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Governador do Estado 
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SECRETARIADO 
Secretãrio de Estado d3 Administmção 

MANOEL ANTONIO DIAS 

Secretáno de Estado d3 Agncultum e do Abastecunento 
MARIA BENIGNA OLIVEIRA DO NASCIM ENTO J UCÁ 

Secretario de Estodo do Educação e Cullw:l 
CARLOS NILSON DA COSTA 

Secretário de Estado do Justiça e Segumnço Público 
BENEMAR BENEDITO DOS SANTOS 

Auditor.> G<ral do Estado 
MARJVALDA MACIEL SIMÕES 

PODER EXECUTIVO 

DECRETO N• 1531 DE 16 DE MAJO DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 
usando das atnõuições que lhe sao conferidas pelo artigo 119, 
inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá e o contido no 
Oficio n• IS6196·GADifi'ERRAP, ' 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n• 12&3,: de 09 de maio de 
1996, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 1314, 
de I O de maio de J 996, que passa a vigorar com a segninte 
redação: ' 

. ' "Nomear Ana 'Maria Sampaio ~ Santos Sales, 
para exc'rcer o·cargo de Dirc:lor·Exccutivo do Instituto de Terras 
do Amapá" . ./. 

_ '·-, Macapá·AP, 16 de maio de 1996 

Anlônw1i!iail:!!!::;:car ·· aovt~ 
Órgãos de Asaesaoramente: 

~do Go'!erno 

Procura4orta Geral ' 
··ÍQ ~t~4~ 

~ IJ!JIIN - 'P1I!fJI/. 

o 'P11!1Jf)I/RIID(J~-9E~ !>() 

6$7~ !>() AUP~ no uao daa atribuições que 
lhe slo coofi!ridu pelo artigo 28, inciso IX, da Lei 
Comple:mlmtar n• 0006, de 18 de agoeto de 1994, 

1f!ESD86: 

r . Cooced« adjantalllrlllo em IIOIIIIl de 

1i!IJs,,/t;tpJ..u .t8'17S ~ 
1USe-ntiJ1t"'D, Agen1e Administlativo, no vai<:"' de 
RS-1.750,00 (Hum mil, ldect.lrlol e cinqOen1a reais) 
de.tinadoe à de8pesu em caráter de ~,I e 
irnpoaiveia de aerem drtennipada• JRViamente, 
au.• desta Pl'oc:unldoria-Geral do Estado do 
Alnllpi. 

r -O adjantamento cooaldido deveR aer 
aplic8do .no JDZO mhimo de 30 (triil1a) dias, a 
cootm-da )lata do recebi!!W!Io 

T - A refr:rida despesa deveR aer 
~ ua Faole de ~ FPE (101} 
~ de 1illdlo Jf <mM0142.079 Dllll 

Blornmtne de ~ 31200000 M8Dl de 
cabllmlo, o vab de RS-1.000,00 (Hum mil reaia) e 
3132.00.00. 0utro1 _. e eocargos, o valor de 
RS-750.00 (Sderentlll e c:inlplata reais). 

Secretário de Estado do Plonejomento e Coordenoção Ge1 ai 
JOSÉ ~I ALIJO DE OLIVEIRA 

-

Secretário de Estado do Saúde 
JOCY FURTADO DE OLIVEIRA 

Secretário de Estodo do Troballto c do Cidadrutia 
MARIA VITÓRIA MACIIAOO 

Secretária de Estodo do Meio Ambiente 
~l<\RY IIELENA ALLEGRETTI 

ç . O adjentemento deveR ~a 
jRitaçlo de coo1a1t devidamente homologada pelo 
titular do órglo, oa Secretaria de Estado da Fazenda 
dentro de 10 (<Me) diaa, contados do término do prazo 
de aplicaçAo 2". 

se. Cllllipra·se. 

PORTARIA 

N• 033/96 - PROG. 

O PROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso daa atnbuiçõea que 
lhe sAo conferidas pelo artigo 28, inciso IX, da Lei 
Complementar n• 0006, de 18 de agoeto do 1994, 

RESOLVE: 

Colocar à disposiçlo do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL, no periodo de 14 a 20 
de Olllio os servidores, ANA TR.tCIA MONTEIRO 
LOBATO Datilográfo, CARLOS l'ANTOJA 
MONTEIRO Motorilta, FERNANDO 
UBJRAELSON DE BARROS EIXOTO 
Datilógrafo e MARIA MARL Y MENDONÇA 
SILVA DatilogrAfo, todos lotados na Procuradoria· 
Geral do Estado do 

r' 
blique-se. CIJIDID·SO. 

·o de 1.996. 
---...._,.._..._, 

RUBEN BEMERGUY 
dor-Geral do Estado do A!mapi 

~--------------~~ 
Defensoria Pública- ~ 
do Estado ~ 

PORTARIA 
(P) li 081/96--«FEIAP 

O OEFEISDR PÚBLJCG-GEUL DO ES TADO 
00 AIIIAPÁ, usando das atribuiç;es qÜe lhe são confer.idas 

no Artigo B2, Inciso XIII, da Lei Coopleoentar Estadual 
n2 OOOB, de 20.12.94, 

RESOL V E: 

Art. 1.1.- I or-nar su e f •1 t o as Por 

tarias de nJ1s 017 e 018/95-0EFEIAP, publica las no Di! 
r io Oficial do Estad~ n2 0989 , de 10 dt jan oi r o de t995. 

Art. 2.l- o;-se ci;ncia,reqist;e-st , 

publique-se 'e cuapr-a- se. 

OEFEMSORIA PÚBLICA DO õSIAOO 00 
A"APÁ, EM MACAPÁ-AP., 06 DE MAIO DE t996. 

S..'Cret:irio de Estodo de Obras e Setviços Públicos 
..\MILTON LOBA TO COUTINIIO 

Procurador Geral do Estado 
RUBEN BEMERGUV 

Defensor Pitblico Gemi do Estodo 
IIILTONGONÇALVES RIBEIRO 

PORTAl! IA 
(P) li 082/0EFEIAP 

O OEFUSOA PÚ8LICG-GERAL DO ESTADO 
00 ARAPÁ, usando das atribuiçÕes que lhe s; o conferi 
das no Artigo 8Q, Inciso XIII , da Lei Coop!eoentar 
Estadual n2 0008 , de 20. 12.g4, 

' RESOLVE 

Art. li- Designar o servidor LliZ 
ALIIEIIA BOIFU DA STLVA, CHEFE DE DEFE NSORIA PUBL! 
CA, C~digo COP , nouado atrav;s do Decret o • de n2 
076g , de 10 de abril de 1996, para exercer suas fun 
çÕ.es na Áru Cr iai nal . -

Ar t . 21- 0;-se ci; ncia , f't9Ístre-se, 
publique-se e cu•pra-se. 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAPA, EM MACAPÂ-AP . , 06 DE MAIO DE 1996. 

I ' 

PORTARIA 
(P) li 083/96--«FEIAP 

O OEFEISOR PÚBLICG-GERAL DO ES TADO 
DO AU; Á, usando du atribuiçÕes que lhe s;o conferi· 
das no Artigo 8.0., Inciso XI11, da lei"Co•plnentar(i 
tadual n2 0008, de 20. t2 .94, 

R ES O L V E 

Art. 12- Des ignar a servidora ELVA 
FÁTIRA DE SOUZA GOIIES BRAGA, CHEFE DE DEFENSORIA PÚ 
BLIC~, C~d igo COP, no1uda atrav;s do Decr eto de nÃ 
0960, de 19 de abri l de tg96, para exercer suas fu~ 
ç~es na Área do Interior . 

Art. 2.a- 0;-se ci; nc ia,registre-se, 
publique-se e cu•pra-se . 

DEFE NSORIA PÚBLICA DO ESTADO 00 
ESTADO 00 AMAPÁ, EM MA CAPÁ-AP , , 06 DE MAIO DE 1996 . 

PORTAl! IA 
(P) li 084/96--«FEIAP 

O DEFEISOR PÚBliCG-GERAl DO ESTADO 
DO ARAPÁ, usando das atribuiç~es que lhe s;o confe 

ridas no Artigo B2, Inciso XIII , da Lei Coop!eoenta; 
Estadual n2 OOOB, 4• 20 .1 2.g4, 

RESOL V E 

Art. 1.1.- Ouignoir ~ ser11 idora ELYA 

FÁlliA DE SOUZA GOlES .AliA, CHEfE DE DEFEISORIA PÚ 
BLICA, Ç~dig! CDP, para .r~sponder pelo ·~~leo Regi! 
na) de llazagao, sn prtJUlZO de su1 s f unçou, a.nt! 
r ior-aente designada ptla Por-t~ria de nA 083/96-a_FEW. 

Art. 21- 0;-se c i;ncia,registre-se, 
publique- se e cuapra-se. 

DEFE NSORIA PÚBLI CA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, EM MACAPÁ-AP . , 06 OE MA IO DE 1g96. 



. Macapã, 17.05.96 .. 

, PORTARIA 
(P) II.Q 08.5/91>-DHEIAP 

O DEFENSOR PÚBLICIHiERAL DO ES TADO 
DO AMAPÁ, usando daS at r ibuiçÕes que l he são conferi 
das no Ar t igo S.a., I nciso XIII,da Lei Com'ple!!entar E! 
tadual n2 0008 , de 20.12. 94 1 

R E S O .L Y E 

Art. 1.2- Designar o serVi dor MA 
NOEL FELIZARDO PEREIRA CARDOSO, CHE FE DE NÚCLEO RE 
GIO~IAL , C~digo CNR, para exercer suas funç~es no Ú~ 
cleo Regi.onal de. San tana, at; ulterior deliberação .-

Art. ~-· 0;-se ci;nci a, registre-seJ 
publ i que-se e cumpra-se . 

DEFENSORiA PUBLICA DO ES TADO DO 
AMAPÁ , EH HACAPÁ-AP., O~ OE HAlO OE 1996. 

PORTARIA 
(P) N~ 086/91>-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚ8LIC0-1iERAl 00 ESTADO 
DO AMAPÁ, usando das atribuiç~cs que lhe s;o confer i das 
no Artigo BQ, Inciso XIII, da Le i Co~:~ple r::~ e n tar Estadual 
nQ 0008, de 20.1 2.94 , 

RE· SOLV E 

Art. 12.- Des i gnar os servidores 
FILOMENA SILVA VALENTE, ASS!SWIT( JURÍDICA e YALD ECI 
FERREI RA DA CRUZ, MOTORISTA, ambos lotados nesta Jnsti 
tuição; para viaj arem de MACAPÁ, sede de suas ativ id~ 
des a t e ao Hunicip i o de TARTARUGALZINIIO, no dia 07 de 
~aio do corrente ano, a f im de auxi l i arem o Chefe de N~ 
;le~ Regional daque l a Co aarca, h~ja vi ~~a o confli to.~; 
Interesses nos processos que serao r eahzadas as aud1e~ 
c ias . 

Art. 2.5!- Oe-se ci;nci a, registre-se , 
,publique-se e cumpra-se . 

(>- , DEFEilSOR!A PUBLICA DO ESTADO DO 
A~APA? EM HACAPÁ-AP . , 06 DE MA IO DE 1996 . 

- E o Substituição-

"-.. POR TAR IA • 
'- ( P) U 087/91>-DEFENAP 

~ , O D~FE~SQR PÚBLJCIHiE~AL DO ES!ADO 
DO ANAPA, usando das atnbutçoes que l he sao confer,tdas 
no' Artigo 82 , Inci so XIII, da Lei Co;plementar Es t adual 
nQ 0008 , de 20. 12. 94 , 

RESO LV E 

Art: ·1.2.- Des i gnar o servidor FLA 
YIO COSTA CAVALCANTE, CO RR EGEOOR-GERAL/DEfEIIAl> , C~digÕ 
CGD, co~ exerc icio nesta I nstituiç~o, para ,vi aj ar de M~ 
CArA, sede de suas atividades ate ao Muni cíp io de MAZA 
GÃO, no dia 09 de 1aio do c orrente ano, a fia de auXl 
1 ia r o Chefe d-e t~ ~ clco Reg ional daquela Comarca, haja 
vista o conf l i to de interesses nos processos que serao 
real i'zadas as au di~nc i as . 

Art. 2.2.- 0;-se ci ;nci a , reglst re-se, 
pub lique- se e curBpra-se . 

DEFEIISOR !A PÚBLI CA DO ES TADO DO 
AMAPÁ , EM HA CAPÁ- AP . 1 09 DE MAIO DE 1996. 

''----

.Comissão Permanente; 
~~. !-icitaç_ão ~ _ 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOHADA DE PREÇO 
tjQ 001/96-CEL/GEA 

O Governo do Estado do Amapá,·a t ra
ves de sua Comi ssão Es pec ial de Licitação, 
c ri ada pe lo Dec reto n2 11 34, de 02/05/96, 
tor na pÚb li co pa ra conhecimen t o dos ~nteres -

' sados, que esta rá rea l izando Lic i taçao pe la 
· moda 1 i da de de Tomada de Preço n2 001/96, p~-

DIÁRIO OFICIAL 

r'a aquisiçao de equipamentos e Cont rataçao 
de Serviços· de Informática para Sec retar ia 
de Pla nejamen to e Coordenação Geral, no dia 
03:06.96 às 09:00hs, na sala , de reunião · da 
SEPLAN, sito à Av. FAB s/n2 - Centro. 

·o Edita I poderá ser obt i do"'na O ire
to ria do Departamento de Proces.samento de 
Dados - DPD, s i to à Rua São José s/ nll -· Cen
tro, das 08:00 ·às 12:00hs e .das 14 :30 às 
18:00hs . · · 

lnformámos ,. qu~ o referido ed ita l 
poderá ser fornec ido medi Jnte a en t rega de 
um Disquete 3 1/z'.' 

Maca pá-AP. , 

JOS~ NEVES 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOHADA DE PREÇO 
NQ 002/96-CEL/ GEA 

O Governo do Estado do . Ama pá, at ra 
ves de sua Com issão Espec ial de Lic i tação, 
Griada pe lo Decreto n2.1134, de 02/05/96, 
tor na púb lico pa ra conhec imento dos interes 
sados , que estará rea l iza ndo Licitação pe la 
moda I idade de Tomada de ' Preço nQ 002/96, pa 
ra aquis ição de equipamentos e Contratação 
de Serviços de Informát ica pa ra Secreta ri a 
de Estado da Fazenda, no dia · 04.06 .96 às 
09:00hs, na sala de reun ião da SE PLAN , s i to 
à Av . FAB s/n2 - Centro. 
. O Edital pode rá ser obt ido na Dire
toria do Departamento de Process amento de 
Dados - OPO , s i to à Rua São José s/rt:J - Cen
t ro, das 08:00 às 1Z:OOhs e das · 14:]0 às 
18:00hs . 

Informamos, que o referi do , edita I 
poderá ser fornec ido med iante a ent rega de 
um Dis quete 3 112'! · 

Macapá -AP., 16 .d·e ma~·o de 1996. 

. JOS~ Au~f~n O I O DAS NEVES 
(~~~dente CE EA 

AVISO DE LI CITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 
NQ 003/96- CEL/GEA 

O Governo do Es tado do Ama pá, atra 
ves de sua Com issão Especia l de Li c i tação, 
c riada pe lo Oe.c re to nQ 1134, de 02/05/96, , 
tor na público pa r a conhecimento dos interes 
sados, que es t ará real izando Lic i tação pe la 
moda I i da de de Toma da de Preço n2 003/96, pa
ra aquis ição de equ ipamen t os e Contratação 
de Serv iços de Informát ica para o Depa r ta
men to Estadua l de Trâns ito ~ DETRAN , no dia 
05 . 06.96 às 09:00hs , na sa la de 'reun ião da 
SEPLAN, s ito à Av . FAB s/nQ - Centro. 

O Ed i tal pode rá ser obtido na Dire
tor ia do Departamento de Processamen t o de 
Dados - OPD , sito à Rua São José s/ n2 - ~n
t ro , das 08:00 às 12: 00hs e da s 14:30 às 
18:00hs . 

Info rmamos, que o refer ido edital 
poderá ser fornec ido med iante a entrega de 
um Di sque te 3 1/2"· 

Maca~á:::~·A::~~~ 
~ i~e~;;{[L/Gff 

NEVES 

I Gabin_~~e do Gover11a~or 
~ .. 

PORTARIA Nº 106/95-CG 

O CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR , com base 
na Lei nº 0267 de 0 9 de abril de 1 .996 e tende 
em vista o t eor do Oficio n º 122/95-AEP/BSB , 

R E 3 O L V E : 

, Designar IDA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA , Asse~ 

sor , CÓdigo CD&-2 , da Re presentação do Amapá 
em Brasil ia, lotada neste .Gabine te, paro via 

ja: da sede de s uas a tribuiçÕes - . BRASÍLIA~
ate a cidade do Rio de J a neiro- RJ, a fim de pa 
ticipar do FÓrum Nacional Pela Democ~tizaçã 
da Comunicação, no periodo de 0 9 à 11 :'os. 96 . 

D-!EFIA 00 GP8INETE DO GOVERNADOR , em '-'acapá-AF 

09 .05. 96. 

JARDELrQON~NES · 

Chefe dry~blnfte ' do Go;ternador ~ 

PORTARIA NQ 107/96-CG 

I 
O D-IEFE 00 GABINETE DO GOVEFWADi:JR, co~~ 

~Lei nº 0267 d e Ó9 de abril de 1. 996 e t endo1 

em vista o 'teor do MEi'no nº 085/95-ASSINT, 

R E S O L, V E ; 

Homolqgar o desloca,mento de LUIZ· FEFW~ool 
'J\LLÉGRETTI, Assessor, CÓdigo CD5-l , do· Gabirl!!.\ 

t e do Governador, que viajou da sede .de suas 

a t;ibuiçÕ~s - 'wcPP Á - . a.t é a . ·cidade ·de B~lésn-" 
PA, o nde partic~pou da ·n Co~ferência · Int~rna- 1 

' cional sobre Desenvolvimento Susteritávei no; · 

I Trópicos Úmidos, no periodq de 05 à 09. 05. 00 • . 

jCHEFIA. DO GABINETE DO GüVEFWADOR, em ~'acap~-Pf' 
'10 . 05. 96. 

J AF'DEL 

Che fe do 

' . " . .. 

AO~~NUNES . 

Ga(;_~e"Je dÓ G'ferrador ; . 

PORTARI A Nº lOB/95-CG 

a · CHEFE DO GABI NETE DO GOVERNADOR , com base 

na. Lei n2 0 267 de 09 de abril de 1.996 e tendo 

1
e m vi s ta .o t eor do Oficio nº 052/95-DETRAER/~. 
9 I, 

RE SOLVE .. 

Homologar o de~locamento do servidor UBIR/ 

CI . MIRANDA DO CAIWO , Comandante de .Aerorave, 
Classe C, Padrão V, lotado neste 'Gabinete , com 

exerci cio de _suas funçÕe.s no· Departame nto · de 

Transportes Aéreos /DETRAER, que viajou d~ sed~ 
de sua s atr i buiçÕes - MACPPÁ - · até· a· muni CÍpio 

de Calçoene-AP , conduzi ndo a aeroravé PT- FCZ 

(MJNOW.OlDR) , a disposi ção da Secretaria Estadu 

al do Mei o Ambiente-SEMA, nos dias 09 e l0 . 05. 9t 

D-!EFI A DO GABINETE DO GOVERNAOOR, em flacapá.-pp 
13. 05 . 96. 

[ ;\\.·. 
ESTÀDO 'o o AMAPÁ 

DIÁRIO OFICIAL . 
A~BINO AlVES DE SOUZA 

Diretor 
MANOEl RAIMUNDO MEliNDRA LOPES 

Chere da Divisao Industrial 
AlBERTINA Sll V A PEREIRA 

Qoefe da Divis~o Administrativa 
EDSON ROBERTO DA Sil VA GUR)ÃO 

Chefe da Divisao de Comerclali zaçao 
; · Sede: Rua Cân<!iao Mendes, 458- Centro - Fone: (096) PADX - i12-Ú36 c 2138. ~ 

Ramais: Secretaria 30, D.Adm. 31, Dirc:l34, O. Comere. 39, Revisão JS, P'btomec. · 
36, Arquivo 38, Vendas 37, Tipografia 41, Almoxarifado 40. 

•Divisão Industrial - 212-2 137. 
IFAX; (096)21~2135-.~~' 68.9DÓ-IOO-M•'-'p!·AP. 

:PRE OS DE ASSINATURAS 
ORDEM ASSINATURA 3 MESES 6MF.SF.S 11 1\l f..SF.S 

OI. Assinalura ..... .... .......... ................ 35,33 70,66'- 141,32 
02. Assinatura com remessa slal.. .. 57,35 114,70 · 229,40 

P_REÇOS DOS GABARITOS OU LAUDA PADRÃO 
• Modelo l.. ........................................................ R$ 0,32-
• Modelo ll.. ........................ ............................... R$ 0,40 

REMESSA DE MATÉRIA 
As mat~rlas a serem publicad~ no Diario Oficial somente 

serao aceitas se apresen1.1das nas laudas padrao do D!O {Modelos. 
I e 11), encaminhadas através de Oficio ou Memorando. 

PREÇOS DE VENDAS AVUlSAS 
Exemplar .............................................................. R$ 0,70 
éx~mp iar Atrasado ................. , ............................... R$ 0,86 

. PREÇOS DE PUBliCAÇÕES _ 
1 Cen~metro composto em iauda 'padrao .................... R$' 2,70 , 
:centímetro para compor ....................................... R$ 3,~8 , 
tP.lglna exclusiva ................................................... R$ 323,29 i 

:z~c~~ !.~~:e~t~i~~i;;;·d~ .. ~;;.;;~·~-~~i;i,;;~~~~ ~~~~ 
;apresenradas em desacordo com suas normas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
D;Js:-07:30 às 12:00 horas e Das: 14:30 às 111:00 ht~raS: ~:. 

2 



Macapá, 17.05.96 DIÁRIO OFICIAL 

OOWOUliO PÚI~IOO 

EDITA~ Nl 019/96-SEAD. 

O Presidente da Co•issão, usando das 

atribuiçÕes ~ue lhe são conf~ridas pelo Decreto n• 0251 de 

29.01 . 96, publica do no Diário Oficia l do Estado nl 1247 , de 

30.01 . 96 , alter ado pelo Decreto n t 0406 de 28.02.96 , publ~ 

cado no Diár io Oficial do Estado nt 1 269 de 04 . 03.96. 

R E S O L V E: 

01• Convoc a r os candida tos constantes do 

Anex o , apro vados rto Concurs o PÚblico , de s t -in ado ao Pr ovime n 

t o de Ca rgos do Qua dro de Pessoal Civil do Go ve rno do Esta 

do - Grupo M AG IST~RIO : Professor Cl asse "B", Classe " C" e 

Grup o Administrati~o, subgrupo : Ni vel Superior , de aco rd o 

com o Edi tal 0 14/ 96-SE AD de 19. 04.96 , publica do no 

Ofi c i a l do Estado n• 1302 de 23 . 04.96. 

Diári o 

02 . Fixa r l oc al , pe rÍodo e ho r á ri o par a 

apre s e n t açã o dos candida tos: 

LOCA L Centro de Treiname n t o/SEAD. 

PE RI ODO : 15 à 3 1/05/96. 

HORA RIO : 08 : 00 às 12 :00h e 14:30 as 17:Xh 

03 , I nforma r qu e os candidatos de ve m co~ 

pa rec er mu n idos dos segu in t es docu me ntos ( original e xerox) . 

- Carte i ra dê Identi da de; 

- Cer t i dão de Nasc imento ou Casamento ; 

- Cer t i dãp de Rese rv ista (sexo masc u 

li no ) ; 
- PlS ou PASEP; 

- CI C; 

- Titul o de El e itor; 

- Dec l a r ação de Bens ; 

-CTPS (Ca r tei r a de Traba l ho) ; 

- 02 (duas ) fotos 8x4 ; 

0 4 . Comun i ca r que os candida tos r eceberão en 

ca•inha• ento, par a subae t ere• -se aos exa• es l abor a tori à is: 

- Heaograma ; 

- Parasito l Ógi co de fezes ; 

- VDRL: 
-Urina ( r o ti n a ) ; 

- colestero l + Triglice rídeos + LipÍdeos 

( a partir de 31 anos ); 

Glicos e ; 

- P.C.C.U 

05. Informar que os candidatos de posse doa 

resulta dos dos referidos exames, deverá apresentar- se na Divisão 

-Ceràl de Pe rf c ia Médica, para submeterem-se a exames Clinico Ge 

r a l. 

06. Esclarecer qu e o nao c omparec imento nos 

prazos estabel e cidos neste Edital, i g pli ca r á na DE S IST~NCIA a~ 

to•~ t i ca do candfdato. 

~acapá (AP), 09 de ma io de 1996. 

A H E X O I 

GEA - Secretaria de Administração 
Concurso PÚblico - Professor I Grupo Administrativo 
RESULTADO DAS PROVAS - Ordem de Classificação 

Categoria ------ Profdaaor Claaae ---- "Cu 

MUNlCIPIO - - - ---- MACAPA 
DISCIPLIN~ - ---- - - ELETRICIDADE 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

01 000002 SARÂ HELOISA .ALBERTO NERI 

MUNICIPIO ----- -- MACAPÁ 
DISCI PLINA ------- INTRODU ÇÃO ENFERM. ESTAGIO 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

01 
02 

()()()()()4 

000001 
FRANCISCA DE FATIMA DE SOUZA ~ 
LUIZA RE NATA PI NHEIRO V. DE CARVALHO 

MUN ICIPIO ------- MACAPÁ 
ÓI~lPLINA ------- EDUCA~ÃO PARA O LA R 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃo· NOME DO CANDIDATO 

01 . 000009 EDMARIA BARBOSA VARJÃO 

MUNI:IPIO ------- MACA PÁ 
DISCIPLINA --- ---- SOCIOLOGIA 

CLAS~IFlCÁÇÃO I NSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

01 JOANIS FRANÇA RAMOS 

MUNIC IPIO ------- CA LÇOE NE 
DISCIPLINA ------- DIDATICA 

CLASfiFICAÇÃO I NSCRIÇÃO 

01 
02 

Categoria 

000092 
()()()()()4 

Professor 

NOME DO CANDIDATO 

ELIEIDE NASCIMENTO DE AL14EIDA 
'ôALDEISE SOUSA SANTOS 

Classe "C" 

MUNICIPIO ------- MAZAGÃO 
DISCIPLI NA -------DIDATIC A 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO 

01 
02 
03 
o4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
ll 
12 

000073 
000049 
000028 
000051 
000013 
000043 
000022 
000085 
000055 
000078 
000082 
000050 

NOME DO CANDIDATO 

ROSINETE FERREIRA LUZ 
NILMA DE FATI MA DIAS TRINDADE 
FRANCISCA TEREZA LOPES GOlS 
JOANA D'ARC GONÇALVES GOMES 
FRANCISCA DE ASSIS oo.c; ~ . GONÇALVES 
ANTONIO BATISTA RAMOS DE CASTRO 
UKA CORDEIRO DE AGUIAR 
EDIGLEUMA DOS SANTOS CARDOSO 
HENRY AI LSON NASCIMENTO DOS SANTOS 
JOÃO GOMES PEREI RA 
ESTEOLINDA IMRIA RODRIGUES IXS SANrCS 
MARA CRI STINA RODRIGUES BARROS 

MUNICIPIO ------- AMAPÁ 
DISC r PLINA --- ---- DIDATICA 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO 

01 000065 
02 000025 

NOME DO CANDIDATO 

MARIA DE NAZARE SANTOS CARVALHO 
TELMA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS 

MUN I~IPIO ------- AMAPÁ 
DISCIPLINA ------- EDUCAÇÃO ARTISTI CA 

CLASElFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 
=================·================•===================== 

01 000584 ANTONIO CARLOS SOEIRO DE SOUZA 

MUNICIPIO ------- AMAPÁ 
DISCI PLINA ------- HISTÓRIA 

CLAS1:IFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

01 000583 MARINILZA DA SILVA VALE 

MUNJCIPIO ------ - AMAPÁ 
DISCIPLI NA ------- LI NGUA PORTUGUESA 

= ======:;;:;=:;;:;===:;;:;=== ==== 
CLAS;IFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

===--================ = == 

01 000088 WALDENISE MARIA MARTINS GUEDES 

MUN - CIPIO ------- MACAPÁ 
DISCIPLINA ------- FILOSOFIA 

=========== == =========== 
CLAS-IFlCAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

= ============== ======== 
'ot 
02 

000002 
000001 

VANDERLEI CAMERA 
SELMA GOMES DA SILVA 

Cata,Joria Profeeaor Classe "C" 
MUNI~IPIO MACAPÁ 
DISCIPLINA ------- DIDATICA 

==-=-============== ====== 
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

=====;======c:=z:===~~=== == 

14 
15 
16 

000069 
000068 
000012 

CARLA CRISTINA DOS SANTOS CORREA 
MARILDA DE ALMEIDA CHAVES 
MAURO JOSE BARBOSA DA SILVA 

3 



Mata '17.05.96 DIÁRIO OFIC"iÀL . 

17 000056 JOVELI NA BARROS DOS SANTOS 
18 000062 JARLEI CARNEIRO DE ARAUJO 

•19 000044 JOANA SILVA DA CRI:JZ. 
20 000080 LIVANEIDE GOES FERREIRA 
21 · 000036 JPSE RIBAMAR DE LI MA JUNIOR 
"22 000086 I VANETE FERREIRA ALVES · 
23 -000076 ROSA MALENE VIRGULI NO NUNES 
2ll 000075 SIMONE DO ~OCORRO F.. DO NASCIMENTO 
25 . 000084 FABIANA GORETH LIMA DE SOUSA 
26 000071 DELMA FERREIRA ·DA SILVA . 
27 000015 JOÃO VALDINEI CORREA LOPES 
28 000095 JORGÉ JOSE ANAI CE DA SILVA 
29 .000041 FERNANDO MACI EL- RODRIGUES 
30 000017 ANDREA DA CUNHA 
31 000060 EDÍ NETE FREITAS RALHA 
32 000030 I~ARILENE ANDRADE. SALES XAVIER 
33 000074 ELIETE PINHEIRO PA SI LVA 
34 000054 GRACELENA MI RANDA DE SOUZA 
35 000032 SHEILA DA CU NHA POMPEU 
36 000021 . MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA· 
37 000007 AAmUNDA AMARAL PASTANA CHAGAS 
38 000070 TEREZA CATARINA DA SILVA COSTA 
39 000048 ELIODETE COELHO BEZERRA 
40 000087 BRIGID.A TICIANE FERREIRA DA SILVA 
41 000005 RONAN.ANTONIO VIANA HOLANDA 
42 
43 

000023 EDNA MAR~A DE OLI~IRA PANTOJA 
000072 MARI A JOSE AZEVEDO DE ARAUJO 

44 000033 EFIGENIA DAS NEVES B. RODRIGUES 
45 000077 JOSE ROBERTO RODRIGUES DAMASCENO 
46 000042 ELrM LEOA RI BEIRO DA SILVA 
47 000018 BENEDITA VIEIRA BARROS 
48 000090 ABDIAS RODRIGUES FERREIRA 
49 000064 ~!ARIA DE LARA REIS E SILVA 
50 000093 ANA MARIA CORREA BARBOSA 
51 000053 GERALDA AUXILIADORA DA CRUZ SILVA 
52 000020 REGINA LUCIA SO~RES MARINHO 

MUNICIPIO ---- - - MAC AP Á 
DISCIPLI NA -----7 ~UNDAMENTOS I E II 

======--:--==;============= 
CLASSI~ICAÇÃO INSCRIÇÃO NOI~E .DO CANDIDATO 

= ====== == =:============ 

12 000027 MARIA GILDETE CARDOSO BANDEIRA 
13 000029 MARIA ELIANA SA~!PAIO DOS SANTOS 
14 000018 ~!ARIA DO SOCORRO MELO FERREIRA 
15 000021 MARI A DAS GRAÇAS AMARAL DA COSTA 
16 _000009 '"'' ''''' '' "'' ''' '· '''"'~ 17 000007 ELOIZO DE VASCONCELOS 
18 000023 SARA DAS MERCES RIBEIRO . 
19 000005 JOELMA DA SILVA ' 
20 000030 EDMAR SOUZA DAS NEVES 
21 000010 LEILA ROSANA OLIVEIRA SOUZA· 

Categoria - - - - ---- Professor 

MUNI CIPIO -------- MACAPÁ 
DISCIP~INA - ------- LINGUA PORTUGUESA 

,, : CLAI!fS~FICAÇ~O I~SCR.IÇ~O NOME D~ CAND~DATO ======::'~==; 

63 000619 ROSA MARY SOBRAL DE LÍ MA-
64 000102 GRACILENE DI AS DE SA FEIO 
65 000014 !MBEL RI BEIRO DE ARAUJO 
66 000036 SANDRA HELENA VIANA LUlA 
67 000079 DENÍSE VITORIA RODRI GUES 
68 000097 IRANETE DE ARAUJO FERREI RA 
69 000056 MARGARETH LIMA DA Y~TA 
70 000025 MARGARETE DE LlMA CONCEIÇÃO 
71 000011 MARI NALVA NUNES BARROSO 
72 000105 NELI ALVES COSTA MEDEIROS 

.. '- . __ 
MUNICIPIO ---~--- MACAPÁ 
'DISCIPLINA -----~--- PSICOLOGIA 

====================~=== 

CLASSIFICAÇÃO I NSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 
____;__============-========= 

13 
14 
15 
16 

000014 
000002 
000015 
000020 

DENISE DO'SOCORRO C.~~POS DAMASCENC 
ANA CLEONICE DOS S~~TOS 
ELIZI LDA DOS SANTOS PINHEIRO 
CLICI A REGINA SANTOS ESPINDOLA 

Categor i a --- ----- Professor 

MUNI CIPIO ---- - - -- AMAPÁ 

Classe "A" 

, :--=== ==--===:========= ==== 
CLASSI FICAÇÃO I NSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

...:====::z:::=========== ==== ===== 

15 002862 MARIA FERREIRA DOS SANTOS 
GRUPO ADMINISTRATI VO 

MUNICI PIO --- ----- AMA PÁ 
CATEGORI A ---- - --- ENF ERMEI RO 

========;;:;===::===========::~:== 

CLASSIFICAÇÃO I NSCRIÇÃO 

01 
02 

000014 
000909 

NOI~E DO CANDIDATO 

WANDERLY MARIA MARTINS DE REZENDE 
CLAUDENICE SOUZA LII~ 

4 

'======================================~======~==================-==-- • 
PORTARI A N'404:3/96-SEAD 

O Secretário Adjunto da Secret aria de Est~ 
do da Admin'istração do Governo do Estado do 
Amapá , no uso da competência que lhe foi dele
gada pela P,ortaria n2 626/96-SEAD, de 12 .04.96 

R E S O L V E: 

Designar SIDNEY TORRES FREIRE, Chefe da Di 
visão e Seleção Aperfei çoamento de Recursos 
'Humanos, para responder pelo Departamento de 
!Recursos Humanos/SEAD, durante o i mpe ntento 
da. t i tular, no per iodo de· 13 .0 a 17 . . 6 . 

PORTARIA N2~04A /96-SEAD. 

. O Secretário Adjunto da Secretaria de Est~ 
jo da Admi nistraçãó do Estado do Amapá, no use 
da compe t ência que lhe fo i delegada pel a Porta
r i a n• 626/96-SEAD , de 12 .04 . 96 , 

R E S O L V E: 

Designar CESAR NAZARÉ BEZERRA DA ROCHA 
:hefe da Divisão de Material /DSG , para r espon· 
ler pel o Departamento de Servi ços Gerais/SEAD "' 
lurant e o impedimento do seu t i tul ar que estar3 
•iajando a serviço da Administração no periodq 
de 15. 05. à 17 .05 . 96 . 

~~OSEANE SUEL: P vli Secretari 

P O R T A R I A N• JOit 11/96-SÉAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMI NISTRAÇÃO d< 
Governo do Estado do Amapá, usando das at ribui· 
Fões que -lhe são conferidas pelo Decreto n' 
Pll04, de 28. 02 .96, retificado pel o Decr et o n• 
f 482, de 29 . 02 .96, tendo em vista o teor do Of] 
pio n• 007/96-CPAD, de 02.05 .96 , 

R E S O L V E : 

Designar os servi dores JOSÉ RIBAMAR DP. 
CRUZ LAUNÉ, Agente de Policia, JOSÉ MARIA TEI· 
XEIRA DE LIMA , Agente de Po~fcia e AROLDO CARMC 
DE SOUZA, Escrivão de Pol icia, a~bos pert encen· 
t es ao Quadro de Pessoal do ex- TFA, para viaja
rem de l•!acapá- AP , s ede de suas atividades func~ 
onais até .o municipio de LARANJAL DO JARI , a 
f i m de efetuarem depoimentos constante:o na Por -' 
taria n• 459/96- SEAD , no periodo de 15.05 . 96 f 
24 .05 .96 . 

POI{TARIA N° J oA6 196-SEAD 

. O Secretário Atljunto da Secretaria tle 
Estado da Administração do Governo do Estado do 
Am;,pá, no _uso da competência que lhe f oi delegada pela 
Portaria n° 626196-SEAD, de 12.04.96, 

R E SOL VE: 

: . \ GOVERNO 0 0 ESTADO DO AMAPÁ ~ 
: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFIGIAL -·DIOJ 

O Diretõr, go Departamento 
de Imprensa Oficial, cor-Dunica a 
todas as Secretarias de Estádo, 
Tribunal de Contas, Tribunais de 
Justiça, · Fundações, , Empresas 
de Economias Mista e Assinantes, 
do Diário Oficial, que . a partir do; 
·dia ~ 02.01.96 só estará~ 
recebendo matérias parai 
publicação no Diário Oficial do:' 
Estado, mediante novos1 

gábaritos. 

Para adquiri ... los solicite 
atraves de memorando 
Diretor. 

ao· 

Não esqueça de ler as 
instruções, que estãt> nos' 
Mddelo$ I e 11 , as matérias que;· 

,·n~p estiv:rem n?s padrões! 
c1tados serao devolvidas: , . 

Maiores informações, 
. . I 

fore 212-2134. . 

ALBINO A LVES DE SOUZA 

.. .Plr_eJ9L-- . .. 

p~lo/ 



Macapa, 17.05.96., 

Designar o servidor DOMINGOS DA SILVA· 
CAMARÃO, Chefe da Seçbo de 1Abastecimento/D1V/SEAD, 
para responder pela Chefia dn Dlvísbo de Transportes 
Oficiais!SEAD, durante o impedimento do seu titular que 
encontra-se de licença médica. na perlodo de 22.04 ci 
29.04.96. 

de 1996. 

DIÁRIO OFICIA~ , 

do Planejamento e era I. 

JOS[ 

_,/ROSEANESUE IN 1 MAiiQuES FERREIRA ·1 
i ' Secretário Atljunto I SEAD 

,Trabal!io e Cidada~ 
COMISSÃO PERMANiNTE DE LICITAÇÃO 

BENEDJ~A'nJÚ~EIRA 
Diretora do DRHISEAI> 

Fazenda 

DIVISÃO DE APOIO .~NISTRATIVO 

RATIFICO 

:!fi; 
,nm'IFICATIVA N2 021/96 - SEF~ ,, ' I I . 

ASSUNJ'O INEXIGIB . DE LICITAÇÃO 
>RQCESSO : N2 28730 .000857/96 - SEFAZ 
FIDlll) r.EOJI'I(jíO : Nº 104/96 , 
ADJUDICADO ESAD-ESCOLA lli ADM.E I<EGOCIOS 
VALOR R$-1 . 790, 00 (HUM MIL , SETECEN 

TOS E NOVENTA REAIS) -

Trata a pr~sentP JUSTIFICA~ 
sobre Inexigibilidadf' de Lici tação, com vista 
a viabilizaç_ão do pagamento à"~ESCO~ DE 
AI:MINISTRAÇAO E NEXicros pela participaçao da 
&'l"'llldora AIDECY ~E DE ANDRADE ro'CUR 
SO DE ACCMPANHAMENTO E CON'I'ROLE DE CONVUJioSI 
NO SERVIÇO Pt}BLICO", a realiZai'-&' em BRASÍL.!_ 
A-DF . no periodo de 15 a 19/04/96 . 

A df'spesa em apreço tem sua ~ 

ção administrativa fUndamentada no Artigo 25 , 
Inciso II, § 1º C/C Art . 13 , Inciso VI, da Lei 
Nº 8 .666/93 , eoi s trata-SP df' Curso ministrado 
por instituiçao idÔnea , df' notÓria EsE€cializ~ 
ção na Área de Administração de Conll'enios , o 
quf' nos leva a acE'i tar sua oferta com a part.!J 
cipação de um represf'ntante do Governo do Est~ 
do . 

Pf'las razÕE-s aci ma expostas e 
em CLmf>rimPnto aos ditames l egais do Art . 26, dfj 
Lei n2 8 .666/93 , submeteroos a presente JUSTIFJ 
CATIVA à RATIFICAÇÃO do Exm2 . Sr._ SE'c rel~io
da Fazenda e con&Pquente publicaçao no,Diario 
:Jficial do Esta<':> , para conhecimento publico . 

Macapá-Ap, 15 de Abril de 1996. 

Planejamento 

EXTRATO 00 10 TERHO AD ITIVO AO 
CONVrNIO NO 005/96- SEPLAN 

INSTRUMENTO/PARTES: O Estado do Amapá, como 
CONVENENT E, a Prefeitura Municipal de Vi tÓ· 
ria do Jari como CONVENIADA e a Secretaria 
de Estado do P lanejamento e Coordenação Ge
ra l como INTERVENIENTE. 

