
Consolida.ção das Leis da Prcvidencla do E3tado do 
Amapá. 

RI!SOLVB: 

Designar DBI'ilCRIIo RlBXlllO DR AIJ(KlllA 
MKIO, ocupante do car go efet ivo de DatilÓgrafo, S~·202 , 
padrao 12. do Quadro de Pessoal Civil do Institut o de 
Previdtncia do Estado do Am.apá- I PEAP, par a exer cer 
a Função de Confiança de Chefe da Seção de Transpor tes 
e Serviços Gera i s , código CCI-3 do I nstituto de 
Pievi:Jência do Estado do Amapá, a contar de 09 de abril 
de 1996. 

DE-SE CitNf.IA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

'" QW.·\c . d) ~, 
Mocapâ(1"'~13 e março de 1996. 

b«: IWIIIIIDO UB · P~ I ;n,VA 
PRISJDI!I!IE . IPIW' 

PORIAlUA N2 ~/96 - IPIW' 

O pr esidente do Instituto de Previd8-da ~ 
Estado do Amapá, no uso das atr i buições que lhes são c~ 
feridas pelo Artigo 48, Inciso XIII da Consolidação das 
Leis da Prevldéncla do Estado ~ Amapá. 

RESOLYB: 

Des i gnar lliJ!lLSOII CLII!II!IIriiii DI! .ixsus DA 
SD.VA~ ocupante do Cargo efetivo de Administr ador , ~lQl 
padrão OS, do Quadro de Pessoal Civll do Institutx> ~Pre
vi denc:ia do Es taiio do Am.apá-IPEAP, para exercer a Função 
d~ Confiança <le Chefe da Seção de Material e PatrlmÕnh; 
codigo CCI-J Ceste Instituto, a contar de 23 de março de 
1996, 

DE-SE CIENCIA, CU!1PRA-SE PUBLIQUE-SE 

.1 ~~;,·:~~13 de Março de19~~C· J 
DR~ UB Plc.\HÇO I Sn.VA 

PRBS DO IPKAP 

I'OKIARlA lf!l 044/96 - IPKAP 

O Presidente do Instit uto de Previdéncia 
d~ Estado do Amapá, no uso das a t r i buições que lhes 
sao conferidas pel o Artigo 48.J Inciso VI II da 
Consolidação das Leis da Previdencia do Estado do 
Amapó • 

RESOLVB: 

Des i gna r HAlUA lZAHAR SILVA ALVBS, 
ocupante do Cargo e fetivo de DatilÓgr afo, SNM-202, 
padrão 12 do Quadro de Pessoal Civil do Instituto de 
Previdência do Estado do Amapá - IPEAP, para exercer a 
Função de Confiança de Secret ária Executiva, cÓdi go 
CCI·3 , a contar de 25 de março de 1996 . 

DE-SE CIENCIA, CUMPRA-SE PUBLIQUE- SE 

PORVJUA HQ 045/96 - lPBAP 

. O Pr esident e do Institut o de Previdência 
do Esudo do knapá, no uso das at r ibuições que lhes são 
confe r idas pelo Ar t i go 48, Inc iso VIII da Consolidação 
das Leis da Previdencia do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Nomear LOURDES DOS SAH:IÓs MARriMS, 
xercer o Corgo CID Comissão de Chefe de Gabinete, 
CCS-2 do I nst i tuto de Providencia .dol·Es ~adó:· ~o 
IPEAP, a . co'ntar Cle 13 de 11arço de 1996. 

DE-SE CIENCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE- SE 

· 0:pt~~~c 
~. RAIMUNDO UBIRAIAN PICANÇO E SILVA· \ 

Presidente do lPKAP 

PORVJUA HQ 046/96 - IPKAP 

para e 
oódter 
Amap! 

O Presidente do Instituto de Pr evidêncla 
do Estado do Ama pá, no uso das atribuições que lhes são 
conferidos pel o Artigo 48, Inciso VIII da Consolidação 

' das Leis da Pr evidênc ia. do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Nomear NARACl DB SOUZA COSJ:A, para 
exercer o Co.r go ero Cotaissão de Chefe do Depar tamento · de 
Ad11ini straçâo, código CCS- 2 do I ns tituto de PreVtCfencia; 
do Estado do Alia pá - I PEAP, a contar de 13/ 03/96. 

DE-SE CIENCIA, CUMPRA- SE E PUBLIQUE-SE 

Mo:apá-AP\13 de ,~o de 1996. 

~~B~~~~;A l 1 
Presidente do IPEAP 

POR:WUA lf!l 04 7/ 96 - IPKAP 

' 

O Presi dente do Instituto de Previdência 
do. Es tado do An.apã , no uso das a tribuições que lhes são 
conferidas pelo Art i go 48, Inciso VIII da Consolidação 
das Leis da Previdência do Estado do Amapá. · 

RI!SOLVB: 

Nomear HAlUA IIBUliA:r!luA SILVA Juc!, par; 
exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de · Adrd~ 
nistração Geral, cÓdigo CCS .. l do Institut o de Pr evidência 
do Estado do Amapá .. IPEAP, a contar de 18 de ~ ;mauço de 
1996 . . 

DE- SE CIENCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE- SE 

PORtARI A NQ ~/96 - IPBAP 

\ 0 Presidente do I nstituto de Previdênci a do Es ta
lU· do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
~lo Art. 48, Inciso XIII da Consolidação das Leis da Pr e
·idCnci a do Estado do Amapá. 

RBSOLVR: 

Dcsi gnu DOOS ARMANDO FRKIXAS 00 AMARAL, Diretor 
.Jtc ~ssistCncia à Saúde , código CCS-3 e MARIA LD'CIIA lWlDO-

6 

I O Presidente do Instituto de Previdf nci a do 

~~-~----------------------------------~--------------~~~ 



Macapá, 18.03,96 

~ 
DA SD.VA, Chefe do Departamento de Saúde, Código CCS-2 , 
Instituto de Previdência do Estado do Amapá, para viaja 

m. da Sede de suas atribulióea Hacapá-AP, até a Cidade de 
le11-PA, no r!odo de 17 a 23 de março de 1996, a fim de 
lherem subaCtoa junto à Orgãos Oficiab para nortear o 
rv lço preventivo quando da impl antação do Ctntro de Pre· 
nção OdontolÓgico. 

PORTARIA N2 iii/96 - IPEAP 

O Presidente do I nstituto de Previdênc1a do Esta
do do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos Artigos 158 da Lei N2 0066/93 e 48, XIII do Decreto 
(N) 0137/91 e tendo em vista o contido no Processo n9 000 
1489/9~. -

CONSI DERANDO que a Servidora Pública , Srf. IIRiliU 
VKICA AVAHZDfl , brasileira, solteira, ocupante do Cargc 
de DatilÓgrafo, SNM-202, padrão 12, do quadro de Pessoal 
Civil do Instituto de Previdência do Estado do Amapá-IPEAP1 
no per!odo de 12 (doze) meses a contar de 27/08/95 atE 
23/01/96 , a servidora faltou 45 (quarenta e cinco) dias, 

, de acordo com levantamento, realizado pela Divisão de Re· 
cur sos Humanos, ferindo, supostamente, o Artigo 154 da Lei 
~Q 0066/93, o que, en1 tese, caracteriza inassiduidade ha
oitual para trabalho , conforme foi constatado nas investJ 
gações preliminares conforme (Sindicância), Processo n! 
0001489/95; 

CONSIDERANDO que a autoridade que tiver ciênch 
de irregularidade no serviço pÚblico é obrigada a promover 
1 sua spuração imediata, nos termos do Artigo 158 da Lei 
19 0066 de 03 de maio de 1993; 

RESOLVE: 

Inst aurar Processo Administrativo Disciplinar con 
tra a Servidora BRIJJCA VEIGA AVAKZDfl, por suposta infrtn-= 
gêncla ao Ar tigo 154 da Lei 0066 de 03 de malo de 1993. 

Dt-SE CitNCIA, CUMPRA- SE E PUBLIQUE-SE. 

PORTARIA NQ ~/96 - IPEAP 

O Presidente do Instituto de Previdência do Esta
do do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferi das 
pe lo Artigo 48 , Inciso XIII da Consolidação das Leis da Prel 
vidência do Estado do Amapá. - : 

CONSIDERANOO a instauração do Processo Admini stra 
: lvo Disciplinar contra a Servidora BRUNA VKICA AVAXZIXi, 
Jtravés da Portaria nQ 049/96 de 15 de março de 1996; 

CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 163 e 164 da 
Lei 0066/93; 

RESOLVE: 

Designar os servidores estáveis VALDE'IE ISACX.SOPt 
JUCl llOS SAHroS, CAR1111M L0cu CRllZ LOI!A1"0 e 1!DS011 PAHlDJA 
DIAS, pertencentes ao Quadro de Pessoal da União e pres
tando se!viços a este Instituto de Previdência, eara sob 
a presidencia da primeira, constituir em a Comissao de Pr o 
cesso Administrativo Disciplinar, visando a apuração li!. sü 
posta lnfrlgênc!a do Artigo 1~4, Lei N2 0066/93, pratlcã 
da pela servidora já mencionada. A comissão terá o prazõ 
de 30 (trinta) dias , a contar da data de publicação desta 
Portar ia, prorrogável por igual pe.rlodo a pedido fundamen 
tado da Comissão Processante. -

DE- SE CitNCIA, CUMPRA- SE E PUBLIQUE-SE. 

PORTARIA N2 051/96 - lPKAP 

O Presidente do lsntituto de Previdência do Bst~ 
do do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferi
das pelo ~rtigo 48,Inciso XIII ~a Consolidação das Leis 
da Previdencia do Estado do Amapa. 

RBSOLVK: 

Designar ZlDC.UDK KlRAHDA VILI.Jtl.A, ocupante do car 
go efetivo de Agente Administrativo, SNM-201, pad!ão lf, 
do Quadro de Pessoal Civil do Instituto de Previdencia do 
&stado do Amapá .. IPEAP, para responder pela 0\efia da Divi 
são de Controle Técnico, cÓdigo CCS-1, durante o lmpediae~J 
to da titular que se encontrará de Licença Maternidade, n~ 
perlodo de 06/03/96 a 05/07/96 e pacá ~frias ~ares rr 
perlodo de 06 a 2~/07/96. · 

DE-SE CIENCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

~capá-~, l5 d 

DR~~I BRAI 
PRESIDENTE 

IUr ÇO de 1996 r : 
~HILvr( 
IPEAP 

PORrARIA N2 ~96 - IPRAP 

O Presidente do Instituto de Previdência do E.sta
Jo do Aaapá, no uso das atribuições que 1m. são conferidas 
pelo Artigo 48 Inciso VIII da consolidação das Leis da PTe 
vidi:ncia do Estado do Aaapá. -

RESOLVE: 

Nomear MARCEID m: MAtOS DIAS, para exercer o car 
go de pro~laento efetivo de Agente Adllinistrativo, SNtf.' 
201, padrao 17, do Quadro de Pessoal Civil do Institutod: 
Previdência do Estado do Amapá - IPEAP. 

DE-SE ClEH<:IA, CUHPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

-fí:pá-'Ç~d aarço de 19;, (_ 

.._~ ~SD.VA 
Presidente o IPE&P 

\ ' 

PORTARIA K2 ~96 - IPEAP 

DIÁRIO OFICIAL 

O President e do Instituto de Previdéncia do Esta· 
do do Amapá, no uso das atribuições que n-e são conferidal 
pelo Artigo 48 Inciso VIII .. da consolidação das Leis da Pr!, 
vidi:ncia do Estado do Amapa. 

RESOLVE: 

Nomear 'USSO ALIIltCA.R OI SCli'ZA., par.1 exercer o car 
go de provimento efetivo de Agente Ad11 i nis c.r at1vo, SHM=' 
201, padrão 17, do Quadro de PessQal CLvU do Instituto~ 
Pr evidi:ncia do Estado do Amapá - IPEAP. 

Dt-SE CI~NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUC- SE. 

JUSTIFICATIVA 
PROCESSO 
ASSUNTO 

FUNDAMENTO LEGAL 

VALOR ESIIHAIJO 

NQ 012/96-CLCS/lPEAP 
N2 000130/96 
CREDENCIAHENTO DE PROFISS10NA!S DA 
XREA DE SAODE. 
ARTIGO 2~, CAPUI, DA L1I 8. 666, DE 
21/06/93 E SUAS ALIERAÇOES. 
30. 000, 00(IRINTA MIL REAIS). 

Reconheço a tnexlgibil fdade de lici 
tação para o credenciamento da CLINICA OIJOI'"IOLOGICA-C~:! 
NELSE LIDA, tendo em vista a inviabilidade c.e competiçac 
entre profissionais e entldades da respecti va área de a· 
tuação, uma vez que foram ~stabeletidos requisitos para 
o credenci amento com o flm de prestação de serviços de. 
saúde através da Portaria nQ 069/95, publicada no Diário 
Oficial do Estado no dia 03/05/9~ e pelo Edital rll r:g!%, 
publicado no d!a 29 de dezembr o de 1995 que t.orna publ! 
ca a habllitaçao ao credenciamento para todo'i os profis 
sionals da área de saúde que preencham os re1uisitos e": 
dltal{clos . 

Macapá-A.P, 11 de RDrço de 1996. 
GlRLENE HOHOBONO 

PRESIDENTE DA CLCS/!PEAP 

Ratifico o ato de inexigibilidade 
de licitação nos tet'liOs do art. 26 da Lei n9 8~666 de 
21/06/93 . 

Sociedades de Econ. :M!ista 

liiiiiiiCiiiAESiiiAiiiiiiii~ 
NÚCLEO DE uciTAcA'o E coNTRATO- NLC 

CARTA CONVITE N° 006/96 -NLC/CAESA 

APROVO: 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁ · CAESA, atra~s do Núcleo de LicitaçAo~ 
Contrato, toma público aos interessados que, às 16: 
horas, do dia 25 de março de 1996, no prédio do escritóri 
central da empresa, localizada à Av. Ernestino Borges, 222 
• Centro, nesta cidade de Macapá • AP, procederá e 
abertura da licitação à nivel de CARTA CONVIl E, tende 
como objetivo AquislçAo de Materiais Hidráulicos 
destinados aos silltllmas isolados dos municípios d.l 
Porto Grande, Amapá e Lourenço. 

O edital e dema1s elementos necessários, 
pode~o ser obtidos no citad eço, nos ho1 ários dd 
08:00 às12:00 hs e das 15: às 18: hs. 

arço de 1998 

NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATO- NLC 

TERMO OE JUSTIFICACÃO 

RATIFICO 

Em,--'--'--

SÉRG~:r~~E ?-~r~:r~ 
JUSTIFICATIVA N" 011J96-f,ILCJCAESA 
USUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
EMPRESA ADJUDICADA: PRODSAN - PRODUTOS E 

SERVIÇOS Pl SANEAMENTO 
VALOR: RS - 11 .1 &4,00 (ONZE MIL, CENTO E 

CINQUENTA E QUATRO REAIS) 

Justifica-M • dlapenu do .m Licillltório 
visando a aquialçlo em can\ter enneg6ncill do I'TIItllrial 
filtrante das ET AS compactas dos sistemas i.aladoa de 
Ferreira Gomes e Porto Grande, visando o melhoramento 
da qualidade da 6gua d~buida as comunidades. 

Para a competante ratificaçio e 
aprovaçlo, • preMnte c!Mpesa encontra respaldo legal no 
Art. 24, inciso IV, da Lei n• 8.866193, com redaçlo da Lei n• 
8.~. 

Cumprem-se ~nto as exig6ncias do 
Art. 26, inciso 11 e 111 do mesmo 1 a LegaL 

Fundações Estaduais 

COMISS~v PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

.EDITAL DE 'lUWlA DE I'IID;(ll N2 001/96-CPL 

A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO_ADOLESCENTF 
de acordo com a disposiçao da Lei n! 
8 .666/93 e suas alterações subsequen -
tesL torna pÚblico que realizará Lic1 
taçao a seguir caracterizada: 

TOMADA DE PREÇOS NR 001/96 

OBJETO: Contratªção de empresa pªra 
prestaçao de serviços de mao
de-obra, conforme os termos do 
Edital. 

DATA E HORA: 01.04 . 96 às 15:00 horas 

I 

O t~xto compl eto do referido Edital,pe 
dera ser obtido pelos interessados, nã 
sala da Comissão Permanente de Licita
ção, sito.à Rua são J9sé, 1.570, Ce~
tro-Macapa-AP, no horario das 14:00 as 
18:00 horas, mediante o recolhimento 
da taxa no valor de R$ 10,00 (DEZ RE
AISl. Outros esclarecimentús também p~ 
derao ser obtidos no mesmo local. 

Macapá- AP , 15 de março de 1996 

~ ~r.;~L.:t-&_ P~ 
SÔNIA HELENA PEIX~A ~ 

Presidente da CPL/FCRIA 

.FUNDECJ\P. 

PORTARIA N2 014/96-FlJNDECAP 

A Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
DE CULTURA DO ESTADO DO AMAPÁ-FUNDECAP. , 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art . 122, Inciso III, anexo I, e 
Art. 572 , Inciso III, anexo II, do Decreto 
n2 4.996, de 05 de setembro de 1994. 

RESOLVE: 
Exonerar a servidora VAIDIRH€ 

NA&:DHfl'O 00 CAIM), do Cargo em Canissào 
de Secretária Aàninistrativa, CDI-1, do 
Departanento de Cultura, da fundação Estadual 
de Cultura do Estado do .Amapá, cem data 
retroativa a 19 de janeiro de 1996 . 

