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DECRETOS 

DECRETO N" 0198 DE 24 DE JANEffiO DE 1997 

Ahcr1 dispositivos do RcguJamento do Imposto sobre Opcraçôcs Rclallvas ;t 

Circutaç!o de Mercadorias c sobre Pn:soaç&s de Serviços de Tr.onsponc 
Interestadual e lntcnnunicipal c de ComunicaçOcs. R ICMS, Decreto n • ) 174, de: 
20 110\'Cmbro de t99' c dá outras provid<nci>s 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe silo conferidas pelo 
anigo 119, inciso VIII da Constituição Estadual e objetivando manter atualização no Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativu i Circula,Jo de Mercadorias e sobre Prestações de Serv1ços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - RICMS. aprovado pelo Decretu " • 
J . 174, de 20 de novembro de 1995. 

DEC RETA : 

Art 1• Os dispositivos do Deaeto n• 3.174 de 20 de novembro de 1995, a scsuir 
enumerados, pusam a vigorar com a redação dada por este Decreto: 

"An 2° ····································································· 
I - no desembaraço adu-.eiro de mercadoria imponada do exterior, por peuoa ftsica ou 

íuridica, ainda quando se tratar de bens des~o a uso, consumo ou ativo fixo; 

Alt. 25. M aHquotu do imposto, tldeltvu em função da essencialidade dos produtos e 
aet\'iços, alo: 

I - nas operações e prestações de serviços de interestaduais iniciadas no Estado, de 12 % 
(doze por cento); 

cento), 
11 - nas prestações de serviços de transpon e aéreo interestadual. de 4% (quatro por 

111 . nas operações e prestações de exponação, de 13% (treze por cento). 

IV • nas operações c prestações internas: 

a) de 25% (Vinte e cinco por cento) para armas e munições. embarcações de espan e c 
recreação. cosméticos e perfumes, bebidas alcoólicas. fumos e seus denvados, fogos de anificio, 
peleterias. anigos de an1iquários, aviões de procedência eslrangeira de uso não comercial, asa.s-deha e 
uhraleves, suas peças e acessórios, 

b) de 12~. (doze por cento) pan1 macarrão comum, fuba de milho. bolachas e biscoitos, 
creme dental comum, escova dental comum, sabonete comum, sablo em pó, papel higiênico comum, 
lápis preto escolar, caderno escolar, serviços de transpone terrestre e aquaviário de passageiros e 
cargas, e energia elétrica entre IOI a 200 kwh 

c) de 7~. (sete por cento) para açitcar; arro.., feijlo, farinha de mandioca, farinha de trigo, 
liutu, pies, sal. cebola, batata, carne bovtna. bubalina, suína e de aves frescas. resfriadas ou 
congeladas. ovos de galonha, óleo de cozinha, café torrado e moído, leite em pó e 11111atura, sabão em 
bam, gas liquefeno acima de treze kg, 

d) de 17% (dezessete por cento) para as demais mercadorias c serviços 

e) de O (zero por cento) para energia elétrica até IOOkwh e gás de cozinha até 13 kg 

§ 1• As alíquotas internas serio aplocadas quando 

l • o remetente ou prestador e o destinatário da mercadoria ou do serviço estiverem 
situados no Estado, 

11 - da prestação de serviços de transpone. iniciado ou controlado no exterior, c de 
comunicação transmitida ou em1tida no estrangeiro e recebida no País, 

111 • o destinatário da mercadoria ou do setViço for consumidor final localizado em outro 
Estado e não for contribuinte do imposto, 

IV - da arrematação de mercadoria ou bem apreendido 

§ 2• Nu operações com mercadorias e bens imponados do exterior u alíquotas silo u 
segumtes 

a) 1 7~. (dezessete por cento) part armas e munições, embarcações de espane e recreação, 
cosmêucos e perfumeis, bebidas alcoólicas, cerveja e dtopp, fumos e seus derivados, fogos de anificio, 
peletenas, anigos de antiquário. aviões de uso não comercial, asas-delta e uh..Jeves, suu peças e 
acessorios, 

b) 12"1. (doze por cento) para as demais mercadoria e setViços" 

§ 1• - Salvo dctennina~o em eontririo da legisfaç.lo, ac:arrclari anulaçlo do çr~1to, o 
imposto cobn~do na operação anterior, quarllo superior ao devido na posterior, hipótese em que a 
anulação corresponderi a diferença, em valor 

Art. 65 ................................................................ . 

I • no momento do desembaraço aduaneiro, nu operações com mercadorias imponadas 
do el<lerior, observado o disposto no Título 11, Capitulo VI deste Regulamento. 

Art. 428 ............................................................ . 

Parágrafo único. O imposto devido na posterior salda do produto imponado será exigido 
na forma de antecipação. 

Art 429. O contribuinte deverá recolher, simultaneamente, no pr1120 previsto no an. 65, 
inciso I.o ICMS incidente na operação de imponaçlo e o imposto devido na forma de antecipação. 

§ I' O recolhimento de que trata o caput deverá ser feito em Documento de Arrecadação
DAR. modelo t , ou Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNR, se a mercadoria ou 
bom destinar-se a outra unidade da Federação, devendo os mesmos serem apresentados 
obrigatoriamente il repanição aduaneira para a liberação dos produtos 

§ 2' - Na hipótese deste anigo, o docume.-o de arrecadação, após quitado, seri 
submetido ao visto da repaniçAo fiscal competente 

§ 3'- Na escrituração das operações de que tn~ta este artigo, observar-se-á o seguinte 

I - a Nota Fiscal de Entrada relativa í operaçlo seri esaitun~da no livro Registro de 
Entrada. a titulo de "Operações Com Crédito do Imposto", quando legitimo o aproveitamento do 
crédito, ou a titulo de "Operação Sem Crédito do Imposto", oos demais casos 

§ 4' · A nota fiscal de entrada, aludida no item I, do parágrafo anterior, será emitida em 
qualquer caso, quando da entrada das mercadori.,, ou da primeira parcela destas e conterá, em 
destaque, o valor do imposto 

§ 5° - No caso de remessa parcelada, as notas ftSÇais de entradas, relat ivas às remessas a 
panir da segunda, serão escrituradas no livro Registro de Entradas, na coluna de "Observações", e na 
linha correspondente ao lançamento descrito no parágrafo terceiro. 

§ 6' • Considera-se nacionalizada, para fins de tributação, na forma deste regulamento e 
legislaçilo complementar, a mercadoria imponada e desembaraçada através da Zona Franca de Manaus 
ou de Área de Livre Comércio. 

Art. 430 . ................ . 

I - em relaçio à operação de imponaçlo, o valor consaante no documento de imponação, 
acrescido do imposto de imponação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre 
operações de càmbio. quando devidos, e demais despesas aduaneiras 

§ 1• - Em relação ao imposto a ser pago por antecipação, o valor da base de cálculo 
encontrado nos termos do inciso anterior, seri acrescido do ulor do frete e dos seguintes percentuaiS 

a) de 50"/o (cincoenta por cento) no caso de bebidas alcoólicas, armas e munições, 
perfumes e cosmêticÕs, jóias, fumo e seus derivados, 

b) de 30% (trinta por cento) para os demats prodJtos 

§ 2' · O valor do ICMS calculado na forma do mciso I deste anigo constituir.i credllo 
fiscal dedutível quando do cà.lculo do valor do deboto, na apuração 

§ 3' . Os valores do ICMS calculados na forma do mc1so I serão recolhidos sob a forma 
de ICMS · lmponação 

§ 4" . Os valores expressos em moeda estrangc1ra serão conven1dos em moeda nac1onal i 
taxa cambial do oia do dcsemban~ço 

Art 431 . O ICMS pago neste tipo de operação não dispensa o contribuinte do 

cumprimento das demais obrigações acessórias 

An 432 Nlo se exigirá o ICMS nas subsequcntes saídas dos produtos imponados, salvo 

quando destinado a contribuinte do imposto localtl.lldo em outra unidade da Federação 

§ I' Quando ocorrer a venda a contnbumte de outro estado, a base de càlculo será 

acrescida do tmposto de Jmponaçio e do Imposto sobre Produtos Industrializados. quando devidos, 

§ 2' O ICMS encontrado nesta operação seri deduzido do recolhido por antecipação, 
pagando· se a diferença obtoda. no prazo previsto na alinea "a", mciso XIII do an 65 

An 2' O Par.igrafo umco do An 429 do RJCMS, passará a ser o Artigo 433 com a 
seguinte redação 

.. An 433 Nilo esta sujeito ao pagamento do ICMS por antecipação, a importlção de 

máquinas e equi~mentos destinados ao •l•vo pennancnle du indUstria.s. bem corno o prcduto 

imponado por pessoa fisica para seu uso ou consumo" 

Ar1 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Revogadu u disposições 
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em contrário, especialmenle os Decrelos n•s 4.747 de 30 de dezembro de 1996 e 1862 de 28 de junho 
de 1995. 

acapá, 24 de janei ro de 1997. 

RÕb'ruGUE's ~ERIBE 

GOVERNADOR 

TERMO DE ACORDO 

· O atual Estado do AIDapá até. pouco tempo, possuta uma 
cultura econômica baseada na abundância de r~passes financeiros da União, 
cuja destinação, não raras vezes, foi mal utilizada ou desviada de sua finalidade 
principal de proporcionar a fommção da base do. desenvolvimento econômico
social do Ex-Território. 

O Amapá, atualmente, necessita buscar sua auto 
sustentabilidade baseado, principalmente·, no crescimento da Receita Estadual. 
Dentre um dos pilares que compõem a Receita Pública Estadual, está o 
recolhimento institucional personalizado na cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Assim ponderado, se torna primordial que o Comércio do 
Estado se conscientize da importância do recolhimento do Tributo-Estadual e a 
sua finalidade como instrumento financeiro que torna possível sustentar as 
açõe~ públicas na .. busca do. desenvolvimento e que todos os Governos o I 
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Presidente da As ociação dos Importadores 

JAIME ~~~S NUNES 

''""'"" ,, ., "' ~) ""'" ' "''"'tri" 
JOSÉ ALJOLUMBRE 

Presid~nte da Federação do Comércio 

Gabinete Civil 

·possuem, 
. Mais itnpórtánte airi.'d~-; é· .o recoimeqiinento, ·irilpií.citó do ·A v l s ·q. DE ·L ·I c 1 T A.Ç Ã o 

co:mpron~sso que'o .coniércio tem comA~isco ~stadual. quando a população. lhe . · · · 
·óutorga ·9 (!ever de s.er .o fiel dé.posit4i-io do valor pertencente ·iici' E~tado; qu~· é , . ·. • _ Á. c9MissÃo ESPECIAL DE LICITAÇÃO r~J>uiJLicmADE 

. imbutido •'no yalor total .. de·. qualquét.-·bem'. adqui!ido .no :.c(Hnércio; ·por esta dcs.igriad.a·peló Decreto n• 4745,.de· 26 de d.e:zembro. de 199p, 'co~unica que promoverá 
mesml! .POPl!lação::: · · ; .. · ... ·. -.· .. ·: · ·. ·:. · ·. · .. · · ·•· : Licitação; na_ filodalidal:le de Concorrência tij)o. ni'elhor. têcnica .c preçõ, ,· ~isândo a 

· ' . ·. ·. . · ·"·•.·., .' .. : .· Éste . .recurso . ·tem .. c<~~:aier' iiiyioláve!·. pois ' 'e.$tà ' destinado, . con'tr~laçã.o ,dos s.erviços de public~dade da Adll)iolstração Pú~Lica:·: .· . ·. :-;. . . .. · .... ·.. .·, 
·-.: principalnientc, ·ao ·inv.e5fimentó dó; EstadÓ .eni ni~lhores -condiçõés de yid~· à.·: . .·· . . :-- : . : .o s :eeli tais, cíllrr · tÇxto. intégral; .-é~ tod~ as.-J.nfomil!Ções .. nçccssáriãs · 
; ~;ÍJ9pulaçãô,)\ 'falta de Reci>lhíme~to: do~ICMS _ repres~ilta/ gcnuin~JÚCI;te: a . ppderão sei oblid()S no,:pepartal)1e.nto da C(>r)liinic~Ção sôcfal~o Gl\bin~ieGiv1f'·sifuàd~ 

. cbnsolidaÇão dé .:.unia: .díVida· púbiica ;;JTias;. fundarnc;ntalmeilte·, •jmplica . na:, :~ . Rua>,<;Jcnetal J3.odpJ:I !1~ '259, P<ilád9, cjo Sclentrião;)'r1âcapá,'l;sl~<)õ ' cio Am.<~pa, .'no 
,, • formàÇão ii~ ·~iná dívltl~.· socjaf.que:o elnpn:saria~o coricébe cóm p povo de.,seil •· .. horário -~~~.n~ree~did9 cnlr~ 07:3Óh ' ~~·- {2:0ph : }! ]4;3011 às-.·1 ?:_Qdh, ,dé . s~~Ó~ila ':à 
.,, . Estado: ·: · · .. ·· · ·· ' · _, . · ·· · .. · . · ·· . ·· . . sex1a-,fe1ra . .. : . :-:: . . . .... · .... · . . -,: . . .· .. · .. ,. ... ..,· . .. ·. -. 