OBJETIVO: Alterar Cláus ula TercE~ira, item 1, 
a i ínea 11a11 - que modifica o Cronograma de 
Desembolso de Trimestra l para Me nsal e Clã~ 
su la Quarta - que a I t e r a as fontes de re
cocsos do Convênio, para a Fonte 101 (FPE) . 

DAtA DE ASSINAtURA: 16.05. 96 

SIGNATARIOS: JoAO ALBERTO RODRIGUES CAF IBE
RIBE, Governador do Estado , PAULO J~ MON· 
TEIRO LOBO, Administrador Muni cipal da Pre
feitura Muni cipa l de Vi tÓr i ~~Jari e JOSE 
RAHALHD DE OLIVEIRA, Secr~riofde Estado 

RATIF[CO 

r~~#c!oo 
~tia. ~ 

TaW>A DE ~ N2 002/96-0'L/Sf:TRACI 

A SECRETARIA DE ESTAOO )) TRABA 
LHO E DA CIDADANIA/SETRACI, através de sua
Comissão Permanente de Licitação - : PL, tor 
na pÚblico para o çonhecimento dos intere~ 
sados, que estara realizando lici taçao 
na Modalidade/ de. TCMAilA DE ~. 
no horário e fonna a seguir relacionados , 
com base no que dispê"e a ~i n2 E .666/93, 
alterada pela Nova Redaçao da Lei n2 
8 . 883/94 , tendo coroo objeto a carpra 
de 01 (hum) Veiculo Utili tár .o Tipo 
PJCK-UP, Cabine IÃ4>la, lt>tor a Óleo 
Diesel , capacidade de Carga Superior 
a 1.100 KUos. 

ABERTURA : 00 .06.1996 

1-nRA 10:00 horas. 

U:CAL Sala da CPL/SETRACI, 
s"i to a Av. PIUCÓpio Rola S/N-Centro 
dvi.co - Centro. 

O EDITAL e demais ~ lementos 
necessários poderão ser, obtidos no 
citado Endereço, no Horario de 08: 00 
às 12 :00 h e das 14:30 às 18 :0Ch. 

Macapá- Ap, 15 de !~aio de 1%6 

AJ.BERTO_~~-~ 
PRESI~!:srCI) 

saúde 

:.OI.ICJTAÇÃO Df. C: . :1.1\MFN'Ill 0/1 

CONC:ORRf.'Nc:l~ PIÍBI.lCA N° 001 /Q6 

Sr. Sc-crPt ~rio: 

fnnformr a Lr-1.,ri slaçân f'm v ·i g~r St' dt'U 
rruct•sso l.ic i latÓr•io p.'lra a aquisi ç in rlc• f(JUi. 

panw~nl c).S para o. .. c; Fs t atw•l t"f: i mr•ntn .. '"i ~~sislt-'llr i ai s 

d<· S.•~d•· , r om ''"'.ursos do C:onvrni o n" 2Q7/Q6 do 
t'vtinist ;.r in da Sa~dP, nu dia I 'i dP m~rço d·l~ 
at r·av<~s da C:oncor·,..;;nc i a PÚb l i ca n° 1(1 I / <16 dot i 
pn 11Mrnnr . Pr1-çn" foram habi I itatla .. c:; tpt"'nas: (h1o-1s 

'*mpf'f~"i 7 no f~tanln na anê:~ -1 i&• do. .. c;; pN"Çn. .. c; das 

ornpo .. c;t as dP arrbas a .. c; ''mJJr'Ps a s SP vPt'i f i c ou 

Jltf" hotJVf' uma variaç.ãn rtf-.. pr'f'(,."Cl.Ci ('k H CT'af ica<J,:t; 

rnl ITII' ' r"r ;Jdc• nac: inna 1 ~ bnn ctm-l c) nân ; Jf; cTrli rrw•nt cl 

qu~mt n an .. c;; ft rns c;. l<' f ' ~-1.1 du Fdi a f. 

~~ 1'<1Vf~S do O f i C" i() n° (1~8/Q6 I ' ldPI'f'Ç;tdo a 
l· ir"'''fto., IJNICON - Pnl{lutns lk)Spitalan•; 1 tela. t· o 

llficio Cl;lQ/Q6 ;a Fmpn"s;l llr;:L<; f I ia f , ,mf:T-r in df-. 

"pou.,• l ht ~c; ciP ·"-n,..st PS i ;a I t da, a t r·avf:.'i rit~s.."'·s 

o rir io.c;; fur ·am infurma(klS CftiP f"Sta Conaissãn: 

ha..St·ado na ck'Cisãn df-. Vn ... c;;sa fxc.ii}. c• nn o\rt-.48 

iriC" i so li da f pj 8.666/Q,'l , qtJP PSt.avam d"scla~ 
s ific.;uios t • t r riam um pra?.n de• f\8 (nito)di ;.L.'i . 

p;u·;• aprPSt'nf a~ a dr--ff•sa r-/ou nov.a Jre:-.ln .. <õõt ; t. 

-'.milhas •=~'''r-" •~·st;><>nd<-rara a I r gando qtlf' SI'Us 
pr'f'Çn.c-., t•st ao r-twflp."lt i Vf• is cr ... os: prat i cac:los no 

141-·rrac.lc-, Nac i una I , 1·nnsidrrandu os n Lc; l H.c; adi 
-: innajs, ctn o r,.......t,:, instalaç;x..s, · ·te- ..• J ;,;; 

.:>nlJ)IOStas foram rrjr-itadas pur f ""SSa r.nnis&in. 
St'ndo ass i"' Sr. St>cr<'tário, >ol icil.amns 

o cancPlamrnto da r<•fPrida C:oncorri-ncia PÚbl i 

l
ca P quP Sf•ja autori zado a aqui si çà<> ~os r<'~ 
Fquipamrntos crm dÍSJINlS" df"' Licitoaçan has••a 

,do no Art. 24 {t, VIT da l.ri 8.666/Q:l," .;, 
atn da aquisi ção coosid<>rando n Arl. IS 
~ prioc{pin da Pa 

piçÕ<'s dns C:ontra~ 

!
•xist•·nt .. , ht>m c~ 

, antf' no Art. 2 S i 

.Go\Ml 

ERRATA ' 

i tl"'lll J 

Na puhjicação do Extrato de Contrato Adm! 
~istrativo por Prazo Determinado de Serviço 

P~blico EssenciaL de Car~ter de F.mergência, 

publicado no Di~rio Ofic ia l do Estado n° 1312 
de 08.05.96, onde se 1;: 

FUNDIIHENTO LEGAl. : -Art. n° 37, Tnciso IX 
da Constituição Federa l e do Ar t . nQ 42, lnci_ 
so IX da ConstHui,.ão do Estado do Amap~, co!'! 
binado com a Lei n~ 0192 de 23 de dezembro de 
1994 com as a l teraçÕes da Le i n° 0225 de 26 
de dezembro de 1995. 

Lt-:111-SE: 
FUNOIIHENTO LEGAL: - 1\rt •. n° 37, Tnciso IX 

DA Constituição Federal e do Art . n° 42, ln 

ciso IX da Const i tuição do F.stado do Amapá, 

rombinado com a Lei nQ 0192 de 23 de dezembro 
e !994 com as a ltera'<Ões das l.e i s n°s 0255 de 
2 de dezembro de 1995 e n° 0272 de 13 . de 
~aio de 1996. 

OBS: Republi cado por ler saido com erro na 

Coordenadorias Estadua:ts· 

Comércio e Turism~ 
RATIFICO 
EM, O~ . .J~I ~ 

LEI N2 6.666/93 ARTUR · OE JESUS BARBOSA SOTÃO 
CAPUT DO ART. 25 Coordenador 

JUSTIFICATIVA N2 002/96-CEICT 

AÇÕES DO PROCEOIMENTO 
PROCESSO N• 5 . 000040/96- CEICT 
PEOIDO DE COTAÇÃO N• 010/96-DAA 
FIRMA ADJUOICADA: CTI AMAZÔNIA - COMISSÃO DE 

TURISMO INTEGRADO DA AMAZô
NIA. 

VALOR TOTAL R$-2.640,00(DOIS MIL, SEIS
CENTOS E QUARENTA REAIS) 

Justifica-se a presente despesa no va
lor global de R$-2. 640,00(00IS MIL, SEISCE~

TOS E QUARENTA REAIS) em favor da CTI A~AZO
NIA .. COMISSÃO DE TURiSMO INTEGRADO DA AMAZÔ
NIA, cujo objetivo, é o custeio de despesas 
com o repasse mensal aquela instltuição, em 
razão da pa~ticipação e coopPração do Estado 
do Amapá, na condição de membro efetivo daqu~ 
le or·gan1.smo regional . Portanto havendo inv1a 
biljdadc de competição, cuja ação Administra: 
t1va encon t ra respaldo no Caput do Art. 25 da 
Lei n2 8 .666 de 21 de junho de 1993 . 

C.efe da DAA/CEIC 

PROTOCOLO DE I NTENÇÕES N2 001/9~IC 

PROTOCOLO DE I NTEN

ÇÕES QUE ENTRE SI 

CELEBRAM • O GOVERNO 

DO ES'rADO D<? AMAPÁ, 

ATRAVÉS DA COORDENA 

DORIA DE ESTADO DA 
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Macapá, 17.05.96 

INDÚSTRIA E COMÉR
CIO E A FUNDAÇÃO NQ 
CLEO DE TECNOLOGIA 
I NDUSTRIAL - NUTEC , 
PARA OS FINS NELE DE 

CLARADOS . 

O Governo do Estado do Amapá, CGC 

00394 . 577/0001- 25 , r epresentado pe l o 
seu governador, JOÃO ALBERTO RODRIGUES 

CAPI BERIBE , brasi leiro, casado,· zoo

tecni csta , C. I .C. 00~ . 990 . 722-00, C. I 
18.177-DSG/AP, e a Fundação NÚcleo de 

Tecnol ogi a Industr ial - NUTEC, pessoa 

Ju r idica de Direito PÚblico com sede 
em fortaleza- CE, neste ato represent~ 
do por RP. u titular JOÃO ARQUIMEDES 
BASTOS PEREI RA, brasileiro , casado 

engenheiro Mecânico ~ . I . C 091 . 306 . 083 

-68 , C. I . . 477 . 476- SSP / CE , r esolvem 

f irmar o presente Protocolo de Inten

çoes, com sujeição as normas da Le i 

8 . 666/93 , com suas legislações subse

quentes , de acÔrdo com as Cláusulas e 
condiçÕes seguintes 

Cláusula Pr i mei r a - Do Obje t o : Cons

titue objeto do presente Protocol o de 

IntençÕes , a preparação de estudos e 
propostas técnicas e comerciais e a 

de corrente prestação de serv iços de 
consul toria , elaboração de estudos , 

projetos e demais serviços técnicos 

destinados a atender a poli t ica de d~ 

scnvolvimento e/ou áreas de interes -
ses mú tuo . 

Cláusula Segunda - Da Execução A 
cxecuçao de trabalho técnicos em de
co rrencia do presente PROTOCOLO DE 
I NTENÇÕES será precedida da celebra

ção CONVÊNIO, acompanhado de seu re~ 
pectivo Plano de Trabalho , observando 

a legislação pertinente , sej a es t e 

ins trumento de natureza técnica e/ ou 
técni co- financeira . 

Cláusula Ter ceir a - Da Coordenação 

A GEre· e o NUTEC designarão técnicos 
de seus quadros com elementos de lig~ 

çao destinados a solucionar proble -
mas de ordem técnica administrativa e 
/ou financeira , iner entes ao objeto 

deste PROTOCOLO DE INTENÇÕES . 

Cláusula Quarta - Da Responsabilidade: 
Os participes obrigam- se a manter i n
ter cambio , visando a parceri a técnica 
e/ ou fi nanceira, promovendo avaliaçãc 
das aç~es integradas , com obrigatori
daóe de divulgação das ações realiza

das e resultados obt i dos . 

Cl áusula Quinta - Do Prazo : O prese~ 

te Protocolo de IntençÕes terá prazo 
de vi gênci a de três anos , a contar da 

data de sua assinatura e será prorro
gado por vontade das partes, obedece~ 
do os prece i t os da legislação vigente , 

Cláusula Sexta - Da Publi cação : Es

te Protocolo de Intençoes será pu
blicado no D.O . E,· no prazo maximo 
de (20) vinte dias apÓs a sua assi 
natura, obedecendo os preceitos do 

[ 
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Art. 61 , e 12 da Lei 8 . 666/93, e de 

mais legisl ações pe rtinen tes . 

Cláusula Sétima - Da Rescisão o 
presente Protocolo de IntençÕes'po

derá ser r escirdido por qual qu~ das 
par tes , med i ante comunicação escri

ta com antecedência de ' 30 (tr inta) 
di as e ofer eciamento das razõe~ do 

ato . 

Cláusula Oitava - Das Controvér sias: 

As-controvérsias surgidas na execu -
çao do PROTOÇOLO DE INTENÇÕES , deve-. 

rao ser resolvidas integralmente por 

via administrativa . Somente em Úl ti
ma instânc ia recorre-se ao Poder .Ju
diciário , sendo nesta hipÓtese, es 
col hido o f oro tla Cidade de· Macapa , 

Es t_'}dO do Amapá, para dirimir t ais 

açoes , excluindo-se todos os mais 

por mais privilegiados que sejam. 

E por , estar em de acÔrdo, é 1~ 

vrado o presente PROTOCOLO DE INTEN 

ÇÕES que, apÓs lido e considera 

do perfei t o , vai assinado pe l as pa~ 
tes em ( 03) vi as de igual teor e for 

ma , na presença de duas testemunhas. 

T~ 

Autarqui~s Estaduais 

::\.. 
Contra to n~ 007/96 

Processo n2 000338/96 

1- Partes: Instituto de Previd~nc ia rlo Estado dt. 

Aoap~- IPEAP, Çontratado(a) Sra. CARH[ H COLARES TÁVOR A. 

Z- Objeto Contratual : LCC AÇÃO DE UH IMÓVEL. 

:1- Valor Esl iaadc :Rt 3.600,00(tr;s a il ~ -.eiscentos 

rea i s l 
'•- Ootaç~J : da dotação crçar.~ent~r i a do IPE AP , progr2e1a de 

trabalho 03 .07 . 0Z IZ.I 33, tlatureza de Despesa 3132 .00 

Fonte Z~O, ttota de Eopenho 96 ti E290, eoitida eo oz .o; . s6. 

!J-• Vig;ncia : 12( doa) ncses a contar da data dõ 

ass inatura. 
6- Fundaaenlo legal : O presente instruaen to tea respaldo 

legal no ort . 2• , X da lei n2 8.666/93. 

Cont rato nQ 006/96 

Processo .n2 00087 1/96 

1- Partes : Inst ituto de Pr ~vid~ncia do (slado do 

Aoap~- IPEAP , Contratado(a) Sra . LISANORA CARDOSO "IRANDA. 

2- Ob j eto Contratual : LOCAÇÃO D[ ·EQUI PAftEHIO D[ 

' UFOR"ÁTICA. 

3- Valor Esti .. do:Ri I.~OO,OO!uo oi l e quinhentos reais) 

'•- Dot aç~o: da dotaç;o orçuent;ria do IPEAP , progra.a de 

trabalho 03 .07.0ZI Z.I33 , Naturtza de Despesa 313Z . OO, 

Fonte Z~O, Nota de Eapenho 96NEZ~8, eai t ida eo Z9 .04 .96 . 

~- Vigencia: 6(se i s) aeses a contar da data da 

assinatura. 

6- Fundame-nto ' l egal : presente i ns trumento tu respaldo 

legal no art. 24 J 11 e art. ~7, IV e deaa is noraas 

estabel ecidas na Lei n2 8 . 666/93, co• 2s alteraçÕes d~ 
Lei 8. 883/94 . 

Extrato do Tcrao de Credenciaaento N~ 014/96 

Processo n~ 00013~/96 

1- Par t~o;. : Inst ituto de Previdene ia do Estado do 

t.aap~-IPEAP, Credenciado( a) JOSÉ CABR AL OE CASTRO. 

2- Objeto Contratual: Prestaç~o de Ser 11 iços ~~ d icas d« 

CAROI OLOGIA. 

3- Valor Est ioado : Ri ZO . OOO,OO!vint e oi l ;eaisl 

4- Ootaç;o: As despesas decorrentes deste Credenciamento 

corre r;o ; conta da dotaç;o orçanen t~ri a do IPEAP para o 

exerc icio de 1996 , Fonte Z~O , prograoa 1> . 81.4862 . 134, 

eleoent o de despesa 32~6 . 00 1/ota de Eopenho 961/El64, 

eo itida co ZZ .03.96. 
5- Vig;nci a:· 2t.Cv inte e quatro) meses a contar da data da' 

assinatura. 

6- fundaaento legal : no art. 269 , Jncis'l I e art . 42 § 
62, da Constitui ç;o do fstado do Aup~ , c ar t . 236 da Lei 

Estadual n2 0066 de 03/0~/93, art . Z2 do Estatuto do 

IPEAP , art. Z~ caput e ar t . ;7, 11 da Lei n2 8.666/93, 

coa as alteraç~es da Lei 8.883/94. 

7 - Data da assinatura 01/04/96. 

' (xtrato do Crcdcncia•ento n~ 023/96 
Processo n2 000701/96 

1- Partes : Instituto de Previd;nci a 'do Estado do 

Aoap~-IPEAP. Cred .. nciado(a) CEHTRO DE DIAGHOSTICOS 
ULTRoiSSOHOGR~FICOS DO AM AP Á LIDA . 

2- Objeto Contratual : Prestaç;o d~ Serv iços de 
~ss i st~ncia M;dica. 

3- Valor Estioado :Ri 30 .000,00(trinta ai! reais) 
1•- Ootaç~o : As despesas decorrentes deste credencia~ento 
:or re~ão ~ conta da dotação orçament;ri a do JP[AP para o 

exerc ic i o de 199õ , fonte (Z~O) , prograo• l~ . õi.486Z.I34, 

,e l eoenlo de despesa 32~6 .00 , Nota de Eopenho 96tiEI91, 
c~i lida em 29 . 03 .96 . 

~- Vig~ncia : 2l,{vinte e qua tro) aeses a contar da data da 

assinatura . 

6- Fundaoento legal : no Art.Z69 , I nc iso e ut.42 § 62, 

da Constituiç~o do Estado do Ama p;, art . 236 da le i 

)Estadual n2 0066 de 03/0~/93 , ar t.22 do estatuto do 

IPEAP , art.2~ caput e art. ~7, 11 da Lei n2 8.666/93 coa 

as altcraç~es da Lei n2 8.883/94 . 

7- Data da ass i natura 01.04 .96 . 

( xtrato do Credenc ia.ento n2. 010/96 

Proc;sso n~ 000~63/96 

1- Partes : Ins t ituto de Prev i dencia do Es tado do Amap~
IPEAP , Credenciado(a) ALESSANDRA PEP.CILIA SANIIAGO 

IA VIER . 

2- Objeto Contra tua! : Prestaç;o d~ S.erviços de - . 
Assistenci a ODOHTOLOG ICA. 

J- Valor [stir;ado:R! JO.OOO ,OOCtrinta ai: reai s) 

4- Ootaç~o : As despesas decorrentes deste crtdenciuent o 

correr~o ;, conta da dotaç~o orçaacnt~ri2 do IPEAP para o 

l
exercic io de 1996 , fo nte (2;0) , prograoa ! ;.81.486Z .I 34, 

e I eoen to de despesa 3Z~6. 00, tio ta dt Eopenho 9611E 1 9~ , 

en itida e• Z9.03.96. 
~- Vig;nci.a: 24( vi nte e quatro} a~eses a contar da data d; 

assinat ura. 

6- Fundaoento legal : no Art.269 , Inciso I e art.•z ~ 62, 

da Constituiç~o do Estado do Aaap~ , art . 236 da Le i 

Estadual n2 00õ6 de 01/0~/93 , art .2Z do esta tuto do 

IPEAP, art . Z~ capu t e art . ;7 , 11 da lei nQ 8.666/93 'co• 

as alteraç~es da Lei n2 8.883/94 . 

J7• Data da assinatura 01 .04 .96. 
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.Presidente do JP[AP 

[xtralo do fer•o de . Credenc iannto I~ 021/96 

Processo n!! 000627/g6 

1- Partes : Instituto de Prev id;nc ia do 

Anp~-JPEAP , Credenciado( a) PROREO'S 

OOOIIOLÓGICA MOICA E SOCIAL LIDA. 

Estado do 

PREVIO(ICIA 

2- Objeto Contratual : Prestoção de Serviços NEOICOS. 

3- Valor Estioado:R! 60.000,00(sessenta oil reais) 

4- Ootaç~o : As despesas decorrentes deste Credencia-ento 

correr;o ~ conta da dotação orça.ent;ria do IPEAP para o 

uerc:cio de 1996, fonte 2~0 , prograu 1 ~ .81.C.862 . 134 , 
eleoento de despesa 32~6.00 Nota de [openho 96N[J88, 

eoitida eo 2g .03 .96 . 

~ Yig;nc.ia: 24Cvinte e quatro) 1eses a contar da data da 

assinatura. 

6- Funduento Legal : no art. 269 , Inciso I e art. 42 ~ 
62 , da Const i tuiç;o do [st~do do Aup; , e art. 236 da Lei 

Estadual n2. 0066 de 03/0~/93 , art. 22 do Estatuto do 

IPEAP, art. 2~·caput e art. ~7, 11 da lei n2 8 .666 /g3 , 

co• as alteraç~es da lei 8.883/94. 

1 - Oata da assinatura 01/04/96. 

JUSIIFICAIIVA N2 086/96-CLCS-IPEAP 

PROCESSO li 000194/96 

ASSUUO: CREDE NCIAME NT O D( PROfiSSIONAIS DA AREA 0[ 

SAUO[. 

FUIIJAIIUIO LEGAL : ARIIGO 2~, CAPUI OA lEi 8.666, de 

21/06/93 e SJas altrraç~es . 
VAlOII ESIINAOO: R! 30.000,00 (tr i nta oi! reais). 

Reconheço a lneJtigibilidade de Li citaç;o para o 

Credenciaoento doCa) Or. FERIAIOO DE Al REIOA TORRES -

Cirurgião Dentista , tendo u vista a inviabilidade de 

co•pelÍç;o entre profissionais. e entidades da respec tiva 

~rea de atuac;;o, u•a vez que fora• estabelecidos requisi 

tos para o credencinento co• o fi• de prestaç;o de . . 
servtços de saude atraves da Portaria n2 069/9~, 

publicada no Oi~rio Oficial do [stado no dia 03 de oa io 

de 199~ e pe lo Edital n2 007/9~, publicado no dia 29 de 

dez e abro de 199~ que torna p~b li c a a hab i li taç;o ao 

credencinento para todos os profissionai s da ~rea da 

sa~de que preencha• todos os requisitos e di tal: c i os. 

oato de 1.996 . 

Rat i fico o ato de i r.uigibilidade de licitação 

no.s teroos do ~rti9o 29 da lei n2 8.666 ae 21/06/93. 

AP, 13 de uio de 1.~96. 

((4l(o~ 
AlÇO [ SILVA I 
IPEAP 

JUSliFICAIIVA N2 087/96-ClCS-IPEAP 

PROC(SSO I! 000649/96 

ASSUilO: CREOE NCIANENTO 0[ >ROfJSSIONAIS DA AREA 0[ 

SAUDE. 
' UIIJAII:IIO L[ GAl: ARIIGO 2~, CAPUJ OA lEI 8. 666, de 

21/06/93 e suas alteraç~es . 
fALOI ESI INAOO: R! 30.000 , 00 !trinta oi l reais). 

Reconheço a Inexigibilidade de Lic itaç ão para o 

Credenciaoento do(a) Or. AIIOIJO OIAS 0[ NIRAIOA -

Ginecologia e Obstetr~cia , lendo e1 vista a inviabilidade 

de coapetic;;o entre profissionais entidades da 

rtspecli va ;rea de atuação, u•a vez que fora. estabele

c idos requisitos para o credenciaaento co• o ri. de 

i prestação de serviços de sa~de atrav;s da Portar i a n2 

069/g~. publicada no oi;rio .:>fieial do [stado no dia 03 

' de nio de 199~ e pe lo Edital n2 007/9~. publicado no dia 

' 29 de dezubro de 199~ que torna p~blica a habilitaçio ao 

credencia• ento para todos os profissionais da ~rea da 

s a~de que preencha. todos os requisitos edital~cioS. 

13 de oa>o de 1.996. 

Ratifico o ato de ~nexigibilidade de licitação 

DIÁRIO OFICIAL 

nos teroos do Artigo 29 da lei n2 8.666 de 21/<16/93 . 

JUSIIFICAIIYA N2 088/96-ClCS-JP[AP 

PROCESSO ~ 0006~0/96 

ui> de 1.996 . 

ASSUIIO: CREOE NCJ AR ENIO 0[ PROF ISSIONAI S EA AREA DE 

SAUDL 

FUIOAIIUIO LEGAL: ARIIGO 2~ , CAPUI OA lEI 8 . 666, de 

21/06/93 e suas alteraç~es . 
VAlOR ESIIRAOO: ~! 30.000,00 ( trinta oi l reai ;). 

Reconheço a Inexigibilidade de Lic i taçio para o 

Credenciaornto do(a) Or. JUDAS IAO(U DE AlREIOA MDEIROS 

- CI inica ,.;dica , tendo e• vista a inviabi' l idade de 
co•petiç;o entre profissionais e entidades c!a respectiva 

~rea de atuaç;o , un .vez que fora. estabe lec idos' r equis i

tos para O cr edencÍa ltnto COI O f Í1 de fll"tStaÇ;O d1 . . 
ser.'Jo~~ ÇOS de sau(te atraves da Portaria n2. 069/9~ , 

publicada no oi;rio Ofi c i a l do (s t ado no di ' 03 de ui o 

de 19g~ e pelo Edital n2 007/.g~ , publicado no dia 29 de 

dezubro de 199!J que torna p~bl ica a hat i I i tação ac 

credencia.ento para todos os profissionais da ;,.ea d; 

saude que preencha. todos os requi sttos ed i tal~cios. 

CS-IPE AP 

in e~t i g i b i l idade d-e licitaç;o 

nos teroos do A"tigo 29 da lei n2 8. 666 de 21/0S/93. 

. . 
IISIJIUIO DE PREVIDEICIA 00 ESlAOO 00 ARAPA-IP[ AP 

, JUSIIFICAIIVA N2 089{96-ClCHPEAP 

PROCESSO I!! 000198/96 

ASSUIIO: CREOENCIAN[ NIO 0[ PROfiSSIONAIS DA AREA DE 

SAUDL 

fU IOUEIIO lEGAl : ARTIGO 2~ , CAPU I DA l[ T 8. 666, de 

21/06/93 e suas alteraç~•• · 
VA lOR ESTIRADO : R! 30 .000 , 00 (trinta oil re•is). 

Reconheço a Inexigibilidade dt Li.citaç;o para o 

Credenci uento do(a) Or!. OI EIDE DOS SAIIOS BAIHA -

Pediatria e Ado lescente , tendo e1 vista a i nviabilidade 

de co•petição entr e profiss ionais en tidades da 

respectiva ;rea de atuação, uu vez que fcraa estabele

c idos requis i tos para o credenciaaento co• o fia de 

prestação de serviços de sa~de atrav;s da Portaria n.9: 

069/9~ , publicada no oi;rio Oficial do Estado no dia 03 

de oaio de J9g~ e pelo ( di ta i n2 007/g~, puhlicado no dia 

29 de dezubro de 1 99~ que tor na p~bli ca a l•ab il itaç;o ao 

creden.cia1ento para todos os profissi onais da ~rea da. 

sa~de que preencha• t odos os requisi t os edita 1: c i os. 

13 de taLo de 1.996. 

Ralifico o ato de inexigibi l idade de licitaçio 

nos teroos do Artigo 29 da lei n2 8. 666 de 21/06/93. 

JUSliFICAliYA N2 090/g6- Cl CS- IPEAP 

PROCESSO U 000148/g6 

oaio de [. g96 . 

ASSUIIO: CRED[NCIAMf NIO 0[ PROFISSIONA IS OA AR EA OE 

SAUOE . 

FUIOAIIEIIO LEGAL: AR liGO 2~ , CAPUT DA lU . 8.666 , de 

21/06/93 e suas alteraç~ ... 

VAlOI ESTINAOO: R! 30.000 , 00 (trinta oi l r .. i s l. 

Reconheço a Inexig ibilidade de Lici taç;o para o 

Credenci aoento do(a) Or!. EllAIA OJRCE JàRRES lHOURY -

Neurologista co• serviço de Eletrôencefaloç; rua , tendo e• 

vi s ta a inviabilidade de coepetiç;o entre frofiss ionais e 

entidades da respectiva ~rea de atuação,. u• a vez que 

forn estabelecidos requisitos para o crecenciuuto co• 

o fi• de prestaç;o de serviços de sa~de atrav;s da 

Portaria n2 069/9~. pub l icada no O i ~r i o Ofi cial do Estado 

no dia 03 de oaio de 1g9~ e pelo Edital n2 007/9~ , 

publicado no dia 29 de dezeobro de J9g~ que torna p~blica 
.a hab i litaç;o ao credenci uento para todos os prof i ssio

Jnais da ~rea di! sa~de que prunchu todos os requisito! 

•edital:cios. 

13 de ui o de ,1.9gli. 

Ratifico o ato de inexigibilidade de licitação 

oos teroos do Artigo 29 da Le i n2 8.666 de 21/06/93 . 

JUSTIFICAIIVA NJt 091/96-ClCS-JP[AP 

PROCESSO 12 000132/96 

ASSUIIO : CREO[ NCIAMENIO DE PROFISSIONAIS DA AREA OI 

SAUOE. 

FUIOAREIIO l[GAL: ARIJGO ?~. CAPUT OA lEI 8.666, d• 

2J/06/g3 e suas al teraç~es . 
YALOR ESIINAOO: R! 30.000,00 !trinta oi 1 reais>. 

Reconheço a Inexigibilidade de Ltettação para c 

Credenciaoento do(a) Or!. MARIA ANÉliA VAZ CAVA LC ANI[ • 

Pediatria , tendo u vista a it~viabilidade de co•pet.içã( 

entre profiss ionais e entidades da respectiva ;rea de 

atuaçao , uaa vez que f ora• estabelecidos requisitos para 

o credenciaaento co• o fia de prestação de serv iços de 

sa~de atrav~s da Portaria n.2 069/9~ , publi cada no Di~rio 
Oficial do Estado no dia 03 de oaio de 199~ e pelo Edital 

n2 007/9~ , publicado no dia 29 de dezeobro de 199~ oue 

torna p~bl ica a habili tação ao credenc iaaento para todos 

Js profiuionais d2: ~rea da sa~de que pretnchu todos os 

rtquisitos edital~cios . 

13 de •a•o di 1. 996 . 

Ratifico o ato de inu:igibilidade de licitação 

nos teroos do Artigo 29 da lei n2 8. 666 de 21/06/93. 

JUSIJriCATIVA N2 092/96-ClCS-J PEAP 

PROCESSO I J! 000709/96 

' 

ASSUIIO: CRED[NCJANENIO 0[ PROfiSS<ONAJS OA AR[A 0[ 

SAUOL 

FUIOAREIIO l EGAL: AR TIGO 2~, CAPUI OA lE I 8. 666, de 

21/06/93 e suas ai teraç~es . 
VAl OR ESI UAUO: R! 30 .000,00 (trinta oil reaisl. 

Reconheço a Inexigibilidade de Licitaç;o para o 

Credeneiaoento do(a) Or!. [llA MARIA RlZEHO( DE Al M(IOA -

ct:n ica Geral , tendo n vista a inviabilidade de coapeti

çio en tre profisslonais e en t ldades da respectiva ;rea de 

atuaçao , un vez que forn estabelecidos requisitos para 

o credenciuento co• o fi• de prestaç~o de serviços de 

sa~de atrav;s da Portaria n2 069/9!), publicada no Oi~rio 
OFi c ial do Estado no dia 03 de •aio de 199~ e pelo E di tal 

n2 007/9~, publ icado no dia 2g de dezeobro de 199~ que 

torna p~blica a habilitação ao credencia.ento para todos 

os profissionais da ~rea da sa~de que preencha. todos os 

requisitos edital;cios . 

13 de oaoo de 1.996. 

Rati f ico o ato de inekigibilidade de licitaç;o 

nos t eroos do Artigo 29 da lei nQ 8. 666 de 21/06/93. 

JUSliFJCAliVA N2 093/96-ClCS-!PEAP 

PROCESSO ~ 000648/96 

I. 996. 

ASSUIIO: CREOE NCIAMENIO DE PROfiSSIONA IS OA AREA 0[ 

SAUOL 

FUI OAREIIO l EG AL : AR I I GO 2~ , CAPU I OA l[ I 8. ~66, de 

21/06/93 e suas al teraç~es . 
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'VALOR ESTIMADO: R! 30 .000,00 (trinta mi l reais). 

Reconheço a Inexigibilidade de Lici taç;o para o 

Crcdenc iaoento do(~) Dr. EDUARD EYI FOSTER - Cl inical 

H;diea e ' Cirurgi a Geral e Proctologia, tendo' eiQ vista a 

inviabilidade de compet iç;o· entre profissionais c· 

mtidades da resp.ettiva arca de atuação, uoa vez que 

f or am estabelec idos requisito·s para o credenciaoento coe 

o f i m de p r estaç~o de serviços de s~~de atrav;s d3 

Portaria n2 069/9!J, publicada no OÍ~r io Oficial do Estado 

no dia 03 de oaio de 199~ c 0elo Edital·nQ 007/9~. 
publ icado no dia 29 de deze iQbro de 199) _que torna p~li-lica 
a habil itaç;o ao credenci amento para todos os .profi"ssio-

1 

nais da arca da sa~de que . prccnchal:l todos os reqJisitos 

'd italicios . / 
I 

oaio de 1.996 . 
I 

Ratifico o ato de inexigibilidade de li~itaç~c 
nos t ermos do Art igo 29 da'Lci nQ 8.666 de 21/06/93. 

JUSTIFICATIVA IIQ 094/96-CLCS-I PE AP 

PROCESSO NQ 000646/96 

ASS UNTO: CREDEI/CIAMEI/10 DE PROFlSS IOilAIS DA 

1.996. 

I 

AREA o'E 
i SAUDE. 

I 
FUI/DANENTO LEGAL:. ARTIGO 2~ , CAPUT DA LEI 8.666J de 

21/06/93 e suas alteraç~es . 
VALOR ESTIMADO: R$ 30. 000,00 (trinta mil reais). 

Recpnhcço a Inexigibil'idadc de L i4itaç~o para c 
Credenciaoento do(a) Dr~ . JOANA RARIA AQUINO LEAO -

Pediatria , tendo em vista a invi abi l idade/ de col!lpetiç;t 

entre grofissionais c entidades da resp~ctiva ·~rea de 

atuaç~o, uma vez que foraCJ estabelecidos requisitos para 

o credenci ar.~e n to com o fio de prestação de serviços de 

sa~de atrav;s da Portaria n-º. 069/9~, publ icada no Di;rio 

Ofi cial do Estado no dia 03 de ma io de 199~ e pelo Edital 

n.Q 007/9~ , publicado no dia 29 de dezembro de 1995 qut 

torna p~blica a habilitação ao credenciamento para todo ~ 
cs profissionai s da ~rea da sa~de que preenchag todos o~ 
requis i tos edita l ~ c i os . 

13 de oa1o de 1.996. 

nos 

JUSTIFICATIVA ll2 09~/96-CLCS-IPEAP 

PROCESSO 11!1 001174/96 / 

ASSUNTO: INEX IGIBILIDADE DE LICITAÇA/ 

I 

FUNDARENTO LEGAL: ARTIGO 2~ , I NCISO 11 DA LEI 8.666, de 

21/06/93 coa a l teraç~es d~n2 
8. 883/94. / 

VALOR ESTIMADÓ: Ri 1.830,00 (uo oil oitocentos e trint< 

reais} . 

Reconheço a Inexigibilidade de Licitação para 

custear despesa , coa a l nscriç;o no Cur so de An;lise 

Cont ;bil e Auditor ia nos Balancetes e Bal anços no Serviço 

?~blico' Federal , ainistrado pela ESAD - ESCOLA 0( 

ADHIUISTRAÇAO E NEGÓCIOS para a funci on~ria ROSEUIR DOS 

SANTOS RIRANDA da AUDITORIA DO IPEAP, visando 

peroanente capacitaç~o e apr.ia oraaento do serv1ço 

publ i co: be fl coao a reciclagem e apriaoraoento 

profissi onal que possibilitar~o uc bom· deseapenho para 

este Órg~o, ver i fica-se ainda qtte n~o h ~ viabi 1 idade de 

licitação par a a devi da despesa ~de cursos, por ser este, 

u~a [apresa que fornec e Serv iço.s t;cni cos Profissionais 

Especializados, os quai s são Qar cados por caracter~sticas, 
indi ... idualizadas, que acabu po;o di stingui-la das outras 

Ecpr e5as do ees•o ra11o , serviços estes que se enquadraa 

no art i go 13 , Inciso H', da Le i Federal n.Q 8.666/93 , que 

.estabelece: 

ART. 13 - Para os fins desta lei considera-se 

Serviços T ~cnicos Profiss·ionai~ 

especializados os trabalhos relativos a: 

DIÁRIO OFIG,JAL 

I,II, III, IV,V , 

IV - ·Treinamento aperfeiçoamento de 

Pessoal ; 

Di ante do exposto-;' constatac..sc dde oanCin 

cris.talina a inexigibi l idade de se recorrer a procedi

t:il entos . licitat~rios, posto qu e C[l Hacap~ n~o exi ste 

entidade que possa pre5tar servi Ços profissi onais(cursos) 

ea propor·ç;o· igual .ou . superior aos que s~o oferecidos 

pela ESAD - Escola de ~d111i nistração e Neg~cios . 

Quanto a Justi f,icati va do preço do curso orz 

pr~posto! não se 'configura superfaturalilento , uma vez qul' 

o valor e un1co para todos os Estados. 

oa1 o de 1. 996. 

R3tifico o ato do inex i gibilidade · de l i citaç;o 

oos termos do Artigo 29 da Lei nQ 9.66~ de 21/06/93 . 

~-AP , 13 de oai o de 1.996 

.'-'-'<:-IA-'..A.)...'<,-"-/"pl:'<~?~/ 
d IPEAP 

TERRAP 

POR~ARIA NQ 041/96- TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
~ERRAS DO AMAPÁ-TERRAP, no uso das atribui 
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto ne 
0046 de 02 de janeiro de 1.995, 

RESOLVE: 
Art.lQ- Retificar a saida dos técni ' 

cos deste Instituto constante nas P6rtariãs 
de n2s 019 e 020/96-TERRAP, para o dia 11/03/ 
96,e retorno no dia 20/03/96, para preparação 
do Evento de entr ega das Licenças de Ocupação 
e ~ntrato de Promessa de Compra e Venda, aos 
~osseiros do Arquipélago do Bailique. 

Art~2Q - ~vogam-se as disposi çÕes em 
em contrário · 
GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO AMAPÀ-TERRAP. . 

de 1. 996 . 

\ 

.(P) N~ 042/96-TERRAP 

I A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
~ DO AMAP!-TERRAP• no uso das atribui 
çoes que lhe /sao conferidas pelo Decreto nQ 
0046 de 02 de janeiro de 1.995, 

R Et S O L V E: 
. Art 12~ Designar os servidores PEDRO 

PAULO ~OS ., BOSQUE, Engenheiro AgrÕnÕmo , Ch!; 
f e do Nucl~o de Planejamento e Projetos Fun 
diários, CÓdigo CC-1, GERALDO KENNEDY RESENDE 
DA MATA, Técnico Agrícola, Chefe do NÚcleo de 
REcntt:amento e Assent:ament6, càdigo CC-1 e A 
RACIARA VIANA MACEDO, Chefe do NÚcleo de c;; 
dm:tramento 4e Terras, CÓdigo CC-1, para viã 
jaí:em da sede de suas atribuiçÕes - MACAPÁ : 
até o Arquipélago do Bailique, a fim de r eali 
zar IDll Diagnóstico SÓci o-Econômico Ambient:al~ 
do referido Arquipélago, juntamente com técni 
cos da SEAGA, RURAP, CEMA., SllTllA.CI, SEl'LANl 
SESA; SOSP e SBEC, no perlodo de 10 à 19.04.' 
96. 

Art.22- Revogam-se as disposiçÕes em 

1 
contrário . . . 

'GABINETE DA DIRETORA EXE.;UTIVA DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP. 

Hacapá-Ap, 09 de abril de 1.996. 

PORTAJUA HQ 043/96-Tl!IUlAP 

A DIRE'I'ORA EXECUTIVA DO lllSU:TUTO DI 
TERRAS DO AHAPl-TERRAP, no uso das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo Decreto nQ 0046 de 
02 de janeiro de 1.995, · 

R E S O L V E: 
· Art.l.!!- Designar o servidor ODlllALDO' 

PAN'IOJA DA FONSECA, Vigia, lotado na Coordena 
dori.a de Administração e ·l'inanças/AFIN, para 
conduzir uma· voadeira deste Instituto, . que irá 

:a 

cransportar a equipe t écnica do nmRAP clue ' irá 
realizar usf Diagnóstico SÕCio-EconÕ:dcÓ, no re' 
ferido Arquipélago, no perlodo de 10 y l9.04 : · 
96. / 

Art.2!!- llevogam-se as di.ÍiposiçÕes ""' 
contrário . :' 
GABJ::RE"IE llA DIRETORA EXECllTIVA DO INSTITUTO DB 
TERRAS DO AMAPÀ- TEliRAP. . I 

Macapá-Ap, 09 de abr il de 1.996. 