Dê-se ciência, registre-se 

:9:lique-~ de __.-janeiro de 

~OOARES Rll!EJID 
Presidente Interina/FUNDECAP 

PORTARIA N2 017 /96-FUNDECAP 

A Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
DE CULTURA 00 ESTADO 00 AMAPÁ-FUNDECAP. , 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art . 122, Inciso III, anexo I, e 
Art. 572, Inciso UI , anexo II, do Decreto 
n2 4. 996, de 05 de seterrt>ro de 1994. 

7 



Macapá, 18.03.96 

RESOLVE: 

~rt . 1 Q C'.onstitui r Cooissão 
de S1nd1cancia, nos termos do Art. 158 
.~ seguintes dá l_,ei nQ 0066, de 03 de maio 
de 1993, composta pelos servidores JOSÊ 
NEWfON r-llm'EIRO OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES 
SOllfO CAMPQS e MÁRIO SÉRGIO SOUZA DE OUVEIRA 
ocupantes de Cargo de Agente Aàninistrativo , 
para sob a presidência do primeiro, apurar 
irregularidades constantes, do Processo 
nQ 16 .000000 .022/96-F'UNDECAP, de · 24 de 
janeiro de 1996. 

Art . 2Q Estabelecer o · prazo 
de 30( trinta) dias para conclusão da Sindic~ 
c ia. 

Art . 3• Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua puJlicação . 

~1rlcap~(AP), 26 de janeiro de 
1996. • , ;'~n - I . 

BE'Illi\NIA JuLIFrA iJE-LÍM~ SOARES RIBEIRO 
Presidente Interira/F'UNDECAP 

PODER JUDICIÁRIO j 
Tribunal ~egional Federal . 

SEÇÃO JUDIC!.\RIA DO AMAPÁ 
SECRETAR!~ DA I' VARA 

EXPEDIENTE 00 DIA 14 DE MARÇO DE 1~1')(, 

Dir Secretaria 

Mand Stet•r. 
lmpctr;mtc 
Ad1·ogado 
Impetrada 
Procurador 

MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Marcos Antônio Dourado de Ar:J.gólo 

AUTOS COM DESPACHOS 

~5.11001003-g 

BANCO DO BRASIL SIA 
APOO I- Sulamir Palmeira Monassa de Almcid:1 
FAZENDA NACIONAL 
Samucl Hilcllknch:J.\'íl 
"'Junte-se. Recebo a Apclitçii:o npcnas com o efeito 

dc,·olutÍ\'O lntimc·sc J Ap;:ladJ pnm t~prcscnt;:u contra-razões. Mcp. 
13.03.'!6 MARCUS VINICIUS REIS BASTOS- Juiz Fcdcrol." 

, Aç Ordinária 
Autora 
Ad\'og;~dos 

R c 
Procuradom 

~5 OOOII'l00-5 
JOVENTINA CARDOSO DA COSTA 
AP2 1JO · Cl>~cy Saut;:mJ de Sou1.a c outros (Ckf. 
l'li bl. ) 
UNIÃO FEDERAL 
Milria Mad:J. Icna Carneiro Lopes 
··j Vistos. etc .. !;'m s;~a.:ador Jlrocesso em ordem 

Presentes as condições da açiio. 2.~ A preliminar suscitada pela Rê 
confunde-se com o mrmum <·nu.,nc· c scr.l dirimida qumxlo de seu 
mfrentarncnto ~- ll:firo a pro,·a tcstcnn'anhal rcqucrid3 pela Autora Em 
se trntandodcdircitos indlsponi,·cis. n.~o h5 que se fali\rcm audiêncin de 
concilinçiio Designe-s~! drnn para .'1UdiCn:1n de instrução. 1. Mcp. 
14.oJ.W. MARCUS.VINIC'I US REIS BASTOS - Jui1. Foocral ... 

CERTIDÃO 

Ccrtifoco c dou fé que fOI dcsigMdo o dia oq 04 °16. 
às 14·0n horns p.1ra a.udiênc.a de inslmç3o l\1cp. I -t OJ w •. Maria dos 
Anjos TJ'~ d:t S1l\'<1- Supcn·lsor.t da Seção de Apoio Administmti\·o 

Aç. Ordin~ri" 
Autor 
Ad\'O~udos 
Ré 

IJ3 OIIIIÓXI•K-4-. 
LAURA MARIA Dil SII,VA NOGUEIRA 
APN4 - Hilton Gonçai\\."S Nogueira c outro 
UNIAO FEDERAL 

ProcurJdot:J. Mana Madalena C:J.mctr:> Lopes 
\ '"Junte-se.:. [).;firo. Cit.;·~ a E'~.X:utada no cndcn;,;u 

ora fomoc.ido E~pl"Ça-sc carta prccatôna Mcp. l-l.03.% ~1ARCUS 
VINICIUS REIS OASTOS · Jui1 Federal" ' 

Aç Ordm~ri:. 
Autor 

Ad\'Og.Jdo 
R c 
Procuradora 

111 1111110342·7 
ESI'àLIO DE RAI~1U~DO RODRIGUES DA 
SILVA 
AP I XA- Ciccro llorgcs llordalo 
UNI,\0 FEDERAL 
Mana Madalena C amc1ro Lopes 
"Dtg.1m as partes sobre os c~lcu~os de ns 324tn5 

Mcp. 1411~.'1!. MAHCUS VINICIUS REIS IJASTOS • !UII 
Fcdwl." 

Excç Fiscal 
Exeqüente • 
Procurador 
E~ccut:J.do 

cu, 000024(,.0 
FAZENDA NACIONAL 
SJmucl Hilcl Bcnch:J.va 
F. BASiLIO DA COSTA ME 
"Vistos. ele. Recebo os presentes aulos A 

Distnbm('ào a fim de se proceder J rcllfic.,ção d:~ autuação f~t.cndo 
oonstar correia mente o nome da E.xccutad:l constante;, n. 18. 2 - t\r>Ós, 
cxpcç.1·Sc m:mdndo de cit:tçiio. penhora c ~\'aliaçfto . lntimrm-sc f\~cp. 
12 03.% M,t\RC'US VINICIUS REIS 13ASTOS • Juu Fcdcrol .. 

E~cc. Fisc.1l 
Excqucnlc 
Procurador 

'I;.IMMMI3.27-'j 
FAZENDA NACIONAL 
Samucl H r lei Bcnch:J.~ n. 
fiM MARINHO 
"C1cntifrqucm-sc ns panes do , .. Acõrd.to de fls 

25128. Após arqui\cm-sc os autos com b:J.i\a na Dislribu1çào 1\kp. 
14.03 Q6 MARCUS VINICIUS REIS 13ASTOS · h1i1. Foocrol .. 

DIÁRIO OFICIAL 

o imcdia\o dcslig'<JlCn\o da linha \Cicfõnica penhorada. 3.- Após o 
dco.Jnodo pnvo paraopooiçãodccmb.lrj,'OS, vohcm-mcconclusos. Mcp, 
14.03.% MARCUS VINICIUS REIS BASTOS - Juiz Federal." BEM 
PENHORADO: Linho Tc lcCónica n' 224.1215. Avaliação: RS I. H 7.6~ 
(hum mil. cento c dct.cssetc rc;Jis c scsscrlla c oito ccntaYÕs) 

Exl:c Di1crsa 
E.~cqücnte 
Ad1·ogados 
Excculildos 

I 

95.0000040-7 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 
AP301 A - Solmir Nactm Francisco c outros 
ANTÕNIO CARLOS AL\1EIDA CAMPELO c 
R(JZÁNGELA NAIR TORRINHA CAMPELO 
··Dig<1 11 E.\cqücntc sobre o que consta lis fl s r,~/f1) 

ln\lmc-sc. Mcp, 14 03.%. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS- Jui1 
Federal'' 

Juslifocação 
Justiflcantc 
Adl'ogodos 

Just1ficado 

W».000024')-:' 
RAIMUNDA VIDA L DE MIRA 
APJI>7A - Gr.>ça Jacquchnc d.1 Ctmha Lima c ootros 
10cf. Publ.l 
INSTITlJrO NACIONAL DO SEGURO S(X'IAL. 
INSS 
" Visto:i. etc. Cítc-sc o Justificad~. bpcça-sc carta 

precatória. 2.- Dcsisnc-sc data par~ :Jud1énc•a de just1ficaçào I Mcp. 
14,03.96 MARCUS VINICIUS REIS BASTOS- Ju., Fcdcrol ... 

CERTIDÃO 

CertifiCO c dou fé que fOI designado() dia 24 de""'" 
de Jl)t)(1, iis 14:00 horas paril AudiênciJ dc Jtlstiítrílç.1.o 1\:1cp. 14 ()~ <U1 

Maria dos Anjos Tíl n:trcs da Siln1 - Sup d>~ Seção de Apoio 
AdministriHiro 

Emb E'cc 1)(, 0000247-'l 
Embargan!c UNIÃO FEDERAL 
Procurador.~ Milrt? M:J.d:J.Icna C:tmctro Lopes 
Embargado JOSE CARLOS VEII.ZULA 
Ad\'Og:J.d3 AP290- CI:J.C\ Silllt;JIIJ l..k SOU/J 

· "A R. Distril;un~sc RIXl'bo os Emb~rgos . os quais 
susp<.:f1dcm o curso da E:~~;ocuçào il qul,j S<' r\'pon:Ím lnt i rnc~sc o 
Embargado para ofcrcrcr impugnaç~o Mcp. l.V)JW, MA R('LJS 
VINICIUS REIS BASTOS- Jm1 Fcdcrol .. 

Dcsapropriaç. 
AutÓr 

Procurador 
RC 
Adi'Ogados 

92 0001 ' 31-X 
INSTilUTO BRASILEIRO 00 ~I ELO AMO! ENTE 
E RECURSOS NATURAIS RENO V À V~IS . 
mAMA 
JosC Anm:.thCil Vcmcl (a\ <tlc;:mtc 
COMPANHIA FLORESTAL MONTE DOURADO 

: PA7S!). Lu i/. Carlos de Canollho RibeirO v.cg!IS c 
outros 
"Vrstos. ele Clcnuflqucm-sc as p:J.rtcs do , 

Aeó<d3o. lnlimcm·sc. Mcp. 14.CI3% MARC'US Vllo:ICiliS REIS 
BASTOS • Jui1 l'cdcral ... 
Aç. Criminal 
Autor 
ProcurJdor 
Réus 
DA 

'J2 OOO(_}(,J'J.I 

IUSTIÇA PÚBLICA 
Jo..io Bosco Ar:J.újo Fontes Jilmor 
WALBER GUIMARÃES DA SILVA. VALDENI 
SILVA NOBR~. BENEDITO Cf.UO DE ARAÚJO 
PAIVA <JORGE ELSON SILVA DE SOUZA 
Jose Ronaldo Serra Ahcs (I"). End<~ Mona de 
Oli' cir:1 (4") c l)cfcnsonJ P11blrca . 
··Jnllmcm-sc :as pi1r1CS do \CIK:raodo acordão ~tcp. 

14.03.96. MARCUS VI NICIUS REIS 13ASTOS · Ju11 Fede"!. .. 

Aç Ordinária 
Autor 

Procumdora 

AUTOS COM S,ENTEN('A 

9:l.(){)0()(,1J).t) (Emb. IÀ"C'Inr;uóno) 
SINDICATO DOS SERVIIJORF .. ~ PliOLICOS 
FEDERAIS CIVIS NO ESTADO Do A~IAPA -
SINDSEP/AI' 
DF50))- Luis Felipe Bclmontcdos Santos 
UNJ,\0 FEDERAL 
Milria Madalena Carneiro Lopes 
··v•stos. etc ... 3.- Por todo o cxpo.s to. JULUO 

IMPROCEDENTE os Embargos OJIOS\05. 1'. R. I. Mcp. 1·1.0> '!6 . 
MARCUS VINICIUS REIS BASTOS - Jui1 F<dcml .. 

DE 

FINALIDADE 

maio 

da 

C:J.rtório 
às 

SEDE 00 
JUÍZO 

Ell!Tt\1, DE !NTIM,\C,\0 
(Prtllalll tfhu) 

U. R. C,\MPOS Fli.IIO< OENEmTO RIUEIRO 
CAMPOS FILIIO. 

l i\1TI~1AC,\O d.J renli·iaç~o dos J..:ilõcs que n:ah· 
I'Jr-sc-ào nns scgintc-s d;uas I" I c•l.io. dm OJ dr
dciW6; ~<h:-1.\l drmaiodt' 1 9Q6,;~mbos 
:is 13:00 h, no Auditono desta Seção JudecJ:in;~ r 
recairão sobre o bem JXnhorado a saber d1rc•tos 
hcrahtãnos ~ituidos sobre <1 metade d.J posse de 
terras dtnomin.1da São JosC. localititd:l no lugar 
conhecido por "João Antonio". c um<l cstr:'ldn de 
st~ring11Ciros nn n1csrna JX>SSC <k terras . !'11\Jíldn no 
lugar "Piratira de 13aixo". afluente do Rio M:tt:1pi.. 
ncsl~ MlllltC'ip•o. com os seguintes limil t'S pnrtindo 
boca do braço ··João Antonio··. l:u!o de ctma. pclns 
mmgrns do ··fgar:~pC Pir.'ltl\ a dC' Bi11'\:0 .. até cl~'\t 
confronte da Boct~ do Braço ··Sempre Scn c". este 
anucntc do mesmo lgampê "Pirati' a dr Bõli'o··. 
contendo um:t :\rca ôlpro\'cit;xli1 de Rl5m (ÜII('I("cntos 
c. ,-intc c cinco metros) d~~ frC'ntc c 3.300m (Trê-s nu I 
e trciçntos metros) de fundos. mat ricul ndo llC'I 

de Registro de lmó,cis de M:~c..1pil. sob o 0 11 I 2RI . 
Os 71Q. !.1\fO 4-1) de Registros Di,·crsos. dr 
pr<:Jlricdadr do E'roii:J.do. nos Jutos do proc:x:sso de 
E.'ct:~:<;ào o• 94 00005 19-9. proposla pela UNJ,\0 
FEDERAL coutra 8. R. CAMPOS FII.IIO F. 
BENEDITO IUBE'IRO CAMPOS FILHO. 

~11f 
M!ICllpá-A 1996. 

