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Governador do Estado V1ce-Govemador do Estado 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE MTÔNIO ILDECARDO COMES DE ALENCAR 

Chefe do Gabinete Civil Chefe da Casa Militar 
JARDEL ADAILTON S. NUNES Ttn. Ctl. RICARDO LEÃO DIAS 

Secretirio de Estado da Fazenda 
GETÚLIO DO ESPÍRITO SANTO MOTA 

Secretáno de Estado da Educação 
RUBEN BEMERGUY 

Sectetáno de Estado da Justiça e Segurança PUblica 
BENEMAR BENEDITO DOS SANTOS 

Auditora Geral do Estado 
1\lARIV ALDA MACIEL SIMÕES 

c PODER EX::CUTIYO 

I Secretarias de Estado 

PORTARIA N2 1987 /96-SEAD 

O SECRET~O DE ESTADO DA AIIII 
MISTRAÇ~O do Govern~ do Estado do Amapá, usan 
do de suas atribuiçoes legais. 

RESOLVE: 

Designar os servidores JOSÉ DO 

~ DOS SANTOS, Chefe da Divisão de Admini~ 

tração Patrimonial, MARIA DILENE MOREIRA HOTA 

LACERDA, Chefe da Seção de Cadastro e Controle 

de Bens ImÓveis, SÔNIA EDNA SILVA DE LIHA,Age~ 

te Administrativo e DINOKAR LEAL MONTEIRO, ~ 

torista, lotados na Secretaria de Estado da Ad 

ministração, pat·a sob a presidência do prime.!_ 

ro constituirem a Comissão encarregada de el~ 

borar o levantamento patrimonial do Estado do 

Amapá, no Municlpio de Oiapoque, no perÍodo de 

·13 a 23 de dezembro do exercÍcio fluente. 

Ma~~~',tif:u•• '~ 
Secret!Õ-~~açâc 

c BELARXINO BISPO \ 

\ or do DSG/SEAD \ 

PORT \RI.\ :--;• 050 197.SEAD 

O SECRET\RIO DE EST.\00 IH .\D\11'\IS 
TRAÇÃO do Gu,~mo do r\mJil.l- nv u,,, J.o 

compet~nciJ que lh, foi dd~gada ~In [)~,rct.J (':) n" 
0295 . ..!.; I~ 1:91 "D.:~r•lu n· 11')7. J~ I<> 1\)';2. 
re~olxc 

R E \1 O \" ~- R : 

Servidor· R.\"1101 FO IWDRI<;t V'-, IH. 

l'argo 
Quadro 
Da 

ADIEID.I. 
. '\,aenle Actmm"trattvo 
Ex-T cnitório Fcd.:r.!l do \mJpá 
Secretaria de r ~ta do da Ju•h~a e Seguran· 
ça Públi.:a-SEJl"SP 

SECRETARIADO 
Secretário de Estado da Admirustnção 

ALBINO ALVES DE SOU:t.A 
Secretáno de Estado do PleneJamento e Coordenação Geral 

JOSf. ~\tALHO DE OLIVEIRA 
Secretário de Estado da Saude 

JOCY FURTADO DE OLJVF.IRA 
Secretáno de Estado do Trabalho e da Cidadarua (Interino) 

ELY DA SILVA ALMEIDA 
Secretáno de Estado do Meio Amb>:nte, C1êncra e TecnoiOIJia 

ALBERTO PEREIRA GÓES 

Para : Coordenadoria Elúdulde lndúllria. Co-
mércio, Mineraç3o c Twilmo-CEJCOMT 

Oficio : n° 162197-DRHSEAD. 

Macapá-AP. em I~ ~ ~ci~Q de 1997. 

ALBINO~~ E SOL'Z.\ 

Secretário de - \dmmt~traçan 
PORTARIA N" 05/ /97-SEAD. 

O SECRETÁRJO DE ESTADO DA ADMINIS
TRAÇÃO do Governo do Amapá, no uso da 
competência que lhe foi delegada pdo Decreto (:-.') n° 
0295, de: 18112191 ~ Decr~to n" 1~97 ... k 16 lO 92. 
resolve. 

R E l\1 0 VER: 

Servidor : ANTONIO BARROS DA SJL \'.\ 
Cargo : Técnico de Conlllbilidade 
Quadro E.x-T crritório Federal do Amapa 
Da : Secret;uia de Estado da Agricultura, Pcs-

.:a. Floresta e do Abastectmtnto-SEAF 
Para : Instituto de P~squisas, Científica e Tccno-

logica-IEP A 
Oficio n• 161 '97-DRH'SE.\D. 

M.1capá-.'\P, ~m 1--1- de~ de 1997. 

ALB ;fii1m, E SOUZA 

Secretárlo~Admlnlstraçio 

Educação 

CONSKIJlO ESTADUAL DI! I!DUCAÇÀO 
GABINETE DA PRI!SIDíiJtciA 

RESOLUÇÃO H• 004/97-CI!I! 

AUTORI7.A IISCO!.A A EMI 

TIR OOCUIIJ!NTOS DI! AW 

NOS APÓS ESroOOS DI! 
RECUPERAÇÃO. 

O Presidente, ea exercÍcio, do ~ 
lho Estadual de Educação, no uso de suas atrl 
buiçÕes legais e , 

. considerando o cumprimento , pela Se 
cretaria de Estado da Educação, das dec1sÕe; 
encaminhadas por este Conselho em relação ao 
i tela 01 do Processo n• 025/96-CEE. 

R I! S O L V K : 

Art. 1• - Autorizar a Unidade de En 
sino denominada Escola Integrada de Macapá ; 

Secretána de Estado da Agricultura, Pesca, Floresta e do Abastecrmento 
MARIA BENIGNA OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUCÁ 

Secretáno de Estado da lnfra-F.strutura 
AMILTON LOBA TO COUTINHO 

Procurador ('.eral do Estado 
JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Defensor Público Geral do Estado 
JOSÉ RONALDO SF.RRA AL YES 

emitir documeqtação, apÓS os eatuctos de Recupe 
ração Final, aos alunos: ~MARIA LIRO oÕ 
K.SM!O, ANTaUBTA VALADARES DOS SAiftOS,ItLADIB 
COOTIJB) PURKZA, DKIIJISI! SERRA DA SD.VA, GI!OVAIIA 

FURTADO DK AlJOIIDA, JAatSIAIIK IIARriMS BAJIA'l'A e 
VKRA RllGINA PAS'I'AIIA DA MOrA. 

Art. 2• - Esta Resolução entra em v! 
&~r a partir desta data, revogadas as disposl 
çoes em contrário. 

GABINETE DA PRKSIDíiJtciA DO CONSKIJiO 

IISTAJJUAL DI! I!DUCAÇÀO, em Macapá-AP,l7 de jane! 
rode 1997. 

Segurança Pública 

EilNXl 'IDM) .ADITl\() /() a:NJRI([l) 

w OOJ.f$.0:A, FIR1'1Xl ENiff: o ES1WD ro Nt-~>PÁ mo <XNlR4. 
TJWIE E A F.!R>VII'HN EOJJP/NM\::E I.:ID\. CXMl <IN!Rt(J.'JIQ\, ' 
CIMA~!}\~_IDESJWX)!}\~E I 

s:JJ.1WQ\ RlLlrA, aro A RH.li'JÇI<l c:IN3rA I'D IliPRID m
CIAL ID ESlWD, W , !E !E PI'M ffi F.IN3 r-ElE ' 
ll:IlJ\P.'IXS. 

~lo~ 'Imo{) trn'l'J',(), m çartes icBlti 
t'ica:las ro ~ cb :msro, cB:J.aran, E.rei t:mt e aj..5t:mt -;
q.e o irstnnmto éCirm iàntii'ica:b, tem alt:.era:B5 a:; re
~ clit.s..ua:>: Terreira Letra a, Q.,arta, a:res::ica c:Bs 
s...t:K:lá.a.um ~ira e regràl, â cláwla retinn frran' 
a:res:;icas: !'lb-c,!á.wk-s (rim>iro e ~ e rrai.s c~ 
las d3:::irrB dl vigreia e cEcitm bm:eira cb JTBtErial . 

Q.e p3SS1II ~ vigJrnr ron a s:g.rinte m:n;à> , 
ITB1tica as chmis tq.ri re:o referic:Bs, ra forrra ann ~ • • • 
"ttn redigicm, e Q.l.' reste atx:e ~ tot:alrra1tE ratifi 
ca:las, P= toR; m ~ias re direito. -

aÍtillA IDCEJRA. - oo ~: 
in ::í:riiPies cb O:nt:rat:mtr>: 
a) Alcca- t:l'D..Il'S:S çara atJn:i,r w ,i:JjE t l 1o0 ' 

<i'SI.e CO"Itmto :-o valer glc.b:ll Rli 1.4õ6.B<ú,4) (fiM MIIJ-fu 
~ E~ E CINJ) ~m. , Ol'JlXEIIfCS E VJNlE E 
!EIS EFAIS E~ aND\\CS). 

aÁ.tllA Q.WITA - !}\ !JJl'IÇib: , ~ = ~ ~ 
i1) Ccntrap:l :.'SI:a c:rça:m ro valer glc.b:ll Rli 1.4$.B<ú,<O ' 
(HJ·l MIIH'O l,1..mRXlNl\::E E ~ E cnm MIL E <JTIIDN
fCS E VINiE E~ ff'AIS E WID11'A aND\\CS), rerro a a:r 
ta cb Flrrl> à! Partic~ c:t:s E-;ta±:s, Prcgram à! 'i't'àil 
Ih:> eiBTB1to à! ~. -

9...B-O.ÍiBlA Fflll·Effi6.: O valer refermti. 'OS q.mtit:atii.CS 
na-ea!s_q.e ~ oo estltele::icb ro oreJqJ I cb ::mtr.; 
to, 9aréO arprta:1:s .ln'OOiatmnre r;ela Co"ttrataB, rre::ti.<T 
re a aJ!Iri2a;;iio di Stx:retaria à! Estab ca Jlstic;a e Seã 
rerça Ftblica .. 

aÁ.tllA ffi1N)\; <O% (Q..armta p:r 001\:o) cb valer lDtal 
cb 0::ntrato co • te:p::~ re a rervi.c}:) ce r;esa:a1 e ~ 
I> d? ali""l'l'l:r. • 

aÁ.tllA m~ !}\ MDIF'lC'JÇ{Q ~)E Ia:JW: 
s..s.aÁB.1A Ffm>ElR.\: N:> ca:o à! Fes::lSD cb :xntrat:o !XI= 
\iêid) r;elõ 0J tLt ata IIF, O ITESTO <Everá ~ éO EQJivalfi= 
re a cb!s (2) JTE!:ES_d! O::ntrato, a:ns:i~ o esb::x:'!i 



., 

; 21 .01.97 

à! JrCXl1trE alirrmtÍcics ro frig:Jrii'io:> <b O:ntrata1::l e e' 
carg:s sxiais. -

s.J3..aÁ.EUA ffilNl6. : O O:Jiltataite cE-.P....rá en s:smta ' 
(65) diãS ãíti'S êb ternúro cb Crntratn oon.nicar oficial
IImb:! a O:ntrata1::l re q.E riO prorrc:g3!"á o irstnrtmto, ' 
~oq.aJ.,m~. 
CIÍUUA IÉ::l!4\ - D\ VJIÊ"CIA: o C01trato fica prorrcga± 

:ãPffiii.. lH:Jw. - D\ vriDCIA: O Cmt:rato fica ~ 
j'iilo JY8ZD ~ dJíê JTe!eS OOítã±s a P3f'tir ct: 01 re ja""ei 
ro re l.'El a 31 re c.E2a1bro re 1. 'E7. 

'ClJÍLWA IÉ::!M\ 'lEREIRA - lXl MIGERIAL: 'Itx:b e g..alq.er ' 
orreter.ial, ooloca::ts r.e~ O:ntrata:a, rm ~ias cb 
Cb IIJ ata 1te, p:rt:eree a pr.irreira, p:drrb ~r ret:ira:l::s ' 
ro firal cb pregnte Cmt:rato. 

, fbr estaren assim ajJsta:b em rel.a;i:O ao CC!2 
tax:b reste 'll!H-D PDl'I'I\0, resiran o :resro em cimo vias' 
d: ig.al tror, ra Pre:H"Ça d: das ~ ao fim as
sim::Bs, cevem este '!erTro Jlditivo s:r p.i:?licacb ro Diá
rio Oficial cb Esta:b cb PiTEI:á, ro pr= rrÉxirro ct: 2) (VIN 
'IE) dias a cmtar <B <bta re s.a resiratt.ra. -

~~. 01 re ja""eiro ce 1.w . 

ffioN:is:o CDlliJII FIDD 
!IEO'l Et\UIPN1NTCS l.!lllfl. 

. CINJW(rl>l}\ 

·.··~· · ·· ·· . . 

. . o SECRETÁRIO DE ESTADO ·no 
JfEIO AMBIENTE , ·cr~NCIA E TECNOLOGI A, no 
usei . . das .. at ribuições que '· .lhe s ão conferi 
das pêl o .. arfígo 22 da· Le i · Nº 0267 de ·og 
de abr.i l de :} 996 ; 

R :{ s· .. o L V E: 

Art . 1 2· Des itgna r OTJI.VIO . 
~YRES DA SILVA, Agen t e Admi nistr ativo, 
CRISÕSTINO DE SOUZA MONTEIRO, Vi gia , 
EDSON ALBERTO DOS SANTOS TELES , ~lotoris 
t a , pa-ra v i ajarem de MACAPÁ, até o ~~~
nic ipio de LARANJAL DO JARI , a serviço 
desta Secretar ia , com objet i vo de fazer 
l evantamento p r évi o dos p r oblemas ambi
en t a i s , execut ~r ·.fisc aliza9ão da fauna , 
da f lora e da pesca p redat o ria , no pe 
riodo de 07 a 16 .0 1 . 97 . -

Ar t . 22 - Dê- se Ciênc i a, Cum 
pra- se e Pub lique- se . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE , CI~NCIA E TECNOLOGI A, no 
us o da s atribuiçÕes que lhe são confe
ridas pelo a r tigo 22 da Le i N ~ 0267 de 
09 de abril de 1996 ; 

Art. 1 2 - Homo l ogar o deslo 
camento dos serv idor es ARMANDO FERREIRA 
DO AMARAL FILHO, Ch e ~ d a DMCF / DCF , CDS-, 
1 , MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS RIBEI ROJ Ch~ 
fe da SLA/DRL/DCF , CDI - 2, LUIZ JOSE DE. 
BRITO RAMOS, Ag en te Adminis t rativo e 
RAIMUNDO CARLOS BRI TO, Motori s t a , CDI - 1 
para v iajarem de MACAPÁ, a s e r viço des 
ta Secretaria , até o MunicÍpio de TART~ 
RUGALZI NHO e CALÇOENE , com objetiv o de 
compor equipe com a f inalida de de e f e - ' 
t uar ava liação da s at i vidades desenvol 
vidas nos Garimpos de Tartarugalz!nho e 
Lou r enço , bem como promov er Reun iao com 
a Di r e toria do Sind i cato dos Gari mpei
r os d e Lourenço (Coog al), no periodo de· 
07 a 11.01. 97 . 

DIÁRIO OFICIAL 

( P ) N~ 003/97-SEMA 

O. SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEI O 
AMBIENTE , .CI~NCIA E TECNOLOGIA, n o uso 
da s atribuiçÕes que lhe s ã o confe r i das 
pelo art i go 22 da Lei Nº 026 7 de 09 de 
abril d e 1996 ; 

R E S O L V E : 

Art . 12 - Designar LUIZ ROBERTC 
DA COSTA ALVES , Admini strador , par a 
responder pelo ·Depar t amen to Administra 
t ivo e Financeiro , CDS- 2, na ausênc i a
de seu t i tular que entr ará em gÔzo de 
férias, r efere nte ao ano de 199 6 , no 
periodo de 20 . 01 a 18 .02 . 97 . 

Art. 22 Dê~se Ciência , Cumpra- s e 
e Publique-se . 

( P ) Nº 00 4/97-SfMA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEI O 
AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGI A, no uso 
das atribuiçÕes ~ue l he são conferidas 
pelo a r_t i go 22 da Lei N2 0267 -de 09 de 
abril de 1996 ; 

. R ESOL V E: 

.Ár L ·. H , - . Desi gna r DAGUI·NETE 
MARI A' CHAVES BRITO GOI;.CALVES , · . pa'ra 
fespo~d~r . pe l o exp~~ierita~a Divi s ã o de 
Ec.o'ssistenias / DRA, CDS-1 , du r an te. o impe 
dimento cie seu,· ti tu lar que se encontra-

· em I]:O Zo de fériás regulamentare·s, no 
peri odo-de 02 a 31 .01 . 97 : 

· Ar t : 2 ç -Dê- se Ciência, Cump r a
se 'e PubHque-se . 

Mac apá , 0 8 de j ane i r o de ' 1997 

ALJarnE~~~-~~~~~ES 
s ecretári 

p ) N2 005/97- SEMA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEI O AM 
BI ENTE, CIÊNCI A E TECNOLOGI A, no uso 
das atribuiçÕes que lhe são conferidas 
pelo a r tigo 22 da Lei Nº 0267 de 09 de 
abri l de 1996; 

R E S O L V E : 

PORTARIA N2 0021/ 97 -SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTU
RA, PESCA E FWRESTA E 00 ABASTECIMEN
TO, usando das atr ibuiçÕes que l he são 
conferidas pelo Art .123, Inci so II da 
Consti tui ção do Estado do Amapá e Art . 38, 
Inciso VI do Regulamento da SEAGA, aprova
do pelo Ilecre to(N) NP 0297 de 18 de de
zembro de 1991. e tendo em vista as dis
pos içÕes contidas no Ilecreto( N) N2 
1282 de 09 de maio de 1996. 

R E SOLVE 

Homologar o deslocamento do servidor Alr
CINDO 11ENDONÇA OOELHO, f·lotorista, C. I. N2 
290. 460--AP , para viajar de Macapá sede de su
as atividades até o 14lnicipio de Tartarugalzi 
nho, a fim de que no periodo de 23 à 24.12 
. 96 , pos sa atender na carga e descarga de li
nha normal da localidade acima ci tada , deven
as despesas com diárias ocorrerem à conta do 
Convêni o n2 OHl/96- SEAGA/TERRAP. .. 

Dê- se ciência, cumpra-se e publ i que-se . 
!•lacapá-AP, 09 de janeiro de 1997. 

_ ~~ULTONt~:t ~~IRA . 
Secretario de Estado da Agricultura·,:- Pesca e·.· 

Floresta e do Abastecimento em Ex~rcicío 
. • .. ,· 
', ·'" . 