·; 

MARIA ~IVEIRA DO N. JUCÁ 

= Di;:r~:cutiva/TERRAP = . 

/ 
(P) N2 044/96 - TERRAP 

/ / A DJ:REToRA EXECUTIV~ DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO AMAPÁ- TERRAP, no uso das atribui 
çÕes / q&e lhe são confe~idas pelo Decreto nQ 
do~/de 02 de janeiro de 1.995, 
/ RES O LVE: 

Art.l2 - Designar o servidor AMA' 
DEU LOBO DA COSTA, Agente de Portaria, lotado 
na Coordenadoria de Serviços Técnicos de Apoio 
/SETA, como subst ituto da Chefe do Núc leo de 
Cadastramento de Terras/SETA, CÓdigo CG-1, que 
encontra-se viajan~o para o Arquipélago do Ba! 
lique com a .finalidade de proceder LEV~ 
TO sõcro-ECONÕMICO E AMBIENTAL, no per!odo de 
10/04 à 20/04/96. 

Art.22 
çoes em contrário. 

Revogam-se as 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO .INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP. 

Macapá- Ap, 16 de abril de 1.996. 

MARIA ~VEIRA DO N. JUCÀ 
= Di;;~~~utiva/TERRAP = 

(P) N2 045/96- TKRRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO 
OE TERRAS DO AMAPÀ-TERRAP, no uso · das att"ibui' 
çÕes que l he são conferidas pelo Decreto. ii2 
0046 de 02 de janeiro de 1.995, 

I REsoLvE: 
Art.lQ - Designar o servidor JACI 

CORIOLANO SILVA JUCÁ, Ad'ministrador, Chefe do 
NÚcl~o de Recursos Humanos, código CC-1, para 
viajar da sede. de suas àtribuiçÕes - MACAP!, a 
té a cidade de BEL~PA, a fim de participar 
do Curso ADMINISTRAÇÃO ESTRA~ICA, no per!odo 
de 22.04 à 27.04.96. 

Art.22 - Revogam-se as disposiçÕes 
em contrário . 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP. 

Macapá-Ap, 17 de abril-de 1.996. 

MARIA.~IVEIRA DO N.JUCÂ 
= ;i:~cutiva/TERRAP = 

(P) NQ 046/96 - TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO' 
DE TERRAS DO AMAPÀ-TERRAP, no uso das · atribui 
çÕes que lhe são confer i das pelo Decreto nQ 
0046 de 02 de janeiro de 1.995 , 

.R E S O L V E: . 

Art.l!! - Designar a servidora DI' 
ZIONY FURTADO DA SILVA, Agente AilmÍn:istrativ;;, 
lotada na Coordenadoria de Administração e Fi 
oanças/AYill, como substituta do Chefe do Nu 
c.leo de Recursos Humanos, CÓdigo CG-1, que irà 
até a cidade de B~PA, a fim de participar 
do Curso ADMIHISTRA.ÇÃO ESTRllTl!GICA, no pc.rlodo 
de 22.04 à 27.04.96. 

Art.22 - Revogam-se as 
çoes em.~ontrário. · 

dispos! 

IGABINllTE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DF 
TERRAS DO AMAPÀ-TERRAP. 

Macapá-Ap,l7 de abril de 1. 996. 

KAillA ~LIV1illlA DD II.JUCÀ 
= Di~:~~cutiva/TERRAP = 

(P) . N2 047/96 - TERRAP 

A Dll!ETORA IDmCUTIVA DO IRSTITU'l'O. Dll 
TERRAS DD AUAP!-TERCAP, no uso das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo DEcreto n2 0046 de 
02 de janeiro de 1. 995 , 

R. E S O L V E: 

Art . l2 - Autorizar o servidor THASSO 
JÁRAG!U>.çu· LDIA DA. Sll.VA, Chefe da Auditoria In 
t erna·. CÓdigo CG-2, para viajar da séde d;:;" 

··""'' 



Maca~. 17.05.96 

•suas atribuições -IIACA.Pi- até a cidade de BE 
Lf.ll-PA, co. a finalldade de dar continuidad;; 
ao seu trati.ento cirÚrgico, no período de 
24.04 à 08.0.5.96, sea ônus para este Instil:!! 
to. 

Art.22- Revos--se as dis~siçÕes ea 
contrárlo. 

. I 
C.UIJIEIE DA DIRETOIIA EDCUnVA DO DISTITUTO DE 
TEUAS DO AKAPl-TElUW'. 

Macapá-Ap , 18 de abril de 1.996. 

(P) N!? 048/96-TI!RKAP 

A DIIlETOIIA KIECUTIVA DO DISTITU'IO Dl. 
1TERRAS DO AKAPl-TERIIAP,, no uso das atribuiçÕes 
que lhe aão conferidas pelo Decreto n2 0046 de 
02 de janeiro de 1.995, 

R E S O L V E: 
Art.l!? - Desigllar o servidor LUit Ali 

tOIIIO LEITJI, Cbefe do 'ilúc:leo de Avaliação e 
Cootrole de ~ojetoa Fundiártoa/PROF, CÕcligo 
~1, para viajar da sede de suas atribuJ.çÕes-

eltAc.u>A - até a <XIfÓIIIDADE DE CARdO, no amJ.ci 
de lfaugào, a fia de participar do Planejã 

to do PROJETO ESCOLA PAKO.IA AGRlcoLA Di 
vlo, no pedodo de 19 ã 21 . 04.96. . . 

Art. 2!? - Revos--se as disposiçÕes 
ea contrárlo. 

GABDIETE DA DIRETOIIA KIECUTIVA DO DISTITU'IO DE 
l'ElUlAS DO AKAPl-TERIIAP. 

Macapá-Ap,l9 de abril de 1.996. 

(P) . N!? 049/96 - TElUW' 

A DIRETORA KIECUTIVA DO DISTITU'I01 
DE TERRAS DO AKAP.l-TERIIAP, no uso das atribui 

I
' çÕea que lhe são conferidas J>eJ;o Decreto .J 
0046 de 02 de janeiro de 1. 99.5, 

R E S O L V E: 
Art.l!? - Designar o servidor JAIRO 

DOS ANJOS, 110toriata, lotado na Coordenadoria 
de Adainiatracào e Pinanças/APDI, para viajar 
da sede de suas atribuJ.çÕes - MACAPi- até a 
eo..m.tdade de Carvão, no amJ.dpio de Mazagào 
a f ia de conduzir o Técncico que trá partici' 
par do Plailej...ento do PROJETO ESCOLA FA!dLÜ 
AGRlCOLA DE CARV1o, no pedodo de 19 à 21.04. 
96. 

Art.2!? - Revos--se aa disposiçÕes 

ea cootrárlo. I 
C.UDIETE DA qiRETORA KIECUTIVA' DO DISTITU'IO 
DE TEUAS DO AKAPl-TEUAP. 

Macapá-ap , 19 de abril de 1.996. 

(P) 11! 0.50/96-TElllW' 

A DIRETOIIA EDCunvA DO DISTITU'IO DE 
Tl!llllAS DO AKAPi-TElUW', no . uso das atribuJ. 
çÕU que lhe são conferidas pelo Decreto .J! 
0046 de 02 de janeiro de 1.99.5, 

R E S O L V E: 
. Art.l!? - Autorúar a servidora ALES 

SAIIDIA DEL CASTILO PDIBEIIIO, Cbefe do NÚcleÕ 
de Titnlacâo e Apoio Jurldico/SETA, CÕcligo CC 
- 1, para viajar da sede de snas atribuJ.ções -
HACAP! - até a cidade de BI!LtH-PA, para tr! 
tar de àBSUDtoS particulares, · DO pedodo de 

1 
2.5 à ~6.04. 96, sea ônus para este Instit u t o. 

Art.2!? - Jlevos---se as disposi çÕes 

- CQDtrário. 
C.UlliB!Z DA DIRETOIIA EJECOTIVA DO lliSTITU'IO 
DE Tl!llllAS DO AMAPi- DUAP. 

Macapá--ap, 22 de abril de 1.996. 

Bl!ll'.i( JJidflrrRA DO R .J1JC.l 
ecutiva/TERRAP • 

POUAiliA 11!? 0.51/96-'lDJW' 

11. E S O L V E: 

DIÁRIO OFICIAL 

Art .12- Designar os servidores ALES-
SAIIDRA DI!L CASTILLO PDIEIRO, Chefe do RÜcleo ' 
de Titulacão e Apoio Juddicó, CÕcligo CC-1, e 
RAI1IIJliOO IIOliAro AZEVEDO SAIITOS, Agente AdainiB 
trativo, Bllbo!l lotados na Coordeltado.fiB de Ser 
viços Técnicos de Apoio/SETA, para sob a Presi 
dência do prf.aeiro, conatituJ.reaa consslo DE 
SIIIDiciNciA que refere o Processo n2 4.000163/ 
96-TERRAP, no pedodo de 2.5.04 ã 10.05.96. 

• Art.2~ ll.evosa--se as diSposiçÕes ea 
contrario. 

GABDIETE DA DIRETORA EJECOTIVA DO DISTITU'IO DE 
TERRAS DO AKAP!-TERIIAP. 

Macapá-=AP, 23 de abril de 1996. 

PORTARIA N!? 0.52/96-TI'liRAP 

A DIRETOIIA EIECOTIVA DO DISTITU'IO DE 
TEUAS DO AKAP.l-TEDAP, no uso das atribuJ.ções 
que lhe são conferidas pelo Decreto de n!? 0046 
de 02 de ajneiro d e 199.5, 

R. E S O L V E: 

Art.l!?- Bo.ologar o desloca.ento do 
servidor EDSOM ALBElll'O DOS SAliTOS n:LES, funci 
cionário da CI!KA, até o IJl 64 da BR 156- a fiÍÍ 
transportar lllldeira para a Coamidade de MONTE 
TABOR., no dia 10.04.96. · 

Art.2!?- IÍevog--ae as disposiçÕes ea 
contrário. 

1 
GABDIETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO mSTITU'IO D~ 
TERRAS DO AKAPl-TERRAP . 

Macapá-AP, 25 de abril de 1996. 

KAIUA BEN1. ~ DO liASCDIERTO JUc.l 
• D~tiva/TERRAP • 
(P) N!? 0.53/96-TEEIAP 

A DIRETORA EIECOTIVA DO IJIISTITU'IO DE 
TERRAS DO AKAP.l- TEUAP, no uso das a tribuiçÕes 
1qué lhe são conferidas pelo Decreto n!? 0046 de 
02 de janeiro de 1.99.5, 

R E S O L V E: 
Art.l!?- Designar o servidor JAIRC 

DOS ANJOS, Motorista, lotado na Co!Jrdenadoria j 
de Aàiniatração e Pinanças/APDI, para viajar 
da sede de auaa atribuiçÕes MA.CAP.l-a té o lfuni 
cipio de OIAPOQUE-AP, a fia de conduzir a eo.i 
tiva da MADAKE KITTER.AIID que estará ea viaitã 
no referido mmJ.cipio, no per{odo d e 26 à 30. 
04.96. 

Art.2!? - Revos--se as disposições "' 
contrário. 

GABDIETE DA DIRETOIIA KIECUTIVA DO I8STITU'IO D 
TERRAS DO AKAPl-TERIIAP. 

Macapá- Ap, 2.5 de abril de 1.996. 

KA1UA BENf. ~ DO JIASCDilíBTO JUCl 
• Dir!~val~ • 

(P) N!? 0.54/96-TEIIII.AP 

• A DIRETORA EJECOTIVA DO DISTITUTO 
DE TEUAS DO AKAPl- TEJillAP, no uso chs atribui l 
çÕes que lhe são conferidas pelo Deueto n2 
0046 de 02 de janeiro de 1.99.5, 

R. E S O L V E: 
Art.l!? - Desigllar oa servidores JO 

SEMAR DA SllVA II>RAES, Chefe do NÚcleo de ne 
.arcaçâo e Diacrildnacâo de Terras, CÕcligo CC: 
l, e LUIZ All'l'OIIIO LEITE, Chef e do NÚcleo de 
Avaliação e Controle de Projeto s Fundiárlos, 
CÕcligo cc-1, para viajarea da sede de snas ! 
t ribuiçÕes - KACAPl - até o .miclpio d e Cal 
çoene-Ap, a fiA de fazer o Levant.~mento ~ 
cional da GLKB& GOUBAL, no referido mmJ.cipiÕ 
no pedodo d e 0 2 ã 21 . 0.5.96. .-

l 
_ Art.2!? - Revos--se as disposições 

ea contrario. . 

C.UIJIIETE DA DlllE1'0RA · EJECOTIVA DO IJISTITU!O 
DE Tl!llllAS DO AKAPl- TEIIllAP. 

Xac:apá-ap. 30 de abril de 1. 996. 

4J;~tj( DO JIASC1D1lO .JUC1 
:cmM'~I:atift/'IDIW' • 

POli. TRAIA R!! 0.5.5/96-TElUW' 

A DIRETOIIA EJECOTIVA DO DISTITU'IO DE 
TERRAS DO_ AKAPl-TEDAP, no uso das atribuiçÕes 
lUe lhe sao çonferidas pelo Decreto de n!? 0046 
ie 02 de janeiro de 199.5, 

11. E S O L V E: 

1 
Art.l!?- Designar os servidores JOSt 

NEimlll COSTA, ~genheiro AgrÔDOIIO, JUVERAL DOS 
5AJ!TOS COSTA SEDA, Agente de Atividade Agrope 
cuarl.a, para viajar da sede de suas atrtbui-T 
çÕes MACAP!- AP, até o llun.idpio de calçoene-AP 
a fia de procederea o Levanu.ento Ocupacional 
da GLKB& COIABAL, no referido amJ.dpio, no pe 
'dodo de 02 à 16. 05.96. · -

Art.2!?- llevog-e as disposiçÕes ea 
contrário. 

1GABDIETE DA DIRETOIIA EXECUTIVA DO DISTITOTO DE 
,l'EilRAS DO AKAP.l-TEUAP . 

(P) N!? 056/96- TERII.AP 

A DlllE1'0RA KIECUTIVA DO IJIISTITOTO DE 
TERRAS DO AKAP.l-TEDAP, no uao das atribuJ.çÕea 

1que lhe são conferidas pelo Decreto n!? 0046 de 
02 de janeiro de 1.99.5, 

R. E S O L V E: 
Art.l!?- Designar os servidores CLAD 

J)(J{I]I() Pl!li.UIIlA DOS SAIITOS, Agente de Serviços 
de Engenharia e PACtPICO RODll(,l)ES DOS SANTOS 
Agente de Atividade Agropecuária, para viajar 
da sede de suas atribuJ.çÕes-IIACA.Pl- até o llun.i 
ctpio de Calçoene-Ap, a fia de f~U:er · o tranã 
porte de ...adeira, da equJ.pe técnica do • TE! 
II.AP, que irão proceder o Levant1me11to Ocupaci9 
nal da GLKB& GOIABAL, no referido ami'cipio, 
no pedodo de 02 à 16.0.5.06. 1 

•Art. 2!?- Jlevosa--se as disposiçõe 
ea contrário. 
C.UDIETE DA DlllE1'0RA KIECUTIVA DO DISTITU'IO 
DE TEUAS DO AMAPi-TERIIAP. 

~~RA DO HASCIIIENTO JUc.l 
ecutiva/TERRAP 

(P) N!? 057/96- TERIIAP 

A Dil!ETOU EIECOTIVA DO DISTITU'IO DE 
'jrE:uAs DO AKAPl-TEDAP, no uso das atribuJ.çÕes 
~e lhe são conferidas pelo Decreto n!? 0046 de 
'02 de janeiro de 1.99.5, 

R E S O L V E: 

Art .12 - Desigllar o servidor . JAIRO 
DOS ANJOS, Motorista, para viajar da sede de 
.suas atrlbu:lções-IIACA.P.l- até o ....itdpio de Cal 

1~, a fiA de traDsportar a equipe técnicã 
1110 TERII.AP, que irá proceder o Levanca.ento Ocu 
pacional da CLKBA GOJ.ABAL, no referido amJ.cl 
(Pio• no pedodo de 02 à 16.0.5.9~. -

Art. z...o... lnopa-Be as disposições ea 
contrárlo. 

C.UDIETE DA DIJIEIOII.A D1!CUI'IVA DO IliSTI1U10 DE 
1TI!IIllAS DO AMAPi-TEilli.AP. 

Macapá-Ap, 30 de abril de 1.996. 

KAIUA BEN1. ~ DO IIASCiliENTO J1JC.l 
• ~ire~~va/TERRAP • 

(P) 11!! 0.58/96- TI!UAP. 

A DIJIEIOli.A D1!CUI'IVA DO IJIISTITOTO DI! 
1'EilRAS DO AKAPl-DUAP, no uso das atribniçÕea 
que lhe são COilfertdas pelo Decreto n!? 0046 de 
,02 de janeiro de 1.99.5, 

I 11. E SOL Y E: 
Art.l!! - Dao:lpar a ~ AliA llt. 

li.IA SAIIPAIO DOS SAn'OS, Cocml.eaallora de Coloni 
zaç8o e ~~~. para viajar da ~ 
de - at:rihod.çÕea - .IIACAP.l - até a c1Aiaole de 
lll.lSlLIA DF. a fia de part:ldpar do eDCODtro 
de~ DA.~ ACII..lnA, co. o 
lllafatro ~ da Politf.ca Fundiária 
no pedoclo -de 06 à 09. 0.5.96. 

Art.2!!- Revos--se as disposições ' 
ea contrárlo. 

· C.UIJIIETE DA DIUtOIIA EIECOTIVA DO DISTITU'IO DJtl 
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tERRAS DO AMAP!-TERRAP. 

Macapá-Ap, 03 de maio de 1.996. 

MARIA BENlGNA~DO NASCIMENTO .rue! 
. = Dire~o~t~va/TERRAP = 

(P) N2 059/96-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÃ-TERRAP, no uso das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo Decreto nQ 0046 de 
02 de janeiro de 1.995, 

R E S O L V E: 
Art.l2- Designar o servidor UBIRACY 

CORR!A DE CASTRO, Motorista, para viajar da se ' 
de de suas a tribuiçÕes -KACAPÀ- até o Munici 
jpio de Calçoene-Ap , a fim de transportar vo~ 
·deira e combustível,_ para atender a equipe do 
TKRRAP, que encontr~-se no refer ido município , 
fazendo o Levantamento Ocupacional da GLEBA 
GOIARAL, no período de 08 à 09.05.96. 

Art.22- Revogam-se as disposiçÕes em 
contrário. 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÃ-TERRAP. 

Macapã~Ap, 08 de maio de 1.996. 

ANA ROSA ALBU_J!f_UE DEL CASTILLO JUCÁ 
= Diretor a Exec~~ em Exercicio/TERRAP= 

(P) . N2. 060/96-TERRAP 
A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 

TERRAS DO AMAP!-TERRAP, no uso das a t ribuiçÕes 
· que lhe são conferidas pelo Decr eto nQ 0046 de 
02 de janeiro de 1. 995, 

R E S O L V E: 

Art.l2 - Designar o servidor ORLANDO 
DIAS MIRANDA DA SI LVA, Mes t re,· lot ado na Coo! 
denadoria de Adminis tração e Finanças/AFIN, c~ 
mo substituto da Chefe do NÚcleo de Administ ra 
ção, CÓdigo CC-1, que entrará em gozo de f~ 
rias no período de 06 à 25.05.96. 

.Art.22 - Revogam-se as ·disposi çÕes em 
contrário. 
GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO . AMAPÃ-TERRAP . 

Macapá-Ap, 09 de maio de 1.996. 

(P) NQ 061/96-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTÍVA DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÀ- TERRAP , no uso das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo Decreto n2 1283 de 
09 de maio de 1.996, · 

R E S O L V E: 
Art.l2- -Nomear os s ervi dores MARCOS 

,MESSALA SILVA SALES , LAURO SANTOS SILVA, GERAL 
DO KENNEDY RESENDE DA MATA e JEFFERSON LUIZ 
SOUZA DA SILVA, _para sob a Presidência do pri 
meiro, comporem a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE uM 
OOVEL (casa), na Ilha de Santana, visando a a 
quisição do mesmo, no período de 13 à 17.05.96 . 

Art.22- Revogam-se as disposiçÕes em 
contrário. 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
l'ERRAS DO AMAP!-TERRAP. 

Macapá(-Ap,J1H~\~d~ ~io de 1.996. 

lv. J J - ~ -
ANA MARIA AIO \lOs SANTilS SALES 

= Diretora Executiva/TERRAP = 

TERMO DE JUSTIFICATIVA NQ 006/ 96-CPLITFJUtAP 

~SSUNTO 

JNIDADE 
JBJETO 

EMPRESA 
FONTES 
VALOR 

RATIFICO 

EM: I · I 

INEXIGUIILIDADE DE L"(CITAÇÃO 
INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL NO 
VEl CULO TIPO TOYOTA DESTE INSTITU' 
m -
BEL~ DIESEL S/A 
3. 2. l.l. 0.0(3.l .3.2.0 .0)F .P.E-101 
R$ 2.780,00(DOIS MIL, SETECENTOS E 
OITENTA REAIS) 
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Senhora Diretora: 

Justifica-se a Inexigibilidad~ des 
t e ato Licitatório para a aquisição de servi 
cos no veÍculo, marca Mercedez Benz, modelo rõ. 
rOTA, de propri edade do Instituto de Terras d~ 
Lmapá-TERRAP, tendo em vista a Empresa Belém 
liesel S/A, ser exclusivista, havendo portanto 
lnviab'ilidade de competição, cuja ação adminis 
trativa eacontra amparo legal no inci so I d~ 
~tigo 25 da Lei n2 8.666 de 21 de junho de 
L993, cumpre-se assim as exigências do artigo 
!6 da lei supra mencionada. 

Macapá-Ap, 09 ~J1'io de 1.996. 

MARCOS VINIC 
Coord .de Admi Finanç;u; 

Sociedades de Econ. Mista 

CEA 

ATA úNICA DAS ASSEMB~IAS GE 
RAIS ORDIN!ru:A E EXTRAORDI NX 
RIA DA COMPANHIA DE ELETRICI 
DADE DO AMAPA-CEA, REALIZADAS 
NO DI A 30 DE ABRIL DE ,199 6 . 

tal, conforme menc i ona o Ar tigo 189 da 
Le i no 6. 404/ 7 6 . ApÓs aná lise e apre 
cia ção d a documentação apresent ada, fói 
col ocada a matéria em dis cussão e vota 
ção e os Ac ionistas present es aprovã 
ram à s Contas da Companhi a de Eletr i ci 
dade do Amapá-CEA, e xercício de 1 995~ 
Passando em seguida ao i t e n •c• da Or 
dem do Dia , Ele i ção dos Membr o s do Con 
selho de Admi nistra ção. Na ocasião es 
c~areceu o Sr . Presidente que a el.ei 
çao e stava s endo efe tuada em decorrên 
c i a do referido Co nselho te r s ido em 
possad~ na AGE de 02-01-95 para compl e 
mentaçao de mandato do Conselho ant~ 
r i o r. Pos teriorment e s ubmeteu à discus 
s ão e apr ovação os nomes a seguir , p~ 

ia compo r o Conselho de . Admi nist ração , 
da Companhia, conforme ind icação' do 
Acioni s ta Majoritár io atr avés do Of í 
cio no 0254/96- GAB/ GOV , de 29 de abril 
de 1996; para Membros Ef et ivos : Hélio 
Borge s de Sousa Esteves Filho, Antonio 
Augus to Becha ra Pardauil, Rugatt o 
Boettger e Raimund o Guedelha teão (Re 
conduzidos), par a Membr os Su pl e ntes 7 
Jaime Domingues Nunes, Sebasti ão Jos é 
dos Anj os Le i tão; Wa lter Pereira do 
Carmo (Re conduzidos) e Azol f o Gemaq ue 
dos Santos (I nvestido)·. Colocada a ma 
t é ria em discussão e aprovação, fo i ã 
mesma aprovada pelos Ac i onistas , s endo 
eleit os membr os do Conselho de Admini s 
t r ação da Companhia de Elet rici dade ' dÕ 
Amapá- CEA, para o mandato de t r ê s exer 
cicios anuais que termi nar á na AGO de 
1 999, os segui n t es membros : Membro s 

,Efetivos: H~LIO BORGES DE SOUSA ES~ · 
.FILHO, br asileiro , casado , Engenhe i ro 

Aos t r inta dias do mês de abril El etri cista,_residente nesta cidade de 
do ano de um mi l novecentos e noventa .Mac apá, na Rua Cor a de Carvalho , nO 
e s e is, às 10: 00 (dez ) hor a s , na Sede ' 1368, Bairro Centr a l , portador da Car 
da companhia de Eletricidade do Amapá- te i r a de I dentidade no 47 . 762-AP· ( 22 
CEA , s i t uada na Av. Pe . J Úl i o Maria Via) e CPF no 056 . 324 . 202-72;' ANTONIO 
Lombaerd , no 1900 , nesta cidade de Ma AUGUSTO BECHARA PARDAUIL, br as i leiro , 
capá , por convocação do Conselho de casado, Enge nheiro Eletricista, resi 
~dministração , r eal i zar am-se as Assem dent e ~esta cidade de Macapá, no Con 
bl éias Gerais Ordinária e Ext raordina 'junto San Marino , Casa 3, Bair ro Jar 
r i a de Aci onistas da CEA, representan dim Equator i a l , portador da Carteir~ 
jo mais de 213 (dois terços ) do Capi de Identidade nO 047 . 991-AP e CPF nO 
tal Social , conforme consta no "Livro 212 . 031. 482- 91; RUGATTO BOETTBER, bra 
de Presença " dos Ac i oni stas . Assumiu a s i leiro, s ol teir o , Empr esário, residen 
direção dos t r abal hos o Sr . Hél i o Bor te nesta cidade de Macapá, na Av . FAB~ 
ges de Sousa Es teves Filho, Presidente .no 38.0, Bai r ro Central, por tador da 
da Companhi a e Pres i dente do Conse l ho .·carteir a de Identidade no 66864- SSP/AP 
de Administ ração, que agradeceu .a . pre e _CPF nO 003 . 87 4 . 522-49; RAIMUNDO GUE 
sença de t odos . Ver i f i cando haver _ ','qu~ - DELHA LEÃO, brasileiro, casado, r esi-

. rum" legal das Assembléias abriu . a "dente nesta c i dade de Macapá , na . Av~ 
· Sess ão , conv i dando para compor a Mesa Cora"de Car val ho,· no 3.163, Bairro San· 
como Presidente de Honra , o Senhor ta Rita, portador da Carteira de Iden 
Ruben Bemerguy , Procurador Geral do Es tidade no 220 . 053- AP e CPF no 
tado, represent ant e do Governo do Estã 047 . 956 . 282- 20. Membros Sup l entes : 
do, Acionista Majori tário através . dÕ JAIME .DOMI NGUES NUNEs·, brasileiro; ca 
Decreto no Hl4/96 e a f uncionaria sado , residente nesta cidade de Macã 
Mar i a Éunice Paulino de Lima, indicada- pá, na Rua Eliezer -Le vy , no 2201 , Ba i r 
para secretariar a reunião, ficando, ro' ·do Trem, portadqr da Carteira de 
dessa forma , legalmente consti tu i d a ·a ·'· .... Identidade no 059; Ó86- AP ( 2<! Via) . e .. 
Mesa. Após leitura do Edital de Convo •'CPF'· nO 146 . 738 . 352"-04; . SEBASTIÃO JOS~ . 
cação , publicado no Jorna l . do Dia e nÕ DOS ·.ANJOS LEI; TÃO , .. I:Írasilei ró, . casado ;· 
Di ário Oficial do Estado, o Pres i dente t:nipresári o, ·r es.ideÍite :_nesta: ci dade · de 
pôs em pauta os i tens " a " e "b" da Or '>iacapá, na Av . :FAB; ·.nQ_-.-7às··; ·Baii:'i:'o .Cen ' 
dem do Dia, o u sej a, a ) Exame , d i scus t r al, portador da Carte-ira de Ide'ntida 
são e votação das DemonstraçÕes Finan :ie nO 016 . 556-AP e CPF nQ 001.342: 792.:.04/ . 
ceiras , Pareceres do Conselho Fiscal e WALTER PEREIRA DO CARMO, brasi l ei ro, 
dos Auditores Independentes . Demais casado, residente nesta cidade de Maca 
atos da Diretori a , referent e ao exerci pá, na Av . Pr ocópio Rola, nO · 623·, · por 
cio encerrado em 31 de dezembro de t ador da Carte i ra d e Identidade nQ 
1995; b ) Exame da Manifestação do Con 485.762- AP e CPF· no 003 . 677 . 611 - 20. ; .. 
se l ho de Administração. Na ocasião pr.9_ AZOLFO GEMAQUE DOS SANTOS , brasilei-ro , .-· 
pôs que se dispensasse a leitura e ex solt eiro, Admi nistrador , residente nes 
planação· pel o Contador.da Empresa dã t a c i dade de Macapá, na Alameda I piran 
referida documentação , informando q ue ga, Casa 6, Quadra F - Conjunto Cabral 
a mesma fora publicada de acordo com zinho, portador da Cartei ra de Identi 
a s exigências legais , sendo a proposta dade no 38 . 8::!2 - AP {2<! Via) e CPF n'õ 
acei ta por unani midade, passando-se em 041.738.802-00 . Em segui da,· atendendo 
seguida a ana l isar os docume ntos . em o que estabelece o Art . 19 do Estatu to 
questão. Do resultado do exercício· de Social da Sociedade , foi designado pe 
1995 se obteve antes do Imposto de Ren _l a Assembléia Geral, dentre os membros 
da um pre juízo líquido na ordem de 

1
eleitos , o Sr . Hélio Borges de Sousa 

R$ 8 . 969 . 360,00 (Oito mi lhÕes, novecen Esteves Filho, Presidente do Conselho 
tos e sessenta e nove mil, trezentos e . ,de Administração da CEA. Dando sequên 
sessenta reais ), c uja composição · é : :cia aos trabalhos, passou- se ao iteiii 
R$ 18 . 120.632,00 (Dezoito mi lhÕes, cen •d • da ·Ordem do Dia . Da mesma forma, 
to e vinte mi l, seiscen_tos e t r inta ·e •o Presidente submeteu os nomes a se 

- guir para compor o Conselho Fi scal dã 
dois reais ) d e Prejuízo Operacional; CEA, conforme indicação do Acionista 
R$ 53. 190,00 (Ci nquenta e três mil , · Majoritário através do Of ício n00253/96 
cento e nove nta reais ) de Preju ízo não -GAB/GOV , de 29 de abril: de 1996; para 
Operac~nal e R$ 9 . 477 . 462,00 (Nove mi Membros Efetivos : Maria Garcia Neta 
l hÕes, quatrocentos e setenta e sete 
mil , quatrocentos e sessenta e dois Bezerra, J oão Geraldo Nadler Lages e 
reais) de Correção Monetári a do Balan Jean Alex Houat (Recondm:i dos ) ·; para 

- - Membro s Supl entes : Nil do .Josué Pontes 
ço. A"CEA nao contitui provisão para a · Lei te, Manoe l Fel izardo Pe~eira Cardo 
I mposto de Renda por mot i vo d e ser pro 50 (Reconduzidos) e José Célio Ayres 
vis ionado pre j u í zo fiscal. O montante da Sil va (I nvestido). Colocada a 'maté 
de R$ 321 . 371 , 00 (Tre ze ntos e vinte e ria em discussão, foi a mesma aprovadã 
um mil , trezentos e setenta e um reai s ) 

.
foi absorvido pelas reservas de cap__i sendo el eitos nesta Sessão para o · man 

dato de um exercício anua l, membr o" do 
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Conselho Fiscal da Companhia de El etri 
cidade do Amapá-CEA , os seguintes: Mem 
bros Efetivos : MARIA GARCIA NETA 
BEZERRA, brasi l eir a, casada, Economis 
ta , residente nesta cidade de Macapá, 
na Av. Presidente Vargas, nO 554 , Bair 
ro Central, portadora da Carteira de 
Identidade nO 020.81 0 - AP E CPF no 
031 . 897.953- 91; JOÂO GERALDO NADLER 
LAGES, brasileiro, desquitado , Bancá 
rio, resid:nte nesta cidade de Macapá~ 
na Rua Jose Chaves Cohen, no 200, Bair 
ro Jardim Equatorial, portado r da Car 
teira de Identidade no 1877999-PA e 
CPF nO 011.179.802- 78; JEAN ALEX HOUAT, 
brasileiro , casado, Adminis t r ador, re 
sidente nesta c i dade de Macapá , na Av~ 

1Raimundo Alvares da Costa, no 1689 
Bairro Jesus de Nazar é, portador da 
Carteira de Identidade no 47 . 047- AP e 
CPF no 081.157.372-91. Membros Suplen 
tes: NI LDO JOSU~ PONTES LEITE , brasi 
leiro, divorciado, Advogado, residente 
1esta cidade de Macapá, na Rua 2, Casa 
?5, Conjunto Mônaco, Bairro Jardim 
~quatorial, portador da Carteira de 
Identidade no 79.935-AP e CPF no 
117 . 023.972- 20 ; MANOEL FELIZARDO PEREI 
RA CARDOSO, brasileiro, solteiro , AdvÕ 
gado , residente nesta cidade de Macap~ 
na Av. 13 de Setembro, no 119 7 , Bairro 
Buritizal, portador da Carteira de 
Identidade no 002 . 086 - AP e CPF nO 
072.900.982- 34; JOS~ CELIO AYRES DA 
SILVA, brasileiro, casado, Bancário, 
residente nesta cidade de Macapá , na 
Rua Leopoldo Machado, no 3273, Ba.irro 
do Trem, portador da Carteira de Iden 
tidade nO 28 . 818 - SSP/ AP e CPF nÕ 
016 .966 . 372- 87. Dando continuidade 
aos trabalhos, o Sr. Presidente pôs em 
pau~a o item •e• da Ordem do Dia -Apro 
vaçao da expressão Correção Monetária 
do Capital Social e Aporte de Capital 
do Governo do Estado do Amapá. Para 
tanto, foi lido pe la Secretária , a Pro 
posta da Diretoria sobre o aumento de 
Capital, Parecer do Conselho Fiscal e 
a Deliberação do Conselho de Adminis 
tração . Propõe a Diretoria a aprova 
cão da expressão monetária e sua capi 
talização , procedida de acordo com a 
legislação vigente , o aumento do Capi 
tal Social de R$ 39.459.115,69 (Trinta 
e nove milhões, quatrocentos e cinquen 
ta e nove mil, cento e quinze reais e 
sessenta e nove centavos) para ..... 
R$ 51.377.499,41 (Cinquenta e um mi 
lhÕes , trezentos e setenta e sete mil~ 
quatrocentos e noventa e nove reais e 
quarenta e um centavos). Sendo o aumen 
to originário de: R$ 8.8 63 . 285 , 93 (OI 
to milhÕes, oitocent os e sessenta e 
três mil , duzentos e oitenta e cinco 
reais e noventa e três centavos ) de 
Reserva de Correção Monetária e R$ 
3.0~5.097~79 (Três milhÕes, cinquenta 
e c1nco m1l, noventa e sete reais e se 
tenta e nove centavos ) de a porte de cã 
pital do Acionista Majoritá rio, Gvver 
n~ do Estado do Amapá. Esse Capital e 
represe ntado por 5 . 675.984,621 acôes a 
preço unitário de R$ 0,009051 773. Não 
havendo objeção da As sembléia, foi de 
clarada aprovada a proposta de aumento 
do Capital Social da Companhia de Ele 

· tricidade do Amapá - CEA. Encerrado os 
assuntos da Assembléia Geral Ordinária 
passou-se a deliberar sobre o item •a~ 
da Assembléia Geral Extraordinária. Na 
ocasião, o Sr. Presidente informou à 
Assembléia, que com a aprovação do 
i~em "e " da Ordem do Dia da AGO, have 
ra necessidade de se· modificar o teor 
do Artigo 50 do Estatuto Social da Em 
p:es~ . A nova redação, submetida à apn 
c1aç~o.da Assembléia, foi aprovada por 
unan~1dade , passando o Artigo so do 
Estatuto, a constar o seguinte : • Art. 
50 - O Capital Social da Companhia jde 
Eletr i cidade do Amapá - CEA é de R$ 
51 . 377 . 499,41 (Cinquenta e um milhões, 
trezentos e setenta e sete mil, quatro 
centos e noventa e nove reais e quaren 
ta e um centavos) , representado por 
5.675.984 , 621 (cinco bilhÕes, seiscen 
tos e setenta e cinco milhÕes novecen 
tos.e oitenta e ~atro mil, s~iscentos 
e v1nte e uma) Açoes , a preço ·unitário 
de R$ 0,0'09051733. Nada mais havendo 
a tratar, determinou o Sr .· Presidente 
que as Assembléias Gerais Ordinária e 
Extraordinár ia fossem instrumentadas em 
Ata única, extraindo- se as necessária·s 
cópias para o seu arquivamento na Jun 
ta Comercial e publicação no Diário 
Oficial do Estado , determinando também , 
~u~ fosse encerrada a folha no 98 do 
Livro de Presença dos Ac i onistas, e 

DIÁRIO OFICIAL 

suspendeu a Sessão pelo t empo necessá 
rio à lavratura da Ata. Reaberta a Ses 
são! foi lida a Ata e apr ovada , qae foi 
ass1nada pelos senhores Acionistas, pe 
lo Presidente da Empresa, e, ao f inal7 

,por mim prõpria. Macapá-AP, 30 de abril 
je 1996. a. a) RUBEN BEMERGUY - Repre 
sentante do Acionista Majoritário , Go 
verno do Estado do Amapá. JOS~ ~NGOS 
NERI DOS SANTOS - Representante Acio 
nista Prefeitur a Municipal de· Macapá~ 
AMERICO TÂVORA DA SILVA - Acionista Pre 
feitura Municipal de Amapá . H~LIO BOR 
GES DE SOUSA ESTEVES FILHO -Presidente 
da Empresa e do Conselho de Administra 
cão. MARIA EUNICE PAULINO DE LI MA - Se 
cretária . -
- CERTIFICÇ que esta cÓpia foi trar;sc r ita po:r mim, do 

LIVRO proprio de Atas de Assembleias Ge~pa 
nhia de Eletricidade do Amapá- CEA. Eu, se 
cretária Geral. -

JUIIfA COJ,IfRCIAl 00 ESTAOO 00 Af'U.Pi. 

c E R T I V A O 

· C E R T I f I C O, qi.U'. a ~ u.úl du.U 
doCJAM.IIto poli. dupaclto do PRESIVENTE VA JUC», 
llUÚ data. &o.i. aAqu.ivada. ~ob o 11!1 l605 

Macapâ, 13 MAI 1996 

Rortal.do Go.u Rod!L4Ju.eA 
Swr.t.1'ÕJú.D GWll - JUCAP 

T E R M O :; = = =;; 

Aos trinta dias do mê s de ab- il do ano 
de um mi l novecentos e noventa e se is , peran 
te a Assemblé ia Geral que os elegeu, rea li za 
da nes ta data, conforme consta da Ata da refe 
rida As sembléia, foram eleitos para compor Õ 
CONSELHO DE ADHINISTRAÇAO da Companhia de Ele 
t ri cidade do Amapá-CEA, os seguintes senhores: 
MEMBROS EFLTIVOS: H~LIO BORGES DE SOUSA 
ESTEVE$ FILHO, brasi lei ro, casado , Engenheiro 
Elet rici sta , residente nesta cidade de Macapá , 
na Rua Cora de Carvalho, nO 1368 , Bairro Cen 
trai, portador da Carteira de Identi dade nO 
47 .762-AP (22 Via) e CPF nO 056.324.202-72 ; 
ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUIL , bras ileiro , 
casado, Engenheiro Eletric i sta , residente nes 
ta c idade de Hacapá, no Conjunto San Ma ri no~ 
Casa 3, Bairro Jardim Equatorial, portador da 
Carteira de Identidade nQ 047.991 -AP e CPF 
nO 212 . 031 .482-91; RUGATTO BOETTGER, bras i le i 
ro , solte iro, Empresá ri o, resi dente nesta cT 
dade de Hacapá , na Av . FAB, nO 380, Ba irrÕ 
Central, por tador da Carteira 'de Iden t idade 
nO 66864-SSP/AP e CPF nO 003.874 . 522-49 ; RAI 
HUNDO GUEDELHA LEAO, bras ileiro, casado , resT 
dente nesta ~ idade de Hacapá , na Av. Cora de 
Carvalho, nO 3163, Bairro Santa Rita, porta 
dor da Carte ira de Identidade nO 270.053- AP e 
CPF nO 047.956.282-20 . MEMBROS SUPLENTES: 
JAIME VOMINGUES NUNES , bras ileiro casado 
residente nes ta c idade de Hacapá,'na Rua El i~ 
ze r Levy , nO 2201 , Bairro do Trem, portador 
da Cartei ra de Identidade nO 059 .086-AP ( 2ª 
Via) e CPF nO 146.738.352-04; SEBASTIAO JOS~ 
DOS ANJOS LEI TAo; bras ile iro, casado , Empresá 
rio, residente nesta cidade de Hacapá , na Av-: 
FAB, nO 785, Bairro Cent ral, portador da Car 
teira de Identidade nO 016.556-AP e CPF nQ 
001 . 342. 792-04; AZOLFO GEHAQUE OOS SANTOS, 
bras ileiro, so lteiro, Administrado', resi den 
te nesta cidade de Hacapá, na Ala~da lpiran 
ga , Casa 6, Quadra F, Conjunto C~bralzinho~ 
portador da Carte ira de Identidade nO 38.822 -
AP (22 Via) e CPF nO 041.738.802-0G; WALTER 
PEREIRA DO CARMO , brasilei ro, casado, residen 
te nesta cidade de Macapá, na Av . ProcÓp io Ro 
la, nO 623, Bairro Centra l ,. portador da Car 
te ira de Ident idade nO 485. 762- AP e CPF nQ 
003 .677.611-20. Os Conselhei ros apresentaram, 
antes ·da investidura nos Cargos, Declaração 
de Bens, que se acham arquivadas na Secreta 
ria Geral da Sede Social. Por estar revest ido 
das fo rmalidades legais , eu, Mari a Eunice 
Paulino de Lima, Sec retária do Conselho , la 
vrei este Termo de Posse, que depo is de lido
e achado conforme, vai devidamen te assinado 
p~ los Çonse lhe i ros.empossados e, ao final, por 
m1m propria . Macap'a-AP, 30 de abril de 1996 . 
a. a) Hélio Borges de Sousa Esteve s Filho An 
tonio Augusto Bechara Pa rdauil, Rug~ttÕ 
B?e t tge r ; Rai~undo Guedelha Leão -Membros Efe 
t 1vos; Jaim~ Domingues Nunes, Sebast ião Jose 
dos Anjos Léitão, Azolfo Gemaque dos Santos 
Walte r Pereira do Carmo - Membros Efetivos : 
Maria E8nice Paul i no de Lima - Secretária ' . I • 

- A presente cópia foi t ranscrltastllla, do livro prÓ 
prio de .. Tet110 de Posse da Collp de l:letr icldade -
do Aaapa - CEA. _ /) 

;
f<i- du.= . u-u.cJ d~ (;-
HARlA EUNICE PAULINO DE LI.MI - ' "XL 

,. Secretária • 

P O S S E 
= = = :=" = 

Aos t ri nta dias do mês de abri I do ano· 
de um mil novecentos e noventa e seis as 
10:00 (dez) horas, perante a Assemb lé ia Ge ra l 
que os elegeu, realizada nesta da ta, conforme 
consta na Ata da referida Ass·emblé ia fo ram 
eleitos para compor o CONSELHO FISCAL da Com 
pa~hia de Eletricidade do Amapá-CEA, os se 
gu1ntes nomes: M~BROS EFETIVOS: MARIA GAR 
C~A NETA BEZERRA, brasileira, casada, EconÕ 
a1 sta , r~s idente nesta cidade de Hacapá , nã 
Av. Presidente Vargas, nO 554, Bai rro Centra l , 
por tadora da Carteira de Identidade nO 020.810 
-AP e CPF n0031 .897 . 593-91; JOAO GERALDO 
NADLER LAGES , brasileiro, desquitado, Bancá 
rio! residente nesta cidade de Hacapá , na Ruã 
Jose Chaves Cohen , nO 200, Ba i rro Jardim Equ< 
tor ia l, por tador da Carte i ra de Ident idade 
nO 1877999- PA e CPF nO 011. 179 .802-78 ; JEAN 
ALEX HOUAT , brasile iro , casado , Admin ist rador 
residente nesta c idade de Hacapá, na Av . RaÍ 
mundo Ál~ares da Costa , n01689, Bai r ro Jesus 
de Nazare , portador da Ca rte i ra de Identi dade 
nO 047 .047-AP e CPF nO 081.157 . 372-91, para 
MEMBROS SUPLENTES: NILDO JOSU~ PONTES LEITE 
bras ileiro, divorciado , Advogado, . resi dente 
nesta c1dade de Hacapá , na Rua 2, Casa 25 , Con 
j·mto Honaco, Bairro Jardim Equatori a l, por 
tador da Ca rtei ra de Ident idade nO 79 .935-AP 
e CPF nO ) 17.023.972-20 ; MANOEL FELIZARDO 
PEREIRA CARDOSO, brasi le iro, so lte iro, Advo 
gado, residente nesta cidade de Macapá, na AV. 
13 de Se tembro , nO 1187, Bairro do 8urit izal 
por tado r da Cartei ra de Identidade nO 002 .086 
-AP e CPF nO 072.900.982- 34 ; JOS~ C~LIO AYRES 
DA SILVA , bras il eiro, casado, Bancário , resi 
dente nesta cidade de Macapá, na Av . Leopo ldo 
Machado, nO 3273, Bai rro do Trem, por tador 
da Carteira de Identidade nO 28 .818-SSP/AP e 
CPF nO 016 .966 .372-87. Os Conselheiros apre 
sentar~m, antes da iovesti dura nos Cargos , De 
c laraçao de Bens, que se acham arquivadas nã 
Secretaria Gera l da Sede Social. Por estar 
revestido das forma l idades lega is , eu, Maria 
Eun ice Paulino de Lima , Secretária do Conse 
lho, lavrei este Termo de Posse, qu~ depois 
de lido e achado de acordo, vai devidamente 
ass inado pelos Conse lhei ros empossados e, an 
f inal, por mim prÓpia . Hacapá, 30 de abr i I de 
1996 . a . a) Maria Garc ia Neta Bezerra João 
Geraldo Nad ler Lages, Jean Alex Houa t : Hem 
bros Efet ivos; Nil do Josué Pontes Le ite Hã 
noel Fe l izardo Pere i ra Cardoso , José Cél iÕ 
Ayres Cardoso - Membros Sup lentes; Maria Eu 
n i ce Paulino de l ima - Sec retá r ia. 