MAR~OS , ~DO DE ARAGÃO 
· Direi de Socn:taria 

Tribunal Regional Eleitoral 

EXTRATO DE ATAS 

A.!.R da 432• Soul o (Solene) 12.03.96 · . 
Presenteo os Juizes LUIZ CARLOS, Presidente; DÔOLAS 
RAMOS, Vict-Presidente e Corregedor, MARCUS BASTOS, 
JOÃO BRAill, ANTÔNIO CABRAL, PAULO SANTOS e o 
Procurador Regional Eleitoral, Dr. JOÃO BOSCO ARAÚJO 
F'ONTES JúNIOR. Secretariou a s .. .ao o Bel. J od Marta 
Monteiro David. -x-x- Às 16 horas e SO minutos foi aberta a 
Sessão. -x-x- I - ATAS: Lida e aprovada a ata da Sessão anterior. 
·x-x- O Presidente anuncia que se trata de uma Senao Solene 
<lestinada a empossar o novo Juiz Efetivo desta Corte, Dr. 
F rancisco Soma de Ollvel~ Eotavam presentes 'à Seuao o 
Juiz Rommel Araújo de Oliveira, o Promotor de Juniça Eraldo 
Afonso Zampa, o Deputado Zstadual Paulo José da Silva Ramos e 
func ionários do T.R.E. . Convida os Juizes Mar= Bastoa e Paulo 
Santos ~ara conduzirem o Juiz Francisco Oliveira até a mesa da 
Presidência. -x- Lido o termo de compromisso o Presidente 
declarou o Juiz Francisco Oliveira empossado para um mandato 
de dois anos. -x- A seguir usou da palavra para saudar o 
empossado, o Juiz Paulo Santos que elogiou o Juiz Francisco 
Olive ira, diz:endo: "Fui distinguido por meus ilustres pares com o 
honroso oficio de saudar V. "ir., nessa nova missao de dizer o 
dire ito. o dire ito eleitoral, aos jurisdicionados do Estado do 
Amapá. Talvez • f9'81lde distinçao entre a judicatura monocrAtica 
e a éolegiada, esteja precisamente no momento mAgico de julgar. 
No juizo monocrático, invariavelmente, o Juiz .sente o quanto é 
terrível estar sozinho na angilstia de julgar. Aqui, pelo contr:!rio, 
para conforto nouo, nunca estamos sozinhos, contamos sempre 
com a presença dos demais Juizes, que num comparti lhamento de 
decis:.o, ajudam·nos a dizer o direito fazendo a costumeira 
justiça. Cumpre-me num primeiro momento falar do homem 
público que é o empossado. Saldo das le tras jurldicas, foi 
advogado militante por longos anos, chegando ao cargo de 
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seçao do AmapA, 
no biênio 1986 a 198'7. Promotor Público do Distrito Federal e 
dos Territórios, tendo exercido a representação da Proct.O'adoria 
Geral da Unia o oesta Capital, onde como sempre, sobressalram a 
sua dedicação e competência. Ingressou na Magistratura estadual, 
no primeiro cor,curso para Juiz de Direito de nosso Estado, onde 
nessa condição tem as•mçao ao nosso sodal!cio. A magistratura 
sempre foi algo desejado e querido pelo empossado, e na o é sem 
mérito que chega ao cargo de Juiz Eleitoral do Tribunal Regional 
Eleitoral do Er.ado do Amap1. O Juiz é sempre recrutado do 
povo. Por isto mesmo, a sua atuação tem &empre ·algo de 
semelhante com aquilo que é o povo de onde provém O Juiz, 
com raras exceçoes, nunca é aquela pessoa que opta pela 
Magistratura por vocaçao ou por ter· se desta.cado no exerci cio da 
advocacia. Lamentavelmente, a vocação na o parece ser a regra; 
aproxima-se mais do incomum Por isso, o Estado sente como 
essencial o problema da escolha dos Juizes • porque sabe que 
confia a eles um poder terrlvel que, mal empregado, pode fazer 
que a injustiça se tome justa, obrigar a majestade da lei a se fazer 
~aladina do erro e imprimir indelevelmente na cândida 1 
inocência a mlscula sangOinea que a tomará para sempre 
indistinta do de lito. A inteligência, dedicaçao e desenvoltura do 
empossado pelas letras jurídicas e a serenidade com que tem 
julgado os feitos, leva-nos a crer que estamos diante de alguém 
vocac10nado para a diflcil e árdua missão de aplicar o direito 
fazendo Justiça Já se asseverou que é interessante que a pessoa 
do Juiz esteja ac nlvel do cargo que ocupa, nao mais além, nem 
mais aquém. Ac1ma dele, tem-se o Juiz arl>itrário, e, abaixo, o 
Juiz medroso. Ambos apavoram a todos e a rudo, e, ao invés de 
segurança no meio social em que atua, gera insegurança e 
sobressaltos. Temos a n{tida certeza que esse equilíbrio encama a 
pessoa de_Y."rr., conseguido em tao pouco tempo de exerctcio 
da magistratura Ouvi certa vez. embevecido uma acert.iva que 
~onstderti muito vã lida, dita pelo enUo Presidente do Tribunal 
de Justiça do Cearé: •o Juiz que se propOe a ser Juiz, o 
serâ apenas de:~tro de I O (dez) anos de exercfcio da 
magistratura~ e quem assim nlio pensa, nAo o será nunca." Hoje, 
passados alguns anos, e tendo convivido com a experiência dt 
judicatura em nosso Estado, podemos useverar, que como todt 
regra, a exceç!o existe, corpori fi cada em alguns de nossos 
Ilustres magistrados, da qual V."rr. tão bem representa Nao 
menos merecedora de consideraçao é e figura humana' do 
empossado. Somos testemunhas da srandeza.e dos valores morais 
tao b= aquinhoados por V."rr., fato que dispensa qualquer 
maior comprovação, porque salta aos olhos daqueles, que com 
raro prazer, pnvam do·nosso convivia . Embora n•tural do Estado 
tio Pará, V.Ex'. t.ao bem se identifica com o povo do Amapâ, que 
<! o retrato fiel Ça singeleza e pureza de nossa gente. Plagiando 
Piero Calnrriendrei, em sua obra: *Eles, os Jufzes, vistos por um 
Advogado", diria que: •o Juiz é o direito feito homem Só dene 
homem pooso esperor, na vida prttica, aquela tutela que em 
abstrato a lei me promete. Só se esse homem for capaz de 
pronunciar a meu favor a palavra da justiça, poderei perceber que 
o direito nao <! t.rna sombra va. Nlo me é dado ericonlll!r no 
caminho que percorro, homem entre os homens na realidade 
social, o d i r~ilo abstrato, que vive apeno..s netr regiões siderai! da 
quarta dimenslo: mas t dado, sim, encontrar a você, Juiz, 
testemunho corpóreo da lei, da qual depende a sorte dos meus 
bens terrenos. Como n3:o o am8T', quando sei que aquela 
assistfulcia continua a cada ato meu, que o direito me promete, só 
pode efetuar-se na realidade otravés da sua sombra? Quando o 
encontro em meu carmnho e me inclino diante de você com 
reverência, hâ na minha Slllldaçlo um encanto de reconhecimento 

E:xcc Fiscal qs.OOOII6&-9 fraterno. Sei que, de tudo o que me é intimamente maic caro, 
JiAZENDA NACIONAL você é o guardiêo e o avalista; em voce, caúdo a paz do meu lar, E:<cqücntc 

ProcurOJdor 
Executada 

Samucl Hilci!Jcncha1 3 minha honra e minha liberdade." Meu caro empossado. Deoculpe 
lll M. NASCIMENTO \>I E a singeleza destaspalavru, propositalmente acadêmicas, pan que 
"lnlimc-sc a Sra R01munda IS!Ibcl Mon!Ciro do TERMO DE ENCERRAMENTO elas melhor se contivessem na severidade do l!!llbiente de um 

Nascun:nto, representante legal d:J. E.xccutôKia (confonnc certidão de n TriblDltl. Concebo, porbn que p&:nl saudar lma pessoa· como 
171'.), d.1 p.:nhonl c Olliliaçàodc Os. 17/19, "'' fom~a p~ilu:lda pelo 011 Contém o pr<><n!C e<cped>cnlc IJ fcilos cin:isc o I V."ir. , o ideal oma encontrar alguém, talvez inexistente, que 

8 

L 12. d.1 i.c1 n" r ~101~0 2 - Ofic•c-sc à TELEAMAPA SI A. solJclt:mdo penal pare conh:xilncnlo d,.. <h:sv~hos~ smt~!l c <:ditai. ,. conseguisse falar1 entoar e tocar, :~incrOnicl. c: hmmonicam_~J-
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. runa eapécie de concerto que lhe lembruae o poe111, o folclore 
e o múaica regional omapaen~e. Como, porém, iuo é unpoulvd, 
ofereço·lhe apenu o oom monocórdio da minha voz, que, 
entretanto, v1bra de emoçlo, ao desejar· lhe do f~do do coroçlo, 
em nome de Wdoa oa meus colega• Julzu, pleno !xito no 
c~~o da rua nova m1asAo" -r· O Dr FrancJSco OllveU'II 
usou da palavn, dJZmdo. "Ht momento• na v1da do homem ., 
que a razlo e a I!1Tioçào ettAo ., SIJlct'OOJa. Lembro·me do 
mtao JUJz de D1re1to DOglu Evangehato me mcmuvar s~e o 
segu1r a carretra de JUJz. Jà depo11 de mUJta d1aputa, chegava a 
conclusa o de que nada valena a pena. Tena que partir para a luta 
expondo-me paro alcançar todos aquelea 1de111 Mas vinha aquela 
voz do mtenor "F1ca, peouste • E foram tantos, dentre oa qua11 
destaco V Ex' e o =mente Dr DOglos Romos, que me 

1 tncentlvaram e me OJUdanm E mu1to ma11 amda aquelea do11 
seres que hoJe ettAo no CI!1TIIto!no, só evu!enti!1Tiente os restos 
mon.a1s, mu ptrm~ent.t ao lado de Deus acredtto que este;am, 
meua pats E ae hoJe nao estao presentes, pelo menoa 
eap1ntualmente acred1to que esteJam. Pra m1m este e o momento 
de êxtase, de perplexidade. Sena eu capaz deu a nova miSBio1 H à 

I que se mdagar, como d11sero uma vez o grande poeta Fernando 
Pessoa. "Tudo vale a pen1 se a alma nao é pequena" E esse 
momento ev1dent1!1T1ente é chegado Eu quero agradecer a todos, 
eapec1almente a meus pa1a, meus filhos, melhor parte de m1m 
própr1o, que me saudou de 1rn0 forma eapecial me d1zendo • 
Meu pat, receb1 li'T1 telex a pouco. Meu p11, mu1toa foM!tll os 
degraus, mas com fé, com determmaçao, todos esses de~• o 
senhor eata submdo Que bom ter fé em Deus • E eu tenho Que 
Deus me illi'Time, que Deus me ampare, que Deus me aJude para 
csn nova m1uao. Mu1to obrwdo • · X· O Procurador Re111on•l 
Eleitoral saudou o novo Ju1z dizendo "Eu apenas gostana de 
aaudar e dar u bou v1ndas ao ilustre Ju1z ora empossado, Dr 
Franc1aco Ollve1ra, ~ lhe asoegurar que, da parte do Ministo!no 
Público Ele1toral perante esta Corte, o aenhor desfrutart de todo 
apo1o no seu m1ster e deseJar· lhe amda boa aorte na sua ãrdus 
tarefa na qual se une aos demais mi!1Tibroa desta Corte. Auguro 
boa sorte a V Ex' • -x· O Pres1dente saúda o Dr Francisco 
Ol1•e1ro d1zendo "'lustre Ju1z Franc11co Ollvetra, meus dema1s 
pares, Sr Procurador e di!1Tiall presente• a etta Corte Para 
encerrar etta Senao Solene sur1Jies dema1a até, quero d1zer a 
V. Ex' que o Dll'e1to Eleitoral é mnplu Porque exatamente se 
trabalha com u peuou ma11 sii'Oples Exstamente por eatar na 
r01z da c1dadan•a. Porque o obJeto do noaso trabalho é fazer com 
que a conduta das penou se adapte a realidade pollt1ca, porque 
somos nós qui!1TI fomeci!1Tios a chave para que qualquer c1dadao 
po .. a exercer um mandato polft1co Por consegumte aqu1 passam 
tnediCOB, dentistas, odvogadoa, mu também, Sr JUIZ, paosam 
peosou Simpllulfflat, mu1tu vezes até •=•·analfabetas, mu que 
com seu própr1o trabalho coruegui!1TI convencer u comurudade• 
de que do lltt11 como teus representantes. e sao ele1tos S~os 
nós que ti!1TIOI a honra de ofer~cer a chave da Cidadania a essu 
peuou. Por 1110 a símpllc1dade desta Seuao. É 11mples corno~ 
11mples o Tnbunal, como ~ BII'Oples o D1re1to Ele~toral. Quero 
neste momento parabemzar V Ex' porque sou testemunha do seu 
suceuo. Nto fu1 oeu conlemporAneo de faculdade, po11 V Ex' 
fonnou-se pnme1ro do que eu Mu sou conlemporlneo de seu 
trabalho, porque o acompanhe• T1ve a honra de ser seu colega no 
Mlrusto!no Público onde, por mu1tas vezu, até com o sacnnc1o 
da própria saúde, V Ex' JlffiiiS se II'OpOrtOU I!1T1 prestar aJUda 
lqueles que realmente neçonitavam Vejo neate momento o 
coroamento deste trabalho, porque corno Promotor V Ex' fo1 
brilhante. como Ju1z V Ex' também é brtlhante, corno Ju1z 
convocado o Tr1bunal de Just1ça o tem., altls••ma conta. V Ex' 
pusou conosco aproximadamente quatro meaea e la se manteve 
como JUiz super1or Com votos mutto bi!1TI elaborados, 
reconhec1doo peloo advogados e pela própria ooc1edade Quanto 1 
pe11oa de Franc1oco Ohve1ra eu ~o vou ll'llll me aprof~ 
porque o 1lustre JuiZ Psulo Santos f o• mu1to feliz em d•zer qui!1T1 

é Franc11co Ollvetra. Eu quero apl'llOS II!1Tibrar os seus doiS 
filhoo, que eu os conheço, e ., nome deles, também tenho 
certeza que estar~ o uuofe1tos porque ol conheço a mu1to ti!1Tipo, 
d1zer que eles, oobretudo eles, certamente neste momento estao 
horrodos pelo tuee110 de V.'fr ·X X Nada !llaiS ha•Jendo a 
trstar, o Presulente encerrou a Se111o h 17 horas e 30 mmutos 

Tribunal Regional do Trabalho 

li JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO 
DE MACAPJI. 

EDITAL DE NOTIFICAÇAO 
PRAZO DE 08 (OITO) DIAS 

Pelo presente EDITAL fica NOTIFICADA 
a Empresa FOLYENCA LTDA, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, Reclamada ' 
nos autos do Processo no 17S9/95 - 1~ 
JCJ/MCP, em que JOSE RIBEIRO DOS SAN
TOS é Reclamante, para ciência da sen
tença proferida pela Junta em 25.01.96 
às 08:45 horas , cujo inteiro teor é o 
seguinte : "ANTE O EXPOSTO E MAIS O QUE 
DOS AUTOS CONSTE DECIDE A MM 1~ JUNTA 
DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO DE MACAPJ\. ,

1 
A UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE E~j 
PARTE A RECLAMAÇAO AJUIZADA POR JOS~I 
RIBEIRO DOS SANTOS CONTRA FOLYENKA 
LTDA, CONDENANDO ESTA A PAGAR AQUELE O 
QUE FOR APURADO EM LIQUIDAÇAO DE SEN
TENÇA, POR cALCULO A TlTULO DE SALJI.RIO 
RETIDO, 130 SALÂRIO PROPORCIONAL, MUL
TA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS 
RESCIS0RIAS, AL~M DE JUROS E CORREÇAO. 
TUDO NÓS TERMOS DA FUNDAMENTAÇAO . Cus
tas pelo reclamado no valor de R$-
20,00, calculadas sobre o valor arbl
trado de R$-1.000,00. CIENTE O RECLA-
MANTE. NOTIFIQUE O REVEL." 

Secretaria da 10 Junta de Concilia-
ção e Julgamento de Macapá, 08 de mar-
ço de 1996. ~ 

DIÁRIO OFICIAL 

"""~"'"" "C·'"'"' Diretor de Secretaria 
da 1~ JCJ de Macapá 

Tribunal de Justiça do Estado 
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DEPARTIWEiTO JUDICIARIO 

ATA DE DISTRIBUICAO E/OU RE
O IST~IBU ICAQ 00 DEPARTANEMTO 
JUDI CIARJO 00 TR IBUNAL OE 
JUS TICA 00 ESTADO DO AWAPA . 

Ao(s) Oi'dia(s) do m de mco do ano de 1996, as 
12:00 horas, realizou-se a Oistribuicao e/ ou Redist ribui cao 
dos Processos aba ixo rehcionados1 conloree nor1as do Reg i-
lento Interno. -

PROCESSOS DISTRIBUIDOS 

-CAWARA UH ICA 

APELACAO CIVEL(AC ou AWS ) Mo : 0000262-1/1996 
ORIGEW :la. VARA CIYEL E fAZEMO! PUBLICA OE VACAPA 

\ 
. \ 

APELANTE :JURACI .DA SI LVA TEIXEIRA E OUTRO(S 
. AOVOGAOO :CEZAA SOUIA OE WELO 

APElADO :WARIA DAS GRACAS DOS SANTOS CHAGAS 
ADVOGADO :IALBER LUII OE SOUZA DIAS 
RELUOR( A) :Ots. DOGLAS EVA!GELISTA RAMOS 

APHACAO CRIWINAL(Acr ) Ho . 0000585-2/1 996 
ORIGEM :11. VARA CRiMINAl OE WA CAPA 
APELANTE :JORGE LUII CAROOSO·COS!A E OUTRO(S 
ADVOGADO :JOSI WAR DE SOUiA 
APELADO :A JUSTICA PUBLICA 
REÜTOR(A) :Oes. GILBERTO Oó PAUlA PINHIRO 

·TR IBUNAL PLENO AOWI!ISTRATIYO 

REQUERINE!TO(Req) No. ODD045-1 3/1 S96 
REQUEREKTE :ROSA NIR IA UVAR ES"DE SOUZA 
ASSU!TO :COMPLEVENTACAO DE VERBA SAlARIAL 
RELATOR(A) :OIS . cmo ANTONIO DE, SOUIA 

I . I 

PEORO CO RE JA OA >ILYA t iOR 

' . 
Copltal - Origem: 2' V ARA CÍVEL E DE FAZENDA · 
PÜBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ . !mpelranle: 

' FINÉIA REIS DA SILVA - AdvOgado: FLÁVlO COSTA 
\cA V ALCANTE - lnfonnante: J UIZ DE DIREITO DA 2' 
VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 
DE MA CAPÁ - Reialor: DES. DÓGLAS EV AJiiGELISTA 

EMENTA: "MANDADO DE SEGURANÇA, PARA DAR 
EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO . CONCESSÃO DE 
Li,IIIINAR, APÓS JUSfiFICAÇÃO PRÉVlA 
ILEGALIDADE DO ATO JLIDICIAL INEXISTENTE - 1) É 
de se n~at segur.mç& par:! dar efeito suspensivo a Agravo 
inlerposlo contra concessão de liminar quando a decisão, prolalada 
apps a justificação préVJa. o lhndamentada nos depoimentos das 
lestemunlras C em cOnSllliÔIICia com O conjunto probatório • Z) 
Ordem denegada... · 

ACÓRD,\0: "Vistos. rdatados e discutidos os presenles aulos, 
a SECÇJi.O UNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE J USTIÇA 
DO ESTADO DO AMAr,\ , il unanimidade, conheceu do "Til e, 
no m~tilo. negou a ordem, nos lcnnos do volo proferido pelo 
Relalor." 