2 

A sÉCRETÁRÍA DE ESTAOO . D.r /IGRICULTU-; < ... 

Ivi , PESCA E FLORESTA E 00 :: -ÀBAsJ;ÉCTNEN-, 
·ro, ... usando das a tribuiçÕes que ' ·1 he ·· sáil'. 
conferi das pelo Art . l23,- · rnc:iso li -.da : 
Constituição do Estado do AnJi;!pa·· e ArL .38, 
Inciso VI do· Regulamento da'·.SEAGA,- aprova- : 
do pelo bec·reto(N) NO 0297 de 18. ·de de- ··· 
zembro de ' 1991; e tendo em vista : às dis::. ' · 
posiçÕes. ·contidas no Decret~(N) ·_._No · · 
1282 de 09_de· maio de 1996. 

RESOLVE .. , :: 

Homologar, o deslocim,ento do servidor BE_; 
NEDITO ' OO CÍ\Rr.fJ SILVA, ·~lotprisÜ.l , C. l. N° 

. ESTADO. DO ·AMAPÁ 

DIÁRIO OFICIAL 
JEFFERSON LUIZ BARBOSA DE' SANTANA 

Direto r . 
MANOEl RAIMUNDO MEUNDRA LOPES 

Chefe da Divisão Industrial 
AlBERTINA SILVA PEREIRA 

Che fe da Divisão Administrativa 
EDSON ROBERTO DA SILVA GURJÃO 

Chefe da Divisão de Comercialização 

Se'!<: Rua C:inilido Mendes, 458 • Ccnlro -CEP: 68.'JOO.IOO · MaC.1)~1-fiP 
foneso PABX (096) 212-2"136 c 212·2138. 

Art . 12 - Designar FRANCI SCO EDEM 
BURGO RIBEIRO DE ALMEIDA, Engenheiro 
Agrônomo , para responder pelo NÚc l eo 
Setor i a l de Planejamento , CDS- 1, duran 
te o i mpedimento de seu titular que e~ 
t r ará em gÔzo de férias r egulamentares 
no periodo de 20 .01 a 18 .02 . 97 . 

Art . 2• - Di-se Ci ência , Cumpra
se e Publ ique-se . 

1 Rmnais: St:crctaria 30, Di\', Admin. 31, Direi. 14, Di\'. Comere. 3?. Arqtti\'O 
38. Vcmlas 37,Tipogmfia 41. Folomco. 36, Folocomp. 35 e flhnoxorifado 40. 
Di\'isào Indnslrial- 212-2'137 1.! Rcvis..lo - 212-2134. 
FAX: (0%) 212-2 135. 

Macapá, 0 8 de jane iro de 1997 . 
PRECOS DE ASSINATURAS 

I f ORDEM ASSil'IA TURA 3 MESES 6 MESES 12 MESI!S 
A"õ.<oin:uurn 35,33 70,66 11 !li 

)11 112 
Assin<tlllro 57,35 114,70 
drcmcss.1nno;.ta) 

141.32 I 
229,40 

p 

O SECRETÁRI O DE ESTADO DO MEIO AM 
BIENTE, CI ÊNCIA E TECNOLOGI A, no usÕ 
das a t r ibui çÕes que l he são conferidas 
pe lo art igo 22 da Lei N2 0267 de 09 de 
abri l de 1996; 

R E S O L V E : 

Art . 1 • - Designa r o servidor JOSÉ 
CARDOSO NETO , para r esonder,em substi
t u i ção pelo Car go de Secretar~o Admini~ 
t r ativo , CDI- 1 da CRA , na ausenc~a de 
s eu t i t ul ar qu e encont r a-se de ferias 
no perÍ odo de 02 a 31 .01 . 97 . 

Art . 22 - Di -se Ciência , Cumpra-se 
e Publique - se . 

1997 . 

PREÇOS DOS GABARITOS O U LAUDA PADRÃO 
• Moddo I .. ..... .. .............. .. ........ .. ........ ...... R$ 0,32 
' Modelo IL. . . .. .............. ..................... . . .. .... Jts 0 ,42 

UEMESSA DE MATÉRIA 
AS M,\TERIA S A SER EM PUBLICADAS NO DIÁRIO 

OF ICIAL SOMENTE SERÃO ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 
LAUDAS PADRÃO DO DIO (MODELOS I E 11), ENCAMINHADAS 
ATRA VÊS DE OFICIO OU M EMORANDO. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
EX«!Inplar ............. ............................................................ ........... RS 0,70 
ExL"111J)Iar Atrosado ... ...... .............. ......... ... ............................ ....... RS 0,86 

PREÇOS DI! PUBLICAÇOES 
Centímetro composto em lauda p;ldrüo ........... . .. . RS ~.70 
Centímetro para compor .. ............. . . .. .... RS 3,78 
Página exclusiva. 
Proclama de Casamento. 

........ R$ 323,29 
..R$ 29,60 

Ao DIO reserva-se o direito de: recusar a public.1ção de malérias 
apresentadas em desacordo com suas nonnas. 

HORÁRIO DE A TI!NDIMl!NTO 
Das: 07:30 às 12:00 homs c Das: 14:30 ós 18:00 horas. 



Macapá, 21 .01.97 . 

4 .198-AP, para viajar de Macapâ sede de suaS 
ati vidades até o Municlpio de Itaúubal do Pi
r irim, a fim de que no periodo de 26 à 28 . 12. 
96, possa atender na C8L~a e descarga de pro
dutos agricolas da f eira do Produtor e trans
portar material de construção da local~dade 
acima citada, devendo as despesas com diari as 
ocorrerem à conta do convênio n• 018/96-SEAGA 
/TERRA?. 

Dê-se ciência, cumpr a- se e publique-se . 
Macapá-AP, 09 de janeiro de 1997. 

, ~LTOrt~t';;RREIRA 
Secretario de Estado da Agricultura, Pesca e 

Floresta e do Abastecimento em ExercÍ c i o 

PORTARIA N2 0023/97 - SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTU
RA, PESCA E FLORESTA E OC ABASTECIMEN
TO, usando das atribuições que lhe sao 
confe ridas pelo Art .123, Inci so II da 
Constituição do Estado do Amapá e Art . 38 . 
Inciso VI do Regulamento da SEAGA, aprova
do pelo Oecreto(N) N• 0297 de 18 de de
zentlro de 1991, e tendo em ·<ista as dis
posições contidas no Decreto(N) N• 
1282 de 09 de maio de 1996 . 

RESOLVE 

Homol ogar o deslocamento do servidor !'E
DRO DE SOUZA CARVAl.H), Motorista, C. T. N• 
046 . 393-AP , para viajar de Macapá sede de sor
as atividades até o Municipio de ~~capá ( 80 
Km ) , a fim de que no periodo de 26 à 26 . 12 . ' 
96, possa atender na carga e ooscarga de pro
dutos agricolas da Feira do Produtor da 1oc<.;
lidade acima mencionada, devendo a<; despesa<; ' 
com diárias ocorrerem à con ta do Convtnio n° 
018/96-SEAGA/TERRAP . 

Dê-se ciê-cia. cumpra-se e p11bl iqU<'- :.;c. 
l•lacapá-AP, 09 de janei ro de !997. 

MULTO 1~~~ ~~REIHA 
Secretário de Est,_d~ da Agricultura, Pesca " 

Floresta e do Abastecimento em Exerci c lo 

PORTARIA N2 0024/97 - SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTU
RA, PESCA E FLORESTA E DO ABASTEC1~1EN-

DIÁRIO OFICIAL 

TO , usando das atribuições que lhe sao 
conferidas pelo Art . 123 , Inciso II da 
Constituição do Estado do Amapá e Art . 38, 
Inci so VI do Regulamento da SEAGA, aprova
do pelo Oecreto( N) N• 0297 de 18 de de
zerri:lro de 1991, e tendo em vista as dis
posições contidas no Oecreto(N) N• 
1282 de 09 de maio de 1996. 

RESOLVE 

Homologar o deslocamente do servidor JO
ÃO RODRIGUES DE SOUZA, f.btorista , C. I. N2 
65 . 421-AP , para viajar de Macapá sede de suas 
a t i v idades até o ~t.lnicipio de Porto Grande , a 
fim de que no periodo de 30 à 30.12 . 96 , possa 
atender na carga e descarga de produtos agri
colas da Feira do Produtor na localidade aci
ma citada, devendo as despesas com diárias o
correrem à conta do Convênio n2 018/96-SEAGA/ 
TERRAP . 

Dê-se .:i ênci a , currpra-se e publique- se . 
Macapá-AP , 09 de janeiro de 1997 . 

!UH'!'ARIA N° t'IJ2S/97 - SEAF 

A SECHI:.'rÁH lA UE ESTADO DA AGRICULTU
RA , PESCA E FLOHES1'A E DO ABASTECIMEN
TO, usando dns ::tlriuui<;ões que lhP são 
conf<'r'idas pel o Ar·t: . 123, lnciso Il <JCI 
Constiluiçno do E'-«t.ado <lo 1\niOtpá <' Art . 38, 
Inciso VI <.lo Re>,'l.llarnenLo da :;EAt:A, ;oprova
do fl"'lo OE>crcto(N) N• tl2'l'/ .!e IH de de
zernbr'O de l991, L" 1 r~ndo Pfll vi óLil tt!-.: dis
posiçÕc•s contld<l-"' 11() ll•···n•to(N) N" 
1282 d" U<J d,• rnnio d" I'J<Jf,. 

R E ~ O I. V E 

lbTlOlogar '' tl<c.> l.x·;m-·nlo do o;<•rvioJur .IOH 
G!:. SILVA , 1-btori<'l<r, C. l. N9 S.:!.HI>H-N' . p:ora 
viajar dt' f-1acapá se<k' dn s11:t~~ 1t jvidade:> a.té 
o ~luoicipio de Tartantgalzir.ho, n l'im dP q~r" 
nt periodo tlr• 23:1 ?.4 . l2 .% , poss<1 atender n::1 
C'l.rga c descarga tk produto'; ;~ricotas d..'l 1 !
normal da loca! idnde acima d •ndH, devendo as 
despesa.~ (.'utn diâr'ias ocorrerem i~ CY;11la do Con 
vênio n2 018/96-SEAGA/TERRAP. -

AVISO IMPORTANTE 

Dê-se ciência, cumpra- se e publique- se . 
Macapá-AP, 09 de janeiro de 1997 . 

, ~LT~~:-FEWEIAA 
Secretario de Estado da Agricultura, Pesca e 

Floresta e do Abastecimento em Exercicio 

PORTAP.IA N2 0026/97 - SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTU
RA , PESCA E fLORESTA E DO ABASTECIMEN
TO , usando das atribuições que lhe sao 
conferidas pelo Art . 123, Inciso II da 
Const ituição do Estado do Amapá e Art .38 , 
Inciso VI do Regulamento da SEAGA, aprova
do pelo Oecreto(N) N• 0297 de 18 de de
zentlro de 1991, e tendo em vi sta as dis
posições contidas no Oecreto(N) N• 
1282 de 09 de maio de 1996 . 

RESOLVE 

Homologar o deslocamento do servidor JO
SÉ SEBASTIÃO LOPES LACERDA, Chefe da Seção de 
Transporte , CDI- 2, N2 86 . 624-AP, para viajar' 
de ~lacapá sede de suas atividades até o ~i
c~pio de Ser~ do Navi o , a f im de que no ee
riodo de 27 a 29 . 12 . 96 , possa levar os mecani 
cos e receber o caminhão de chapa OF: 2173-;
que se encontrava na l ocalidade acima mencio
nada, devendo as despesas com diárias ocorre
rem à cont a do convênio n• 018/96-SEAGA/ TER
RA? . 

Dê- se ciência, cumpra- se e publique-se . 
Macapá- AP, 09 de janeiro de 1997 . 

<t t.l,z.-
HAMILTO TIS/Á FERREIRA 

Secr~lário de E da Agricul tura, Pesca e 
Floresta e do Abastecimento em ExercÍ.cio 

PORTARIA Nº 0027/97 - SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTU
RA , PESCA E FLORESTA E DO ABASTECIMEN
TO , usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 123, Inciso II da 
Constituição do Estado do Amapá e Art .38 , 
Inciso v~ do Regulamento da SEAGA , aprova
do pelo Oecreto(N) N9 0297 de 18 de de
zembro de 1991, e tendo em vista as dis
posições contidas no Oecreto(N) N9 
1282 de 09 de ~aio de 1996. 

RESOLVE 

Leia as Recomendações inseridas nos Gabaritos antes de preenche
lo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, pelo fone 212-2134 

VEJA O QUE ACONTECE COM O SEU TEXTO SEM NITIDEZ 
Tttxto produzido fim máquina dflsajustada: a parte 
tJUperior das lfltras maiúsculas está ilegívfll 
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Texto datilografado com fita gasta: publicaç6o sam 
nitidez 

A qualidade gTáfica 
TEXTO DATILOGRAFADO ADEQUADAMENTE 

301/U - Aanvo dt Jn.suu•ento na Açio de Presuçâo de 
Contas - Aralnda de Oliveira Suunc • Condo•ínio Edtfí 
cio C. l ux e llabitaeional Co•er-chl Ad•intstndora S/C 
l.tda fls . 10 : Vhta ao aeravado para contn·ainute. Mvs: 
SUELY CAVUOLI . VIRCJLIO MAURICIO DE MATTOS BARROSO. 

904/82 .. Busca e Apreensio - Sinaer do Bru\1 lndústra 
e Coaérclo Lt~b x Vicente Siquein, fl s. 66: A re:queren· 
te deve recolher e• S diu. a quantia de Cr$ I S ,OO refe 
re~• a despesas de conduçio do Sr. Oficial de Justiça:
lnt. Adn: AATHUR MELLO MANZllNl , PAULO FREDERICO DE AZE 
VEDO .UinJNES, -

Sl6/13 • Busca a Apreensio - Finau-Crédito, financ.ia•e:n 
to e lnvesti•ento S/A :x Franc isco Haia de Araujo , ' fl i:' 
43; Diaa a I Utora, e• S dias, se tta 1ntereue no pro:ue 
JUi.aento dO fei.to, flO silêncio a:rquive.a-se OS autos . ldv:
PAUI.() EDUAP.DO DIAS DE CARVALHO. 

S97/12 ·• eusca o Apreensão • Bandope S/A Cn.d. Flnanc. e 
Ja.veut..en tos a: Jo•i Maria Vlana ~h tosta o Alcides M.a t 
U, fll. 12: Di&• o u.equonte se ua interesse no lllnda= 
ele ft execu.o , depositando • • S d iu, as dupesas de 
~ondbçlo do r . Of. d• J ust.iça (Cr$ 7.257,00) sob pena 
~·=•u to. Advs : kOI~AKDERLEY SAli NO PI H.HO, Na 

~ Sii~~O~~S~~~T~AULOR~~~=~ ~pm~DE~~m~. 

2020/Sl - Ru ntearação de Posse: Adis Ad•lnistração de 
Bens S/A x Oelftno Gonçalves, fh. ZSJ: A&uarde-se por 
30 dias. Nio hnendo paa, .. ento ou depÓs jto dos honorári· 
os do perito, inti•e- se pessoala enu o r epres en tante le
ga) da autora . e•n os Iins de extinçio do processo. sea 
julg .. en t o do merito (art. 267, 111 . e S 1•, do C.P.C. ) 
lnt . Advs : CELIO DE NtLLO AUV.DA. MANUEL ADELINO ALVES. 

1912/Bl .. Busca e Apreens ão : Baaer tndus S/A, Financia
unto, Cr i d i t o e lm·estl•ento.s x Apnecid:s Leau de Ca•· 
po. fl s. 23: Visto. Hoaoloao a des istênc ia •an1festad1 
u fl s . lS, declarando cltlnto o p rocesso nos tehos do 
art. Z67, V1Il, do C.P. C. Defiro o de.sentranha•en to dos 
docu•en t os que 1nstruira• a inlcu l . Custas na for• • d1 
l e i. P. R.I .. arqutvando•se ao fila . Advs: PAULO EDUARDO 
DJAS DB CARVALHO, ELtlETE APARECI DA DE OLIVEIRA SCATJG-
NA. 

112; 111 - Busca e Apreensão - ~inasa Crédito, Financu-
••nt o • Jnv e atl•ent.o S/A JC Jose Carlos de Soul.a, fls. 
2l: AJuerde · se por lO dht . Nio havendo provoc açio da 
requ~rente , intiae-se pusoalaente para os fins da u· 
t lnçao do ~p r ocess~ (art. 267, li I e J 1'). Heue c: u o, 
o depotltario t era de devolver o bea ao r equerido e se· 
rã expedido o •andado própTlo, arcando a rtnua no •í
nl•o , co• at de~oeus da dUJainc hs. lnt. Adu ; PAULO 

2048/~3 • Bus ca e Aprcensio • Panconura S/A tndustrh 
e Coaercio X Xaran Feres bran. fl s. Z2: Recolha, auto· 
ra, e• S dias. as cus tas de Cr$ 200.00. Após , Cls. Adv.s. 
HARIA NAZARETH FONTl:S COUTr NHO DE FREITAS, ANTONIO DE 
PADUA CONSTAHT PJRES. 