. . . . . > D~~;ro d~~Íé ·~~ntex;'o :~'bas~aci~·i.,~ -P~~~isp~si~~. ~.i;,~Ji ~-id~··. ::. · . . . ,·,M~cà~â, >24 de 'j~rt~iro : de Ú97. :. . .. . .·: . 
:.:·~:··.~;!~~;~~~~~esto~i~·;~: ~~~Çe;st~~~; · : ~:~!:1i~:~~Jt:~eti~;j~ó:~~~ê~c.o;,~~l~ ·~. · :\De~~: ~a: ·lL) \L~: .:à :·.··: JJ=· •· 'l:i _. ff· :_· ::· ~.- ·.'\.<: 
· ·.. do~umerito, ·áhiise~·- de çoinpro.ffiisso· qüe 'sdam:·.·a pari;.cri'ii. do ·G9ve8-tÍí ·Jo . . ·~._:; : ·.: ~LENE·~ c,à,ALHO ç~AL~É ÚIA~ ··.? < >.:-:. · . 
.' . ·Estado com as· entidades ·comerciais d~ Amap.a: é:ste·. acordo sérá ·aniparado .. -.. : PnsidcnÍe da Có·m.Wãii~p~dal~~ Llcilai:ã~ pa·raÍ>úi.ilic_i~a'de ·.·- .,:<.~;.' .. • . 
. . ' P,rincipalmente, pelos segui~tes' termos: - ; . . . . . . . - .· ·. •' . . . . . . .. . . . . .· . - . . ' .. . . . . \ 

· .. .- ( · •. A adesão de~ 'toda -a clàs.se .~;o · coiiiproinis_so ·9e ·salrJar.: · .. · ·.< • . : ,. 

', todos ·os débitos·:éxisten~es ·com o FiscQ E.stadual ~ o · compromeli!11ento da .: .; ;..'P, Ó· ~ . .f·. k-;~R ·:f"A ·:. : -~.,, 
~--· . :- ~ :· : : ... 

·: · manúf~nção da,rcg~laridáde com as obrigaÇões fiscais; . ' ,· .. : .· . .. . .. '; , . . r.i2.: oo9B/97-GC :-., . ; · · , , 
, ··. ~ Engajamento en-ipresarialna:J?r(>Jrioção .de uma polí_tlci1 de • O 'CHEFE. oo· .f, B .. ·IN~·rE·, c· vr· L .·. ·. · · · , 'o: :· : ' .' ' ... 'A_ . .. ,; . • I · _,.··com .ba_._.s .... é ·'··~á·-Le~ .. ·.·. 

preçós niais~baixos a nívcl·de mercado~·:toman(jo-o ·mais competiti vo. e_a tr,ah vo 8 . ... . . . . .. · .. · · .... ·· n - 031 . de · 23 .12. 96- e t endo em vista·· ·o .·teór · ·como ·poJóCómercial; . · · · · · . . · _ . . · . : · . · .. .- · .·. · · . · 
. . :_.:: ~ ~O govc~o : dÕ · E~tadó , atenderá'· ao ;,peio • el~lpresnrial, ·.· . do. .Memo . n~ : 241/96-}~~::: . ' ' ·· 

'· ap~o~imdo, -~·· r~iVindicaçÇies ·prÕpo'~tas ··pela classe. no q\1e diz· r(!Sperto· ao .· : · ··;·. '' 
.. recoi!Um~rít~;r do IÇMS. . · · . ·. · · · R E S O L V E: 

. . . _.·· ·· A,. condição fundainental· ·para·. á · c'onsolid<i'ção de . Designar ELIZE'l'E FERREIRA 00$ Jlliis; · i:i~túó.:. 
. .-.·.- compro_il~ss. os· du.ra.dou(OS que se tradu.,zam e1ri .beneUcios e. ob. rig~Çõ.e. s ·e. ntrc as'. · · " · · · · · ' . grafo; ' lotada neste .Gabirwte' ·civil, '·pára ;_,ia- ·.: 

. partes e~volvi'das: e que no finá! se refletem em· vantagens a coletividade em · 
·geral, somente e legitimada quando éxiste reCiprocidade de nÇão . entre o.s . jar o a .sede de ·s~as ·,atribuiçÕes - . · M~capá-~, : 
pactuantes. · · · · · até a l .ocalidade .de Cutias do Araguai:i, aco!!! 

A sensibilidade administrativa e a boa · vontade- política panhando o . Exm~ • Sr •. Governador na inaugura-
foram detemúnantes à efetivação deste acordo. Entretanto, o Estado - d b 96 çao e o ras, no dia ·30.12. • 
acompanhará o compromisso ora estabelecido, convicto que a classe 
empresarial fará a parte que lhe coube no acordo. 

Macapá,(AP), 24 de janeiro de 1.997 
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- POR T ARI A P O R T A R I A PORTARIA 
Nt 0012/<57-.{X Nt 0013/<57-.{X Nt 0014/97-.{X 

O Cl!EFE 00 GABINETE CIVIL, com base na Lei 
0]18 de 23.12.96 e tendo em vista o teor do O CHEFE 00 GABINETE CI VIL, com base na Lei O OJEFE 00 GABINETE CI VIL, com base na Lei Memo . nt 242/9EM:OS. 0318 de 23.12.96 e tendo em vi sta o teor do 0318 de 2) .12.96 e tendo em vista o t eor do Memo . n• 242/~0CS. 

Me1110 . n l 242/~0CS. 

RE S OLVE : 

RE SOLVE : 
RE S OL VE: 

Desi gnar ALAN RODRIGUES IE OLIVEIRA, Auxi-
Designar EDl WILSON DA SILVA, Assessor~ ·~ liar Operacional de Servi~os Diversos, lotado Desi gnar ENIVALOO COSTA E SILVA, Assessor, 

digo CDS-1, l otado na Coordenadoria de Estado neste Gabinet e , para viajar da sede de s uas CÓdigo CDS-1 , lotado na FUNOECAP , para viajar 
da lndÚstria-cEI , par a viajar da sede de suas atribuiçÕes - Macapá-AP, até o muni c Í pio de da sede de suas atribui~Ões - Macapá-AP, at é 
atribuiçÕes - Macapá , até o municÍpio de Oia- Oiapoque, acompanhando o Exm2 • Sr . Gove rnador o municlpio de Oiapoque, acompanhando o Exmt , 
poque, acompanhando o Exm• . Sr . Gove rnado r em em visitas c inaugur ação de obras, no per!odo Sr. Governador, em visit as e inaugur ação de 
visitas e inauguração de obras , no perÍodo de de ] 1.12.96 à 03.01.97. obras , no perÍodo de ]1 .12.96 à 0] .01 .97. 

]1 .12.96 à 0] .01.97· 

em Macapá-AP . , 16 Cl!EFIA IE GABINETE CIVIL, em Macapá-AP . , 16 CHEFIA DE GABI~L~; CIVIL , em Macapá- AP . , 16 CHEFIA DE GABINETE CIVIL, 
de janei ro de 1997. de Janc1ro de 1997. de Janeiro de 1997. 

JARDEL ~ILt,N }SOIJZA tUII'ES 
. 

JARDLL AÍ}\!~ SOUZA fillo'ES JARIEL ADAILTON SOUZA NUNES 
Olefe Gil inete C vil Olefe do binete C1vil Chl'fe do Gabinete Civil 

-

I Secretarias de Estado I I Fazenda ~ 
DEPARTAMENTO DE ADMNSTRAÇÃO TRBUT À RIA 
DMSÃO DE ARRECADAÇAO 

DENONSTRAllVO DAS COTAS DO ICMS E FVA REPASSADOS AOS NUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÀ 
DEZEMBRO /96 

~~. ' . 
' . SVrRIBUnls.? .:: ::. ?<t'::',::' trua ' ,.,, .:::;;:.:,::':·' '·. ·:.:FY.i\ !A":,:<>:· .TOTAl/ ' " ·' .. 

MA CAPA 5-W.21 2.49 174.793.94 723.006.43 
SANTANA 196.665,07 14.927,51 21 1.592,58 
LARANJAL DO JARI 47.709,31 1.133,33 48.842,64 
FERRERA GOW:S 8.692,37 0.00 0,00 

11.550,91 0,00 0,00 
TARTARUGALZJNHO 10.075,26 0,00 0,00 
CALÇOENE 19.952,96 0,00 0,00 
OIAPOQUE 32.695,20 0.00 0,00 
MAZAGAO 33.781.74 0,00 0,00 
PORTO GRAN)E 13.532.46 0.00 0,00 
PRACUUBA 8.396,04 0,00 0,00 
ITAUBAL 7.704,60 0,00 0,00 
C UnAS 8.099,72 0,00 0,00 
SERRA DO NAVIO 31.31 2,32 0,00 0,00 
ANAPARJ 9.383,82 0.00 0,00 
TOTAL 987.770,27 190.854.78 1. 178.625,05 

OBSERVAÇÃO: 
!ARRECADAÇÃO DO ICMS F 3.949.687.20 
~RECADAÇÃO DO FVA f 381 .709.54 

Macapá (AP), 16 de janeiro de I 997 

f , 

' \ ' '1 v (1 ~ :..; 
QEFE DA DN'AR x-· OODAT ' 

~ 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DATA OA ASS INATURA : 02.01 97 FUNDAMENTO LEGAL: Art. nQ 37, inciso IX da 
DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE Constituição Federal e do Art. nQ 42 1 inciso 

CARÁTER DE URGtNCIA CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. IX da Constituição do Estado do Amapa, combi 
nado com a Lei Estadual nQ 0192, de 23 de de 

PARTE OA AÇÃO CONTRATUAL : Secretaria de Esta zembro de 1994, com as alteraçÕes das Leis Es 
Macapa AP, 02 de janeiro de 1997 taduais nos 0205 de 23 de dezembro de 1995~ do da Fazenda Contratante e EDUARDO VALES Pr 0272 de 13 de maio de 1995 e 0315 de 11 de d! REIRA Contrat ado. zembro de 1996. 