A presente cópia' foi t ranscrita por mim , do livro pró 
pr io #de Termo de Posse da Companhia de Eletricidade dÕ 
Amapa-CEA. . ) 

t!'-C.. >~t.. · • t L<.. (..>~<: d..., 0<:n">l 
J MARIA EUNICE PAULINO DE LIMA L 

• Secr etár ia • 

ATA DA REUN!AO EXTRAORDIN.ARIA 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÂO 
DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÂ-CEA, REALIZADA NO 
DIA 30 DE ABRIL DE 1996. 

Aos trinta dias do mês de abril 
jo ano de um mil novecentos e noventa 
e seis , às 13: 30 (treze e trintat ho 
ras , na Sede Social da Empresa , reu 
niu- se o Conselho de Administração da 
Companhia de Elet ricidade do ~-CEA, 
representado pela totalidade dos seus 
membros, abaixo assinados , para, com o 
fim específico de eleger a Diretor ia 
Executiva da CEA , em cumprimento a Lei 
no 6 . 404/76 e disposto no Artigo 250 
do Estatut o da Sociedade . Usando da 
palavra, o Engo Hélio Borges de Sousa 
Esteves Filho, eleito Presidente do 
Conselho de Administração pela AsseR 
bléia Geral Ordinária realizada nesta 
data, procedeu a leitura do Artigo 190 
do Estatuto da Companhia a seguir des 
crito: "SEÇÂO I - CONSELHO DE ADMINIS 
TRAÇÂO - COMPOSIÇÂO - ART . 192 - A As 
sembléia designará, dentre os membros 
eleitos , o Presidente do Conselho de 
A~inistração, o qual também, integra 
ra a Diretoria Executiva da Empresa~ 
n~ qualidade de Presidente , por i ndica 
çao do Acionista Controlador". Infor 
mou que em determinação ao que prece1 
t ua o supracit ado Arti go, foi indicado 
pelo Acionista Majoritário através do 
Ofício no 252/96- GAB / GOV , de 29 de 
abril de 1996, encaminhado ao Conselho 
de Administração, para assumir o Car go 
de rRESIDENTE da Companhia de El etrici 
dade do Amapá- CEA, e na ocasião , assi 
nou o Termo de Posse. Posteriormente
colocado em discussão e submetido a v~ 
tacão os nomes indicados pelo Acionis 
ta Majoritário no mesmo Ofício, foram 
e l eitos e empossados membros da Direto 
r i a Executiva da Companhia de El etrici 
dade do Amapá , para o Cargo de DIRETOF 
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, o Sr . LUIZ 
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Maca á, 17.05.96 

JOS~ DOS SANTOS MONTEIRO, brasileiro, 
casado, Administrador, residente nesta 
cidade de Macapá, na Rua Luiz Carlos 
de Araújo Monteiro, no 338 , Bairro Jar 
dim Equatorial, portador da Carteirã 
de Identidade no 57.118-AP e CPF nQ 
061.595.672-68 ; e para o Cargo de DIRE 
TOR T2CNI CO o Sr. JOEL BANHA PICANÇO~ 
brasileiro, solteiro , Engenhei ro Ele 
tricista, residente nesta cidade de Mã 
capá, na Rua Professor Tostes , no 3073-; 
Apto 301 , Bloco C, Conjunto Central 
Park, Bairro Bur itizal, portador da 
Carteira de Ident idade no 13.162.521-AP 
A Diretoria ora empossada, fo i eleita 
para o período de mandato de t:ês exe~ 
cicios anuais, que se encerrara na AGO 
de 1999. Nada mais havendo a tratar, 
foi a sessão encerrada, determinando o 
Sr. Presidente que eu, Secretária, 1~ 
vrasse a presente Ata, que depois de 
'lida e achada de acordo, vai assinada 
!por mim e pelos senhores Conselheiros. 
~Macapá-AP, 30 de abril de 1996. a. a~ 
MARIA EUNICE PAUL1NO DE LIMA - Secret~ 
'iria . H~LIO BORGES DE SOUSA ESTEVES F~ 
LHO - Presidente do Conselho de Adm~ 
nistração . ANTONIO AUGUSTO BECHARA PAg 
DAUIL - Membro Efetivo . RUGATTO 
BOETTGER Membro Efetivo . RAIMUNDO 
GOEDELHA LEÃO - Membro Efetivo . 

- CERTI FICO ser esta cópia transcrita do · livro pr§prio 
de Atas de reun~o Conselho de ~Administraçao da 
CEA. Eu, ~ , Secret aria Geral. 

JUNTA .COMERCIAl VO ESTADO VO AMAPÁ 

C E R T I V Ã O 

C E R T 1 F I C O, qu.e 11 p!WneiM. v.úl 
du:te docume.n.to pOIL dupa.dw do P~r.u.Wen.te. da. 
JUCAP, n~.ta data. 6o.i aJLqu..ivllda. Mb o n!! l !Di 

#NJ.ca.pá., 13 IIAI 1996 

Ronaldo Gomu Rodhigu.u 
Swr.ú.ãlúo Ge/Uil - JUCAP 

Aos trinta dias do mês de abril do ano de um 
mi! novecentos c noventa e se1s, às 13 :30 (treze e tri!! 
ta) horas, perante o Conselho de Admini~traç:ao que o el~ 
gcu , por indic 3ç5.o do Acionista Majoritario e Control2_ 
dor da empre.a através do Oficio nQ 252/96·CAB/GOV, de 
29 de abril de 1996, eiD reunião extraordinár i a rcaliz.2_ 
da nesta data·, foi eleito e e111possado membro da ~irct.2. 
ria Executiva da Coalpanhia de Eletricidade do Amapa · CEA, 
para o ~argo de PRESIDI!KIB, o Senhor uAuo BORGBS DE 50!! 
SA KSmVBS F11..HO, brasileiro, casado, Engenhe iro Elctç! 
: ista, CREA nQ 4708- D, residente ncst~ cidade de Macapa, 
1a Rua Cora de Carvalho, nQ 1368, Bairro Central, por t2_ 
tiOr dà Carteira de Identidade n2 47. 762-AP (2~ Via) .e 
·:pp nQ 056.324. 202-72. O re ferido Presi~ente apresent ou, 

1 mtes da investidura no cargo, Declaraç:ao de Bens, que 
1e acha arquivada na Secretaria Geral da Sede Social. 
>or estar revestido das fornn.11.dadcs legais , eu, Maria 
~un ice Paulino de Lima, Secret3ria do Conselho, l avrei 
ste Termo de Posse, que depois de lido e achado confor 

1e, va i devidamente assinado por mim e pelo Presidente 
. npossado. Hacapá-AP, 30. de bril de 1996. 

WJ.CU 
HARIA 

Aos trinta dias do mes de abril do ano de um 
mil novecentos · c novcnttt e seis, às 13:30 (~reze c tri!!. 
ta horas , perant e o Conselho de Administ raçao que o ele 
geu, por indicaç:.io do Acionista Majori t ár io e Cont rol!, 
dor da Empresa através do Of[~io nQ 252/96:CAB/illV, de 
29 de abril de 1996, em reuniao extraordinaria rett l iz!!_ 
da nesta data, fo i eleito membro da ~iretoria Executiva 
da Companhia de Eletricidade do Amapa· CEA, para o cargo 
de DIRKIOR AIMINISlltATIVO- YI.IWICRIRO, o Senhor UJIZ JOSS 
OOS SAN'l'OS K)N'l'B11W, brasileiro 1 casodo, Administrador 1 

residente nesta cidade ~e Macapa, na Rua Luiz Carlo.: 
AraÚjo Monteiro, nQ 338, Bai rro Jardim Equatorial , porta 
dor da Carteira de Ident idade nQ 57 .118 - AP e CPF n'ª 
061,595 . 672- 68. O referido Dir~tor apresentou, 3ntes da 
invest idura no êargo, Dcc laraçao de Bens, que se 3Cha 3! 
qulvada na Secret aria Geral da Sede Social. Por estar re 
vest ido das formalidades legais, eu, Maria Eunice Paul! 
no de Lima, Secretária do Conselho, lavrei este Ienqo de 
Posse, que depois de lido c achado confon:u; , vai assln!!_ 
do por mi11 e pelo Diretor empossado. Hacapa -AP, 30 de 
abril de 1996. 

Aos trinta dias do mês de abril do ano de um 
mil novecentos e noventa c seis, às 1 3:30 (t!:eze e trin 
ta) horas, perante o Conselho de Adaini~traçao que o el~ 
geu, por inüicação do Acbmista Majoritario e Control,! 
dor da Ecprcsa através do Oflsio n9 252/96 : CAJJ/QJV de 
29 de abril de 1996, em reuniao cxtraordinari a realiz,! 
da nesta data, foi eleito membro da ~irctoria Executiva 
da Companhia de Eletricid..1de do Amapa-CEA, para o Cargo 
.de DIRXIOR l1!clllro, o Senhor JOKL B.\llliA ~CANÇO, hras! 

p iARIO OFICIAL 

l etro, solteiro1 Enge!lhelro Eletricista, residente nes ta 
jcidade de Macapa, na rua Professor Tos tes , nQ 3073, AptQ 
301, Bloco C, Conjunto Central Park, Bairro Buritiza1, 
portador da Carteira de. Identidade n2 13. 162.521<4 e 
CPF nQ 065 .. 822. 302-04. O re ferido Diretor apresentou, an 
t cs da investidura no cargo, Declaração de Bens, que si 
acha arquivada na Secretaria Geral da Sede Social . Por 
estar revestido das formalidades legais, eu, Maria 
Eunice Paulino de Lima, Secretária do· Conselho, lavrei 
este Termo de Posse, que depois de l ido e achado confor 
l»f!, vai assinado por mim c pelo Di retor empossado . Mac! 
va, 30 de abril de 1996. 

PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Regional Federal 

SEÇÃO JlJDICIÁRIA DO AMAPÁ 
SECRETARIA DA l'c2' VARAS 

EXPEDIENTE DO DIA 15 MAIO DE 1996 

Juiz Fedcr.ll MAR CUS VINICIUS REIS BASTOS 
Dir. Secretaria : Marcos Antônio Dourado de Arngão 

Mand. Scgur. 
Impetrante 
Advo~ado 
lmpetmdo 

AUTOS COM DESPACHOS 

96.0()()()481-1 
O. S. BASTOS 
Luis Carlos Silva Mendonça 
SUPERINTENDENTE DO lBA MA · INSTITlJrO 
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
"A. R. Distribua-se. Ratifico a decisão dalcgatória 

do provimcoto liminar por S<US próprios c jurídicos fundnmcntos (fls. 
32/33). 2.· Oficie-se ao limo. Sr. Superintendente do IBMWAP, 
ootoridadc apOOtada Coatora pva pn:star informações no daindio legal. 
Após, colha-se manifestação do MPF. I. Mcp, 09.05.96. MARCUS 
VINICIUS REIS BASTOS· Juiz Federal." 

E.xcc. Fiscal 
Excqümtc 
Advogado 
E~ccutada 

95.0000884-0 
CONSEUIO REGIONAL DE ECONOMIA 
Ronaldo Barata 
SILVANA MARIA SILVA GUIDÃO 
.. VLStos.ctc. Fixo os honorários advocalicios em 5% 

(cinco pora:nto). salvo embargos. 2.· Aguarde-se no arqui,·o pro,•isório 
oté novo manircstaçiio do Excqiicntc (Lei n• 6.830/80, art. 40). Mep, 
15.05.96. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS· Juiz Fedcr.ll." 

E.•oc. Fiscal 
E.xeqüente 
Ad,·o~ado 

E."xutada 

95.0000712-6 
CONSEUIO REGIONAL DE ECONOMIA 
Ronaldo Barata 
SILVANA MARJA SILVA GUIDÃO 
.. Vistos, de. Fixo os honor.irios advocatícios an 5% 

(cinco por cento), sai\'O anbMgos. 2.· Retomem os autos ao arquivo 
provisório. Mcp. 15.05.96. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS · Juiz 
Fedcrol."' 

Excc. Fiscal 
Exeqüente 
ProeurÔdoJ 
Executado 

95.000102~-3 
FAZENDA NACIONAL 
Samucl H1lcl Bcnchaya 
MAGAZINE IANY Lida 
"Designe a Scxrc:taria datas para leilão do ban 

penhor.ulo. Servirá como leiloeira a Sra. Jaciarn Coutinho Diniz • 
leiloeira pública. Fixo SUõl comiss3o on se;. (cinco por cento). 3.~ 
E.xpoça..c &filai de Leilão na f<rn13 do art. 686 do CPC. ele art. 22 c seu 
§ 1", da Lei n• 6.~30/80. 4.· Intimem-se pessoalmente as partes c a 
leiloeira. 5.· À Contadoria pm ::uuali1..ação dil a\'aliação c do valor da 
divida. I. Mcp, 15.05.96. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS - Jui1. 
Fcdcrol." . 

CERTIDÃO 

"Certifico c dou ré que foi designado o dia 19 de 
julho de 1996, ãs 13:00 horas para o I" lci lõo. Mcp, 10.05.96. 
SOCORRJTA RUFINO DOS SANTOS • Supervisara da Scçilo de 
Apoio Administmli\"o!' 

CERTIDÃO 

· "Certifico c dou fé que foi designado o dia 02 de 
agosto de 1996, ãs 13:00 hC>rliS para o 2' leilão. Mcp. 10.05.96. 
SOCORRJTA RUFINO DOS SANTOS • Supervisoro da Seção <k 
ApoiO Admmistrativo." 

Exoc. Fiscal 
E.xcqücntc 
Procurador 
E.Xccutado 

92.0001055-5 
FAZENDA NACIONAL 
Samucl Hilcl Bcnchoya . 
COMPANHIA DE ELETRJCIDADE DO AMAPA • 
CEA 

Advogados : Erucnc Salllos de Castro c outros 
"Suspcndii-SC :a .c.xccuçio até nova manifcstaç3o dil 

Exeqüente. I. Mcp, 15.05.96. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS· 
Juiz Federal" 

Excc. Fiscal • 
/ Excqilcntc · 

I Procurador 
Execuudo 

92.0001278-7 
FAZENDA NACIONAL 
Samucl Hilcl Bcnci>Oya . 
COMPANHIA DE ELETRJCIDADE DO AMAPA • 
CEA 
Erucnc Santos de Castro c outros Advogad"'Jo 
" Vistos, etc. Indefiro o podidO de fl. 14, \"ctSO, eis 

que, inobstnntc o baixo \'i!lOf do débito executado. n:man:scc:rn outros 
créditos cfa Fazenda em n:laçio ao Executado, os quats, somados, 
justificam cconomiCiUÍicnte a oobrança. I. Mcp, 15.05.96. MARCUS 
VINICIUS REIS BASTOS· Jui1. Fedcr.ll." 

E.xoc. Fiscal 
Exeqüente 
Procurodor 
Executado 

94.0000339.0 
FAZENDA NACIONAL 
Samuel Hilel Bcnchaya 
EGO EMPRESA GERAL UE OBRAS SA 

"VISIOO, c:~c.lnde6ro o pedido de adjudicaçio do bem 
pcnhcrado, por isso que a Exeqüente, devidamalte intimada, deixou de 
efetuar o depôsilojudicial, do valor da difcn:nça verificada entre o pn:ço 
da avaliação c o "quantum" das dhidas consolic!Jdo (certidão supra), 
desatendendo-se assim. a nonna do an. 24, parágrafo único, da Lei n• 
6.830/80. 2.· Promova a Exeqüente a execução. Intimem-se. Mcp, 
15.05-.96. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS· Juiz Federal." 

Emb. Excc. 
Embugante 
Prncurador.l 
Emb:ugado 
Advogado 

95.0000993-5 
UNIÃO FEDERAL 
Maria Modalcna Carneiro Lopes 
JOSE ALVES DE LIMA 
Alan do Socorro Souza Cavalcante 
"Jume-se cópia da SentCIIÇil de fls. 18120 nos autos 

do processo deCI<IXUÇào n• 96.0000295-9. Após, arquivem-se os autos 
com baixa na distribuição. Intimem-se. Mcp, 15.05.96. MARCUS 
VINICIUS REIS BASTOS · Juiz Federal." 

Emb. Excc. 
Embargante 
Advogado 
Embargada 
Procurador 

95.0000866-1 
TEREZINHA DE SÁ MARTINS 
Eloi lson AmorilS da SilVeira Távora 
FAZENDA NACIONAL· 
Snmucl Hilcl Benchaya 
" Vistos, etc. ( ... ). Tr:msitada em julgado esta 

smlalça ç pagas as custas acaso devidas, arquivem-se os autos, dando
se baixa na distribuição. P. R. L Mcp,l3.03.96. MARCUS VINICIUS 
REIS BASTOS. Juiz Fodcra!." VALOR DAS CUSTAS: R$1,23 (um 
real c vinte e três c:cota\'os). 

E.xcc. Di\"ma 
Exeqüente 

Advogado 

96.0000264-9 
ARJOSVALDO PINTO DOS SANTOS E OliTROS 
(+16) 
Kelly CriStina Braga de Lima e João Américo Nunes 
Diniz 
UNIÃO FEDERAL. 
Maria Madalena Carneiro Lopes 
"Arquivan-sc os autos. Dê-se baixa na distribuição. 

I. Mcp. 15.05.96. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS · Juiz Federal." 

Exce. Oi\·asa 
E:~cqücntc 

Advogado 
Excéulada 

96.0000315-7 
VIDILIANO OLIVEIRA 
Antônio Fanando da Silva c Sil\·a 
UNIÃO FEDilRAL 

Procuradora Maria Madalena Carneiro Lopes 
.. Junte-se. Defiro. Expeça-se alvará de levantamento. 

Intime-se. Mcp. 15.05.96. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS • Jui>. 
Federal." 

E.xc:c. Oi\'asa 
E.xcqüente 
Advogados 
E.xccutado 

95.0000702-9 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
Luiz Carlos Lugucs 
JOSÉ HENRIQUE DE AZEVEDO PINHErRO 
.. Junte-se. Suspcnda·sc a execução até nova 

manifestação da E.xeqüente. 2.· Ao arqui\"O prO\isório. Intimem-se. 
Mcp, 15.05.96. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS. Juiz Fedcr.~l." 

E.xcc. Diversa 
Exeqüente 
Advogados 
E.xccutado 

95.0000H05-0 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Luiz Carlos Lugucs 
MARIA CARDOSO COELHO MACIEL c 
RAIMUNDO TEIXEIRA MACIEL 
.. Junte-se. Suspenda-se a execução pelo prv.o 

requerido. lntiman·!C· Mcp, 15.05.96. MARCUS VINICIUS REIS 
BASTOS· Juiz Fodcra!." 

f."<CC. Oi\-crsa 
E.xcqiicntc 
Ad,·ogildos 
E.xccutado 

95.0000036-9 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Luiz Carlos Lugucs 
MARINETE DE ALMEIDA SOUZA c MARLENE 
DE ALMEIDA SOUZA 
··JWltc-sc. Prussiga-se.1 regular execução, expedindo 

mandado de desocupação do imóvel penhorado. Intime-se. Mcp, 
15.05.96. MAR CUS VINICIUS REIS BASTOS· Joiz Federal." 

Justificação 
Justificantc 
Ad\-ogados 
Justificado 

96.0000482-0 
ODETE DOS SANTOS AMORAS 
Hcldcr J~ F. de Limn Ferreira c outros 
UNIÃO FEDERAL 
"A. R. Distribua~ Assino ;i Justiflcantc o prazo <k 

I O (dez) dias para sob pena de inde[crimcnto da inicial, promover a 
inclusão da União F<:<bal no pólo passi .. o, requerendo sua citação (CPC 
ans. 2~2 c 284). Tal medida se impõe em rv.ào de que a pensão 
prctcritamcntc pa<ebida pela Justiflcante é pago pelos cofres públicos 
federais, sendo seu ralccido companheiro funcionário público federal. I. 
Mcp, 09.05.96. MAR CUS VINICIUS REIS BASTOS · Jui r. Federal." 

Aç. Ordinária 
AutOtCS 
Ad\"ogados 
Ré 
Ad\"ogados 

Aç. Ordinária 
Auton:s 

Ad,·ogados 
Ré 
Admgados 

AUTOS COM DESPACHOS IDÊNTICOS 

95.0000249-3 
NEUZA COSTA FIGUEIRA E O liTROS (+9) 
llcoodito de Nv.aré da Silva Pcrciro c outro 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Lui7. Carlos Lugues c outros 

95.0000217-5 
JOELINA DE NAZARÉ PEREIRA E OliTROS 
(+9) 
Antônio Cabral de Castro c outro 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Luiz Carlos LUl,'UCS c oulros 
••Rcqucirnm os nutorcs o que entenderem de "direito. 

Intime--se. Mcp. 15.05.96. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS· Jui1. 
Fedcr.ll." 

Exoc.Fiscal 
Excqiicnti: 
Procurado< 
E.xccutado. 

Excc. Fiscal 
Exeqüente 
Procurador 

Executado 

92.0000009.{; 
FAZENDA NACIONAL 
Samucl Hilcl Dcnchayo 
B. S. MARnNS c BENEDITO SOUZA MARTINS 

95.0001110-7 
FAZENDA NACIONAL 
Samucl Hilcl Benchoyo 

EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS SA 
"Suspenda-se a c.xecução até nova manifestação da 

cxcqiicnte. Intimem-se. Mcp, 15.05.96. MARCUS VINICIUS REIS 
BASTOS. Juiz F<:<bal." 

Exoc. Fiscal 
Exeqiia!tc 

Ad .. ogaclo 
Excx:utada 

96.0000275-4 
CONSEUlO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRJA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
Fátima Regina E,·~gclista Lima . 
FRJMAP-FRJGORJFICO E MATADOURO DO 
AMAPÁ Lida 
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I 96.000027&-9 

Exec. Fiscal 
Excqilcnlc 

Advogado 
Exa:ulaclo 

Exec. Fiscal 
ExoqOcnlc 

Excc. Fi9C&I 
Excqilcntc 

• Excc. Fiscal 
Excqilcntc 

Advoplo 
Executado 

Exec. Fisco! 
Excqilcntc 

Advogado 
Exa:ulaclo 

E.uc.Fiscal 
ExoqOcnlc 

Advogado 
Excc:utaclo 

CONSEUIO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS EST .a.D0S DO PARÁ E 
AMAPÁ 
Filimo R.pa Evqclisla Liaa 
WALlCR CAMARGO 

96.0000219-7 
CONSEUIO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
Fílima R.pa Evqclista Lima 
JUVENAL DE ARAÚJO NETO 

96.000027().3 
CONSEI.HO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
Filima Regina Evangdism Lima 
MILTON TIAGO ARAÚJO DE SOUZA 

96.1)000269.0 
CONSEI.HO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
Fítima Regina EV~Dj~Clisto Lima 
FRIGOIÚFICO PACiFICO lJda 

96.000026&-5 
CONSEUIO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
Fílima Regina Evq:disla Lima 
EIOER MELO DE ANDRADE FIUIO 

96.oooozn.o , 
CONSEUIO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
Fílima Regina EV~Dj~Clisto Lima 
FRIGOIÚFICO DO AMAPÁ lJda 

96.0000268-1 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
-AMAPÁ 
FUima Regina Ev~ Lima . 
PECUÁRIA DO VALE ARAGUARIUda 

96.0000273-8 
CONSEUIO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
Fitima ~ EV~Dj~Clisto Lima 
WILMA UJCIA ESTIMA TAVARES PINHEIRO
CANIL ESTRELA 

96.0000267-3 
CONSEUIO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
FUima Regina Evlli(ICiista Lima 
H. K. MEl-O .t. CIA LldHORMOSA BRASIL 
COM. IMP. EXP. Lida 

96.0000265-7 
CONSEUIO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
F Mima Regina Ev~ Lima 
EMANUEL RUBIVALDO BATISTA DA SILVA 

96.00002n.o 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
F6tima Regina EviQIIC!ista Lima 
NILDE CECILIANO SANTIAGO 

96.000027<H> 
CONSEI.HO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
Fílima Regina Evqdisla Lima 
AGROPECUÁRIA PA TRIANA lJda 

96.000027 1-1 
CONSEI.HO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DOS ESTADOS DO PARÁ E 
AMAPÁ 
Fitima Regina Ev~ Lima 
LEAL SANTOS DA AMAZÔNIA lJda 

Carta PrcC4I. 96.0000304-1 
ftcqul:raM CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA 
Advogado Anl&io Jooé Ribas Paiva 
Requerido BERTHE VIANA HADAD 

"Vislos,ctc. roxo os boncririos odvoadicios em 5% 
(cinco por ccno~ salvo cmblrgco. Mq>, IS.05. 96. MAR CUS VINICIUS 
REIS BASTOS • Juiz Federal." 

Excc. Diversa 
Exeqüente 
Advopdoo 
Executado 

Exec. Diwna 

96.00002.S6-ll 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Luiz C.-loo Laoçucs 
MARIA DO CEU DA SILVA E SOUZA 

9S.000029S-1 
CAIXA ECONOMJCA FEDERAL 
Luiz C.-loo .._ • 
A. L. O. B. MONTEIRO E OUTROS (+2) 

95.0000799-1 
CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 
Luiz C.-loo .._ 
PAULO ~ DA SILVA E SOUZA c 
MAURAUCE CORDEIRO DE SOUZA 

9S.ooooao&.a 
CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 
Luiz C.-loo .._ 
TEOIIALOO RODRIGUES DE SOUZA F!UlO c 
FRANCISCA DAMASCENO Dé SOUZA 

95.0000305-1 

DIÁRIO OFICIAL 

CAIXA axJN0MtcA FEDERAL 
Luiz c.taa J...pr:a 
~GONÇALVES 8EIRJGO 
"'liiJaEIIX(Iia*oal!n:Oil -do~~ 

lmimDc. Mcp, 15.05.96. MAitaJS VINICIUS REIS &\STOS • .hof 
Federal." . 

AUTOS COM DECISÃO 

96.0000639-9 
AOELMAR DIAS LACERDA c OUTROS {+12) 
....... Hcmqtie Bobo AM:s 
DELEGADO FEDERAL DE AGRICULniRA 
ABASTECitdENJ'O E REfORMA AGRÁRIA IX 
ESTADO DO AMAPÁ c SUBSECRETÁRIO DE 
RECURSOS HUMANOS DO MINlSTÉM> DA 
AOMINISTRAÇÁO ·v-. ctc. c ... ). 2.-.....,... .. ..., ...... do art. 

1', Odolti rf I.S33,ele3U2.51, DEFIRO A UMINAR,o~ 
.. Atmidodc:s Cootoras que--... ....,.,.,_ o ....... ele ti!rias 
tanpcstiv- ..,....ndo c ddi:rido. ( • .). P. R. L Mq>, 15.05.96. 
MARCUS VINICIUS REIS BASTOS· Juiz Federal." 

AUTOS COM SENTENÇA 

Mllld. Scgur. 96.00003 11-1 
~ BRASNOR INIXJSTRJAL EXPORTADORA 

BRASIL NORTE Lida 
Act.'Opdo Luis C.-loo Silva lobdoDço 
~ SUPERim'ENDENTE DO lNS1l1lJTO 

BRASILEillO DO MElO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS · IIIAMA 
NO ESTADO DO AMAPÁ -v-. ctc.. 12.- Pu todo o a:pnolo. JULGO 

PROCEDENTE o pedido c CONCEDO A SEGURANÇA plciada.o 
r ... de dttamin. illip Alúidadc c-o"""""--.... e1e oplicor 
.. .....,.._ &S pmolidodcs ...,.;.tos DO-ele infiaçào tr 2162116, ele 
22.05.95 (0. 28) c DO tamo ele am.p'Ueuiç:ã> <i' 15915, ele 
22.05.95 (0. 29~ lioDoririoo odvoadicios ioeobi'-cis no espécie (STJ 
súmulo rf I~ O IBAMA. p111<: possin, r<:Siiluri i ~as 
custos clcwmbohodas, 1lllllldlriom<o amgidas. 06t<>« i 11us1re 
Autoridoclc Cooloro, c:ovioado-lbc c6pio do ÍIIICiro tar dcsao ""'*"~'& 
(Lcin'I..S33, ele31.12.51, art. 11). Trmsanidoopmupn........, 
voluntário, I'I:IIICIIm-!t co 1W1S., E!Jigio TRF • I' Rq;io, por for;o 
do duplo pou ele jurisdiçio (Lti n' 1.533/51, art. 12, § itnico~ P. R. L 
Mcp, 15.05.96. MARCUS VINICIUS REIS BASTOS . Juiz Fcdcrol." 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

--~~-·~-oonhccimcnlo de dcspochoo, docisio c 

Macat»- . ele 1996. 

MARCOS ANT . Sun:torio DE ARAGÃO 

!Tribunal Regional Eleitoral 

Rnoluçto ri' 107.196, 11D4.96 
(Proc. ri' 607~ . 

O 'IRIBUNAL JD:GIONAL 
ILmOIUL DO UTADO DO üüPÁ, DO uoo do lU& 

àribuiçto oW>rpda pelo ortiao 30, I, do Códitp Eleitcnl. 
RESOLVI: .oot.-o oepu Regimcrto htcmo: 

DISPOS!çOJ:S Il'IICWS 

Art. l" • Elte Rqimcdo eotobelecc a 
~çlo, a ~a e o fimcicnmx:rto do lhluJol 
Rqiooal Eleitcnl do ~ bem QIUIO repa 1 iaolnJçlo e 
julprnerto doi proc:eao. e reanoo ~ lhe do ll.n'buldol por 
lei. 

lÍIULOI 
DO TRIBUNAL 
CAPíroLoi 

DA ORG.AlllZ.A.ÇÃO DO 1lUBUlUL 

Atl r · o lhluJol Rqicnal Eleitoral 
do Amlpj, com oede 111 Cepital e jtrildiçto em todo o l!.ú:lo, 
~ae; (CCilltiWiçlo Fedenl, ll'l I 20, f 1' e Códi10 
Eleitcnl, 111. 2.5); . 

I· mediorte eleiçto pelo ">to oe<ftto: 
1) ele doi• Juiza clemre .,. De.......,. pelo< a do '1\"ibuool ele Jultiça do l!lódo; 
b) ele dois Juiza, dealre Juiza ele 

Direito, ooco lhidol pelo Tribomel de Jultiça do Eltlld<>; 
n · do Juiz Fedenl ~ for ..colhido 

pelo l'libuool Rqiooal Fedenlde 1' Rqilo; 
m . por 00CIIr8Çlo do P..mderU do 

República, ele doi• .1ulz.H, clemre eeis dopioa de notório aber 
J\.11dico e idoneiclede moral, iDdicedoc pelo 'D'ilulol de Juotiça do 
Eltlodo. 

~o único· H.nmi un ~ 
.,... <*ia mcmb:"O efetioo, ..coibido pelo memx> criUrio ele 
..colha do titul .... 

Art. l' · O Pl"l!sideà.e e Vice
Preticle!U, ..;, QIUII) o Ccrrqedor do 'D'ilulol de .Jutttiça do 
Eltlodo do ~ nlo poderio perticipor do Tnl:omol Rq;cmJ 
Eleitoral (Lei eon.,Jemeda' lf' 03S, de 14103179, 1rt 122). 

Art. 4' . o. .1ulzzll do lh'b.ml. efctno. 
ou ai>etib>too, oaloo motm> juotificedo, .....n.to 
olriptcrillll<de por02 (doia)...,., e. r~ pormm 
1m bienio (Raoluçlo TSE ri' 9.1 77,11'l1 "). 

Art. ,. • ~ ao 'D'ilulol • 
oprociloÇio do juota.,....,... dUpena do fi>nçlo e.eitonl -
do trwllano do primeiro bifnio (Rti.oluçlo TSE lf' 9.177, 111. 
9'). 

Atl ~ • Ccn.i domlticomerte o 
aerdcio de 1\mçto eleitonl pele opoaertacloria do meaillndo, 
m juotiça de orieem (Raoluçlo T3E lf' 9. 1 TI, ll'l 1 O e 8.480). 

· Atl 7' • N.t 20 (oirtc) diu .U. do 
tbmioo do bio!oio ele Juiz dat cl&ae~ ele ~. ou 
iMcdiet.rn.rte llf'ÓI 1 nclncia do cqo por motm> diftr"IO do 
~ llOIIIimdo, o Preaicle!U do Tribuool coomicri 
• oc:orrencia ao Tn'buool de Jultiça eocl.-ecendo tnt.-•ae do 
primeiro ou do oql.lldo bienio (RaoluçloT3Eif' 9.177, ll'l 11). 

J>riPo único • Ipl corrulicaçto 
oat feita ao 'lh'buool Rqiooal Feder.! da J• Regilo, ~ te 
tnt.- ele JuizFcclenl. 

. Atl 8' • Nenlun Juiz podm voltar a 
oútJY o 'Inhmallll meoma cluee ou em cluae divena, apót 
oenir por doia bienio. ~'101, talvo te trll>tcorrer 01 
(doia) anoa do tbmioo do tep!do bienio, podendo, entretarto, o 
ai>etittm vir a irtqrlr o Tn'b.nl C<>mO efetivo, aem limitar·•• 
eaa imetti&n pela IUI condiçlo arterior (Reaoluçlo T3E rf' 
9.177,11'l r,§ r). 

S 1• • O. bienioa aerto contodot, 
inirúrruptlrner, a ptrtir da dota da poue, -.em o detconto de 
ipl<pJCr afatumerto, neni IIICIIDO o elecon-erU de licença, 
fá"iat ou licença eapecial, talvo no cuo do parigrafo ttrceiro 
~ortiao (LeiN"o4.96l , ll'l4' '§l"). 

s r . o. Julzea da categoria dt 
w.gitlr8doc, af&lt8dot por motivo ele licença, fbiu 
ou licença e.pec:ial, ele 11111 fi.n;õeo na Juttiçt 
Corram, fietrto uornaticomerte afutadot do 
Juatiça Eleitoral, pelo tm.,o con-eopondente, exceto qwnclo, 
com perfocloc ele fbia coleti-, coincidir a realizaçlo de 
deições, tlpnçlo ou aiCetTIIl~ de aliatametto (Lei lf' 4.961, 
ll'lo4',§r). 

§ 3' · Da homologaçlo da reapectiva 
...-.çto portid6ria,IU 1 aptnÇio f mil da eleiçlo, nlo podmo 
oenir C<>mO Juiza no '1\"ibuool o c&ljuae, paraú consangll!neo 
ou afim, lU o r IJ'Ill, ele candidato a ClfliO eletivo regillndo na 
cin:mocriçto (Lei 11'4.961, ~ 4•, § 3'). 

§ 4' • P ... 01 efeitos derte artigo, 
con~~clenm-oe tani>én doia bienios coosecutivos quando entre 
elea tema haorido intmupçlo inferior a 02 (doia) anoa 
(Raoluçlo T3Eno 9.177,11'l1', § 1'). 

Atl 9" • A poue doa Julua efetivos 
dtr.....t periiU o Tribuool e a doa substituto• perante a 
Praidencia, ll'll'llldo-et ·~o tenno c~Cille. Em ambo1 
oa CMOe, o prazo pan a po11e ~ de 30 (trinta) diaa, contados da 
ptblic:açlo oficial da ncolha ou nomeaçlo (Resoluçlo T3E rf' 
9.177, 11'l 5'). 

§ J• • Quando a reconduçto operar-te 
- do thmino do primeiro bienio, nlo havert neceÍaidade de 
non poae, a ..,. exigida, apenu, ae houver intmupçlo do 
enrdcio. Na<pela hipótue, aeri lllficiette ..,.. onotaçlo no 
temo da imetticln inicial (Reaolllçlo T3E n' 9.177. 111. 5', § 
1") . 

§ Z" • O prazo p ... a posse poderl aer 
l'f'CIT'ClPdo pelo Tnbuool .U 60 (aeaaata) diu, desde que uatm 
o re<pJein, moti91darnaú, o Juiz a ser compromiuado 
(R.eloluçlo T3E lf' 9. 177, 1rt. s•, § 1•). 

M lO • O. Juiza. efetivo• e 
~ preotarto o «auinte compromisso: "I'IIOMIJro 
...... ll.U. L&U B /IOI'IIIAIIMIIINTB OS DlfiiBUS 
IH) ..U CUCO, CVWUVDO B PAZIINDO CUMr/IB A 
~BMLB/8". 

