
ESTADO DO AMAPÁ , 

DIARIO OFICIAL 
MACAPÁ, 23 DE MARÇO DE 1998- 23-FEIRA - N° 1771 -Circulação: 24.03.98 às 09:00h 

Governador do Estado Vice-Governador do Estado 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE ANTONIO lLDEGARDO GOMES DE ALENCAR 

Chefe da c-Militar 

OEOARTAMEHTO 
DE l"'oRENS.l OFICIAL 
00 ESTAOO CO A'II.:O.PÂ 

Olefc de Gabinete Civil 
JARDEL ADAIL TON SOUZA NUNES Ttn. Cd. RICARDO LEÃO DIAS 

I ~ 
SI!CRI!TARIADO 

Scaetirio de Estado da Administraçlo 
ALBINO ALVES DE SOUZA I ~ 

Sc=lário de Estado da Fazenda St:crcWio de Estado do Plan<jamcnto e Coordenação Geral St:crcWio de Estado da Agricultum, Pes<:a, Aorcsta c do Abastecimento I ~ 
GETÚLIO DO ESPIJuTo SANTO MOTA JOSt RAMALHO DE OLIVEIRA PEDRO MAURO SEABRA DO ROSÁRIO 

Secretário de Estado da Educaçlo St:crcWio de Estado da Saüdc · Interino SecrcWio de Estado da lnfrli-Estrutura I ! 
RUBEN BEMERGUY JARDEL ADAILTON SOUZA NUNES AMILTON LOBA TO COUTINHO 11 

Secretário de Estado da Justiça c Segurança Pública St:crcWia de Estado do T.-abalho c da Cidadania Procurador Geral do Estado 1 • 
ADAMOR DE SOUZA OUVElRA ELY DA SILVA ALMEIDA JOSt DE ARJMATHtlA VERNET CAVALCANTI 1 ' 

Auditora Gml do Estado Secretário de Estado do Meio Ambiente. Ciénc:ia c Tccnolosia Defensor Público Gcnl do Estado I• 
MARJV ALDA MACIEL SIMÕES ANTONIO CLÁUDIO ALMEIDA DE CARVALHO J OSt RONALDO SERRA ALVES 11 

~-----------------------------------------------~~ --------------------'·' 

PODER EXECUTIVO 
·DECRETOS 

DECRETO N° 0710 DE 23 DE março DE 1998 

Aprova o Estatuto da Polícia 
Técnico-Científica do Estado do 
Amapá. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das mibwções que lhe s.lo 
conferidas pelo artigo 119, incisos VIII e XXV, da Consriruiçio do Estado do Amapá, de 
a;;ordo com os anigos 3~ e 49, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica aprovado o Estatuto da Polícia Técnico-CieriÍ6c.~, nl forma 
deste Decreto: 

CAPÍ11JLOI 
NATIJREZA,SEDE E FORO 

Art. :l' · A Polícia T écnico-Ciencí6ca, órgão transfornudo at~~ do artigo 
75, inciso rv, d:t Constituição Estadual, instituído pela Lei n° 0019 de.-30.06.92 e com 
estrutura organizacional rrdefinida de acordo com o artigo 23, da Lei 03!8, de 16 de abril de 
1997, é uma entidack com personalidade jundica de direito privado, .p~t~ôio próprio e 
autonomia técnica, administrativa e financeira, com sede e foro em t>fac:apL 

9. Departamento de Identificação Civil e Criminal 
I O. Laboratório 
I I. Divisão de Apoio Administrativo 

Art. 5° ·A Polícia Téaúco-Cienúfica ~rá dirigida por Diretor-Presidente; os 
Depammentos por Diretores; o G2bin~ a Corregedoria, o Núcleo de Planejamento, a 
Di,~são de Apo1o Administrativo por Chefes; a Comissão de üc:iução por Presidente, e os 
Grupos de Atividades por Responsáveis; cujas funções serão providas na fonna d:t 
lrgislaçào peninente. 

Art. 6° · Os ocupantes das funções previstas no an:igo anterior serão 
substituÍdos, em suas faltas ou impedimemos, por servidores por des indicados e 
pre,ianlente designados na forma d:t legislação específica. 

CA.Ptruwrv 
PATIUMÔNIO E RECURSOS 

Art. 7" ·Constituem patrimônio da POLITEC: 

I · os ~m ongmanos de mnsferéncia do G," em o do EstJdo do 
-\m•p.l. "' qut• •,jqu1:-.u e os que venha a adqumr, 

1er '"'orporad. 1. 

I 11 • os bens e d~renos que esteJ.un sob sua guMda e/ ou que 'enh.un a 

Art. 8" • Comutuem recursos da POLITEC: 

I - dotações que lhe forem atribuídas pelo Estado em seus 
· , orçamentos anu;us; 

Parágrafo Único • A sigla POLITEC, nos termis deste Est=o, se 
equivale à denominação d:t Entidade. 0::.. li · dotações esuduais onundas de créditos adicionais; 

C\PÍ1ULO II 
COMPETÊNCIAS 

·' 

Art. 3°- À Polícia Técruco-Ciencífica..cómpete formular. planejar. executar 
e coordenar as atÍ\ idades de perícias criminais. médico-legais e de identificação ci,·il e 
criminal em todo o Estado. • ' 

compreende: 

CAPÍTULO III 
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 4° · A estrutura organizacional básica da Policia Técnico-Científica. 

I • DIREÇÃO SUPERIOR 
I. Deliberação Colegiada 

1.1. Conselho DireJOr 

2. Deliberação Singular 
2. I. Diretor-Presidente 

11 • UNIDADES DE ASSESSORAMENTO 
3. Gabinete 
4. Corregedoria 
5. Comissao Permanente de Licita~ 
6. Núcleo de Planejamento 

6.1. Unidade de Contratos e Convênios 
6.2. Unidade de InfonÍiãtica 

lll ·UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 
7. DepartameniO de Çriminalistica 
8. Departamento de Medicina-Lesai 

lV - recursos origin.í.rios de convênios ou de subvenções de órgios 
públicos, privados ou orgaruzações internacionais; 

V · produtos de operações de crédito realizadas pela POLITEC; 

. . . . . . VI ·. r~itas oriundas da alienaç.lo de equipamentos, bens móveis e 
amove:ts e matenaJs mservwe1s; 

VI I - out= rendas eventuais ou extraOrdinárias. 

CAPÍ11JLOV 
GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Art. 90 • O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 

Art. 10 • Ao término de cada exercício, a POLITEC apresentará as seguintes 
demonstrações financeiras: · 

I · Balanço OrçamenWio; 

O • Balanço Ftnancciro; 

111 • Balanço Patrimonial; 

IV • Demonstração das variações patrimoniais conforme art. 101 da 
Lei n° 4320, de 17 de março de 1964. ' 

. S 1° • A demonstração de oonw deverá ser apresentada pelo Dim.or-
PresJ.dente da POLITEC ao Governador do Estado, oom manifestações de ~ 
conselheiros para encaminhamenro ao Tribunal de Conw do Estado, dentro do prazo 
pcc-visto por Lei. 
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§ 1!' - A proposta orçunentana para o exeráào seguinte deverá ser 
submetida ao Conselho, nos prazos ind.iCldos por Lei. 

CAPÍll.JLO Vl 
PESSOAL 

Art. 11 -O sef\Ídores da POLITEC ficarão sujeitos ao Regime Juridico dos 
Sem~ores Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, Lei Estadual n° 
0066, ~e 03 de maio de 1993, bem como às demais pertencentes à espécie. 

Art. 12 · Os Recursos Humanos da POLITEC serão constituÍdos de: 

I - Função de Direção e Assessoramento Superior - FGS e Função de 
Direção Intermediária- FGI; 

li - Cargo de provimento efetivo. 

§ 1° - As funções previstas no inciso I deste artigo, serão de livre nomeação 
e exoneração pelo Governador do Estado e as do inciso 11, de provimento através de 
concurso público. 

§ 2" - O quadro de pessoal efetivo da POLITEC será fixado através de Lei. 

§ 3° - Servidores do ex-Território Federal do Amapá, à d;sposição do 
Estado, poderão ser design2dos para Função Gratificada ou colocados à disposição da 
POLITEC. 

CAPÍll.JLO VII 
UNIDADES INTEGRANTES DA ESTRUTURA BÁSICA 

SEÇÃO! 
CONSELHO DIRETOR 

Art. 13 - O Conselho Diretor é um c'orgão consultivo de deliberaç.ão 
colegiada, presidido pelo Diretor-Presidente da Polícia Técnica, composto por 
representantes de entidades govemaaientais e não-governamentais. 

§ 1° - O Conselho Diretor será integrado pelos seguintes membros: 

I - diretor-Presidente da POLITEC; 

II - um representinte do Departamento de Criminalística; 

III -um representante do Departamento de Medicina-Legal; 

IV- um representante do Departamento de Identificação; 

V- um representante da Polícia Civil (DGPC); 

VI - um representante do Ministério Público; 

VII - tun representante da LJNIF AP; 

VIII - um representante s:'assista dos fur.cionários da POLIT EC. 