21S6/8J#- Renovatór!•·Contrato de Lo~açio • Taito do Bn 
s ll , Jndu s t ria e co • ., rt:l o Ltda. ,. Jose Walter Brunie-ra7 
fls. I SS: J.Si•. e• ter•os, ne pet ição de Taito, solici· 
tando o desentr!nha•ento do •andado, pera que o oficial 
efetive a diliaencia de c itação . Fls. 156: Deposite a au 
tora, e• S dias, as despesas de condução do Sr. OflciaT 
de JuJtiça no valor de Cr$ l.S09,00. Após , duentranhe-

~~R~E •:~~~~:Gt~:v;~..g~~go~R~~~~~? MESQUITA PE REIRA, 

~07/12 • Ordiníria· Arlindo Cc11no de Souu x Masuo Miu· 
u e Outro .. F h. 513/97: Petição do perito jucllchl a~• 

~~~n~os~tv:~ ~í~róa~ER~~i.JA•j;t~u~Hiós~L~~"*· = 
761/82 - SuaarfssiM'!'Xenj l Okt x Jaiae Her culano dt Araú 

l: ~~~d; :~:;r!:d:. :X::çdi;;:.t~~!!4!:~us:;a n~"d~~~~;: 
~.::X,i~ de 21-S·6g. A seaui r arquiv• ... •e Mv. M.PHAEL Pl! 
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Mac:apá, 21 .01 .97 " 
~ - .. --
Homologar o deslocamento do servidor REI 

NAilXl DA SILVA SANI'OS, Motori sta, C.I. N2 
34.092-AP,para v iajar de Macapá sede de suas 
atividades até o MunicÍpio de Tartarugalzi
nho , a fim de que no periodo de 92 à 04.01.97 
po~sa atender Linha Normal para o interior do 
Estado com carga e passageiros, devendo as 
despesas com diárias ocorrerem à conta do Con 
vênio n• 018/96-SEAGA/TERRAP. -

Dê- se.ciência, cumpra-se e publ ique-se. 
Macapa-AP, 09 de janeiro de 1997 . 

PORTARIA N• 0028/97 - SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTU
RA, PESCA E FLORESTA E 00 ABASTECIMEN
TO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art . 123, Inciso II da 
Constituição do Estado do Amapá e Art.38, 
Inciso VI do Regulamento da SEAGA, aprova
do pelo Decreto(N) N• · 0297 de 18 de de
zembro de 1991, e tendo em vista as dis
posi çÕes contidas no Decreto(N) N• 
1282 de 09. de maio de 1996. 

RESOL VE 

Homologar o deslocamento do servidor 
JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, Motorista, C. I. N• 
65.421-AP, para viajar de l;!acapá sede de suas 
atividades até o 1>\lnidpio de t·lacapá (150 Krn) 
a fim de. que no perÍodo de 02 à 04 .01 . 97, pos 
sa t ransportar e ajudar na carga e descarga 7 

de prod\,ltos agr:icol.a.S da localidade acima ci
tadat devehdo as de~pesas com diárias ocorre
rem a conto do Convenio n• 018/96-SEAGA/ TER
RAP . 

Dê-se ciência, cumpra- se e publique-se. 
1-lacapá-AP, 09 de janeiro de 1997 . 

. ~4IL~r:~~IRA 
Secretário de Estado da Agricultura, Pesca e 

FlÓrest a e do Abastecimento em ExercÍcio 

PORTARIA N• 0029/97 - SEAF 

A SECRETÃIUA DE ESTADO DA AGRICULTU
RA, PESCA E FLORESTA E 00 ABASTECJ!.lEN
TO, usarido das atribuições que lhe são. 
conferidas ·pelo Art .123, . Inciso II da 
Consti tui ção do Estado do Amapá e Art . 38 , 
Inciso VI do Regulamento da SEAGA, aprova
do pelo Decreto(N) N• 0297 de 18 de de
zembro de 1991, e tendo em vista as dis
posi ções contidas no Decreto(N) N• 
1282 de 09 de· maio de 1996 . 

RESOLVE 

Homologar o deslocamento do servidor BE
NEDITO 00 CARloO SI LVA, Motorista, C.I. N• 
4.198-AP, para viajar de Macapá sede de suas 
atividades até o 1>\lniCÍpio de l-lacapá (68 Krn), 
a fim de que no per:iodo de 02 à 03. 01. 97, pos 
sa transportar e ajudar na carga e descarga 7 

de produt os agrÍcolas das localidades acima 
mencionada, devendo as desll€sas com diárias o 
correrem à conta do Convênio n•· Ol8/96-SEAGA7 
TERRAP. 

Dê- se ciênci a , cumpra- se e publique-se . 
Macapá-AP, 09 de janeiro de 1997 . 

HAMILroNt~ 
Secretário de Estado da Agricultura, Pesca e 

Floresta e do Abastecimento em ExercÍcio 

PORTARIA N2 002/J/97 -SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA E . FLORESTA E_ J:9 ABASTECI~
TO, usando das atribuiçoes que lhe sao 
conf'eridas pel o Art.123, Inci so II da 
Constituição do Estado do Amapá e Art.38, 
Inciso VI do Regulamento da SEAGA, aprova
do pelo Decreto(N) · N• 0297 de 18 de de
zent>ro de 1991, e tendo em vista as dis
posições contidas no Decreto(N) N2 
1282 de 09 de maio de 1996. 

RE SOLVE 

Homologar o desl ocamento do servidor JO
SÉ NASCIMENTO PICANÇO, Motorista, C. I . N° 
001. 907-AP, para viajar de Macapá sede de su
as atividades até o Municipio de Macapá (140 
Km) , a fim de que no perÍodo de 02 à 04. 01. 97 

.oossa transportar e aiudar na carga e desc~ 

DIÁRIO OFICIAl,. . 

ga de produtos agricolas da l ocalidade acima 1 

c itada, devendo as despesas com diárias ocol'
rem à conta do Convênio n• 018/ 96-SEAGA/ TER
RAP. 

Dê-se ciência, cumpra-se e pubiique- se . 
Macapá- AP, 09 de janeiro de 1997. 

<;/~~ 
• HAMILTON P,.."Trm FERREIRA 

Secretario de Estado da Agricultura, Pesca e 
Floresta e do Abastecimento em ExercÍcio 

PORTARIA N2 0031/97 - SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTU
RA, PESCA E FLORESTA E 00 ABASTECIMEN
TO, usando das atr ibuições que lhe sao 
conferidas pelo Art.123, Inciso II da 
Constituição do Estado do Amapá e Art.38 , 
Inciso VI do Regulamento da SEAGA, aprova
do pelo Decret o(N) N• 0297 de 18 de de
zembro de 1991 , e tendo em vist a as dis
posiçÕes contidas no Decreto(N) N• 
1282 de 09 de maio de 1996. 

RE SO LV E 

Homologar o deslocamento do servi dor RAI 
f-1\JNIXl ADELINO RODRIGUES 00 CAR!fD , l•1otoris ta, 
C. I. N2 24. 686-AP, para viajar de l;!acapá sede 
de suas atividades até o 11.lniCÍpio de Macapá 
(80 Km) , a fim de que no periodo de 02 à 02. 1 

01 . 97, possa transportar na carga e descarga • 
de produtos agrÍcolas da localidade acima ci
tada·, devendo as despesas com diárias ocorre
rem à conta do Convênio n$ 018/96-SEAGA/ TER
·w. 

Dê- se ciência , cumpra- se e publique- se . 
llacapá- AP, 09 de ,janeiro de· 1997 . 

Juiz Federal 
em cxcrcíçio 
Dir. Secretaria: 

Aç.Cautcl:u 
ReqUerente 

Advogado 
Requerida 
Procuradora 

SECRETARIA DA 2' VARA 

LXPEDIENTE DO DIA 11 DE h"'IEIRO DE 1997 

DANIEL PAES RIBEIRO 
Cloc.loaldo Sitvrit-.. Ne1o 

AUTOS COM DECISÁO 

96.0001S76 • 7 
CREUZA SOUSA BORDALO. ACIMAR 
MACIEL. ELBA ROSA DIAS, MARIA 
SANTANA DE SOUSA c MARIA llE Jr~~US 
PlCANÇO TORRINHA 
Ctccro Borges Bordalo Júnior 
UNIÃO FEDERAL 
Maria Medakna Carneiro Lopes 
" Cuida« de Medida Cautcla.r Inomload3 ~ui;r..3da 

por CREUZA SOUSA BORDALO c OUTROS. q~alific•dos nos 
auiOs. todos st..nidores públicos aposentados. contra UNIAO FEDERAL, 
com pedido de liminar üuwdiUJ alt1•ra parte, que determine :1 

SUSPENSÃO do desconto d:l contribuição previdenciária dos proventos 
dos autores.( .. . ) Isto posto, decido. ( ... ) Para o deferimento da liminar d.1 
medida cautelar inaudita alttro parte, indisrcnsávcl a satisfação dos 
requisitos do fumu.t bonij uris c do puiculum in mora, ou seja. que se 
verifique a plausibilidade do direito c que haja possibilidade de ocorrência 
de um dano irrepsrávcl ou de dificil repiDIÇio. Na hipótese dos autos 
n3o hi: como negar t1. relevância juridiC3 dos argumentos ex pendidos pelos 
rc:q uae:nle'$, especialmente pela akpda viobçio ::a di!II'()Sitivos 
constitucionais que consagn.m o respeito ao direito adquirido c 30 :uo 
jurídico perfeito. à irredutibilidade de vencimentos. e outros princípios 
constitucionais.( ... )Dianlc do exposto. presentes os pressupostos legais 
autoti:z.adores, DEFIRO a medida liminar pleiteada para desobrigar os 
rcqucm1tes do recolh imento da contribuição para a seguridade social, nos 
moldc:s exigidos pela Medida Provisória n° 1.463·2196 e suas reedições. 
detenninando que: a requerida se :~bstcnha de efetuar o desconto do 
aludida contribuição dos proventos dos rc:querentc:s, até o julgamento 
finàJ. da. ação. Comunique-se C314 dccisi\o, para cumprimento, ao órg?io de 
rc.cu~ humanos da Requerida. Para esse fim. devem os requerentes 
trazer aos autos essa informaçio. Publique-se. Intime-se. Mac:~pi, 13 de 
janeiro de 1997. DANIEL PAES RIBEIRO -Juizfcdcnl da4' Vara/PA 
noc:xc:rciciocumulativoda2• Va.ra/AP. 

Aç.Cautclar 
Requc:rmlc:S : 

Advogado 
Requerida 
Procuradoro 

97.0000003 .s 
ANTONIA DE SOUZA nJCÁ, Cll.ENE 
MARIA DA Sll.VA ABREU, GEORGINA DE 
ANDRADE AMORAS, LÉUA MARIA DA 
Sll. VA, MARIA ANGÉLICA CASCAES 
TEIXEIRA, MARIA DA Sll.VA SANGllL, 
MARIA NEIDE DE ALMEIDA GUIMARÃES. 
NARCISO MONTEIRO BARBOSA, 
SEBASTJ}.O NELSON SU.VA DE SOUSA c 
VÂNIA LOBO DA FONSECA 
Cicero Borges BordaJo Júnior 
UNIÃO FEDERAL 
Maria Madalena Carneiro Lopes 
" Cuida-ot: de Medida Cautelar Inominada 

aj uizada por ANTONIA nF. SOUZA nJCÁ c b UTROS, qualif..:&dos 

nos aulas, todos semdoreo ' públicos aposentados, conlra uNiÃÕ 
FEDERAL, oom pedido de liminar itu>ou/114 oll<r• pwle, que de1crminc 
a SUSPENSÃO do "desconto da contribujçio previdenciúia dos 
proventos _dos autores. ( ... ) Isto posto, detido. ( ... ) Para o deferimento da 
Jiminar da medida cautelar inaudiltJ alt~a pam. ind.ispcn.sAVel a 
sati.sfaçlodos requisitos dofomus bonijurúe dopuiculwn in mora. ou 
seja, que se verifique a plausibilidadc do direito e que haja possibilidade 
deocartncia de um dano irrcpar'vel ou de dificil r<pall~Çio. Na hipótese 
dos autos nlo )fá como negar a relc:vincia jurídica dos argumentos 
cxpendidos pelos r.quem~tes, especialmente pela alegada violaçlo a 
dispositivos constitucionais que c:onsagram o respeito ao direito adquirido 
e ao ato jurídico perfeito, à irredutibilidade de vencimentos. e outros 
principos constitucionois( ... )Diante do exposto, presentes os pressiiPõstc» 
icgW autorizadO<CS, DEFIRO a mcdid• liminar pleiteada para desobrigar 
os rcqUCTCntes do rc:colhimento da contribuiçlo pva a seguridade social , 
no.s moldes c;Xigidos pela Medida Provisória n° 1.463·2196 c suas 
n::cdiçõcs, dc:tc:nnir.mdo que a requerida se abstenha de efetuar o desconto 
da aludida contribuição dos proventos dos requerentes, at6 o julgamento 
fina.l da ação. C<lmunique.-sc esta decisão, para cumprimento, ao 6rglo de 
recursos humanos da Requerida. Para esse fim, devem os requerentes 
tra.zc:r aos autos essa informaç!o. Publique·se. Intime·sc:. Macapá, 13 de 
janeiro de 1997 . DANIEL PAES RIBEIRO . Juiz Federal da 4' Varo!PA 
no exereício cumulativo da 2• Vara/AP. 

TERRMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente expediente 02 (Dois) feitos 
CÍ\'eis. para conhecimento decisões. 

M~cirode 1997. 

c~~nb 
Dmtor de ScactNi~ 

Tribunal Regional do Trabalho 

li'! JUNTA DE CONCILIAÇÃO E J ULGAMEN TO 
DE MACAP..\ 

EDI TAL O~ CJTAÇ~U 

Cása nâo p ~gue~ neM garanta a 
e~:ec1~çâ o no pr;•ztl SI.IPV' •' .~ prot:RdPr-se-á 
~ il0!'111ora . ~M t~ntos ber1s qua t•J t cls t~ a5;

·~eM p~r;1 1 nt~gri~ l p~gaMel1tl) d~ d·1vida . 
~. p ar·a que c l1eg~1e ~o conhec1roen·~o d os 
inter~ssados ~ pas!;adtl o p resent~ EDI 
l'AL, qt.Je <.:-;er·á. p u bl ic .!tdCI na D ii~r·icl Ofi-

4: 1~1 deste Estado~ afixado no lwgar de 
COSti..IMe ~ n;;t SeÜe desta Jur1t.~ • O c:, d o e 
passado nesta 1: 1dade de Macap,, Estado 
do Amap~~ aos 10 dias do Mês de J ane i 
r () d~ Mll novecentos e nDven ta e se
te. E<J , tJ-.-r fZ--" <CIUSOS L J MCINTE IRCll, 
AtA:·~i.1 ic:~ r .J t,tdi t:ii~ri.'' ~ da .. i l o gri~fei o 
presente. E <RAIMUN 
GD NON~J1- D ) , 
Sl.lbSCI" t:~ ·v 'i • 

ANA MAR~PAULA 
~ui za do Traba l ha~ Subst. 

da 1! JCJ de Macapa 

l-'1 JUNTA L)E: CONCI LIAÇÃO E: J ULilAMEN"IO 
DE MAC:APÁ 

EDITAL DE NOTI FIC AÇÃO 
Pe lo p resen·te Ed i ·ta l fic a NOT IF: 

CADD SAM CASS I NTINERANTE LTOA atua l 
mente e m lugar incerto e nio sabi do : 
r·ecla~ada n os auti)S do processo rt ! 1 ! 
JC.:J / f'lCP- 1625/9ó, e m CJt:le MARIA DA GLORIA 
BARBOSA PIN HEIRO ************ é recl a
mante, a coMparecer a 1ª J CJ/MCP 
n;l Av. Duque d~ l:a:<ias, n! 1 16~ ba i r 
ro Centv·o~ eM Macap~ ~ na dia 13"02. 97 
à!i 1J.:30 ht)r;~t;, re lativa -- il r•e t: l a
cla~la~ âo na qua l o r•ec l ~m arlte pleiteia 
o &R gui nta : AV ISO PREVID, SAL . RET IDO , 
FERIAS SIMPLES E PROPORCIONAIS, 1/3 DE 
FERIAS; 13 SAL/G . NATAL, FGTS +40%~ MUL
TA L.7855/ 89 , AO. PRODUT IVI DADE, 132 PRO 
PORCIDNAL E JUROS E COR . MONETARIA. 

Ne_ssa aud iên c ia V. Sa . ;:levera 



Macapá, 21.01 .97 

apresent;Ar as provas que Jt•lgar r1 er:essã 
ri as , const~ntes de document.o~i e t.este
Munhas, e!;tas nr> M~XiMo de 03(tres>. 

O nio comparecimento de V.Sa . ~ 
refertda ac~diincia iMportdra o jLrlgaMen 
to da questio a sua reveli~ & n~ apli~<~ 
~i'o da pena de confiss1io q1~~nt1J a Mat~
r·ia de f'ata .. 

s~c:retaria da JtJnta. 15 de janetro de 
1997. 

"'"""'"e~ """ 01 retor d~~~r· 1 "' 

Tribunal de Justiça do Estado 

PORTARIA N• 0037/97-GABIPRES. 

O Desembezgsdor MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ. Presidente do Tribw1al de Justiça do Estado 
do Amapá. no uso das atnbuições que lhe confere o arugo 
26. inciso XX. do Regimento Interno e tendo vista o contido 
no P.A. N' ()295/97-GAB/PRES .. 

RESOLVE: 

I - AUTORIZAR o Doutor JOSÉ LUCIA.I'I/0 DE 
ASSIS, Juiz de Direito Auxiliar de J• Entrt1ncla da 
Comarca de Macapti, ora em exercício na Duetoria do 
Fórum da mencionada Comarca, a empreender v1•.gem até a 
cidade de São Paulo-SP, no periodo de 16 a :o de jancuo 
do corrente ano. a fim de tratar de assuntos de m1eresse 
particular. 

li- DESIGNAR o Doutor RUI GUILHERME DE 
VASCONCELLOS SOUZA FILHO, Jui; de Dir~tto 

Auxiliar de 3' Entrâncw da Comarca d~ Macapá, para 
responder pela supracitada Diretono. no período refenuc> no 
ttem antenor. 

Publique-s~. Reg~stre-se e cumpra-se 
Gabinete da Presidência. em 1-1 de Janeiro de 1997 

Desembargador MÁRIO i~ E Ql.EIROZ 
fo;~~/!eT 

PORTARIA N• 0038/97-GA,B/PRES. 

O Desembargador MÁJUO GFRT\'E\' DE 
QUEffiOZ. Prwd~nte do Tnbrmal d~ Jusnça do Esrado 
do Amapá. no uso das atribUições que lhe confere o art1go 
:!6. mcíso IX. do Ree1mento Interno e tendo em ,·tsta o 
canudo no P.A. ::-;• 03SS/97-GABIPRES., 

RESOLVE. 

AUTORIZAR o Excelentiss1mo Senhor DosembargaJor 
LUIZ CARLOS GOMES DOS SA. 'iTOS. !!fi. rdttrmdum 
do Tribunal Pleno Admm1strauro. a empreender nag~m ate 
a c1dade de Brasíha-DF. no período de ~O a "2 de 19ne~ro do 
corrente ano. a fim de part1c1par cto lançamento Jo 
Programa tk lnUgração ,\.acional das lnformaçõe>· de 
Justiça t Segurança Pública 

Pubhque-se e dê-se c1énc1a 
Gabinete dn Presldrncla. em I S de .tanwo de 1997 

iEIROZ 

PORTARIA N• 0039/97-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GtTRTYEV DE 
QUEIROZ, Pr~szdml~ do Tnbuna/ de Jusnço do Estado 
do Amapd, no uso das atnbwções que lhe confere o art1go 
26, inciso XX. do Regunento Interno e tendo em v1sta o 
cont1do no P.A. N' 0355/97-GAB/PRES., 

RESOLVE. 

AUTORIZAR o servidor PAULO ARAÚJO DE 
OLIVEIRA, ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Especial da PreSldlncía para Assuntos de Imprensa, lotado 
~ Gabinete, a empr.eender Vlagem até a c1dade de Belém
P A, no período de 22 a 25 de Janeiro do corrente ano, a fim 
de assessorar este Presidente em assuntos relacionados com 
a edição da Rmsta rh Dolllrina t Jwriqmulbrda rh n• 09 
e do RM16rio da Presidlnda, Biênio 95197. 

Publique-se e de-se ciblcia 

DIÁRIO OFICIAL 

Gabinete da Presldinda, em 15 de janeiro de 1997. 

PORTARIA N• 0040/97-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá. no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26. inciso XXL do Regimento mtertlo e tendo em vista o 
contido no P.A. .K' ()292/97-GAB/PRES., 

RESOLVE : 

OFICIALIZAR a designação do serventuário 
RIVA.LDO MONTEmO ATAÍDE, Auxíliar Judiciário do 
Quadro de Pessoal Permanente da Justiça do Estado do 
Amapá. lotado na Vara Única da Comarca de Serra do 
Na1~o. para substítuu o tttular do cargo em comissão de 
Chefe de S•cretano de Oficro Judzczal. no periodo de 02 a 
31 de janeiro do correnrc ano, nos termos do amgo 48. § ~·. 

da Lei Estadual n• 0066193 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Gablnde da Presidência, ern 15 de Janeuo de 1997 

Desembargador M.' --~ YEV D QrEmoz 
_ %e~~ene . 

PORTARIA N• 0041/97-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEffiOZ. PreSldenr~ do Tnbunal de Jusnça do Estado 
do Amapá. no uso das atr1buzçàes que lhe confere o arugo 
26. mciso X.X. do Reg~mento Interno e tendo em VISta o 
conttdo no P.A. X' 5783/96-SC, 

RESOLVE: 

CONCEDER lzcmço-•sp•cral prJmw por asszdwdad•. 
ao s~rvídor SILVESTRE LAl'THARTE. Auxíhar 
Jud1c1ano do Quadro de Pessoal Permanente da Secretana 
do Tnbunal e das Coman:as de \1acapá e Santana. lotado na 
D1retona do Fó(Um da Comarca de :-,1acapã. a ser usufruída 
no ,.,t1oJo de 1• de feverem> a 1° de ma1o do corrente ano. 
nos termos Jt>• amgos lfll e 105. da Le1 Estadual n• 
•1066 93 

Publique-se Registre-se e cumpra-se 
Gabinete da P 1·esiuência. em 15 de Janmo de 19\' 7 

PORTARL\ :-~• 00~2/97-GAB/PRES. 

ü Desembargador MÁRIO GllRTYEY DE 
Ql'EffiOZ, Prestd~nt~ do Tnbunal d' Justrça .io Esta,/o 
da Amapá. no uso das atribUições que lhe ~-onfere o artzgo 
~6. InCISO xxn. do Regimento Interno c tendo em nsta o 
~onudo no P .. \ . X' 03~9/97-GAB/PRES .. 

RESOLVE 

PRORROGAR. ate o diA 31 de Jezemi:-ro Jo corrente 
tmo. a cessão do serndor \ .ALÉRJO DE C.\RYALHO 
DOS Al'\JOS. Tecmco Judtc1ar1o do Quadro de Pessoal 
Pennanentc da Sccretana do Tnbunal e das Comarcas de 
\!acapá e Santana. nos te!lll(ls da PORT ARL\ :-;• 00~8/93-
GA.B/PRES .. publicada no D1ano Otic1al do Estado do dza 
~6·0~!93. com ônus para esta Cone. de confom11dade com 
,)s art1gos 11 ~. mc1so l da Le1 Estadual n' 0066 93. 1• da 
Le~ n• 6.9989182 < 23. mc1so X\1. do \ód1go Elenornl 

Pubhque-se Regtstre-se e cumpra-se 
Gabinttt da P~•idtncia. em 15 de )Me1ro de 1997 

EQUEffiOZ 

PORTARIA N• 0043/97-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEffiOZ. Presidente do Tnbunal de Jusnça do Escado 
do Amapti, no uso das atnbUJções que lhe confere o arugo 

· 26. inciso IX. do Regunento Interno e tendo em VIsta o 
contido no P.A. N' OU0/97-SG, 

RESOLVE-

AUTORIZAR o servidor AUGUSTO CÉSAR 
ALBERTO NERI, Técnico em Contabilidade do Quadro 
de Pessoo.l Permanente da Secretana do Tribunal e das 

Coman:as de Macapá e Santana, lotado no Departamento de 
Planejamento e Orçamento desta Corte, a se deslocar até a 
cidade de F ortale2ll-CE, no período de 03 a 07 de fevc:n:iro 
do corrente ano, a fim de participar do ~cURSO DE 
ORÇAMENTO PÚBUCO E ADMINISTRAÇÃO 
F7NANCEIRA". 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 
Gsbintte d• Pruldtncla, em 15 de janeiro de 1997. 

PORTARIA N• 0044/97-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEffiOZ. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapti, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26. inciso IX. do Regimento Interno e tendo em vista o 
conttdo no P.A. N' 0120/97-SG, 

RESOLVE. 

AUTORIZAR o servtdor MÁRCIO RÉGIO 
EVANGELISTA BARROSO, Au:~thar Jud!ctário do 
Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do T nbunal e 
das Comarcas de Macapã e Santana. lotado no 
Depanamento de PlaneJamento e Orçamento desta Cone, a 
se deslocar ate a c1dade de Brasíha-DF. no período de 1 O a 
14 de março do corrente ano, a fun de part1Cipar do 
..CURSO DE EL-LBORAÇÃO E GESTÃO DE 
CONTR-ITOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA". 

Pubhque-se. Regtstre-se e cun1pra-se. 
Gabintlt da Presidência. em 15 de Janerro de 1997 

Desembargador M~~ "UEffiOZ 
;7fr;s:Jlz;~· ~~ 

PORTARIA l'\0 0045/97-GAB/PRES. 

O Deseml-argador MÁRIO GURTYEV DE 
QCEffiOZ. Presuimze do Tnbzmal de Jusuça do Estado 
du Amapá. no uso das atnbutçàes que lhe confere o artigo 
~6. mc1so L'\. do Rcg~mento Interno e tendo em VISta o 
conudo no P . .'!.. '(' 0367/97-G.'!.B/PRES .. 

RESOLVE 

AUTORIZAR o deslocamento Jo 3° SGT PM FEM 
KÁTL\ SIL\A'iA CORDt:lRO DA SILVA e do SD. 
P:O.l JORGE GLlLHERi\lE l'iEYES DA SILVA. ambos 
lotados no Gabmete !I.:!Jhtar desta Corte. até à Remão do 
Ba1llque. a fim Je aux1llarem nos trabalhos da 11' Jornada 
Fluvtal do JUizado ltmerante àquela regzão. no penado de 03 
a 09 de tevereuo do e<'rreme ano. 

Publique-se e Jé-se c1ênc1a 
Gabinetr da Pruldfncla. em 1.5 de Janeiro de 1997 

!Nsemhargador ~\lÁRIO G~ QL "EffiOZ 
Presuj/..te '...( f 

PORTARIA x• 0046/97-G.\B/PRES. 

O Desembargador ~lÁRIO GORTYE\' DE 
QUEffiOZ, Pre:rzdenre da Tnbunal de Jusrzça do Estado 
do Amupri. no uso das atnbUJções qu~ lhe confere o amgo 
~6. mc1so IX. do RegJmento Interno e tendo em v.sta o 
canudo no P.A . . '1· 0384/97·GABfPRES .• 

RI.:SOL\'E 

TRA.J'\SFERIR. para o pnmwo decêndto, o período de 
com·c'1ão em abono pecuniano. das ferias regulamentares 
relauvas ao ::• semestre de 1996. do Doutor VALCffi 
MARVULLE. Juzz d~ Direito Substituto da Justzça da 
Estado do .4mapá, conced1das através da PORTARIA N' 
1162196-GABIPRES.. publicada no D1áno Ofic1al do 
Estado n' 1460. do dia 10/12/96. a ser cwnpndo no período 
de 1' a 1 O de fevereuo do corrente ano. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se 
Gabinete da Presidência. çm 15 de Jane~ro de 1997 

Desembargador MÁRIO ~~moz 
~~~rev~i~ 