MANDADO DE SEGliRANÇA N' !OJ/9~ (Ac. n• JJ2J) -
CapiL11 - lmp<trant~: COMPANIJIA DE KLETRICIDADE DO 
AMAPA- CEA . Advogado: CLÉO FARIAS DE ARAÚJO • 
lrúonnante: J UIZ DE DIREITO DA 2' VARA CÍVEL E DE 

· FAZENDA PÍl RLICA DA COMARCA DE MACAPÁ -
Relator: J UIZ CO~V. J0,\0 BR.\ TTI 

EMENTA: "CIVIL - PROCESS!IAL CI"1 L- MANDADO 
DE SEGURANÇA - EFEil"O StiSPENSIVO AO AGRAVO 
DE INSTRGMENTO - AUSÊNCIA OE LESÃO A UIREITO 
LÍQUIDO E O :RTO, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEl. 
REPARAÇÃO. 1- O mandado rlo! ••gru• nça o! a 1ia apropriada a 
empresw eleito susp~nsivo ao a~'favo do instnnnento, segundo 
jurisprudêncta iterativa de nossos Tribumus. Jl . Não se concede o 
.. wriJ'' <Jnaudo existem recur::.os prc.:vi~tos na lc:1rislnção pro~suai 

ordm:iria... ou medida correicional. ~!.! mdemortstmda a lesão de 
dificil ou impossiv<l reparação & direilo liquido e c~rto do 
impelrante. 111· Segurança denegada". 

ACÓRD~\.0: "Vistos, rclalé'Hi~):' e cü~~utidos os prc:senl\!$ autos. 
a SECÇÃO lrNICA 0 0 EGHt;GIO TRIIll f!IIAJ!DE JUSTIÇA 
!lO ESTADO DO Ao'riAI'Á. io unanimichuk. co(~teccu e dcn~gou 
a :Segunmça, nos tennos dos volos proferidosr. 

1-hl<"JplliAP). 15 de março de 1996. 

DIRETOR(A) OEPro Ju. oiCIA.RI' Io ~~ · 
I \/ . . 

Br Al • !'AS. OS T. SILVA 

·~S. MARIO! R . Q E.IROZ Dlr. da Serrelarla da .1s~lo Ünlca 

PRES IDENT I I 

--~---____.;.:+-1-+1-----_j'- Oficios Judiciais 
TRIBUNAL PLENO Varas e Secretarias da Capital 

. . 
PAUTA DE JULGAMENTOS 

De or em do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
MÁRIO GURTYEV DE QUEffiOZ, Presidente do 
Egrégio Tribunal Plenp, faço ciente a todos os 
inter~os e aos que viiem o presenle EDITAL ou dele 
conhec~ento tiverem, q~e no dia 27 (vinte e sete) do 
corrente mês do ano em cuno (quar1a-fe ira), às 08:00 
horas, no J• andar da s~dc provisória do TJAP, na sala 
de sessões do Plenário realizar-se-á a 2' Sessão 
Ordinária para julgamento dos seguinlcs processos e 
daqueles apresenlados em mesa independentemente de 
publicação: 

MANDADOS DE SEGURANÇA: 
W 107195 - CAPITAL 
lmpetranl,e 
Advogados 
Informante 
Relalor . 

: Antônio Oliveira de Abreu e outros 
: Caleb Garcia Medeiros e oulro 
: Procurodor -Ge.rnl do Eslado do Amapá 
: Des. Carmo Antônio 

. N' 116/96 -CAPITAL 
Impetrante : Sindicato dos Policiais Civis do Eslado 

do Amapá 
Advogado : José Luís Calandriní d~ Azevedo 
Informante : Sccrelário de Eslado da Jusliça 
Segurança Pública do Amapá 
Relator : Des. Carmo Anlônio 

N' l17/96 - CAPITAL 
lmpetranle : Lidia Maria Barbosa Caládo Sósinho 
Advogados : Safira da Paixão Cosia' da Silva e outro 
Informante : E>esembagador Presidente do 
Tribunal de Justiça ao Eslado do Amapá 
Relator : Des. Mello Castro 

M~pá-AP, 15 de março de 1996 

SECÇÃO ÚNICA 

SJ ' PUBLICACÃO DE ACÓRDÃOS 

l i VARA CÍVEL E DE FAZ. 
PUBLICA I 

Jui z de Direit~: DR. CONSTANTINO AU
GUSTO TORK BRÁHuNA 
Chefe de Sec~etaria: LUCIVALDO DOS SAII 
TOS FERREIRI{ 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DAS 
PARTES E SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS: 

I 
Pr oc . n~ 0843/92- Cobrança . Aut or a : 
GUAJARÁ ADMI NISTRADORA DE CONSÓRCI OS . 
S/ C LTDA . Adv~gado: . .. Réu: ADÉLCIO MA 
CHADO LOB01• /Advogado : Dr . Paul o JOSE. 
Sentença: 1

" ••• ~sto posto , j ulgo extin 
t o o presente/.1pr ocesso com fulcro nÕ 

I ' ar t . 267 ,' inc . III , do Codi go de Pro 
ces so Civ~ Br asi l e iro, sem apreciã / 

• - ' I I ::::; çao do mef ito. Liber e - se a penhora 
Custas pagal ! r ansi t ada em julgado 11~ 
ta Senteryça de-se baixa e ~rquivemfe 
os autos,( A. R. I. C. Macapa , 05 .03 .

1
96 

CONSTANTIN BRAHUNA - Juiz de Dire to~ 
I 

440/95~DESPEJO. Autor: /NON~ 
MARQUES PEREIRA. Advogado : 
hagas Alves . Réu: diLMAR 
SANTOS. Ex positis , j ul go 

de despejo , para de 
ext inçao da locação e o con 

sequent des al ijament o do pré dio loc; 
do ao' rêu, condenando- o ao pagament~ 
das custas e despesas processuais bem 
como d~s honor ários advocatÍcios do 
patron? do aut or, que arbitro em qui~ 
ze (15%) do valor da causa. Concedo ao 
réu , o/ ~r~zo de q~Jinze ( 15 ) dias para 
jesocupaçao do pr edio (art. 63, l g, 
alÍneA" "b" da Lei Feder a l n2 8245/ 91, 
já mer' cionada). Transitada esta Se~ . 
tença , ce rtif ique-se nos autos ; dando 
baixd e arquivando . P.R. I .C. · Macapá, 
15 d~ fevereiro de 1996. CONSTANTINO 

MANDADO DE SEGURANÇA N" 090/9S 

I 
(A<:. o' l32"Q , .BRAHUNA 'Juiz de Direi t o" . 

~,, I . 

10 
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Proc. nt 1629/94 - EXECUÇÃO FISCAL . 
Autora: A FAZENDA PÚBLICA DO AMAPÁ.A~ 
vogado: Dr. Tobias de Carvalho Monte! 
ro. Réu: PAULO SÉRGIO DE SOUZA NERI . 
Despecho: "Arquive-se provisoriamente 
o feito: asso, procedendo até até a 
c r edora, encontr5ando bens susceti 
veis de penhora, venha dar seguime~ 

to. Intime-se. Macapá, 04 de março de 
1 . 996 . CONSTANTINO BRAHUNA- Juiz de 
Direito". 

Proc. n t 1269/93 EXECUÇÃO FISCAL . 
Autora: A FAZENDA PÚBLICA. Advogado: ' 
Dr . Pedro José de Souza. Réu: IZAIAS 
SALES DE ANDRADE. DESPACHO: "Arquiv~ 

se provisoriamente o feito, assim pr2 
cedendo até que a exequente, enco~ 
trando bens suscetÍveis de penhora,v~ 
nha dar seguimento. Intime-se . Mac~ 

pá, 04 de março de 1.996 . CONSTANTINO 
BRAJIUNA - Juiz de Di r ei to". 

Proc. n• 2501/95 - AÇÃO DE I NDENIZ~ 
ÇÃO . Autora: MARIA CARDOSO SANTOS. A~ 
vogado: Dr. José Antonio Thomaz Neto. 
Ré: CATTANI S/ A. TllANSPORn:s E TURIS 
mo. DESPACHO: "Junte-se . Defiro o p~ 
dido. Suspenda-se o feito pelo prazo 
requerido. Intime-se . Macapá, 01 de 
março de 1.996. CONSTANTINO BRAIIUNA 
Juiz de Dirctlo" . 

Proc. n2 2407/95 - AÇÃO DE COBRANÇA. 
Autor: MÁRCIO MENDES IUTZMANN. Advog~ 
do: Dr. Paulo Cascacs. Réu: LUIZ JO!! 
GE R. DE LA ROQUE. Sentença: " .. . Isto 
Posto, julgo procedente a ação para 
condenar o r éu ao pagamento da impo! 
tância ~e R$-?.943,30 (dois mil, nove 
centos c quarenta c três reais e tri~ 
la centavos), ac rescida de juros l~ 

gais à taxa de 0,5~ ao mês e correção 
monetária à partir do ajuizamento do 
feito, bem como ao pagamento das cu~ 

tas e despesas processuais e dos hon2 
rários advocatÍcios do patrono do au 
tor que arbitro em quinze (15~) do v~ 
lo r do débi Lo. Transitada em julgado' 
esta Sentença, certifique-se nos au 
Los, dando baixa e arquivando . P. R. 
r. C. Macapá, 06 de dezembro de 1995. 
CONSTANTINO BRAIIUNA Juiz de Di rc i 
L0 11

• 

Proc. n2 ?436/95 - EXECUÇÃO FISCAL.Au 
lo r a: A FAZENDA PÚBLl CA DO AMAPÁ. Ad 
vogado: Dr . Ped ro José de Souza. Réu: 
PAULO VALEN'PF.. DESPACHO: "Manifeste-se 
a cxequenlc sobre a certidão supra,no 
no prazo de cinco dias. Intime-se. M~ 
capá , 04 de março de 1996. CONSTANT! 
NO BRAHUNA- Juiz de Direito". 

Proc. n• 2179/95 EXECUÇÃO fiSCAL. 
Autora: A FAZENDA PÚLBICA. Advogado:' 
Dr. Pedro José de Souza . Ré: VITÓRIA' 
RÉGIA, OCOMÉRCTO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA. DESPACHO: "Mani fes Le-se a exe
qucnle sobre a ce rtidão supra , no pra 
zo de cjnco dias. Intime-se. Macapá-;-
04 de março de 1.996. CONSTANTINO AU
GUSTO TORK BRAHIJNA - Juiz de Direito". 

Proc. n2 1815/94 - EXECUÇÃO FISCAL. 
Advogado: Dr. Pedro José de Souza. Au 
tora: A FAZENDA PÚBLICA. Réu: JOSE 
HENRIQUE AZEVEDO PINHEIRO c esposa. 
DESPACHO: "Mani fes Le-se a exequen le 
sobre a certidão supra, no prazo de 
cinco dias. Intime-se . Macapá,04 de 
março de 1.996. CONSTANTINO BRAHUNA
Juiz de Direito". 

Proc. n • 2507/96 - AÇÃO DE APREENSÃO E 
DEPÓSITO. Autora: BETRAL VEÍCUl.OS. Ad 
vogado: Dr. João Américo Nunes Diniz~ 
Réu: PEQUILO FERREIRA GÓES. SENTENÇA: 
" ... Isto posto, julgo procedente a 
ação para o fim de consolidar,em mãos 
da autora, o pleno domÍnio e posse C! 

rclusiva do bem apreendido conforme a~ 

DIÁRIO OFICIAL 

to de fls . 21, cessando , em cons!;. 
quência, o depÓsito judicial provis2 
r io i mediato a tal cons tri\;ão , e facu! 
tada, nos termos do § 52 do art. 32 do 
Dec. Lei n• 91 1/69, a venda do alud! 
do bem a quem melhor preço ofereça. 
Condeno o réu ao pagamento das custas 
e despesas processuais, ben como dos 
honorár ios advocatÍcios do patrono da 
autora que arbitro em quinze por cen 
to (15~) do valor dado à causa. Tran 
si lada em julgado esla senten~a, ce r 
tique-se nos autos, dando bai.xa e a! 
quivando. P.R.l.C . Macapá , 14 de f~ 
v e r ei r o de l. 996. CONS'I'AN'rl NO BHAHIJNA
Juiz de Di reito". 

Proc. n2 1618/94 - EXECUÇÃO FISCAL. 
Autora: A f'AZENDA PÚBLICA. advogado: 
Dr . Pedro José de Souza. Héu: AMÉLIO 
DE AZEVEDO FJLIIO. OESPACIIO: "Arquive-
se provisoriamente o feito, assim pro 
cedendo até que a exequenle, encon 
trando bens s usce tlvei s de penhora, 
venha dar seguimento. Intime-se . Mac~ 
pá, 04 de março de 1.996. CONSTANTINO 
BRAliUNA- Juiz de Direito". 

Proc . n• 1746/94 - EXECUÇÃO f tSCAL.Au 
tora: A FAZENDA PÚBI,TCA. Advogado:Or. 
Pedro José de Souza. Héu: AFilNSO M~:N 
des RODRIGUES. Df.SPACHO: "Arquive- se 
provisoriamente o feito, ass m procc 
dcndo a té que a c redora, encon trando 
bens s usccLÍveis de penhora, venha 
dar seguimento . lnLimc-sc. MQcapá, 04 
de março de l . 996. CONSTAN'I'll\0 BRAHIJ 
na - Juiz de Direito" . 

Proc. N• ?324/95 - MEDI DA CAUTELAR lNO 
minada. Autora: MAlHA DE FÁTIMA SOUZÃ 
MORETRA. Advogada: Ora. Kelly Crisli 
na Braga de Lima. Réu: DEI..MAR CAMPOS 
MORE rHA. SENTENÇA: " ... Ex pos it is , jt! 
go procedente a ação para, em ralifi 
cação à liminar concedida , dc<:relar a 
requerida separação de co rpos conde 
nando o r éu ao pagamcn Lo das <:us tas e 
despesas processuais, bem como dos ho 
norários advocatícios da patrona da 
autora que arbitro em quinze r or cen 
Lo (15~) do valor dado à causa, atua 
1 izado monetariamente. Transi Lada cs 
ta sentença , certifique-se nos autos, 
dando ba i xa e arquivando. P.R. r.c. Ma 
capá , 07 de dezembro de I .995. CON~ 
TANTTNO BHAHUNA- Juiz de Direito". 

Proc. n• ??~9/9~ - Ação de Cobrança . ' 
Autor: JOÃO IH: SOUZA SANGEL. Advogado 
Dr. JOÃO AMÉRlCO NUNES DI NT Z. ll . MJ ZA 
EL PEilE TRA SAN'fANA. Advogado: llr. AN 
TONIO CABRAL DE CASTRO. Despacho: F.s 
pecifiquem as parles as provas que 
pretendem produzi r, no prazo de três 
dias, esc larecendo a sua finalidade.' 
I. 

Proc. n• 1047 - Dissolução de Socied~ 
de de falo Pos-MorLe. Au Lora: EDNA SO 
CORRO ARAUJO DA SILVA. Advogado: Dr. 
MARCOS NOGUElllA. Réu: E5PÓLTO O<; FilA~ 
CISCO DAS CllAGAS Ol.lVETRA. Desp'lcho:' 
Promova a au t o ra o andamento do feito 
em cinco di as, sob pena de ex Li nção. ' 

Proc. n• ?364- Ação de Cobt·ança . 
Autor: FRANCISCO GOMES I"II.HO . 
Advogado: Dr. llUY APOLONIIO DE 
OLJV~:lRA. Réu: FÁBIO GALDI NO LI MA
ME . dvogado: Dr. JOSÉ DO~ tNGOS 
NEilJ IJOS SANTOS . Despacho: Especifi
quem as partes as provas que preten
dem produz i r, no prazo de três 
dias, esclarecendo a sua finalidade. 

Proc . n• ?58? - Procedimento Ordiná
rio. Autor: JOSEVALDO FÉ DO NASCIMEN
TO. Advogado: llr. MÁRCIO VALÉRTO 
PlCANÇO Rf:GO. Despacho: R.A. Defiro 
o bcnficio da gratuidade judiciária 
requerido. Emende o autor a inicial 
em dez dias, dando nome a 1ção, 
especificando a parte contra a 

qual está sendo proposta. Traga , 
ainda , o autor , em complementação 
à exordial, o instrumento de mandato 
outorgado ao sub se r i to r da inicial, 
no decêndio assinado, pena de 
indeferimento da exordial e conse
quenLe extinção do processo sem 
apreciação do Rérito. Intime-se. 

Proc . n2 1810 - Ação de Execução. 
Exequente: VALOUIR PEREIRA. Advogado 
Dr. JOSÉ LUlS CALANDRlNf DE AZEVEDO. 
Despcho: Suspenda-se o feito pelo 
prazo de um ano ou até nova iniciati
va de impulsão processual pelo 
exequcn t e. r . 

Proc . n• 2453 . Ação de Execução. 
Exequen te: BANCO !lEAL S/ A. Advogado : 
Dr. cTCERO BORGES BORDALO. Despcho: 
Sus penda-se o feito pelo prazc 
de um ano ou até nova iniciativ~ 
de impulsão processual pelo exequentc 
l. 

Proc. n• 1994 Ação Cautelar . 
Autora: CENTRAIS ELÉTRICAS DO 
NORTE DO BRASIL S/A. Advogado:Dr . 
LUIZ CARLOS GAT'PO. R. ESTADO DO 
AMAPÁ. Procuradores: Drs. PEDRO 
JOSÉ DF. SOUZA c SANDRA FERREIRA. Des 
pacho: 
sob re 

Mani fes Lem-se as 
a conla de fls . 

partes 
144 dos 

autcs ,no 
]. 

praozo de cinco dias. 

Proc. n• 1680 Execução fiscal. 
Excqucnlc: rAZENDA PÚBLICA DO 
AMAPÁ. Procurador: PEDRO JOSÉ 
DE SOUZA. Executado: JOSÉ BISPO 
RODR I GUf:S DE ALFAIA. Despacho : 
Arquive-se provisoriamente o feito, 
assim procedendo até que a credora, 
encontrando bens suscetÍveis de 
penhora, venha dar seguimento. 
I. 