Tn'b.nl: 

ou ai>ltitú.o; 

Atl l i · Regula a antii!,Uidade no 

I · 1 data da p011e; 
n .• dota da indicaçlo ou nomeaçlo; 
m . o .urior exerclcio como efetivo 

N ·a idade. 

Art. 11 D..nrte u licençu ou fbi11 
mdivici>ais doi Julz:et efetivao, bem como no cu o de vaga. aerto 
obrip.orillllaU comocadot os substilú.ol ae usim o exigir o 
"""""" lepl (Reaoluçlo TIIE lf' 9. 177, ll'l 9"). 

Art. 13 • Nlo podem fazer parte do 
Tn'buooJ ~ ~ temm enlre ti pore!ÚICO, llflda que por 
afiniclede. lU o Ql*1o IJ'Ill, excJuindo.oc, neote cuo, a que tiver 
lido ..colhideporúltimo (Código l!leit.onl, ll'l 25, § 8'). 

Atl 14 • O. Julzet do Tribuool, no 
aerclcio de._ fuDç6ea, e DO~ lbcs for aplicável, gozarlo de 
pleou pldia e ocrlo ilwnorioeio (Coottituiçlo Fedc:ral, ort. 
111,§ l"). 

Tfnn.on 
DAS AIRIBUIÇOES DO TRIBUNAL 

Art. I S • Corq>et.e 10 '1\"ibuool: 
I · elahonr 1CU Regimento Interno e 

CII'JIIIlizor '?' ocmçoa ele IUI 3e<reUrll, prooendo•Jhel OI c.-goo 
111 forma da Lei; 

n · 11J3Crir 10 Tribuool 3uperior 
Elcitcnl ~ proporila ao Conare••o Nacional • criaçlo ou 
tllprCido de arao• c a fiDçlo doo respectivo• vencimento• 
(CódiF Eleit.onl, ll'l 30, li); 

m • eleger •eu Presidcrtc, em 
ea:n:tlnio oecnto,,. primeira aeulo de deumbro, entre 01 doia 
~ .. cttbendo ao oW"o o excrclcio da Vice • 
Praadencia e C<xrqedoria Rqiooal, com nwadato de doia 11101 

a cortr ele I' ele f.......,iro (CCilltiWiçto Feder.!, ort. 120, f 2"); 
a) efetuor•te-á a eleiçlo para o C"'t!" 

de Preticle!U em oeaalo ClllraordinUia convocada mediaru 
ootifiCIÇio ~ doi memlroa, com a lftlet"lÇl da moioria 
lbeolW doi Juiza, ptltlcipendo do 9olaçlo oo Juizes Uotib.t.oo, cun eurdcio DO 'lh'buool, ..,..00 nlo .,.,..,....,cerem o. 
membroa efetrto.; 

b) oat COOIÍciendo eleito o que obtiver 
moioria abeoiW de ...XO., procedendo-te 1 oq>.nlo escrUlnio, oe 
oedun doi Cllldidotoo alCIIIÇII' .... votaçlo, op<>rtmidade em 
c;ue conoidenr-~ eleito o moia 90tado. Havendo empate na 
>Otaçlo, ta-~ como eleito o juiz moia ll'tiJIO DO Trib<nl e, tt 
p a ftiaOidade, o moit idoao; 

c) Tlpldo, no ctnO do mandato, o 
corgo de Praicle!U. proceder-te-á á eleiçto do ouceaaor, qu< 
deftri corq>l<tlr o periodo do aeu ortecenor, aplictndo·te, no 
~ c:oo:Der, O ditp<>éO DO 111. 8', CapX e f )0 deate Regimento; 

N • f!DI' dia e hortrio du oeoo6et 
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I 
; 
• 

. ordináritt, 
V • empouar os membros efetivos do 

Tn'bmal, seu Prfticlonle, Vice-Presiclonle e Corregedor IU!gional 
(Reooluçao !SE rf' 9.177 n2. art. s• ); 

VI • desi8Jl81' Juizes EleitoAia e· 
3pi'0\'3T, pelo prazo de 02 (dois) 11101, a indicaçlo do aervcntumo 
de Jwtiça que deva ruponder pela esaivania eleilonll em cada 
zona (Código Eleit.onl, arts. 30, X; 32, pll'ásrafo único, e 33}; 

vn · conceder aos seus membros e aos 
Juizes EleitoAio licença e fériu, asoim como afastBmento do 
exerdcio doo cargos efetivoa, submetendo, quanto llquelea, a 
decialo à aprovaçlo do Tribtmal Superior Eleilonll (Código 
Eleitoral, art. 30, ID; 

vm - autorizar ao Presidente a 
requioiçlo de funcionários fe&:Ais, e.tacP.Jais e municipais, 
quando necessário ao bom andamento dos serviços da secretaria e 
dai zonu eleitorais da Copital e, no interior, aooJulzeo Eleitorais, 
l'J81ldo exigir o acilmulo ocasional de oerviço (Código Eleitoral, 
ort. 30,XIII}; 

. . iX • oplicar ao penu disciplinares de 
advert!nc11 e rru.pensão att 30 (trinta) dias aos Ju!zes EleitoAis 
(Código Eleitoral, art. 30, XV); 

X· cumprir e fazer cumprir as decisões 
e imtruçõea do Tribunal Superior Eleitoral (Código Eleitoral, art. 
30,XVI); 

XI • expediT instruções às autoridades 
que lhe estio subordinadas, em matéria de sua olçada, para o OlOilo 
cumprimento du normas eleitorair, 

· Xll • dividiT a circunsaição em zonat 

eleitorais, submetendo esta divisAo, asaim como a aiaçlo de 
~ zonas, 11 aprovaçlo do Tribwal Superior Eleitoral (Códig<J 
Eleatoral, art. 30,1X); · 

xm - responder, sobre matéria 
cleit.onl, às c:>nSUltas que lhe forem feitas. em tese, por 
31l!oridade público ou partido pol!tico (C6di~ Eleitoral art. 30 VIII); o- I I 

XIV - fixar a data dao eleições de 
Govema<Joa: e Vice-Governador, Deputados EstacP.Jais, Prefeitos, 
Vice-Prefeatos, Vereadores e Ju!zes de Paz, quando nlo 
~riada por disposição constitucional ou legal, bem como o 
daa ~ renovação. de eleições ou eleições suplernenlsres (Código 
Eleatoral, art. 30, IV); 

XV • constituir os juntas eleitoAis e 
deoi8Jl81' a respectiva oede e jurisdição (Código Eleitoral, art. 30 
IV}; ' 

XVI • indicar ao Tribunal Superior 
Eleitoral as zonas eleitorais ou seções em que a contagem d( 
votoo deva ser feita pela mesa receptora (Código Eleitoral, art 
30, VI); 

xvn - apur.ll', com os resultados 
parciais enviado• pelas juntas eleitorais, oo reoultados fuaais das 
eleiçõeo de membros do Congres1o Nacional, de Governador, 
Vice-Governador e membros de Anembltia Legislatiya, e expedir 
o~ respectivo.• diplomu, remetendo, dentro do. prazo.&: 10 (dez) 
dias, após a diplomaçAo, ao Tribuno! Supaior Eleitoral, cópia das 
olc Ge I CUI trabalhos (Código Eleilonil, ort. 30, VII); 

XVIII • suprimir os mapas parciais de 
lf.U'8Ç0Cs, mandando utilizlr apene os boletinl e os map .. 
t.otalizadorea, de1de que o menor número de candidatos às 
eleiçOeo proporcionais justifique a supressAo, 'oboervadao ,;. 
normas legais eotabelecidao a respeito (Lei rf' 4.96!166, art. 11 ); 

XIX - requisitar a força necenária ao 
cumprimento de suas decisões e solicitar ao Tribunal Superior 
Eleitoral a requisição de força federal (Código Eleitoral art. 30 
XD); . • • 

XX • u1egurar o exerclcio da 
propaganda eleitoral nos termos da legislação portinente; 

XXI· orgonizar o fichário dos eleit.oreç 
da circunscrição; 

)0(1! • apurar,' quando cablvel, u umas 
das seções anuladas ou impugnadas (Código Eleitoral, art. 197 ,I); 

xxm """citar conflito• de 
compet.encia ou de atribuiçOes; 

XXIV 
originariamente: 

processar julgar 

a) o registro e o cancelamento do 
registro de candidato a Governador, Vice-Governador, membro 
do Congresso Nacional e da Assembléia Legislativa (Código 
Eleitoral, ert. 29,!, 'a'); 
· b) os conflitos de competência entre os 

Ju!zes Eleitorais do Estado (Código Eleilonll, art. 29, I, 'b'}; 
c) a suspeição ou impedimento aos 

seus membros, ao Procuntdor Regional e aos funcionários da sua 
3ecretaria, assim como aoo Juizes e esaivles eleitorai• (Código 
Eleitoral, art. 29, I, 'c'); 

d) 01 crimeo eleitorais cometidos pelos 
Ju!zeJ Eleitorais (Código Bleitoral, art. 1 1>, I, 'd'); 

e) o fbbea> Corpus ou Mandado de 
Segurança, em mattria eleitoral, contra ato de autoridades que 
respondam pcnnte o Tribunal de Justiça por crime de 
responsabilidade e, em grau ·de reCUtBo, os denegados ou 
concedido• pelo• Juizes Eleitoraio, ou, ainda, o habea> corpus 
quando houver perigo de se consumar a violencia anles que o Juiz 
competente possa prover sobre a impetraçAo (Código Eleitoral, 
arl29, I, 'e'); 

O as reclamações relativas às 
obrigaçõe• irnpootu por lei &OI partidos pollticos, quanto ~ sua 
con!abilidtde e à apuraçlo de origem dos seus recursos (Código 
Eleitoral, art. 29, I, "f"); 

g) os pedido• de desaforamento dos 
feitos n!o decidido• pelos Juizes Eleitorais em 30 (trinta) dias de 
.rua concluoAu ptl'll julgamento, fomruladoa por partido, 
cmdi1lto, Mi;ú•térir !'íablico ou parte legitimomerte interessada, 
S>!tl'l ::r•ju1z<o dab >1111', o': a decorrentes do OXCOSIO de prazo (Lei rf' ' 
4.961,<1<: 4/~ 166,trt. l O); 

XXV· julgar os recursos interpostos: 
. a) doa atol e du decisõ ... proferidas 

f tlo• J~lze• ou J..:nw Eleitoraia (Código Eleitoral, art. 29, 11, 
,,'), 

b} das decieOe~ dos Ju!zes Eleitorais 
~"" coacodel>:m M denegarem habeas corpus ou mandado de 
lo!!Pli'IIIIÇa (Código Eleitoral, art. 29, ll. 'b'). . 

TtroLo m 
DA ADMINisrRAÇÃO DO TRIBUNAL 

CAPtroLO I 

DIÁRIO OFICIAL 

DAS ATRIBIDÇ0ES DO PRESIDENTE 

Art. 16 • Compete ao Presidente do 
Tribwal: 

. I · preoidir as sessões, propor e 
encamiMar as questões, apurar 01 votos e proclamar o reoultado; · 

n • proferir voto de desempate; 
m relatar os processos 

administrativos, emitindo voto; · 
IV • convocar sessões extraordinárias; 
V - dar posse aos membros substitutos 

e convocá-los, quando necessãrio (Rea. !SE n• 9.177n2 art. 
59); • 

membros do Tribunal; 
VI • distri;uir os processos aos 

VII • manter a ordem nas sessões 
fazendo retirar os assistentes que as perturbem e ordenando ~ 
prisAo dos desobedientes; 

de aprovadas; 
vm- aosinar as atas dai sessões, depois 

. . IX · nomear, fazer progresslo, 
'"'onerar, derrutir e aposentar os funcionários do Quadro 
Permanente da Secretaria, nos tennos da lei; · 

X • nomear, preferencialmente dentre 
os funcionários da Secretaria que satisfaçam os requisitos legais 
e regulamentares e posruam a qualificaçAo especlfaca da área 
relativa 11 direçlo ou ao oosessoramento e experiência exigida 
!""'" o rupectivo exercl~io, aqueles que exercert!o os cargos 
iitúgrantes do. grupo • DltCÇão e Assessoramentos SUperiores, 
l>em como de11gnar os ocupantes das funções comissionadu; 
I XI - conceder licenças, férias e 
autorizar viagens aos servidores do Tribunal; 

Xll • designar funcionllrios para 
iervirem junto ~ Corregedoria e à Procuradoria Regional 
Eleitoral, i requisiçlo do Correg<Jdor ou do Procurador, 

xm . requisitar, autorizado pelo 
rribunal, servidores públicos quando necessãrio ao bom 

andamento dos serviços da Secretana e d;u; Zonas Eleiloraia da1 

Capital e diopensã-los; 
XIV • impor aos funcionãrios da 

Secretaria penas de suspensa o; 
XV· conhecer, em i$111U de recurso das 

decisões administrativas da Secretaria; ' 
. . . . XVI • conceder gratificações aos 

funcaonãrios requasatados para a Secretaria ou para os Cartórios 
Eleitorais da Capital; 
. . xvn - conceder, quando permitido em 

lea, ~llficaçOes por servaços extraordinãrios prestados pelos 
funcaonanoa do Quadro Permanente da Secretaria; 

XVIII • abrir concurso para provimento 
olos c"':'S"s do. Quadro Permanente do Tribunal, designando a 
resp~ctíva conussão que organizarã os pontos e classificarll os 
candadatost com a aprovaçAo do Tribunal, bem assim nomear e 
dar posse aos aprovadoo; 

XIX • nomear os membros das Juntas 
Eleitorais, opós a oprovaçlo do Tribunal (Código Eleitoral art. 
~§~ • 

XX • representar o Tribunal nas 
solenidades e atos oficiais, podendo delegar essa atribuiçlo 
quando julgar conveniente; ' 

XXI • tomar providências e expedir 
ordeno não dependentes do Tribunal e dos Juizes Relatores em 
assuntos pertinentes à Justiça Eleitoral; · ' 

. . )0(1! • apreciar a proposta orçamentária 
do ~nbunal, os pedados de crédito adicional e destaques, os 
balanços orç~entâno, frnanceiro e patrimonial, e as tomadao de 
contas submetadas pelo Diretor Geral, para encaminhamento aos 
6rglos competentes; 

XXIII ·:o licitar ao Tribunal de J~iça 
o afas\arrjento dai funções na Juotiça Comum, a ser concedido aos 
Ju!zes Eleitorais, quando intensificados os serviços; 

. XXIV • designar data para renovação 
das eleações, nos termos do dasposto no art 201 pari! grafo único 
I, do Código Eleitoral; ' ' 

XXV • desi8Jl81', quando se tiver de 
renovar eleições em mais de uma sessão da mesma Zona, os 
]u!ze~ que devert!o presidir as respectivas mesas receptonu 
(Código Eleatoral, art. 201, panlsrafo único, IV); 

. XXVI· comunicar ao Tribunal Superior 
Eleatoral e aos Juizes Eleitorais, os registros de candidatos 
efetuados pelo Tribunal, e, quando se tratar de candidato militar 
cOillOOicar tBmbtm a. autoridade competente (Código Eleitoral: 
art. 102, panlsrafo únaco, e 98, panlsrafo único); 

XXVII • encaminhar ao Tribunal 
Superior Eleitoral o• recursos ordinãrios interpostos de suas 
decisõe• e admitir ou não os especiais, encaminhando-os, oe for 
o caso, àquele Tribunal (Código Eleitoral, art. 278}; 

XXVni - UEÍnar OS diplomas doB 
candidatos eleitos. para cargos federais e estacP.Jais (Código 
Eleitoral, art. 215}; 

XXIX • preparar os processos de 
If2beas-Corpus e de Mandado de Segurança da competência 

1originário do Tribunal durante o recesno~ 

E 
XXX • assinar com o Relator, com os 

emais Juizes que tomaram parte no Julgamento, em relaç~o a 
•• observado o disposto no § 2° do artigo 59, e com. o 
Curador Regional, as decisões do Tribunal; 

· XXXI • emposoar o Diretor-Geral da 
~taria e os demais ocupantes de cargos de direção, e dar-lhes 

substitutos em suu f mas, f.ttas ou impedimentos; 
XXXII - desempenhar u demais 

llribuições que lhe forem conferidas por lei. 

CAPÍ1ULOII 
DAS ATRillUlÇÕES J?O YJCE-PRESTI>ENTE 

Art. 17 ·Compete •o Vice·Presid.:nte: 
I • substituir o Presidente na.o ouu 

faltas e impedimento:;; 
n - relatar os recursos de decio les 

administrativu do ~•id:::rte, ficando este sem diTei to a voto; 
m • p;.sidiT a ComitsGo .Apurador< do 

Tribunal (Código Eleitoral, art. 199); 

CAPtroLOm 
DAS ATRIBIDÇOES DO CORREGEDOR REGIONAL 

ELEITORAL 

. Art. 18 - AI:> Cctregedor incumbe 8 

inapeçlo e corre içAo àoa serviços eleitorais e, e~pecialmente: 
I · conhecer as reclamaçõea 

opreaentadas contra oa Ju!zeal!.leit.oraio, encaminhando-as com o 
reoul~o das .•indiclnciu a q1e procedeu ao Tribunal,' quand~ 
consaderar aplicável a pena de advertência, ressalvado o disposto 
no art. 10, § 4°, daReaoluçlo TSErf'7.65-1; 

n · velar pela fiel execução das leis e 
pela boa ordem e celeridade doa serviços eleitoraio (Reoolução 
TSEn"7.651 ); · ' 

. m - receber e mandar proceuar 
reclamações contra eacrivAes e funcionãrioo, decidindo como 
entender de direito ou remetendo· OI 80 Juiz Eleitoral compe~e 
para o proceoso e o julgamento (Reoolução TSEn"7.651}; 

IV • verificar se slo observadoo, nos 
proces~os e atos eleitorais, os prazos legais; se hã ordem e 
regularadade nos paptis, fichãrios, livroo, devidamente 
escriturados os últimos e conservados de medo a presernl·los de 
perda, e:xtravio ou qualquer dano; e se 'os Juizes e eocrivães 
mant!m perfeita exução no cumprimento de seus deveres 
(Resolução TSErf' 7.651); 

V • investigar se hã crimes eleitorais a 
reprimir e se as denúncias já oferecidas têm CUtBo normol 
(ReooluçAo TSE11"7.651); · 

VI • v cri ficar se hã erros, abusos ou 
irregularidade• que devam ser corrigidos, evitados ou sanados 
determinando, por provimento, a providência a ser tomada ou ~ 
corrigenda a se fazer (ResoluçAo TSEn" 7.651); 

VI! • comunicar ao Tribunal, a folta ou 
procedimento· que nlo couber, na sua atribuição, corrigir 
(ResoluçAo TSErf'7.651); . 

vm - aplicar ao escrivão eleitonl ou a 
funcioriãrio do cartório 8 pena disciplinar de advertência, censura 
ou suspendo att 30 (trinta) dias, conforme a gravidade da falta 
(ResoluçAo TSEn°7.651}; · • 

DC - Cll!l'4'rir e fazer cumprir as 
jeterminações do Tribunal (Resolução !SE n• 7.651); . . 

X • orientar os Ju!zes Eleitorais, 
relativamente à regularidade dos serviços nos respectivos juizos e 
cartórios (Resolução TSE n° 7.651 ); 

Corregedor: 
Art. , 19 • Compete, ainda, ao 

I · manter na devi &i ordem a Secretaria 
da Corregedoria e exercer a fiscalização de seus serviços 
(Resolução TSE n° 7.651 ); 

n . proceder, nos autos que lhe forem 
afetos, ou nas reclamações, à correição que se impuser, afunde 
determinar as providências cablveis (Resolução TSEn• 7.651); 

m . coniunicar ao Preoidente do 
Tribunal a sua ausencia, quando se locomover, em correição, 
para quolquer zona f0f1l da Capital (Resolução !SE rf' 
7.651); 

N · convocar à sua presença o Juiz 
Eleitoral da zona que deva pessoalmente preatar informações de 
intere••e pan n Justiça Eleitonl, ou indisperu:ávei• 11 soluçAo de 
caso concreto (Resolução !SE rf' 1.651 ); 

V· exigir, quando em corre içAo na zona 
eleitoral, que o oficial do egistro civil informe os óbito• de 
pe .. ou alistáveis ocorridos nos 02 (dois) meses anleriores à rua 
fiscalização, a funde apurar se está sendo obfervada a legislação 
!m vigor (Resolução TSEn• 7.651); 

VI • presidir inqumtos contra Julze• 
E.leitorais, nos quais é obrigatória a presença do Procurador 
Regional ou seu delegado (Resolução !SE no 7.651 ); 

VII • escolher os seus auxiliares, 
preferencialmente dentre os servidores do Tribunal, indicando-os 
a nomeação do Juiz Presidente. 

Art. 20 • No processo administrativo, 
instaurado contra o Juiz Eleitoral e que correrá com a presença 
do Procurador IU!gional ou seu delegado. será o acusado 
notificado da matéria de acusaçAo, para apresentar defesa, se 
quiser, no prazo de 05 (cinco) dias (Resolução !SE n• 7.651); 

§ 1° - Apresentada ou nlo a defesa, 
proceder•se·á à inquiriçAo dao testemunhas, incluaive oo 
indicadas pelo acusado 1\t o número de 05 (cinco), e às 
diligências que se tomarem necessáriu para a elucidação da 
verdade (Reooluçlo TI!E n° 7.65 1); 

§ 2° • Dando por encerrado o processo, 
o Corregedor mandará abrir 11 defeoa o. prazo de 05 (cini:o) dias 
para alegações, indo depois o processo ao ProCUtBdor Regional, 
que opinarll dentro do mesmo prazo (Resoluçlo TI!E rf' 7 .651); 

§ 3° - Em seguida o Corregedor, farll 
remessa do processo ao Tribunal Regional, acompanhado do 
relatório (Reoolução !SE n" 7.651, art. 1 O, § 3"); 

§ 4° - O Tribunal Regional Eleitoral, o e 
entender necessãria a abertura do processo administrativo, 
devolverá ao Corregedor a reclamação apresentada contra o Juiz 
Eleitorol (Resolução TSE n" 7.65 I, art. 1 o, § 4•); 

§ so - No processo administrativo paro 
apuraçQo de falta grave doa escrivles e detlU!is funcionários da 
zona eleitoral, observar•se·ã o dispoato neste artigo, salvo quallto 
aos prazos de defesa e alegações, que ficam reduzidos para 03 
(trê•) dias e à exigencia da intervenção do Procurador Regional, 
que aenl facultativa (Reooluçlo TSErf' 7.651, art. 10, § s•); 

1 Art. 21 • A competência do Corregedor 
para aplicação de pena diociplinar a funcionários das 20llllll 

eleitorais, nlo exclui a dos respectivos Juizes Eleitorais 
(Reooluçlo TSE n° 7.65 1, art. li). 

· Art. 2'2 - Se o Corregedor chegar à 
conclusâo de que ? funcionário deve ser deatituldo do serviço 
eleitoro.l, remeterá o processo, acompanhado do relatório, ao 
Tribuno! (Resoluçl> !SE rf' 7.6.l1, art. 12). 

Art.23-0sprovimentoo~sda 
Corregedoria Regional vinculam os Ju!zes Eleitorais que lhes 
devem dar irnedilll.o e preciso cumprimento (Resoluçllo !SE n° 
1.651, art. 13). 

Art. 24 • No <leaempenho de aruu 
atribuições o Corregedor IU!gional se locomoven\ pano as zonaa 
eleitorais nos aeguir4.es casos (Resoluçlo TI!E rao 1.65 l , arl\1): 

I - por d..-tmni!ioçl!o do Tribmal 
Superior Eleitorol ou do lh'bmal Regional Eleitoral;, 

ll • a pedido dos Julzu Eleitorais; 
m - a requerimento de Partido, deferido 

·.pelo Tribunal Reltional: 
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W - eaq>re cp: crt.enderneccatrio. 
Art. 2.S - Qlmdo em ccrmÇio em 

~cp:r .zcna fcn clt C1pital, o Corfttedcr' dHi .... eocrUio 
dmre oc ~oc, deode cp: haja na Comau m1ia ele 1n1 
e, nlo mlllindo ou Oltlndo ~elo. eacolheri peaoa idOnea 

dmre OI l\.ncion6(i01 feclenia OU RUUCipall, ele 
preferfncia 01 primeiro~ (Rnoluçlo T3En"7.6SI,ort. 15). 

§ t• · Se 1 correiçlo for na Capital, 
oerrirl como eacmto o Aae..x clt Corregedoria 

§ r . o e.aivlo ad-hoc ocrviri 
~ ele oooo corq>rOITIÍUO elo ""' c.-go, acndo 
.oeu eeniço conaidendo mlBia público. 

Art. 26 • Na com:içlo o cp: proceder, 
verificn o Cotreaeclor ac; opól 01 pleitoe, eauo acndo ~plicoda 
• mJitllaos eleit.oret faltoaoa e, ainda. 801 cp: nlo se aliltanrn 
no• pruoa detcrminlcloa pela lei (Rcaoluçlo T3E rf' 7.651, 1rt 
16). 

Art. 27 • No me. ele dezembro de codo 
ano, o Corregedor opreoertri 80 Trilulli o relatório de ..., 
lllividadca cb.u o ano, ~o de clCIDCfKos 
elucidlllivoa e oferceu>clo ~ cp: dcvorn oer euminadoa 
no irUrcaac da Juatiço Elcitonl (Rcaoluçlo T3E n" 1.651, art. 
20). 

Art. 28 • Nu dilia&<:iu 1 Krjem 
rcalizadaa, o Com:geclor, ~ oolicitar, ICii oc~ elo 
Procl.ndor Regional ou ele Procl.ndor dHipclo, """""' o 
Chefe elo Miniatéio Pílblico Elcitonl nlo puder oc~lllhar 1 

dili~iape11oolmerte (ResoluçloT3Erf' 7.651, art. 21 ). 
Art. 29 • Qualquer eleitor, ou Partido 

Polit.ico, podert se dirigir 10 Corregedor, relatando fatoa c 
indicnlo prova. c pedir a obertln de inveatipçlo pora optnr 
1110 indevido do poder econômico, dcavio ou abuso elo poder de 
u.oridade, em beneficio de candidato ou de partidoa polit.icos 
(ReaoluçtoT3En"7.6SI , ort. 22). 

Prigrafo (lnico • O Com:geclor 
verificri a iclooeidedc da dcmncia. proccderl ou mondari 
proceder b imestipç6es, regendo-se catu, no que lhco for 
1plichel, pela Lei rf' I. 519, ele 18/03/S2 (Rcaoluçlo TSE rf' 
7.6SI,Irt 22, § 1"). 

. Art. 30 • A fun de locomover·ae, o 
Corregedor re~1illré com necedencia, ao Prc1iderte elo 
TribU'Ial, a~· necca .. ria h de~pcau ~ iri efetuar. 

Art. 31 • Fln:ionart a Corregedoria em 
depcndencia elo Trilulli Regional Elcitonl, auprida do que for 
indillpelllhcl 10 acu pleno 1\.ncionancrto, providenciondo o 
Prcaidate elo Trilulli no aertido de lhe aer fornecido material 
adequado e mgido pelu 1U111 finçl!el. 

cAPtroLorv 
DO PROCURADOR REGIONAL 

Art 32 • Compete 10 ProCIInldo! 
Regional (C6digo Eleitonl,lrt 27 ,§ 3" e art. 24): 

I · uaiatir b ICliOel do Tribunal, 
tornar ptrte nu diiCUSaOea, uainlndo u auu reaoluçOca c 
ocOrdlor. 

n. exercer a oçlo público c promov!·la 
át O fmaJ, OU rcqJCreT O ~<fto, em todo1 OI feito1 de 
COIJ1>d!ncia originária do Trilulli; . , 

ill · ofic1.. em todoa OI reano1 
enctmmhadoa 10 Tribwal; 

W • rmrlifcatar-ae, por eacrito ou 
onlmente, em todoa 01 amrtoa submetidoa l delibençlo elo 
Tribmal, qllllldo ao licitada suo -..di!ncia por qualquer doa Julz.e1, 
ou por iniciat.ivaaua, ac crt.ender ncccadrio; 

V· defender ajlriadiçlo do Tribunal;. 
VI· rcpreaeru- ao Tribunal sobre a fiel 

obocrvlnci1 cita leia clcitcnia, capecialmcnte quanto l aua 
1plicoçlo l.lliforme em toda o Circwwaiçlo; 

vn . rcquiaillr dili~iu, cert.idoea c 
caclorecirnertoa ncccntrios10 ~ de IUU ltribuiçOer, 

vrn • oc~.m... ~ aoticitado, o 
Corregedor Regional, peuoalrncm ou por ~o ele 
Procl.ndor adrcdcmcnte dHipclo, nu dili.....,.iu 1 aerem 
rcalizlldu; ·--

. · IX · tomar a provid&cia a ~ se refere 
o lrt 224, § I", do Código Eleitonl; 

. :X: • rcpreacnllr 10 Triblmol pora ~ 
dctcnnine o enrne da Clcnb.roçto doa Pll'tidoa c a optrOÇlo de 
qualqua-~ cp: vi~Jc u prcaaiçõea lcpia ou clltal>driu a que, 
em maUrío fllliDCelrO, ocp:ICI ou IC\II filiedOa eotejamaujeit.or, 

. . XI • cx.:rcer awv finçOea e 
llribuiçOea cp: lhe forem ccnfcriclta por lei. 

Portsrafo (lnico • O Procl.ndor 
Regi~ Elcitonl, em .... foltaa c ~. sert 
Uatibdclo .. forma da Lei Orslnico elo Miniátrio Público 
Fedcrol. 

Art. 33 • o prazo p.-o o Procl.ndor 
...._ .. ou dar porecer ..nele OS (cinco) diu cortac1oa da doá 
em 'P' receber o proceaao, nno noa caoc em que a lei fiXIII' 
ewoprazo. . 

1troLorv 
DO I'Ul'!CIO.IUMI!:In'O DO TRIBUNAL 

CAPiTuLo I 
DO SXRVIÇO DI OXRAL 

. Art. 34 • O. feit.oa oerto diatribuldoa 
ooo própioa .ao. pelo Prcoidate, de modo cp: ~~ 
.,Pnlencia .. dimlo c1oo llàlhoa e!U'e'01Julza elo Tribmal. 
· f I • • No cooo de Ílq>cdiJncrto 11Cri 
rcdillribuldo o feito, fazmdo-ac ~0. 

§ r • 0ccncnc1o arutamcmo dcfinitioo 
· ou taq>iririo elo rei-.,.., 01 proceoooa pendertea de julpne:to 
cp: lbe t.riam lido diJtribulcloa, oerto ~ ccoforme ~ 
~. OleUIUCCDOrOU~ • 

. § ! · No cooo elo pri.,..Co Oltcrior, 
~ por IDOtM> de ec6milo de eeniço, poderl 
'-a'rcdiltribuiçlo ...... proc:e.oa. 

f .- • A düáibuiçlo ..n feita por 
~ c.- ......._...,_ ....,00 a ordan dcaac:cntê 
de~ alln: OI membro. elo tn1u.J. 
. f S" • A dlotribuiçlo por JftftDÇio 
.,.._ p.-o <*la eleiÇio fico rqpla<la ""lo artion 260 elo 
'Códiao l!leitonl. ,... .... 
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f (/' . Tntlnclo-« ele ,...,.._ • 
:lilllribuiÇio Hri feita dertro ele 2A (.UU e qudTO) boru, 
....,00 a ordem ~ ele lltiflicltcle doa mmllroc elo 
rriblml. 

cluaificoçlo ae.,ute: 

daliU e rcctnOO; 

Art. 3$ • Oa feito• obo.odccerlo l 

n • mn!edoa de aeptnÇa e rcctnOO; 

mandaclot de injunçlo e rcc\rloa; 
m- rconoa cooflito• c1e 

W • =eçlo de auapeiçto; 
v . rcclriOI de deciaõea cloo julzol 

~leiton.ia; 
VI • procea101 criminaia originário•, 

cartu tettmmhheil, rcc\riOI c apelaçOel criminaia e 
reatançlo de atoa exln9iadoa ou dellrufcloa; 

Yn· ~Oea I dirctórioa rcgionaia 
e nulicipaia; plano fllllllCeiro doa particloa pollt.icoa p.-o 
cleiçOea e bal~ f~t~~~>Ceiroa doa partidor, 

I I 
vrn • regiatro, clllCdamcrto c 

Uatituiçlo de Cllldidot.OI, bem como~ rtapeetivu; 
IX reanos de ir.criçlo, 

ClllCClamemo de intaiçOea C mlualo de eleito--es (C6digo 
Eleitonl.ort. 4S, §§ 7" e 8"); • 

X • CONU!taa elcitcnis ou OWI 
~~ matma que, • crithio elo Prclidate, deva la' diatribulda 
paro pronoociiiTI<Do do Tribmal; 

XI • rcclamaçõea, rcprescntaçõea e 
rccurooo ackniniatntivor, 

XB • lpiii'OÇ0el de clciçOes C fCC\riOI 
aobre decisOe• daa jlÚU clcitcnia; 

xm. aÇio de Íllli'U800Çlo de l'tllndao. 
Art. 36 • A relltU'açlo doa IÚot 

perdidoa tcrl 1 runeraçlo dcate, c aerl diatribuld.l ao mcamo 
rei olor, ao ICU oubat.i!W> OU 10 ICU IIJCCIIOI". 

CAP1TtJLOII 
DASSESSOES 

Art. 37 • O Tribunal realizri <kJu 
ICII0el ordintriU por ~ IÚ O limite de Oito lnetliiÍI (Lei 
n"6.329n6). 

§ t• · No pcrioclo compreendido eme 
90 (~erú) di01 nea e 90 (ll09eltl) diu depoia de eleiçõea que 
ae real~ eTQ todo o Pala, aerl de ~ o limite de que trata 
.... artigo; 

§ r · A juizo elo Tribunal ou do 
Prcaidate, amo realizadu tartu ae110e1 acrr.ordinlriu 
quantu forem neceadriu. 

§ 3" ·AI auaoea amo p(lblicu . 
Art. 3 8 • 01 proce1101 pn julgamento 

seno entregue• pelo Relator ao Secrcttrio que 01 enc.runhanl 
10 Prcaidate, a ~ inclmbe f1X81' a data em que deverto ,.,. 
lpi"CCÍ adol. 

Nt. 39 • A relaçlo dos ftitoo a acrcm 
iul.pcloa aerl ~ar,... pelo Sccretirio em lupr próprio, no 
ediflcro do Tnbmal, com ..ucedencia de 48 (quarem. e oito) 
horu, publicando-ac edital na ~ Ofi cial QUC1c1o ae 1nt1r 
de rcCiriO, 1101 termos elo Código Eleitonl. 

Art. 40 • Dl.rante· u fmou, o Tribmal 
rctr~ir-ae·l apcnu exlnordinoriamcnte medioru prévia 
comocoçlo elo haiderte. 

·. Art. 41 • Durante u •••• o.. ... ocupanl o 
Prc11dente o topo da meaa, a aeu lado direito 1erur:ae·é o 
Procl.rador Regional e, l e•querda. o ~cretirio da Scallo· 
ae~-ac·lo, elo lado direito, o Vice·Prcaidate c. ~ eaquerda ~ 
Jwz Federal, aCftlndo.ae 01 demais Julzea, ~ ordem· de 
ant.iauidalle! altemaclarno!U, l direita e l ea~ elo Prcaiderte. 

§ t• • O juiz que for rcconcllziclo 
pennanecerl na posiçlo nea ocupada. 

§ r · Em coao de Uatituiçto 
~a, coberi 10 Uatitw> o lugar que c~ 10 
IIUbat.itufclo. 

Art 42 • O Tribunal deliberori com a 
presença mlnima de 04 (quatro) de acua membroa. 

. Art. 43 • Ob•~ar-•e·•, nas tessôet, a 
acgumt.e ordem doa trabalho., 

I · verificaçlo do l'llmero de julz.ea 
prcacnt.er, 

IT • leib.n, diiCUIIIO e "'"""''ÇIO da lU 
do IHIIO Oltcrior, providencia cp: poderl, por nc..'ellidedc elo 
aerriço e a critéio do Juiz Prcaidate, aer aubatituf.la pela mera 
del~lo OCOTCI do pertinlncia da lU, hipót.Cie em cp: cieftrl a 
Secretaria providcnci ..... prévia dillribuiÇio aoa Julzer, 

m -teilln c1o cxpediert.e; 

N • procenoa adminiatntivor, 
V • diiCUIIIo c 90UÇI<> doa fcit.oa 

judiciaia e proclamaçlo do acu reaultado pelo Prcai&:nte; 
VI • lcilln de Acórdloa e He~oluçOea. 
Art. 44 • A diiCI.WIIo c decillo elos 

procCIIOI judicitrioa conatartea da pa1t1 proc<:3M'-ac· ' na 
ordem a cp: ac refere o ll'tigo 3,. 

Pri.,..Co 6nico • Por c:cnrcniencio elo 
IOTviço e a juizo elo Tn'blmt, poderl acr'modificlclt a ordem 
eobrbclcciclt 

. . Art. 4' • h ltal du acnJca, lm-adaa 
em hvro própio, onde ac rcamirt com ciii'CZII tudo o que nclu 
houver ocomclo, .. ordem eruncnda no ll'tigo 44 terlo 
-u.du pelo Prc.idcrtc, membroa do Tribmal c ~ 
Regional e aubacritu pelo Sccretirio de ICIIIo. 

Arl 46 • A ICHIO dcatinodo 
cornernonçõea ou rcccpçlo a penoM cmincrtea 'ICnlaolcnc. 

cAPtroLom 
DO PREP.&RO J: .JULG.Ualn'O DOS Rli'08 . 

OCIIO; 

v-~ ordan ele prillo ou eollan; 
VI • ;w.r • clooilll"riu e c. 

incidatea, cuja aoluçlo DI<> pertença 80 Tnlu!ll; 
· . vn • índeferir ~ • 

rm.6ea criminaia: 
a) ~ for iDe~ o Tnlulll 

ou o ~elo for rciUnçlo ele cúro, ..no • fmcltclo em~ 
pro'flr, 

b) ~ o pedido ettlwr 
ioalficierumeme inrlllrulclo e for ior:ocwUeate ao a.- ela 
juatiço a req.Uiçto 00. .-OricinU; 

vrn • clelmninlr • ~ 
ncccatri• • iolllruçlo elo pedido ele rmdo crimiml. 111! 

ftrific.- cp: lllo foi imlnllclo por mctito alheio 80 ~ 
IX • mnllr ouoir o Miniatéio Pílblico, 

quDio dcn 1\.ncicnar no feito; 
X· dmeter 10 Tn'blmt o rccebimcdo 

ou rejeiçlo da cleB'Incia nu aç0ea criminaia ele .. ~ 
origiotria; 

XI • propor 80 Tribmal o arquiwrDedo 
de procCieO clt ori&in'ria corq>etlncia dclll.e, ae a ~ ou 
defcn pmia elo acuado, 001 ~ ém que for ~ 
CCrlftllCer da ~ü da ocuaaçlo; ........._ 

xn · .,...,.;,.. a fqaJidedc c1t prido 
!lllfl..,..u; 

xm • conceder e art.itnr fiança. ou 
clencp-la; 

XN • decretar peido preftdiora; 
XV • decidir aobre 1 proô.Jçlo de prova 

ou a realizaçio de dili~ia; 
XVI • lev• o proceno l mesa p.-o 

julgamento de incident.es poi ele ou pel01 porta IUICitadu; 
xvn • conceder ou nlo medida liminar 

em ll*ldadoa de lejp.nnÇt; 

xvm · decret.-, noa IJlllldadoa de 
acpnnça, a pertiT4>Çio ou a cacilcicltcle clt medida limilw, a: 
offido ou a rcqucrime:tto elo Minilllbio Pílblico, noa cuoa 
previatos em lei; 

xrx - acrrut.ir _,.aterte 1101 proc.;.,. 
criminait de ~ia do Tribmal; . 

XX· realizar tudo o cp: for ~o 
10 prep.-o doa proccsaoa; 

XXI • cxcCibr ou fazer CXCC1àr 01 
deciaõea profcridaa pelo Tri • . 

Pari.,..Co (lnico • D• dcciaõea elo 
relator cabert AfiWo Regimertat p.-o o Tritu.t, no prazo ele 03 
(tm)di01. 

Art. 48 • O julp-ncmo doa feitoa, 
cxccçlo feita 101 rcc\rlos criminaia c de cxpediÇio de diploma, 
f .. •JC•' ICII'I rmdo, podendo, ..vetamo, deJea pedir yUt, 
~lcp:r juiz, IÚ I ICIIIO aquirie. 
. Nt. 49 • O juiz relator t.eri 08 (oito) 

diu pn eatudlr o feito, salvo motivo juatificadO ou ae cúro 
prazo for previ ato em lei. 

Pari.,..Co (lnico : TI"'Uldo-ac ele 
reano cortra a cxpediçto de diploma, 01 .ao. 1ma tez 
devolvido• pelo relator, oerto concl11101 ao juiz ~llo, .. 
ordem decrcacerte de lltiauidedc, como rcviaor, o ~ cieftrl 
devol~·loa em 04 (cpiro) diu (C6diaoEl~. ort. 271, § 1"). 