PORTARIA N' 0047/97-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ. Presidente do Tnbunal rh Justiça do Estado 
da Amapá, no uso das atribui~ões que lhe coníccc o az:tiao 



. 26, inciso XXXIII, do Regimento Interno, 
~, , ~ 

RES'O'LVE: 
• ~.LI Ti..' ~- .to• _; T • f•' oj. " ' \' )-•'· ~.1 .. 

•' CONSTITUIR CoÍiti&,ftfo Especial para·recebimento·da 
o~ da Garagem Oficiak.&;~bunal de Justiça, .executada 
pela Emprésa' '<OPV:OnstruçM-.,ptda; comp<>sta · pelos 
Doutores , DÉCIO 'JOSÉ • SANToS·.RUFINO. Juiz de 
Direito, ~I DE FÁTIMA ~~~.E, ·Diretora da 
Secretaria-Gera~'"'; e · CLÁUDIO··· .ootuo REIS 
VOGADO, Engmh1iro, presidida pelo pi'imeiro. 

'J'/'11- , ... 
Publique-se.•RegisfrC:se e cumpra-se. w . · . 
Gabinete da Presidência, em 16 de janeiro de 1997. 

,; . 

'PORTARIA N• 0048/97 -GABIPRES. 
· .. ··' ·.i t)t '•. 

· ,.o .. Desembargador : MÁRIO , GURTYEV DE 
QUEIROZ,•Presidente do Triliunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das·atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso VII, do Regimento Interno, 

RESOLVE : 

DESIGNAR• o MM. Juiz de' Direito ·Auxiliar de 3• 
Entrdncia; Doutor. JOSÉ.•LUCIANO <DE <ASSIS, ·pam 
responder, .em>Jexercício •pleno, pela ; Vara· de ·Execuções 
Penais da Comarca de Macapá, no período de 1 • de fevereiro 
a I O de março do corrente ano. 

·n •' ,· . 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em 16 de janeiro de 1997. 

I .. 

PORTARIA N" 0049/97-GAB/PRES. 

·o · Dcisembarghdor I .·MÁRIO ' •· GURT.YEV ·' DE 
QUEffiOZ, -Presidente do'Trióuna/'.de J ustiça do Estado 
do Aittapá, no Uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26. inciso VII, do Regimento Interno, 

R E SOL V E : · 
• - it •. ·~\ 

·DESIGNAR a !viM'. Jui:o de Direito :Substituta da 
· JustiÇa 'do !Estado · do Amapá; Doutom .THINA' LUIZA 
D' ALMEIDA GOMES DOS SANTOS SOUSA, .para 
amüliar nos Juizados Especiais Cível e Criminal da Comarca 
de Macapá, a partir de 04 de fevereiro do corrente ano. 

Publique-se .. Registre-se e cumpra-se. 
Gnbtnete da Presldêncln, em 16 de janeiro de 1997. 

Desembargadorl\1.\RJ:OG~U. Y~ ' DE - UElROZ 
· . . · Prest nte · - • ., . . ., . 

PORTARIA No 0050/97-GAB/PRES. 

O Desembare.ador MÁRIO GURTYE\ ' DE 
QUEIROZ. Pusidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapti, no uso das atribuições que lhe contere o artigo 
26, inciso )\."'\JI, do Regimento Interno. 

R ESO L V E: 

AUTORIZAR o servidor SÉRGIO CASC\ES 
BRITO. Au.xiliar Judicilirio do Qoodro dó Pessoal 
Permanente da Secretaria do Tribunal e das Comarcas de 
Macapá e Santana, lotado no Dcpartnm~nto Judit:iário JI!Sta 
Corte, ora exercendo a função de Presidente da Conussão 
Permanellte de Licitação, a se deslocar ate a cidade d~ 
Belém-P A, nos dias 23 e 24 de janeiro do corrente ano, a 
fim de proceder os atos necessários' para at>enura das 
propostas referentes à CARTA CONVITE :-;• 005/97-
CPL. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 
Gabinete da Presid~n<:ia, em 16 de janeiro de 1997. 

PORT AR1A N° 0051/97-GAB/PRES. 

O ' .Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
· ·QUEIROZ,' Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

da Amapá, no uso das _atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso XX, do Regimento Interno e tendo em vista o 

/ 
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contido no P .A. N" 5923/96-SG, 

RESOLVE: .. 
'~ • _(lf.. :~ , .• 

· I · - CÔNCEDER férias regulamentares a servidom 
MARLI DE·F ÁTIMA ANDRADE, ocupante do cargo em 
comissão de • Diretora da Secretaria-Geral, a serem 
usufruidas no per!odo de 03 de fevereiro ·a 04 de março do 
corrente ano, relativas ao exercício de 1996. 

•· ll - CONVERTER,·, por interesse , da Administração 
desta Corte, 1/3 (um terço) das referidas férias, em abono 
pecunilirio, de acordo com o disposto no artigo 91 , § l •, da 
supracitada lei, alterado pela Lei Estadual n• 0246/95, a ser, 

· •.. cumprido no periodo de 23 de fevereiro a 04 de março de 
f997 .. 

r~.;~ll•h·l~ - · , ... ,H·; •· ·,,,~~ r t··~. 
Publique-se: D ê-se ciência e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em 16 de j.aneiro de 1997. 

PORTARIA N" 0052/97-GAB/PRES . . 
I( ,,;• 

. O :'Desembargador .MÁRIO· GURTYEV DE 
QUEffiOZ. Presidente do <TribunaJ(de 'Justiça do Estado 
da Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso VIl, do Regimento Interno, 

R·ES O LVE : 
'.:· l 

DESIG:'iAR o MM. 'Juiz de Direito· Auxiliar de 3' 
Entrância. Doutor ANTÔNIO !• ERNESTO AMORAS 
GOLLARES, para .responder, em, exercício pleno,. pela 3" 
Vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca de ·~vlacapá, no 
período de·03 a 07 de fe1•ereiro do corrente ano e au.~ iliar. 
nos Juizados Especiais Cível e Criminal da m~sma Comarca; 
nosperíodosde08 a 12J02197ede 18a31/03•97. 

! J_ ' 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. .. 
Gnbinete da Presidência, em 16 de janeiro de 1997. 

PORTARIA N" ·OOSJ/97-GAB/PRES. 
' .~; .. ,; • !• .. 

· O ~ Desem\:leirgadqr 1 MÁRIO .. Gl!RTYE\' DE 
' QUEffiOZ. Presideme do . Tribunal de Jusriçu da Esrada 
do Amapá. no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
::!6. inciso VII. do Regimento Interno. 

R ESO L VE: 

DESIG!'iAR o lvl?vl. Juiz de Dirdto .Substituto da 
Justiça da Estudo do ,4mapá. Doutor S..\o\fUEL RUBEM 
ZOLDAN liCHÔA. para all'\iliar, no expediente matutino, 
na J• Vara Cível da Comarct~ de Santana, e. no expeàiente 
v<spcnino. nos Juizados Especiais Ch·cl c Criminal da 
mesma Comarca, a partir de 03 de fevereirv do corrente ano. 

Publique~s~. Registre-se c cumpm-se. 
Gabinete da Presidência, ~m I 6 d~ jancir'' de 1997 

' QFElROZ 

PORTARIA N" 0054/97-GAB/PRES. . 
O Dmmlwgador MÁRIO Gt:RT\' E\ ' 0.1:: 

QUEffiOZ. Pr~sidmt~ do Tribunal d~ Justiça do Estudu 
do Amapti, no uso das atribuiçõos que lhe cont;,r" o art1g0 
::!6, inciso VII. do Regimento Interno. 

R ESO LVE: 

DESIC!'iAR o :V!YI. Jui; Ó<i Dirâto SubstiliiiO da 
Justiça do Estado do Amapci. Doutor LtJIZ NAZARENO 
BORGES HAUSSELER, para all'ciliar, no expçdknte 
matutino, na 1• Vara Criminal da Comarca de Santana, e, no 
expediente vespcttino, nos Juizados Especiais Cível c 
Criminal da mesma Comarca, a partir de 03 de fevereiro do 
corrente ano. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em 16 de janeiro de 1997. 

PORTARIA N" .9055/97~GABIPRES. 
..,· ._ .. ·'·· { ~~ )l ·, ·.o:·.r 

:o Desernbargildor MÁRIO GURTYEV ·DE 
QUEIROZ. Presidente do Tribunal de Justiça do Eslai:W 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso VII, do Regimento Interno, 

RESOL VE: 
•J I .. 

DESIGNAR ' o:· MM. Juiz · de Direito 'Substituto dd 
Justiça do Estádo do Amapá, Doutor PAUW €ÉSAR DO 
V ALE MADEIRA, ·para allxiliar, no expediente matutino, 
na Vara da Inrancia e da Juventude Comarca de.Macapã. e, 
rio expediente vespertino, n~ Juizados &peciais Civel e · 
Criminal da mesma Comarca, a partir. de 03· de fevereiro do 
corrente ano e, · ainda, responder, em 'exeréício pleno, por 
aquela Vara MenoriL nos dias 13 e 14/02197. · 

Publique-se. Registre-se e cumpm-se. 

Gabinete dn Presidência, em 16 de janeiro de 1997. 
' I 

. ~,· ~-,p .. 

'DE QUEIROZ 
e ~- . ·:'"~~ ... \ 

PORTARIA N• 0056/97-GAB/PRES. 

O Desemoorgador ,, MÁRIO, GURTYEV DE 
QUEIROZ. Pre>idente do Tribrmal de Justiça do Estado 
do .·/mapa , no uso .das atribuições que lhe confere 'o artigo 
26, inciso VII. do Regimento Interno, 

f ,. 

RESOLV E : 

'·· 'L''• 

, DESIGNAR a .lv!Nl'. ·Juiza de Direito. Substituta da 
Justiça do Estado do Amapci, Doutom -LIÉ~E CRISTINA 
DE VASCONCELOS RA~10S GOMES, para au.~il iar, . 
no expediente matutino, na Vara da·Inrancia e da· Juventude 
da C~marca de Santana, e, no expediente vespertino, noo 
Juizados Especiais Civel e Criminal .da mesma Comarca, a 
partir de 03 de t'i!vereiro do corrente ano. 

. \h ' . t · •• · 

Publ ique-s~:. Registre-se e cumpra-se. , 
Gobi n•t• <lu Pr••idêndn, em 16 de janeiro de 1997. 

~.. . . 
. : 

~I, 

PORTARIA !'<0 0057/97cyAB/~RE~ . . 
. ,,I~,.., ;1 .i• .. , "' ·'' : ··, 

O ' ,. DesembarQador ·· MÁRIO · GURTYEV · · DE 
QUEIROZ. Pr~idmte do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá. no uso das atribuições que lhe coniere o artigo 
::!6. inciso VII. do Regimento Interno, 

R f:S OL VE : 
l :-· .' ·" 
DESIGKAR · a MM'. Juiza .de ·Direito Substitllla da 

Justiça do · Estado do Amapá. Doutom KEILA 
CHRISTL'iE BAl'ilL\ BASTOS,. para ou.~il iar, · nos 
Jmzados Esp.:ciais Civel e Criminal .da Comarca de Macapá, 
" partir de 03 de fevereiro do corrente ano. 