§ 2" - Os membros do Comelhc D1rewr. rcpreS<'nt,Jntes do; 6rg.ios 
gov(l'mamentais e nâo·go\·emaihe.ntai:; serão Índic.1dos po r seu~ dingemts. ,lSSJn1 I.:O n10. 

seus suplentes. e nomeados pelo Govem.tdor do Esta..lo, P·" .1 <.~m m.mdaw de dois anos. 
pennitida a recondução, por igual período. 

§ 3°- O Conselho Direwr rewtir-se-.t com .1 pre1enç,, mininu de dois terços 
dos seus membros, deliberando por maioria simples (SO% mais um). 

§ 4° - O Conselho reunir-se-á ordin.uiarneme uma ,·ez por mes e 
extraordinariamente sempre que convocado per seu Presidente. 

§ 5° - A pauta e a matéria a serem deliberadas dcver.i.o ser ~nc.uninh.l<Ll5 

para conhecimento prévio dos conselheiros, com antecedência mínima de 72 horas. 

§ 6• - Os membros do Conselho de Diretor não receberão remuneração. 
sob quaisquer títulos, relativa às suas funções no referido Conselho. • 

Art. 14 - Ao Conselho Diretor compete: 

·r' -estabelecer a orient.1çoio geral da polít ic,J de aruaçào do PO LITEC. 

II - aa alisar e aprovar o orçlffiento anual e o Programa .'\.~ual dt 
Trabalho, compatível com o Programa de Governo; 

UI - analisar e aprovar os relatórios, balancetes e balanço financeiro 
do Instituto; 

IV - homologar a celebração e fi scalizar a execução de contratos, 
convênios, acordos, e ajustes com entidades públicas c privadas, nacion;;.Ís c intern.Kionais, 
que envolvan1 matéria de relevante interesse da POUTEC; 

V - deliberar sohre relatório anual e as prestações de contas da . 
POLrrEC, emitindo. parecer sobre as demonstrações financeiras; 

VI - aprovar e analisar os demonstrativos financeiros; 

VII - aprovar os relatórios e as contas anuais, até o último dia do mês 
de janeiro do ano seguinte, do exerácio vencido; 

VIII - apreciar e decidir sobre propostas de aqwStçao, alienaçdo, 
cessão, hipoteca e permuta de bens, na forma da legislação que rege a espécie; 

orgaruzaoona1s 
posteriormente, 

X - aprovar a proposta de tomada de empréstimos por pane da 
. POLITEC, mediante a análise dos projetos a serem financiados; 

XI - deliberar sobre contratos de aquisição de bens ou serviços de 
consultoria, assessoria, assist~ncia témica ou auditoria; ~ : 

XII - homologar as alterações no quadro de pessoal e plano de cargos 
e salários a serem submetidas ao Chefe do Poder Executivo; · 

XIII - estabelecer especificações, apz:ovar tabelas de preços de 
sef\~ços e observar a legislação em vigor. 

SEÇÀOII 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE 

Art. 15 - Ao Gabinete do Diretor-Poesidente compete: 

I - assistir ao Diretor-Presidente na apreciação e mi tramitação ·de 
processos de natureZ2 administrativa; 

II - controlar os expedientes de recebimento, tramitação e expedição 
de pcocessos administrativos e dos .documentos submetidos à apreciação do Diretor
Presidente; 

III -desenvolver as ati,idades de relações públicas, di"ulgando interna 
e C)o.'temamente as realizações da POLITEC, de modo a proporcionar a integração entre 
esta e a sociedade, recebendo, quando ne.:essário, as partes interessadas; 

IV - prestar apoio administrativo ao Diretor-Presidente no que 
compete ao desempenho de suas atribuições; 

V - proceder a articulação entre o Diretor-Presidente e demais 
unidades para informar decisões, ordens e despachos de interesse da POLITEC; 

VI - divulgar atos, portarias, circulares, ordens de serviços e instruções 
baixadas pelo Diretor-Presidente; 

vll - manter organizado e atualizado o arquivo de con·espondência do 
gabinete do Diretor-Presidente; 

VIII - articular com os demais ócgàos e entidades do governo, com 
objetivo de divulgar irtformações de interesse comuns; 

IX - acompanhar as matérias de interesse da POill'EC divulgadas 
nos meios de comunicação e organizar arquivos; 

X - desenvolver atividades de atendimento ao público e autoridades, 
encaminhando-as aos setores competentes; 

r-----------~E~S=T~A~D~O~D~O-A~M~A~P~Á------~--~ 
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I 01 Assinatura 38,79 77,58 155.16 
02 Assiualura c/ rcmc~sa postal 126,21 252,63 ·so5,29 

PREÇOS DOS GABARITOS OU LAUDA PADR..\0 

• Modelo 1... .. .... ......... ...... ..... ... . 
• Modelo ll 

REMESSA DEi MATÉRIA 

.. ....... R$ 0,35 
............ R$ 0,43 

AS MATÉRJAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRJO OFICfAL 
SOMENTE SERÃO ACEITAS SE APRESENTADAS NAS LAUDAS PADRÃO DO DIO 
(MODELO I E 11), ENCAMINHADAS ATRAVÉS DE OFÍCIO OU MEMORANDO. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
Exemplar ... .. ......... RS 0,76 
Excnlplar ,\ trasJdo ...... ...... ... ........................ .... ...... .... .... ... ... ... . ...... . .. ..... RS 0,86 

I'REÇOS DE PIJBLICAÇÕRS 
CcJÚímctru .::omposto em laud:l p:1drão.. ... . .. ... . .. .. ... ......... . ....... ... ... .... .. .... .... R.S 2,96 

Centímetro para compor ........ R$ 4,15 
Pág ina exclus iva ...... ........... ..... . .. ....... .... ... ...... ..... .... . .. ... ............. RS 354,95 
Proclama ele Casamento. .. ..... ......... .... .. .. ... ...... ....... ........ . ... .... .. .... ........ .. . R$ 32,49 

Ao DIO reserva-se o dire ito de recusar a publicação de materias apresentadas em 
desacordo com suas nom~::l.s. · 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das: 07:30 às 12:00 e Das: 14:30 às 18:00 f10ras 
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XI - despachar com o Diretor-Presidente os assuntos que dependem 
de decisão superior; 

XII - re:ilizac estudos quanto à adoção de medidas de nanJreza jurídica 
· em decorrência de legislação ou jurispruc!ência formada; 

I - coordenar a implantação, acompanhar e manter o~ Sistema de 
lnfo~ção, existente no âmbito da POLITEC; 

IJ - articular com o PRODAP, no sentido de assegurar o pleno 
cumprimento da poütica estadual de infonn2óca; 

XIII . s1stermtiz.ar ~ ebboração de normas ,un.:U.-as p.u-a prowtcs de UI - elaborar, em coordenaçio com o PRODAP, programas e 
lei, decretos, regulamentos. atos, convênio e acordos; projetos setoriais; 

XIV - pesquisar, orgmiz.ar e manter aruahudo o emem.irio de 
Legis!açio Fedenl. Esudu.U e Municipal. de •nteresse da POLITEC. 

XV - emitir pareceres técnicos e presur as denda, tnformaçcM!s 
relacionados a assumas de narureu juridica; 

XVI - esrudar e propor a re\1sao de projetos de lei, decretos, 
regulamentos, regimentos e demais aros relacionados com a POLITEC; 

XVII - m.ilisar o aspecto iundico e legal nos processos 
administrativos de interesse dos servidores, no que tange aos direitos, de,·eres, vantagens e 
prerrogativas. 

SEÇÃO fi 
CORREGEDORIA 

Art. 16 - À Ccn:egedó{~compete: 

I - acompanhar e fiscaLur os ser•iços dt to.Ls as urudJdes dJ 
POLITEC, atr.!vés de correição; 

11 - apu.'"at irregularidades praticadas por peritos oficiais, awoliares de 
perito criminal, datiloscopista ou servidores desta POLITEC, indicando as prov:déncias ou 
penalidades cabíveis; 

Ill - centraliza:, as sindicâncias e processos ~d.ministrau,·os contra 
servidores desta POLITEC; 

IV- promover investigação a respeito do componamemo ét1co social 
dos candidatos a cargos ou funçcM!s da POLITEC. 

SEÇÃO IV 
NÚCLEO DE PLANEJAME.l\ffO 

Art. 17- Ao Núdeo de Planejamento compete: 

I - observar e fazer cumprir as diretrizes e normas estabelecidas pelo 
Órpo Central do Sistema Estadual de Planejamento, bem como, assistir à POLITEC nas 
matérias a da referentes; 

11 - elaborar, implemenw, ~companhar e avaliar planos, programas e 
projetos; 

III - coordenar e consolidar a elaboração da proposta orçamentária da 
POLITEC e acompanhar a sua execução; 

rv -pre.1:ar assessoramento técnico às demais unidades na ebboração 
e execução dos planos de aúvid2des: · · 

V- desenvolver as •undades de mod~rruz.açào adrninistr•u,·a. nsando 
o •primoramento do funaonm1emo da POLITEC, em t<rmos estrurur.us e 
componm1entais; 

VI - coordenar a elaboração de relatórios trunesrr al e anual das 
an,idades desenvolvidas, em consonãncia com os _seriados estabelecidos pela SEPlA '\,e o 
Plano Anual de Trabalho; 

VII - di~gnosricar a necessidade de treinamento de recursos humanos, 
propondo a sua realização; 

VII1 - coletar, tratar e fomt'Cer ao Órpo Central as irúormações 
necessárias à composição das estatísticas do Sistema de Planejamento; 

IX - coordenar, supervisionar e controlar a execução de Contratos e 
Convênios e dos Programas de lnfomút:iCl da POLITEC. 