Art. SO • Feito o lft&lo e conclulclo o 
rei&Orio, u parte~ poderlo procllzir ll.llt.eràÇio oral cb.u 10 
(dez) II'IÍIWll (C6digo Eleitonl, ort. 272). 
. Pri.,..Co (lnico • Quando 11e 1nt1r ele 
Julpmemo de rcc\riOI contra cxpediçlo ele diploma e açto de 
lft1lU&1lOÇio de rnandlto, cada ptrte t.eri 20 (virte) II'IÍIWll p.-o 
lllltC!Uçlo oral (C6digo Eleitonl,lrt 272, pri.,..Co (lnico). 

Art. 31 • Apól 01 IUI!.eiQçõea onia 
produzidaa pclu pwt.ea, ~ da palnra o ProCindor Regional. 

Nt. 52 • Prclltadoa pelo relator oo 
ucl~unemoa aolicitacloa pelos ewoa juiza, IIUlciari o 
Prca•date 1 diiCI.Wolo na fonna cloall'tigoa aetplirtea. 

. Art. S3 • Nlo poderl o juiz Cal .. aen 
prévia concelllo da palnra pelo Prcaidate, nem mlia ele ~ 
vczca •obre o IIJlrto em diiCUIIIo, sai90 ae for p.-o pedir alpn 
e~clncunemo; nem ~ ~ Htivor fallllclo, aenllo 
depoia de aolicitar e obterpenniado p.-o o fazer. 

Plri.,..Co (lnico • A rqra previiU no 
captt deite artigo 1plica-ae h itúrvençOea do Proctndor 
Regional Elcitonl. 

Nt. ,. • l!nci!!Tida a diactato o 
Prcaiderte tomri 01 vot.oa, em primeiro lugar, do relator ~. a 
lctJ.IIf, doa demaia membroa elo :Dibulal, na ordem ele 
prccedblcia regimetul. 
. Pri.,..Co (lnico • Se, iniciado o 
julp-ncmo, for ll.WCitada oielmo preliminar, ICii facultaclo 10 
Proctndor Regional proomci.-- aobre a~ 

Nt. $S • AI deciaoea, cuju ~ 
aerto lançada~ em pU.a pelo Prcoiclerte, oerto tomadu por 
maioria ele vct.oa. 

Nt. $6 • Depoia de IIUlciado o 
reaultado, nlo maia poderl o j~ rnodific.- acu voto. · 

. . Art. $7 • Oa ocórc1101 rcapecti'fOa leTio 
rcdisrdos pelo relator, sal"' ae for teneiclo ou nlo eati..,.. em 
txercfclo, cuo em cp: o Prc.idate deai .... p.-o ll'lli·lo o juiz 
prolll.or elo primeiro voto ftnCedor. . 

§ t• · O ocórdlo ..n publicado, o mail 
tn.., denlro de os (cinco) diu, ..no o prm.to no ort.ll § r 
da Lei ~!........toro" 64, ele 18.0S.90. • 

§r · AI dcciaõea aerto uainadu pelo 
Prcaidate, pelo Relll.or e pelo Proctndor Rtaioool Eleitonl. 
Jot:> pé elo aoórdlo, IRei dto • .inlàna. conatdo 01 nomea .to. 
Julz.ea que torrw.n pwt.e elo julp-ncmo. AI deciaõea tomadu 
llOI procCIIOI ockninilllnti901 IOTIO -inodu lomtiU pelo 
<Prcaidate. 

. . . . Art. '8 • Noa procc1101 em cp: for 
~~ rcftllo, 1\.nciom-6 como rmoor o juiz imcdillo em 
lli.itllí~ 10 relator. Em relaÇio 10 juiz maia oooo, 1\.nciom-6 
como rmoor o juiz maia odieo. obeena<la a precedeocia 
rqimedal. 

Port.,..co ClnicÕ • Nu rabo ou 
~ clorm.or, oturi orapeáÍoo~ 

• Art. 59 • Jot:> relator t.be a rcd.çJo clt 
emata elo julpclo, cp: cieftrl preceder l decillo por ele lmada. 

. . . Art. 60 · h clecitõea oerto rcgiJindu 
em lmoc próp'í01, pubhcondo-ae u rcopecti- conch.Oea no 
Orato oficial. . 
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· 'l'fi1J:Lo v 
DOPRO~SONOEruB~ 

CAPÍTULO! . 

. DA DECLARAÇÃO DE INCO!IS'ffiUCIONALIDADE 

Art. 61 - Quando do julgamento de 
qualquer proceno ~e verificar que é imprescindlvel decidir sobre 
a constitucionalidade de lei ou de alo do Poda Público, 
concemertes l matma eleitoral, o Tribunal, por proposta de seus 
julus, ou a ~erimento do Proorador Regional, depois de 
findo o rellll.ório, IUSpenderâ o julgamento pan1 deliberar na 
sesslo segllinte sobre a matma como preliminar, olNido o 
Proarador Regional quando for o cuo. 

Parágrafo único - Na sesslo seguinte 
sem a preliminar de inconstitucionalidade submetida a julgamento 
e, consoante a solução adotada, decidir-se-é. sobre o caso 
concreto. 

Art. 62 . Só pelo voto da maioria 
absoluta dos seus membros poderá o Tribunal declorar a 
inconstitucionalidade de lei ou de ato nOITIUitivo do Poder 
Pílblico. 

CAPÍTULO li 
DAS AÇOES PENAIS 

SEÇÃO I 
DA IN!ITRUÇÃ.O 

Art. 63- Nos processos por delitos 
eleitorais da compet!ncia originiria do Tnl>unsl a denúncia será 
dirigida ao ~sidenle, sendo diEiribufda na forma de&te 
Regimento. 

. Art. 64 - Se o acusadô estiver em lugar 
. conhecido, determinará o relator a ruo notificaÇllo para, no prazo 

de ~ dias, apresentar reoposta escrita (Lei rf 8.038, de 
. 28.0S.90, art. 4"). 

§ 1" - A notificaçlo, acompanhada de 
cópias de denúncia e doa documentos que· ·a 1nstrufretn, será 
'encaminhada ao acusado por intermédio da autoridade judicié.ria 
·competente. 

§ 2" - Pode o acusado instruir a 
resposta com documentos. justificações ou outro• elementos de 
prova. 

§ 3° - Se, com a resposta, forem 
spresentadoa novos documentos, sará intimada a parte contrária 
pan~sobre eles se manifestar, no prazo de S (cinco) dias (Lei n° 
·8.038/90, art. S0

). 

Art. 6S - Se a defesa do acusado 
convencer o relator da improcedblda da acusaçlo, este proporá 
ao Pleno do Tribunal o arquivamento do processo. 

M. 66 - Se o relator nlo se convencer 
·da improcedb!cia da acusaçAo ou a ruo proposta for recusada pela 

• maioria, proceder-se-A à instruÇllo do processo, com o prévio 
recebimento da dcnún<:ia também pelo Pleno do Tribunal. 

Parágrafo único - No:i processos 
r<~-úsdoa no presente capitulo pod<rá funciOnar a asrist.éncia ~ 
r \.açlo noo termos do Código·de Processo Penal. 

Art. õ1 . ~igJ!lri o relator dia e hora 
para o irúm>gatório, determinândo a citaÇllo do réu e a intimaÇllo 
do Procurador-Regional (Lei rf' 8.038190, art. 7"). 

Art. 68 -A defesa pod.ri, logo após o 
~gatório, ou no pruo de cinco dias, oferecer alegações 
escritas, am>lar telltemunhas e protestar por outros meios de 
provas em direito admitidos (Lei rf' 8.038/90, art. 8" ) . 

Art. 69 - Se o réu nlo conatituir 
advogado, nem indicar no interrogatório, o relator nomear-llit;-â 
defenoor, contando da intimaçAo deste o prazo previsto no artigo 
anterior. 

Art. 70 - NAo comparecendo o réu sem 
nativo justificado, no dia e hora de•illJlltdos, seré. decretada a sua 
revelia e o prazo psra defesa sará concedido ao defenoor 
conatii!J!do ou nomeado. 

Art. 71 - Apresentada ou nlo a defesa, 
proceder-se-á à inquiriÇllo das testemunhss era número previsto 
no rito processual pmal ordinArio, inquiridas as da acusaçlo em 
primeiro lugar, na o se compreendendo nesse número as que nlo 
pre.o1J1rem compromiuo.e as referidas. 

Art. 12 - !\s. testemunhas de acusaÇllo 
scr11o OU9idas dentro do prazo de 20 (vinte) dias, quando o réu 
estiver preao, e de 40 (~)dias, quando solto: 

Parágrafo único - Esses pn1Z0$ 

começarto a comr depois de tando o ~inqllidio da defesa prévia 
eu, se tiver havido desistêlcia, da data do interrogatório ou do dia 
em <pJI! deveria ter aido realizado (Lei rf' 8.038/90, art. 8"). 

· Art. 73 - Sempre que o relator concluir 
a imlruçlo fora do jnzo, con.signri nos autos os motivos da 
demora 

Parágrafo único A demora 
determinada por doença do réu ou do defenaor, ou por motivo de 
força maior, nAo aenl comput•da ms prnzoo fixados no artigo 
anterior. No caso de enfermidade do defenaor, sem ele 
oubstii!J!do defanitivamenle ou sÓ para a realizaÇllo do ato . 

· Art., 74 - As partes poderio desistir do 
depoimento de qualquer das testemunhas arroladas, se 
cOnsiderarem suficient.ea as provas que hajam sido produzidas. 
MBnifestada a deaillincia, o relator homologará o pedido, salvo 
se em.ender conveoiente ouvi-la como testerronha do ju!zo (CPP, 
srt. 209). . 

Art. 1S - Prosseguir-se-li nos demais 
t.em\01 do proceoso se as ~ nlo forem encotú'adss e a 
pmte que as arrolou n!o indicar, dentro de três dias, outras em 
IUblltitui,lo. ' 

M.. 76 • O relator, quando julgar 
~~e .. lrio, rode1l ~.nir oulras tellle!nlnhas, além das indicadas. 
pcl13 partes, hem cemo as referidas. 

· · Art. 77 - O relator OllViN pesaoalmente 
zc teJt.enUnhas 011 determinará, por carb de ordem; a sua 
v,)diêoda pelo 'Juic E\t itorsl da Zona correspondente ao local da 
r !oi<l!r.cia C:.quelas. 

Art. 78 - Caber.\ recurso, no prazo de 
cinco -!ias, 11:m efeito llllpenoivo, para o Pleno do Tribunal, na 
fetm~~ deste Regimento, de delpacho d:uelmr cp!: 

a) conceder ou denegar tillnÇll; 
b) decretar a prislo preventiva, e; 

. c) recusaraproduç!o de qualquer prova 
ou a realizaçlo de qualquer diligblcia 

DIÁRIO OFICIAL 

... Art. 79 - A instruçAo obedecorl, no que 
ouber, ao procedimento .c'onun do Código de ProcessoPmal. 

§ I" - 'o relator podem delegar a 
realizaçlo do irterrcigatório ou de outro ato da imlruçAo. ao juiz 
ou membro do Tribunal com competência territorial no local de 
amprimento da carta de ordem 

§ 2" - Por expressa determinsçAo do 
relator, as intimações poderão ser feitas por carta registrada com 
aviso de recebimento . ' 

Art. 80 - Conclu!da a inquiriçAo de 
testemunhas,.. semo intimadas a acusaçAo e a defesa, pars 
c<querimento de diligencias no prazo de S (cinco) dias. 

Art. 81 - Realizadas as ·diligblcias, ou 
n!o sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator, serão 
intimadas a acusação e a defesa para, sucessivamente, 
apreoentarem, no prazo de IS (quinze) dias, alegações escritas. 

§ 1°- Será comum o prazo do acusador 
e do assistente, bem como o dos co-réus. 

§ 2° - Na ação penal de iniciativa 
privada, o Ministério Pílblico terá vista, por igual prazo, após as 
alegações das partes. 

§ 3° - O relator poderé., após as 
alegações escritas, determinar de oficio a realização de provas 
reputadas impreacindlveis para o julgamento da cirusa. 

SEÇÃO TI 
DO JULGAMENTO 

Art. 82 - Tenninada a instrução o 
relator, no prazo de I O (dez) dias, faré. relatório escrito, 
distribuindo-o a todoa os membros do Tribunal, e detenninanl a 
remeasa do proceoao ao revi1or. Este, depois de examiná-lo no 
mesmo prazo do relator, pedirA designação de dia para o 
julgamento. 

Art. 83 - Serlo intimadsa para 
julgamento as testerrnmhas cujos depoimentos o relator e as 
partes conoiderarem imprescindiveis. ' 

Art. 84 - Se alguma das partes dei= de 
comparecer, por motivo justificado, a sesdo será adiada. 

Art. 85 - Presen~s as partes, proceder
se-A ao relatório. Se algum dos juizes solicitar a leitura integral 
dos autos ou de parte deles, o relator ordenará seja ela efetuada 
pelo Secretário. 

Art. 86 • Feito o relatório, ., 
testemunhu que nlo tiverem sido dispensadsa pelas partes e pelo 
Tribunal, semo inquiridas, primeiro pelo relator, depois pelos 
juizes que o quiserem, e, fanalmente, pelas partes. 

Art. 87 -Feito o relatório, o Presidente 
dan\ s palavra "à acussçlo e à defesa, que terno, !!UCessivamente, 
nessa ordem, prazo de wna hora para sustentação oral, assegurado 
ao assistente um quarto do tempo da acusação (Lei rf 8.038190, 
srt. 12,I) 

Art. 88 - Encerrados os debates, o 
Tribunal proferirá o julgamento, podendo o Presidente limitar a 
presença no recinto às partes e aos seus advogados, ou somente a 
esteo, se o irteresse público o exigir (Lei n• 8.038/90, art. 12,11). 

CAPÍTULOm 
DO HABEAS CORPUS E DO HABEAS DATA 

Art. 89 - Dar-se-á habeas corpus 
sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, alguém sofrer ou 
ae achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, de que dependa o exerci cio dos direitos 
ou deveres eleitorais. 

Art 90 - No processo e julgamento de 
habe/23 corpus da compethlcia originé.ria do Tribunal, bem como 
nos de recursos das decisões dos juizes eleitorais (Art. 29, I. ·~. 
Código .Eleitoral), ob•ervar-se•â, no que llie for aplicável, o 
disposto np Código de Processo Penal. 

?anlgrafo único - O julgamento de 
habeas corpus independerá de publicação de pauta 

M.. 91 - No proc.ssamento do habeo:; 
data, aplica-se ao disposto neste Capitulo. 

CAPÍTULO IV 
DO MANDADO DE SEGURANÇA E DO MANDADO DE 

INJUNÇÃO 

Art. 92 - Para proteger direito liquido e 
certo, fundado na legislação eleitoral e não amparado por habeo:; 
corpus ou habeas data, conceder-se-á mandado de segurança 

Art. 93 - No processo e julgamento de 
mandado de segurança da compethlcia originária do Tribunal, 
bem como no• de recursos das deci~ões dos juizes eleitorais 
(Art. 29. I. •e•. Código Eleitoral ). obs..,.,.,....e-á no qne couber o 
legislaçAo proceasual comum 

· Art. 94 - No processamento do 
mandado de injunçlo, aplica-se o disposto nos artigos anteriores, 
deste Capitulo. 

CAPÍTULO V 
DA AÇÃO DEIMPUGNAÇA.O DE MANDATO 

Art 95 ·No processam~ desta ação 
aplicar-se-é o disposto na Lei Complemeru.or rf' 64, de 18 de 
maio de 1990. 

CAPÍTULO VI 
DA REVISÃO CRIMINAL 

Art. 96 • Nos tennoo da lei processual 
pmal, será admitidl) revitllo criminal dos processos pela p~\tica 
de crimes eleitorais ~ conexos, julgados pelo Tribunal ou pt los 
ju!zu eleitorais. 

Partgrafoúnico -A~opodem ror 
requerida pelo próprio réu ou p<r procurador com poderes 
especiaio, ou no caro de morte do riu, peJo côniuge, ascende11te. 
descendente ou irmAo. 

Art. 97 - O requerimento sem: 1 
diltribuldo a um relator e a um reviaor, devendo, se possivel, 
funcionar como relator um juiz que nlo tenha proferido decisao 
em qualquer fase do proceuo. 

§ 1° • O pedido de revislo serA 
inltrufdo com a certidAo de haver transitado em julgado a decirlo 
condenatória, e com as peças neceaaé.rias à comprovaçlo dos 
fatos Bl'gOidoa. · 

§ 2" • O relator poderá detenninar que 
se apen.oem ao pedido os autoa do processo revisando, se da! nlo 
advier dificuldade na execuçlo da sentença 

Art. 98 - O pedido de reviaAo poderá 
ser liminarmente indeferidO pelo relator, se insufic'ient.ement.e 
instruido, decido da qual cabem recurso legalmente previsto. · 

Parágrafo único • O relator apresenlaré. 
o recurao panjulgamento, mas nlo tomará parte na di acuado. · 

Art. 99 - Admitida a revisno, sem aberta· 
vista ao Procurador Regional pelo prazo de I O (dez) dias e, em 
sesuida, por igual prazo, o relator e o revisor estudamo · o 

.Processo, após o que será julgado. 

Panlgrafo únic~ • Após o relatório, o 
requerente poderá fazer sustentaçlo oral de suas razOes pelo 
prazo de 15 (quinze) minutos. 

Art. 100 - Procedente a revisto. seguir
se-á a imediata execuçAo do julgado. Se o procesoo revisando for 
anulado, será detenninsda sua renovação. 

CAPÍTULO Vil 
DOS REctJRSOS EM GERAL 

Art. 101 - Dos atos, resoluções, ou 
decisões dos Membros do Tribunal e dos Juizes ou Juntas 
Eleitorsis, caberá recurso pan1 o Tribunal. 

§ 1°- Sempre que a lei nao ftxar prazo 
especial, o recurao deverá ser interposto em 03 (trts) diaa da · 
publicação do ato, resoluçÍI.o ou decialo (Código Eleitoral; art. 
2S8), 

§ 2° - Nlo serlo admitidos recursóa 
contra a vot!çAo ou a apuraçao, se nlo tiver havido prctesto 
contra as iiTegularidades ou nulidades argüidas, perante, 
respectivamente, as mesas receptol'llll no ato da votaçlo ou as 
juntai eleitorais ao ensejo d?. apuraçlo (Código Eleitoral, arts. 
149e 171). 

§ 3° - SAo preclusivos os prazos psra 
interposiçAo de recursos, salvo quando nestes se discutir matéria 
constitucional (Código Eleitoral, art. 259). 

Art. 1 02- No Tribunal nenluJrna relaçlr 
escrita ou nenlwm documento podem ser oferecido por qualque 
das partes, salvo o disposto no artigo 270 do Código Eleitora. 
(Lei n° 4.961166, art. H) e artigo 73, paré.grafo único deste 
Regimento. 

Art. 1 03 - O recurso independeré. de 
termo e sem interposto por petiçao devidamente fundamenlada, 
dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se assim entender o 
recorrente, de novos documentos (Código Eleitoral, art. 266). 

Parágrafo único - Se o reco<reiU se 
reportar à coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237 
do Código Eleitoral, ou emprego de processo de propaganda ou 
captaçao de sufrigios vedado por lei, dependentes de prova a ser 
determinoda pelo Tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a elas 
conwcentea (Lei n° 4.961/66, art. 2S7). 

M.. I 04 - Os recUI'llos eleitorais nao 
terlo efeito suspensivo, salvo no caso do art. 27S, § 4°, do 
Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 2S7). 

Panlgrafo único - A execuçlo de 
qualquer ac6rdAo oerá feita imediatamente através de 
conumicaçAo por oficio, telegrama, ou em casos especiais, a 
critério do Presidente, através de cópia do acórdAo (Código 
Eleitoral; art. 257, parágrafo único). 

Art. 1 OS - Os recursos serlo 
·distribui dos a um relotor, em 24 (vinte e quatro) honlll, pela 
ordem rigorosa da antiguidade dos respectivo• membros, esta 
última exigÕJ'.cia, sob pena de nulidade de qualquer ato ou decislo 
do relator ou do Tribunal. 

§ 1° - Feita a distribuição, a Secretaria 
do Tribunal abrirA vista dos autos à Procuradoria Regional, que 
deveré. emitir parecer no pruo de OS (cinco) dias (Código 
Eleitoral, art. 269, § t•). 

§ z• - Se a Procuradoria nlo emitir 
parecer no prazo fcimdo, poderá a parte interessada requerer a 
inclusa o do processo na pauta, devendo o Procurador, nesse caso, 
proferir parecer oral na assentada do julgamento (Código 
Eleitoral, art. 269, § 2°). 

Art. 1 06 - Se o recurso versar sobn 
coaçlo, fraude, uso de mei~s de que trata o artigo 237 do Código 
'Eleitoral, ou emprego de processo de propaganda ou captação de 
sufrigios vedado por lei, dependente de prova indicada pelas 
partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o · relator 
no Tribuno\ rlefl!ri .l o-~ em 'lA (vinte e quatro) h= da con.clu•Ao, 
se for o caso, realizando-se ela no prazo improrrogável· de OS 
(cinco) dias (Lei rf' 4.961, de 04.05.66, art. 55), 

§ 1° - Admitir-se-Ao como meios de 
prova para a apreciação pelo Tribunal, as justificações e '"' 
per!cias processuais perante o juiz eleitoral da zona, com citaçao 
dos partidos que concorrem ao pleito e do represenlllnte do 
Ministério .!>Jblico (Lei n° 4.961/66, art. 55, § !"). 

§ 2° - Indeferida a prova pelo Relator, 
serlo os autos, a requerimento do interessado, nas 24 (vinte e 
quatro) horu seguintes, apresentados à primeira sess~o de 
Tribunal, que deliberará a respeito (Lei n• 4.961/66, art. 55,§ 2°). 

· § 3° - Protocoladas as diligblcias 
probatóriar, ou com a juntada das justificações ou diligblcias, a 
Secretaria do Tr:bunal abrirA vista dos autos, por 24 (vinte e 
quatro) horas, sucessivamente, ao rec~e e ao recorrido, para 
manifestarem-se sobre os documentos acostados (Lei rf' 
4.961166, art. ss. § 3°). 

§ 4° - F'mdo o prazo acima, serlo os 
IU.Itos conclusos ao relator (Lei rf' 4.961166, art. SS, § 4"). 

Art. 107 - Os recursos parciais, dentre 
os quaio nlo se incluem os que nnarem matéria referme ao 
regio:troc!e=didatoo ~pn.o~-~ 
6 medida que derem entrada na Secre!llris (Código Eleitonil, art. 
261). 

Parágrafo único - Havendo doi• ou . 
maia recursos parciaio de un1 meamo munic!pio ~u oe ·todos, 
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iDcluaiw 01 ele dipiCXII8Çio, jl eltiwrem no Tribunal, 1~0 el01 · 
ju1ploe IUCSiiVIII>f!lte, an ..,. ou maio o0116eo (Código 
Eleitonl, lrt. 261. f 1"). 

M. I 08 • o relotor cleoolftri OI Doi 
l Se<reWia no pnm itqlrorropft! ele 08 (oito) dia pra, 1111 24 
(vitt.e e !ptrn) hora ~ oer o caoo iDcluldo na _púa ele 
julpmemo (Códi&ó Eleitonl, lrt. 271). 

§ I" • Tnl.mdo-oe ele reo.no CCllllra • 
oopediçlo ele diploma&, 011W>e, ..,. ftZ cleoolvidoo pelo relator, 
~o coocluooo ao juiz imedioto em trtiplidacle, como r-erucr, o 
~ cleftri clevolvf-l01 em 04 (~)dia (Código Eleitoral, 
lrt. 271, f 1°). 

§ 2" - ,.. paWI ~o orpnizadu 
obeclecendo-oe rigoroownerte a ordem da clevoluçlo doa 
proceo101 l Se<reWia pelo relotor ou ~1or, reoaalvadu u 
preferfnc:ia clet.erminada por eot.e Resifnerto (Código Eleitoral, 
lrt. 271,§ 2"). 

M. I 09 • O acórdlo, devidamente 
111inado, oer6 publicado, nlendo como tAl a inrerçlo de IU8 

coocludo no órglo oficial (Código Eleitoral, art. 274). 
§ 1• ·Se o órglo oficial nlo publicar o 

IC6rdlo no pnm ele 03 (Ir&) dia, a parteo serlo intimadas 
peuoalmort.e e, ae nlo forem enccnlndaa no pn210 ele 48 
( quarorta e oito) hora, a irtimaçlo se fri por editAl afucado no 
Tnlulal no local ele cotbme (Código Eleitoral,ort. 274, § 1"). 

§ 2" • O ditpolto no priarafo arUrior 
oplicor-se-l a t.odoo 01 caaoc ele citaçlo ou irtirnaçlo (Código 
Eleitonl, lrt. 274, f 2"). 

M. li o • o. reC\riOI adminillnl.i901 
serlo Í1UrpOitOI no pn210 ele I O (dez) diu e proc01aados na 
forma doo reC\riOI eleit<lni., fi.Klcionllldo como relotor o Vice
Presiderlle, ficando o Presiclerte oem dire1to a 90to. 

CAPÍTULO VIU 
DOSXMBARGOSDEDECLARAÇÃO 

Art. 111 Slo a<hliuíveia 
<mbargol de cleclnçlo (Código Eleitoral, art. 275, I e ll ): 

I · ~ houver no acórdlo 
obocuidode, ~da ou contndiçlo; 

n. quando for omitido ponto sobre o 
<pJ&l devia pt"'O''..lCiar·ae o Tribunal. 

§ 1° • Oo embargos serlo opostos no 
pn210 de 03 (trio) diu contados da data da publicaçlo do acórdlo, 
= petiçlo dirigida ao relator, na qual oerl indicado o ponto 
oboctrc, ckJvidoao, coruadit.6rio ou omiuo (Código Eleitoral, 
lrt. 275, § 1°). 

§ 2" • O relator port oa embargos em 
men para julgamerto, na primeira 1e11lo seguinte, proferindo o 
1<11 90t.o (Código Eleitoral, art. 275, § 2"). 

§ 3" - Venc1do o relator. outro será 
clelipdo para liWI!' o ac6rdlo (Código Eleitoral, art. 275, § 3"). 

§ 4• • O. embargos ele cleclaraçlo 
suopendem o pn210 para 1 irteq>oaiçlo ele oW'ol rea.nos, salvo 
oe maruf~ protelatórioo e uoim declarados na decislo 
que 01 reJeitar (C6di'!O Eleitoral,lrt. 275, § 4"). 

CAP1TuLOIX 
DOS RECURSOS PARA O TIUBUNAL SUPERIOR 

ILDTORAL 

Art. 112 • .N deciaoea do Tribunal tio 
terminativas, 1alvo 01 caso1 le@).lintel, em que cabe recuno paFa o 
Tribunal Superior (Código Eleitoral, art. 276, I ell): 

I - erpeci ai : 
a) quando forem proferidas contrs 

"'!'"'118 dispooiçlo ele lei; 
b) "'""do ocorrer divergblcia na 

irterpretaçlo ele lei, erare doia ou maio tribmai1 eleitorais; 
n · ord.in1rio: 
a) ~ versarem sobre 

ineleg1b1lidode ou oopediçlo ele diplomas nu eleições federais e 
estadlalr, 

b) ~ denegarem habeas cNpus ou 
nialdado de oegunnço. 

f 1• • ~ele 03 (tr!t) dias o pn210 para 
irúrpo.içto ele reono, corudo da publicaçto da decisio nos 
caoo do ra:un.ro I. letra 'a' e 'b' e n. ldra •a•, primeira parte, e 
le!ra 'b' , e, da -o ele diplomoç.lo, no cao do ra:un.ro n, letra 
'o', 61tima porte (Código Eleitoral, art. 276, § 1°). 

§ 2" • Saqre que o Tnlulal detftminar 
a realizaçlo ele 110011 eleiçOoo, o pn210 para irúrpotiçlo doo 
reanoo, no cao do r1Jma-o n. ldra 'a', coràr-re-i da sOISio 
em que. feita a ap<nçto da aeçO.. renovadu, for proclamado o 
.-..ultado da eleiçOel ....,ltl'l'lti'IÚIU (Código Eleitoral, art. 276, 
§ 2"). 

Art. 113 • lrUrpott.o o reono 
ordináno coma clecillo do Tribwal, o Presiclerte poderá, na 
própria petiçlo, mandar obrir viota ao recorrido, pn que, no 
mesmo prazo, ofereça as lllll nzõet (Código Eleitoral, art. 277). 

Priarafo único • JurUdu as nzõet do 
recorrido, aerlo 01111.to1 remetidoo ao Tn'bmo.J Superior (Código 
Eleitoral, art. 277,prignfoúnico). 

M. 114 • ~ recuno oopecial 
cam clecido do Tribwal, a petiçlo aerl j~BQ ~ 48 
(~ e oito) hora oep.únteo e 01 IWll coocluaoo ao 
Presiclerte c1e0ro e1e 24 c.uu e fPD'O) ~~ora. 

. § 1° - o Presiclerte, dercro ele 48 
(~e oito) bano do recebimmo doo IWll coocJuooo, 
proferiri despacho lindomertado, dnitiodo ou nlo o reono 
(CMgo Eleitoral,lrt. 278, § 1"). 

§ 2" • Mnitido o reano, sert aberta 
tiata doe Doi ao recorrido ~ que, DO mesmo pn210, opreseiU 

• IUIII"l:ZZIe. (C6di80 Eleitonl.. ort. 278, § 2"). . . 
. · § 3" • Em aquida, serlo 01 Doi 

coocluooo ao Presiderte que rnandri l"ttlle!!·l01 ao Tn'bmal 
~ ... (Código Eleitoral,ort. 278, § 3"). 

J.rt li 5 • Deoepdo O l'tCII'IIO eopecial, 
? ~ pocleri irurpor, dercro ele 03 (Ir&) dia, ......, .ele 
IDIIr\mcmo (Código Eleitoral,lrt. 279). 

f , •• o ......, ele inotnmert.o ..... 
Ídapooto por petiçlo que cortai (Código Eleit.onl, wt. 279, § 
1"): 

I· a ellpOiiçlo do foto e do direito; 
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n • a nziln do pedido ele rd'orma da 
clecido; 

m ·a indicaçto da peça do proceao. 
"""denm~<rtruladada. 

f 2" • Serto obrip'.oriorneJte 
trulededao a decido recorrida e a c:ertidlo da imimaçl.o (Código
Eleitoral,lrt. 279, § 2"). 

f 3" • Deferida a foniWçlo do aamo. 
~ ittimado o recorrido, "'"- no pnm ele 03 (tr!f) dia, 
apresemar u NU l"l:ZZIe. e indic.- u peça doo 0o1 que serlo 
t.mben tru)ededao (Código Eleitoral, lrl 279, § 3"). 

f 4" • Conclulda a .fonnaç&o do 
inltnmemo, o Presiderte do Tn'bmal detertninlli a nmena dos 
lUtos ao Tribwal Superior, podendo, linda, ordenar a ednçlo e a 
j\l'ltada de peçu nlo indicadu pelu partes (C6digo Eleit.onl, art. 
279, §4"). 

f s• • o Presiclerte do Tribunal nlo 
podenl negar oe~ ao 113JT10, ainda que irurporto fora do 
pn210 legal (Código Eleitoral, wt. 279, § 5"). 

M. 116 • Noo rectr101 aitninai1, 
quando nlo for unlnime a decillo doofovorlvel ao rW, poderto 
..,. opottoo embqoo infringerUa no pn210 ele lO (d2) diu da 
publicaçlo do acórdlo (Lei rf' 1.720-B, ele 03/I .I/1.9:S2). 

§ I" • Opootoa 01 embargo• e 
diotribuldo o proce110 a oW'o juiz que nlo o relator do lcordlo 
<mborgado, ir& o os Doi ao Proandor Regional, 1*:1 parecer e, 
em aquida, ao relotor, que 01 devolftri l s.a.un, no pn210 

~•elck :>S(oito)dia. 
§ 2" • Uml ftZ clevolvidoo pelo relator, 

serto concluooo ao juiz imedioto em trtiplidade, como ~aor. o 
~OI reotituili em 04 (~) diu. 

CAPÍTULO X 
DOS RECURSOS DE DECISÃO DO PRESIDJ:N"J'E E DO 

RELATOR 

M. 117 - A parte que oe coosiderar 
prejudicada por despacho do Preoiclerte ou do Relator, podenl 
requerer que se apreaentem 01 autol em men para ser a decislo 
confumada ou alterada. 

§ 1• • Só oerl a<hlitido o recuno 
regimental ~.para o cuo, nlo haja reano previsto em lei. 

§ 2" • O pn210 para 1 interpot içlo deu e 
recuno serl ele 03 (trh) diu, corudot da publicaçlo ou da 
intimaçlo do despacho. 

Art. 118 • Ápr<ICitldl a potiçlo com 
01 1\ndarnertot do pedido, o Presiderte ou o Relotor, te martiver 
o despacho recorrido, rnandri jlrtá·la aos IWll para a 
pesiiiJIIÇio de dia, e na 1<1110 rellln o feito, lm>mdo parte do 
iulpnc:rto. 

Prignfo único • .N JArtes e o 
Miniot.mo Público disporlo de 1S (~) nuttm para 
lllllentarcm OA!merte IUU nz0et. 

CAPtTuLoXl 
DA EXCEÇÃO DE SUSPDÇÃO OU IMPEDD«NTT 

Art. 119 • N01 CUOI JftVÍJt.ol na lei 
proce11ual civil ou por moti90 ele pa-cialidade portidlJia, qualquer 
itteresaado podenl qQir I llllpeiçlo ou impedimento doo 
membros do Tribll'lal, do Proctrador Regional, doa ftmeionlrioo 
da Secretario, doo ju!zea e eocriv6<• eleitoni1 e maiu u pe,.ou 
mencionadaa noo itena I a IV e pri!JÜoa I" e z• do n· 283 do 
Código Eleit.orL (Código Eleitoral, art. 28, § 2°). 

Pn!JÜo único - Seri ilegftima a 
suspeiçlo quando o excipiente a provocar ou, depoi1 ele 
manifellada a ca~~~, praticar oto que ~ aceitaçlo do 
argQido (Ui rf' 4.961, de 04.05.1966, art. 9"). 

Art. 120 • A cxceçlo ele IUSpeiçlo ou 
impedimento de qualquer doo membros do Tnlulal, ou do 
ProCindor Regional, ou do Diretor-Geral da Secretaria deverl 
ler opoota no pn210 ele OS (cinco) diu, a cortar da diltribuiçlo. 
Quarto 001 O<ÚOI fln:ionlri01 da Secretcia, O pn210 oerl de 48 
( quon:rU e oito) hora, corUdu da ... iJUrrençlo m feito. 

Priarafo único • Invoa:'ldo motivo 
superveniente, o irtereaado podcr6 opor a aceçto depoiJ dos 
pn2101 fixadoo D<lle litigo. 

Art. 121 • A llllpeiçlo cleftri oer 
declJzi.da = petiçlo findamertada, dirigida ao Presiderlle, 
cortendo os fatos que a moti..wn e ~ .., for o caao, 
de doc:unertoo e rol de teotemri1u. 

Art. 122 • o Presidente de tenninanl • 
lltuaçto e a conclualo do ~ 10 relotor «> proceoao, 
oalvo se eot.e for o IIUipeito, cuo em que lerl diotribuldo ao juiz 
imedilla'nate aeguinte na ordem ele atiplidade. 

Art. I 23 • Lógo que receber 01 autos da 
exceçlo, o relator determinari que, em 03 (trio) diu, se 
proran::ie o excepto. 

Art. 124 • Se o excepto reconhecer a 
1 suo ~U~p<içlo, o relotor mondari que 01 altos voltem ao 

Presidente, que t.omri u providencia coooeqaenteo, 
diotribuindo o feito medi.U corq>ennçlo, se o IUJptito for o 
primitivo relotor. 

Priarafo unico • Se o 1Lrpeitado ou 
~di do tiver o ido o ProCindor Regional ou alw.rn foocionlrio 
.la Se<reWia, o PreoiclerU providenciri para que p11ne a servir 
00 feito o respecti-oo oubstitw> legal. 

Art. I 25 - DeiDodo o excepto ele 
respoocler ou rapond<nclo aan reconbecer a llllpeiç.lo, o relotor 
ll"ccennri o~ iniPrindo a~ ..-olulao e levri 
» Doi l meoa ~ julprnaio na primcir. -o. nele nlo 
l.o<rwldo porte o memlro do TnÕWlal que tiver oido alvo da 
cxceçlo. 

Art. 116 • Se o juiz ,....._lo tiver sido 
o Pres1clerte, 1 petiçlo ele aceçto lerl dirigi<1t ao Vice
Presidente, que proceclerl na conformidade clette cap tulo. 

Art. 127 - Salvo ~ o 1-.ruado for 
fum:ionlrio da Se<reWia, o julprnaio do feito ficarl ~ 
liA! a decitlo da cxceçlo. 

M. 118 - Qumdo o ~verbado ele 
llllpeita for \.IJJ juiz ou eacri-.to eleitoral, a reapectiva petiçlo 
oerl endereçada lquele, que a mondari ouar em oeparado e iart 
oubir 10 Tribooal, com 01 docl.medos que a inllrulrem, e a 
respolta do argOido, no pnzo de 48 ( quon:rU e oito) 101'111. 

CAPtrm.o :xn 
DOS COl'IYLD'OS DE COliPK'l:bcu 

ht. 129 • o. canflit.oe ele ,..,.,..,.une;. 
em.. juiza ou Pào eleit.onio pocledo oer ~ por 
qualquer doe órgloo, pelo WiniJtbio Pablico, ou qualquer 
~. medillte requerimed.o diri&ido ., niuJII.. com 
indicaçto doo fCoo que cknm lupr ao PJ'<l :e !in"'' " 

M. 130 • Dilllibuldo o feito, o rd&<r. 
I · _orcleori imediMI!x!t!V que eejam 

oobl-eotados OI reopectivo. ~ oe podm> O caoflit.o; 
n • mulri ouvir, no pnzlO ele os 

(cinco) di-. 01 julzlea ou jln. eleit.onio em c:cntlito, oe alo 
bouverem cleclondo 01 rnotioos pel01 ~ oe julpn 
~ ou nlo, ou oe forem imuficitltes 01 
eocl.-ecimc:rtos ~ 

M. 131 • lnltruldo o~ ou 
findo o pn210 oem que ~~~~~ lido preúdae u infO!'IDIÇ6el 
oolicitada, o relotor rnandri ouvir o Proondor Regicoal 
Eleit.onl no pn210 de OS (cinco) diu. 

M. 132 • Colhida a mmif..uçto do 
ProCindor Regional Eleitonl, 01 Uol serlo caoclu8oo ao 
relator que. no pn210 ele O~ (cinco) diu, 01 opreoerUrt em mesa 
para julgamerto. 

CAPtTuLoxm 
DAS :l'LEiç0J:S 

M. 133 • o regiJiro ele t:IDdidotoa, • 
"f''HÇ(o da eleiçOoo, a procliiDiçlo e diplomoçlo doe eletto., 
com a ~ e reanoo cabfol-.ia, fir.oe.lo ele 8CXll'do 
com a legioliçlo eleit.onl vigaú e u ÍllltrUÇ6es do Tnlu.l 
~or Eleitoral. 

CAPtTuLo XIV 
DAS COlfSOLTAS, RtP....,""RI8~kN'""'rAç0D J: -

RJ:CI.üü.çOKS 

Art. 134.,.. COilllultao, ~ 
reclamaçOes, 111im como 01.tr01 poptis <pJe, a juizo do 
Preoiderte, denm 1er aubmetidoe ao Tribmal, aerlo remetidoo l 
Sec:ret.ia que, apelo regillro, ~o e diJtribuiçlo, iofonnri o 
que ~ em 1et11 uoeúamert.OI oo1re alllltbia ele lilo. 

Art. 135 • o- Trihmal ICIIDI!de 
comec.rl ele coooultao feitao em ta<, ooln IDIItbia ele ... 
~o, por atoridode pl)blia ou Diretório Regional ele 
Partido Polltico. · 

CAPtTuLoXV 
DOS PROCESSOS E RJ:C'URliOS CRIMJ!Ul8, CARIAS 

'IESlD4UNBÁ VDS J: RKSIAURAÇÃO DJ: AUI'OS 
ICCllU.VUDOS 

M. 136 • o proceao e julgamerto doe 
<::rimei eleit.onio e doe COIIU1I que lhe forem cooao., aJjo 
com.cimerto ~ ao tnlulal, ban como 01 ele reanoo e 
opelaçoes criminaiJ e artaa tatammhhm, rqer-se-lo pelao 
DOI1ll8l do Código Eleitoral e, ....,letiVIII>f!lte, pela do Código ele 
Proc0110 Penal e clernaia IIOI'IIlM proceauaio vi.,..-ta. 

Art. 137 • A rata.nçto doo IWll 
--.viados ou deotruldoo oer6 determinada pelo relotor ou 
medi.u requerimento. Em oe !ralando ele proceao findo, a 
restaraçto aeri ordenada pelo Presidert.e medi.U dillribuiçlo, 
sempre que poulvel, ao relotor originarilllllente daipdo. 

§ 1• ·h cópias ..urticu ou certidOes 
do processo 1<1'10 tidas corno origmais. 

§ 2" • Na falta de cópia ..urtica ou 
cerudlo do proceaso, o relotor prtpll'W'i o novo feito .U o porto 
de dever julp--oe .......-.elo o primeiro, obtemndo-se, DO que 
lhe for opliclvel, o disposto no Livro n, Capitulo VI, do Código 
de Processo Penal. 