OBJETIVO: Prestaçao de serviços profissionais ~ VALOR MENSAL: RS 304 ,74 (TREZENTOS E QUATRO de Digitador, nas dependências do prédio da REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS>. Secretar ia de Estado da Fazenda, sito a Av. 
GETÚLIO ;.fe~a MOTA FAB , 0069-Centro - Macapá/AP. Secretár · de E d Fazenda VIGtNCIA: 02.01.97 a 31.12.97 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. nO 37, inciso IX da DATA DA ASSINATURA: 02.01.97 Constituição Fed~ral e do Art. nQ 42 1 inciso EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO I· IX da Constituiçao do Estado do Amapa, combl DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. nado com a Lei Estadual nQ 0192, de 23 de de CARÁTER DE URlitNCIA 
zembro de 1994, com as alterações das Leis Es 
taduais nos 0205 de 23 de dezembro de 1995~ 
0272 de 13 de maio de 1995 e 0315 de 11 de d! PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL : Secretaria de Esta Macapa-AP, 02 de janeiro de 1997 zembro de 1996. do da Fazenda Contr atante e FABIO GALOINO o r 
VALOR MENSAL: RS 304,74 CTREZENTOS E QUATRO 

LIMA Contratado. 

REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS>. OBJETIVO: Prestação de s~rviços profjssionais 
de Digitador, nas dependencias do predjo da 

GETÚliO DO TO NOTA Secretaria de E~tado da Fazenda, sito a Av. 
U6tiiCIA: OZ.Ol.97 a 31.12.97 FAB, 0069-Centro - Macapa/AP. Secretario"' e Est a.F,azenda 



·· .. 

~ .. 24.01.97 

EXmA'ro 00 CXM'RATO AIMINIS'ffiATIV POR I.'RÃ2Íi 
IFlmfiNAOO DE ~ÇO PÚBLJ<Xl ~ FM 

CARATER DE UIGH;IA 

PARTE DA AÇÃO CXNI'RAWAL: secretaria de Esta 
. do da Fazenda Contratante e GLEUBER VPJ..E l«:lN 

TEIRO Contratado. -

OBJE!'IVO: Prestação de serviços profissionais 
de DIGITADOR, nas dependências do prédio da 
Secretaria de Estado da. Fazenda, sito à Av. 
FAB, 0069-Centro - l~acapá/!IP. t : 

FUNilAMENrO lEGAL: Art. n2 37, inciso IX da 
Constituição Fed~ral e do !\rt . n2 421 inciso 
IX da Consti tuiçao do Estado do Amapa , cornbi 
nado com a Lei Estadual n2 0192, de 23 de de 
zentlro de 1994, com as alteraçÕes das Leis Es 
taduais n2s 0205 de 23 de dezembro de 1995~ 
0272 de 13 de maio de 1995 e 0315 de 11 de de 
zembro de 1996. -

.VALOR MENSAL: R$ 304,74 (TREZENTOS E QUATRO 
REAIS E SETENTA E ÇUATRO CENTAVOS) . 

VIGÊNCIA: 02.01 . 97 a 31 . 12. 97 

DATA DA .ASSINATURA: 02.01.97 

CARGA OORÁRIA: 30 homs semanais . 

. Macapá/ AP., 02 de janeiro de 1997 · . ~~- . ' . . .,· . . ' 

DIÁRIO OFICIAL . 4 

CARGA HORÁRIA: 30 horas se·man.ai s. VALOR MEmAL: R$ 304,74 (TREZENI'OS E QUATRO 
Macapá.-AP, 02 de janeiro de 1997 REAIS E SETENTA E ÇUATRO CENTAVOS). 

VIGÊNCIA: 02.01 . 97 a 31.12. 97 

DATA DA ASSINATURA: ,02.01.97 

CARGA OORÁRIA: 30 horas semanais . 

EXmA'ro 00 CXNl'RATO ArMINIS'.l1lATI POR PRAW 
DE'!'ERoiTNAOO DE SERVIÇO PÚBLI<Xl ESSEN:IAL FJo1 -

. CARÁTER DE 1JRGÊN:IA Macapá/ AP, 02 de janeiro de 1997 
PARTE DA AÇMJ CONTRATUAL: Secretaria de Est~· 
do da Fazenda Contratante e NAZARENO MELO D!:J. 
ARTE Contratado. 

OBJETIVO: Prestação de serviços proqssionais 
de DIGITADOR, nas dependências do pred~o da. 
Secretaria de Estado da Fazenda, sito a Av. 
FAB, 0069-Centro- Macapá/AP. 

FUNDAMENI'O lEGAL: Art. n2 37, inciso IX da 
Constituição Fed~ral e do Art . n2 421 inciso 
IX da Constituiçao do Estado do Amapa, comb~ 
nado com a Lei Estadual n2 0192, de 23 de de 
zembro de 1994, com as alteraçÕes das Leis E~ 
taduais nºs 0205 de 23 de dezerrbro de 1995, 
0272 de 13 de maio de 1995 e 0315 de 11 de d~ 
zembro de 1996. 

VALOR MENSAL: R$ 304,74 (TREZENTOS E QUATRO 
REAIS E SETENTA E ÇUATRO CENTAVOS . 

VIGÊNCIA: -02.01.97 a 3l.12. 97 

ornu~KFA Secre~~arenda 
' EXTRATO DO CONfRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO 

DETERMINADO DE SERVI ÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE 
CARÁTER DE URGÊNCIA 

PARTE OA AÇAO CONTRATUAL: Secretaria de Esta 
do da Fazenda Contratante e ADRIANO TENTE~ 
BARROSO Contratado. 

OBJETIVO: Pr estação de serviços profi ssionai s · 
d~ Operador d~ Computador JÚnior , nas depe_!! 
dencias · do predio da Secretaria de Estado Ça 
Fazenda; · sito a Av. FAB, 0069-Centro Macapa / 
AP. 

, FUNDAMENTO LEGAL .Art . nQ 37, . i nc_i.so .IX da , 
. DATA DA ~:INi\1yRA: 02.01,97 ' : . c.onst{tu .iç~o .Fed~ral ' e ·.do-.Art:< nQ 4~ · • .. inci s~ . 
· · · · ·· · · ··· ... ·' · · IX da C:onstitui çao .do Estadp do ·Amàpa , C()inb_l :. , · · 
CAÍKiA OORÃR!A: 30 h~ra:S . semánais ~ ·. · .. ·. . : .. ·. nado com ·a· te i · Estadúar nQ ·o 192; .de 23 de · de. ; 

· .: · · • · ·:· · · · · .. · · ~ · · ··· ·zembr.Ó ·de .. l994, c.om· ás ·al ter.ãçíies das L.ei s'· Es . · 
· · · Macapa/AP; .02 de janeirci.·qe 1997 · tadÜa.is . nQs ·0205 de 23-· de dezemtiro de .··· 1.9:95~ 

'· . . ,. . . · ..• , • . . ' •. 0272 de ·lJ de maio. de 1995 ' e ·o3Í5 'de··ll .. ~e lle · 
_;:. ., · . _,.~- · ·::_·,. . : z'embra· ··ae~ ·)99.6 .. ·. > .·· · · · · :. -· · 7 '. 

. :· . ·~~~~~· 
. "' · ·PARTE.· ·M AÇÃÓ. ~:' secretaria cie.·. Est~ ·. · 

:· do da .. Fàzenda· Contratante e WANA .. CRISTINA .: 

·.· ··-~· .· · · .. ·., · ·· ·.. :· ; ·:: ~~·~oR ~EN~(, · RS · ;44,aá ·-mi~ENtos:.E ~QUARENTA . 

··' . · . ·· · . ·. · .. · . E ' QUAT~O - REA!S E. OIUNTA·E. OITÕ CENTAVàSl . . , 
· GF:I'ÚÚo ~ ~ .. rmA ·· " ·: · · ~ · . . ..: · ' · · 

.··:~re~ nela .~v.I~~~c~A : ·oi. 6L.~?-' a, 3~ ,) ~·~97_ ;,:;-_'_.:<·. ·· ~.--:··.· · 

:' ·. A!'lANAJÁS MrurEIRO' (;oo~tooa. 
EXTRATO DO CONTRATÓ AoHÚ(rsTRATIVÓ: POR PRAZO > .. DATA .'DÁ ~SS~N'ATU~.: 02 j q·r ,_ 9.7 ·.:·.:,": :· •. , / : : '. 
DETERMINAÔO DE' SERVIÇO PÚBLICO ·: ESSENCIAL . DE·> · · · ." · · · 

· · . •. · CARÁTER QE URGÊNCIA· · '·.· : · ... · · . . CARGA HORÁtUf\: · 30 tioi-as :.~eni~h.~ i s: .· · : _ _. . . :·· 
.·. OruErlVo:' P~staÇ~o ~- serviços P;_;fissionaís . PARTE DA: AÇÃO CONTRATUAL ; ·. Secr h a'rra · .de Esta 
· de· DIGITADOR; · nas ·depéndêr..cias do. prédio . da· · do da Fazérida· Contratante e PRISC.ILA . SORAIA 
·secrétaría·de. ·Estado· da J;azendá,'si:t<:>. · ~ ' . Av.. :.: .. · ~IENEZES_ LE !TE c'oiitratado. . . .. 
FAB ," (XJ69-Cem~ro :.. MilCapa/ AI; . • · · 

. · ·. · · · · - OB.JETIVO! :Prest aç1io de· serviço~ .~rofi ssi.onai s 
FUNDAME1ffl) lEGAL: •·Art . · n

2 
37 • ' i{lciso 'IX da. · _de ·Digi.tãdor, -n~s dependênci a·s 'tio· préd}o· dá 

Constii\.üção F:e.d~ral e do .. Art . . h•: "42.,· : i.nci!?Q :. Secretaria· de· E'stado .da· Fazenda,. s1to a . Av . 
. IX da Cons.tituiçab· do.Estado dO..:AmaPa, : combi .' ·· h . ·· · · · • ·p · 

nado .. cOin:â Lei:•Est,e,dúal nl ·Ol9~ , . de 23/ de d~ . ~~o.'· .006;-:-Ceptro ... ~···Macapa/A : .. ·.. :. . 

zembro de -1994, .com as alteraçoes das Leis J's . . · FUNÍ>AMEÍHO LEGAL: ··Ar.t. nQ. 37, inciso~ IX da 
taduais .n2s 0205 de 23 de dezéubro de 1995~ • · 
0272 ·de .13 de maio· de .1995 e .0315. de 11 de de . Constitui ção Federal ·e ·do Art. nQ 42 ,· i nciso 
zembro de 1996• . · - IX da Constituição. do Estado dó Aritapa , CÇ!mb.!_ 

nado ·com· ã Lei Estadua l D2 0192, de 23 de .de 
·zembro de 1994 ; com.as alterações das Leis EI 
taduai s nQs 0205 de 23 de dezembro de 1995 , 
0272 de 13 de maio de· 1995 e. 0315. de 11 de de 
zembro de 1996. · -

. VALOR MEmAL: R$ 3Ô4 ,~4 (TREZENIDS E 
REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). 

VIGÊNCIA: 02.01 .97 a- 31: 12. 97 

DATA DA .ASSINATURA: 02.01.97 

CARGA OORÁRIA: 30 horas semanais . 

Macapá/ AP, 02 de janeiro de 1997 

~~Mm Secre~ 

QUATRO 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO 
DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE 

CARÁTER DE URG~NCIA 
~ARTE DA AÇAO CONTRATUAL; Secretaria de Esta 
do da Fazenda Contratante e MARIO RODOLFO PEI 
XOTO PICANCO Contratado. 