Proc. n• 1789. Execução fiscal. 
ExequenLe: fazenda PÚblica do 
Amapá . Procurador: Dr. TOBIAS 
DE CARVALO MON'fEIRO . Executada: 
Bou l il 1 ier Rcprescntaçãoes Ltda. 
Despacho: Auqui v e-se provisoriamente 
o fei Lo, ass im procedendo até 
que a cxequenLe, encontrando bens 
s uscetÍ veis de penhora , venha 
dar segui mento. 1. 

Proc . n • 1526. E:xccução Fiscal. 
Exequenle: fAZENDA PÚBLICA DO 
AMAPÁ . Procurador: Dr . PEDRO JOSÉ 
DE SOUZA. F.xccu lado: AN'PONIO PICANÇO 
DE MlllANDA. DESPACHO: Arquive-
se provisoramcnlc o feito , assim 
procedendo até que a c redor a, 
encontrando bens s uscetÍveis de 

dar seguimento. penhora, 
l. 

venha 

Proc. n• ?36?. Ação de Execução . 
Exequcnlc: CASTRO E PAZ LTDA. 
Advogado: Dru , El.1 ANE PEREZ VENETTA, 
F.xeculado: ANTONIO CANDAROLA. 
SENTENÇA: . .. lsLoposLo, com fulcro 
no a r L. ?67, inciso VI t l , do CPC, 
julgo exti nto o presente processo 
sem .iulgamenlo do mérito . As custas 
já foram pagas. •rransi lada em 
julgado esta sentença, certifique
se nos auLos, dando baixa e arquivan
do. P. R. I . C. 

Proc. n• ?394. Ação de Reparação 
de Danos. A. ALUÍZIO ALÔNCIO TRA.NDADE 
AMADOR. R. EMPRESA ESTRELA DE 
OURO LTDA. (Defensoras do A. 
Dra. MAlHA DO SOCORRO CORDEIRO 
PINTO. Sentença: ... lslo P?sto, 
as disposiçÕes do parágrafo unico 
do art . ?84 do vigente CÓdigo 
de Processo 
indefiro a 

Civil 
inicial, e 

Brasileiro, 
julgo, em 

11 

conscquência, com fulcro nas disposi
çÕes do art. 267, I, daquele mesmo 
CÓdigo, extinto o processo sem 
apreciação do mérito. Sem sucumbência 
em cus las e honorários, face à . 

·, 

I 

I ~ 

I ~ 
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grat u idade judiciária de ferida 
ao au tor e · i t ambém' porqúé sequer 
formada • • a I relação i ·pro'cessua l, 

Tr~si tada em julgado esta sentença, 
dê-'-se baixa e ar qu ivem- se Ós autos. 
PRIC. . • 

Proc . • n 2 2555. MANDADO DE SEGURANÇA. 
Impetrante: TROPI CAL ' MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA. Impetrado: 
TABELIÃO, OFICIAL DO CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE PROTESTOS. E DOCUMENTOS 
DO CARTÓRIO JUCÁ. Sentença: 
Isto posto , com fulc r o no art. 
267, i nciso VIII, do CÓd igo de 
Processo Civil, ' j u lgo extin to 
o presente processo , sem o jul gamento 
do méri t o. Devo l v am-se ao i mpetr ante 
as peças queins truiram o· pedido . 
Transitada em j u l gado· esta sentença , 
certifique-se nos autos , dando 
baixa e ar quivando . PRIC. 

Pr oc: n 2 2551. MANDADO DE SEGURANÇA . 
Impetrante: BALBINO PACHECO. Impe trad 
: Dire t or do Departamento de Es t radas 
de Rodagem do Amapá. Sentença: 
. .. Ex_ positis , i ndefiro , · por i nepta 
que e , a ~e tição inicial , e ju l go, 
em consequencia, ex tinto o processo 
sem apreciação da matéria de mér i to, 
condenando o i mpetran te ao pagamcn to 
das c ustas processuais , cxc l us i ve 
honorár ios advoca tÍcios , por sequer 
validamen te have r -se es t abe l ecido 
a relação processual. Trans i tadn 
esta sen ten ça , . cer t ifique-se nos 
au tos, dando b a i xa e arquivando. 
PRIC . 

Processo n2 2532 . Ação de Execução. • 
Exequente: MARIA MADALENA AMOilAS 
RODRI GUES . Advogado: Dr . CAJ.I·:B 
GARCIA MEDEIROS : Sentença : I s Lo 
pos t o, com fulcro no art . ?84 , 
e seguin tes do CPC, i nde f i r o a 
petição i nicial . Transitada em 
julgado est a sen tença, arquivem-
se os au t os. PRIC . 

Proc . n 2 2396 - Execu ção Fisc al . l·:xe 
quen t e : FAZENDA PÚBLICA DO AMAPÁ~ 
Procurado r : Dr. PEDRO JOS~: DF. 
SOUZA. Executada: AUTO F.SCAPAMF.N'I'O 
MACAPÁ. Sen tença: • . • Com supedâneo no 
art . 794, i nc iso I, do - Ct>d i go 
de Processo Civ i l , dec l aro cxtcnta 
a execução , em f ace do pagamcn t.o. 
Trans itada em jul gado esta sentença, 
certifique - se nos au tos , dando 
baixa e arquivando . PRI C. 

Proc . n 2 2546. MANDADO DE SEGURANÇA . 
Impetrante: ADMAR BARBOSA DA S I J.VA. 
Advogado: Dr. CARLOS EDUARDO MEJ.J.O 
DA SILVA •• I mpe t rado: O i re Lo r 
de Administ ração c Fi nanças do 
Banc o do Es tado do Amapá- AANAP . 
Sen tença: . .• Isto pos t o, com f ulcro 
no art . 267 , inc i so V I I l , do CÓdigo 
de Processo Civil , j ulgo exti n t o 
o processo sem julgamen to do méri t o. 
As custas · já f o ram pagas. Trans i tada 
em julgado esta sen tcnça, ccrt i fiquc
se nos au tos , dando b aixa e ar quivan
se. PRIC. 

Proc. n 2 2549. Ação d e Prestação 
de Con tas. Au tor: ESTADO DO AMAPÁ. 
Procurador a: Ora. KEILA BANHA. 
Réus: ANNIBAL BARCELLOS e MARTA 
NEUZA CARMO DE SOUZA. Sentença: 
Isto posto , com f ulcro no art. 
267, i nciso VIII, do CÓdigo de 
Processo Civil, j u lgo extinto o 
processo sem j ugalgamento do méri to. 
Transitad a em j ulgado es t a sentença, 
cer tifique-se nos au tos , dando 
baixa e arqu i v ando. PRIC. 

Proc . n 2 2169. Execução Fiscal . 
Ex equente: FAZENDA PÚBLICA DO 
AMAPÁ. Procu rado r : Dr. PEDRO JOSÉ 
DE SOUZA . Execu tada: C. N. MARINHO.De~ 
pacho: 
sob re 

Manifeste- se a 
a ' cer tidão da 

exequen te 
Oficial de 

Justiça, em cinco dias. Intime- . . 
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se .. 

Pro c. ' ·n 2 • 966. ' Ação de 
Exequenle: IH:TRAL H fCULOS 
JoÃo AMÉRlCO NUNI·:s orNr z. 

ROBERTO SI I. VA DE SÁ : 

Execução: 
L'rDA . Adv. 
Execu tado: 
Despacho: 

Arqu ive- se provisoriamen te o feito, 
ass im procedendo até que a credora, 
encon t r ando bens suscetíve i s de 
penhora , venha dar 'seguimento. 

Intime-se. 

Pr oc . n2 1?8? - Ação de Cobrança. 
Au t or: BKNONIS SANTANA CORDEIRO 
FILHO. Aqvor,ada : Or a. CLACY MAR I A 
SANTANA. Ré: ~OCEAP - Soe . Central 
dos Agri cu I I. ores . Despacho: J . 
Traga o e x<~CJuen L e 
de propri edade do 
penhora :;up I eman ta r 
requerida. l nl.imc-sc. 

o compr ovante 
imÓvel cuja 
está sendo 

Proc . n2 1?46 Execução Fi scal. 
Exequcntc: VA ~ENDA PÜBLI CA DO 
AMAPÁ . l'rol'twador : Dr . PEDRO JOSÉ 
DF. SOUZA. Exr,cu t ado: JOSÉ MARQUES 
f\MANAJ ÁS. Despacho: Arqlii ve- se 
p r o v isor i amr~n I. c 
p r ocedendo a Lé 

.cncon L r anelo bens 
penhora, 
ln ti mc-sr~. 

venha 

o feito , assim 
que a credora , 

su sce tive i s de 
dar segu imen to. 

Proc. n• I :1!1 I - Execução Fisca l.. exe 
quente: FA~I·:NOA PÜBLICA DO AMAPÁ . 
Pr ocu r ador: . Dr . PEDRO JOSÉ DE 
SOUZA. l·:xecu l.ado : JOÃO DAS NEVES 
FI LHO. Despacho: Arquive- se provi so
r i amente o f e i to, assim procedendo 
até que aexcquente encon t rando 
bens suscc l. Í v ei s de penhora , venha 
dar scgui mcnl.o. r.n time-se. 

Proc. n• ?087 - Áção de Execução . 
ExequenLe: BANCO ECONÔMICO S/ A . 
Advogado: Jlra. J.UCIANA LIMA MARI ALVES 
DE MEJ.O: Executados: F.CAP~ LTDA 
e EOYR CAMI'OS PACHECO. Advogada: 
Or a. CJ.ACY ~1 Ail I A SANTANA. Despacho: 
Man i fcsle- se o e xequente , no pra?.o 
de c inco d i a;; . I ntime-se. 

Pr oc . n• l.l I ;> Execução Fiscal. 
Excqucn Lc: FAZI·:NDA PÚBLICA DO 
AMAPÁ . J>rocur·ador: Dr. PEDRO JOSf: 
DE SOUZA. Exccu Lado: RAIMUNDO 
COSTA. Despacho: Ar quive-se p r ovi so
riamcnt.e o f c i to , assim procedendo 
aLé qu<: a credor a, e ncon t r ando 
bens !-iu :;cct.Íve i s de penho ra,· venha 

dar :lt~l'.'' i au!r tl.n. I nt i me-se. 

Prol'. rt" :>. 11\1 Ação de Cobrança. 
AuLo r·a: CI .J-: I DI·: llOS SANTOS PACIIJ·:CO . 
llcfeitso r: Jlr . NI I.'I'ON CAS'rli.O DI AS. 
Ré. : ANA J.ÍJC I A llAMOS . Sc1n Lença 
. .. A revel ia , decorrente da fal La 
de· conLcs l.ação ao fci to , implica 
na r i c Lo con rcss i o, presumindo-
se adm i tidos como verdadei r os, 
pc I a re , os f a Los a1 e gados na 
i nic i a l pt! l a au tora. Embo r a a 
presunção cmanada da con fissão 
fic La se ja rclat i,va, não há nos 

. autos · prova que desau tor ize a 
verac i dade infcri da de tal presunção. 
Ao con trár i o . prova f ez a autora 
da a l egada dÍ vi da nao paga. I sto 
pos Lo , j u l go proceden te ·a ~çao , 

para o f im de ondenar a re ao 
pagamento da i mportânc ia de H$ 
665 , 00 (Se i scentos e Sessenta 
e Cinco Rea is), atualizada monetaria
men te , ac resc ida de júr os l egais 
à taxa de meio por cento (0,5%) 
ao mes e de cus tas e despesas 
processuais , bem como de honorários 
advocatíci os que arbi tro em qui nze 
por cento (15%) do valor da causa. 
'f ransi táda em j u lgado es ta sen tença , 
certifi que-se nos autos , dando 
ba i xa e ar qu i v and o. P.R.I.C. 

Proc. n 2 2385 - Ação de Rein tegração 
de Posse'. Au tora: MARIA GORETE 
BEZERRA LOIOLA. Defen sor: Dr. 
MARCOS NOGUEIRA. Ré JANE DIAS 

~--------------------------------~~ 

· --·· DE . SOUZA. Despacho: I n time-se 
a au tora ai norma r 
da r equerida , no 
d fiiJ.S. · I n.l i me- se . 

o .a~uai endereço 
p r::~zo .,. de c i nco 

i Proc. n2 1748 Execução Fisca l. 
Exequenlc :. FAZENDA PÚI31.1 CA DO 
AMAPÁ . Procurador: Dr . PEDRO JOS~ 
DE SOUZA . · -Execu t ada: TEREZlm iA 
FERRE IllA MOilAES GONÇALVES . Despacho: 
Ar quive-se provisori amente o fei Lo , 
assim procedendo aLé que a c r e-dora , 
encontrando bens su sce tÍveis de 
penhora, venha dar seguimento. 
I ntime-se. 

Proc. n2 ?445 IH·:I N'I'[':GRAÇÃO DE 
POSSE . Auto r : REN EDJTO DIAS DE 
CARVALHO. ·Advogada: Dr a . I.UC I 
MEIRE SILVA DO NASCIMENTO·. néu: 
JOSÉ JORGE PEREJ RA RÉC I O. Sen Lcnça: 
. .. Com supedânco no art.. ::>67 , inc i so 
VIII , do CÓd i go de Pr ocesso Civ il, 
j u l go ex t into o p r ocesso, sem 
o julgamen to do mérito . As cus t as 
já f o r am pagas. Tr ansitada em 
julgado esta sentença, certi f ique
se nos autos, dando baixa c arquivan
do • P. R • I . C • 

Proc . n2 l 36B Ação de E~cução 
Fi sca l . Exequente : FAZENDA PUBLICA 
DO AMAPÁ. Procurador: PEDRO JOSÉ 
DE SOUZA. Executado: J EFERSON 
HEZENOE DE CASTRO . Des pacho : Arquive
se prov i sor i amente o fei t o , ass i m 
procedendo até que a credora , 
encon trando bens suscetÍ veis de 
penhor a, venha dar segui mento .Int ime~ 

se . 

Pro . n2 2444 - MANDADO DE SEGURANÇA. 
I mpet r ante: V . F . DI NIS . Advogado: 
Dr. LUC I ANO RODRIGUES PINTO . I mpe t ra
do : SECHE'PÁRIO MUNICI PAL DF. EDUCAÇÃO. 
Sen tença : . . . Ex posí tis , denego 
a scp,urança impetrada e r evogo 
a medida liminarmen te conced ida, 
condenando a impetrante ao pagamt:rtLo 
das cus Las processuais e honorár i os 
q ue arb i t ro em 15% (quinze po"r 
ce n t o) sobre o valor dado à causa . 
Trans i tada em jul gado esta sentença , 
ce rtifique-se nos autos , · d~do 
baixa e arquivando . PRIC . 

Proc. n 2 1610 Ação· Ord i nária 
de Cobrança. Au t o r: SEBAS'I' I ÃO 
DÓS REIS UCHOA . Advoga dos: Drs . 
ADELMO CAXI AS DE SOUZA c WALDELT 
GOUVEIS RODRIGUES. Réu: JOSÉ DAVID 
JUNIOR . Advogado: Dr . MARCOS NOGUEIRA 
Despacho: Manifestem-se as partes 
sobre a conta de fls . 70 , _ em cinco 
dias . Intimem-se . 

Para conhecimen t o de t odos , 
expediu-se a p r esente resenha 
que se r á afixada no lugar de costume 
e publicada na forma da lei'. Dado 

e passado nesta cidade de · Macapá, 
aos ' t re7.c d ias do mcs de mar ço 
do ano de mil novecentos e noven ta 
e se i s. 

/• 
.e9C1t~:~.:,;c- .~. · ·· '' .. 1:'·1 :. .. ~r~·u 

UI'.-: . · : , . .• , ~ 

C': .. . .. 

1 ~ Vi\ H/\ CÍVEL E DE FAZENDA PÜBLI CA 

JUIZ DE DIREITO:· CONSTANTINO 

BR/\HUN/1 
CHEFE DE SEC . LUCIVALDO FERRE I RA 

· Exped i ente para intimação 
das partes e seus respectiv os 
Advogados · 

Proc . n 2 985 - Ação de Execução . Exe-
quente: BANCO DO BRASI L S/11 . 
Adv. SULAMIR PALMEI RA MONASSA 
DE ALMEIDA·. Executada: IBERO 

, AMERICANA DE MADEI RAS LrDA . Despacho 
.. J. Suspenda- $e o f e i t o pelo prazo 

-1'"=--
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de um ano ou até nova iniciativa 
de impulsão processual pelo exequen
te. I. 

Proc. n2 2.~22 - Ação de Execução. 
Exequente: ENCYCLOPÉDIA BRITÂNICA 
DO BRA~IL PUBLICAÇÕES LTDA . Executa
da: IVANETE MAR IA COUTINHO ARAÚJO. 
Despacho: Avalie-se o bem penhorado. 
ApÓs digam as partes sobre a 
avaliação , no prazo de cinco 
di as . I. Valor : R$ 600,00. 

Proc. nR 
quente: 
PEIXOTO. 
NASSAR . 
Ç~ES 

2494 - Ação de Execução.Exe 
ROMERO CESAR DA CRUZ 
Adv. Dr. MARCELO CARDOSO 

Execu t ada: FRANCA CONSTRU
LTDA-FRANCOL. Despacho: 

Manifeste-se o exequente sobre 
a certidão da Oficial de Justiça , 
em cinco (5) dias. I . 

Proc . nR 2429 - Ação de Execução 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO 
AMAPÁ. Procurador: Dr . PEDRO 
JOSÉ DE SOUZA. Executada: M. 
SANTOS . Despacho: Junte-se. 
o pedido . Suspenda-se o 
pelo prazo de 90 (noventa) 
Intime-se . 