Publique-se. Registre-se c cumpm-se.-
Gablnrtc da Pr•sldtncla, em 16 de janeiro de 1997. 

E QUEIROZ 

PORTARIA N" 0058/97-GAB/PRES. 

O L'><!sem\:largador MÁRIO GURTYEV DE 
Ql'EIROZ. Pr<lsidente do Trib11nal de Justiça do Estado 
do Amapá. no uso das atribuiçõ.:s que lhe confere o nniso 
:6, inciso VII, do Regimento Interno, 

R ESOLV E: 

DESIGNAR a l\.:INI'. Juiza de Direito Sub5·tituta da 
Justiça do Estado do A,apá, Doutora KEll.A 
CHRISTh'iE BAl\'HA BASTOS, paia responder, em 
exerci cio pleno; pela 3' Vara d<!. F amilia, órfãos e Sucessões 
da Comarca.de Macapá, nos dias 13 e 14 de fevereiro do 
corrente ano, sem prejuízo da designação constante da 
PORTARIA W 0057/97-GAB/PRES. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 
Gabinete do Presidi ndo, em 16 de janeiro de 1997. 

EQ~OZ 
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PORTARIA N• 0059/97 -GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do ..4Jruzpd. no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso vn, do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o MM. Juiz de Direito Substituto da 
Justiça do Estado do Amapá, Doutor NORMANDES 
ANTÔNIO DE SOUSA. para auxiliar, no expediente 
matutino, na 1• Vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca 
de Macapá, e, no ~ente vespertino, nos Juizados 
Especiais Cível e Criminal da mesma Comarca, a partir de 
03 de fevereiro do corrente ano. 

Publique.se. Registre-se e cumpre-se. 
Gabioeu da Presidência, em 16 de janeiro de 1997. 

Desembargador QUEIROZ 

PORTARIA N° 0060/97-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ. Presidmte do Tribunal de Justiça do Esrado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe coniere o anigo 
26, inciso vn, do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o MM. Juiz de Direito Substituto da 
Justiça do Estado do Amapá_ Doutor JOSÉ BONIFÁCIO 
LIMA DA MATA, para au.'tiliar, na :• Vara Cível e de 
F82enda Pública da Comarca de Macapá. no penodo de 03 
de fevereiro a I O de março do corrente ano c, no período de 
11 a 30/03/97, responder, em exercicio pleno. pela 1' \'ara 
Criminal da mesma Comarca. 

Publique-se. Registre-S<! e cun1pra-se. 
Gabinete da Pl'flidência, ~m 16 do janeno de 1997. 

l'EIROZ 

PORTARIA N• 0061/97-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV D.E 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe contere o artigo 
26. inciso VII, do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o >vJM. Juiz de DiNito Substituto da 
Justiça do Estado do Amapá. Doutor PETRUS SOARES 
AZEVÊDO, para all'tiliar, nos Juizados Especiais Clvel e 
Criminal da Comarca d~ Macapá. a panir de 03 d~ fever~tro 
do corrente ano. 

Publique-se. Registre-se e cumpro-se. 
Gabinete da Prnldrncla, em 16 de janetro de 1997. 

IXscmbargador l\o1ÁRIO G'~QUEIROZ 
Pre';fo:.t: • ~ "'/' 

PORTARIA N• 0062/97-GAB/PRES. 

O ~mbargadm MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidmte do Tribunal de Justiça do Esrado 
da Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o anigo 
26, inciso vn, do Regimento Interno. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o MM. Juiz de Direito Substituto da 
Justiça do Estado do A11f1Jpá, Doutor SALOÉ FERREJRA 
DA SILVA, para auxiliar, nos Juizados Especiais Cível e 
Criminal da Comarca de Macapá, no período de 03 de 
fevereiro a I O de março do com:nte ano c responder, em 
cxc:rtlcio pleno, pela Vara de Execuções Penais da mesma 
Comarca, de li a 31/03/97. 

Publique-se. Registn:-oc e cumpra-se. 
C.biJMta da Pnaidinda, em 16 de janeiro de 1997. 

~bargadorMÁRIO~"'~ QUEIROZ 
p;J(~ .. ~·T 
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PORTARIA N' 0063/97 -GABIPRES. 

O Desembcgedor MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso vn, do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o MM. Juiz de Direito Auxiliar de 3• 
Entrancia, Doutor RUI GUILHERME DE 
V~ONCELLOS SOUZA FILHO, para responder. em 
exerc ·o pleno, pela Vara de Auditoria Militar do Estado do 
Ama a partir de 03 de fevereiro do corrente ano. 

Publique-se. Registre-se e cumpm-se. 
Gabinete da Prnldrncia, em 16 de janeiro de 1997. 

Desembargador I\1ÁR.IO -~ UEIROZ (::,z;::~vof 

PORTARIA N• 00~/97 -GABIPRES. 

O Desembar211dor MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso VIL do Regimento Interno, 

RESOL \'E: 

DESIGNAR o MM. Jui; d~ Direito Substituto da 
Justiça do EstDdo do Amapá. Doutor ROGÉRIO BUENO 
DA COSTA FUNFAS, para auxiliar, nos Juizados 
Especiais Ci\'el e Criminal da Comarca de Macapá. no 
período de 03 a 12102197 e a partir de 18103197. 

Publique-se. Reg1stre-sc e cumprn-se. 
Gabinete da Presidência, em 16 de jan~tro de 1997. 

PORTARIA N° 0065/97-GAB/PRES. 

O Desembari!Bdor MÁRIO GURTYEV DE 
Ql!EIROZ, Presidente do Tribzmal de Justiça do Estado 
du Amupà. no uso das atribuições que lhe coniere o artigo 
: 6. mciso Vll, do Regimento Interno. 

RESOLVE: 

DESIGl'iAR o NIM. Jul: d~ Dir<ito Substitmo da 
Justiça do Estado do A mapa. Doutor MARCO ANTÔNIO 
:\liRA.. "'DA DA ENCAR"iAÇÃO, para atl'<iliar. na Vara 
Jo Tnbunal Jo Jilri da Comarca de Macapá. a panir de ()9 de 
março do corrente ano. 

Pubhque-se. RegJSlle-se e cumpm-sc. 
Gabinrte da Presidência, (m 16 dqaneu-o J~ 1997. 

PORTARIA N• 0066/97-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Pr~sidenre do Tnbunal d~ Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
2ó. inciso vn, do Regimento Interno. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o MM. Juiz de Direito SubstituJo da 
Justiça do Estado do Amf!pá, Doutor V ALCIR 
MARVULLE, para all'illiar, nos Juizados Especiais Cível e 
Criminal çla Comarca de Macapá, nos períodos de 02 a 
09102197 c de 03 a 31/03/97. 

Publique-se. Registre-se e cumpro-se. 
Gabineu da Presidência, em 16 de janeiro de 1997. 

IXscmbargador MÁRI~E QUEIROZ 7r;;;_"t ~~·r 

PORT ARlA N• 0067 197-GAB/PRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DÉ 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

do Amapá. no uso das atribuições que lhe confere o ~ 
26, inciso vn, do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a MM'. Juiza de Dir.tita Substitlll4 da 
Justiça do Estado do Amapá, Doutora KEILA 
CHRISTINE BANHA BASTOS, para conduzir · as 
trab&lhos da JJ• Jan~ada JilMvial do }MÍZIJI/II]IÜI~rlllfle 41 
Resôtfo do 8aiüq11e, no período de 03 a 09 de fevereiro do 
corrente ano, e funcionar, durante sua itinerância, oomo Juiz 
Auxiliar das Varas de Família, Órfãos e Sucessões, das 
Varas Criminais, da Vara da lnfància e da Juventude e das 
Varas Cíveis e de Fazenda Pública, todas de Macapá. 
devendo. caso deflagre algum procedimento da competência 
dessas Varas durante a jornada, providenciar 
encaminhamento à distribuição, no primeiro dia útil, após o 
retomo. 

Publique-se. Registre-se e cumpro-se. 
Gablnde da Prnldêncla, em 16 de janeiro de 1997. 

!Xsembargador MÁRIO -W-QUEIROZ P~!;!nvyJ<; 

PORTARIA N° 0068197 -GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYE~ DE 
QUEIROZ. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá. no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
ê6. inciso VII, do Regimento Interno. 

RESOLVE: 

DESIGNAR a MM•. Juiza de Direito Substituta da 
Justiça do Estado do Amapá. Doutom LIÉGE CRISTINA 
DE VASCONCELOS RAMOS GO:MES, para conduzir 
os trllhalhos da 11" Jornada F111vial do }Kizado JtiJieriiJIIe 
à RtgiilQ do Bnilique, no período de lO a 16 de m~o do 
corrente ano, e funcionar, durante sua itineráncia, como Juiz 
Auxiliar das Varas de Família. Órfãos e Sucessões, das 
Varas Criminais. da Vara da Infância e da Juventude e das 
Varas Cíveis e de Fazenda Pública. todas de Macapá. 
dovondo. caso dotlagre algum procedimento da competência 
dessas Varas durante a jornada, providenciar 
~nc-ammhamento à distribuição, no primeiro dia útil, após o 
retomo. 

Publoque-se. Registre-se e cumprn-se. 
Gablnet• da Pre•ldêncla, em 16 de janeiro de 1997. 

Desembargador MÁRIO ~QUEIROZ 
P~de-;,t:~-. 7 

PORTARIA N• 0069/97 -GAB/PRES. 

O Desembargador l\-1ÁRIO GURTYI.'V DE 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapà, no uso das atribuições qu.! lhe confere o artigo 
'26. inciso VII. do Regimento Interno. 

RESOLVE : 

DESIGNAR o MM Juiz de Direito Substituto da 
Justiça do Estado do Amapá, Doutor AUGUSTO CÉSAR 
GOMES LEITE, para awuliar, nos Juizados Especiais 
Cível e Cnminal da Comarca de Macapá. a partir de 03 de 
fev~reiro do corrente ano. 

Publique-s.:. Registre-se e cumprn-se. 
Gabinde da Presidência, em 16 de janc.iro de 1997. 

Desembargador MÃR,J() ~E QUEIROZ 
~ie~;--r 

PORTARIA N• 0070197-GABIPRES. 

O Desem~oc ~O GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do Trib1111a/ de Justiça do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inci:só VII; do Regimento Interno, 

RESOLVE : 

DESIGNAR o MM. Juiz de Direito Substituto da 
Justiça do Estado do Amap4. Doutor AUGUSTO CÉSAR 

GOMES LUTE. pam conduzir as trllhalbos do Jlll:odo 
ltüte-lllth r-atre. no período de 03 de fevereiro 8 03 de 
IDIIrÇO do corrente ano, e funcionar, duraiúe - itinerância, 
oomo Juiz Auxiliar das Varas de Famllia, ÓrBos e 
Suceaões, das Varas Criminais, da V era da Infância e da · 
Juvm!Udc: c das V8111S C!~ e de Fazmda Públiai, todas de 
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Macapá. devendo, ·caso deflagre algum procedimento da 
competência dessas Varas durante a jornada, providenciar 
encaminhamento à distribuição, no primeiro dia útil, após o· 
retomo. 

:Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em 16 de janeiro de 1997. 

OOJ!ATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N• 0071?5-TJAP 

INSTRU!IfENTO PRINCIPAL: 
-CONTRAto N" 007195-TJAP 

PARTES DA ACÃO CONTRATUAL: 
-CONTRATANTE: TIUBUNAL DE JUSI'IÇA DO ESTADO 
OOAMAPÁ · 
'- CONTRATADO: MEDICO DR. FERNANDO JORGE 
ALF.NCAR FERNANDES 

OBJETO: 
- Prorroga a vigência do Conln!to n• 007/95-TJAP para 31 de 
d=nbrode 1997. 

DO VALOR. DOTACÃO E PAGAMENJO: 
-O valer gl<>baJ do presente Temw Aditivo I de RS 39.981,]3 
(In'nta e nove mil, navecentos e oitenta e uma reais e vinte e 
trb cent~z), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais, 
confof'71U Cronograma de D~.Jtmbolso Financeiro, peço 
lnlegrattJe e lnseparávsl deste · Instrumento, o qual será 
empenhado_ 110 A tividade sob . o código n• 
03.101.01.fU.OU.2.0U - Manutenção das Atividades 

· fuJiciórias,_ Ele_mento de Despesa 3190.04 - Contratação por 
. Tempo Deter:miiiOdo-PessoalCiviL 

·_FUNDAMENTO LEGAL:- Lei n• 4.320, de 17 de março de 
1.964;·- Lei n• 03)5, de 11 de dezembro de 1996;-Art. 12 da Lein• 
0192/94, com redação da Lei . n• 0255195 e Lei n• 0272/96.
Resolução n• 004195-TJAP;- Oficio n• 0~90J9ó.GABIPRESITCE, 
de 13112/96; e· Processo n• 6912/96-SG .. 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO 
AOCONTRATON' 00819S-TJAP 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
- CONTRAto N" 008/95-TJAP 

PARTES DA ACÃO CONTRATUAL: 
-CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSI'IÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ 
-CONTRAI ADO: ENG. CIVIL CLÁUDIO OCELIO REIS 
VOGADO 

illYEIQ; 
- Prorroga a vigência do Contmto n• 008/95-TJAP para 31 de 
dezembro de 1997. 

DO VALOR, DOTAÇÃO E PAGAMENTO: - O valor gwbal 
do presente Termo Aditivo é de R$ 39.981,13 (Trinta e nove mil, 
novecentos e oitenta e umd reais c vinte e Jris centavos), a ser 
p ago em 12 (doz•} parcelas mensais, confonnc Cronograma de 
D~sembolso Financeiro, peça integrante e jnseparável deste 

lnstrumtnlo, o qual será empenJuulo na A tividade sob o código 
n • 03.101.02.04.0U.2.024 - Martutencõo das Atividados 
Judiciárias, Elemento de Despesa 3190.04 - Contratação p or 
Tempo Detcnninado -Pessoal Civil. 

FUNDAMENTO LEGAL:- Lei n• 4.320, de 17 de março de 
1.964;-Lei n°031.5,de 11 dedeu mbrode 1996;-Art.l2daLein• 
0192/94, com re~l!.o da Lei n• 0255195 e Lei n• 0272/96.
Resolução n• 004195-TJAP;- Oficio n• 0290196-GABIPRES/fCE, 
de 13112196; e - P,.oçesso n• 6912/96. SG. 

Macapá- AP, 17 de janeiro de 1997 

Des. MÁRIO G-.4---"'"'·Emoz 
'7!t"J:.~~ DY;r 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONJRATON' 010i9S-TJAP 

INSTBUMENTO PRINÇJP AL: 
-CONTRA10N" OI0/95-TJAP 

PARTES DA ACÃO (;ONTRATUAL: 
-CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUl>ílÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ 
- CONTRATADO: ANALISTA PAULO afÁ VIO PANTOJA 
BANHOS 

OBJETIVO: 
- Proooga a vigêiu;ia do Conlralo n• 010/95-TJAP para 31 de 
dezembro de 1997. 

DO VALOR. DOTACÃO E PAGAMENTO: 
- O valor slobal do prestnie Termo Aditivo é de R$ 39.989,23 
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{lrtnla t no ... 17fl}, novecentos t oitenta t nol'l! rtaJs t vlntt t 
trb cenltnW), a _. pago .,., 12 (doze) parcslas JM~Uab, 

coriformt Cronograma de Dtstmhoú o Financtiro, poça 
inlegran11. e in.repardvel deste imtrumenJo. o qual .twá 
emepnluJdo na Allvidade sob o código n • 
03.101.0UU.OU.1.0:U - Manut~!Jo dos Allvidodes 
Judiciárias, Elemento de Dtsposa 3190.04 - Contratação por 
Tempo Determinado · Pessoal Clvt/. 

FUNDAMENTOLEÇAL: - Lei n• 4.320, de 17 de 
março de 1.964;- Lei n• 0315, de 11 de dezembro de 1996; 
Art. 12 da Lei n• 0192194, com redação da Lei n• OlSS/9.5 e Lei n• 
0272196. - Resolução n• 004195-TJAP",- Oficio n• 0290196-
GABIPRESffCE, de 13112196; e - Processo n• 6912/96-SG. 