OBJETIVO: Prestação de serviços profiss ionais 
de· Digitador, nas dependênci as do prédio da 
Secretaria de Estado da F~zenda, sito a Av. 
FAB , 0069-Ce~tro - Macapá/AP. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. nQ 37 , inciso IX da 
Constituição Fed~ra1 e do Art . nQ 42 1 inci s? 
IX da Constituiçao do Estado do Amapa, comb~ 
nado com a Lei Estadual nQ 0192, de 23 de ~ 
zembro de 1994, com as alteraçÕes das Lei s · E~ 
taduai s nQs 0205 de 23 de ~ezembro de 1995, 

' 0272 de 13 de maio de 1995 e 0315 de 11 -de d~ 
zembro de 199ti. 

VALOR MENSAL: R$ 304,/4 <TREZENTOS E QUATRO 
REAIS E S~TENTA E QUATRO CENTAVOS>. 

VIItNCIA: 02.01.97 a 31.12.97 

~TA DA ASSINATURA: 02.01. 97 

VALOR MENSAL: R$ 304;74 CTREZENTOS E QUATRO 
REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). 

VIGÊNCIA: 02.01 .97 a 31.12.97 

DATA DA ASSINATURA: 02.01. 97 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais . 

Macapá-AP, 02 de janeiro de 1997 

EXmA'ro 00 <XM'IlATO AlJIIlNIS'mAT1. POR PRAZO 
DETERMINAOO .DE SERVI(}> PÚBLiro ~ FJol 

. CARÁl'rn DE l1IIGfx:IA 
PARTE DA .MjiD CXJll'RATUAL: Secretaria de Es~ 
do da Fazenda Cmtratante e ZI WETE COSTA ~ 
RAL Cmtratado. . 

OBJETIVO: Prestação de ~rviços prof!ss ionais 
de DIGI TADOR, nas dependencias do pred{o da 
Secretaria de · Estado da Fazenda, si to a Av. 
FAB, 0069-Centro - Macapá/ AP . 

FUIDliMl'NID lEGAL: Art. n2 37, inciso IX da 
Constitui ção Federal e do Art . nº 42 ~ inciso 
IX da·constituição do Estado do Am3pa, cornb.!_ 
nado com a Lei Estadual n2 0192, de 23 de de 
zent>ro de. 1994, com as alteraçÕes das Leis E~ 
taduais n ºs 0205 de Z3 de dezembro de 1995 , 
0272 de 13 de maio de 1995 e 0315 de 11 de de 
zembro de 1996. -

-.· - ._ - : -~~ ~ ~· 

Má~ápá:'AP, : p2/ ae janei.·ro :·~e-. J:997 .. 

---~.- · .. .... 
. GETÚLIO DO E O MOTA 
· Secretár · e Est o · .. azend.a · 

EXTRATO .DO CONTRATO ADI>ÍINISTRÀTIVÔ POR PRAZO 
DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO . ESSENCIAL DE 

• CARÁTER DE URGÊNCIA . 

PARTE DA .AçÃO CONTRATUAL: Secr eÚr ia , de Est2_ 
do da Fazenda Contratante e ED I NEUt~A GONÇAL · 
VES !1ENQONÇA Contratado. . -

OBJETIVO: Prestação de_Jervi ço~ profissionai~ 
de Operador .JÚni or , nas dependencias do pre 
dio da Secretaria de Estado da Fazenda , sitõ 
a Av. FAB, 0069-Centro - Macapá /AP . 

FUNDAMENTO LEGAL : Art . nQ 37 , inciso IX da 
Constitu ição Fed~ral e do Art. n2 42 1 inciso 
I X da Constituiçao do Estado do Amapa, combi 
nado com a Lei Estadual nQ 0192, de 23 de de 
zembro de 1994, com as alterações das Leis EI 
t aduai s nºs 0205 de 23 de dezembro de 1995, 
0272 de 13 de maio de 1995 e 0315 de 11 de de 
zembro de 1996. -

VALOR MENSAL: R$ 344,88 <TREZENTOS E QUARENTA 
E QUATRO REAIS E OI TENTA E OITO CENTAVOS>. 

VIGÊNCIA: 02.01.97 a 31.1 2.97 

DATA DA ASSINATURA: 02.01.97 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais . 

Macapá-AP , 02 de j aneiro de 1997 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO 
DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO . ESSENCIAL DE 

CARATER DE URGrNCIA 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL : Secretaria de Esta 
do da Fazenda Contratante e LUCÉLIO OE MEL~ 
BARBOSA Contratado. 



OBJETIVO: Prestação de serviços profissionais 
d~ Operador d~ Computador JÚnior, nas depen 
dencias do predio da Secretaria de Estado dã 
Fazenda, sito a Av. FAB, 0069-Centro -Macapá/ 
AP . 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. nQ J7, inciso IX da 
Constituição Fed~ral e do Art. nQ 42 1 inciso 
IX da Constituiçao do Estado do Amapa, combi 
nado com a Lei Estadual nQ 0192, de 23 de de 
zembro de 1994, com as alterações das Lei s Es 
taduai s nOs 0205 de 23 de dezembro de 1995~ 
0272 de 13 de maio de 1995 e 0315 de 11 de de 
zembro de 1996. -

VALOR MENSAL: RS 344,88 CTREZENTOS E QUARENTA 
E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). 

Y IG~NCIA : 02.01.97 a 31.12.97 

DATA DA ASSINATURA: 02.01.97 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 

Macapá-AP, 02 de janeiro de 1997 

lllleio Ambiente 

Conselho Estadual áo Meio Ambient:e-ÇOEMA 

AVISO 001/97-COEMA 

O Pres idente do Conse lho Estadual 
do Meio Ambiente-CoEMA, no uso das atri 
buiçÕes, faz . pÚblioo, para conhecimentÕ 
de todas as organizações ambientalistas 
com sede no Estado, que se encontra dis 
ponivel para as interessadas o proces~ 
so ge cadastramento a que se refere o 
paragrafo quarto do artigo 42 do Regi
mento Interno. 

Maiores informações poderão ser 
obtidas junto ao Gabinete do conselho 
Estadual do Meio Ambiente-COEMA, à rua 
Mendonça Furtado n2 53, no horário nor 
mal de expediente . 

Macapá, 22 de janeiro de 1997 

GÓES 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N2001/97-SEMA 

A Secretaria de Estado do Meio Am 
biente, Ciência e Tecnologia - SEMA, -
convoca Entidades ou AssociaçÕes Bene
ficentes interessadas e devidamente le 
galizadas, a se cadastrarem no prazo dê 
30 dias a partir da data desta publica 
ção , junto ao referido Órgão Ambientai 
no intuito de serem beneficiadas com 
doações de produtos de apreensões rea 
lizadas pela Coordenadoria de Controle 
e Fiscalização/SEMA. 

Macapá, 22 dêaneiro de 1997. 

~BERTO REIRA GÓES 
Sec et"ário/SEMA 

:nJIVDBCAP 

JUSTIFICATIVA N" OOl/97 - CLOCSIFffi\IDECAP 

ASSUNTO INEXIGmiLIDADE DE UCIT AÇÃO 
ADJUDICADA: CENTRAL ENERGÉTICA DO 
AMAPÁ-CEA 
VALOR RS 13.000,00 (TREZE MD.. REAIS) 
ESTIMATIVO 
OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÍDIOS 
DA FUNDECAP E 
VINCULADAS 

RATIF l CO 

~ 1/f.;+~'Qf~"\ 
l'roS!ooot , .• ~ 

JUJtica-se a INEXIGIBU.IDADI! de LICITAÇÃO 
para vtabihzar despesas, com fornecimento de energia elétrica, 
pela ~ntral l!nergétlca do Amapá - CI!A , para com a 

DIÁRIO OFICIAL 

PUNDI!CAP e suas vinculadas, dur.lote o exercicio finaooeiro 
de 1.997. em virtude da CEA. ser a única empresa no &lado 
do Amapá, a {O(tleCU os referido& oerviÇQS, tendo seus preçotS e 
tarifas estipulados e controlados pelo poder público. 

O presente alo licitatório, tem sua ação administrativa 
respaldada no comput do An. 2S da lei 8.666193, Inviabilidade 
de Coonpetoção e, para salvaguardar aoo UlteresseS da 
AdmtntStração Pública, :wom como, cumprir os ditames do 
Art 26 da lei 8.666/93, com as alterações promovidas pela lei 
8 883/94, • ubmetemos a presente JUSTIFICATIVA à 
apreciação do Sr Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
DE CULTURA DO I!STADO DO AMAPÁ - PUNDI!CAP, 
com o escopo de ratificação e, consequente publicação no 
Diáno Ofictal do Estado do Anlapá. como condição para 
eficácia do& atos 

Macapâ - AP, 15 de J aneiro de 1.997 

/,. { t11/ / I ;;f dMr~ 
CARL'f>tÃi.á'&fÓ éffUTINHO DE'SOUZA 

Presidente da CLOCSIFUNDECAP 

j. PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Regional Federal 

GAB[Nhll.; DO DIRETOR DO fORO 

ATA DE AUDéiCIA DI·. DISTRIBUIÇÃO AU!OMÁTICA, EM 22 
DE JANJ:.IRO DE 1997 

NA AUDélciA PRI-:SIDU)A Pa0 MM JUIZ FEDERAL DR. 
DANitL PAI-.~ RIJJElRO, 
OS SEGUINTES WITOS I·QRAM - ' 
1- OISTRUJU{Oos 
I) ORIGINAKIAMENTE· 

I'ROCI'SSQ 1997.31 00000037·1 PROT22101197 
CLASS!l • 03100 • EXECUÇÃO FISCAI.Ifl\ZEl<DA NACI 
EXQTt I·AZRNDA NACIONAL· 
PROCURAI) SAMUELIIIL~LilENCIIAYI\ 
EXCDO I'DEMI.AR I.TDA 
VARA I 

PROCESSO 1997lU)0000038A PROT: 2W1'97 
CI.ASSl 03100. F.XrCUÇÃO FIS<.'I\L 'l-A7I~A tfACL 
EXQTe fA/J NI>A NACIONAL 
PROCURAD !li\Mlli'L HJU:IIlENCIIAYI\ 
EXCJX> THXEIRA E GAMA LTI)A 
VARA 

I'ROCr~~so J99DIOO 000039· 7 PROT 22. O I '97 
CLASSI· 0.1100 ·EXECUÇÃO FISCAt-}A/.INDA NACI 
EXQTH f !\LENDA NACIONAL 
PROCURAil SAMUI!L I nu;L lllcNCIIA YA 
EXCDO TEIXIJRA r GAMA I.TDA 
VARA I 

PROCESSO : 1997 31 00 0000404 PROT 22 0197 
CLASSb 03100· EXECUÇÃO ASCAI.IfAZENI>A NACI 
EXQTE FAZI!NIJA NACIONAl. 
PROCURAI) SAMUI'I. IIILEL OI!NCIIA YA 
EXCDO LOPES h IJANIJfiRA KEPKHSENTACOES I.TI>A 
VARA I 

PROCESSO 199731.00000041 ·7 PROT 22>01197 
ClASSE 03100· EXECUÇÃO ~lSCAliFAIENOA NACI 
liXQTE ~AZENDA NACIONAL 
PROCURAI). SAMUU IIU.E!.IleNCIIA YA 
EXCDO B PINIII'JRO F I'INIIEIRO LTI>A 
VARA 2 

PROCESSO 1997 3100000042.0 PROl 2201<.17 
ClASSE 03100 ·EXU:UÇÃO flSCAl . fAZENDA NACI 
EXQTE fAll:.NDA NACIONAL 
PROCURAD SAMliELIUI.f.:l llENCIIAYA 
EXCDO COMF.RCIAJ. TAVI\Rl~~ ITIJA ME 
VARA 

PROCf:SSO 1997.31 00000043·2 PROT 22QI'97 
CI.ASSE 03 100. EXECUÇÃO ASCAI..1·A7.ENDA NACI 
EXQTE fA7.F.NDA NACIONAL 
PROCURAO SAMliEL IW.EL BENCIIA YA 
EXCDO IJISTR!BliiOORA MACAPAENSF lMPORTACAO 