§ 3" • Estando o processo m1 tamoo ele 
julpnerto, o relotor opreoerU-lo-6 em fDOII, fozmdo oucirta 
ellpOiiçlo doo doa relblndos e da prova em que oe baeia 1 

restaraçto. 
Art. 138 - Julp:la a rata.nçto, 01 

SUOI reapecti901 valerlo pelos onginaia. 
Priarafo único • Se. no ano da 

rntaraçlo, aporecerem 01 IWll originaio. D<lle cortiwri o 
proceno, ~-lhe 01 Doi ele rata.nçto. 

CAP1TuLO XVI 
DAS FINANÇAS E DA CO.NTABJLIDADJ: DOS PARIJDOS 

POLlnCOS 

Art. 139 • Afiacalizaçlo firon::eira e a 
verificaçto da CO<tlbilidade doo Partidoo Pollticoo f.-.oe-lo ele 
.,.,-do com a Lei Orglnica do. Partidoo PoiJticoo e norma 
baiDdu pelo Tn'booal ~or Eleitoral. 

'ltroLOVI 
CAPtTuLo Omco 

--
DO PROCJ:SSO ADMINIS'IRA'OVO 

Art. 140 • No proceao acDtioiotntivo 
~<:ednjuizeleitonl. o qual cunri com a sn:->ça do 
Proandor Regionol ou """ elelepdo, _. o .,... nolific.:lo 
da acuoaçio, 1 fim ele ..,......ar, oe cpoer, elef..., no pnm ele OS 
(ciDco)dia 

§ 1• • .l\pn:selbda ou mo a defesa, 
pnx:edet--' l incpriçlo da laf:cmd.o, incluoi-ve u 
indicadu pelo acuaado, liA! o Jálmero ele OS (cinco\ e as 
diliglncia que oe t.onwem oece~~Úla .,.... a elucidaçlo da 
...-dade. 

f 2" • Diodo pd' eocen-ado o proceao, 
o c~ mandart obrir • clefen o pnm ele os (cinco) dia, 
.,.... alepçO<s. indo depoiJ 01 ILIIol ao Proandor Regional que 
opinari em id6ltico pn210 • 

§ 3" • Em oeguida, o Corregedor Cri 
remena do proce110 ao tn'blr.al, ac'" ' ll'lllholdo do relatório. 

§ 4• • O 'l'ribwal, no cuo do ri' I. 
primein parte, do artigo 19 deste Regimerto, oe entender 
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uecenlria a ~ dê p-occao, deÓolveri ao Corregedor a 
reclllllliÇio apreaemadaeodrl o juizeleitanl, para aquele fim. 

. § ~ - No proceuo adminilllnltivo pira • 
lpnÇio de falta poe doi oaivtes e dcmaiJ fimciaoiriOJ ele 
zmaeleitonl, oboemr ... e-6 o dillpOIIo Delll.e•lltigo, salvo 'flUO 
aos JnZ01 de defea. e alegaçOel, .,.e fiCIIIl reduzidoo para Ó3 
(lrb) diu, e a ezig!ocia ele iitenmçlo do Proarador Rrgiooal 
que aeri faculi:Jitin. 

lÍI'ULOVII 
CAPÍltJLOÚMCO 

D.AS J'ÉRIAS 

Art. 141 -OI membros do Tribunal e o 
Procurador Regional gozdo de fbiu coletivas, DD'I perfocloa de · 
7. a 31 de janeiro, de 7. a 31 de julho. Os juizes de ~iro ~ 

Íl=rio de fl!rias éoletivaa ou individuais, CODfonne dispuser a lei 
(Lei Complementar ri' 3S, de 14103/79). 

lÍI'ULOVni 
CAPÍIULO ÚNICO 

D.AS DlEPOSlç0ltS GERAIS 

Art. 142- OI P3ZOl' mencionados neste 
Regimento contz..se-lo COIIÍorme u rqru éarmms de direito. 

Art. 143 - O. membros do Tn"blnal 
serlo gratificados por seado a que ~ admitindo-se, 
~ eate ~como falta~cada, u llllSlnciaa motivada pelas 
.midadet aiJnm,eB ao semço eleitanl, como W. recoohecidas 
pelo JuizPresidome. 

Art. 144- O Tribmal Regional EleiU>nl 
ler! o . tralllmed.o ele "E8régio Tribunal' . dando-se aos s eus 
membros e ao Procurador Rrgiooal, o de 'Excelência' . 

Art. 14S - O lhbunal Ul8l't o 
Diêp.o Oficial. do Estado do ~ para a dWulgaçlo das 
dectsOes, provliil<:[tos, atol, portsnas e noticias de maior 
ÍII!.ereUe eleitaal, podendo te- o seu órpo de clivul_.o 
~~ . ~ 

Art. 146 - o Tribmal teri llll 
Sea-etaria com limç6es definidas no respectivo regÍmeltO. 

. Art. 147 - Qual'Ff" 00. membros do 
Tribunal poderi propor, por escrito, a modificação ou a reforma 
~Regimento. 

· Parágrafo único - A proposta aeri 
dis~da em seado a que compan!çam tocJo. os membros, 
=dmmdo-•e 8p'DY3da ae obtiver maioria absohá de votos. 

Art. 148 - As ciliidas suscitadas na 
e:zealçlo deàe Regimed.o· serio ~adas e resolvidas pelo 
l'ribunal. . 

Art. 149 - Nos casoz omissos, std 
fcne subsidiAria ~ R.egimenlo o do Tnlmoal ., _ _.or Eleitoral . . ..,..,..... 

. Art. ISO - Em Regimento entrará em 
Ylgor na data da ma publicaçl~ 

Sela de Senões do lhbunal Regional 
FJeiloraldoAmapi,emMao!pi,aos 11 diasdeáil )996. 

(a)LUJZ CARLOS GOMES DOS SA..l'IIOS 

.JuhPrulcleD!a 

(a)DÔGLASXVANGn.ISr.A.RAMOS 

JulsVl.,..Presldmt. e CoJTOgo~r 

(a)MARCUSVINICIUS REIS BASTOS 

Juls 

(a)JO.ÃO BRATI1 

Juls 

(a)FRANCISCO SOUZADJ: OLIVEIRA 

Juls 

(a)ANI'ÓNIO CABRAL DE CASllW 

Juls 

(a)PAULO .AI.BKRrO DOS SANIOS 

Jull 

(a)JOÀO BOSCO .ARAúJO J'ONIESJÚNIOR 

Procurador Ragloal Eleltol'lll 

CORREGI!DORIA RI!CIONAL ELI!ITORAL 

PORTARIA !f" 001196 

O VICE-PRESIDENTE E 
CORRI!CEpOR DO TRIBUNAL RI!GIONAL ELEITORAL 
DOAMAPA,nousod.~~eslegais, 

ConsidtnDdo CJ roer.mtrs: servi~S 
prestados pela E.z-SerW!or.o Púbica no d.sompeoho de...., limÇ1Ses"" 
CorreJedoria ~ooal Ehloral do .Amopt. 

RESOLVI!: 
Art. I' • Elop- ROSÀ!ICELA MARIA 

Sfi!'TOS DA COSTA, E.z-A.s=«a do Curegedoria Regional 
Elo!oral do Amapê, pela de<ia!~o, clici&>cia e espirilo públicv tom 
f~ :~~~;1'~~ limç6., jumo a esta Regjooal. no periodo de 

Art 1' • Determinar que se oficie :1 
Secretaria Al~~Ws!ra'-i'n. ~ Tóbuoal, para proc<der às deYjdas 
lm01Uç6es"" :w-.l~ fim::ioaal da re&rida E.z.s..wJoro. 

Art 3' . Publique-<t, ~ • Clllllpl"2· 

í - ~ Tribunal d~ Justiça do Estado 
~- .... iiiiiiiÍiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiil 

DIÁRIO OACIAL 

EXTRATO DE CONTRATO PÚBLICO 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
-CONTRATO N"016196-TJAP 

PARTES DA AÇÃO CONTRAT\JAL:. 
-CONTRATANTE: lRIBUNAl DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ 
- · CONTRATADA: SlCAL-SOCIEDADE INDUST. E 
COMERCIAL DO AMAPÁ LIDA. 

OBJETO: . 
- O ~ Contrato .tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 
COMBUST1VEIS. 

VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 
- O presente Contrato terá a duração adstrita à vigência 
dos respectivos créditos OIÇarnentários (31/12196) ou até 
atingir os limites quantitativos definidos no anexo I, 
prevalecendo .a data do fato que primeiro ocorrer, exceto 
se ao termino do exe«:icio financeiro ainda houver saldo 
no estoque de combuslivel, caso em que o contrato será 
prorrogado mediante aditamento. 

VALOR, DOTAÇÃO E PAGAMENTO: 
- Os recursos para custeio das despesas decorrente: 
deste Contrato correriio à conta do Orçamento Próprio d< 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, com alocaçã< 
na Atividade sob o código 03.101.02.04.014.2.024 . 
Manutenção das Atividades Judiciárias, Semente de 

· Despesa 3120.00 - Material de Consumo, no valor global 
de Rs 31.842,40 (Trinta e um mil, oitocentos e quarenta e 
dois reais e quarenta centavos), a ser pago em parcela 
unica, conforme Nota de Empenho n• NE9600367, de 
03105196. 

FUNDAMENTO LEGAL: . 
- lei n• 4.320, de 17/0311964; - lei n• 8.666, de 
21106f1993, alterada pela lei n• 8.883, de 08106/1994; -
CONVrTE N" 017196-CPUTJAP; - Ata de julgamento 
homologada em 02105196; • Proposta da Rrma, de 
30104196; e - Processo Administrativo n• 820196-SG. 

Macapá-AP.Ji_de ~ de1996 

DES. MÁRIO GUR~ROZ -Ptes:J'~e~ 04uf, 

PORTARIA N' 02011/96-S.C. 
O Ocsem~ GJLBKRTO DE PAUL.\ PINHKIRO. 

Vitt-Presidt:nle!Corregr:dor~ da Ju::tjça d" ESad~ do Amapa n\" 
l1SC' de suas :tribuiÇt.-'lcs legais c 1endo em ,;~a o }o:nic.J('I nC'I PA. n" 

0171-1196-SC. 
RE SO L \'E: 
CO:\CEDER rerúli.. em .. -.~rd:CI" C:tíepci(IJtal. ao ieC\"iJ.l.JI 

~YfÔXIO LUIZ DA SILVA. Olkial .S. Jn_<ti;a-Araliad<>r J< 
Q....w & J>cs;ool renuaru:nle da Justi.,-.. d~ Es<ad~ ri<> Am~ l"'aJ' 
na Var• d.> TnlJunal .to Júri da c.,m:n-. d.: ~ta..-apa. " " penooo dou. 
a :_10 de junho de 1996. UL>s termos do anig.f 90. da Lci Es<adual n' 

0066>93. 
Publique-se. Regjstre-se.. ~~se ciCncia c íUMpra--~. 

· GABII'i!ITE DO CO\~F.DOf' R~~ I~ de m:Jio de _I!I'Jf.. 

~<mlx>rgcdorGILBEitT : , · o\ Pl!'iHK!RO 
Vá-Pnsidmt" rrr ~dor-d~ral . 

J<Jwlif TJ.tP 

PORTARIA 1\~ 0199196-S.C. 
O Desembargador GILBERTO DE PAULA PINriEIRO, \'ie<:· 

Presidenlel<:omgodor-<;eral da Justiça do Estado do Amapá. no uso 
de suas aribuições legais e tendo em vista o oonlid.> no PA n' 
OIT.!li96-SC. 

RESOLVE: 
CONCEDER Lia:nça Para TniOm<lllO de Saúde. h~moloy>da 

pelo Serviço Midiro deste E. TribaDal. a ..,. usufroida_ no periodo de 
03 a 17 de máo do OOif<lll<: aoo. pda serv<lllullria ARYADNA 
BORGES DA SILVA BORGES, Téa!iro Judiciário do Quadro de 
Pessoall'cl:rnllnml< daJosliçldo EsCJido do Amapá. lolllda na I' Vara 

Crinún3l da comarca de Macapá~le!!'.:os do artigo 239, da Lei 
Estadual rf' 0066193. 

PubliqDMII!. Rq:i!m-se. • ciência e . I 
GABINIITE DO CORJUG DO de de 1996. 

J)ue,.bcrgadorG 
Yi<~l'ruilknl 

JüiUI" 
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Acresça-,e, que o faro de o Estado rer ace.to a Justificação 
em relação a outros requerente!:; não transforma o preh!nso 
duetto do> unpetrantc> em Uquido e certo. Compete-me 
analisar se u pleito aqtu discutido e plausível. Isso nada tem a 
ver com os paradtgmas traztdos a colação. pois a 
Admuustração pode ter mado ao admitir tal wntagem para 
de, 

Por óutro lado. Hlt"'ente tambcm o periculum In mora. 
pnrque os unpctrJ.Dtes não consegw.ram demonstrar que o 
<~ lli.uncnw. por algwt~ dia~. de! ~\'enlual tranfer~ncm paro a 
re,m·• remunerad•. geram d.mo trrepar:l\ el ou de dtficil 
r~pamçào" 

Como ore a prcst·ntr data nãco mudei meu 
con\"cn~Hlil'ni.u. a.:idt\) d Jec1são acnna tambem nest~ 

J"lfllt'I.!~SO 

E\ POSITIS. p<>: n~n 1 "lumbrar o fum us boni 
iuri•. nt•m o prriwlum in mora. DENE0(l :\ 
TI\ f!": \ R 

,,_,td'Jquc~~e :1 :1ut0nd:-tdr c~atC'Tn. p1ra prro;tm nc; 

,J1 ldnlh!l;tK'~, lld plttil.. · kgid 

\ '·.1 ' :·.;mr:!:tl~ ~.~..· ,,c.;; <IUlt'" :1<' du-;tn· !l'prl'S\.'Ill:mtc.' J~.1 

:dmt>h:fl\1 i'ui'ltctl 

r R\ 1 

I li} ll<·'· <"AR~ lO \ ;\TÔ'\10 I) E SOl ;/ ,,\ 
R~..·I:J t:,r'' 

SECÇÃO ÚNICA 

HABEAS CORPUS N' 264196 
Impetrantes JÚLIO VICTOR OOS SANTOS MOURA t 

LEONARDO DA SILVEIRA 

Paclf.!nlc ' 
Aut Cuator. 

EVANGELISTA (Adn.) 
RAIM UNDO VIEIRA DA SILVA 
J u izo DE DIREITO DA VARA DO 
TRIBUNAL DO J URI DA COMARCA DE 
MACAPÁ 

Relator: DES. GILBERTO PINHEIRO 

DESPACHO 

"Nest.a fase a duvida prevalece em favor da 
soCiedade. O caustdJco não JWtton no caso venente docwnentos 
comprovadores de seu alegado. 

A"un. detxo de apreciar o pedido de liminar até 
que venhnm a5 mfonnações da autoridade apontada corno coatora 

Com urgência para infonnar Após, voltem-me 
os autos conclusos a fim de aprectar o pedtdo de limmar 

Macapa. AP, ló de mato de 199ó 

DES. GILBERTO DE PA!ILA PINHEI RO" 
Relator 

~~Na 
Dlr. da SPCrrtarta da St<Ção Única 

SECÇÃO ÚNICA 

MANDADO DE SEGURANÇA N' l 23/96 
Relator: DES. DÔGLAS EVANGELISTA 
Impetrante· FRANCISCO RIBEIRO 
Advogada· CtEUSA AMÁLIA VON SCHARTEN 
lnfonnante· JUÍZO DE DIREITO DA l'VARA DE 

t' AMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA 
COMARCA DE MACAPÁ 

DESPACHO 

"FRANCISCO. RIBEIRO, qualificado nos 
autos impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, 
contra dec1sào do MM Juiz de Dtretto, plantorusta do dta 
01.03.1996, Dr. VALCIR MARVULLE. para seja determinado o 
retomo de sua filha menor, FABIANA PEREIRA RIBEIRO, ao 
convtvto da fanulla do llllpetrame, garanbdo-se-lhe a manutençiio 
do pátrio poder 

Entendo que é de se negar o presentf' pedido de 
limmar, wna •ez que ni!o vislumbro a presença do pertcurum In 
mora capaz de mobvar a concessão da medJda e, amda, porque o 
MM Juiz impetrado, ao determinar que a menor ficasse sob a 
guarda e responsabilidade da avo materna, o fez em caráter 
provtson~. enquanto realtza IIIStrução mw apurada, para melhor 
convencunento daquele Juizo 

Por estes motivos, mdefiro a bmm.; 

Oficie-se, sollcttando-~e mrormaÇôes 
Autondade mdJgttada coatora, no prazo de let Em seguida, 
encammhe-se a Procmadona de Jusllça. 
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Macapá, 17.05.96 

Após, conclusos. 

Macapá-AP, 16 de maio de 1996. 

DES. DÔGLAS EVANGELISTA" 
Relator 

OOr~-.\sL 
Di r. da Secretaria da Secção Única 

SECÇÃO ÚNICA 

HABEAS CORPUS W 263/96'- Capnal 
Impetrante: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS 

(Adv.) 
Paciente: Cl:IARLES DOMll'iGOS BELÉM 
Aut. Coatora: JUÍW ESPECIAL CENTRAL CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE MACA!' Á 
Relator: DES. MELLO CASTRO 

DESPACHO 

"Vistos, etc. 

OSVALDO SOUZA DE CAMPOS, advogado, 
impetra ordem dé Habeas Corp11s em fuvor de ClL\RLES 
DOMINGOS BELÉM alegando constrangimento ilegal na 
decretação de sua prisão preventiva pela J uíz.'l do J ubado 
Especial Centr.l! Cível e Criminal de Macap<í, onde estava 
respondendo a Tenuo Circtmstanciado pela prática dos crimes de 
ameaça e pcrtmbação ao sossego púbjco, sustentando que àquele 
Juizado Especial não fora contendo competência para aplicar pena 
privativa de libcrdnde, e nssim não a teria para decretar a prisão 
oreventiva, ferindo o principio da prestmçiío de inocência. 

Alega, ainda, que t'ão procede a acusação da 
vítima, IOLANDA MARIA ALFAIA DIAS, ex-namorada do 
paciente, da prática do crime de estupro, c qu~ não existiam os 
pressupostos dos art. 311 e 312 do Código de Processo Penal 
para a decretação de sua Prisão Preventiva. Ademais, seria 
possuidor de bons antecedentes, residéncia fixa e proiissão 
definida, segundo os decomentos de fls. 04/ t O. 

Ao final requer a concessão da ordem e a 
. expedição do competente alvará de ·soltura, mas sem requerimento 
de liminar. 

É o breve relato. 

Muito embora não haja pedido de liminar, 
entendo pela possibilidade da sua concessão face à natureza 
jurídica do instituto do habeas corpus e pela prescrição do § zo do 
arL 654, do Código de Processo l'enal para o qual •os Juízes c 
os Tribunais têm competência para expedir de oficio ordem de 
habeas corpus. quando no curso do processo vcrJhcarcm que 
alguém sofre ou rstá nn iminência de sofrer coação Ilegal", e 
ante o entendimento doutrinário de que a Ordem pode ser 
concedida até mesmo de oficio: 

"Qualquer pessoa natural pode ser impetrante de . 
habeas corpus e, mesmo uma pessoo pode 
impetrar por outra, ou o Mirtistério Público, e o 
próprio ór gão iurlsdlclonal pode concedê-lo de 
oficio". 

Com efeito, faço c.1ta análise face à fl•grante 
irregularidade que constllo no decreto prisional expedido. 

A MM. Juizo ao examinar os fatos constantes do 
Tenno Circunstanciado verificou a }Jrática, em tese, dos ctUnes 

capitulados nos artigos ilJ, 129 e 147 do Código Pt~tnl 
Brasileiro, o que fazia refugir a com?etencia daquele Jui7.ado para 
a decisão da causa, declarando a sua incompetência absoluta em 
r:111io da matéria. 

Sabe-se doutrinariruncnle que "A compct ôncl:~ 

portanto, é o poder de fazer atuar a jurl•dlção que tem um 
órgfio jurisdicional diante de um caso concreto. Decorre esse 
poder de uma dcllmit."t~O pré"V Ia, constitucional c legal, 
estabrlrdda segundo critérios de csptci;,Uz.aÇ~1o da justly.l, 
dt•trlbulção lerrhortal e divisão de serviço", conlrarlu sensu, 
ao se reconhecer a incompetência ao Juizo é vedado fazer atuar a 
sua j urisdição. 

Dcstm-te, após declarar-se incompelcnle para 
apreciar a matéria, a MM. Juiza examinou e decretou a prisão 
preventiva do Paciente, f.'\7.endo atuar a sua jurisdição <>nde não 
mais poderia fazê-lo, agindo em desconformidade eom o direito 
assegurado constitucionalmente ape11as no Juiz Notuml segundo o 
Inciso Llll, do art. s·, da Consltlutção Federal, In vrrbls: 

"'Nfnguém scr.í procc~.~;ado nem scntcncbtlo 
Sl''d o pela autoridade competente". 

C:::·m efeito, verifico a existência do jímms boni 
iuri.f, pois ,, D. AU1oridade Ú1digitada Coatora atuou fora de sua 
~ompetência e agiu t'!m descompasso com os procedimentos legais 
~ -constitucionai-!'. c assim, concedo ('X officio a liminar. 
dclel ~ninando qui! I) Paciente seja liberado se a1 não estiver, preSo 
expe. iit_1do-se o compelentc Alvará Libemtó.io. 

Noti.fique.se à MM. Jui:z..a acoimàda de coatora 
para que preste as infom1ações que julgar convenientes. no pr<a..('o 
de 24 (vinte e quntro horas), após remetam-se os autos ao 
Ministério Pitblico para os fins de direito. 

Publique-se .. 

DIÁRIO OFICIAL 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Cumpra-se. 

Macapá(AP), 15 de maio de 1996. 

DES. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO" 
Relator 

Ofícios Judiciais 
Va~:as e Secretarias da Capital 
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Macápé , 1Hl5.~ 

OISTUBUICAO: OOGD2,45/ t996 - !DIRECIONADA > 
UMA : .AJIZAOO ESPECIAL CENTRPI. CIIIEl 
f t iTD : RECLAIIACAO CIUEl !CONHECiftEHTD> 
REQUERENTE : JOSi ftAR OUIIEIRA DO CARftll 
AEOUEIJDO : SDCITEL IHEfOif{S LIDA. 
AOUOOADO 

OISUJI UIC!O: 00002746/!996 - !DIRECIONADA> 
VARA : .AJIZADO ESPECIAL CENTRR CIIIEL 
fEITO : RECLAmAD CIUEL!CDHHEtlftEHID) 
REQ\JERENTE : ADEll! SOUZA DE DLIVmA 
REQUERIDO : SDCITEL IHHDHES LIDA 
ADVOGADO 

OJSIRIBU!CAO: 00002W/J996 - !DIRHIONAOA> 
VARA : JU!ZAOO ESPECIAL CENTR~L CIUEL 
fEITO : RECLAftACAD CJUEUCONHHJft(NIO> 
REQUERENTE : EDiftllSON TEIXEIRA DE (ALJS 
REOUERJOD : nANDEL ALVES SOARES 
ADVOGADO 

OJSIRIBUJCAO: OOoomB/1996 - <OI RECJONAOA > 
VARA : JU IZADO ESPECIAl CENTRAL CJUEL 
FEITO : RECLAftACAO CIUEUCOHHEC!ft[PTOI 
REQUER[NTE : JOSE CAmD DE miAS 
RE9UERIOO : ftANO(L AlVES SOARES 
AOUOGAOO 

OISIRIIUICAO: 00002150/!996 - !DIRECIONADA> 
UAR~ 

HITD 
REQUERENTE 
REPU E RIO O 
ADVOGADO 

: JIP~Dn rmciAL CENTRAl CJUEL 
: RECLAmAD CIUEL!COHHECiftEliTOl 
: ftARIA 00 SOCORRO DE CASTI.O GU!ftARAE! 
: VALODmo LOPES DO HASCJftEHIO 

O!STRJBUJCAD: 000021511!996 - !DIRECIONADA> 
VARA : JU IZADO ESPECIAl CENTRAL CJUEL 
FEITO : RECLmCAD CJVEL<CONNECJmTOI 

JUIZADO ESPECIAl 
REQUERENTE : NELI DE SOUZA ftElO 
REUUERIOO : OD"JHGDS SALVJO DE IIEOEIROS 
ADVOGADO 

OISIRJSUICAO: D00027521!996 - <DIREC:ONADAI 
VARA : JUIZADO fSPWAl CENlR!l CJUEL 
fEJIO : RECLmCAD CJVEL<COHHECJftEHIOl 
REQU<RENTE : FRANCISCA DA SILVA BEZERRA 
REOUERJOO : ROGERJ GUTE~IERG BRIIO DA SilVA 
ADVOGADO 

OISTIIIUICAO: 00002153/!996 - !OIRECIOHADAl 
VARA : JJIZAOO ESPECIAL CENTRAL CJVEl 
FEITO : RECLAftACAO I)!Ufl!CONHftl!fNTOl 
REQUEUHTE : Aft~UR I rt!NANnES DOS Sl~TOS 
IEUUERIOO : ftAR!A OA CONCfiCAO "qHANOES ~b~ SAHTCS 
ADVOGADO 

OISIRJBUJCAO: 0000?154/19~6- tOJRECOHADAl 
VARA : JU IZADD ESPECIA, CiNTRAL C!UEL 
P(JTD : !ECLAnACAO C!Vfl íCOiHH!ftfHTOl 
REQUEREHTE : SONIA ftARIA OE OLIU<JRI 
REPUfRIDD : ANA CLAUDIA OE ALmDA HAr!El 
ADVOGADO 

OISTRIBUICAD: 000011S5/!99o - !OIRECIONAOAl 
U4R~ : JU!1AOO ESPECIAL CEsTRR CJUEl 
fEITO : RECLAnACAO C!VEL<~DNHHJnEHIOI 
REQUERENTE : LloDAlRA f!R"INO BEZERfA 
R[gUE!JOO : IRANUOE S. GOftES 
ADVOGADO 

OJS TRIB U!CAO: 0000275ó/t996 - <DIRECIONADA> 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CE~TRAL C!Ví~ 
f [!lO : R[(LAftACAO CIVH <~OHHErt~fHIOl 

REOIJERENTE : "JGUH ftEHOES DE f!SUEJR[DO 
AfPUEIJOO : SR. LEU! 
ADVOGADO 

OJSTRIBUICAO: 0000275)/!996 - !OIRECIONAOAJ 
VARA : JU IZADO ESPECIAL CENTRA. CJVEL 
fEITO : REClAmAD tiUEl!CONHECiftENTD> 
REQUERENTE : ftHRIA DA CONCE!CAO OA Sfl~A !ARQUES 
REPUERJOO : JOSE UBIRATAN LOPES 
AOUOGAOO 

OJSTRJ &U!CAO : 00002)5!/1996 - (OIRECJONAORI 
VARA : JUiZADO ESI'ECIAL m TRAL CJUEl 
fEITO : RECLAftACAO CJUEL!CONHEC:ftENTOl 
REQUERENTE : JDSIHALOO CAHTUAR!A QUt!XOZ 
REUUERIOO : I!PORTAOORA PANA/1.11 
ADVOGADO • 

JUIZADO mEtul 

OJSTRISUICAO: oomm11m - !OI RECIOH~OA > 

VARA : JUIZADO ESPECIAL CEmt CJUEL 
ffiTO : REClAftACAO CIUEUCONHECJftfHIQI 
REMREHTE : NAURILm CORREA COUT!If!O 
REOUEIIDO· : SOCITEL TElEFONES liDA. 
ADVOGADO 

OISTRJIUICh: 00001760/!996 - (OJRECIJHADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEHTRA. CJUEL 
fEITO : REClAftACAO CJUfUCOHHEC! ftENTOI 
REQUEREHT.rl : NAUZ!REHE CORREA COUHNHO 
REOUER!OOI' : SDCJTH TElEfONES LIDA. 
AOlJOGAOO . 

DIÁRIO OFICIAL 

DISIR!IUICAD: D00027611m o - !OIRECIDNADA) 
VARA : .AJIZADO ESPECIAl CENTRAL CIUU 
FE ITO : RECLAftACAO CIUEUCONHECiftENTD> 
REQ\JERENTE : IRAit CARlOS PINHEIRO FRANCA 
REOUEIIDD : ElYR FONSECA DOS SANTOS 
ADVOGADO 

D I SIRI IUI~D: OD002762/t996 - !DIRECIONADA) 
VARA : .AlmDO ESPECIAL CEHTRAL CIUEl 
fEilD : RECLAIImD CIIIEL<CDNHECiftENTO> 
REQUEREl(TE : IRAN CARLOS PINHEI RO fRANCA 
RUUERJDD : CHIRLEY THERCJA DA COSIA 
ADVOGADO 

OISIRJ&U!CAD: 00002,63/!996 - !OIRECIOHAOA> 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIUEL 
Ff!TO : REClAftAtAO CIUEL<CO~HECJftENTO> 
REQUEREHlE : ~JRTON CHAUES AftANTC 
REUUERIDD : UALIER &ARREIO ROLA 
ADVOGADO 

OISIRJI UICAD: 000021Wt996 - !OIRmOHIOAi. 
VARA : JJ;mo EsPECIAL Ct~iRAL WIOL 
FEJTD • : PECLAftACAO CIIJEL!CON'Hl~b-01 
REOUEREHiE : Eli~S I!Sf!RO 'fEl 
REOUERJOO : ANTONIO CARlOS SOARES DE llftA 
AO'JWJAOO 

OJSTIJBUJCPO: 0000n651!996 - COUfC!O~•~~· 

VAR~ 

IEJIO 
REOUER[HTE 
REUUERJOD 
AO'JOGADO 

: ~!ZAOO ESOEWt tENõRAL CJIIEL 
: REnAnmD CIVEl<CONHEmmD> 
: RAJIIUij00 mGES DA rOSTA 
: ftARCIO PANTOJA 

OISTRJBUICAO: 00002W/ t99ó - IDJRECIOHAOA> 
VARA : JUIZADO ESPECIAL mTRAL CJVEL 
H!TD : RECLAftACAO CJVEL <CDH~Em,NTe l 

JUIZADO ESPECIAl 
REDUEREHTE : !AI IA Cllflf >OARES ALFAIA 
REQIJERiOe : kJ"8ERTO DA COSIA "OREIRA 
AOUOGAD~ 

DJSTRJBUICAO: 00002775/!996 - (OJRECIOHAOA) 
VARA • : JUIZADO ESPECIAl CENTRAL CJUEL 
fE!TO : REtlmtAD CJVH <CONrEC!ftENI~ • 
REQUERENTE : JACkSDH ot JESUS )A FONSECA 
REQUElJOO : ABHIL RODRIGUES DOS AH.il!S 
AOVGGAJii.J 

OISTRIIUICAO: 00002Fol!9•o - tDiREm•~DA ' 

um : JUIZA;)(' 'SIE:IAL Ctm~t c~::: 
FEilO : RECLA!ACPO CIUEL<EXEI:~;A1' 
Rt.Umh!E : !. AJA C~l.tN~ FERRE!R~ GE ,J,!v~!Rl 

lfQ~fR!OO : CCNCEI:-• l•f iES 
oJVOõ•CO 

llSTR!!U!CAO: OOODm;m96 · \):~Et!D'vll~ ' 

~AIÀ : JuiZADO ESP;C!Rl CEHT>~• CJVL 
FEITO : RECLAnArAr CJV<t ~Em~m> 
~<%ERõ•T; : nARJA OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvnM• 
RfQUfmD : "'LfNE ·; ITA!Of 9'7'~RA 
,0,06~0' 

ClS-~!B~iCAO : ~ocm;Sit99o • <O:REC!ONAO' J 
UA!I - : a,::,o~ oiPttihl tE~7R~L C!Vh 
rfJIO : '"'~"mO CJI'LCEXEWCAOI 
RE~~EPOn : f\I.Ri~ OüitEt.A FERnmA DE Ot.:lfl'" 
REPUE!iQO : VERA UILHfNA S<NJU 
AO;aGAOO 

OISIR!!UICIC: OOOOm9r! ••o - <DnECJfij~GA I 
VARA : JUIZA~ E>I'ECIAL C[HIRI!. f.!Ufl 
fEITO : RECLmCAO CIUEl!fXEWCA~l 
RfQUEREHTE : ftAR!A :;QILE~A ;ERREIR~ Of Ol!vEJRI 
mUER!OO : WHL!SGTDN CNER~O~T 005 SANi3S 
~O'JOGADO 

OISIRJIUICAO: OOOD2,14/!99o - !OIRECWHADA> 
VARA : JUIZADO EPEWl CE~lRAL CJVEL 
rEJTO : RECLmCAD tJUEUCDN~ECJnfNIOI 
REM< E• Tf : "A'IA ALOENJ:f DOS SA~Ti.S PASSOS SO~~ 
REOUERIOD : ~ll!DH CESAR ~ORAIS DE SOUSA 
'OUOGADO : RICARDO GOitCALVES S~NTOS 

OISIR!Bil!'PO: C0002'S51!H6 - íOIRfClONAOAl 
V~RA : )•,;';~Q ESPECIAL C:HliAL êJVH 
i[õ!' : RECLAnACAO CMUCOHHEWENTOl 
éfc.JER(NTf : n. i;A 1: Otii!CE J3~ SA~iOS.PRSSOS SJUSA 
'õit.!E~iOC : fliZABm RODRIGUES O~AR!f 
AD\IfJGAOJ : ~~~ARDO GIJNCAlUES SII~IOS 

JUIZADO ESPEC!At 

OJSIRJIUICAO: OOO~W/199& - ,OJREC!OH~OA> 

•RA : JUI ZADO ~SPECIAL CENTRAl f.R'"'ijAL 
iftlO : PRI!l'CSJCAO OE PENI 
AIJ:OR : JilSliCA PUiLICA 
lftl : WASHikSTON lUIS DOS SANTOS OLIVEIR 1 

ADIIQGAII!! 

DJSTRJIUICAD: 00000948/!996 - <OIREtiDNAOA> 
URRA JUfZADO ESI'ECJA. CENTRAL CR!ftlm 
fEITO CONCILIACAO CR!ft!NAL 
iUlOR JUSTICA PUBLICA 
!EU JOAO ~AS NEVES fiLHO 
ADVOGADO 

OISIII&UICAD: 00000949/!996 - !DIRECIONADA> 
VARA : JUIZADO EsPECIAL CENTRAL CR!ft !N~ 
fEITO : PRDPDSICAD DE PENA 
AUTOR : JUSIJCA PUBLICA 
lEU : JOSE SILVA NASCi ftENIO 
ADUOGAOO 

OJSIRI&UJ CAO: OOOD0950/!996 - !DIRECIONADA> 
VARA : JUI ZADO ESPECIAL CEN!RAL CRiftiNAL 
FEITO : PRDPOSICAD DE PENA 
AUTOR : JUSIICA PUBLICA 
REU : ANTONIO VASCONCELOS DE Ol!UEIRA 
ADVOGADO 

OISTRJ&UJCAO: 00000951/!916 - <DIRECIONAOAI 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL cmJNAl 
fEITO : COHCILHCAD CRJK!NAL 
AIJTOR : JUSTJCA PUBLICA 
REU : CAR LOS ~L8fiTO D!AS CUNHA 
Q~VOGADO 

OJSIRJBUICAO: 00000951/!9°c - ( 0JRfCiO~"Al 

U4RA : JJ:c AOQ t>fCCJ•, CEHT RAL CR! ftlHAL 
fEJTO : r:'riLIICAO CWJIIAl 
MO~ : ,Wit~ PúoL!CI. 
REU : ..:mso• PlfD~Ci )f A~!l 
•:vO'JAOC. 

OISTRJ8UICAO: 000009~: ' 1996 - (OJREC!~~~rAJ 

VARA : J~llADC ES'ECJ~~ ~Eli!RAI. Clll~I~AL 
'f!-0 : CDhCi.UCAO CR!ft!NAL 
~GTO ~ : uS-ICA PUSt ::A . 
WJ : J~S !ftAR '~~SEr~ 04 SILU~ 
AMI~MjC 

OISTIJSUICAO: OO~CD95Vt99o - iO!RfCIONêO~l 

VARA : '· IZAD•l ESP[:!~l mTRAl ~Rim~L 
fEl' C : PROPOS!tAO O: ?EI<A 

JUIZADO ESP ECIAL 
AU'OR ·néA fJBl!CR 
I ( U : JOSE AN TO~J~ rmm~ 6ARR OS 
,.vúGAOO 

OlSIRJiUIC P8: 0000~<:' • . ;:, · ,; ;>L • .•.• ~OAJ 
V~RI : J1JIZADr <SrE• :,, CEU!Ro. :it~!Nh_ 
r[!f~ : CO:I~~->f'D :RI"I~Al 
AUTOR : JJSl J(- PtB~!~~ 

lEU : JD~ü CAili.OS rER~EJRA DE mo 
AO ~j-)0 

lEU 

: .Cll': ~<0õC- . tôlilRI~ CRJftiN~l 

: PROPDSICAO DE PEhA 
: .. S' !CA PUBLICP 
: P~ULO AHDRE GCm lA<RfiO 

nSTKJBliJCAO : OOOOOm:!<l, - •DI!ECJOHADAl 
\•~R• : ,,-,,.; ESPES!Al f.EH TRAL f.~imAL 
HITU : PROPOSICAO DE PENA 
<•. -"1 : •.. •ST ICRPUBLIC~ 
'f J : · ~ íUAN[ ~lii.Jf~ nr! SANTOS 
4~VQ~A~Q 

OISTRISUi lAo: 0000095•'!19o - •DlREWNAOA1 
10Ro : J ic~ú·i PWJ<. ·r•TRAL C<!WA. 
fEl" : fRJfOSIC~O Cc IE~A 
; ij'QR : JIJSTJCA P B.:r, 
'i l' : ":"'~~or m.•) , ASiH 
~~VOGADO 

riS!R!Id!CAO: 000)00101!0% · , nmmq~A) 

VIRA : .JI•l;ACI' ~~'õC:IL Ct~To4l CR1ftllll1c 
HITO : PICPJS!ClD Of PEHA 
AJIOP. : JUSliCI 'U9LICA 
RfU : ~múNDO NONAP 'fR'WA 
ADUOGAOO 

O!SI~J8UJCIO : 00000•6!/199o- <OJ!Et!OHAOAI 
UA~A 

fEITO 
AUTOR 
Rfll 
,QUOGAOO 

: JL!l~OO [5PECIAL (ENlRAl CR!ft!NAL 
: CD HC!l JACAD fRJHIHAl 
: JUJ!ICA PUBLICA 
: HILDE&ERIO GUEDES Ol!Uf!RA WA 

OISTIIB UJ CAO : 00000962/1996 - COIRfC!ONAOA l 
VARA 
f(J!O 
MC~ 
REU 
AOUOGAOO 

: JUJ:AriO ESPECIAL CE ~TRAl cm:HAL 
: PRO?OSICIO 0[ PENA 
: JIJSIICA I<JBUCA 
: fO!tiAl ~ ~ ~~ fOHrrTCAO !OORJSIJES 

JJIZADO ESPECIAL 

OISTRJBUICIO: 00~0963/L99o - (DIRE C JOHAD~I 

VARA : JUIZm BPECIAL CENTRAt CR!ft!NAL 
FEITO : PROPOS!CAJ DE mA 
AUIO~ : JUS! JCA PUBLICA 
REU : ftARIO IA\IA!ES PEREIRA 
ADVOGADO 

OISTRI8diCAO: OOOD09641!996 - <DIRECJIJli AOAl 
VARA JUIZADO ESPECIAl CE~TRAL CRiftJNAl 
lEITO PROPOS!CAO DE PENA 
AUTOR JUSTJCA FUBLICA 
REU JEHERSOI CAUALCA~TE fERREIRA 
AD VOGADO 



Macapá. 17.05.96 

DISTRIBUICAO: 00000965/19% • (O!RECIDNADAl 
\IARA : JU!1AOO ESPEC!AL CENTRAl CR IMNAl 
ffliO : CDNCJWCAO CP.!W!Al 
AUTOR : JUSI!CA PUBI. iCA 
•ru : AO!LOllTON REiS COROl!RO 
AD~~GA~O 

m;stS~lCAO: 000009oó/!~9ó · !Dl.EC!OHA9Al 

VARP. : J~llADO ESPECiAL CEi:TRAl CRI~IHAL 
F[l!O : PROPOS!CAO DE PENA 
AUTOR : JUSI!CA PUBLICA 
REU : • ADALBERTO BARBOSA mPfoS 
>Oi'OGAOO 

OlSlRIBCJCAO: 0~00~>67/l 99ó - <D!RfCJDHAP,A) 
VARA .IU!llOO ~SPECIAL WllRAl ~?.! ~ !IIAl 

FE!lO r!OPO>!CAO Df 1fHA 
AUTOR ~U Sl IC 4· PIJ8L:CA 
REU AIIORfUN~ FAm.IA OI CmA 
AOIIGGAOO 

JUIZ DE lliREI'l\J: DR . JOÃO BRA'l'I'I 
DIRE'l'OH DE SECRE'l'ARIA: CÉLIO A. V. FARIAS 

EXPEDIEI'll'E DO DIA: 15.05.96 
PARA CIÊNCÍA DAS PARTES E. SEUS ADV<kADOS 

PROCESSO N2 2 .162/95 

AÇÃO: OR!JINÁRIA DE ABSTEN;;ÃO DE USO DE 
M.à.RCA ClMJl.JIDA CG1 PERDAS E DAfiKlS . 
Reqte.: M5 INJiJs•rfíiA E CGlÉRCIO LTDA 
Adv. : Ora. JOACIIWlA DE SOUZA COSTA . 
Reqda.: ABEN-<W.R C. SANI'OS · - ME (ARTE 
VISUAL ~X)[)AS) • 
:•:~PA(}(): "El'n CUllJrirrento ao despacho 
·êxarado - às fls. 64 retro, desig}lO o dia 
27 de mato, às ll:q:> ns. , na sala, à~ audiên
cia da 3<1 Vara Cível, para audiencia de 
Conciliação, Instrução e Julgamento no 
preSElnte Processo. i-K::l', 07 .05.96" . 