Macapá-AP, 17dejaneiro de 1997 

Des. MÁRIO GUR~IROZ 
Pr-;;rde-;,;;-- '<r 

HOMOLOGO 

Em:J...!:_t.!!.!_/1997 

· 01- ACÕES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
O 1.1 - P. A n' 0383/97 -SG 
o 1.2 - Pedido de Cotaçao n' 031197 -DAA 
01.3- Fundamento Legal : Artigo 65. inciso I. alínea 'b"'. e seus 
parágrafos 1• e 2" da Lei n• 8.666193, com aHeraçOes da Lei 
n' 8.883194. 
01.4- ADJUDICATÁRIOS: 

PRODAN-PROC. DE DADOS DO AMAPÁ 
01.5 - VALOR: R$ 17.450,00 (Dezesoto Mi l E Quatrocentos 
e Cinquenta Rsais). 
C. L. BATISTA 
01.6 - VALOR R$. 4.540,00 (Quatro Mil Quinhentos o 
Quarenta Reais) 

02 - DESCRICÂO DO OBJETO _ 
Em et.mptímento aos delermnanles da Lei n' 8.666. 

de 21 de· junho de 1.993. a~erada pela Lei n• 8.883194 a 
presente. HOMOLOGAÇÃo !ar-se-á objetivando custear 
despesas decOITentes do acréscimo -quantitativo da compra 
objet~ da Tomada de Preços n• 006196-CPUT JAP. Sendo a 
presente ação administrativa processada sob a égide do 
artigo 85,_ inciso I, alínea "6'\ e seus parágrafoS 1° e 2° do 
ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 
ADM!N!STRAÇÂO PÚBLICA e com suporte nos termos das 

· Notas de Empenho n•s. 96NE00604 e 96NE00605. 
configurand<>-se a alteração contratual. tendo em vista a 
necessidade do acréscimo quantitativo ao objeto do referido 
certame ücitatótío em decOITéncia da necessidade verificada 
face ao processo de aparelhamento dos Fóruns. assim como 
de toda a Funçao Judiciár1a no Estado_ 
03 - CONCLUSÃO 

Posto isto e demonstrada a hipótese incidente desta 
açêo. submetemos a presente justificativa à superior 
apreciação e homologaçao do Excelentlssimo Senhor 
Presidente desta Egrégia Corte de Justiça e sua consequente 
publicação na Imprensa Oficial para que se cumpram as 
exigências do referido Diploma Legal. conâçOes de eficácia 
deste ato_ 

Macapá-AP. 16dejaneiro de 1.997 

SÊR~~RITO Pre~~e da CPLIT JAP 

Em exerci cio 

Oiícios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

DIRETORIÃ DO FÓHUM 
DESEMBARGADOR LEAL DE MIRA 

P 0 R T A R I A N2 001/97 
GAB/DIR/ ~·úi!UM 

O Dr. Rui Guilherme de 
V.Souza Fi l ho, Juiz de Dire ito, Dire 
tor do FÓrum em Exerctcio desta Co 
marca~ no uso das a tri.buiçÕes que 
l he sao conferidas pelos Ar ts . 203 e 
218 "in fine " do Provimento Geral da 
Corregedoria e Ar t. 3º da Or dem de 
Se rviço n º 0011/96 , de 10 . 10 . 96, da 
corregedoria-Geral do TJ A?; 

R E S O L V E: 
l. El abo r a r ESCALA 

MENSAL DE PLANTÃO dos senhores OFICI 
AIS DE JUSTIÇA-AVALIADORES, l o t adosõ 
no FÓrum de s t a Capi tal ; 

2. De te rminar que , du
r ante o plantão dos senhor es .ofici
ais pe rmaneçam na Secretaria d~ s ua 
respectiva va r a , para atender as de
t e rm i nações dos se nhores r~agi.s t rados 
no c umpr i mento de mandados de natur~ 

za acautelat Ória e urgente , cujo r~ 
tardamento no seu cumprimento podera 
t razer prejuizo às part es; 

3 . Independente de dis 
t ribuição e lo tação , l ca2e rá ao Ofic! 
a l de Justiça , de plant ao , atender a 
ordem emanada do Magistrado em exer
c i c i o de s ua s f unções, ou do Diretor 
do FÓrum, pa r a di ligênc i as; 

4 . No inicio de se~ 
pl antão , o ofiçi al de J ustiça gevera 
se apresentar a Dire toria do Forum; 

5 . Haverá do i s Oficiais 
de Just i ça de plantão, por dia , ind~ 
pende nt e mente da Vara onde e s tejam ' 
lo tados , não podendo se r ambos da 
mesma Secretaria , assim , podem sê
los das Varas Civeis , Cr iminais , Fa
milias , Tribunal do J~ri , Infi ncia e 
Juventude , Execução Pena l e Audito
ria Militar; 

6 . O ponto do Ofic i~l 
de J ustiça de pl antão , se rá no ini
cio e fim do e xpediente , na respect i 
va Secretaria , cont rol ado pe lo J ui ~ 
da Vara ou pelo Dire tor do FÓrum; 

7 . No caso de afastamen 
to do Oficial por fi rias ou qualque~ 
outr o mot i vo , es te ser á substi tuido 
oe l o Of icial de J ustica, cu.io _ .nome. 
consta em prime i ro luga r, do d i a 
s ubsequente , co~unicada a · ~I te ração 
ao Diretor do Forum , assim sucess i va 
mente . -

MÊS DE FEVEREIRO DE l99'l : 

Di a 03 de fevere"iro: 

ELZA LOBO 
- ANTONIO LUIZ DA SILYA 

Dü i. 0 '1 de .. fevereiro : 

·· ... 
· .•. v 

.1~ :· '2 .civ~i · 
.. y; T .J.ÚRJ : 

UBIRACY MAGNO CORDEIRO V·:·T .. "JÚRT 

- SARYLENE DE ALMEIDA·: · 2~V ~ Criminal 

Dia 05 de fevereiro: . 
- ANTONIO BA'l'ISTA 

- SEBASTIÃO CORRÊA 

Dia 06 de fevereiro: 
- FRANCISCO DUMONT 
- AN'l'ONIO CEZAR 

Dia 07 de Fevereiro: 
- ALINE CONCEIÇÃO 
- M.AHCOS CELSO AMARAL 

Dia 13 de f eve reiro : 

:. 

3~ V. Crirriina;I. 

3•· v.dvel 

V,'l'.JÚri 
3•V.FamÜia 

L•v.civel 
V.E.Penais 

- PAULO COSTA 3•V. COÍ.vel 

- IZAURO ANTONIO SAN~'OS 2•V. FamÜia 

Dia 14 de Feve reiro : 
- SARYLENE DE ALMEI DA 

- JOCIVAN COS'l'A 

Dia 17 de Feve reir o: 
- EDUARDO CELANO 

- MAHCO VALÉRIO 

Dia 18 de fevere i r o : 

2~V .Criminal 

l•V .FamÜia 

2~v .che1 

l ~V. Criminal 

- EUDENICE HODRIGUES 3•V.FamÜia 
- CARLOS NAZARÉ SAN'l'OS 2•V.Criminal 

Dia 19 de fevereiro: 
- ALINE CONC~lÇÃO 

- RUI CARLOS LOBO 

Dia 20 de f eve rei ro: 

- SEBASTIÃO CORRÊA 

- ANTONIO CEZAR 

Dia 21 de f evereiro: 
- ELZA LOBO 
- ANTONIO BATISTA 

Dia 24 de f evere i r o: 

- M• DO SOCORRO 
- SONIA DE SOUZA 

Dia 25 de fevereiro: 

l•V.CÓ.vel 

l•V. Cr i minal 

3•v.civel 

3•v .FamÜia 

l•V. C;Í.vel 

3i V.Criminal 

l • V.FamÜia 
2•V.FamÜia 

- LIDIA CALADO V.Aud.Militar 

- CARLOS NAZARÉ SANTOS 2•V.Criminal 



Macapá, 21.01.97 

Dia 26 de fevereiro: 

- DALILA FERRARO 

- RUI CARLOS LOBO 

V. I.Juventude 

llV .Criminal 

Dia 27 de fevereiro: 

- JAGUARECÊ COLARES 

- IZAURO ANTONIO 

Dia 28 de Fevereiro: 

- JOSÉ PEDRO NETO 

EUDENICE RODRIGUES 

2•v .civel 

2•V.FamÜia 

JlV.Criminal 

J!V.FamôÍ.lia 

Dê-se ciência. Pybli 
gue-s~. Cumpra-se. Remeta-se copia 
a Egregia Corregedoria de Justiça e 
aos senhores Juizes desta Capital. 

janeiro de 1997. 

em 

VARA DA INFÂr«:IA E DA JUVF.NruDE 

cawtCA DE M/ICAPÁ 

JUIZ SUBSTI'IUl'O: NJRMANDES A. DE SOOZA 
ClffiFl: DE SEX:RE'J.'ARIA: RAIMJNOO N . T. MJNES 

EXPEDIEm'E DIVERSOO DO DIA 15.01.97 
PARA ClThciA DAS PARTES E ADVOOAIXJS 

PROCESSO N• 2.347/B- ALVARÁ JUDICIAL 
~: /\NA MAR'l'A COOTA DE ANDRADE 
CRIAI'ÇA: T .G.A. B. 
AD\IIXADO: JOSÉ EDSa'l G. LOPES 
SENl'EN;A 

Vl sLos, e tc ... 

Isto posto, e o que mais 
dos auLos consta, can especial at.enção 
à doctrnentação anexada, e ao endosso ministe
rial DEFIRO o pedido de alvará judicial, 
autori2'.ando, desta "fonna, que a menor 
T.G.A.B, ~rcenda viagem ao exterior, 
sob a responsabilidade do casal suso mencio
nado. 

Alvará. 
Expeça-se o necessário 

lndcpendenlc do Lrânsi Lo 
em julgado da sentença, arquivem-se os 
autos. 

P.R.l. 
Cu!l>ra-se. 

PROCESSO N• 2.345/B - ALVARÁ JUDJCIAL 
~:MBD 

ADVOOAOO: AJ.lQJS'l'O BRt.JI'IJ DE M. FAVACID 
SENl'EN;A 

Vis Los, etc ... 

Isto posto, hei por acolher 
o petilÓrio inaugural deternúnando a expedi
ção do AJvará Judicial onde deverá consl.ar 
as aânoestaçÕes de praxe no tocante a 
pennanência das crianças c adolescentes 
devidanente accnpanhados dos pais ou respon
sáveis. No mais, deve o requerente obedecer 
fielmente ao contido na Portaria n• 002/91 
eles te jui 7..ado. 

P.R.I 

PROCESSO N• 2.344/B - ALVARÁ JUDICIAL 
REI;UEREN1'E: HAMILTOO BATIS'rA FEilRl!.""IRA 
AOOLESCENTE: C .Q. F . 
ADV{X;AOO: EDVAlOO DE AZEVEDO ca>TA 
SENl'E1ÇA 

Vistos, etc ... 

Isto posto, c o que mais 
dos auLcs consta, can especial atenção 
à cloctm:!ntação anexada, e ao endosso minisle-

lrial, DEFIRO o pedido de alvará judicial, 
autorizando, desta fo:rna, CJJe a menor 
C.Q.F., ~reenda viagem ao exterior, 
sob a responsabilidade do casal Roberto 
Marquew de S. Rodrigues e Márcia Maria 
Andrade Rodrigues. 

Alvará. 

em julgado 
autos. 

Expeça-se 

I.roepemente 
da sentença, 

P.R.I. 
Cu!l>ra-se. 

o necessário 

do trânsito 
arquivem-se os 

PROCESSO N• 2.338/B - ALVARÁ JUDICIAL 
~: J05t: t1:llNIINDES fllETIJ\S 
AIXliElCENI'E INrnAroR: J .L.F. 
AOVOO.AOO: SANOOO KDESTO 
OO::ISÃO INTmi..OCI1l'él 

Vistos, etc .•. 

Isto pos!:o, acolho o pedido 
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de liberação do veiculo, determinando 
a expedição do ALVARÁ ao DETRAN. 

Intimem-se o fll>. 
Cu!l>ra-se. 

PROCESSO N• 2 .335/B - ALVARÁ JUDICIAL 
REX;IUERENrE: tolA CAOOLA TAilllAGrnA 
MEN:JRES: L.T.S. E A.T.S. 
ADV{X;AOO: MANOEL DARCDIAR G. BARilOOA 
SENl'E1ÇA 

Vistos, etc .•. 

Isto posto, c o que mais 
dos autos consta, can especial atenção 
à doctrnent.ação anexada, e ao endosso ministe
rial, DEFlllO o pedido de alvará judicial, 
autorizando, desta forma, que os menores 
L.T.S. e A.T.S., ~reenclan viagem ao 
exterior, sob a responsabilidade de sua 
genetriz l'«lRA CAROLA TAR.RACONA em férias 
escolares. 

Alvará. 
Expeça-se necessário o 

Independente do trânsiLc 
em julgado da sentença, arquivem-se os 
auLcs. 

P.R.I. 
Cu!l>ra-se. 

PROCESSO N• 2 .353/B - ALVARÁ JUDICIAL 
REX;IUERENrE: UJCIA BAROOSA KIRANDA 
CRIAI'ÇA: S .B.M. 
Nl\IIXADO: VICENl'E GCMES 
SENTENÇA 

Vi Los, etc .. . 

IsLc posto, e o que mals 
dos autos consta, can especial atenção 
à doctrnentação anexada, e ao endosso ministe
rial, DEFIRO o pedido de alvará judicial, 
auLcrizando, desta .forma, que a criança 
S.B.M., ~reenda viagem ao exterior, 
sob a responsabilidade de sua tia omtema 
'MARIA ROSSICJ.EIA EIARimA MIRANDA, pelo 

I_)Criodo canpreendido entre 05 de janeiro 
a 15 de fevereiro de 1997. 

Alvará. 
Expe,;a-se 

P.R . I. 
CUrpra-se. 

o necessário 

PIU:ESSO N• 1 . 913/B - lNVES'l'lGAÇÃO SOC lAL 
AOO~ INFnATOR: S.R.G.N. 
ADVOGADO: DEFmAP 
SENI'EN;A 

Vistos, etc ... 

Isto posLc, acolhendo a 
proposição do o. órgão Minlstcrta.L, II(M)UXX> 
POR SENTENÇA a remissão conccd lda ao adoles
cente S.R.G.N., aplicando-lhe, por conseguin
te, a medida. socio-eck.lcaLi.va de PRES'rAÇÃO 
DE SF:RVIÇOO A CCMJNIDAOE, pelo pmz.o de 
06 {seis) meses, <ilrante 06 {seis) horas 
semanais, prefcrcncialmcnlc I'XlS finais 
de semana e feriados, em horário que não 
prejudique a freQUência à escoln, ou evmlual 
atividade laboral, a ser cl.JI1)rida na Escola 
Municipal RondÔnia {ar L. 127, Lei 8 .069/90). 

Dcsi~V~C-se daLa para reali2'.a
ção da audiência aàoonilÓria, ocasião 
em que serão ministradas as aàmestaçõcs 
de esl.ilo ao adolescente e seu representante 
legal, bem caro será cncaninhado para 
o Cl.JI1)rimenLc da medida ürposla. 

P.R.I. 
CUrpra-se. 

PROCESSO N• 2.357/B- ALVARÁ JUDICIAL 
~: ANTCl'llÓ DA JUS'l'A FEIJÃO 
AOO.l.EOCENJ.'E lNrTh\TOR: A. S . O. 
ADVOGADO: CHARU.ES SALES OOMAJ..O 
DEI:ISÃO INl'l'.lU.OCt1I 

Vistos, ele .. . 

lsLc posto, acolilo o pedido 
de liberação do veiculo, detenninando 
a expedição do ALVARÁ ao DF.TRAN. 

Intimem-se o MP. 
Cu!l>ra-se. 

PIU:fSSO N2 1 . 50!>/B - lNVES'riGAÇÃO SOCIAL 
AOOIElCENI'E INFnATOR: M.H .G.D. 
ADVOGADO: DEFmAP 
SENI'ElQ. 

Vistos, etc ... 

IS'l'O IWI'O, e por tudo 
o nnis que dos autos consta, JULGO PROCEDOO'E 
a representação de fls. 02, 03 e 04 cont.ra 
o menor M.H.G.D., para condená-lo caro 
incurso nas sooçÕes do art. 213, do CPB 
c/c art. !03, do FI:A. Passo a aplicação 
da medida socio-eô.Jcativa a ser inposta. 

_ Da onáuae ela instrução 
•processual, nao v1s1Ultlre1 qualquer excluden
te da ilicitude que pudesse beneficiar 
o representado, porém constatei seron 

bens seus antecedentes criminais, o que 
não é motivo suficiente para absolvê-lo 
das acusações con~ si :lnp.ttadas ou mesro 

a medida de advertência, cx:roo queria sua 
defesa, ao contrário I'XlS autos verifiquei 
a existência de algums circtnst:âncias 
CJJe me levan a acreditar rJ..I!B medida SÓCio
eà.lcativa, objetivando faze-lo pagar por 
sua corrlJta anti-social, <Xnitta essa 
que se não for pm:ida, pode dar a ilq:Jressão 
de :lnp.nidade. 

Desta forma, vê-se que 
corrlJta levada a efei t.o pelo representado, 
guarda perfeita relação oon o tipo ctesc;rtto 
na norna insculpida no art. 213, do Codigo 
Penal, cuja aplicação subsidiária dá-se 
por força do disposto no art. 103, da 
Lei nR 8.069/90, aplico-lhe can ftndanento 
no que dispÕe o art. 112, VI, c/!} O art. 
214 do CPB, a medida de intemac,(aa a ser 
C\.lll)rida por un periodo de 03 (tres) meses, 
ficando sujei Lc a avaliação psicossocial . 

Transitada em julgado a 
presente sentença ou mantida em grau !_le 
recurso, expeça-se mandado de ap~t.açao 
do adolescente ao Centro de Proteçao para 
Adolescente - CEPA, para C\.lll)rilrenlc da 
medida, devendo ser aprescnt.ado ao ftnal 
rela lÓrios de acarpc"lrtlanen to. 

Sem custas. 
P.R.I 

PROCESSO N2 1.614/B - INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
AOOLES:ENI'E INFRATOR: T. L. N. 
ADVOGADO: DEFENAP 
Sl'Nl'EJÇA 

Vistos, etc ... 

"EX I'(E!TIS" e can t\JndanenLc 
no art. 103 do Estatuto da Criança c do 
Adolescente, aplico a medida SÓCio-€ducaLi.va 
prevlsta no art.. 112, inc. VI, do_mcsno 
Diplana Legal, ou seja, ~ em 
estabelecimento eàJcacional. 

P.R.I. 

PROCESSO N• 1.609/B - INVES'l'IGAÇÃO SOClAL 
AOOI.ESCENl'E INFRATOR: W. S. S. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SI'Ni'El'ÇA 

Vistos, ele .•• 

Por tuào que dos auLcs 
consLa, JUI..OO DI'ROCEOENl'E A REPRESENl'AÇÃ/J 
00 MINISTÉJUO PÚBLIOO, feita can inobservan
cia do prazo conl.ido no art. !83 ~ ~i 
8.069/90, o que retira condiçao a açao 
por ÚJ1X>SSibil idade juMdi ca do pedido. 

P.R. I. 

l'fliXESSO N" 1. 931/D - INVffi'I'TGIIÇÃD SOCIAl. 
AOOLESCENTE INFRATOR: AlOO DIAS DA SILVA 
ADVOGADO: DEFmAP 

S~NI'FNÇA 

Vistos, etc ... 

Pelo exposLc, e alicerçado 
nas provas apuradas, JUJ.CO PROCEDENl'E 
A REPRESENTAçÃO contra o adolescente A.D.S., 
aplicando-lhe a medida SÓCio---edJcativa 
de internação prevista no arLigo 112, 
VI, c definida no artigo 121 amos da 
Lei n• 8.069/90, pelo prazo minirro de 
6 meses, conforme prevê o artigo 121, 
§ ;>• da retro referida lei . 

Custas ex legc . 
Publique-se . 
Registre-se. 
Intimem-se . 

PROCESSO N• 1. 969/B - INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
AOO~ INFRATOR: A.C.B. 
ADVIXAOO: DEF»>AP 
SFNl'I'1ÇA 

Vistos, etc ... 

"EX I'(EITIS" , rrcsmo diante 
dos antecedentes do menor infrator, sou 
por bem aplicar a REMISSÃO curul.ada can 
a MEDIDA sOCJD-IDX:ATIVA de PRES'l'AÇÃO 
DE SEJ!VIÇOO À CXM.NIDADE conf"onne prevista 
no artigo 117 da lei 8.069/90, pelo periodo 
de seis meses, ao representado, que consiste 
na ca1SCCl.IÇão de serviços e tarefas gratuitas 
de interesse geral, jl.D'lto a entidades 
assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelccine'ltos coogêneres, bem caro 
em prograros CO!Utitári.os ou govemaoontais, 
dependendo, de outro tanto, sua marut.enção 
da reavaliação trimestral por equipe rrulti
disciplinar de técnicos especializados, 
mediante remessa dos sobreditos relatórios 
a este ju:l.w. 