Art. 18 - À Unidade de Contratos e Convênios compete: 

I - elaborar minu:.a de convênios, acordos e contr.tos; 

li - realiz.u- exames dos convênios, acordos e cont:ratos celebrados 
pela POLITEC, quanto à observância das nomw legais em vigor; 

111 - efenw- o registro e controle de convênios, acordos e contratos 

IV - acompanhar e fiscaliz.ar a execução físico - financeira de contratos 
e convênios celebrados com o Governo do Estado; 

V - orianM os executores de convênios, aco:-do e contratos, quanto à 
disponibilidade de rec:unos c cumprimento dos prazos, fornecendo as infornuções 
~mas; 

VI - propor contratos e convênios, de acordo com a finalidade da 
POUTEC, supervisionando, orientando e acompanhando as ações desenvolvidas. 

Art. 19 - A Unidade de Inform2tica compete: 

rv - esrudar, planejar e implanw sistemas de automação e 
mecanização, visando o aperfeiçoamento e a racionalização das atividades; 

V - deiinir. de acordo com as determinaçcM!s dos organismos 
respon~\eiS. os equipamentos a serem utili.udos no desen,·oh-imento. 1n1plantaç~o e 
operaç.io de sistemas de mlormaçio; 

VI - ·elaborar esqu~ma metodológico para pesquisa. bem como 
pr(-cediiTlentos d•rig•dos-Pu• resoluçlo d~ problemas de qualquer narureu do Sistema de 
lnfonnalizaçio; 

Vll . prestar assessorm1cnto na elaboração de manuais de 
procedimentos para Sistemas Administrativos e de assuntos relativos ao Sistema de 
Informátia da POLITEC. 

SEÇÃO V 
CO:O.OSSÀO PERMANENfE DE LICITAÇÃO 

Art. 20 - À Comissão Permanente de uciução compete: 

I - el.tboru e manter arualizado o cadastro de fornecedores. a f1n1 de 
oferecer m.uor opçlo no processo de seleção; 

li - realizar, através de processo licitatório, compra e prestação dr 
scniços es<rito ~'Uillprimento com a Lei de l...iCII~çào e Contratos Administrativos; 

IIl - r~aliz.ar, periodicamente, pesquisa de preços de materiais de 
seniços no mercado local para estAbelecer parimetro quando da escolha da melhor 
proposta; 

rv - prestar conu de suas atividades, atr.vés de relatórios mensais e 
1nuais; 

V - encaminhar o processo licitatório para homolog~ção de dirigente 
da POLITEC; 

VI - '--umprir e fazer cumprir as d~mais exigências constantes na 
legislaç ào referente l matfri"-

SEÇÃOVl 
DEPART.'\..\1E.Nf0 DE CRIMINALÍSTICA 

Art. 21 - Ao Depanamento de Crirninalíst.ica compete re:ilizac exames 
penaais que tenham por objetivo a busca, recolhimento e interpretação de indíáos 
materiais rtlativos a crimes c contravenç~. proceder avaliação e arbitramento, executado, 
exames referentes as áreas de Quúnica, Bioquímica. Engenharia, Físico-Química e demais 
áreas do conhe.:imento cienúfico. 

Art. 22 - Ao Grupo de Ativi.hdes de Perícia de Crime contra a Vida e 
Patrimônio compete: 

I · r~al•z.u- exame penei..! em local de morte \1olenu ou onde tenha 
ocvrrido 'iol~nci.t de qu.!l<Ju~r narureza: em 'eiculo aung.do pu r projétil de .u-ma de fogo; 
dt reprodu~·.io Slffiuhd• de inir.ç.io penal. ob>en ad• a preferênaa pelos mesmos pentos 
que ex.u-run.u-em o lo.:.U: em local de mcêndio. de funo, de dano e em veículo envolvido em 
cnme contra o patrunóruo: 

li - preser•ar, •condicionar em recipiente, etiquetar e identificar o 
vestígio recolhido em local de infuçio penal e, quando for o caso, enc:IITI!nhá-lo logo após 
o plmtào, ao profi.sion.U competente para o ex.une; 

lll - acompanh;u a necropsia no Deparu.memo de Medicina Legal, 
qumdo o Je,•antmJento do local se relacionar a homiódio; 

rv - recolher ao lnstiruto as vestes de cadá li C, OCO!ssárias à real.iz.ação 
de exm1e complementar, quando o lev.mtamemo do local se relacionar a homiódio; 

V · consignar nos suportes de impressões ou marcas, que se destinam 
a futuros confrontos, o número e local da ocorrência, local exato de onde foram colhidos, 
data e nome do perito; 

V1 - comparecer a locais indicados pela ilutoridade policial, com vista a 

coleta de elementos destinados à elaboração de laudos periá~s; 

VII - realiz.u- exame de avaliação mer.:eológica; 

de azar; 
VIII - re:ilizac exame pericial em apetrechos usados na prática de jogo 

IX - manter, se for o caso, em ordem cronológica, o livro de entrada 
de ofícios, inquéritos policiais, processos sumários e administrativos, ou de qualquer outro 
materul recebido para exame; 

X - manter o registn:J de rodas as ocorrênci~~wliciradas, em relatórios; 

XI - re:ilizac reprodução simulada de crimes .:onrra a vida. 
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Art. 23 - Ao Grupo de Atividades de Pericia Especi;m compete: 

I - executar os serviços de fotografia e microfotografia especializada 
destinados à ilustração de dados; 

11 - manter em funcionamento o laboratório de r~vebção e cópia, o · 
estúdio fotográfico e o gabinete para fotografia de vestÍgio; 

I Il - manter ca<hstro arualiz2do de filmes oper.ldos, organizados por 

Art.. 26 - Ao Grupo de Atividades de Clínica Médico-Legal conipete: 

I - realiz.ar exames de lesão corporal, complementar, verificação ·de 
idade, embriaguez, verificação de paternidade e toxicológico; 

li - proceder exames de conjunção carrul., estupro, verificação de 
gravidez, contágio venéreo, abortamento e ato libidinoso; 

setor e em ordem cronológica; · médicos legi~; 
III - proceder exames radiológicos para elucidação de diagnóstico dos 

específico; 
IV - controlar os tilmes distribwdos às ~pes, através de mapa IV - proceder exames relacionados com psiquiatria forense, 

odontologia-legal, ant:opologia forense e infommística. . 

V - rcaliz.ar exames documentoscÓp1cos em material gráfico 
manuscrito, datilografado ou impresso, bem como, em selos, papel-moeda. papéis de 
crédito. moedas met.ílicas'e material de informática; 

VI · realizar perícias relatins à contabilidade pública, empresarial ou 
bancária, ,·isando a caracterização de fraude em escritas contábeis e lançamentos correlatos: 

VII - observar o prazo de pe1manência de autos de ;nquéritos 
policiais, processos criminais ou administrativos remetidos ao Departamento; 

VIII - solicitar à a•noridade policial, através da dtr~ão do 
Departamento a apresenução de U\TOS e demais documentos nece,sários à realização de 
perícia; 

IX - realiz.ar exames e confrontos balísticos, de ma.·ca de ferramenta e 
utenstlios; 

X - realiz.ar exames em arma de iogo e munições; 

XI - realiz.ar exame de corpo de delito não especificamente definido os 
incisos anteriores; 

XII - manter, organizado, arquivo de projéteis de arma de fogo, com 
\ista a confrontos com padrões relacionados com investigações que estejam sendo 
realizadas; 

XIII - etiquetar, identificar e arquivar as cápsulas, fragmentos e 
proJeteis de arma de fogo encaminhados pela autoridade policial e pelo Departamento de 
Medicina Legal ou recolhidos por peritos em loc.ais de infrações, até que sejam as armas 
suspeitas, encaminhadas para exames correspondentes; 

XIV - relacionar-se com os demais Órgãos policiais, visando a troca 
de informações, auxiliando-os e deles recebendo zuxílio nas tarefas que estejam realizando; . 

XV - manter em ordem cronológica, livro de registro de entrada de 
ofícios, inquérito policiais, processos sumários e administrativos, ou de qualquer outro 
material recebido para exame; 

XVI - realiz.ar exames referente a área de fonética forense. 