Defiro 
feito 
dias . 

Proc. nR 2585 - Ação de Execução . 
Exequente: FÊNIX TUR ISMO LTDA. 
Adv. Ora. JANE PICANÇO. Executada: 
ALBA CAVALCANTE DA SILVA. Despacho: 
R. A. Traga a exequente, em aditamen-
t o ~ inicial , o ato constitutivo 

•da sociedade e/ou respectiva 
Última alteração , a fim de comprovar 
a regularidade da representação . 
Prazo: dez ( 10) dias. Intime-
se . 

PAroc. 
A. A. 

n2 2584 - Aão de Cobrança. 
PORTE LA SAMPAIO - ME. A da . 

Ora. JANE PICANÇO . Executada : 
OFI CINA MECÂNICA E SERRALHERIA 
SÃO LUIZ . Despacho : R .A . Emende 
a autora a i nicial adequando 
o valor cobrado ao efetivamente 
devido, e i s que os juros moratÓrios 
englobados no débito foram calcula
dos à taxa de 1% ao mês quando 
o indice deve ser de O, 5% ao 
mês .Ajuste , ainda , a 
o pedido ao procedimento 
que é o sumário . Prazo: 
dias. Intime- se . 

autora, 
adequado , 
dez (10) 

Proc . n2 1987 - Execução Hipotecária 
Exequente: SOCILAR-CRÉDITO IMOB ILIÁ
RIO S/A . Adv. Ora . MARLY PORPINO 
NUNES. Executado: LUIZ GUILHERME 
MONARD NASCIMENTO. Despacho: 
Diga a exequente se ainda tem 
interesse no prosseguimento da 
presente ação, no prazo de cinco 
dias . Intime- se. 

Proc. nR 2357 - Ação de Execução . Exe 
quente: SANDRO LUIZ MOUTINHO 
TORRINHA. Adv . Dr . Rui da Silva 
Vida!. Executada: ELETROMOTO 
NEGÓCIOS LTDA-ME. Despacho: Avaliem
se os bens penhorados. ApÓs digam 
as partes sobre a aval i ação no 
prazo de cinco dias. Intimem
se. Valor total: R$ 4.700,00. 

Proc . n2 1986 - Execução Hipotecária 
Exequente: SOCILAR-CRÉDITO IMOBILIÁ
RIO S/A. Adv. Ora. marly porpino 
Nunes. Executada: RUTH NEY SILVA 
PEREIRA e outro. Despacho: Diga 
a exequente no prazo de cinco 
dias se ainda tem interesse no 
prosseguimento da presente açao. 
Intime-se. 

Proc. re 1141 - txecução Hipotecaria 
ExequenLe: h~PRESA MUNICIPA~ 

DE DE/SENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO 
DE MACAPÁ. Adv. Dr. JOSÉ ANTONIO 
THOMAZ NETO. Executados : MARIA 
DE ~AZARÉ GUEDES BOSQUFS DA SILVEIRA 
e ARIALDO MARTINS DA SILVEIRA. 
Despacho: Diga a excquente se. 

DIÁRIO OFICIAL 

ainda tem interesse no pro 3seguimen
to da presente ação, no prazo 
de cinco dias. Intime- se. 

Proc. n 2 2243 - Ação de Execução . 
Exequente: MARIA JOZINEIDE LEITE 
DE ARAÚJO. Adv. Ora. HELOANA 
GAZEL TEIXEIRA. Executad a : SELMA 
MARIA CARMO DE SOUZA. Despacho : 
Suspenda-se o f ei t o pelo prazo 
de um ano ou até nova in iciativa 
de impulsão processual pel~ exequent 
te . Intime- se . 

DESPACHOS IDÊNTICOS : 

Nos processos abaixo e a seguir 
relacionados f oi proferido o 
seguimente despacho: Aguarde-
se no arquivo provisÓrio a iniciati
va da exequente . 

Proc. n2 390 - Ação de ~xecução . 
Exequente : CIA . ITAL DE INV,STIMENTO 
CRÉDITO E FINANCIAMENTC ; Adv. 
Ora. SULAfUR PALMEIIlAMONASSA 
DE ALMEIDA . Executados: JOSÉ 
MARIA DE ANDRADE PONTES E IDA 
FONSECA PONTES. 

Proc. n2 478 - Ação de Execução . 
Exequente: CIA . ITAÚ DE INVESTIMENTO 
CRÉDITO E FINANCIAMENTO. Adv.Dra. 
SULAMIR PALME IRA I~OfiASSA DE ALMEI DA . 
Executados : IDA FONSECA PONTES 
e GERALDO DE ANDRADE PONTES . 

PDESPACHOS IDÊNT ICOS . 

abaixo e a segui r 
foi !IDrofer ido o 

Nos processos 
relacionados 
seguintes despacho : Ar~uive-se 

provisoriamente o feito, assim 
procedendo até que a ex.~quen te, 

bens susc:e ti v eis encontrando 
de penhora, 
Intime . 

venha dar seguimento . 

Proc. n9 1175 Execução Fiscal . 
Exequente: FAZENDA PÚBLI:A DO 
AMAPÁ . Procur~ Ora . PEDRO 
JOSÉ DE SOUZA . Execu tadn : MA
DEREIRA ANDRADE. 

Proc . Nº 1244 - Execução Fiscal . 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO 
AMAPÁ. Procurador: Dr . PEDRO 
.JOSÉ DE SOUZA . Executado: HELMO 

NEVES PEREIRA . 

Proc. nR 1268 - Execução 'iscal . 
Exequente: FAZENDA PÚBLH A DO 
ESTADO DO AIMPÁ. Procurador: 
Dr . PEDRO JOSÉ D.E SOUZA: Exec·utado: 
JOSADAK BASTO LIMA. 

Proc . n 2 1408 - ExecuçÃo ri scal. 
Exequente : FAZENDA PÚBLICA DO 
AMAPÁ. Procurador: Dr . PEDRO 
JOSÉ DE SOUZA . Executado: FOBERTO 
CESAR LIMA SILVA. 

Proc. nv 1418 - Execução Fiscal. 
Exequente: FAZENJA PÚBLIC.\ DO 
AMAPÁ. Procurador: Dr. PEDRO 
JOSÉ DE SOUZA. Executada: MARIA 
DE FÁTIMA SANTOS DE MENDONÇA. 

Proc. n• 1660 - Execução Flsca1 . 
. Exequente: FAZENDA PÚBLIC~ DO 
AMAPÁ. Procumdor: PEDRO JOSÉ 
DE SOUZA. Executaco : JORGI-. CAIIVALHO 
COSTA. 

Proc. n• 1672 - Execução F.scal. 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO 
AMAPÁ . Procurador: Dr. PEDRO 
JOsf· DE SOUZA. Execu•ado: EDlVALDO 
DOS SANTOS MARQUES. 

Proc. nº 1674 - Execução Fiscal. 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO 
AMAI-Á. Procurador: PEDRO JOSÉ 
DE SOU?rA. Executado: ALDAIR PEilEIRA 
RODRIGUES. 

Proc. n9 1679 - Execução Fi :;cal. 
Fxcqucnte: FAZENDA PÚBLICA DO 
AMAPÁ. Procurador: Dr. PEDRO 
JOSÉ DE SOUZA. Executada: l!ARIA 
LUIZA MEIRA DE ~!MA. 

Proc . nR 1696 - Execução Fiscal . Exe 
quente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAPÁ . Procurador: Dr. PEDRO 
JOSÉ DE SOUZA. Executado: AILTON 
MARTINS LIMA. 
Proc . nR 1747 - Execução Fiscal. Ex~ 
quente: FAZENDA PÚBLICA DO AMAPÁ. 
Procurador: Dr. PEDRO JOSÉ DE 
SOUZA . Executado: WILSON PEREIRA 
REIS. 

Proc. nR 1787 Execução Fiscal . 
Exequente : FAZENDA PÚBLICA DO 
AMAPÁ. Procur ador: Dr. PEDRO 
JOSÉ DE SOUZA . Executado : AURISBERTO 
DAS NEVES BARRETO. 

Proc. nR 
Exequente: 

1790 - Execução Fiscal. 
FAZENDA PÚBLICA DO 

AMAPÁ. 
JOSÉ DE 

Procurador: Dr. PEDRO 
SOUZA . Executado JOSÉ 

DA SILVA PANTALEÃO. 

Proc. nR 1818 Execução Fiscal. 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO 
AMAPÁ. Procu rador: Dr . PEDRO 
JOSÉ DE SOUZXA . Executado : RONALDO 
DA SILVA NUNES. 

Proc . nR 1661 -Execução Fiscal . Exe 
quente: FAZENDA PÚBLICA DO AMAPÁ~ 
Procurador: Dr. PEDRO JOSÉ DE 
SOUZA . Executado : LUI KAM FAI. 

Proc. n2 
Exequente: 
AMAPÁ . 
JOSE DE 

1675 Execução Fiscal . 
FAZENDA PÚBLICA DO 

Procurador: Dr. PEDRO 
SOUZA . Executado: FIRMINO 

MACIEL FILHO . 

Para conhecimento de 
todos , expediu- se a presente 
resenha que será afixada no lugar 
de costume e publicada na forma 
da lei . Dado e passado nesta 
cidade de Macapá , aos~uinze 
dias do mê s de março dó no de 
mil novecentos e nove, a seis . 

/- 1"'1-· 
.c.;:_:::;.,. 6 . . /, . ~:;' '•'.f(/o. 

/- _.•·t u .~ ,·~ '•.::/..,; ... .. -1 ','JIJ 'JAift 
::\: ..i~ ... ~ ~~ .n~ 5l 

JUÍZO DA 2" VARA cfVEL E DE FAZENDA PÚBUCA 
JUIZ DF: DIREITO: DR. J. LUCIANO ASSIS 
O!EFE DE SECRETARIA: NÁDJ.A SORANY DIAS 

LXPIDIII\11 DI:. INTI~IAÇÀll DO DI \ 13 DE MARÇO 
DE 1. 9<)6. P·\RA ('Ji\C!\ DAS PAR"! I s I ADVOGA 
DOs . 

PROC. N° 2. 305/96 I XI CliÇÃO ~. : CARI.OS 
!ll1ARil<l '1111.11 "l i\\ (-\ ch . ~ EOOARDO 

I!El.LO SILVA ). R. : lt\ L'R·NilO 01\I~ITL !lll 
C. IIITI . I>&SPAOIO: "l)iga o <' crclur . ~kp. 

OK.OJ.<lh". 

PROC. N° 2.327/96 IMMRC~I<.; DO DIVIIlllR-
-\ . : IOli~DIIR l'lll. I CCI\1. DI Clll>SIRVAS 
I TO,\ ( \ch • FFRNANIJO SILVA E SiLVA). R. : 
CARRI IlK'K CO'ILRCIO I l'iDÚ'i"llU-\ 'i,A (Ach. 
JOSUÍ; LUl Z GAÊTA) . DESPAOKl: " ... Rec·<•ho 
o~ < 'fnh.:u·g(~S upost us. ~IS(X'ndo o ntrso 
da P\.t'ni~'(\U, pr·omo\ id<t pt•la C'arta ('fn 

~lp(•nsu. I nt illK"-~P u c-ri>tu·~~\Cio p;u·a. qHeN"n

do, iml->~t~tar• os t'ITII.>c:tq,tus, no pr·a~c• lf"~81l ... 
'1< p, 2l.O~.Ob". 

· PROC. N° 1. 793/95 1 x1n çÃcc FllKÇAD,\ \.: 
't\(1\<IRll 'L\0!1~'\.o.; I 'kll<IRI" OU SOIRII 
llll·\ ( \ch . FRANCISCO MENDES). R.: JCI'-'Í 
Rtl'tll \lllCI 0..\ SII \,\ Rlfll IRll . DIS PAQIO: 
11 1ndt'fir·o o pPdidu. 1rata ,l", pois, dt 
titulo dt• cr/•dilct cirTul i~\·t•l. succt{,·c·l. 
JXW isso, dt" t r·,tnsft·n"'·nci.t .1 out r'f'111. 

·\dc-m.ti'"'t, a f·ntr·e~d do t ftulo int!'rt·s~-. 
;to dt'\t•dor. par'll' lt't,!itimada •' fonruJ;u• 
u Pl 't'St'l\((• I'P(III('I'irllt 'ntu. \\cp. o~.cq,Oh 11 . 

PROC. N° 2.153/95- 1\ICliÇ\CI lliKÇ\DA ·\.: 
'1.\0\tiRII 't\(li.JIIi-\,.; I '~llllKI o.; llfl \tlKI"I 
I rD\ ( \ch. FRANClSCO MENDES I. K.: 11.1/ll 
VI liRA lll I IH·\. Dr.sPAQIO: "Dig,, o crt>doo. 
'kp. os.01.CJll". 

PROC. N° 109/91 - I UCLÇÀU \ . : BA\CU 
DO IIR.~..; 11 ::; A ( \dv. SULAMIR (oi)NASSA) • 
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R.: f. A. GONÇALVES t:: ~1. DE S . SANTOS. 
DESPAOJO: "Defiro o pedido ele suspensão 
do processo pelo prazo requerido. Mcp, 
08.03.96''. 

PROC. N2 I . 7z2/95 - Rt::PARAÇÃO DE DANO 
CAUSADO, (:}1 ACIDENTE DE VEÍCULO - A. : 
MAURO GUILIIER/oiE DA SILVA COUTO (Adv. 
SULAMIR f«>NASSA). R. : Rt::BELO INDÚSTRIA 
CQ>.IÉRCIO E NAVEGAÇÃO J.TDA ( Adv. MARCELO 
NASSAR). DESPAOIO: "Diga o credor em 
cinco dias. Não havendo manifestação, 
arquiv~-s~_·.J~.\1~:-~3:.9.Q. ~' ., -· ... _ 

PROC. N2 2.271/95 - NOTIFICAÇÃO JUDICIAL -
A. : ASSOCIAÇAO DOS • VOLUNTÁRIOS DO A/o!AP Á 
(Adv. FlÁVIO CAVALCANTE). R. : CRISTÓVÃO 
QUEIROZ DJ; OLIVEIRA. DESPAOIO: "Posto 
isso, em face do não atendimento ~ diligên
cia ordenada, INDEFIRO LlMINAR/oiENTE a 
petição inicial, o que faço com fundamento 
no art. 284, parágrafo ~ico do CPC. 
Sem custas. P. R. I. Mcp, 01.03.96". 

PROC. Nº 2 . 291/95 - EXECUÇÃO - A.: JOSILEl· 
DE DE OLIVEIRA SILVA (Adv. a.ACY SANTANA). 
R.: MULTIBULSAS E N!;GÓCIOS LTDA. ~: 
"VISTOS, 1-.'TC... Posto isso, em face do 
não atendimento à diligência ordenada, 
INDEFIRO LlMINAR/oiENTE a petição i nicial, 
o que faço com fundamento no art. 284, 
parágrafo ~i co do CPC. · Sem custas . P •• 
R. I. Mcp, 01.03.96". . 

PROC. N2 1. 888/95 - EXECUÇÃO POR QUANTIA 
CERTA - A.: PERACCIII PNEUS LTDA (Adv . 
ATANÁZIO PICANÇO). R.: . LUCIANA VASCONCELOS 
DE /oiURAES . SENTENÇA: "VISTOS, ETC .•. 
ASsim, resta patenteado o desinteresse 
da parte autora no prosseguimento do 
feito, razão pela qual DECLARO EXTINTO 
O PROCESSO, SEM JULGA/o!ENTO DE HÉRITO, 
na forma do art. 267, III, c.c . § 12 
do mesmo dis positivo. Custas processuais 

• já satisfeitas . P. R. I. Mcp, 06 .03. 96". 

PROC. N2 2.339/96 - iNTERÍliTO PROIBITÓRIO -
A. : PmRO PI-.'TCOV ( Adv. PEDRO PETCOV). 
R.: BANCO ~1ERCANTIL DE SÃO PAULO. DESPAOIO: 
Emende-se a petição inicial, descrevendo 
o autor o ato praticado pela parte contrá
ria que induz à crença da ameaça à posse 

, que diz exercer sobre o bem descrito 
na petição inicial. Prazo: I O dias, pena 
de indeferimento. /olcp, 29.02.96". 

PROC. N!! 2. 043/95 - ~IDARGOS À EXECUÇÃO -A' 
GRAN OURO DO BRASIL LTDA (Adv. MARCELO 
NASSAR). R.: MUNICÍPIO DE /o!ACAPÁ (Adv. 
Al.BA LÚCIA CALDAS). DESPAOIO: "Manifeste-se 
o embargante sobre os documentos j untados . 
~lcp, 08.03-96". 

PROC. N!! 2 . 046/95 - EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAl. - A.: BANCO DO BRASIL SOCIE
DADE ANÔNOO ( Adv. SULAMIR f«JNASSA) • 
R. : BENJAM~I /o!ARSIIAL PINHEIRO PAES. DESPA-
010: "Sim, pelo prazo requerido. Mcp, 
o8.0J.96". 

\ / 
PROC. N2 1.438/94 - EXECUÇÃO - A.: ANTÔNIO 
ATANAZIO PICANÇO GONZAGA (Adv. MARTA 
BARRIGA). R.: JOSÉ GEMAQUE RUY-SECCO. 
DESPAOIO: "Dilr<l o credor sobre . a informação 
retro, requerendo o que entender de direi
to. Mcp, 08.03.96". 