E EXI'OR TACAO L TDA 
VARA : I 

PROCESSO · 1997.31.00.000044·5 l'ROT: 22101197 
CLASSE : 03100- EXECUÇÃO flSCAlJI'AZENDA NACI 
F..XQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCURAI) SAMUEI.IULEI.Ilh'NCIIAYA 
EXCDO MAQSOLDA COMERCIO E REPRESF.NTACOES 

LTDA 
VARA I 

PROCESSO 1997.31.00000045-11 PROT 22101197 
CLASSE 03100- EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACI 
EXQTE FAlliNDA NACIONAL 
PROCURAO. SAMUEL HlLEL BENCHA YA 
EXCDO E EXPORTACAO LTDA 
VARA 2 

PROCESSO 1997.31 00.000046-0 PROT 22/01197 
CLASSE OJ 100 ·I!XEC\JÇÁO tlSCA!JfAZENDA HACI 
EXQTE :FAZENDANAC~ 
PROCURAO · SAMUEL HlLEL BENCHA YA 
EXCOO · LO SOUSA 
VARA : I 

PROCESSO : 1997.31 00.1)00047·3 PROT: 22/01197 
CLASSB · 03100 • EXECUÇÃOFISCAUFAZENDA NACI 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCURAO.: SAMlJEL HILEL BENCHAYA 
EXCOO ·KSENGENHARIALTDA 
VARA 2 

PROCESSO 19973100 CJ00048.6 PROT: 22101197 
CLASSE . 03100 -EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACI 
EXQTE FAZENDA NACIONAL 
PROCURAO SAMUEL HlLEL BENCHA YA 
EXCDO . BARATEIRO IMPORTADOS LTDA 
VARA ·2 

PROCESSO 1997 31 00.000049-9 PROT: 22/01197 
CLASSE : 03100 • EXECUÇÃO FISCAUF AZENDA NA CI 
EXQTE : Ml.ENOA NACIONAL 
PROCURAO: SAMUEL HILEL llENCHA YA 
EXCDO n IA CARNEIRO ME 
VARA .I 

PROCESSO . 199731 00.0000~ PROT: 22/01197 
CLASSE 03100 ·EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACI 
EXQTE FAZENDA NACIONAL 
PROCURAD SAMUELJDLELBENCIIAYA 
KXCOO UMA E SANTOS LIDA 
VARA I 

PROCESSO 
CI.AS.~F 

EXQTE 
PROCURAO 
f.XCDO 
VARA 

19973100.000051-9 PROT· 22101197 
03100 ·EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACI 
FAZENDA NACIONAL 
SAMUEL HILJ::L BENCHA YA 
JALE CONSTRUCOES L IDA 
2 

PROCESSO 1997.31 00.000052·1 PROT· 22101197 
CLASSE 03100 ·EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACl 
liXQTb M7..liNDA NACIONAL 
PROCURAI) !li\MlifLIDLELilENCIIAYA 
EXCDO AlNIX COMJlKCIO IJISTR.IBUICAO I..TDA 
VARA 2 

PROCESSO 1997.31.00000053-4 PROT:22101197 
CLASSE 03100· EXECUÇÃO FISCAl/FA7.ENDA NACI 
EXQTE fA/.F.NDA NACIONAL 
PROC!JRN) SAMI.Itl. I!ILEL BENCIIA YA 
EXCOO I'ENIX COMERCIO OISTRillUJCAO L TIJA 
VARA I 

PROCESSO 1997.3100 000054-7. I'ROT· 22/UI/97 
'CLASsE '03 100-.EXI:CUÇÃO f1SCAlif.AZENI>A NAU 
f.XQH;· ~AI.ENDA NACroNAL 
PROCURAJJ SAMUI:l llli.LL BENCIIA YA 
liXCDO ENPU\N CONSTRlJCAO COMERCIO 

.R,I!PIU.'IENT EAGROPECLIDA 
VARA 2 

PROCIS.<;O 
CI.ASSI' 
EXQTh 
PROCURAD 
EXCJX> 

VARA 

1997.1100000055-0 PROT 22101197 
OJ 100 • EXlClJÇÃO FL'i<:AliFAZF.NDA NACI 
fAI.IôNI>A NAUONAl. 
SAMUH.IUI.I-.1. FII .NCIIAYA 
SI·KVIPRiiST PRES1AJX>RA 1>1' SERVICO E 
COMF~CIO I. TI lA 
I 

PROChSSO 19')7 3Ul0000056-~ PROT. 22'01197 
CLASSF 03100 · EXECUÇÃO HSCAI 'FAI.f.'NDA NACI 
"-XQTf. ~AZEI\llA NACIONAL 
I'ROCIIRAD SAMUEI.IIli.El.IWNCIIAYA 
EXCIX> VI. OOMFS 
VARA I 

I'ROCit~SO 199711 00.000057·5 PROT 22101 '97 
CI.A$SI( 03100 ltXFCUÇÃO flSCAl.'FA7.ENDA NACI 
I!'XQTE fJ\L.l!NI>A NACIONAL 
PROCURAI> SAMUI::l. llli.EL IJENC•IA YA 
F.XCIX> ARKIMO CONSTKUCOI'S I' COMERCIO I.TIJA 
VARA 

2) POK l>H'I NI>EIKII\ 

I'ROCE.~SO 

CLASSE 
I'RINCIPAI 
AITTOR 

1997 31.00.0000.16-9 I'ROT 2201 <J7 
O I SOO • ACAO ORDJNARJA 1>UTRAS 
96 0001444·2 CLASSE: 5104 
I·MPRESA IJRA.~ILEIRA DE INfRAESTRUTURA 
AFRO!'OR11JARIA INFRAFRO 

AllVOOAlX> ()f 44'14 • PAUI.O ROOERTO 1>"- BASTOS OOMI'.S 
REli VAI .TER flENJ'VI!'NOTO DE SOUZA 
VARA 

IV . NÃO IIOIJVI' IWI'IJ<JNA~'JiO 

V . 1>1 MONSTRA TIVO 

l>IS11UBUIDOS .. ... · (1(1021 
IJISTRJBUII>OS POR l>FPENDilNCIA .. . .. . ()(1(101 
I)ISTRIOulDOS POR UROI1NCIA EM 22/01197 . • 00000 
OISTR!IlulDOS P. DEPEND URG. EM 22'01197.... . ... 00000 
RFI>ISTRUlUfooS ... .. . ... ........ : 00000 
ENCAMINIIAIX>S I' VI·Rif1CAÇÃO IJI, PREVI::NÇÃO 00000 

TOT Al. IX>S FHTrn. 

~T,[TOS DI. DIAS M ThRJORES A DISTRffiUIÇÃO...... 00000 

Tribunal Regional Eleitoral 

PORTARIAS DE 15 DE JANEIRO DE 1997. 
N°018/ 97 . 0flc:lallz.•r o da•ignaç5o do ••rvidor 
JOYCE EVANDRO MORAES SANTOS, Chefe de Seçlio 
para responder( em car61er de subsliluiçáo pelá 
Função de Che e da Seç6o de Folha de Pa!{amento 
sem pnjufzo de suos otdbul1f0es no pertodo de 
20.12.96 a 05.02.97. por motivo de 'Recesso Forense e 
Férias do lilular. 
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WoT!I/97 .Prorro~ar~or 30{1rTiila)Qlas, a contar dO: 
15 de janeiro de 99 , nos termos do ort. 13 t 1 • da 
Lei n . 8.112/90. o prazo para posse da Sra. ZÁIRA j 
PICANCO DA SILVAs.. nomeada através da Portaria n. o, 
569/961 de 04.1;.:.96, publicada no D.O.U. de ' 
16.12.~6. para o Cargo de Atendente Judiciário, 
Código TRE·AJ·025, Nlvel Intermediário , Classe B, 
Padrão ~ do ~uadro de Pessoal Permanente do 

~~~::lAs"&~~~ ~~e~~~~\~g ~;'i~t7 
~:~~~'9o~·~~~~~!~~;~LH~, ~t~5~~~~i!Jud~~iári~~v~~~! 
responder, em caráter de substituiçáoô pela Função de 

J~ef{s~ô\~16: di7~~t.~ri~l ~o~at~~ti~~o, d~o R:~~~~~ 
Fo rense do ti tular. L 
N"021/ 97. 0flc"lizar a concesslio de Licença 

~f!~dn~~tede j~Jici6ir1~r F~~NKQ~a~~~VALfeO M~;~~~~ 
Permanente desta Corte 0 no d]e rlodo de 07 o 11.01.97, 
~~~2 f~b~ro no a rt. n 2. 8, da Lei n•8.112. "~e 

Des. L~~~M~S~S 
PRESIDENTE SANT1 

ERRATA 

Na Portaria n• 606/96, de 16.12.96, publicada no D.O.E. de 
18.12.96, onda ae lê: Maria da Conceil;ão Branco dos S.ntos • = de fruoçao-hce'Jfn com~nsatória: 21.01 a 06.02.97, !ela-se: 
ro"~~:OS,Ot.';"~'f.81 a"'o;':ol97 ~ntos - época de fruição·hcença 

Macapá·AP, 15 de janeiro de 1997 

SJLVANA~DA~ILVA 
SECRETÁRIA DE ADMIN ISTRAÇÃO EM EXERCfdo- TRE-AP 

OlÁ R FICJAL. 

1t1 JUNTADE CONCILIAC~O 
E JULGAMENTO DE HACAPÁ 

EDITAL 'DE PRAÇA 
PRAZO D.E 20CVINTE> DIAS 

A Doutora ANA MARIA TEIXEIRA DE 
PAULA , Jui za do Tr abal ho, Pres i dente 
da J unt a de Conci liação e Ju lgamenlo 
de Hacapá , em s ubs tituição. 

FAZ SABER, a t odos quanto o 
present e EDI TAL vi r em. ou dele no tí 
cia tiverem, que no d ia 28 . 02.~7 às 
12:00 hora s , na sede· desta Jun t a, na 
Av. Du que de Caxias, nC116·- Centro . 
será L~v a do i p~blicc pregão de venda 
e arrematação,a q uem ofere cer o maior 
Lance, c bem penho r ado nos au t os do 
Process o de Nc 1530/94, em que são 
partes: EOINALDA PINHEIRO CUNHA 
exequente e MARIA 00 SOCORRO FERRE.I RA 
DA ROCHA, executado ; a serem disc rim i 
n~do: 01CUMJ FREEZER, MARCA PROS OOCI 
MO, COR BRANCA , DE UMA BOCA, MODELO 
~OBC-1 , SERIE 004430 , EM PERFE ITO 
ESTADO DE CONSER VAÇÃO E FUNCI ON AMENTO 
AVALIADO RS -200, 00( DUZENTOS REA IS> . 
01 CUMJ APARELHO DE SOM 3 X 1, MARCA 

P--------------------------------~ RECORO , MODELO RC1 002 , DUAS CAIXAS DE 

1.
·. I SOM. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

TribunalBegionaldoTrabalho E FUNCIOtiAMENTO,AVALIAOO EM RS-150,00 
. 1 . <CENTO E CINOUENTA REAIS>. 