Art.. 24 - Ao Grupo de Atividades de Pericia de T r.ífego compete: 

I - realiz.ar exame pericial em local de ocorrência de delito, decorrente 
de acidenu de tráfego; 

11 - realíur exame pericial, em local ou em veículo, visando a 
Clll'acterização de infração penal; 

III - prestar assistência técnica à r2dio patrulha de trânsito da polícia 
militar, polícia rodoViária federal, autoridade policial e ao DETRAN, relativamente aos 
levantamentos periciais, em acidentesAe tráfego, inclusive, interpretar às respectivas fichas; 

I 
IV - conferir e inspecionar o material a ser utili.udo. pro•idenciándo, 

quando necessário a su.1 reposição; 

V - eferuar o levantamento do local, mesmo quando o isolamento ~ 
preservação tenh.un sido prejudicados, devendo, em tais circunstâncias, registrar come 
encontrado; 

VI -· comunicar, imediatamente, à direção do Depanamemo, os 
eventos fora da rotina e aqueles de maior gravidade ou repercussão; 

VII - manter sigilo sobre o resultado do trabalho realizado; 

VIII - registrar em relatório, a ocorrência relativa ao levantamento 
pericial, em ordem cronológica, fazendo constar dados relativos ao local; 

IX - responsabilizar-se pelo material uti.l.iz3do no plantão, adotando as 
~ medidas necessárias quanto à segurança do mesmo; · 

X · realiz.ar reprodução simulada referente a acideay.de trânsito; 

XI - manter em ordem cronológica livros de registro de entrada de 
documentos oficiais,referentcs a acidente de tráfego; 

\. 
XII - acompanhar a necropsia no Departamento de Medicina Legal, 

quando o levantamento de local se relacionar a acidente de tráfego com vítim.a fatal . 

SEÇÃO VII 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL 

Art.. ~ - Ao Dep.utamento de Medicina Legal compete realizar exames 
periciais de corpo de delito no vivo e no morto. 

Art.. 27 - Ao Grupo de Atividades de T anatologia compete: 

I - verificação da "causa mortis", de morre violenu ou suspei4, da 
data, de hora provável da morte, através de exame realizado em cadáver dW':IIIte o exa•ne 

I ' ' "" , nccroscop1co ou apos a exumaçao; 

11 · proceder a recomposição do cad.iver quando necessário, a fun de 
ser le\'Jdo à sepulrura com respeito e dignidade: 

I Il - receber os corpos acompmhados d.l.S respectivas requisições, 
pro,idenciando rudo o que for relativo à identificação. reconhecimento, qualificação, 
vestuário e pencnce e liberação do cadáver, .além de prestar informações ao público pm o 
de,·ido resguardo do sigilo pericial; ' 

IV - proceder à remoção do cadáver do local de morte violePta e das 
unidades hospitalares; · 

V - proceder à coleta, durante o exame r.ecroscópico, de fragmentos e 
projéteis de arma de fogo, ou quaisquer outro objeto e enviar ao Departamento de 
Criminálística e Laboratório, devidamente etiquetado e identificado. · 

· SEÇÃO VIII , _ 
DEPARTAMENfO DE IDENTIFICAÇAO 

Art.. . 28 - Ao Departamentv de·_:, !,~ntificação compete realizar · atividades 
técnico-ciemífic.tS, concernentes à identificação civil e criminal de brasileiros e estrangeiros 
naturalizados, atra~és do processo datiloscópico e pe.squisa no can:tpo da pap~oscopia,. 

Art. 19 - Ao Grupo de Atividades de Identificação Civil e . Péricia . 
· Papiloscópica compete: 

. I - operacionalizar as identificações civis de t~o o Estado; 

II .- expedir Carteira de identidade e através do processo datiloscópico; 

!li - proceder a identificação necrodariloscópica; 

IV - proceder ~ pesquisa em pronru:í.rios civis; 

V - expedir Carteira policial; 

VI - proc.xler a feitura do retrno falado; 

VII -Classificar, centralizar e arquivar as individuais datiloscópicas, 

· VIII - no arquivo monodactilar, para efeito de pesquisa; 

XIX - proceder a pesquisa decadacti.lar em documentos, tanto de 
natureza civil CQmO criminal; 

X - identificar suspeitos de infrações penais; 

XI- proceder a identificação de.cadáveres, a fim de compor o arquivo 
necrocbtiloscópico para efeito de arquivamento; · 

XI - proceder exames papiloscópicos em locais de crin1e, instrumentos 
e outros objetos, solicitados pelo peritos oficiais, 

I 
XII - realiur estudos e pesquisas com \Ütas ao desenvohimemo de 

tecnologias no c.unpos da datiloscopia. 

Xlll - proceder . a classificação e subclassificação de indi"iduais 
d•tiloscópicas para efeito de arqui,·amento. 

Art. 30 - Ao Grupo de Ati,idade de Id~~ficação Criminal compete: 

I- re:a.la.:..r as identificações criminais de todo o En~do; 

11 - fornecer atestado de antecedentes; 

III - atender pedidos de fo lha de antecedentes criminais e pedidos de 
informação solicitados por autoridades policiais e judiciais; 

IV - manter inkrcimbio com o Sistema Nacional de Identificação 
Criminal e Orgmi.zação congêneres, visando assegurar a cemralização de dados das pessoas 
identificadas para fins criminais no país; 

V - expedir declaração de antecedentes e informações pessoais, 
quando soüciudai~~~ 

Art.. 31 - Ao Gtupo de Atividades de Proc.:.;samenw e Arquivo compete: 

I - arquivar os prontuários civis e criminais e zelar pela conserv~o, 
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guarda e destinos dos mesmos; 

11 • prestar informações sobre existência de pronruários, a fim de 
instruir pedidos de consultas; 

IJI · preparar ser\iços de cadastros e informação, organizando o 
arquivo de ficha onomástica; 

11 - organizar e manter atualiz.tdo o cadastro de pessoal, .!egistrando a 
documentação funcional referente à nomeação, exoneração, afastamento e outros :atOS 

administrativos; 

lll . organi=-, contraiu e expedir informações sobre frequência de 
servidores lotados na POLITEC; 

rv -coletar e fornecer, em nívd setorial, as informações n~as à 
composição das esmísticas estaduais do sistema; rv . proceder, :atr.ovés de seções infonnatiudas, o cadastr.>mento e 

fornecimento atr.ovés de computação de cédula de identidade civil; 
V . elabor.or atos de concessão de diárias para os servidores 

V - coletar dados com base nos documentos apresentados no acervo 1 autoriz.a~os a viaju a ser'viço; 
de cadastro; 

decadaccilar. 

VI - proceder a núcrofdmagem de pronruários civis e crimin:lis; 

VII - pesquisar e arquivar as individuais datiloscópic.u no uquivo ' 

SEÇÃO IX 
LABORATÓRIO 

Art. 32 - Ao Laboruório compete: 

I - realizar :através da Patologia. exam9 histopatológicos e anátomo
patológico em peças procedentes do Grupo de Atividades de T anatologia e da Oinica 
Médico-~al; .A-

li · realiz..u- exames técrucos e de boologta torense. pro.:e-d',-rtna«> 
b•aeriológica e de maten.Ús orgÂrucos. de tod.l espécie; 

111 · realiz.u- exames residuogr.íficos; 

IV - realiz;t> .m.ílose quimic~ mineral ou org.ino.:.o.. especoal ou apLcada 
bem como determinação físic.:.1. booquimica e fumaco!ógica em matenal utilÍLldo na pr.itKa 
de infração penal; 

V · realizar exame pericialr para verific•ç.io de adulteraç.io de 
nwner.oções, m;orcas e símbolos em arm.s, ,-eiculoslou qu.!quer objeto; 

VI • realizar ex.me para constatação d. naturez:a de substânaas 
entorpecentes ou que determinem dependência fí sica ou psíquica; 

VII · colher e catalogu/ .unostr.s de subst.inci<~S, com \lsta 

realização de exames; 

VIII · realizar, de inledi.uo, o ex.me de narureu quínúca cu1o 
resultado possa sofrer alterações em função do tempo; 

IX · observu a seqüência priorit.irla dos exames realiz.tdos, de f_,nna a 
noio prejudicar os subsequentes, e registr.or em ordem cronológic.o.. através de rebtório 
diário, com o devido resguardo do sigilo periaal; 

X · elabor.or e enútir as constatações e os laudos correspondentes; 

XI • etiquet:ar, identificar e arquivar todos os materiais submetidos à 
exame e proader a devolução ao setor competente; 

XII · colem e proceder exames no material para paternidade - ABO. 

_ SEÇÀOX 
DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIIVO 

Art. 33 - À Divisão de Apoio Administrativo compete: 

I · programar, coordenar, supervisionar e controlar a execução das 
atividades pertinentes a Pessoal, Orçamento e Finanças, Contabilidade, Material e 
Patrimônio, T r.onsportes, Serviços Ger:lis e Comunicações Adnúni.stracivas; 

n . movimentar a coou bancária juntamente com o Dimor-
Presidente; 

VI - elaborar e encaminhar expediente necessário à conussão de 
direitos t vantagens do servidor, t:lÍs como: férias, licenças. salário-família, quin~ 
aposentadoria e outros; 

VII - preparar boletins de alteração de cadastro, solicitar indicação de 
códigos de alterações da tabela de salários e gratificações, criar rubricas para pagamentos 
diversos e inclusão de nomes de bancos c agências não cadastrados; 

VIII - fornecer subsídios na área de pessoal, à instância superior para 
o planejamento de ações; 

IX - controlar o processo de lotação e movimentação de servidores; 

X · elaborar os atos referentes à viagem, oonússões de sindicância, 
inquéritos adnúnislracivos c outros da mesma natureza; 

XI - elabor.or a folha de pagamento referente aos coiiUa!OS 
.dministr.otivos, cargos conússionados e de pessoal conve.'liado. 