Expeça-se, outrossim, odeio 
de apresentação do adolescente à SEM/IC, 
para inserção do investi.p-pdo em un de 
seus programs COTUri. tários ou $0Yen"~Mlerl
tais, nos IIDldes da legislaçao tutelar 
~:l.ficas a despeito da matéria. 

ApÓs tulo dili.genc.i.aOO 
e, certificado pela Serventia do ;Juizo, 
o processo restará sobrestado, para efetiva 
execução do julgado, sendo certo que o 
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, eventual ~to da deciSão judicial 
:l.llplrtará na ulterior REVIB1D da medida 
aplicada. 

P.R.I 

~2 2.352/B- ALVJ&. JUDICIAL 
. : OZEIAS PANTOJA OCE REIS 
~: M.W.M.R. E M.W.M.R. 
ADVCGI.DO: VI<»lrE GCJID; 
SDfi»ÇA . 

Vistos, etc ... 

Isto P=to, e o que mais 

~ a.rtos _crosta, can especial atenção 
a doct.Del.taçao anexada, e ao endosso ministe
rial, DEFIRO o pedido de alvará judicial, 
~rizando, desta forma, que os adolescentes 
M.W.M.R. e M.W.M.R., erJl)reendan viagem 
ao exterior, sob a responsabilidade de 
sua geni. tora, pelo pertodo empreendido 
entre 05 de janeiro à 05 de fevereiro 
de 1997. 

P.R.I. 
CUtpra-se. 

PfiX:ESSO Nº 1.676/B - INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
AIJOIESCE:Nm INrnATOR: C .P .C. 
JúJVOC,NXJ: JOOÉ ALVES F. FI1ID 
SE'l'E1ÇA 

Vistos, etc ... 

Assim pelo breve exposto, 
ccnvencido estai de que a representação 
ministérial não pode prosperar e por conse
guinte, can ftilcro no artigo 386, V do 
CÓdigo do Processo Penal, absolvo C.P.C., 
das .ÍlllJUtações a si irrogadas. 

· Aguarde-se o trânsito em 
julgado. 

P.R.I. 

PROCE3SO N• 1.654/B - INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
ADD~ INrnATOR: E.L:c. 
AlJV03AIX): DEFENAP 
. SENI'EN(A 

Vistos, etc ... 

Pelo exposto, julgo proceden
te a representação de fls . 02, para APLICAR 
ao JrenOI'-:inf'rator E.L.C., já devídarente 
qualificado nos autos, a rredida SÓCio
~tiva de internação, pel o pertodo 
mininn de 06 (seis) rreses e máxinr:> de 
03 (três) anos, devendo a cada seis rreses 
ser feita nova avaliação, considerando 
que o ato :inf'racional em epÍgrafe fora 
caretido rrediante grave aneaça e violência 
à pessoa, por reiteração no canetirrento 
de infrações graves e por descUJl)rilliento 
da rredida anteriorrrente :irrposta, nos tenros 
dos arts. 112, VI e 122 , do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Expeça-se Mandado de Busca 
e Apreensão em desfavor do rrenor. 

Sem custas. 
P.R.I 

~@~~~xl 
Juiz SUbsti tuto da ~tNentude 

Canarca de Macapá 

Varas e Secretarias 
do lnte~rioi" 

COMARCA DE SANTANA 
JUÍZO DA 1• VARA CÍVEL 

EDITAL DE l l"TTMAÇÁO 

O Dr. VAI.Cm MARWI.LE. \ 1\l Juiz de D:rcth• 
:SUbstituto da I* Vara Cível da Comarca dl! Santa.im. nn f~..•m l < l d.~ 
llcitetc. 

FAZ S A B E R a todos que o pr6ettte F.OIT.\l.. 
Virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Jwz0 U'ilmita Uill~J 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO DE PESSOAS - Autos n·• 2.385196. 

•em que MARIA DAS GRAÇAS VI EIRA DE OLIVE IHA 
~equer a Interdição de sua filha ADR!k'liA OLIVEI RA DA 
SiLVA, no qual foi docrotada a intordi1-lio de ADRIA'\A 
OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, filh a de Francisco 
..Jerônimo da S i lva c d e Maria das Cr.1ps V le lr:' d<' O l h:<'lr:t, 

JPOf ser portadora de hipodesenvolvimento somático I! r~ tardo 

mentàl, irreversiveL de modo que é desprovida do oapacidodo do 
fato, sendo nomeado curadora sua mãe Sra. MARIA DAS 
'GRAÇAS VIEIRA DE OLIVEIRA. Tudo em conformidade 
com a sentença proferida às fls. 13/19 dos autos em epigrak 
• - Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido _ para 
DECLARAR a lnterdlção de ADRIANA OLIVEIRA DA 
SILVA, IJOI!Imlldo eomo curadora à Interdita, sua mãe 
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DE OLIVEIRA, para 
representá-ia em todos os atos da vida civil em que deva 
mtervlr e adtn!nlstrar-llle os bens que ' ier a possuir. 
Coruldera!Ído que a lnterdltanda não possui bens de qualquer 
.. pide, dispenso a prestação de caução, devendo ser esta 
p~OO, •• por vootura a Interdita '1er a poS<uir b<!ns ... ". E, 

DIÁRIO OFICIAL 

para que ch.güe ao conhõQíilêiitÕ dos- interessados passou-se o 
presente EDITAL, que será afixació -no local de costume e 
publicado no órgão da imprensa Oficial do Estado por 03 (três) 
vezes com intervalo de 10 (dez) dias, confonne o disposto no art. 
L 184 do Código de Processo Civil. Dado e passadó nos dezessete 
dias do mês de janeiro do ano e mil noveeentos e noventa e sete. 

,

Antonio Nogueira ), Auxiliar Judiciário, digitei. 
AMOR GUED ONCEIÇÃO), Chefe de 
"subuscreYl 

· 11 aidtt ,,,,e~uce. 
I 

/ Juiz e Direito 

COMARCA DE SANTANA 
JUÍZO DA 1• VARA CÍVEL 

.EDITAL DE Il'ITIMAÇÃO 

O Dr. VAI.Cm MARVULLE, MM. Juiz de Diroito 
Sub:>tituto da I' Vara Cívd da Comarca de Santana, na fonna da 
lei ~ te. 

F A Z S A B E R a todo:> que o prosente EDITAL, 
virl!m cn dd>! ti\\~f'-.!JU ~onh~cimento, qu:.! ne:ite Jtúzo tr.unita tl!ll<l 

AÇi\0 DE INTERDIÇÃO DE PESSOAS · Autos n" 2.386196. 
em que !\IA RIA DF. FATIMA MARQllES DA SILVA requer~ 
!nterdiçi•o do sou imtào BENEDITO DE MELO MARQUES, nc> 
qual loi docrotada a intordição de BENEDITO DE MELO 
MARQUES, brasileiro, solteiro, filho de Raimundo Marqu•s 

_ Filho_ c do Maria Aqu!no de l\lolo, por ser portador de patologia 
dism0tOJ6gica conatal com retardo dt:: dt::st!nvúhimcnto ~ distU.rbio 
da persc>natidade, irrevorsíveL de modo que é dosprovido do 
capaciciade de tàto, sendo nomeado curadom sua irmã Sru 
\IARL-\ DE F,Í.Tl\lA MARQUES DA SILVA. Tudo em 
ú 1 n10nnidnde cum a S(!n tença proferida às ík 14/1 7 dos auto:; em 
epigmfe: " ... Isto posto, JULGO PROéEDENTE o p•dldo para 
DECLAR.-\R a !nttrd!ção do BENEDITO DE ~-!ELO 

.:\1.:-\RQUES. nomt>ando como curadora ao inlrrdlto, .liua irmã 
\IARIA DE FATIMA MARQUES DA SILY.-\, para 
n•presentá.lo em todos- os atos da vida ci\'ll t'm qu(' d<'va 
inf(ITYir (' admlni~trar-lhe os bens qu<' vi('r a possuir. 
Comiidcranc..lo que o inl f'rditando não possui bens de- qualqm•r 
<· spCck, di !iiJICnso a prestação de caução, dc•,:cndo ser (>Sta 

flr<>slada, se por ' 'entura o interdito ' 'ler a possuir bC'ns .•. ··. E . 
p.tLl quo! çhegu~ 3t" c0n..hecimento dos int~ressados passou-se "-"" 
;n.:-..~n;~ EDITAL. qu~ s~nl afi.'\ado no local de Ct'snun~ t: 

pubh(\tlk' I h.' ('rgàü da impren::;a Oficial do Estado por 03 (tr.e.s) 
\'l!l~S com Ulh!rvàlo de lO (dez) dias. confonnt! o disp0sto no art. 
l I ~ l ch.' l-\_...,d1~0 d~ Process0 Civil. Dado e pas.sndo a0.s rl-ezessete 
d1;1:- do m~s ck já.n.::iro <h.' ano de mil novec~ntos ~ tto\'ent ~t ;;"! s·.!tç. 
· · Josl· .\.nconio ~ogu('ira de ous AlL\iliar ~udiciúriu. digit~i. 

.-\llA\IOR Gl!EDES i\ i'iCEIÇAO). Chefe de 

mio. <11b11s;~ ~ 

Juiz de Direito 

COMARCA DE SANTANA 
JUIZO DA 1" VARA CIVEL 

.iwL de Dire1tc>: VAI.Cm MARVULLE 

EXPEJ)IErtr~<n~ JNTIMAçAo · 
(EXpediente de íiitimóÇõ{-dó :diO ~~ 
[~'1J,.r)ora ci&ncio dÓs qdvogocJós. . 

I'ROC. :'\" 2..H2/96: - COBfl-\i\C-\ • Aulo.-.: P,\GLU 
-~ \!ILC.~S COST.-\ 0 .-\ SI!.\'.-\ (Ad,·.: OS\'.-\LDO SOl'7_-\ DE 
C.\ .\ll'OS) Réu: CARLOS FER~A;\DES DA COSTA 
UESPACHO: "Designo audiência para o dia !5 de few:reiro de 
!99í . as 09:31) /toras. lnrimc-seJ•. ,..nlcir .l!arwtlle. Jui~ dt~ 
Direito. 

I'ROC. V 2 . ~ 13/96 : . COilR,\c\l:.-\ .-\utor: J>,.\ LLU 
1\III.C I' COSTA D.-1• SJL\'.-\ (. \dv.: OSY.-\ LDO SOI'Z. \ nr 
CA~I POS). !Uu. ii~TO~IO IJR.-\Z.-10 Di~ \lOR.'.LS 
DESPACHO:. "Designo audiência para u dia ;;5 de Je~·creiro 
de 199 -. às JO:O(J lroras. Intime-se". I 'alcir .\lan·ulle. }ui:.. (/(• 
Direito. 

P ROC. '\'' .7. .-t09/96 - COUR.-\."\C-\ - Autor: 1'.-IL-LO 
.-\:-.íiLC.t\S COST.-\ D .\ Si L\':\ (.-\ th·. : O SYALDO :)Ot :/_\. DE 

CAMPOS). Réu: JOSE C.-\ R LOS ,\1 DOs S,l\ rus. 
DESPACHO: . "Designo audiência para o dia 2 "~ de fi'!\'rt·im 
tle 199"':. iu 09:00 horas. lntinu:.se". I "a/cir .Hn.Tl'ulle. Jui:. tk 
Direi/o. 

PROC. V U l59/96 · .\10'/ !TÓRIA · Aulor : .\1 ,.1\ <li'L _1 1)~: : 
CARVALHO (A d, ·.: CARLOS ED L'.-\RDO \IELO SIL\.-\J. 
Róu. ~ lATIAS !NO. E COM. DE CER,ÍMICA l'U~~T. E 
SERVIÇOS LTDA (.-\dv.: ~IARCELO Lf~AL) .. DléSP.\C' liO: 
" Designo nova da/a para audiência a ser rcali:.arla no dia 1 r; 
de março de 199í, as 10:00 horas. JntiiiW111·SC'' I "alcir 
I\Jan•uii~ Jui::. de Direito. 

O presente expcd.ient~ sera puUI.K<LJ0 n.J 
fonna da lei c afixado no lugar de costume c publicado IM f .. mn" 
~a Lei. Dado e Passado nesta Cidade c Comarca de Srult;.1na. 
Estado do Amapá, aos dozessete dias do mês de janeiro do o no de 
tnil novecentos e noventa e sete. Eu, ()"~ Ant .. n1i..J N"gwcir.l. ~ 
!;., .. ,..),Auxiliar Judiciiuio, o digitei. E, eu, ADAMOR GUEDES 
PA CONCEIÇÃO, Ch Secretaria da 1' Vara Civcl 
lubscrevo e assino ão do MM. Juiz de Direito. ' 

Cvr.iARCA DE SANTANA 
JUÍZO DA 1• VARA CÍVEL 

Iuiz de Direito: VAI.CIR MARWIJ.E 

ROC. N' 1.607/96: · EXECUÇÃO · Autor.: H.P.N.D. Réu: 
.FDOS S. (Adv.: ANTONIO FEIU'IANDO DA SILVA E 
ILVA). DESPACHO: "Digam as partes, por seus 
rocuradores, sobre o Laudo P~rlc!al de fls. 37/39". 

PROC. Jli• 2.018196: - ALVARÁ JUDICIAL - Autor.: MARIA 
ON!LDE CASTRO LIMA E OuTROS (Adv.: PAULO SANTOS 
MORAES LOPES) • DESPACHO: "Digam as parres, por seu 
oatrono. no prll1.o de OS dias, sob pena de extinçao··. · 

I'ROC. N" 1.584/95: · EXECUÇ.<\0 I'OR Q UA."o/TIA CERTA . 
f\utor. : MANOEL ALMEIDA DE OLIVEIR.-\ (.-\d\'.: JOSÉ DE 
1ARIMATHIÍ:A CAVALCAJ'HI). Réu COMERCIAL SÁ LIDA. 
'r<plp/ ALDAIR ROCHA DE SA. iiE.~PACHO: "Diga o auror. 
'por seu procurador no pra;,.o de 05 dias, quanlo ao 
'vrosseguimento do feilo'• . 
!\ 
· PROC. -:-;• I.SI7/96: · SEPARAC."-0 LITIGIOSA · Autor: 
f-.P.C. (Ad,·.: CÉZ.-\R SOUZA MELO) . Ro!u: M.R.C. 
-DESPACHO: "Nomeio perita a Sra. MARINAL VA MACIEL 
~tgJ.~fÕES. conforme indicaçllo do Exm~ Sr. Procurador do 
Estado. As partes de~·erllo indicar assistent<!s e formular 
"{!Uesitos em OS (cinco) dias ... Intime-se". 

O prosonk expodionto será publicado na 
'fom1a jdíJ lei e afi:xado no lugar de costwne c publicado na fonna 
da Loi. Dado e Passr1do nost'' C idade e Comarca do Santana, 
Estado do Amapá, ao:> dezesseto dias do mos de ianeiro do ano de 
mil mwecentos ~ nov~nta e s~l~." Eu, (José Anto~lo Nogueira de 
~ousa), Auxiliar Judiciário, o digitoi. E, eu, ADAMOR GFEDES 
DA CONCEIÇÃO. Chefo 

F.ubscrl!\"0 e as~mo 0r d~t 

li u r ição 
Cefee . a 

e ·azenJa P1 
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Portaria n• OÚ, de 13 de janeiro de 1997. 

O Procurtdor-Geral de Justiça do Estado do Amapá, 
no uso de suas a tribuições legais, e tendo em vista o disposto nos 
arts. 2', VI!, c 58, I, "g", da Lei Complementar n ' 0009 de 28 de 
dezembro de 1994, c/c art. 18 da Lei n' 0271 de 10 de maío de 
1996, 

RESOLVE: 

Nomear a Sra. ANGELA CRISTINA MONTEmO 
DOS SANTOS, para o Cargo Efetivo de Assistente Social, 
Grupo Operacional • ANS, Classe I, Referência I, do Quadro dos 
Serviços AILxiliares do Ministério Público do Estado do Amapá, 
aprovada em 4' lugar no Concurso Público, objeto do Edital n' 
00 1195, publicado no D.O.E. de 21 de junho de 1995. 

Dê-se c iência. Registre-se. Publique-se c cumpra-se. 

Macapá-AP, 13 de janeiro de 1997. 

Portaria n' 025, de 13 de janeiro de 1997. 

O P rocurador-G<!ral de Justiça do Estado do Amapá, 
no uso de suas atribuições legais, c tendo em vís ta o disposto nos 
arts. 2', VIl, c 58, I, "g", da Lei Complementar n• 0009 de 28 de 
dezembro de 1994, ele art. 18 da Ld n" 027 1 de 10 de maio de 

!996, 

RESOLVE: 

Nomear a Sra. SEFORA ALICE ROLA DO 
CARMO, para o Cargo Efetivo de Assistente Social, Grupo 
Operacional - ANS, Classe I, Referência I, do Quadro dos 
Serviços AILxiliares do Ministério Público do Estado do Amapá, 
aprovada e m 5' lugar no Concu= Público, objeto do Edital n• 
001195, publicado no D.O.E. de 21 de junho de 1995. 

Dê·sc ciência. Registre-se. Publique-se c cwnpra· sc . 

Macapá-AP, l3 de janeiro de 199'7.' 

MANOEL-~B~O 
~~E I 

Portaria n• 026, de 13 de j :meiro de 1997. 

O Procurndor-Genol de Justiça do Est.ido do Amapá, 

no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto nos 

arts. 2•, VIl, e 58, I, "I(, da Lei Complementar n' 0009 de 28 de 

dezembro de I 994, c/c art. 18 da Lei n• 0271 de 10 de maio de 

19%, 



•' 

Macapá, 21 .01 .97 

RESOLVE: 

N-.r a Sra ANA MARIA GOES BARATA, pwa 

o Car&o Efetivo de Assistente Social, Grupo Operacional - ANS. 

Classe I, Referência I, do Quadro dos Seniços Auxiliares do 

MiniSiério Público do Estado do Amapá. aprovada em 6' lug;u 

no Concuno Público, objeto do EdJtal n• 001195, pubhC3do no 

D.O.E. de21 de junho de 1995. 

~-se co~ncia. Registre-se. Publique-se e cumpra-se 

Macapá-AP, 13 de janeiro de 1997 

Portaria n• 027, de 16 de janeiro de 1997. 