~--~------------------------------ TOTAL OA AVALIAÇÃO EM RS - 350 , 00 CTRE-

la JUN T~ DE CON CILIAC~O E J UL GA MENTO 
DE MACAPÁ 

ED I TAL DE NOTIFISACÃO 
PRAZO DE 05 (C IN CO) DIAS 

Pelo p resente Ed i ta l f i ca NO TI 
FICADA a empresa IRCONAVE·!RM~OS COL A· 
RES NAVEGAÇõES LTDA , atualmente em 
Lugar incerto e nio sab ido , reclamada 
nos autos do p r oc essa lãJCJ/MCP1014/95. 
em que MANOEL DA LUZ RIBEIRO CONCEICÃO 
E OUTROS sio recl aman te< , pa r a APRESEN 
TAR FICHA FINANCEIRA OU CONTRA-CHEDUES 
DO RECLAMANTE, DE TODC O PE RIODO TRABA · 
LHADO . 

Secre tari a de 
1997. 

Dir e tor e 
da la JC J de 

d€ jane i r o de 

DE SOUZA 

M ' , .acapa 

1 ~ JUNTA DE CONCILIAcao E J ULGAMENTO 
I) E MACriP Á 

EDITAL DE C.l:TAÇ:í.:ío 

Pelo p resent~ !~ DITAL. f it: a ci t a 
d a CN - ALCAPINA PRESTAcao DE SERVI;O 
LTDA ****~ ;~ttAa lMente eM l tJgar i 11cer t(1 
e 11 ~\o sab :i do ~ e>:ect.d.ado :- n os i.u .rt.o s d o 
proc~sso nl 11JCJ / MCP - 1375/ 95, effi qu& 
JOSE ORESTES DOS SANTOS **********•* · é 
exequente , para p;lgar ;. e M 48 ( quarenta 
e o i t;o > hor·a-z 1 o u ga1"'"''ntir a e>:eclJção~ 
sob p e n a de penhora , a q u a r, t i a de 
R$-1 . 873, 18 CHuM Mi l Tr ezentos e Sete n 
ta e Tres Rea i s e Dezoito Cen t a vo s *~~* 

***** ) correspon dente ao Princ. Cor 
rigi dtJ e Custas~ dev i dos ntJs terMOS 
da Senten~ a de 22 . 06.94. 

. R E S U n O: 
Princip a l Cl)rri g ido, ..• .••. .. R~i- 1,. :336,!• 5 
Cus tas . . •• • •• •• ••• • . . ••• .. .• RS- 36, 7 3 
TOTAL DEVI DO . .. . . .... .. .. ... RG-1 . 878 , 18 

C~so n~o p ague~ n e ro garar1t a a 
exei: t~,&o 11 0 praztl s t,;pra , prtJ t:~det~ -s e -& 
a penhora , e~ ta 11tos bens qu a ntos bas 
tem para integr;~l p a ga mento da divi da . 
E~ p a t~a qu e c h e gue a o c onl1ec imen~o d o s 
int~r~ssados ~ passad1J o present~ ED I 
TAL ~ c1ue $er~ publi ~~jo r1o Di~ri o Of i 
,:~a l dPs t~ Est;~do e afi:<ado no. ltA9a~ d~ 
cos t ume, na sede .jest~ ~unta . Dado e 
passado ne5ta c i dade de Macap&~ Est ~ldtl 
do Atn.;,pÍt:o <:-.os 09 d ias d o mês de j a nei 
ro de 111)._1 ro~•:entos c noventa e "\E'
t e . Eu ,~..)L--CCR IS ~r O MONTEIROl, 
Aux il iar · .Jud ic: i ,r i o ~ d~ti l ografe i o 
prese nte . E ·. CRAIMUN 
DO NONATO > S~c retari ' ' , 
s u b screvi. 

AWA MARI A n: 
Juiza do n · ab a lho , Subs t. 

d a 1~ J CJ d e Maca pa 

ZENTOS E CINOUENTA REA IS J. 
Duem pretender arrematar os re 

ferido s bens, deverá c omparecer no 
dia, hor a e loca l acima mencio n ados , 
ficando cien te de que deverá garan tir 
o lance com o sina l co r res pondente a 
20%Cvinte por cent o) de seu valor , e 
pa r a que cheg ue ao co nhecime nto ~os 

in t ~r e ssados é passado o presen t e ED I 
TAL, que será publ icado no Diár io Of i 
cial deste Estado e afixado no Lugar 

sede desta Junt a. Dado 
cidade de Ma capá , Es t a 

17 dias .do mi~ de la 
neir o d vece n to s 
sete. Eu 

la J UNTA DE CO NCILIAÇÃO 
E JULGAMENTO DE ~ACAPÁ 

EDITAL DE PRACA 
PRAZO DE 20C VINT EJ DIAS 

A Doutora ANA MARIA TEI XEI RA DE 
PAULA. J u i= • do Tr aba l ho , Presidente 
d a J unta de Conc i l i a ção e J u l gament G 
de Ma capa, em subs tit uiç ão . 

FAZ SABER, a t odos qua n t o o 
pr ese n te EDITAL vir em , ou dele not i 
c i a tiver e m, que no dia 10 . 03 . 97 as 
12:00 horas, na s ede des t a Ju n t a , na 
Av. Duque de Cax i as , noJ 16 ~ Cen t ro . 
seri le • ado a p~blico p reglo de vend a 
e a rr e m2t a c ão 1 a quem oferéce ~ o ma io r 
Lance, o bem penhor ado nos aut os do 
P r ocesso de NO 1357/95, em qu e s ão 
par te s: VANDERLEIA PACHECO.DA SILVA 
excquen t c c HERHAN SALES DA CRUZ. 
executado , a se rem discriminados: 
01( UMl REFRIGERADOR DUPLE X, BRANCO, 
CONSUL,EM REGU LAR ESTADO DE CON SERVA
ÇÃO E FUN CIONAMENTO , AVALIADO EM RS -
350, 00 ( TREZENTOS E CI NOUE NTA REA ISl . 
bi <UM> TE LEVISOR COLOR I DO, PHIL I PS , 
20 POLEGADA S , CONTROLE RE MO TO, TIPO 
10GL1343/98Z, EM REGULAR ESTADO DE 
CON SE RVACÃO E FUNCIO NAMENTO , AVALIADO 
EH RS-350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA 
REAISl. 01 CUMJAR-CO ND ICIONADO.ELGIH, 
10.000 BTU'S , EM PERFEI TO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E FUNCIO NAMENTO, AVALIADO 
R$-400 , 00 (QUATROCENTOS REAISl . 
TOTAL DA AVALIAÇÃO EM RS - 1.100,00 CUM 
MIL E CEM REAIS ) . 

Qu em pretende r arremal ar os r e 
f er i dos be ns , deve r i c ompar ec e r no 
dia, hora e l oca l aci ma menc ionad os , 
fic ando c i en t e de que de ve rá g a ra nti r 
o Lanc e com o s i nal corr e s ponde n t e a 
20%Cv i nte po r cen to ) de seu va l o r , e 
para que chegu e ao conhecimen t o do s 
int ~ r essa d os é pas s ado o p r esen te EDI 

.rÃC; qu e será -p ~tiLic ·ado- no for~ OTi 
cia l de ste Estado e a f ixad~ no Lugar 
de cost e, na s ede des ta Jun ta. · Da.do 
e pass d · c i dade de Mai:apá,Esta 
do do s 17 di as do mªs d~ l a 

ovecentos e noventa e 
( Jo Ma Leite Juni or) 

ANA PAUL·A 
Jui za do Tr aba l no, Presi den te 
em •""<t itui~~n da 1ª J C:.J/MCP 

Tribunal de Justiça do Estado 

~OR)UGEDORIA-G&RAI,DA JUSTIÇA 
PORTARIA N' 0021197-S.C. 

' · O Desembargador GILBERTO DE PAULA PINHEIRO, Vice· 
• Presidente/COrregtdor-Oernl da Justiça do EBtado do Anurpá. no uso 

de •nM atribu~ões l!gm. 
COnsiderando o teor do Oficio n• 012/97-Mlmlgao, de 17 de 

janeiro de 1997, 
RESO L VE : 
SUSPENDER o gozo das féria~, rclatiVB& ao exerdcio de 19?7. 

do servidor EDMUNDO SILVA SANTOS, Contador do Quadro de 
Pessoal Permanente da Justiça do Estado do Amapé. lotado na VBnl 
Única da CDml!f<11 de Mamglo. no perfodo de 20 a 31 de janeiro-de 
1997. a serem UIUfruldas oportwlamente. 

Publique-se. Registre-se. 1)!. a e CUJnP. -se. 
GABINETE DO CORRE !!:DOR, em 21 d eiro de 1997. 

Varas e Secretarias 
do Interior 

COMARCA DE SANTANA 
JUIZO DA 1" VARA C[VEL 

Juiz de Direito: VA1Cm MABVIJU.E 

PROC. N' 2.271/96: - INVESTJGACÃO DE PATERNIDADE 
~.: M.F.M .. Réu: S.L .. M.S.(Adv. : OSVALDO SOUZA DE 
CAMPOS). DESPACHO: "D~slgno audlinc/a para o dia U de 
fevereiro d~ 1997,1ls 08:10 horas. Intim~-s~". Valcir llfarvul/e, Juiz 
de Direito. 

PROC. N' 1.826/ 96: • INDENIZACÃO · Autor: MANOEL 
RAIMUNDO LEITE DA COSTA e MARJA RA!MUNDA LEITE 
( Adv.: C ICERO BORDALO JÚNIOR). Réu: EMPRESA DE 

~
RANSPORTE SÃO JUDAS TADEU. DESPACHO:. "Redesigno 
ara prossegulm~nto da audiincla o dia 09 de f evereiro de 1997, às 
9:00 horas. Intime-se". Vale/r llfarvulle, Juiz de Direito . . 

O presente expedieqte será publicado na fonna 
~a lei c afiXado no lugar de costume e/ publicado na fonna da Lei. 
pacto e Passado nesta Cidade e Comarca de Santana, Estado do 

~
apá, aos vinte e dois dias do mês de janeiro ·do ano de mil 

vecentos e noventa e sele. Eu, Ood A11tcmto Noswdra be 
u1a), Auxiliar Judiciário o digitei. E, eu, ADAMOR GUEDES 

CONCEIÇÃO, e de cretaria da 1" Vara Cfvcl, subscrevo 
~assino por dete · ção M. Juiz de Direito. 

COMARCA DE SANTANA 
JUIZO DA 1• VARA dVEL E DA FAZENDA PÚBLICA 

EDITAL DE INTIMACÃO 

O Dr. JOS:é HD.M.O IIAAS, MM. Juiz de Direito da 
I' Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Santana, na 
fonna da lei etc. · 

F A Z S A B E R a todos que o presente EDITAL, 
virem ou dele tiverem conheçírnento, que neste Juízo tramita wna 
AÇÃO DE INTERDIÇÃO DE PESSOAS · Autos n• 1.766/96, 
em que TEREZINHA DE JESUS SOUSA ROCHA requer a 
Interdição de sua filha HILMA SOUSA ROCHA, no qual foi 
decretada a interdição de H! LMA SOUSA ROCHA, braslletr.o, 
scltclra, filha de Joré Ferreira da Rocha c Tertzlnha de Jeour 
Sour:a Roc:Iia, por sa: portadora de esquizofrenia hebefrênica, 
irreversíve~ de modo que é desprovida de capacidade de fato, 
sendo nomeado curadora sua mãe Sra. TEREZINHA DE JESUS 
SOUSA ROCHA. Tudo em conformidade com a sentença 
proferida às fls. 2&'29 dos autos em epígrafe: • - hto porto, 
JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR .,; 
lnlmllçl!o do HILMA SOUSA ROCHA, DOmeabdo como 
cur:u!m1 à lnttrc!lla, l1lll m:leTEREZINHA DE JESUS SOUSA · 
ROCHA, para ropreoeulá.la em to<* 01 ato. da \ida ct.:ll <m 
que dna 1Jmnolr e admin!Jtrar-lhe oo bens que vier a pouulr. 
~ que a lmordll:llld!l cilo po:IUI bear de qualquer 
eszM:de, clilpsuo a p~ !!e caução, deveucb. - ·e= 
pres1V..:~, N pc.r T...tun n ~ ~- a posndr bal!s.. •, E, 
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Macapá, 24.01.97 

~ que cbet!ue ao c:onbecimento dos llltA:resaados ·passou-se o 
presenlle EDITAL, que ser6 afixado no local de costume e 
publicado 00 6rgio da imprensa Oficial elo Ea1ado por 03 (llês) 
v=s com in1ervalo de lO (dez) dias, confonne o disposto no art. 
1.184 elo Códi8o de Processo CMl Dado e passado aos doze dias 
elo mês de dezembro elo ano de mil noveoen.tos e noventa e seis. 
Eu (.MM ~ N ........ de Seaoa), Awàliar Judiciário, digitei. 
Eu (ADAMOR GUEDES DA CONCEIÇÃO), Chefe de 

~s~~4U 
J~=.;· 

COMARCA DE SANTANA 
JUizo DA 1• VARA ciVEL E DA FAZENDA POBUCA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

o Dr . .1~ IIIUIO liAM, MM. Juiz de Direito da 
I' Vara Civel e da Fazenda Pública da Comaroa de Santana, na 
fonnadaleietc. 