Art. 35 - Ao Grupo de Atividades de Tesouraria e Contabilidade compete: 

I • contabilizar e controlar a incorporação e b:lixa de m:aterial 
permanente; 

11 · exercer o controle contábil dos créditos de terceiros incluídos no 
passivo fina~~ceiro do balanço patrimonial; 

111 - proceder o registro contábil dos valores imobilizados; 

IV · elabor.or os balancetes mensais orçamentários, financeiros, 
patrimoniais, bem como, o balanço orçamentário, patrimoni.J e financeiro no f mal de cada 
exerácio; 

V · analisar e opinar sobre processos de pagamento em fase de 
liquidação e prestação de conta de suprimentos de fundos; 

VI · elaborar o controle de enússio de Naus de Empenho ordinário, 
estinlativo e global; 

VII · proceder a conciliação das contas bancirias dos recursos 
orçament.írios e extra-orçan1entários; 

Vlll • executar a classificação contábil de documentos acravés do 
Plano de Contas; 

e de urceiros. 
IX · executu prestação de comas de recursos provenientes do Estado 

X · executar ari>idades referente.< a pagamentos e recebimentos em 
nome da Autarquia; 

XI · efetuar depósito e saque de nwnerá."Ío em nome da Autarquia; 

XII - enutir guias de recolhinlemo decornme da devolução de 
recursos de suprimentos de Fundos, Convênios e .outros; 

XIII · receber documentos bancários relativos à movimentação de 
recursos ftnancetros; 

xrv · controlar diariamente os saldos das contas bancárias; 
III · executar as despesas de pequeno alStO, por intermédio de 

suprimento de fundos e a contrataçio e acompanhamento de serviço, no caso de dispensa 
de licibçio. s.ques bancários; 

XV · ~nútir cheques, ordens de pagamento e outros documentos de 

rv · prestar assessor.omento ao Diretor-Presidente nas atividades 
relativas a~ gerenci.mento das ações da Adnúni.stração Pública Estadual;~ 
I . 

. . V · m~mer a sistemátio de ~omunícaç.io permanente com os órgios e 
entidades publicas cstaduaJs, no que conceme as ~ções desenvohidas na$ áreas de sua 
competência; 

técnico; 
VI • efetuar uúlise de processos e outros documentos e emitir parecer 

YII · realizar estudos e definir procedimentos de apoio administrativo 
nccessirios à Adm.i.ni.!u-oção Píoblica EStadual. 

Art. 34 · Ao Grupo de Atividades de Pessoal compete: 

I · provmw-, coordenar, controlar e executar as atividades relativas a 
~. lotação, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento de 
recursos hwnanos, controle funcional e pagamento de pessoal; 

XVI- ular pela guarda e tr.>nspone de v.Jores em espécie ou cheque; 

XVII ·conferir a documenuçoio encaminhada para pagamento; 

XVIII • proceder o arqui' amemo dos processos pagos, bem como os 
pendentes de p•gamento; 

XIX · prestar informações sobre o pagamento ls unidades e setores 
do órg.o. •os Íomecedores, quando solim•do. 

Art. 36 · :\o Grupo de :\ti, idades de M.nenal e Patnmônio compete: 

I · procede~ a •qwsoção de material de conswnc> e permanente 
nccess.irlos à Autarguo.o.. com bJse nos projetos e ati,idades programadas: 

If·_ org.uuur. controlar e estabelecer os ní,·et> de estoque de m:uerial 
de consumo, para o controle do processo de ressuprimento; 

111 • controlar o uso, efetuar a manutenção, a conserv.lçào e a gu:arda 
dos bens parrimoni:lis; 
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IV · propor recolhimento de materiais obsoletos e inservíveis; 

V · manter arualizadc o acervo de bens patrimoniais móveis e imovéis, 
verificando através do processo de .tombamento, cadastrando c registrando em mapas de 
inventário do Sistema; 

VI · executar o controle contábil da variação patrimorúal em mapas, 
consolidando-o a cada final de me;; 

VIII · coletar e fornecer em nivel setorial, as infonna.ções necessárias 
a composiç1io das características estaduais do Sistema; 

Art. 37 · Ao Grupo de Atividades de Transportes e Atividades Gerais 
compete: 

I .- controlar e disciplinar o uso de veículos a serviço da POLITEC, 
bem como os das prestadoras de serviços; 

11 · manter o registro funcional dos co~dutores dos v~ículos oficiais; 

Ill · propcr a manutenção dos veículos oficiais, bem como, 
providenciar a aquisição de peças e acessórios, quando necessário; 

IV · promover a execução dos serviços referentes à legalização, 
registrp, manutenção, conservação, movimentação e guarda dos veículos. 

V · efetuar e fiscalizar as manutenção do prédio e suas instalações da 
POLITEC; 

VI • coordenar e supervisionar a5 atividades de zeladoria, vigilância e 
copa; 

VII • coletar e fornecer em nível setorial, as informações necessárias a 
composição das características eStaduais do Sistema; 

Art. 38 ·Ao Grupo de Atividades de Comunicação J'.dministrativa compete: 

I · executar as atividades de emissão, recebimento, protocolo, registro, 
controle de tramitação de documentos e publicações; , '1 

11 - recolher, seiecionar, classillcJI e proceder a guJIC!a de 
documentos, notad.unentt' daqueles qut requerem especial conservação. em r~zào de sua 

1 
importância e natureza histórica, no âmbito da POLITEC; 

111 - atender i solicitação quanto a requisição c desarquiv,uncnto dt 
documentos para pesquisas, bem como, propor e realizar a desativ aç.io de documentos 
inserví,·eis à POLITEC, mccliante anilise efetuada por corrússão constituída; 

IV . manter a Central de Rádio em perfeito fu ncionamento, 
objetivando atender à POLITEC; 

V - manter a conservação e manuten~ão da Cemral de Rádio. 

CAPÍTULO VIII 
ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 

SEÇAO! 
DIRETOR-PRESIDENTE 

Art. 39 - Constitue~ atribuições básicas do Diretor-Presidente : 

I - coordenar a Política de Perícias Criminais, Médico-Legais e de 
Identificação Civil e Criminal; 

II -planejar, controlar e executar as atividades da POLITEC; 

II1 ·presidir o Conselho Diretor da POLITEC; 

IV - submeter à homolopção do Conselbo Diretor os acordos, os 
convênios e os contratos de prest2ção de serviços na área de gerenciamento de projetos 
com consultoria e IOClção de equipamentos; de veículos e de mão-de-obra destinados ao 
funcionamento da POLrrEC; 

V • cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias da POLITEC, as 
deliberações e recomençlações do Conselho Diretor, a legislaç.ão e nonnas regulamentares a 
que a Polícia T écrúco-Cienclfica estiver subordinada; 

VI • representar ~ POLITEC ativa e passivamente, podendo constituir 
para tanto; procuradores da d:íusula "Ad-Judicia"; 

VII . assi.n.v contntos. :tcordos e convé.nios.; 

VIII • movimentar os recursos financeiros da POUTEC, assinando 
os documentos pertinentes, em conjunto com o Chefe da Divisão d~ Apoio Administrativo; 

IX • providenciar a liberação dos recurros, a título de adiantamento 
ao Chefe da Divisão .de Apoio Administrativo, Chefias de Unidades Opencionais e outtos, 
de acordo com a legislaç2o que rege a espécie; 

X • propor ao Conselho Diretor o Plano de Cargos e Salários e suas 
eventuais alterações; 

XII - solicitar servidÕres públicos federais e estaduais da 
Administração Diretz ou Indireta do Estado do Amapá para prestar serviços à POLITEC; 

XIII · apresentar anualmente ao Conselho Diretor, o rdarório geral 
das atividades da POLITEC, acompanhando as demonstrações financeiras e demais 
informações exigidas por lei; 

XIV - homologar as licitações da POL(fEC; 

XVI · rdceber e, delegar competêpcias, estabelecendo instruções e 
nom1as de serviçbs no ~bito do Instituto; 

XVI · submeter ao Conselho Diretor as propostas de alienação, 
cessão, hipoteca e permuta e bens e a garantia, na forma legalmente pennitida, bem como, 
assinar documentos pertinentes; · 

XVII - submeter, ern cada exercício, o balanço pauimorúal da 
POL!TEC à '!Provação do Conselho Diretor; 

XVIII · elaborar e submeter à apreciação do Conselho Diretor o 
orçamento a:mal; 

IX - propor ao Conselho Diret~r os critérios rd:o.rivos à política de 
desenvolvimento de recursos hwnanos; 

XX • submeter ao Conselho Diretor as propostas que versam sobre as 
alterações organizacionais e administr.1tivas, de que tratam o Estatuto, submetendo-as, 
posteriormente, à apreciação do Governador do Estado. 