O Procurador-Geral de Jusliça do Eslado do Amapá. 
no uso de suas a1nbuoções lcgaos. c lendo em ,;sta o dispOsto nos 
artigos 2°, 11 c 58. I, · r , da Leo Complementar n• 0009 de 28 de 
dezembro de 1994. c/c an 2' da Leo n• 0271. de lO de maoo de 

1996. 

RESOLVE. 

:-lomear MELQUÍADES ADÃO DE OLIVEIRA, 

para exercer o Cargo em Como,ssi!o de Agcnle de SeguranÇ:l. 

Código MP-DAI-3. do Monoslério Públoco do Estado do Amapá 

~-se dencoa. Rcg1s1rc-se. Publique-se e cumpra-se 

Mucapá-AP. 16 de Janeiro de 1997. 

M~DEBRITO 
Procurador-Gual de Justiça 

Ponaria n• 030, de 15 de janeiro de 1997. 

O Procuradoi"-Cerlll de Ju5tiça do Estado do AmaplÍ. 
no uso de suas alnbuoções lcg:us. e lendo em ,;s~a o disposto no 

an 2•. 11. da Leo Complememar n• 0009 de J8 de detembro de 

199-1. 

RESOLVE 

Sus~oder por ncccssodade de se" oço a panor do doa 

15/01/97. as rénas concedidaS ao Dr JOEL SOUZA DAS 

CHAGAS. Procurador de Jusuça do Monisléno Púbheo 

Estadual. alravés da Portana n' 667/96-GABIPGI. de 19 de 

dc'lembro de 1996. 

Dê·se coêncoa Regostre-se. Publique-se e cumpra-se 

Macapó-AP. 15 deJanc1ro de 1997 

Portaria n• 043, de I !i de janeiro de 1997. 

O Procurador-Geral de Justiça do Eslado do Amapá. 
no uso de suas atnbu1ções legaos. e tendo em '''stà o dosposlo nos 
llltigos 2°. 11 e 58. I, " f ', da Le1 Complernentor n' IXl09 de 2R de 
dezembro de 199~. c/c an 2' da Lei n' 027 1. de I O de maio de 
1996. 

RESOLVE: 

NOMEAR IVANIL DE PANTOJA DAS CHAGAS. 
pwa exercer o Cargo em Comissão Assessora de Procurador de 
Justiça. Código MP-DNS-2, do Ministcrio Público do Es1ado do 
Amapá 

Dê-se coêneoa. Regostrc-se. Publique-se e cumpra-«: 

Macapá-AP. 15 dej311eiro de 1997. 

Portaria a• 044, de 15 de jomeiro de 1997. 

O Prncurador-Geral de JUJtiça do Estado do Amapi, 
no uso de suas atn'buições legais. e tendo em vis1a o dispOsto nos 
artigos 2•, 11 c 58, I, •r, da Lei Complementar n• 0009, de 28 de 
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dezembro de 1994, ele art. 2• da Lei n'0271 , de I Ode maio de 
1996, 

RESOLVE: 

NOMEAR ROSEMARY CABRAL TEIXEIRA, pwa 
exercer o Cargo em Corrussâo de Assessora de Procurador de 
Justoça. Cóchgo MP-DNS-2. do Mlnisténo Público do Estado do 
Amapá 

Dê-se coêncoa Regostre-sc Publoque-se e cumpra-se. 

Macapá-AP. 15dejallClrode 1997 

Portaria n• 045, dt I~ de janeiro de 1997. 

O Procurador-Geral de Justiça do Eslado do Amapá. 
no uso de suas alnbuoções legais. e tendo em vista o disposlo nos 
anogos 2', 11 c 58. I. " f ', da Leo Complementar n• 0009, de 28 de 
dezembro de 1994. c/c an 2° da Leo n• 0271 , de lO de maoo de 
1996. 

RESOLVE: 

NOMEAR MARIA IVONEIOE OLIVl:IRA 
CHAGAS. para C.\Crccr o Cargo em Corrussão de Assessorn de 
-Procurador de Jusuça. CódJgo MP-DNS-2. do Ministério Público 
do Estado do Amapá 

Dê-se ciéncia Rcgostrc-se. Pubhquc-sc e cumprn-se 

Macapá-AP. I S de .10ncoro de 1997 

Porta ri• n' 046, de I ~ de j•neiro de 1997. 

O Prncunodor-GuJ~I de Justiça do E51ado do Amapá. 
no uso de suas a1nbtnçõcs lega os. c lendo em 'osta o dosposto oos 
artigos 2'. 11 e 5S. I. ·-r-. da Leo Complemenlar n"U009. de 28 de 
dc"lcmbro de 19'J4 c/c an 2' da Leo n• 0271. de lO de maio de 
Jl)t)(,_ 

RESOLVE: 

NOMEAR OTON MIRANDA DE ALENCAR. para 
c\erccr o Car1:0 em ComossJo de Agellle de Segurança. Codlgo 
MP-DAI-1 do Monos1cno Publoco dó Estado 6o Amapa 

[).;-se etêote1a Regoslrc-sc Publique-se c cumpra-se 

Macapá-AP. 15 de Jo'IIIClTO de 1997 

CORREGEDORIA GERAL 

PORTARIA N° 017 197 

A CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das alnbuições 
que lhe s00 conrcndas pelos InCISOS 11 C 111 da Ponana n· 
098/PGJ. de 22 de Jo'lll~oro de 1996. 

RESOLVE: 

Desogn.1r a Ora LINDALVA GOMES JARDINA 
Promo1or:o de Justoça Substllula. para. substnuor. no periodo de 01-
02 a 02-0J-97. a Ora ELDETE S ILVA AGUIAR. Promotorn de 
Jusuça de 1' en1râncoa. Ulular da Promoloria de Just1ça da J' Vara 
Cnomnal da Comarca da Capotai. em gom de rênas. confonne 
Ponana n• 255196.CGMP de 16-12-96. 

Dé-se coéncoa Regtstrc-se l'llbloque-se c cumpra-se 

~acapá-AP. 17 de Janeoro de 1997 +-
01 "'-• / , . 561. ' 'ol_,o\.Jv l"o )-_,"..!v v\' 

MAHfA Oó'ã'OCORlm MILHb MEM MÓN'tt:IRO 
Corregedora Geral em exercfc10 

PORTARIA N' 018197 

A CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribmções 
que lhe sao confcndas pelos oncosos 11 e U1 da Ponana n• 
098/PGJ . de 22 deJ3neoro de 1996. 

RESOLVE: 

Designar o Dr AFONSO HENRIQUE OLIVEIRA 
PEREIRA, Promotor de Justiça Substituto. para, substitwr, no 
periodo de 01~2 a 02~3-97, a Ora. ROSEMARY CARDOSO 
DE ANDRADE, ulUlar da Promotona de Justiça da 2" Vara 
Crirrunal da Comarca da Capotai. em gozo de férias. conforme 
Ponana n' 257196.CGMP. de 16-12-96 

Dê-se c:iêneta. Registre-se. Publique-se e cumpra-se 

PORTARIA N" 019197 

A CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos 11 e m da 
Portaria n• 098/PGJ, de 22 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Designar a Ora. ALESSANDRA MORO DE 
CARVALHO, Promotora de Justiça Substituta, para, 
substituir, no período de 01-02 a 02-03-97, a Ora. GLÁUCIA 
PORPINO NUNES CRISPINO, titular da Promotoria de 
Justiça da 3• Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca da 
Capotai, em gozo de férias, conforme Portaria n' 258/96-
CGMP, de 16-12-%. 

Dê·se coência. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Macapá-AP, 17 de Janeiro de 1997. j 

"ko"'- v0u 542-tiOvúl k.~.JtT 
MA~il~ DO SOCORRO MIUJÓ~EM MONTEIRO 

Corregedora Geral em ererclclo 

PORTARIA N" 020/97 

A CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
unbuoçõcs que lhe são confcndas pelos incisos D e m da 
Ponana n' 0981PGJ, de 22 de Janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Oes•gomr o Dr MILTON FERREIRA DO AMARAL 
JÚNIOR, Promotor de Justiça Substituto, para, substituir, no 
;x:nodo de 13-02 a 26~3-97, o Or RICARDO JOSÉ 
FERREIRA, tolular da Promotoria de Justiça da Vara da 
lnfãncoa e Juventude da Comarca da Capital, em gozo de fénas 
o hcença compensatóna, confoone Portaria n• 26 1/96-CGMP, 
Jc 16-12-96 

Di!-sc coêncm ltcgostre-sc. Pubbque-se e cumpra-se 

~acap:i-AP, I7deJaneoro~ 1_99;._ ~ 

MArt 'o~ocd'~óMI(tklMEM M'ê~rr'I?IRO 
Corregedora Geral em ex:erclc10 

PORTARIA N° 021197 

A CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atnbuoçôcs que lhe são conferidas pelos incisos li c rn da 
Portaroa n' 0981PGJ. de 22 de janeoro de 19%. 

Tendo em VISta o deferimento da solicitação fonnulada 
através do Processo n• 3002285/96-GABIPGJ, de 14-11 -96, 

RESOLVE: 

Desognar o Or FLÁVIO COSTA CAVALCANTE, 
Promo1or de Justiça Substotuto, para, substituir, no período de 
03-02 a 03-03-97, a Ora CLÁUDIA VALÉRIA PEREIRA 
DE QUEIROZ. titular da Promotona de Justiça de Calçoene
AP, em gozo de fcnas. conforme Portana n' 01 4197-CGMP, 
de 13-0 1-97 

Dê-se coência Rcgostre-se. Publoque-se e cumpra-se. 

Macapa-AP. 17 de JallCiro de 1997 

''~''-M ~~A. L,. ~Jr 
MARIA DO SOCORif~ilHOMEM MO't-fteiRO 

Corregedora Geral em exerclcio 

PORTARIA N° 022197 

I 
A CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atnbuoções que lhe são conferidas pelos incisos li e lll da 
Portana n' 098/PGJ. de 22 de janerro de 1996, 

RESOLVE: 

Desognar o O r IACI PELAES DOS REIS, Promotor 
de Justiça SubstJtuto, para, substitwr, no período de OI a 16-
02-97, o Dr MAURO GUILHERME DA SILVA COUTO, 
titular da Promotoria de Justiça da t• Vara de Família, Órfãos 
e Sucessões da Caprtal, em gozo de férias, conforme Portaria 
n• 263/96-CGMP, de 17-12-%. 

Dê-se ciência Registre-se. Publique-se e Cllll1Pra-sc. 



Macapã, 21.01 .97 

M;;~:~ir,RO 
Corregedora Geral em exerclcio 

PORTARIA N" 023/97 

A CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos U e IJJ da 
Portaria n• 098/PGJ, de 22 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Designar o Dr. JORGE LUiS CANEZIN, Promotor 
de Justiça de 3' entrância, titular da Promotoria de Justiça da 
2' Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca da Capital, 
para, sem prejuízo de suas regulares atribuições, substituir, no 
período de 17-02 a 02-03-97, o Dr. MAURO GUILHERME 
DA SILVA COUTO, titular da Promotoria de Justiça da I' 
Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá
AP, em goro de fé rias, conforme Portaria n• 263/96-CGMP, 
de 17-12-96. 

Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se c cumpra-se. 

Macapá-AP, 17de jancirode 1997. L 
MJ1"'o?sog~h~io~TEIRO 

Corregedora Geral em exercício 

PORTARIA N" 024/97 

A CO~REGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos 11 c 111 da 
Portaria n• 098/PGJ, de 22 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Designar o Dr. IACI P ELAES DOS REIS, Promotor 
de Justiça Substituto, para, substituir, no período de 17 a 28-
02-97, o Dr. ELI PINHEIRO DE OLIVEIRA, titular da 
Promotoria de Justiça da Vara do Tribunal do Júri da Comarca 
da Capital, em goro de licença compensatória, conforme 
Portaria n• 264/96-CGMP, de 17-12-96. 

Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

M~:~· 17 de janeiro deC.k 

MmiA DO SO~MI&OMEM MONTEIRO 
Corregedora Geral em exerclcio 

PORTARIA N" 025/97 

• A CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso "das 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos 11 e lll da 
Portaria n• 098/PGJ, de 22 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Designar o Dr. PAULO CELSO RAMOS DOS 

~
NTOS, Promotor de Justiça Substituto, para, substituir, no 

ríodo de OI a 25-02-97, o Dr. EDMILSON FARIAS 
ONTEIRO, titular da Promotoria de Justiça de Oiapoque-
• exercendo suas atribuiÇões junto a Comarca do Amapá-
• em goro de licença compensatória, conforme Portaria n• 
6/96-CGMP, de 22-11-96. 

Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Macapa-AP, 17dejancirodc 1997. . 

MAioA~~o~~LRó·~~RO 
Corregedora Geral em exercicio 

PORTARIA N° 026197 

A CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos U c 111 da 
:Portaria n• 0981PGJ, de 22 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Designar a Ora. ALESSANDRA MORO DE 
CARVALHO, Promotora de Justiça Substituta, para, sem 
prejuízo de suas regulares atribuições junto a 3' Vara Cível e 
de Fazenda Pública da Capital, substituir, no período de 17-02 
a 15-{15-97, a Dra. ELIANA MENA CAVALCANTE, titular 
da Promotoria de Justiça da I' Vara Cível e de Fazenda 
Pública .da Comarca de Macapá-AP, em goro de licença
prêmio, conforme Portaria n• 267/96-CGMP, de 17-12-96. 

DIÁRIO OFICIAL 

Dê-se ciência. Registre-se. PUblique-se e cumpra-se. 

Macapá-AP, 17 de janeiro de 1997: 

~ .... do so~A-0 "'"lo~ 
MARIA DO SOC'ORRlYMILHOMEM~ddTEIRO 

Corregedora Geral em e;rerclcio 

PORTARIA N" 027/97 

A CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais c tendo em vista o disposto no inciso I da 
Portaria n• 098/PGJ, de 22 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Autorizar o afastamento do Dr. RICARDO JOSÉ 
FERREIRA, Promotor de Justiça de 3' entrância, titular da 
,Promotoria de Justiça da Vara da lniancia c Juventude da 
,Comarca da Capital, no período de 03 a 07-02-97, em 
~ccorrência de licença para tratamento de saúde. com 
fundamento no art. l i O, inciso I, da Lei Complementar 
Estadual n• 0009/94, de 28 de dezembro de 1994. 

Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Macapá-AP, 17 de janeiro de 1997. 

M~l;gg~~~~Lbõ~~RO 
Corregedora Geral em exercício 

PORTARIA N• 028/97 

A CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos li c 111 da 
Portaria n• 0981PGJ , de 22 de janeiro de 1996; 

Considerando as férias concodidas a Ora. Gláucia 
Porpino Nunes Cris pino, Promotora de Justiça de 3' 
entráncia, através da Portaria n• 258/96-CGMP, de 16 de 
dezembro de 1996, 

RESOLVE: 

Substituir a Ora. GLÁUCIA PORPINO NUNES 
CRISPINO, Promotora de Justiça de 3' entrância, pelo Dr. 
MILTON FERREIRA DO AMARAL JÚNIOR, Promotor de 
Justiça Substituto, a fim de que este responda pelo plantão 
junto ao Juizado Especial Cível c Criminal da Comarca da 
Capital, no período de 07 a 13-02-97, conforme anexo I da 
Portaria n• 213/96-CGMP, de 10-10-96. 

Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Macapá-AP, 17 ,de janeiro de 1997. / 

'h. "" ia SvAA{)vt-o \n.!vw/~ 
M~kiA DO SOCORRO MILHOMEM MONTEIRO 

Corregedora Geral em exercício 

ERRATA 

Na PORTARIA N° 010/97-CG MP, publicada no 
Diário Oficial do Estado n• 1483, em 14 de janeiro de 1997. 

ONDE SE LÊ: PORTARIA N" 010196 

LEIA-SE: PORTARIA N• 010/97 

Publ1que-sc c registre-se. 

Macap:I-AP, 17 de janeiro de 1997. 

'\.n,_J,t" C,{) h~~ J-;-
MA~l~ DO so'éoR~WLHOMEM M<YN-fE?Ro 

Corregedora Geral em exercício 

Publicações Diversas 

Associação dos Deficientes Visuais do Amapá - ADEV AP 
C.G.C. 23.C85.855/000I-68 

Unidade Pública Estadual - Lei n• 0049/92 de 23. 12.92 
Registro no CNSS n• 2301.00049 1/9 1.44 de 14.04.93 

A Assembléia foi aberta, em 3' chamada no dia 18 de 
janeiro as I 0:30 horas na Escola Maria Cannclita do Can~o, 
com a leitura do Edital, do Termo de Compromisso c do Ed1tal 
de Convocação. 

Prosseguiu com a explanação dos viccs-<lirctores 
presidentes. primeiran1ente o vicc-<liretor Raimundo Camõcs, 
presidente da ADEVAP, que falou sobre os problemas ocorridos 
dentro do centro. 

1 

O vice-diretor Bcltan- Nazareno, presi~· 
ADEFEAP, colocou das arbitrariedades cometidas pela diretora
presidenta, que os deixou de fora de todo e qualquer trabalho 
realizado no centro, pediu ainda que a Assembléia vote pela 
saida,da atual dirctora-presidenta. 

O vice-<liretor Carnões falou exorbitante que sairia para 
pagamento de funcionários, desfalcando assim a verba do centro, 
e que ele era contrário a essa planilha salarial. 

A palavra foi aberta e dada a Assembléia para que se 
manifestasse. E dona Dolorcs usando da palavra colocou sobre 
os acontecimentos ocorridos no centro e por ela testemunhados 
como: a diretora escutar atrás da porta as conversas existentes 
na sala do R. Carnões. 

Em seguida houve a votação pela .retirada da diretora 
presidcnta . Onde a Assembléia foi unânime pela retirada da 
diretora do Centro Pro!" Fátima Brício. 

Nesta Assembléia foi indicado ainda para fazer parte da 
Comissão de rcfomllllação do estatuto as pessoas: da 
ADEVAP, Jodoval Farias da Costa, Manoel Tolosa e Rosinctc 
Rodrigues; da ADEFEAP. Maria da Glória Natalina e Fredson 
Rodrigues. 
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CARTÓRIO J UCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficinl do Cartório Civil de Casamento desta cidade de 
Maeapá, Capital do Estado do Anrap<i, República Federat iva do 
Brasil , faz saber que pretendem se casar: LUÍS AUGUSTO DA 
SILVA VALENTE cJOYARA DE ANDRADE SILVA. 

Ele é filho de Luiz Paulo Gonçalves Valente e de Maria 
Augusta da Silva Valente. 

Ela é filha de José Maria Del Castilo da Silva c de laraci 
Guimarães de Andrade Silva. 

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

Maeapá-AP, 17 de janeiro de 1997 
Bel'. LÚCIA MARIA SENA DE ALMEIDA 

2' EscrC\'Cnte Autorizada 


	