F A Z S A B E R a todos que o presente EDITAL, 
virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo tn.mita uma 
AÇÀO DE INTERDIÇÃO DE PESSOAS - Aalol n• 1.811196, 
em que TELMA LIMA NASCIMENTO requer a Interdição de 
sua irmii ELMA DE LIMA NASCIMENTO, no qual foi 
.decretada a interdição de ELMA DE LIMA NASCIMENTO, 
brullolra, Mlteln, filha de Ormar NudmoulD e Euloilla de 
L-N~ por ser portadora de retardo mental profimdo 
em síndrome de Down, irreversível, de modo que é desprovida de 
capacidade de fato, sendo nomeado curadora sua irmil Sra. 
TELMA LIMA NASCIMENTO. 1\Jdo em conformidade com a 

~ sentença proferida às Os. 33134 dos autos em epígrafe: • --lrto 
posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a 
IB.ter<nçio de ELMA DE LIMA NASCIMENTO, ...,_..elo 
CIDIDO. c:andora A lllterdlla, sua lrmi TELMA LIMA 
NASCIMENTO. para rep~Ja tm toclot 01 atos da viela 
c:MI- q1a0 deva 1n1uvtr e-admlnlstrar-lbe os bebi qae vier a 
possuir. Consldennclo que a lnterdlfanda áio poulll bens de 
CJualquer eopécto.._ dlopen10 a pi'Hiaç:lo de ao~ o, 11evoaclo ser , 

. orla presbda, se por veatlua a ldterdlla vier a pouulr bons ... •. 
E, para-que chegue ao conhecimento dos interessados passou-se .o 
presente EDITAL, que será ~ no local de costúme e 
pubticàd!l no ·Órgilo da imprensa Oficial do Estado por 03 (três} 
vezes oom interviilÕ de ! Q (deJ:) dias, .confoime o disposto no art. 
t.184 do ç;&llgo qé Processo Civil .Dado e }>aSsado aos dou ilia$ 
do mês de deumbfo elo· ano· de qiil novecentos e noventa e seis. 
Eu (Jod ABionlo riroc._, deSouÚ}, A:ll!'iliar Jodiciário, lligit~. 
tu (ADAMOR , GUED~ DA CoNCEIÇÃÔ), Chefe de 

~etana;suhuscrcvi. · ~ _ 
. ·. ~~ 444-

. , _ Juiz de D1r o 

.I· PrOcuradoria Geral de Justiça 

Po~ria n' 047, de 16 ·de janeiro de 1997. 

O Procurador Geral de Justiça do Estado do 
Amapá, no uso das atribuiçaes le!lPis. c tendo em vista o disposto 
nos arts. 2', O c 58, I, "I", da Lei Complementar n• 0009 de 28 de 
dezembro de 1994. c/c art. 2' da Lei n• 0271, de 10 de maio de 
1996. 

RESOLVE: 

Nomear MARIA JOSt MONTEIRO DA 
SILVA, para exercer o Cargo de Secretária Executiva de 
Procurador de Justiça, Código MP-DAS-2 do Ministério Público 
do Estado do Amapo\. 

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

Macapo\-AP, 16 de janeiro de 1997. 

Portaria n' 048, de 16 de janeiro de 1997. 

O Procurador-Geral de Justiça do Ellado do Amapá, 
no uso de suas atnlluições legais, e tendo em viSia o disposto nos 
artigos 2', O e 58, 1, "f', da Lei Compl~ n• 0009, de 28 de 
dezembro de 1994, c/c art. 2" da Lei o• 0271, de 10 de maio de 
1996, . . 

RESOLVE: 

NOMEAR MARIA DO CARMO DALM.ÁCIO 
RODRIGUES SILVESTRE, para ·exercer o Cargo em 
Comissão de Chefe de Gabinete do Diretor Geral, Código 
MP-DAS-I do Ministério Público do ES(ado ck> Amapá. 

Dê-5e ciência Regislrc-se. Publique-se e cumpra-se. 

Macapã-AP, 16 de janeiro de 1997. 
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o~. Jollliça do Eúclo do Alupi, 
110 uso de suas alriboiçlles lepis, e 1cDdo em visla o disposto oo 

art. 2' , n, da Lei Complementar n' 0009 de 28 de dezembro de 

1994, 

RlSOLVE: 

Supalder por necessidade de serviço a partir do dia 

20101Nl, as férias concedidas peta Portaria n• 642196, a 

servidora I:IÍIA GOMES DE OLIVEIRA, Assessora do 

Corregedor Geral ck> Ministério Público do Estado do Amapá. 

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

Macapã-AP, 20 de janeiro de I 99Q.. 

Portaria a' OSJ, de 20 de janeiro de 1997. 

O Procurador-Geral de Justiça do Ellado do Amapá, 
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o <lisposto 1106 

artigos 2• I e 58, inciso I, letra "h", da Lei Complementar n• 
0009, de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

Esooenor o Sr. ITAGUASSU BRITO DA SILVA, do 
Cargo em Coinissilo de Secretário Exicutivo de ProcuradÔr de 
Justiça, Código MP-DAS-2, do Mütistério Público do Estado do 
Amapá.. . 

Dê-!!C ciencia. Registre«. Publique-se c cumpra-se. 

Portaria n• 052, ae 20 de jllbeiro de 199'1. 

O ProcuradÓr-Geral de Just~a dO .Estádo do Amapi, 
nó uso de suas atribuições Íegais, e tendo em vista ô disposto nos 
anigos 2•, O e 58, I, "f', da Lei Complementar n• 00j)9, de 28 de 
dezembro de 1994, c/c art. 2° da Lei n• 0271, de lO de maio de 
1996, 

RESOLVE: 

Nomear o Sr. ITAGUASSU BRITO DA SILVA, para 
exercer o Cargo em Comissão de Agente de Segurança, Código 
MP-DAI-3, do Mínistério Público do Estado do Amapo\. 

Dê-5e ciência. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Macapá-AP, 20 de janeiro de 1997. 

Portaria n' 053, de 20 de judro de 1997. 

O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amapá, 

no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no 
artigo 2', 1 e 104, da Lei Complementar o• 0009 de 28 de 

dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

Designar a Dr'. ANDRÍ.A GUEDES GATO, 

Promotora de Justiça, para deslocar~ até o Distrito de 

Bailique/AP, oo perlodo de 03 a ()9/02197, a fim de participar da 

11' Jornada elo Jui1.ado Itinerante. 

Dê-5e ciência. Registre-se. Publique-se e CUD!Jl111-5e. 

Macapo\-AP, 20 de janeiro de 1997. 