XXI - deliberar sobre qualquer assumo de interesse da POLITEC e 
sobre os casos orrússos, respeitadas as competências do Conselho Diretor. 

SEç.:\011 
CHEFE DE GABINETE 

Art. 40 -Constituem at1ibuições básicas do Chefe de Gabinete: 

I - assistir ao titular da pasta no desempenho de suas atribuições; 

11 - distribuir, orientar, redigir e controlar os trabalhos do Gabinete; 

111 - receber, redigir, expedir e controlar a correspondência oficial do 
Diretor-Presidente; 

IV . despachar com o Diretor-Presidente os assuntos que dependem 
de decisão superior; {\ 

V - compor a p~uta de despacho do Diretor-Presidente, 
acompanhando-~ ..:om precislo; 

VI · preparar a a~enàa ào Diretor-Presidente; 

VIl · atender aos interessados que prOC\Jram o Gabinete; 

VIII · ze!Jr pela manutenção, uso e guarda do material de expediente 
e dos bens patrimoniais do Gabinete. 

SEÇAO lli 
ASSESSOR jURÍDICO 

Art. 41 ·· Constituem atribuições básicas do Assessor Jurídico: 

I · realizar estudos quanto à adoção de medida de natureza jurídico
adrrúniStrativa em de.:orrência de legislação ou de jurisprudência form~.da, no âmbito da 
POLffEC; 

li · representar i POLITEC ante o Poder Judiciário; 

lii · promover ação ou defesa judicial com o objetivo de resguardar 
os interesses da POLITEC; 

IV · sistematizar a elaboração de normas jurídicas para projetos de lei, 
decretos, rego.1lamentos, atos, convênios e acordos; 

V · pesquis•.r, organizar e manter atualizado ementário de Legislação 
Federal, Estadual e Municipal de interesse da POL!TEC; 

VI · errútir pareceres técrúcos e prestar as devidas informações 
relacionados a assuntos de natureza jurídica; 

VII - esmdar c propor • revJ$00 de projetos de !ti, decretos, 
regulamentos, regimentos e demais atos relacionados com a POLITEC; 

VIII · coordenar a elaboração de minutas de Contratos, Convênios e 
Acordos; 

IX · analisar o aspecto jurídico legal nos pareceres administrativos dos 
servidores no que unge aos direitos, deveres vanragens e prerrogativas; 

X · articular com os demais Ó~os integrantes da administração 
pública, objetivando a unifonnidade da orientação jurídica da POLITEC; 

Xl · diligenciar sobre assuntos de natureza jurídica que lbe for= 
XI · administnr o pessoal, com lotaç.io e exercício n?. POLITEC e do submetidos; 

ex-1 erritório Federal do Amapá, à disposição do Estado. eventualmente designado para 
exercício na Polícia Técnico-Cienúfica; XII - observar fic~ente o contido dos parágrafos 1°, l' e 3°, do art. 

... 
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29 da La Complementar n° 0006/94. 

SEÇAOIY 
DIRETOR DE DEP.-\RT.-\ME.,TO 

Art. 42 . Constituem atribuoç~s basic.s do DLTe:or de Depm.lln! m-. 

I . presur .sses;o•=ento ao Diretor·Pres1dente n~s atoq,:!Jde> 
rdativas ao gerenci.llnento das a~s da Adnurustraç.io Púbiia Estadu..l: 

• li . propor polític:as e diretrizes '~sando a efetl•.,d.ade das aç~s 
inemnes ao desenvol~ento da programação das ati,idades d.s áre.s de sua competénm; 

III - coordenar, acompanhar, controlar e avahar .s aç~s 
desenvolvidas pelas unidades que lhes sio subordinadas; 

IV - supervisionar a execução das políuc.s e diretnze; oneremes j 

Administração Pública Estadual; 

V - convocar e presidir ~euni~s. com os Chefes e Re>pl>niJ' et> por 
Grupos de Auvidades que lhes são subordinados; ' 

VI . manter uma Sistemática de cornurucaçjo pe:mansnte •(•m 0> 

órgãos e enudades públicas estaduais, no que COr>Cerne :.S JÇ~S desen\OJ\1d.a> na:. ,ireas de 
sua competência; 

VII - efetuar máüse de processos e OlJLros documentos e emrur 
parear técnico; 

VIII · re.iliz.ar esrudos e defirur procedtmento> de apo1o 
adminisuativo necessúios à Administração Pública Estadual; 

IX - zelar pela ma..,\Lenção, uso t guarda do mater:.J de expe<Leme e 
dos bens patrimoniais do Depattamento. 

X · ao diretor do Departamento de Jdenuficaçào Civtl e Cnmm.J, 
assinar as carteiras de identidade civil e folhas de antecedentes; 

XI - aos diretores dos Departamentos de ),,ledoetna ~al e 
Criminalíscica, homologar os laudos das auvidldes das respectivas áreas de suas 
competências. 

SEÇÃO V 
OIEFE E RESPONSÁVEL POR GRLJPO DE A T!VIDADE 

Art. 43 - Consciruem atnbui~ básicas dos Chefes e Respon>ivel por 
Gn1p0 de Atividades: 

I - usessorar os ruperiores imediatos nos assuntos relaaonados às 
suas atribuições; 

li - coordenar as ati~dades desenvolvidas pela urudade; 

111 . emJUr pMecer e proceder Jesp.t,hos ·.lo, pra<e,so< >ut;,nwtodol a 

sua aprec1aç.io: 

V . z.el.\1' pela manutenção, uso e guarda do mateni;de e\pedltnte dos 
bens patnmoni.lls da urudade. 

CAPÍlULOIX 
DISPOSIÇÓES GERAIS E TRAl'!SITÓRL>\S 

Art. 44 - O Diretor-Pr~deme da POLITEC, será submru1do em seu 
afastamento ou irnpedunemo pelo titular de urna das Diretonas ou Asses;orias a ·seu 
aitério, devendo ser designado por ato do Governador do Estado do An,.p.._ 

Art. 45 -Os ocupantes de cargos corrussionadO$ ser.lo substt'UÍdm. em suas 
falw ou irnpedunentos, por >ervidores internos pela indocação destes ou do Diretor 
Presidente d.t POLITEC e nome:asi9 por eae. 

• .• J 

Art. 46 · No exercício do cargo, o Presiden1e e dem.u1 uruiMes de c.u-gos 
comissionados terão áireitos e vant..gens, deveres e obrigaç~• estipulados em Legnloç.i" 
específica. 

Art. 47 - Os casos omissos neste Estatuto, serão dirimidos pdo Diretor· 
Pmidente, com respaldo do Conselho Superior e, para tal fim, bai~ar:i os atos 

DECRETO ~ 0711 DE 23 DE março DE 1998 

Aprova o Regul~mento da Junta 
Comercial do Es~o do Amapá. 

O Governador do Estado do !Utl2pá, ~do das atrjbwções que lhe são 
conferidas pelo artigo 119, incisos VTII e XXV, da Constituição do tsudo do Amapá e 
tendo em ,;suo que estabelecem os artigos 3° e 49, da Lei n° 0338/97, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica aprovado o Regulamento da Junta Comercial do . Estado 'do 
Amapá, na fomu deste Decreto: 

CAPÍTULO! 
NAlUREZA,SEDE E FORO 

Art. ~ - À Junta Comercial do Estado do Amap.í- JUCAP, com a estrutura 
organizacional redeftnida de acordo com o inciso X1 e suas alíneas, do artigo 40, da Lei n° 
0338, de 16 de ab:-il de 1997, é uma enudade com personalidade jurídoca própria e 
autonomia administn.tiva e financeira, vinculad:! à Coordenadoria Eruàual da Indústria, 
Comércio e Mineração, e tecnicamente subordinada ao Dep:uwnenro Nacional de Registro 
do Comércio - DNRC, com sede em Macapá e jurisdição em todo urritório estadual 

Parágrafo Único - A sigla JUCAP, bem como, a apressio Autarquia, nos 
termos deste Regulamento, se eqüiva!em à denominação da Entidade 

r . .>J'Íl"~ 1.0 11 
CC'\~IPETE:\CL-\ 

.\rt. 3° - A Jur.u Comer,,al do Estado do Amapá JUCAP compete 
admono-.tr.l! e "'''-ut.tr rog1stro> publ1,os de omwe;as merc.lllas e "'"1dades afins no .imboto 
da .orcun;cro.;jo temtono.l. dentre elas: · 

executM os sen1ços de registros de empresas mercanus, neles 
compreendJdos: 

a) o arquivamento dos atos relativos à consciruição, Jteração, 
d1ssoluç.io e extinçàc. de empres.s merC.lllttS, de coope~aU\'as, das declarações de micro
empresa e empresa de pequeno porte, bem ~omo, dos ~tos relativos a consórcios e grupos 
de 'ocieJades de que trata a l~i de sociedades por ações; 

b) o Mquivlffiento do~ atos concernentes a sociedades mercantis 
estrangerras autcnudas ~ funaonar no P:us; 

c) o MqwvMnento de atos ou documentos que, por determinação 
legal. ><la atnl-uido ao registro púb!1co de emprPsas tnercanus e ati~dades afms e daqueles 
que pmsa(,,onteres>ar ao empresário ou à• empresas me-cóllltlS; 

d) .1 autenucaçio dm tnstrumtntos de escriruraçlo das empresas 
mercólllm regm~ad.s e dos agentes auxiliares do .:oméroo, nos termos de lei própria; 

e} a errussio de cert1dôe; dos documentos arquivados. 