PROC. N2 792/92 - EXECUÇÃO - A. : J.UIZ 
HENRIQUE DE SOUZA (Adv. JEAN HOUAT). 
R.: Ó.TON JOSÉ FERRt::IRA PINliElRO (Adv. 
WASIIINGl'ON CAI.DAS). DESPAOIO: "Manifeste-se 
o credor sobre o interesse no prosseguimen
to da execução, em . cinco dias . ~lcp, 

06.03.96". 

U PRESENTE EXPEDIENTE SERÁ PUBLICADO NA 
FOR/o!A DA LEI. DADO E PASSAOO NESTA CIDADE· 
DE MACAPÁí\'~~ TREZE DIAS DO MÊS DE MAR
ÇO DO AN0)~5E Htil;. MIL NOVECENTOS E NOVENTA E 
SEIS.<:ClQIB~iY ,l::>UIINI liUC'ir.:> DE OLIVEIRA-
ATENDENTIP' 'IÁRIO) , O DATll.OGRAFEl. E 
EU, NÁDIA !v DIAS - CHEFE DE SECRI:.'TA-
RIA, O SUBSCREVi. 1 

3a VARA CÍ\(EL E DE FAZFl'IDA PÚBLICA 

.JUIZ DE DIREITO; JOÃO fi!!ATI'I 
O!RE'roR DE SECRI!."''ARIA: CEI.JO A. V. FARIAS 

EXPEDIEI'!IE 00 DIA: 14.03. 96 

DIÁRIO OFICIAL 

PARA CIOCIA DAS PARTES E/00 PROCURAOORES 

PROCESSO ~2 2 .171/95 

AÇÃO:EXEX:tY;ÃO 
Reqte.: C. L. BATISTA - ME 
Adv. : Dr. PAULO HfNuWE CASCAES TEIXEIRA 
Reqda. : RITA NUNES BENFICO 
OESPACI{): "Diga á exeqi.IÊ!nte sobre a certidã: 
do meiri.nho. t.r:::PJ I13.03.96". . 

PROCESSO N2 1. 2,99/94 

AÇÃO: EXEX:tY;ÃD_/. ~ 
Reqte . : CASA P,AU1ETA , . 
Adv. : Dra. 1I MEIRE SIL~OO NASCIMENI'O _ 
Reqdo: : C. C. S. - o AROOSO CONSTRUÇOE 
E CXM:RCIO. · 
DESPACOO: "Diga a .ex .. nte, em cinco 
dias. l>l:P, 1r.03 . 96". 

PROCESSO N2 2.007/95 

AÇÃO: .E:XID.ÇÃO 
Reqte.: RAIJ.f.JNOO FERNANDEs SILVA 

I
A<N.: Drs. _i·IAirfA BAHiUGA ~~ C~ TORRES 
Reqdo.: JOAO LOPES LIMA 
DESPAO{): "Aguarde-se 10r trinta dias. 
t.r:::P, 13.03.96" . 

PROCESSO N2 1.648/95 
Reqte.: STEPHAN OOJAT & IJIIiío 
Adv.: Dr. JEAN H:lUAT 
Regdo.: EIJ)I!:_ENE DE MELO CAROOSO 
AÇAO: EXID.ÇAO 
DESPACHO: "Aguarde-se o prazo de trinta 
dias. l>X::P, 13 .03.96". 

PROCESSO N2 1.951/95 

AÇÃO: EXID.ÇÃO 
Reqte. : ROSALINA MACIEL PANl'OJA 
~. : Dr. MARCOS tu;UEIRA Defensor 
Publico. 
Reqda. : MULTIOOlSA & NEXix:IOS LTDA 
DESPAO{) : "Aguarde-se por trinta dias. 
M::P, 13.03.96". 

PROCESSO N2 1.649/95 

AÇÃO: .E:XID.ÇÃO . _ 
Reqte.: STEPHAN H:lUAT & IRMAO 
A<N. : Dr. JEAN H:lUAT 
Reqdo. : PFllRO MAOlAOO OOS SAm'OS 
DESPAQO: "Aguarde-se por trinta dias. ' 
!.CP, 13.03.96". 

PROCESSO N2 1 .776/95 

AÇÃO: RE:ooroRAÇÃO DE POSSE 
Reqte. : ARTOOO DE PINlfJ 
Adv. : Ora. HELOISA . HELENA Defensora 
PÚblica. 
Reqdo.: JOÃO ALVES CORREIA 
DESPACI-0: "Diga o autor em cinco dias. 
l>l:P, 13.03.96". 

PROCESSO N2 1.912/95 

AÇÃO: .E:XID.ÇÃO FISCAL • 
Reqte.: • FAZENDA PUBLICA 00 JolJNICÍPIO 
DE MACAPA. 
Adv. : Ora. MARIA 00 SOCORRO COSTA CORREA· 
Reqdo. : IRMÃOO SÓUZA LTDA 
DESPACI{): "Diga a autora, em cinco dias. 
!<CP, 13.03.96". 

PROCESSO N2 1.384/94 

,AÇÃO: EXID.ÇÃO FISCAL • oo . .... rrcrnro 
Reqte.: • FAZENDA PUBLIC,A I"'U1u .uc 

DE MACAPA. • 
Adv. : Ora. AUlA IJJCIA COLARES CAWAS 
Reqda. : A. M. P. flilNTEIRO . 
DESPACHO: "Aguarde-se por trinta dias. 
!'CP, 13 .03.96". 

PROCESSO N2 2.001/95 

AÇÃO:.E:XID.ÇÃO 
Reqte. : .EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
LTDA. 
Adv. : Dr. ELIAS PJN'!'O DE AUo!EIDA 

· Reqdo. : ANI'ONIO JOSE DE All>IEIDA 
OESPACI{): "Aguarde-se o prazo de trinta 
dias. M::P, 13.03.96". 

PROCESSO N2 2.019/95 

AÇÃO: F.:XFX:I.ÇÃO FORÇADA -
Reqte.: RAI19JNOO ~ro MARTINS DA COSTA. 
Adv.: Dr. MARCIO VAlERIO PICArl;O REm 
Reqdo.: FllA!(:INALDO BARBOSA DA SILVA 
DESPACI{): "Aguarde-se por trinta dias. 

~------------------------------------------~~----~=-~ 

lí'b', 13.03.96" • • 

PROCESSO N2 1.524/94 

AÇNJ: EXID.ÇÃO FORÇADA 
.Reqte.: BA1'Ç> 00 ESTAOO• 00 AMAPÁ § .A. 
,Adv.: Dr. CICOO OORGES OORDAl.O JUNIOR 
I Reqdo. : <XX'lSTRlTl'ORA CliARLES LTDA 
DESPACH>: "Aguarde-se por trinta dias. 
M::P, 13.03.96". 

•PROCESSO N2 2.192/95 

AÇÃO: EXID.ÇÃO FISCAL 
Reqte .: FAZENDA PÚBLICA 00 AMAPÁ 
Mv. : Dr. PEDRO JOSÉ DE SOOZA 
Reqdo.: A. AIRES C. JÚNIOR LTDA 
DESPACOO: "Diga a exeqÜente. M::P, 

PROCESSO N2 2. 198/95 

AÇNJ: EXID.ÇÃO FI§CAL • 
.Reqte.: FAZENDA ~CA 00 AMAPA 
A<N. : Dr. PEDRO JOSE DE SOOZA 

13. 03 . 96" . 

Reqdo.: VOWfl'E TRANSPORTES ROOOVIÁRIOS 
LTDA. 
DESPACI{): "Diga a exeq..iente . t.r:::P, 13.03. 96" . 

• O presente expediente 
sera publicado na forma da lei e afixado 
em lugar de costure. Dado e passado · nesta 
cidade de Macapá, aos quatorie dias do 
mes -de março do ano de mil novecentos 
e noventa e seis. 

3ª VARA CÍVEL E. DE FAZENDA PÚBLICA 

JUIZ DE DIREI'l'O: JOÃO BRATI'I 
DIRETOR DE SECRETARIA: CÉLIO A. V. FARIAS 

EXPFllllNI'E 00 DIA 14.03 . 96 
PARA CI.ÊOCIA DAS PARTES E/00 PROCURAOORES 

PROCESSO N2 2.103/95 

AÇÃO: EXID.ÇÃO FT§CAL • 
Reqte . : FAZENDA PUB~CA 00 AMAPA 
Aà-t. : Dr. PEDRO JOSE DE SOOZA 
Reqdo.: COOSTRUSIL <XX'lSTRlJIDRA SILVA 

·LTDA. 
DESPAO{): " Diga a autora. M::P , 13.03. 96" . 

PROCESSO N2 1.852/95 

AÇÃO: AÇÃO . DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO 
DE Dm:>S. 
Reqte . : JOSÉ FERREIRA DA COSTA 

. Mv.: Dr. MARCEID NASSAR 
Reqdo.: OSMAR MIRANDA PELAES 
DESPAQO: "Diga o autor se o acordo foi 
Clllprido. !CP, 13;03.96' 0• 

PROCESSO N2 1.311/94 

AÇÃO: REIN11X'RAÇÃO OE POSSE 
Reqte.: JOSE TRAJAOO' !IETO 
A<N. : Dr. TOBIAS DE CARVAUk) Mlm'EIRO 
Reqdo. : EDSON GUIMARÃEs CAVAIJ.;ANrE 
DESPACI{): "Diga o requerido. Se de acordo 
levante-se o valor, deduzidas as custas, 
mediante a lvará. M::P, 13 .03. 96". ' 

PROCESSO N2 2 .207/95 

AÇÃO: REINI'EXiRAÇÃO DE POSSE 
Reqte.: NACIOOAL ,..... LEASIN3 S.A. ARRENilAMfNro 
MERCANTIL. 
A<N. : Dr. PAULO DE SÁ 
Reqda. : DARCY OOS SArtroS MACIEL 
DESPAQO: "Diga a autora, em cinco dias .. 
!CP, 13.03.96". . 

PROCESSO N2 2 .131/95 

AÇNJ: EXEXlX;ÃQ FTIJCAL • 
Reqte. : FAZEN~lr< ~CA 00 AMAPA 

. Adv. : Dr. PEDro JOSE DE SOOZA 
Reqdo: : CERÂMICA PR(X;RESSQ INDÚsTRIA 
E OO>IERCIO LID\. 
DESPACH>: "Diga a exeqÜente em cinco 
dias, sobre a ,certidão supra. K:P, 13.03.96". 

PROCESSO N2'~. 174/95 

AÇNJ: PEDIOO DE FALÊNCIA 
Reqte.: FI.ORENI'lNA MOVEIS LTDA. 
Mv.: Dr. WIS ,CARLOS BRANCO e OUTROS 

, Reqdo. : NMPA _TilANI)Th'G COt&JLTORIA DE 

14 
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IMPORTAÇkJ PARA AMÉRICA LATINA LTDA 
DESPAOI>: "Diga a wtora. loCP, 13 .03.96". 

Reqdo.: R.IY VAZ OOQliO 
DESPNlD: "Diga a exeqÜente, em circo 
~. 13.03.96". 

Reqte.: LOJAS BRASILEIRAS S.A. 
lv:N. : Ora. 9JI.W:E veyruRINI 

PI«ESSS Nt 1. 500/94 

AÇkJ: AÇkJ DE OOili!AI«;A PRX:ESro Nt 2.282/96 

Reqdc,l.: FAWIDA PUBLICA 00 ESTAOO 00 
NW'A. 
~: "Diga a a.Jtora. !CP, 13.03.96". 

Reqte. : WIS FERNANOO llA CRUZ SILVA 
Adv. : Dr. WALDELI GOUVEIA Jm!UQJES 
Reqda. : ·MADEIREIRA INDUSTRIAL DA AWili:mJ 
-MAIJW.. 

AÇiD: /IQIA vo DE .ooJ.1UIEJ'fl'O A • 

Reqte.: m>TI'lUro DE PREVIJ>OCIJ, 00 NW'A 
O presente expediente 

sera pli>licado na foms da lei e afixado 
em lugar de cos~. DaOO e passa00 nesta 
c!dade de Macapa, aos ~toi"Z.e dias do 
mes de março, do ano de mi 1 I"IOIIeCel1too 
e noventa e seis. 

1v:N. : Dr. JOOELI'Ip sa.&. pAS CWGAS ESTAOO 
Reqdo. : • MINIS'l'ERIO PlJBLI()} 00 

DESPAOI>: "Diga o autor sobre a certidãl 
do meirirno. ICP, 13.03.96". 

00 NW'A. A. 
DESPACK>: "Jtnte-se, digo, R.A. parte 

PIO::F.:S9J N' 1.662/95 

Cã'itrârra para se mmifesta!' e indicar 
peças. !CP, 12 .03.96". 

AÇkJ: .E:XEDJ;ÃO POR q.JANrlA CERTA 
Reqte . : TRANSPORTE BERTOLINI S.A. 
Adv. : Dr. TOBIAS DE CARVAIKl KM'EIOO 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS 

DliTORA CRÁJlCA O DIA s.A. 

C.G.C.(MJ') 14~74-WIIMI ' 1 
SI/MÁIUO DA ATA 0[ ASStMliiÍIA CI:RAL txTRAORDJiiÁIUA. JU:AI.J7.AOA DI 

1101:.1'1:vtHJRO DE ttK. 

l· IMI6..110M..t.~--=-· No dl:a 01 de Fntrtn dt 1996, t. lO OO(du) t.on. Ml Sedt Socill da E'.n:lln-" a R111 Maio 
úro•ao. 286. baan o do PKo\'al, MKIIP'-"P 
! -I'J,E.SEN...W\ Todos ot •IOGJ.Ã&II C'OD\~ocw:tot 

J. ~ PruukntC' • Mraalnttuw: Pa.o PeniA. St'cndna - Uc•al\rnza Perc-n ~ 
• · (>.w.EMJ2QDJ.'I ........,.. olo c-.., .... !loc•al. ' ........ olo c.p .... Soc•al ,._,,..,. 
l·l>.fi.IJ!fMC\WI 

al Awxnlo do C'~p1ral Socual, lllli"IWI dt rootda rorrmrt do pús coa~ a I!Ubta1(6o «" 

UJIC'gah~ Jtmuhjuu dt J 113 196 (Trb •baot.t. daz:r..-(111: t onaa. e W ai, Ot\oC'utos t nc»HD e •ns) aç6n f.lfdu.la<. 
~.~ta lU l l.IJ 196.13 (Trb aulblks, ~amos e OlletU e lrf1 cnl. Otlocnlfo,. ~ ~"mhl c: U"ttrra.• ~ llnDfJ r 
CIOCO CteDVOI} 

b) A~o do C111)11al Socul A&lklriz.do ck RS 40 000 000,00 ((,._.r .. miiiMw• dt rnltt fMA 
RS 60000000.00 (Seu- oulll6n de,....,~ ...... JOOOOOOO (TrDa oulll6n) .. I( ... ord"*'M • JOOOOOOO (Trnu 
nulhõtr) ~• ~ti6C'I p.-cferfTK'"IlUS, f'IQ8 cki!C1,..._ ~ llbtcrltorft dc:irnLont do. R.~ dos lncrDIJ~tot Físcaa ~ 
prla SI_:OAM ~Kf.tndioctado ~--da Al:azõlu' mr"""' a wrm c:mrt1d. pe:la (......,.., ptn o ip011c: dt
Rc:anos dot b:r DU\I'ot F1tct.11. ...... ,. do f\rwlo de lnvtttUIXIIIO da Amaz6cu•FINAM aa,alf~laçjo tcri Dbun...._ 

0 qPt: abDrlldo 61!11"ne(tio t ~~~~ di A.lwa:lbli1& GrraJ Extr.ardu*Ja. I01 IUIIonDdo f 

lpf'O"wJo por W~W~unlc.s.dr do• IC'ioalllt:ll pnnu&et f por cc"''~a, ... for uúonllldo llJidl • ..U po.~çM piftn. do ("lpMI 
SO(,aJ AIMif•.cado d& S«•rct.dt, c: -.1 c~•çto do c.,,c.~ Soci..Jilk~•laJo. '"oofomw • "f!U&r IM'~ 
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I'N 

TOTAIS 

9-~: Prout.-Ao oa ....Sbola Prttlcltak da Neta ded•ou qor 1t mconnw f~ill • 0100. do d1a.
qw: fiwtqu.ee:va a p-.1.....,.. a ~ Orla c,u~ fv# .o. f. ~ ...._ dot ~ pr~ tot -te. "" tini por 
c:ocU'I"'ddt • recado,~ CfK"' I~ a p«Kdl« ATA DE AS.SF.NBI..EIA GfRAl FX'TR.AVIU>IN.I\Rl.A. ra 10 
(dez) v1w f m1 forma dr IUÚ"1o. a cpl ip6s c.chalda fot lida ta VOl a!ca- pRKIIkl CJII't '*' _... 11 ~ .. 
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CERTIDÃO 

ATA DE REUNIÁO I>A ASSEMBLtlA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
E!V 08 I>E MARÇO I>E 1996 PARA EMISSÃO I>E I>EB~NTURES. 