MANOEL -~~DE BRITO 
~~~;ustiça 

EDITAL N" 003/97 

O ~te ck> Colégio de Procuradores ck> Ministério 
Público do ESiado do Amapi, oo uso de suas atrilluições legais, e 
1cDdo em vista o disposto DOS-arts. 16, § 2•, 24 c 59, V, da Lei 
~·r n• 0009, de 28 de dezembro de 19').4 e ainda 

CONSIDDANDQ qge o Dr. Ef'nMda lapes 
Pweln, a.b:llle a l'llrtlria n• ~. de 17 de dczcDillro de 
1996, piJiicada 110 IXE de 23/12196, ~ao Cu., de 
Conegedor Geral do Minislério Público; 

CONSIDUANDQ lJIIC o SlàtiiDID Jepl do 
Conegedor-<Jeral, de acordo cxm a l'llrtlria n• 66S, de 19 de 
de:zembro de 1996, piJiicada 110 IXE de 17/01.196, fui oolocado 
em di5ponibilidadc 110 Carpl de l'roc:umdor de .1us1íça, 

CONVOCA · 

Os membos ck> Colegiado pBill a reunilo 
extraordinária, na qual serlo eleitos o CorJeseck>r-Geral do 
Minis1ério Público e o Secretário ck> Colégio, sendo fixadas as 
seguintes normas: 

ART. I' - A e1eiçlo n:alizar-se-á em sesdo pública, no 
dia 07/02197, as 10 horas, 110 Auditório da Procuradoria Geral de 
Justiça, situado na Av. F AB, n• 064, CentrO; 

ART. 2" - Os candidatos ao cargo de Corregedor Geral 
deverão apresenlar Requerimento de lnscriçllo dirigido ao 
Presidente do Colégio de Procuradores, até as 16 horas do último 
dia anterior à realizaçao do pleito. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As inscrições deferidas ser1o 
publicadas até as 18 horas do mesmo dia, oo Átrio da 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

ART. 3" • A votaçllo será secreta, não sendo permitido 
o voto por representação ou por sobrecarta. 

Macapá/AP., 16 de janeiro de 1997. 

Ordeu.doa ..... ~ ..... ' 
.. .f Q.! ~ ~ : .!: 

.'.~ tohfonne Norrfta .Esta"t~·tá.rie da Lei . • 

nV 8,9,~/84, torpo pÚbl~cO que requel"'l)J "ihSCf'! 
~ó- OR.ÍGINÁI;IIA, no~- Qúadros de .'1\d~ogado "'da Oi
élem''dos Aávogadoa ~o 81'1!1s_il ,- Se~=:ctonal do /li!IB

pá, ó BaCharel NASSU ÀUWSTO QLIVEIAA. 

lla~páj lfP., 21 de janeiro . de ],99?, 

Conrorme Norma Estatutária da Lei• 
n V 8 .906/94 , tomo pÚblico que requereu inseri 
ção OfHGINÁAIA, nos Quadros de Advogado da o..= 
dem dos Advogados do 81'1!1sil, Seccional do /llll!
pá, o Bacharel AAIIUI{)() SÉRGIO SAIJPAIO FIGUEI
RA. 

llacBpáj N'., 21 de janeiro de 1.99?, 

Conforme Norma Estatutária da Lei • 
no 8 ,906/94, torno pÚblico que requereu inscf'! 
ção por ffiANSFEAÊNCIA, nos Quadros de Advogado 
da Ordem dos Advogados do Bntsil, Seccional do 
Amapá , o Advogado JOSÉ OILLANl OONFIM DA SIL
VA. 

~~a~pájN> ., 21 de janeiro de 199?. 

Publicações Diversas 

EXTRATO DO ESTATOTO DA CAIXA ESCOLAR 
ESC. EST: - SAIIITO ARTQ ; IULCACIIUBIRA 
A Caixa Escolar terá s ede e foro nesta 
ci~de de L. 4o Jari,Estado do Amapá. 
A Caixa Escolar terá como finalidade 
congregar iniciativas comunitárias, o~ 

7 , 
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jetfvando: a) prestar assistenc.ia aos 
'alunos carentes de recursos; b) contri 
buir para o funcionamento eficiente e 
criativo da Escola Estadual; c) promo
,ver, em caráter complementar e · subsi
diário, a melhoria qualitativa do en

.. siino; d) colaborar na execução de uma 

Política d~c ncepçáo da Escola como 
·;Agência CO • tãria em seu sentido ma-
'is amplo. Sã órgãos administrativo e 
deliberativo da Caixa Escolar: a As
sembléia Ger· 1, a Diretoria e o Conse
lho Fiscal. : _Diretoria será ~o~stitu! 
da de um Pre 1dente um secretar1o e um 
Tesoureiro. · O Presidente será sempr~·: o 
Diretor ou Coordenador da Escola e 
quem representa a sociedade ativa e 
passivamente, em juizo é foro dele . O 
mandato da primeira Diretoria e Conse
lho Fiscal, eleitos na forma do Bxtatu 
to, terminará em 1998. o Extrato, é re 
formável no tocante á administração ~ 
bem como a outros dispositivos, medi~ 
te aprovação da Assembléia Geral, es~ 
cialmente convocada para esse fim. São 
inalteráveis as disposições constantes 
dos artigos . lO, 20, 30 e seus parágra
fos. A proposta de modificação deste 
Estatuto será de iniciativas da Direto 
ria ou de um terço dos membros compo
nentes da Assembléia Geral. Os sócios 
não .respondem subsidiáriamente pelas 
obrigações sociais. A dissolução da 
Caixa Escolar somente se efetivará na 
hipótese de extinção, por ato da auto
ridade competente, da Escola Esta~ual, 
passando seus bens a outra instituição 
·congênere existente no Município, de
vendo a dissolução ser formalizada por 
decisão 'd~ Assembléia Geral, especial
mente convocada para esse fim. 

~YÍ:X:vr.a_ fi~t ,o- 5!!+";"'' kóu<. ·. 
Silvana Pinheiro Séguins Morais 

DIRETOR - PRESIDENTE 

EXTRATO DO ~STATUTO DA CAIXA ESCOLAR 
RIO NAVIO 
A Caixa Escolar terá sede e foro nesta 
cidade de Mazagão , Estado do Amapá. 
A CaiXa Escolar terá como finalidade 
congregar iniciativas comunitárias, oh 
jetivando: a) prestar.assistência aos 
alunos carentes de recursos; b) contri 
buir para o funcionamento efic iente e 
criativo da E~cola E~tadual; c) promo
ver, em caráter complementar e subsi
diário, a melhoria qualitativa do en
sino; d) colaborar na execução de uma 

:política de concepção da Escola como 
Agência Comunitária em seu sentido ma
is amplo. São órgãos administrativo e 
deliberativos da Caixa Escolar: a As
sembléia Geral, a Diretoria e o Conse
lho Fiscal. A Diretoria será constitui 
da de um Presidente um Secretário e um 
Tesoureiro. O Presidente será sempre o 
Diretor ou Coordenador da Escola e 
quem representa a sociedade ativa e 
passivamente, em juizo e foro dele. O 
mandato da primeira Diretoria e Conse
lho Fiscal, eleitos na forma do Extatu 
to, terminará em 1998. o Extrato, é re 
formável no tocante á administração ~ 
bem como a outros dispositivos, median 
te aprovação da Assembléia Geral, esp~ 
cialmente convocada para esse fim. São 
inalteráveis as disposições constantes 
dos artigos 12, 22, 32 e seus parágra
fos. A proposta de modificação deste 
Estatuto será de iniciativas da Direto 
ria ou de um terço dos membros campo: 
nentes da Assembléia Geral. Os sócios 
não respondem suhsidiáriamente pelas 
obrigações sociais. A dissolução da 
Caixa Escolar somente se efetivará na 
hipótese de extinção, por ato da auto
ridade competente, da Escola Estadual, 
passando seus bens a outra instituição 
congênere existente no Município, de
. vendo' a dissolução ser formalizada por 
decisão da Assembléia Geral, especial
mente convocada para esse fim. 

~~ dJ.;V~ ~.wJJ.,. ~~ 
Maria de Nazaré Amaral de Souza 

DIRETOR - PRESIDENi~ 

EX'rRATO DO ESTATUTO DA .CAIXA ESCOLAR 
JARDIM DE INFANCIA CEBOLINHA 
A Caixa Escolar -terá sede e foro nesta 
cidade ·de Macapã , Estado do Amapá. 
A Caixa Escolar terá como finalidade 
congregar iniciativas comunitárias, oe 
jetivando: a) prestar assistência aos 
alunos carentes de recursos; b) contri 
buir para o funcionamanto eficiente e 
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criãtivo da Escola Es,tadual; c) promo
ver, em caráter c~lementar e subsi
diário, a melhoria qualitativa do en
sino; d) colaborar na execução de uma 
política de concepção da Escola como 
Agência Comunitária em seu sentido ma
i~· amplo. são órgãos administrativo e 
deliberativos da Caixa Escolar: a As
sembléia Geral, a Diretoria e o Conse
lho Fiscal. A Diretoria será constitui 
da de um Presidente um Secretário e um 
Tesoureiro. O Presidente será sempre o 
Diretor ou Coordenador da Escola e 

!
·quem representa a soci~dade ativa e 
passivamente, em juizo' e foro dele. O 
mandato da primeira Diretoria e Conse
lho Fiscal, eleitos na forma do · Bxtatu 
to, terminará em 1998. o Extrato, é re 
formãvel no tocante á administração ~ 
bem como a outros dispositivos, median 
te aprovação da Assembléia Geral, es~ 
cialmente convocada para esse fim. SãÕ 
inalteráveis as disposições constantes 
dos artigos 12, 22, 32 e seus parágra

·fos. A proposta de modificação deste 
Estatuto será de iniciativas da ,Direto 
ria ou de um terço dos membros compo
nentes da Assembléia Geral. Os sócios 
não respondem subsidiáriamente pelas 
obrigações sociais. A dissolução da 
Caixa Escolar somente se efetivará na 
hipótese de extinção, por ato da auto
ridade competente, da Escola Estadual, 
passando _seus bens a outra instituição 
congênere existente no Município, de
vendo a dissolução ser formalizada por 
decisão da Assembléia Geral, especial
mente convocada para esse fim. 

. ~-+ i 
D()~ Kt'J:w.. ili.vx_j(.(\ .('\i;'> ~ j\; \\Á;· . 
~ Ana Kátia Oliveira dos Santos 

DIRETOR - PRESIDENTE 

EXTRATO DO ESTATUTO DA CAIXA ESCOLAR 
BELMIRO MACEDO MEDINA 
A Caixa Escolar terá sede e foro nesta 
cidade de Igarapé d:>Iap,Estado do Amapá. 
A Caixa Escolar t erá com(J f'inalidade 
congregar iniciativas comunitárias, ob 
jetivando: a) prestar assistência aos 
alunos carentes de recursos; ·bl contri 
buir para o funcionamento eficiente e 
criativo da Escola Estadual; c) promo
ver, em caráter complementar e subsi
diário, ~ melhoria qualitativa do en
sino; d) colaborar na execucão de uma 
política de concepção da Escola como 
Agência Comunitária em seu sentido ma
is amplo. são órgãos administrativo e 
deliberativos da Caixa Escolar: a As
sembléia Geral, a Diretoria e o Conse
lho Fiscal . A Diretoria será constitui 
da de um Presidente um Secretário e um 
Tesoureiro. O Presidente será sempre o 
Diretor ou Coordenador da Esco la e 
quem representa a sociedade ativa e 
passivamente, em juizo e foro dele. O 
mandato da primeira Diretoria e Conse
lho Fiscal, eleitos na forma do Extatu 
to, terminará em 1998. o Extrato, é re 
formável no tocante á administração -;, 
bem como a outros dispositivos, median 
te aprovação da Assembléia Geral, espe 
cialmente convocada para esse fim. sãõ 
inalteráveis as disposições constantes 
dos artigos 12, 22, 32 e seus parágra
fos. A proposta de modificação deste 
Estatuto será de iniciativas da Diret~ 
ria ou de um terço dos membros compO
nentes d a Assembléia Geral. Os sócios 
não respondem subsidiáriamente pelas 
obrigações sociais. A dissolúção da 
Caixa Escolar somente se efetivará na 
hipótese de extinção, por ato da a uto
ridade competente, da Escola Estadual , 
passando seus bens a outra instituição 

·congênere existente no Município, de-
1vendo a dissolução ser formalizada por 
decisão da Assembléia Geral, ,especial
'mente ·convocada para e sse fiiD • 

I , ~ ·'} ) 
S (lv"(]i~ C{. /Vu.J.!'v<.(,, cL"!L ;J -('; ' · 
Sandra Maria Del . castilo 

DIRETOR - PRESIDE~TE 

CONVOCAÇÃO 

Convocamos todos os interessados c 
membros da comunidade da Associaç;1o 
Comunitária dos Pequenos Médios 
Agricultores do Assentamento entre Rios 
Tartaruga! Grande c FalsiM • A TAFA a se 
fazerem presentes na Assembléia Geral a ser 
realizada na seguinte data, local e hora: 
DATA: 23/02/97 
LOCAL: Casa Comunitária. 
HORA: 17:00hs. 

Para tratar da segui1lle pauta: 
• Aprowçlo do Estatuto; 
• Eleição da Ni:Mt Diretoria; 
• O que ocorrer. 

Macapá 23 de Janeiro de 1997. 
Comissllo de Fundação 

CONVOCAÇÃO 

Convocamos todos os intcresados e 
membros do Bairro Brasil Novo 11 a se fazerem 
presentes na Assembléia Geral de fundação da 
Associação Comunitária do Bairro Brasil Novo 
11 a ser realizada na seguinte data, local e horâ: 
DATA: 23/02/97 
LOCAL: Igreja Nossa Senhora de Nazaré. 

-HORA: 17:00hs. 

Para tratar da seguinte pauta: 
• Aprovação do Estatuto; 
• Eleição da Nova Diretoria; 
• O que ocorrer. 

Maria UZinete Montei~ da Silva 

)tJ&:sfmos 

COMUNICADO 

DECOL CONS1'RUÇÔES L 'l' DA . , In se ri
ta no CGC/MF nº 00 .569 .1 95/0001-95 , 
estabclectda à Rua Odila!' clC> SiJva 
nº 1951, Cent r o em Mac apá-Ap, comu
nica o Extravio de seu Livro de Re
gistro de Empregado n9 OJ . 

.~bro 1996 

-1-:.......;:,c...;>~.....J.::'---.....;;::::..__,. 

Decol ConstruçÕes Ltcla. 
CGC/MF 00 .569 .J 9S/0001-95 

CH'IMADII DE EMPREGAOO 

A E~I.PRESA DE VIGIL' ANCI A ALVO LlOA., 

SOLI CITA O COMPARECI MENTO nü F~~CION .ARID , ' 

J OSÉ DE OLIVEI RA DA PAIXÃO, CTPS . N2 0 15529 , 

SÉRI : 00021-PA, PARI\ REASSU)HR SUAS ATIVI DA

DES DE VI GILANTE. O NÃO COMPARECI MENTO IMPL.:!:_ 

CARÁ NAS PENALI DADE DO ARTIGO 482, DA C .L. T. 

ERRATA: 

Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais 

Prefeitura de 
Maca pá 

1997 

Chde lê-se inexigibilidade oos t erm:Js das Jus

t i f i cativas n 2s 12 é 13/96-SEMNC publicados no 

Diário Oficial n2 1489 circulação 22.01.97 

lei a--se dispensa de licitação, conforne Art.24 

da Lei nº 8 .666/93. 
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