11 · elaborar a tabela de po eços de seus serviços, observados cs atos 
espeoficados em InStrução normativa do Depart.llnento Nacion.U de Registro do Comércio 
- DI'.'RC, 

!JJ - processar, em relação aos agentts auxiliares do comércio: 

a) a habilitação, nomeação, matrícula e cancelamento dos 
tradutores púbLcos e intérpretes comerciais; 

b) a matrícula e cmreiMnento de leiloeiros, trapicheiros e 
administradores de :umazéns·gerais. 

IV - expedir carteiras de exerdao profissional para agentes auxiliares 
do comércio, titulM de firma mercantil tndoVldual e parl administradores de sociedades 
mercanus e cooperativas, registradas no Registro Púbtico de Empresas Mercantis e 
AtiVld.tdes Afins, conforme instrução normauva do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio · DNRC; 

V - proceder ao assenumento dos usos e pr.íricas mercantis; 

VI - prestar ao Departamento Nacional de Registro de Comércio -
DNRC, as onformações necessárias: 

a) à organização, formação e atualização do Cadastro Nacional 
das Empresas Mercantis em funcionamento no País; 

b) à realiução de estudos para o aperfciço.unento dos serviços de 
registro público de empresas mercantis e atividades afins; 

c) ao acompanhamento e à avaliação da execução dos serviços de 
registro públicm de empresas .mercantiS e atividades afinsC1 

administr:u:ivos necessários. proced1Jo~ 
d) a cataloglçào dos assentamentos de uso e prfucas mercantis 

Art. 48 - Est~ Decreto entra em vigor na d.au de rua de sua publicação, 
revotadas as dosposi~ em contrário. em especial o Decreto n° 1<427, de 30.09.92. 

Macapá, 23 de março de 1998 

vll · organizar, formar, atualizar e audotar, observadas as instf.J~ 
nom'•"' d.S do Dep.uumemo Naoonal de Registro do Comércio - DNRC, 0 Cadastro 
Est•dual de Empresa; :O.lerc.r.ntos • CEE. tntegróllltes do Cadastro !':acional de Empresas 
Mercóllltrs · CNE. 

Parágrafo Único - As co~ncias da jwtta Comercial referentes aos 
agentes •ux1hares do comérao, trap1ches e amuúns-gerats ser:io exercidas com a 
observânaa da ltgJslaçào própria e de instruções normativas do Departamento Nacional de 
Reg1suo do Comércio- DNRC 

CAPínJLom 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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Art. 4°- A estrutura básica e organizacional da JUCAP, compree~de: 

I - DIREÇÃO SUPERIOR 
1. Deliberação Colegiada 

· LI. Plenário 
2. Deliberação Inferior 

2.1. Turmas 
3. Deliberação Singular 

3.1. Presidência 

ll UNipADE DE FISCALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO 
]URIDICO 

4. Procuradoria Regional 

Ili - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO 
5. Gabinete 
6. Assessoria Técnica 

IV- UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁ TIC..A 
7. Secretaria Geral 

7.1. Divisão de Registro Empr~sarial 
7.2. Divisão de Apoio Administrativo 
7.3. Unidade Técnico-Administrativa 
7.4. Unidade de Wormática 

Art. 5° - A Junta Comercial do Estado do Amapá será dirigida pelo 
Presidente; a Procuradoria Regional, o Gabinete, a Assessoria Técnica, a Secretaria Geral, as 
Di·<isões e as Unidades por Chefes e os Grupos de Atividades por Responsáveis, cujas 
funções serão providas na forma da legislação pertinente. 

Art. . 6° - Os ocupantes das funções previstas no artigo anterior, serão 
substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por servidores por eles indicados e 
devidamente designados na forma da legislação específlca(.\ _ 

C.\PITLl.O I\' 
Cm!PETÊNC L\S D.-\S l:""<lD.-\DES 

SEÇÃO I 
PLEN.\RIO 

Art. 7" - O Plenário da ]LJC\P, órgão de deliberação superior, composto do 
Colégio de Voga.is, é constituído de 08 (oito) \"Og.lis e respectivos suplentes, nomeados pelo 
Governador do Estado na forma e competência prevista em lei. 

Art. 8" - O Plen.írio será presidido pelo Presidente àa JUCAP c, em su• falu 
ou impedimento pelo Vice-Presidente e secretariado pelo Secretário-Geral ou por quem 
designado para subs!ituí-lo. 

Parágrafo único - Ocorrendo o impedimento simultâneo do Pn•sideme e 
do Vicc-Presideme, as sessões plenári;cs serão presididas pelo vogal mais idoso. 

Art. 9" - Cada Vogal taá direito a um voto n;;s deliberações. cabendo ao 
Presidente da Junta o voto de qualidade sempre fundamentado, utiliz,mdo-se dele sornein. 
quando houver empate na votação. 

Art. 10- Ao Plená:io compete: 

I - julgar os recursos interpostos das decisões definitivas, singulares-ou 
colegiadas; 

li - deliberar sobre a tabela de preços dos serviços da Junta Comercial, 
submetendo-a, qu-ando for o caso, à autoridade superior; 

' Ill - deliberar sobre o assent;.mento dos usos e práticas mercantis; 

IV - aprovar o Regulamento ou Regimento Interno e suas alterações. 
submetendo-o, quando for o c;.so, à autoridade superior; 

V - decidir sobre matérias de relevância, conforme preVIstO no 
Rcguiamento; 

VI - deliberM, por \ propost.1. do Prcsldcntc. sobre a criação de 
Delegacias; 

Suplente; 
VII - deliberar sobre as proposições de perda de mandato de Vogal ou 

VIII -manifestar-se sobre proposta de alteração do número de Vogais 
e respectivos suplentes; 

IX - exercer as demais atribWções e praticar os .:nos que estiverem 
implícitos em sua competência, ou que vierem a ser atribuidgs pelo Presidente da Junta 
Comercial, em leis ou em outras normas federais ou estaduais. 

SEÇ.~O li 
Thllu\1.-\S 

Art. 11 - As Turmas. Órgãos de deiiberaçào inferia,. são constin,ídas de ~ 
(três) membros e respecti,·os suplentes, excluindo-se da composição o Presidente e o Vice
Presidente da Junta Comercial. 

Alt. 12 -Às Turmas compete: 

I - julgar, originariamente, os pedidos de arquivamento dos atos 
sujeitos ao regime de decisão colegiada; 

li - julgar os pedidos de reconsideração de seus despachos; 

Ill · exercer as demais atribuições que forem fixadas pelo 
RegulameP.to da Junta Comercial. 

SEÇÃO IIl 
PRESIDÊNCIA 

Art. 13 - A Presidência, órgão de deliberação singular, tem a atribuição de 
dirigir e superintender todos os serviços da Junta e velar pelo fiel cumprimento. das normas 
legais e regulamentares. 

SEÇÃO IV 
PROCURADORlA REGIONAL 

I 

Art. 14 • À Pr<X--uradoria Regional, unidade de fiscaliz.ação e assessoramento 
compete fiscalizar e promover o fiel cumprimento das normas legais e executivas. 

SEÇÃO V 
GABINETE 

Art. 15 - Ao Gabinete do Presidente compete: 

I - assistir ao Presidente na apreciação e na tramitação de processos 
de narurez,1 administrativa; 

li - controlar os expedientes de recebimento, tramitação e expedição 
de processos administrativos ~ dos documentos submetidos à apreciação do Presidente; 

Ill -desenvolver as atividades de relações públicas, divulgando interna 
e ex-rernamente as realizações da Autarquia, de modo a proporcionar a integração entre esta 

e a sociedade, recebendo, quando necessário, as partes interessadas; 

IV - prestar apoio administrativo ao Presidente no que compete ao 
desempenho de suas atribuições; 

V - proceder a articulaçã-o entre o Presidente e demais unidades par:t 
informar decisões, ordens e dc~pachos de in,eresse da JUCAPi.Ll.._ 

\1 - di,·ulgar atos, po;-rari.lS. cicculares. ordens de serviços e instruções 
búJdJs pcio Presid<ente; 

VI l - manter org.miz.1do e at ualizado o arquivo de .:orrespondencià 
do G.,t-inete do Presidente; • 

Vlii - articular com os dem>Ís órgãos e emiàadrs do:-~oYCrno, com 
obieti,·o de d inllgar informações de interesse comum; 

IX - acompanha:- as matérias de interesse da ]UCAP divulgadas nos 
meios de comunicação e'""organizar arquivos; · · 

X - desenvolver atividades de atendimento ao público e autoridades. 
encaminhando-as aos setor.es competentes; 

decisão superior. 
XI : despachar .com o Presidente os assuntos que dependem de 

SEÇÃO VI 
ASSESSORL\ TÉCNICA 

.. r' _.__, 
Art. 16 - À Assessoria Técnica compete: 

. I - ~xaminar c ~clatar os processos de registro público de empresas · 
mercantis e ati,idades afins a s<:rem submetidos à sua deliberação; 

11 - elaborar esmdos. emitir pareceres e responder a consultas, em 
matérias do registro público de empresas mercantis e atividades afms; 

Ill - elaborar para , divulgação, súmulas das interpret ações 
predominantes nas Turmas e Plenáric. 