iu onLe horas do dia oilo de março de 1996, em s~a sede aocial, à Rua Maio~. n• 286, n.1 

cidade de Hoc.apá, &tado do Amapá, reuniram·sc em assembléia geral extraordinária, 01 IICioniNa 

da mesma, com a presença da 1o1alid1de daqueles que lem direilo a valo, confonne se ~ 
pelas .win: 1uras aposw no Livro de Presença dos Acionisl.u, devidamenle convocadoo, com bue 
p=ista no Ar1 124 da lei n• 6.404176. De acordo com o & taiUio Social, assumiu a p!Qidência 
dos tnball os a Presidenle do Conselho de Administraçlo i qual, para scçrei.VW a rwnílo 
convidou a mim Lúcia 11\ereza Pereira Ghammachi. Composta assim a mesa, a Senhora Prtsidenlc 
propôs qu< a Ata desta Assembléia fosse lavnd1 de rnmeira sumiri.t, nos lennos do artigo 130 
parigrafo 1•, da Lei n• 6.404n6, assim como propôs llmbbn que a mesma fosse publicada com 
omissão dai ISSII\3Iuras dos acionisw, na forma ~IA no parágrafo 2• do artigo 130 d1 n:ferid1 
lei Em diJGuss1o, as proposw foram aprovadas por unanimid1dc. Em rcguida. a Senhora 
Prtsidenle solicilou que a sccrelária leMe a Ordem do Dia, nos KgUinlea lemiOI' a) • emisdo de 
1.044.363 debênlures no valor nominal de RS-1,00 (HUM REAL) lotaliundo o valor R$-
1.044.363, )() (I IUM MIU lÃ O, QUARENTA E QUATRO MD..., TRF.ZENTOS E SESSENTA 
E TRÊS REAJS), • !ICn:m subsuitas pelo Fundo de lniiCSrimenlos da Amazônia· FlNAM, com 
recursos pr:visiO'I na Lei n• 8.167191; b) • oulros assunlos de inleresse da aociedadc e !UiilicaçJo 
d1 Ala do di. 021021%, onde o awncnlo do ~pllal Aulorizado de R$ 40.000.000,00 para R$ 
60.000.00C,OO. A referida Ata omitiu o ~plllllo n do ~pilal Social e das Açõea · Artigo s• do 
&lalulo Sccial, que scrà rali/icada nesla Ata. A Prtsidcnle, a seguir, aulorizou aleiltln d1 Proposta 
da Direlori.t, vaud1 nos scguinles lermos' PROPOSTA DA DIRETORIA : Senhores acionistas, 
lendo em \isla o cre5eimenlo desJa aocicdade, faz·sc necessário aporte de recunos sob a forma de 
sulxcriçlo de 1.044.363 debênlures, no valor nominal de R$-1,00 (HUM REAL). lolaliundo o 
\-alor de R$-1.044.363,00 (HUM MILHÃO, QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS 
SESSENT\ E lllliS REAJS), sendo R$ -783272,00 (SETECENTOS E OITENTA E TRts 
Mil , DUZI;NTOS E SI·.TENTA E DOIS REAIS) aob a forma do debênlllrea oonvmiYCio c R$· 
261.091,00 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL E NOVENTA E UM REAJS) sob a forma 
de debênn.res inconvenlvcis, pelo ano-<:alendirio de 1995, com bue no Art. s• d1 Lei n• 
8. 167/91 c confonnc auloriuçJo d1 Superintendência do Dcsenvolvimenlo da Amazônia • 
SUDAM. < ontid1 no Oficio SAOIDAJ n• 089196 de 08/03196, a serem wbscrilas pelo Fundo do 
ln""'timent os da Amazôrua • F1N AM. 
A Prcsidcn e infom1ou, ainda que a aiU31 posiçJo do capilal social d1 aocied1d< é a acguinle' 

çÃPiTAL CAPITAL CAPITAL !f'~~ 
TII'OOEA<'OEs AlllORIZADO SUBSCRITO ltn'EilRALIZADO EMITIDAS 

-~RÕINAA Á r R$ 30.000.000,00 1-~R::!.S-=.2=2.~63~2:.!. 7~38~00~+---!R~$..!22:.~63:!!2:;..!. 7~3!!.18 ~00~1--'22=.6~3=2.~73~8~ 
PN _ R$ ~-~O<!Q,_<!Q [-;:;; 
lOTAI, RS 60.000.000,00 RS 22.632.738,00 RS 22.632.738,00 22.632.738 

Salienlou a Prc>Jdenlc que, conforme o &laiUIO Social, as dcbmlures a serem emitidas possuem, 
como c:~ra<lerisllcas principiD. o seguinle: l) • Tcrio prazo de CArência de 02 111011, conforme 
ou<01 ii.iJJo x:la SUUM1, O) • lerio prazo de vencimenlo de 07 anos, conforme aulorizado pela 
SI 'DM t 111) • Para lodos <>< efeiroo legais, inclu.•ivc pora os cálculos de alllal.iuçJo moncl.iria, 

juros e con agem dos prazos de carência e de vcncimenlo, a data bue serl a do depósiiO dos 
recursO< in< enllVados, na conla d1 aocied1de, na Agência do SASA de ~l·AP; IV) A!J 
debâllures tnconvtr~ivtJS serilo pagu em 11 pon:cl.u acrncstrais, sendo que a primeira serl 
realiz.ad3, no mbimo, alé 30 dias apól o término d1 carmcia; V) A inlegraliz.açlo. por parte do 
Fundo de lnvcsllmenlos d1 Am116nia • FlNAM, somenle oeorn:rl após cumpridas 100.. as 
forma!Jdadc: lel!l'iS pcrtinenles e alendimenlo das e>tigência.'! listadas no Documenlo de Sulmriçlo; 
Vi) Terlu garantia flununlc rcprcscnlada por lodo o alivo da companhia. A!J dem111 
c.araclcristic.L• das debênlures aerlo individuali7.adas na es<:rilura de emiulo e, 
complcmenllnnenle, segwrllo os diSpositivos d1 Lei n• 8.167, de 16 de janeiro de 1991 e Lei n• 
9 126. de I< de novembro de 1995. A <egUir, propôs i Assembléia que deHberassc sobre a emisslo 
da.• det>enru rcs acimA idenli/icadas. Submetido o usunlo i consider~o dos acionisw, foi a 
m31cria aprc vada por unanimidade, n.u condiçõea proposw pela Prtsidenle. Ficou auloriz.ada a 
<mi.ulo das referidas debênlures L'l•un como a elabor~o do respeclivo Bolelím de Subscriçlo, o 
qual .cri p; rte inlegranle d1 Ata desta reunilo, para todoc os efeilos legais. Por proposla d1 
Presidenle, ;, reuniJo foi declmdl suspensa pelo lcmpo necessário l elaboraçlo do boletim de 
!lllbecriçlo e is lS&U1aturu do mesmo por parte da Direloria d1 sociedade c doi repretenlanlea 
legais do Ba1co d1 Anuz6nia S. A • BASA, na qualid1dc de operador do Fundo de lnveatimenlos 
da Ama.zôrua · FINAM Reaberta a reuniJo, no mesmo local, com a presença de lodos 01 

a:íonistas que eslivcram pn:senles ulicJalmenle, "'nJicou-se, l vista do Bolelím de Subscriçlo, que 
o FINAM h 1via efetivado a subscriçio objeto deata rcwUJo, o que foi aprovado por unanimid1de 
dos prcs<nlcs. 

O Artigo s• do &taiUio Social, vigorarA com a eeguinto redaçJo: 
CAPfnJLOll 

DO CAPITAL SoctAL E DAS AÇÕES 
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Macapá, -18.03.96 DIÁRIO OFICIAL 

O .vtiao s• : A Sociedade iem o Capital Social Autorizado de R$ 40.000.000,00 
(QUARENTA MILHÕES DE REAIS). que passará para RS 60.000.000,00 (SESSENTA 
MILHÕES DE REAJS). DIVIDIDO EM 60.000.000 (SESSENTA MILHÕES) de ações 
nOTIIÍnatÍ\'aS, todas no valor nominal de R$ 1,00 (HUM REAL) ead:s, lendo 30.000.000 (TRINTA 
MILHÓÉS) de Ações OrdinArias e 30.ÓOO.OOO (TRINTA MILHÕES) de Ações Prefrnnciais, 
esw destinadas aos subscritores detentores dos n:cursos dos incentivos fiscais administrados pela 

· Superintendência de "Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, inclusM a serem emitid~ pela 
companhia para o aporte de reeunos dos incentivos fiscais, através do Fundo de Investimentos da 
Amazônia- FINAM, cuja legialaçJo será observada. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÂ 
A reunilo foi suspensa para a lavratura desta ATA que, lida; foi aprovada e assinada pelos 
presentes. Esta ATA é eópia fiel e autetltlea da origjn.allavrada em livro próprio. 

Macapá-AP, 13 de Março de 1996. 

10~..._ J..........:. f..:r:; f_ 
Maria Jrierlne P.lnlo Pereira 

Presidente do Consellto dC Administraç3o 

JoJ, .. ~t Íhe...-G.-<A ?e G"u<~:>. Chc.......,...oJ .. ; 
Lúcia Thereza Pereira Gham~chl 

Secretária 

COMPOSiç.l.(, DO CAPnAL 

CERTIDÃO 

WITORA CRÁFTCA O DIA S/ A. 
' CC. C (MF) 14.57UIMMI-47 

~ QIWmiWlrNAI.Oil 

m:wmo 

QUANllDAilrNAI.Oil 

· Aurtlaa.t.IIO ......... .... ~~ OT OT 

L~~• f;.Ji, y..,..:...,._ 
kTnt Pinto Ptrtln 

··Y.~t~!-
.. Btnw&t~.~ ~ 

.JIJDCUlO 11AJ1.1IUO -~JJ.AU RS RS 
• DtTrCLWl.U>O n.n.m.oo -- RS RS 
·•ouaocuva J7.JI7.l.QM ·c.uoalADM RS RS 

. BOL.I:l'tMOESUB.!CRiçJ.O * l.oM..l6l ( 11111~..,-c.-ollli•..-.• 
~c rk ) de~.._,~ • ...._ .. -..-IDI'TOilA.CRÁliCA O DIA &.4. ....._,. J'U'mO DI 
INVES'Tl\(J'J{fQS DA AMA2.Ôrt1A- P"1NAM. u t- !&a Ui a• U61, . 16.0Lfl. _.. M Àlllllll& Gca1 ~ raiDdt 

JQ) 196.. 

IW6.-(PA), IJ • _,. ...... 

~~~ ~c.o. ~0.\uu.uuuJ) 
Lâda Thrrn.a Ptrdra Glwnm&chl \ c 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficial do Cartório Civil de Casamento desta 
cidade de Macapá-Cap. do Es1. do Amapá-Rep. Fed. do 
Brasil, faz saber que pretendem se casar. ROOSENEY 
DIAS MUNIZ e HELAINE SILVANE MENDES DE 
OLIVEIRA. 

Ele é filho de Menasse Rocha Muniz e de Ana 
Luzia Dias Muniz. 

Ela é filha de Francisco Mendes de Oliveira e 
lngracia lnacia de Oliveira. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que 
os iniba de casar um com o ou1ro, acuse-os na forma da 
lei. 

Macapá, 14 de março de 1996 
Bel' LÚCIA MARIA SENA DE ALMEIDA 

2' Escreven!e Autorizada · 

EXTRAIO DO RSTATIJTO DA CAIXA ESCOLAR 
JARDIK DK INFIRCIA O PEQUENO PRINCIPE 

A Caixa Escolar t erá sua sede e foro na Av. 
Presidente Vargas - 651 - Bairro Central 
na cidade de Maca pá - Comarca do mesmo nome 
Estado do ~pá. A Caixa Escolar terá como 
finalidade congregar iniciativas comunit~ 
rias, objetivando: a) prestar assistência 
aos alunos carentes de recursos; b) contri 
buir para o funcionamento eficiente e cri! 
tivo da Escola Estadual; c) promover, em c~ 
r á ter complementar e subsidiário , a melh~ 
ria qualitativa do ensino; d) colaborar na 
execução de uma política de concepção da 
Escola como Agência Comunitária em seu se~ 
tido mais amplo. são órgãos administrativos 
e deliberativos da Caixa Escolar: a Asse~ 

bleia Geral, a Diretoria e o Conselho Fi~ 

cal, A Diretoria será constituída de um Pr! 
sidente, um Secretário e um Tesoureiro . O 
Presidente será sempre o Diretor ou Coord! 
nador da Escola e quem representa a socied~ 
da ativa e passivamente, em juízo e fora d~ 
le . o mandato da primeira Diretoria e Cons~ 
lho Fiscal, eleitos na forma do Estatuto, 
terminará em 08 . 02.98. O Estatuto é r! 
formável no tocante à administração, bem c~ 
mo a outros dispos itivos, mediante aprov~ 

ção da Assembléia Geral, especialmente coE_ 
vocada para esse fim. São inalteráveis as 
disposiçÕes constantes dos artigos !º• 2º• 
3º e seus parágrafos; 16 e seus paragrafos; 
i1, 29, 32, 34"e 35 e seus parágrafos, A 
proposta de modificação deste Estatuto será 
de iniciativa da Diretoria ou de um terço 
dos membr os componentes da Assembléia Geral. 
Os sócios não respond~ ·subsidiariamente P! 
las obrigaçÕes sociais. A diss~lução d~ Ca! 
xa Escolar somente se efetivara na hipotese 
de extinção , por ato da autoridade competeE_ 
te da Escola Estadual, passando os seus 
be~s a outr à instituição congênere existe~ 
te no Município, devendo a dissolução ser 
formalizada por decisão da As sembléia Geral, 

. especialmente convocada para esse fim. 

»- r · . '· 11 rr- (l + _f " n 
"(!J c.\'1);>-( r, ;ibl"l.l.ti\..({J~o. ~9''·~"=, 
ECL2SIA tWuA COSTA SANTOS DA SILVA 

DI RETORA PRESIDENTE 

EXTRATO DO RSTATIJTO DA CAIXA ESCOLAR 
TEOTONIO VILELA 

A Caixa" Escolar terá sua sede e foro na ci 
dade de Vit~ria do Jari - Município de Vit~ 
ria do Jari - Est ado do Amapá . · 
A Caixa Escolar ter á ·como finalidade congre 
gar iniciativas comunitárias. objetivando: 
a) pres t ar assi s tência aos alunos carentes 
de recursos; b) contribuir para o funciona 
mento eficiente e cri ativo da Escola Es t~ 

dual; c) promover, em caráter complementar 
e subsidiário, a melhoria qualitativa do en 
sino; d) col abor ar na execução de uma poli 
tica de concepção da Escola como Agência C~ 
munitária em seu sentido mai s amplo. são ÓE 
gãos administ rativos e deliberativos da Ca! 
xa Escol ar: a Assembléia Geral, a Diretoria 
e o Conse lho Fiscal. A Diretoria será con~ 
t ituida de um Presidente , um Secretário e 
um Tesoureiro. O presidente será sempre o 
Diretor ou Coor denador da Escola e quem r~ 

presenta a sociedade ativa e passivamente, 
em juízo e fo ra dele. O ~ndato da primeir a 
Diretoria e Conselho Fiscal, eleitos na foE 
ma do Estatuto, terminara em 07 de noveabro 
de 1997. O Estatuto é r eformável no tocante 
à administração, bem como a outros dispos! 
tivos , mediante aprovação da Assembléia G~ 
ral, especialmente convocada_para. esse fim. 
são inalter ávei s as dis posiçoes constantes 
dos artigos 1º, 2º, 3º e seus parágrafos; 
16 e seus parágrafos ; 17, 29, 32, 34 e 35_e 
se~s parágrafos. A proposta de modificaçao 
deste Est atuto será de iniciativa da Diret~ 
ria ou de um terço dos membros componentes 
da Assembléia Ger al. Os sóci os não respon 
dem subsidiariame~te pelas obrigaçÕes s~ 
ci ais. A dissoluçao da Caixa Escolar somen 
te se efetivará na hipótese de extinção por 
parte da· autoridade competente, da Escola 
Es tadual, passando os seus bens a outro ins 
"tituição cohgêner e existente no MunicÍpio: 
devendo a dissolução ser -formalizada por de 
cisão da Assembléia Geral , especialmente 
convocada para esse fim. 

Conforme Norma Es tatutária da 
Lei n2 8.906/94, tomo pÚblico que requereu• 
inscriçao ORIGINÁRIA , no ()Jadro de ~vogados 
da · Ortlem dos Pdvogedos do B""sil - Secção do 
,a.rnapá , o Bacharel JOS~ MARIA DA SILVA FILHO. 

t.tscopá- AP , 12 de II"IJ.ryo/96. 

TELECOMUNICAÇ0ES DO AMAPÁ SIA - TELEAMAPÁ 
CGC. N" 05.965.421/00ol-70 
A VISO AOS ACIONISTAS 

Comunic:unos que encontram-se á disposição dos senhores 
acionistas. na S<:dc social da Companhia. os documentos a que se 
refere o Art. IJJ. da U:i n• 6.404n6. relativos ao c.'crcício socia 
encerrado em J I de dc7.cmbro de t 995. 

. Macapá. 14 de ma,.o de 1996 , 
. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

·Prefeituras, ~aras e· 
.Ór_gãos ~un.!çfpais· ,. 

'Prc!fdturl! de Miocap_á~ l 
EDITAL DE CHAMADA 

Chamamos a Sra. MARIA DA SILVA 
OUVEIRA, a comparecer nesta Prefeitura para 
contestar ou impugnar o pedido referente ao lote de 
Terra n• 285, quadra 17, setor 27, que encontra-se em 
andamento na Prefeitura Municipal de Macapá. 

Os interessado~ que se julgarem com direito ao 
imóvel, poderão reclamar junto à Procuradoria Geral 
do Município, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da publicação deste Edital. 

Macapá-AP, 06 de março de 1996. 

MARTACmSTINAMATOSO~~ 
Procuradora de Assuntos Administrativos 
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