PHCX:l::SSO N2 2 .3U7 /96 

AÇÃO: ~1ANUTEI'IÇÃO DE POSSE 
Reqte. : t1W{;ISCA PENMTE GAHCIA OLIVEIM 
Adv . : Dr. EllVAUXl llE AZEVEDO :;QUZA 
Reqdos. : IVANillX.) lo!AIA E NANúEL AILTON 
MDiEZES LDI:!A'l\J. 
DESPACHO: " 0 recibo de fls, 06 diz bem 
(jüeo-va LOr dado à causa e incorrpativel 
can o beln reclamado. • 

Logo, de "ex officio" retifico 
o . vaJ o:- da mes'na para R$ lO.OCü, OO, por 
se tratar de pleito posseSSÓrio, sendo 
assim 9 preço inferior ao da aquisição 
do daninio. Recolha-se as custas. Intime-
se. 1-K::P, 14.05.96" . · 

PROCESSO N2 1.847/95 

AÇÃO: EXEX;UÇÃO 
Reqte . : FHAi\C)SCO DOS SANTOS 
Adv. ; Ur. FLAVIO COSTA CAVIIU:ANTE - Uefensor 
PÚblico . • 
Reqdo.: FORBRAICE - Forun Brasil de Apoio 
e Intercârroio a Cooperativa Ev angélica. ' 
DESPACHO: " Aguarde-se no arquivo . I•K:P, 
l4.õ5:1i'!)•l . 

!'HCCESSO N2 2 .360/96 

AÇÃO; EXEX;UÇÃO 
Reqte. : VI'fOH llA SILVA - lo!E 
Adv. : Dr. PAULD HEI'IRIQUE C~AES 

·Reqda. ; Il.AINE lo1EN~Xll'ÇA 
SENI'Ei~;A : "I. devedora I~ MENI:O.-çA · 
reãhz.ou o r .<~gamento do debito mediante 
clepÓs<.to no &Jnco do Brasil S.A. , confonre 
se .:Jepreen9e de fls . 10, o que foi' certifi
:-ado pel o ~;r_ Chef e de Secretaria (fls. 
tO-v) . 

k:sim, • can fundanento no 
• 'ã't . 794, I , do Codigo de Processo Civil , 
úccl~ ex tinto o feito, determinando 
es baixas e as anotaçÕes de estilo, depois 
do trânsito em julgado desta. Expeça-se 
alvará de levantamento. Intirrem-se. !-K::P, 
14'.05.96" . 

DIÁRIO OFICIAL 

" 'PROCEsso N2 1.789/95 

AÇÃO: EXECUÇÃO A 

~
te. : MARIA nffiiNIITE FIGUEIRA OCOOA 
• : Drs. IACI PElAES DOS REIS E 1\l..BA 
IA C. CAlDAS. 

Reqdo.: CI.J\ÚDIO DO SOCORRO COSTA DIAS 
DESPACHO: "Nos . tenros da Portaria n 2 001/95, 
11cã'a exequente i ntimada a manif estaE
se sobre o decurso do prazo de suspensao 
do f eito, em cinco (05) dias. f.C!> , 14.05. 
96" . .. 

~ROCESSO N2' 2.219/95 

AÇÃO: I>ONI'l'ÓRIA 
IReqte.: VERDE E VERDE L'IDA 

~
av.: Drs. J. CHAGAS ALVES E E. SALVIA!{) 
AlllA..'i. 

qda. ; l•IAHIA DE NAZAfiÉ SAliJPAIO PEREIRA 
_!SPACIIO : "Nos tenoos da Portaria.n 2 001/95 , 

ca a autora intimada a manifestal'-se 
bt-e o decurso do prazo áe suspensão 

feito, em cinco (05) dias. 1-K::P, 14.05 . 

i%". 
IPi f.X:L&iO N2 1.044/~3 
A.;ÃO: COflHAt~A 1Ut:: P}!OCEiJ1~1Eh'l'O ::;ut·1ÁRIO 
Heqte. ; FIWEIHEOO f: WclJES L'fUA 
Adv. : Ur. l-1Atl\.:OO l'KX.ilfi! RA 
,neqdo.; Al<MMOO Uc ::;(JIJZA AWIM. 
úCSPACI-kJ: "NOs ternos da Portaria n2 001/95 , 
fica o exequente intimado a manifes~ 

•se soore o oecurso do prdZO de suspensao 
do feito, em cinco (05) aias. I·X::P , 14. 05. 
(:lt5" . 

PllOCESSO 1~2 lGS 1/95 

AÇÃO: EXEX:Ui.jÃO 
tleqte .: STEPi-IAN HOUAT & IHNÃO 
Adv.: Dr. JEAN HWAT 
Reqda.: ~WtiA DE i'IAZAHÉ llODIUGUES DA SILVA 
uESPACtil : "Nos tenros da Portaria n2 001/':JS, 
fica o exequente intimado a nianifesta!_'
se SOOt'e o decurso do prazo de suspensao 
do feito, em cinco (05) dias. 1-t;P, 14 .05. 
96". 

PHOCc::;SQ _:~.~ 2_. 119/~~ 

A'.;lio: EXEClJi.jÃO fl~AL • 
Heqte. ; FAZfi~UA PUBpCA DO AMAPA 
Adv. ; Or. PEDriO JOSE DE SOUZA 
Heqda.: P. H. SILVA 
DE:;;PACt·IO : "Nos tenoos da Por tària n2 001/%, 
fica a exequente i n timada a manifestal'
se sobre a certidão do St·. Oficial de 
Ju.Stiça, em cinco (05) dias . l-K::P, 14.05 .·96" . 

PROCESSO N2 2. 223/96 

AÇÃO: .lill:Cl.XfÃU • 
Heqte.: JOSE HAI!4\.INDO :;QUZA 00 ROSAHIO 
Adv. ; . Dr. EllVAUXl DE AZEVEOO SOUZA 
Reqdo. ; EUCLIIJI:.'S ~1Er.fESES DE Ol..IVEIRA , 
DESPACI{): "rios ternos da Portaria n2 001/95, 
TICã- o exequen i:e intimado a manifestal'
se sobre a certidão do Sr. Oficial de 
Justi ça, em cinco (05) dias. 1-K::P, 14.05.96". 

I f'llOCI:.'SSO N2 1 . ~65/% 

AÇÃO: !o:XECLÇÃO 
Heqte.: l•!Ai\(}EL mm::ISCO ~IRQ ALFAIA 
Adv. : lJ:·. CICl,j!O OCilDALD JUIHOR 
Heqdo. ; ID:iON LHIA UA SILVA · 
OESPACtKJ: "t~os tenros da Por taria n2 001/95, 
fica o exequente lntimado a manifes~ 
se Sobre a certidao do Sr. Oficial as 
fls . 12 - verso , em cinco (05) dias. M:::P , 
14.Cb. ~6". · 

p~-~~ N2 2.003/95 

AÇÃO: EXa:UÇÃO 
Heqte. : BENEDI'fO DA SILVA BlU'l'O 
Adv. : Dr. WAGNEH FERNANOO DA SILVA 
Reqdo. : ElEl'HCHJI'O & NEGOCIOS l,TDA 
DESPACHO : " Forneça o endereço do executado 
o exequente para que se possa apreciar 
o pedido.de prisão. l•'CP, 14,05. 96" . 

PHOCESSO N2 0€8/ 91 

AÇÃO: ~ÃO • 
Reqte.; CIA lTAU DE INVES'l'If.IENIO, CRÉD:t'l\J 
E FINAl\Cl.A/o!EJI!fO • 

. fl.1 T<lol?q; SUSPENSA A FUBI..ICAÇÃO. 

i 
II'ROCESSO N2 1.586/94 

I i AÇÃO; EXECUÇÃO DE TÍ'l'UU) EXTHIIJUDICIAL 

Reqte. : CARDOSO COOS'l'RlX;ÕES E OO>IÉRCIO 
LIDA. I 

AIN. : Dr •. VAWEMIR MARVUUE 
Reqdo.: TREl>l DESPORTIVO CWBE 
~A: "Ante o pagarento realizado 
í)êõêxecutado can base no cálculo de 
fls. · 137 e a não ~ aq mesro, 
nos tenros do art. 794, I, do Codigo de 
Processo Civil, declaro e~into o feito. 

Expeça-.se alvara de levantaren
to, retendo-se o v alor das custas. P. R. I. 
f.C!> , 14 .05.96". 

PROCESSO N2 2 .145/95 

~ÇÃD: "Em c~rimento ao despacho exarado 
~ fls. 58, designo o ·dia 23 2e maio, 
·as 09:00 hs., na sala de audiencia da 
3~ Vara CÍ.vel , para audiênci,a de Conciliação 

,no presente Processo. ~CP, 14 . 05.96". 

PROCESSO i~2 2.369/96 

N;ÃO: INDENIZAÇÃO 
Reqte. ; JORGE PEREIRA 
Adv. : Dr. CAU'll GARCIA 

' Reqaa.; ElPRESA DE TRANSPORTE E TERRAPl.ANA-
! GEM 00 PWú'Á LT!lA ~ E'ITAL E CXII'RCG . . 

lll::SPAa-K>: "I. R.A. Cite-se para contestar, 
querendo 'no pra?.o l egal, can a advertência 
do · art. 31_9 do CF{; . ·n . DesiFJlO o dia 
30,05.96, as 10:30 hs. , para tentativa 
àe conciliação. Intirrem-se. 1-K::P, 13.05. 96". 

I 

PllOCESSO N2 1. 231/93 

AÇÃO: llESPEJO POR FALTA DE PAGAMENro 
Heqte. ; J. M. COSTA - CONS'fRUTORA E D<XJBI I..I
N{IA & CIA LTDA. 
Adv. : Dr. J~ WIS CAI.AND~ 
Heqdo. : I•RJJHCIPIO DE MACAPA 

. DESPACOO: "Diga a exequente. ~'CP, 07.05.96". 

_PHOCESSO N2 1. 743/95 

N,JÃO; DI:X:l...ARATÓHIA 
lleqte.; WJAS BRASILEIRAS S.A. 
AOV. : llra. SO~ VEl'tl'UR.INI • 
Reqoa. ; ~'AZENDA PUBI..ICA DO ES'l'ADO DO AMAPA 
D:::Sf'ACI-k.>: "Recebo o apel o. À parte cootrária 
para a contra-ra?.Ões. ~X::P , 14.05.96" . 

~ilOC~ N2 2 . 264/96 

AÇÃO: CIVIL PÚBLICA 
Heq~.: t.UNISTÉHIO PÚBI..ICO DO ESTADO DO 

I
Al·IAI'A. 
Pt'O'IOtor-es; ESTEtA NARIA PINHEIRO E l-1ÁRCELO 
i'ÚIIEII\A DOS SAJ'(l'OS. 

Reqdo. : , II'STI'fU'l\J . DE PREVIDÊI\CIA DO ES'f AllO 
00 A!W'A. 
DE:5PACHO: "Oficie- se ao Exm2 , Sr. l)es. 
Helator, dando conta de que • o despacho 
agravado foi mantido por este j uizo. 

Aguarde-se decisao do agravo 
e iniciativa oa part e. Intime-se. ii.CP, 
06 .05 . 9ô" . 

O presente expediente sera 
publicado na forma da l ei e afixado em 
lugar de costure. !..lado e passado nesta 
cidade àe t•iacapá, aos quinze dias do mês 
de maio do ano <1e mil novecentos e noven ta 
e seis. 

2' V ARA CRIMINAL DE MACAPÁ 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO:JO(fRINTA) DIAS 

PROCESSO CRIME N' 1954/96 

DE: ANTONIO J OÃO MENDES DE ALMEIDA,, bratllclro, 
sollelro, vlgJiante, filho de Sebastião Cardoso de Almeida e de 
Marta· de Fátima Mendes de Almeida, tendo oomo últlruo 
end<reço a lnva.tão da Av. Amazona• n• 190, bairTO Pocoval, 
atulllmente ttnlugar lm:rrto e não lllbldo. 
FINALIDADE: lntim2Ção para comparecer · neste Juízo c 
manifestar-se qutnto a propo.;u ministerial de pagamento de pena 
de multa. confomtc a."l 76 da Lei Federal n• 9.099195. 
SEDE DO JUÍW: Fónun da Com Macapá. sito à Av. FAB, 
rf' 1737, Santa Rila, la cida ~ 

sV 
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Mlclp6, 17.05.96 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAl&.JI(TJUNTA) DIAS 

..utt AL DE INTII\L\ÇÀO 
PRAZO:JO(TRINT A) DIAS 

PROCESSO CRIME N' 2100/96 

DE: FRANCISCO MENDES DOS SANTOS, conhecido como 
•cbJco• bras ll~lro, solteiro, lanttrntlro, Olho de Osvaldo 
Roberto do$ Santos e do Marta Mendes dos Santos, tmdo como 
wn- to~ a Rua Projetada n' 200, bairro P~rpffito 
s-.-o, at.w-te - lugar Incerto e não sabido. . . 
FINALIDADE: Intimação para comparecer neste lwzo e 
manifestar-se quanto a proposta ministerial de ~o do 
processo, confonne art. 89 da Lei Federal n• 9.099f::'5: . . 
SEDE DO JUizo: F ' Comarca d~.Macapa, stlo v. FAB, 
rf 1737, Sanm Rita, nes de. ,../ 

PROCESSO CRIME N' 1.703/95 

DE: OSIMUNDO PEREIRO DOS SANTOS, brasileiro, 
-lrta, filho do José P~relra dos Santos ~ de Dalva Pe~lra 
410$ Santos, to~ desconhecido, atualmente em lugar Incerto 

e não sabido. . 
. fiNALIDADE: Intimação para comparecer neste Jwzo e 

manifestar-se quanto a proposta ministerial de suspmsão do 
processo, confonne art. 89 Lei Federal n• 9 099~5. '. 
SEDEDOJUI~: F · . Com~JMacapa, sttoàAv FAB. 
n• 1737, Santa Rita, nesta e. 

~· 
IVA,JO . RM/OS ALI'itRO 

/ J · df Direito 

1' VARACRIMINAL DEMACAPÁ 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO:JO(TRINTA) DIAS 

PROCESSO CRIME N' 1.510/95 

DE: PAULO StRGIO DE SOUZA BARBosA, COilbecldo COIIIG 

"Marelll" braslldro, 101te1ro, elelrldrta, filho de Joté Barbon • 
Marta R- dos Santos, teado """"' IÍIIImo todereço a Av. AlrtGa' 
s-, 1116, balrn do Caplli.11dla, .......,.. - lupr IDcerto • 

l llloabl<lo. 
fiNALIDADE: Intimação para comparecer neste Juízo e 
manifestar-se quanto a proposta ministerial de suspensão do 
processo, confonne art. 89 da Lei Fedesal n• 9.099195. 
SEDE DO JVtzo: F' Comarl:a de M ' . à Av . .FAB, 
rf 1737, Santa Rita, nesm 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAl&.Je(TJUNTA) DIAS 

PROCD."'I CRIME N' l.ltt"' 

H: RUBENS CARVAUIO DOS SANTOS, ceüoddo -
~ ........................ ÁJIIIIUI~ ... SMtoo 

......... ~ .. c.s..a.. ..... ----.· 
A'f. ,....._~ "t.llalrn do Tr-, ......,_ -lilpr ............... 
ÍINALIJ)APt:: ~ para ~ nt* Juizo e 
~« qull1lo • proposta mDstaill de suspenslo do 
~ canbme llf. 89 da Lei Fedenl rf' 9.099195. 
SIDJ DO JUizo: F Coolln::a de sito à 
rf' 1737, Santa Rita, nesta 
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EDITAL DE crrKjD 
PRAZO: 20(VINl'E) DIAS 

~N2 1.789/95 

DE: PATRÍCIO FARIAS 9lAmS, brasileiro, so.!_ 
teiro , massagista, 28 anqs, natural de Pelo
tas- RS , filho de Jose Francisco Soares 
e de Margarida Helena Farias~ tendo ccrno 
Úl timo endereço conhecido sito a Av. Coaracy 
Nunes, n2 333, Centro, ne~ta Cvpital, 
atualmente em lugar incerto e nao sabido. 

F1NALIDADE: Ci~ para de~ender-se na 
Ação Penal er1) tranit~ neste Juol.zo , proposta 
pelo Ministerio Publico Estadual , por 
violação ao art . 155, § 42, ;r'! do CPB, 
bem ccrno · cCIJ1)8recer neste Juizo no dia 
20 de junho de 1.996 , às 12 :<Xhs • fim 

de ser interrogado e responder s ·z:· 
tenros do Processo-Crime ac menc10n , 
sob pena de revelia. · • 
SFDE 00 .ruizo: · run Canarca de apá, 
si to à Av. Fab 1737, Cent nesta 
Cidade. 

VARA DA I NFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
COMARCA DE MACAPÁ 

~UIZ DE DIREITO: MARCO A. M. DA ENCARNAÇÃO 

CHEFE DE ~ECRETARIA: RAIMUNDO N. T . 11\JNES 

EXPEDIENTE DO DIA 16.05.96 

PARA CIÊNCIA DAS PARTES E ADVOGADOS 

PROCESSO N• 1.800/B - I NFRAÇÃO SOCI AL 
ESTABELECIMENTO INFRATOR: RAIO BAR 
ADVOGADO: DEFENAP 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
SENTENÇA 

Vir.tos, etc .. . 

Isto posto, tudo analisado, 
JULGO PROCEDENTE o Auto de I nfração de 
fls. 02 , de forma que , com !spt>que no 
art . ·258, da Lei 8.069/90, atento a pl'i marie
dade do estabelecimento , APLICO a pena 
min i ma de 03 (três) salários de ref erência 
ao "RAIO BAR", que deverão ser deposi tadqs 
à o rdet11 de 30% ( trinta por cento) na 
con ta poupança n• 38 . 833-2, da Justiça 
da Infância e da Juventude , o 70% (setenta 
por cento) na conta-corrente da Casa 
da Hospitalidade. 

Advirto a Sr a. itARCIANA 
DE FREITAS CAETANO de ~ue reincidência, 
em atos semelhantes, nao mais contará 

a benevolênci a da justiça, que atuará com 
com maior rigor. 

Transitado em 
a presente sentença, 
à Contadoria Judicial . 

P.R.I. 

remetaJII-se 

Cumpra-se. 

julgado 
os autos! 

PROCESSO N• 1.802/B - INFRAÇÃO SOCIAL 
ESTABELECIMENTO INFRATOR: BAR .MARA DRJNK'S 
ADVOGADO: DEFEN'AP 
AUTORA; JUSTIÇA PÚBLICA 
SENTENÇA 

Vistos, etc ••• 

Isto posto, tudo bea 
analisado, JULGO PROCI!DI!HTI! o AJto de 
I nfração de fls. 02, de foras que , coa 
espeque no art. 258, da Lei 8 .069/ 90, 
atento à praariedade do estabeleci11ento, 
APLICO a pena . ainima de 03 (três) r.alários 
de referencia ao "BAR MARA DRINK' S" , 
que deverão ser depositados à or~em de 
30J' (trinta por cento) na conta poupança 
nt 39.833-2, da Justiça da I nt:ância e 
da Juventude, e 70% (setenta por cento) 
na conta-corrente da Casa da Hospitali dade. 

Advirto a Sra. MARIA 

TAVARES --DE- OLIVEIRA de que reincidência! 
.,. atos set~elbantes, não llll.is con~ 
cOlO a benevolência da justiça, que atuara 
coa aai or rigor. 

Transitado e11 julgado 
a presente sentença, reooetaa-se ou autos 
à Contadoria Judicial. _ _ 

P:ft.I 
Cuapra-se. 

PROCESSO Nt 1 .867/B - ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE : ANIBAL OURÃES DE ALMEIDA 
ADOLESCENTE: J . A.A. 
ADVOGADO: CÍCERO BORO ALO JUNIOR 
SENTENÇA 

Vistos , etc •• • 

Isto posto , e o que IIBis 
dos autos consta, COlO especial atenção 
à docUIIOn tação anexada, e ao endosso 
min isterial, DEFIRO o pedido de alvará 
judicial , autórizando, desta foMIB , que 
a adolescen te J .A.A., empreenda viagem 
ao exter ior , devidamente acompanhada 
da Sra. GORETTI SOCORRO DA SILVA A'niAIDE. 

Alvará. 

em j u lgado 
autos. 

Expeça-se 

Independente 
da sentença , 

P.R.I 
Cuapra-se. 

o necessário 

do trânsito 
arquive-se os 

PROCESSO N• 1. 799/B - I NFRAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA 
ESTABELECIMENTO INFRATOR: " STATUS DRINK ' S" 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vistos , etc ••• 

Isto posto, tudo bem 
analisado, JULGO PROCEDENTE o Auto d e 
Infraç ão de f l s . 02 , de f orma que , coe 
espeque no art. <!58, da Lei 8.069/90., 
aten to à primariedade do estabelecimento, 
APLICO a pena mi n ima de 03 (três) salários 
de r efer ência ao "STATUS DRINK' S" , · ·que 
deverão ser depositados à ordem de 30% 
(trinta por cento) na conta poupança 
n• 39 . 833-2, da Justiça da Infância e 
da J uventude, e 70% ' (setenta po r cento) 
na conta-corrent e da Casa da Hospitalidade. 

Advirto o Sr . AGOSTINHO 
DE MELO FERREIRA de q_ue reincidência , 
em atos semelhantes , nao IIISis ·contará 
c0111 a benevolência da jus t iça, que atuará 
com maior rigor . 

Trans itado em julgado 
a presente sentença, r emetam-se os autos 
à Cont adoria Judicial. 

P. R.I 
Cumpra-se . 

PROCESSO N• 1.801/B - INFRAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA 
ESTABELECIMENTO INFRATOR: "LAS VEGAS BAR" 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vistos , etc • • • 
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Isto posto, tudo bem 
analisado, JULGO PROCEDENTE o Auto de 
Infração de f l s . 0 2 , de forma que, com 
espeque no art. 258 , da Lei 8.069/ 90 , 
aten to à primariedade do es tabelecimento , 
APLICO a pena mÍ.n iliiS de 03 (três) salários 
de r eferência ao "LAS VEGAS BAR" , que 
deverão ser depositados à ordem de 30% 
(trinta por cento) na con ta poupança 
n• 39 .833-2, da Justiça da Infancia e 
da J uventude, e 7~ (setenta por cento) 
na conta-corrente da Casa da llospitalidade . 

Advir to o Sr. ALALIAS 
SOUZA DOS SANTOS de gue reincidênc ia, 
em atos semel hante, nao mais con tará 
com a benevolência da j ustiça, que atuará 
com maior .rigor. 

Transitado em julgado 
a pres ente sentença, remetam-se os autos 
à Contadoria Judicial . 

P.R.I 
Cumpra-se . 

PROCESSO Nt 1.807/B - INFRAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA 
ESTAR. I NFRATOR: BAR E IIERC. SRII DENOMINAÇÃC 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vistos , etc ... 

Isto posto, tudo bea 
anal i sado, JULGO PROCEDENTE o Auto de 
Infração de fls. 02, de f orma que, coa 
espeque no Art. 258 , da Lei 8.069/90, 
atento à priaariedade do estabeleciaento , 
APLICO a pena •Í.nima dfl 03 (três) salários 
de referência ao BAR E MERCEARIA SRII 
DENOMI NAÇÃO, que deverão ser depos itados 
à ordem de 30J' (trinta por cen to) na 
conta poupança n • 39 .833-2 , da Justiça 
da Infância e da Juventude, e · 70% ( setenta 
por cento) na conta-corrente ds Casa 
da Hospitalidade. 

Advirto a Sra. MARIA 
HELENA SAMPAIO DA SILVA de que reincidência, 
e. atos se.elhantes , não .aia contará 
co. a benevolência da justiça, que atuará 
co. aaior rigor. 

Transitado em julgado 



Maca pá, 17. 05.96 

a presente sentença, 
à Contadoria Judicial. 

remetam-se .os 

P.R.I 
Cumpra-se. 

PROCESSO N• 1 . 606/B - INFRAÇÃO SOCIAL 

autos 

AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA . 
ESTAB. INFRATOR: MERCEARIA SEM DENOMINAÇÃO 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vistos, etc . .. 
Isto posto, tudo bem 

analisado, JULGO PROCEDENTE o Auto de 
Infração de fls. 02, de forma que, com 
espeque no art. 258, da Lei 8.069/90, 
atento à primariedade do estabelecimento, 
APLICO a pena mÍ.nima de 03 (três) salários 
de referência à MERCEARIA SEM DENOMINAÇÃO, 
que deverão ser depositadas à ordem de 
30% (trinta por cento) na conta poupança 
n• 39.633- 2, da Justiça da Infância e 
da Juventude, e -70% (setenta por cento) 
na conta-corrente da Casa da Hospitalidade. 

Advirto os Srs. JUACI . 
AZEVEDO e JACKSON AZEVEDO de que reincidência 
em atos semelhantes, não mais contará 
com a benevolênc ia da justiça, que atuará 
com maior rigor. 

Transitado em julgado 
a presente sentença, 
à Contadoria Judicial. 

P. R.I. 

r emetam-se os 

Cumpra-se. 

PROCESSO N2 1 .876/B - ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE ; NELSON RODRIGUES DOS SANTOS 
ADOLESCENTE: C.N.A.S. 
ADVOG,ADO.: EUGÊNIO CARLOS S. FONSECA 
SENTENÇA 

Vistos , etc • •• 

autos 

Finalmente, · tudo visto 

DIÁRIO OFICIAL 

DIREI'ID PmAL E m:x:ESSUAL PmAL àl/CX5/96 
DIREI'ID COOSTrJ.U;IOOAL, DIREI'ID 
AI1fiNIS'l'RATI E WiiSIAÇÃD DIFUSA 00/CX'J/96 
DIREI'ID ami:JALE ~C~ II OO/CX5/96 
I..CX:AL: SENAC - AV. Henrique Galucio, nº 1999 ~ 
St~. Ri ta - Macapá-AP 
(Dia 07/08/96' - Divulgação do· resultado das 
~rovas Subjetivas . 
·Dia 14/08/96 - Publicação do Edital com ~ 
inscriç~ definitivas deferidas e convocaçao 
para as ·Provas Orais e de Tr~buna .. 

~
a 19, a 23/08/96 - Realizaçao dos 
i cotecnicos . _ , 

1.a 26 a 21J/08/96 - Realizaçao , das 
Orais e de Tribuna. 

Exames 

do Resultado 

do ,Concurso 

pia CXJ/00/96 - Publicação 
Final. _ 
pi.a 13/00/96 _- Homologaçao 
!(Resultado Final) 

As provas terão inicio às .. OS :C!J 
f! término às 13 : 00 h, Os candidatos deverao 
comparecer ao local, com 01_ (uma)_ hor~ -de 

~
tecedência munidos do cartao de lnscr~çao , 

arteira de 'identidade e caneta esf~rografica 
ul ou preta. _ .· . 

Na prova _ob1etiva , n~o sera admitida 
consulta à Legislaçao. Sera perrni tida a 
consulta, - somynte · nas provas subjetivas, 

~
esde · que estej_ê. desapcmpanhada, de 
omeritários , expcsiçao de mo ti vos, sUI!lllas 
te. . 

~
. Os candidatos que optarerr. por 

azer as provas _subjetivas ~m máquin.§IS de 
tilografia, \terao. de traz,e-las, nao se 

3.dmi,tindo q uso \de maquinas eletricas ( art._24, 
paragrafo uni co do Edital) • . \ 

Macapa-A~,' 15 de ~o de 1996. 

MAOOEL-~E~~ DE BRI'ID 
p~~;oD:-ct;' Just~ça · 

e Presi dente da Comissao 

Pr~feituras, Câmara~ e~ 
ó.~~~os_. MU:nicipais __ _ 

t.:'. Prefeiturâ ~e Maca Pá 

TERMO AD I TIVO Nº 012/96 

Segundo A Termo ·,Aditivo 
ao Convenio n º 007/95, 
datàdo de 20 de outubr ó 
de 1995, celebrado en 
tre a SUPERINTEND~NCIA 
DA ZONA FRANCA DE MA 
NAUS- SUFRAMA e a PRE 
FE I TURA MUNICIPAL DE. MA 
CAPÁ / AP . 

Aos 18 dias do mês de març o 
do ano de mil novecentos e noventa . e 
seis (1~96) , nes'ta cidade de ~lanaus, 
no Edifi~io- sede da SUFRAMA ,local1z~ 
da na Rua Ministro João Gonçal ves de 
Souza s/nº .· , Distrito Industri al Cast~ 
l o· Branco , a SUPERINTEND~NCIA DA ZONA 
FRANCA DE l~ANÀUS, ÇGC nº . 04 . 407 . 029/ 
0001- 43, doravarite denominada SUFRAMA , 
neste a t o rep r esentada por seu Super~!! 
tende nte MANUEL SILVA RODRIGUES, bras~ 
l eiro , casado , engenheiro eletricista, 

,carteira de Identidade nº 5.660.649-
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e examinado, com o endosso ministerial , 
hei por bem acolher o pedido, para determinar 
a expedição do Alvará de aquisição de 
passaporte , junto a Supcri~tendência 
da Policia Federal, AUTORIZANDO, . de igual 
modo, a viagem do adolescente C. N,A,ê; 
para a África do Sul, sob a responsabilidade 
do Sr. MÁRIO LUIZ ALVES, · Delegado da 
Seleção Brasileira de Karatê . . , _. ·. _; 

SSP- SP, CPF . nº 883 . 3~9 . 468-04,reside!! 
te e domic i l .iado nesta cidade na Rua 
Recife nº .1128, C-1,1/ A - Conjunto ~a!; 
que Resii:lencias , Bairro de · Adr i anop9_ 

I 
4 

l lis e a PREFE I TURA MUNICIPAL DE · MAC~ , 
- . 1 •PÁ, no Estado dp _ Amapá, l ocàlizadá .a 

PuBLICAÇÕES· DIVERSAS_ _· Avenida Fab , nº 840, Centro , na
6

c
1
_ 

0
i

0
da

0
d
1

e 

~ ••.•• -......... ·•· ~~~~~--~-···ii· •·••·•· iiiiil. de Ma c a pá/ AP, CGC nº 05 · .99 5 .76 . -:-1 ··.7.7 , a segui,r' 'designada· pREF,EI_TUR~ , aqu1 
·PAÍitroo SOciALISTA BRASILEmo_, PSBIA~ ':. ·representa·da por seu Prefe.:i, to JO~O ~0§. . 

, _.._ RÚJiEiicici·Lery;n•9oJ-Laguinho · ·. · , . co PAPALÉÓ: PAÉS, · brasi~eiroi ··.- med·_icÇ>, · · 
:·5: teiéi'áitci:.i23:159Ú2Ú2699 · ·.- '.· ,.; · ·. · ·-·· .casado ; .éarteira de: Identi dade ;l1º 5167":_ · .·· 

: : : - ~" . ."E·D •. IT:,:A:_.~llii<;i>a __ c·'_.o' AmN';ao_.Pc_ã :A_' 'ç· .Á: '0· .:;· __ _- ..... ·.·.· .2:::sEGUrÍ ÀP ,/_C~F nº . 528 ', 984. 317"" 53:, . ~~ 
"' '" v s ide·nte ·e· dom1C1l1ado na A_vern_da · , R10.· 

·.·c oNGRESSoESTADUÁL D.OPSBIA!I-IAPA ·_·... .:· ... ,_. ·· · · " ·· . · · 49 · p ·· . · 1 ·: ·na c·i . 

Expeçam-s~ . . · O? . ~ > nec~sS~iOS 
Alvarás . 

Independente· do .:_trâns_ú~·' '·::· 
da sentença, : .. ~~Ui y~m~~e : ... ~· ~s.·· .. em julgado 

Autos . :· ' Sr. Jmz;'> · .• · / ;· . · . . . ; , .Gráryde dó j'lor:-~ f.~ · 5 ; · fi"COV<:l, ·· ~ · ;,~d re. 
" · · · ·: .:· . 'Pelo presente, ficamconvocadot.todos os fihados do PARTIDO_,. d~sJce .-. de .' Macapa/ AP; ,,, ··_.reso], ve r .aJll, .. . . ""- · . 

P.R.I ·.·. ·-·. ' • ,... . · · . SOCIALISTA .BRAS!Lll!J<OIPSD, . do ·.-Estado· d.9:--·)\n)apá,. pom•.•.:- f<!,r<!ndum!'' do ConselhO de.:·Ad"\:lD.~ .. ~:.ra.~<:l,O . 
Cumpra- s.,_:,:;;:__. · ·,_ · ·: :- ·-pailicipaÍeni' ilô:coN,GRESSÜ EsT,W.()AL,_ 'L"e ·.seriir~atiiadn_ n~ d\a.-, . da SUFRAMA:, ·· na fór'h)~ do:: çlesp~cho .o'·~ut9_ · 

1 .882/ B
. _ ·A·._.L.'v" __ ·A·R· A< J···uo·I•_c./I.-_AL' .. :· ·· ., . · , 26:95?ii:!fus09:oo:~s ,I7:00ho[iís, nâ s~dedo_r.ariido, sitoaR~.a~liczer : : · ri:z ,iihvó, 'ianÇa do .às . f1s.- -_255 , ' .. do _; Pr~< .. 

PROCF;SSO N• . . ,: '·: Levy, n~ 90?.: Ba•!"' .-~ob;gu'/~m. N~oport~q:dad~ em que s::ra~ cl"~tps .. _.- · :c-esso· "nº ·3)'52/.95C:.:SUFRAMA, _c~;l:ebrar: .. p~,~-- ;__ 
REQUERENTE: MAURO CÉ~AR S . · pE -~~~ZA . : ''•,; :: ~~~:~~r~s,~~~bc·l~~~;;l:\~?g~~~:~:\0~:~~~;\~~ : ·,~l:!J,-~. ~egOnct'â! v~z 6,_- :pre,~_en~e" Té~mti. : :·Aditj;._~ , ._ . 
ADOLESCENTE: M.C.M.~L· : '.·' .. ,<:- ... . ·"•'·Mtmbios')'it~!ates 'e .S~p!c.n[éSdoDirctóiío·.aj>.rOccdc_rcõ:tà el~'!~o. dn .. . :,, yo, c_c>nSO?J;~t~·- o pepmss1v_o ~on!1·~0 . • n~·:;, .·, 
ADVOGADO : EUGÊNIO CtillL(}s· .'s .:•. I-:?NSI;:CA :. : '\:·:. ·. . Comissão Exêetitivil EstadUlll do PS~/Am•l"'• -. :· ,. . . ' •<' :_; ' .:~- ., '.-c·;: .:-_·,.c,lausul a __ De? 7-111~. 9\larJ~ :._.d~; ·._Con_yeru,o · . . n : :,· _- .. 
SENTENÇA · ·'· · .- : . , ~~~~ucmsatn,cnte, . . . ... <,·,< ·· •' ·.-, 00? L9~; · .9t,I$l ' 1 ~a :,r.e?er ,- f\e )Jelà,s .. d 1sp9_ : , 

e exami nado , ;~~oi:~:~;~E>~u!{ni~t~;t!t; ·. ·' .. . . . _. . . . :>· ' 

hei por bem_ acolhér ~ ·p~~ido\· . para :· ~e~_:,m~~a:re·· :~' · .-;, ' · .. -._.; ) ·:·' .' 
a expediçao do · Alyar~ .-de __ aq't1s1,ça'?. - : ~ .. ' · ·Y.·-·--
passaporte, junto': ': . ·.ii_-' : ~1,1per~n telldencl~---
da Policia Federal,_. AUTQ.iuy.Nl)O, .. de .· igllal .:.·--C.::-'·:..:·_· ...:.::~-':-.;:.:.=.::;L'-2;..,..~:.,--T-~7.""":-:-:;.:-.,""'::~ 
~odo a viagem do :· ' adol\'sc~nte · M•.C_,M.S. . ·. ·CAR"!Q~!O,JUCÁ._-< , .. . . '--. 
para' a África do Sul, :·só~· a .'responsab~li<!ade :_ PROCLAMA ÕE CASAMENTO - · ; ·· · :' .· 
do sr. MÁRIO LUIZ'':. AL~s ;_: .. Delegado _-d<l · · .. :·, · .. · o Oficial do: cartório Çiv·il _de Casamento desta 

· .. · · · · r a A ·R " F d ' do · · ocri;és< ··t;e·l êbrado · em :2o., l0 .,95 _en t re · a 
. Seleção BrasileiErxapedçeamK-arseàte ·o,s - cidade . de M~q~\iá.',Cap: d!i Es . . ~ mapa~ ep,_. e ,·.' . "SU.FR . . A·MA' ._··e· ,: a -PREF·.-EI-.T·· UR·A· M. U.N .. I C . .IPA·_ L' . . DE . ' necessarios . : Brasil , ·fai-' Jõa.tiêr q~e preté~dem se· cas~ r:_ ENEAS.- DA · 

· · . SiLVA RAMOS éom ANA'LUCIA PAE:S DE ARAUJO.- : . . . ... MACAPÁ, · pass·ando , . consequent~men te·, . · ·.-.. Alvarás . 
Independent e do '-ti~sitÓ' · · Ele é' filho" de Raimundci Ramos e:de MariaJuha-. .:- dito · ajuste. á. v:i.gii- a t é · 20 ·.?~;: ~6- ,< i !i:.:-- · 

em julgadp da sentença, arquivéni-se .. os na da Silva R.ámos." ·. · . .. . · . · · clL!s.iye a prestaç:li<? de cpntas· . -." . . 
autos . . ' Ela é ·iilhà de . Raimundo Alves deAraujq: e de .. . __ ,_, 

Emiliana Onofre Paes. · . . . . _ · , . . . .-P.R.I 
Cumpra- se. 

6<:2 '4t:Uú,~ -MARC MI DA ENC AÇAO 
ire t Substi to 
erc 10 plen , 

na Vara da I nfância e da Juventude 

rocuradoria Geral: de Justiça 

~éij.ri~ 00 ::U corruRS0. PJ\RA 
cARJimA :m MINISTÉRIO PÚBLICO 00 
Al-",APÁ. 

m;mssü DA 
.ESTAOO 00 

o P!~Curador-Ge,al qe Justiça e 
F residente da Co:nissão d)l III C}>ncurso para ingt'8§ 
s:> na C&r·reir.3. do ~linisterio I?ubl ico do Estado ó-o 
A~:Í. . tom a pÚblico o calendario de provas . e 
divul~ação de result ados ,na fonna seguinte: 

PRJVAS DIJ\S 
OBJETIVA (100 q..es tões) 02/CX5/96 
SUBJETIVAS (20 QJestões) 
DIREI'ID CIVTI.. E PRX:ESSUAL CIVTI.. I 

aúem souber de qualquer impedimento legal que CLÁUSULA SEGUNDA ·- DA 'RATifiCAÇAO.: ~!_' - . 
os iniba de casar um com o outro, acuse-os ·na forma da c am r atificadas ·todás . ·as demais c l au · . 
le i. . · s ul as e condiçÕ.es· do Convênio 'nº " 0077 · 

Macapá, 16demaiode1996 95 , e m ·tudo o qu a nto não cohfli.tarem •· 
JOSÉ RICARDO SENI\ DE ALMEIDA com as a lteraçÕes· introduzid as . · pelo 

4° Escrevente Autorizado presente Termo. 

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO AMAPÁ 
Rua Odilardo Silva, n' 1131 -Centro Mncapá-AP-CEP 68.906-4 tO Cx. 

Postal l21 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O presidente d.l FEDERAÇÁO ESPIRITA DO 

AMAPÁ, no U!o de suas atrlbulç6.. estatutirlas, 

CONVOCA, todos os lotegnotes do Movimento Es~lrlta ! 

Amapaenu paro comparecerem l ASSEMBLEJA 1 

GERAL'EXTRAORDINARIA, q"• •• rcati:t•ri no 
-dia 15 (quinze) de juoho.de (9g6, ls _l8bs. (liczolto horas) em 
primeira tblmad:t, com o quorum prevlJto no ~latuto e, As 18:30 

, . (dezoito hon.' e i rlnta mfoutos) em segunda chamnda, com qualquer 
número de"'-"ot.ladoJ, na stde d.1 FederaçJl~, 3ito 11 Rua Odllardo 
SUva, 1131, cuj~ pl\Ub; únla~ ~a modlncaçlo do " " Estatuto. 

.Macapá·AP, V9 de maio ele 1996 .. 

/ ) 
.t,.;r~l 

LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUZA 
PRESJOtNTI! DA FI'.AP. 

'Espiritos, ~-vos. eis o primeiro mand.unento, instruí-vos, eis o segundo" 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUB LICAÇÃO: O 
p r esente Termo Aditivo se r á em extr~ 
to, publ icado no Di ário Ofici~l d a 
Un i ão , obedecidas as prescriçoes le 
ga i s e normativas vigentes . 

Em por assim e s tarem justa~ 
e contrataóas, assinam o presente Ad~ 
tivo ~m 06 (se i s ) v i as de igual , teor 
e forma pa ra que produzam um so efe~ 
to l egaÍ, na presença das. Testemunhas 
abaixo firmadas . 

r~anaus . 18 de "março d~ 1996 

A-..12-J~~ 
o soséó'PÃPALÉO 

' t o Mun icipal de 
PAES' 
r~ac apá 


	