SEÇÃO VII 
SECRETARIA GERAL 

Art. 17 - À Secretaria-Geral compete a execução de todos os atos e 
determinações da Junt a Comercial, tendo a seu cargo também a administração e o 
gerenciamento das atividades da Divisão de Registro Empresarial, Divisão de Apoio 
Adm.inistrativo, Unidade Técnico-Administrativo e Unidade de,lnfmmática. l 

- I 
Art. 18 - :\ Divisão de Re&istro Emp!e "al compete a ~rdenação e 

execução das atividades pertinentes a p rotocolo e info • , registro e autenticação de 
documentos, cadastro e arquivo, autenticaçã:> de livros m tis e fiscaliZação dos agentes 
auxiliares do comércio, apresentando, através de rela 'os, o desenvolvimento das _ 
atividades realizadas. 

Art. 19 -Ao Grupo de Atividades de Protocolo e Informações compete: 

I - receber diretamente dos inter~ssados todos os papéis e 
documentos concernentes ao registro público de empresas mercantis e atividades afms; 

li - proceder ao exame dos papéis e documentos a serem 
protocolados na Jlll}éa ~calcular a taxa a ser paga pelo interessado; 

, IH · p rotocolar , anotar e constitu.ir processo , entregando à parte o 
car..ão do protocolo respectivo; 



Macapã. 23.03.98 DIÁRIO OFICIAL 
Pág.9 

IV . regisuv, em livro • próprio, os documrrnos protocolados e 
mcaminhá-los, mediante guia. à Sec:maria Geral; 

V • pmar todos os etdarecimemos e informações a rapeito do 
· aodamruo dos processos; 

registrados; 

VI - dar vüw DOS processos em diJicêocia; 

VII . ratHuir u segundas vias ~ de papéis e doomrrcos já 

\-1D • prepanr relatório setorUI das atividades desenvolvidas. 

>\rt. 20 - Ao Grupo de Atividades de Registro e Autenticaçio compete: 

I . numerar e sanear ps processos deferidos, auunticando as de:mail 

li . providenciar o apediau de todos os aws ~ ~ da Juola. 
Comercial, referente ao reparo públioo de empresas merca.otis e aividades a6ns, para 
publicação no Diário Oficial do Eaado; 

111 - ter sob ~ e responsabilidade os pr<><:eSSOS devolvidos ou 
julpdos pelas Turmas; 

IV . dahorar os demenros estatísticos, com vaific:ação do movimemo 
total da Junta Comercial, mensal e anualmcute; 

V . manter a ~ e controle das etiquetas com o Número de 
Idenrilicação do Registro de Empresas • NlRE; 

. · VI • preeocber os itens da ficha de Cadastro Nacional (FCN), 
~ ljwn Comercial; 

VII - preparar rdaório set.orial das atividades desenvolvidas. 

Art. 21 • Ao Grupo de Atividades de Cadastro e Arquivos compete : 

I · ralizar a parda e a conservação de todos os documentos de 
.reptro público de empn!SU men:anDs e IIMdades afim; 

. ll · orpoirac e maou:r aualizados, DOS moldes que. forem 
~ pdo Deparumttto Naâon21 de Registro do Comércio, os Úldices, fichário., 
cadastro e prontuários e anotar aos documentos registrados, o que for ordenado em 
~ -

li I . exercer o controle sobre a s.úda de processos e documentos do 
arquivai 

JV . processar e informar os documentos enviados ~Junta Comercial 
para fins de arquivamento, reg;stro, .motaç.io, carJcelarnento e matricula; 

V . expe<L;- cerudões e cópiu de documentos deferidos e atender •o> 
pedidos de busca ou vista; 

VI . preparar relatório setorial das atividades desenvoh1das. 

Art. 22 • Ao Grupo de Atividades de Livros Mercantis compete : 

I . receber, registrar e preparar O> livros sujeitos à autenacaçio, a fim 
de serem encaminhados à Secretaria · Geral; 

li . organiZJt o fich.írio dos livros registrados de modo a se saber, por 
firma, em nome individual ou por sociedade, o número e a narureza; 

IH • devolver os livros autenticados às partes, mediante recibo; 

JV • preparar relatório setorial das ativid.des desenvolvidas. 

Art. 2J • Ao Grupo de Atividades de Fiscais e dcs Agentes Auxiliares do 
Comércio compete: 

I . preparar, instruir e sanear os pedidos de rmoícula e cancdameoto, 
de leiloeiros oficiais, tradutores públicos e intérpretes comerruis, admini.stndores de 
annazéns..gerai e rrapicheiros; 

li · organizar os processos de infração; 

III . prepar-ar as Carteiras de Exeróào Profissional de Comcrci2nte, 
industrial e outros, legalmeote inscritos ou matrirulados na jWJta Comercial e manter o 
ccntrolc de suas expedições; 

IV . prepanr relatório setorial das atividades desenvolvidas.. 

Art. 24 . À Divisão de Apoio Admini.strativo, compete a coordenação e 
a.ecução das ativid.des pertioeotes as áreas de pessoal, finanças e serviços gerais. 

Art. 2S • Ao Grupo de Ativi<bdes de Pessoal CXl<!lpele: 

DI • elaborar o COdrOie de ~dos funáonários; 

IV · elaborar e controlar a escala de férias; 

V • preparar as folhas de pagomemo, diárias e férias, bem como, o 
recolhimento das contribuições decorremes; 

VI . preparar relatório setorial das atividades desenvolvidas. 

Art. 26 • Ao Grupo de Atividades de Contabilidade e Finanças compete : 

I . a.erutar as atividades de acompanlwnemo e controle 
orçamentário e extra-orçamentário, processamento e p:>.g:UDentO de despesas; 

li . controlar e examinar documeotos rdaàvos à receita e despesa do 
órgão; 

extratOs de conta; 
III . fazer o controle diário dos <kpósitos bancários e confe~ 

IV . submeter aos órgãos competentes :as prestaçc?es de contas 
relativu ls despesas da Auta.rquia; 

V . enviar mensalmente ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá e 
à Seaetaria de Estado da Fazenda, os Balancetes contábeis da Junta Comercial; 

VI . preparar relatório setorial das atividades desenvolvidas. 

Vll . elaborar os balancetes mensais orçamentários, financeiros, 
patrimoniais e o balanço orçamentário, patrimonial e financeiro no final de cada exerácio; 

VIU . analisar e opinar sobre processos de pagamento em fase de 
liquidação e prestação de conta de suprimrntos de fundos; 

[X • elaborar o controle de emissão de now de empenho ordinário 
estinutivo e global; 

X . proceder a conciliação das contas bancáriu dos recursos 
orçamentários e extra orçamentários; · 

XI . executar a dusificação contábil de documentos através do Plano 
de Contas; 

XIJ . coletar e fornecer, em nível setorial, :as infonnações necessárias à 
composição das caraa:erisricas estaduais dos SiStemu de Administração Financeira. 

Art. 27 · Ao Grupo de Atividades de Serviços Gerais compete : 

I . efetuar a previs1o e distribuição do material a ser adquirido, com 
bue nos levantamentos. eferuados pdas diversu unidades da. Autarquia; 

n . manter registro funcional dos condutores dos veículos oficiais da 
Junta e controlar e disciplinar o uso dos carros oficiais; a 

I1I . propor a manutençio dos veículos oficiais e providenciar a 
aqUisição de peç.s e acessórios, quar1do necessirio, 

IV . efetuar a marJutenção do prédio da Junta, bem como, coordenar e 
supervisionar as ati,idades de Zeladoria, Vigilància e O>pa; 

V. mant~r atwliz.ado os controles dos bens patrimoniais da Junta; 

VI • preparar relatório setorial das ativi<bdes desenvolvidas. 

Art. 28 . À Unidade Técnico-Administrativa compete: 

I . coordenar, orientar e controlar :as atividades de planej:unento da 
Junta Comercial, através da real.iução de estudos e elaboração de planos, projdos e 
programas; 

li · coordenar e conrolid.r a elaboração da proposta orçamentária do 
Instituto e acompanhar a sua execução; 

III · prestar asse~ramemo técnico às demais unidades na elaboração 
e execução dos planos de atividades; 

IV • coordenar a elaboração de relatórios trimestral e anual das 
atividades desenvolvidas, em conron2.ocia com os períodos estabelecidos pda SEPLAN, e o 
Plano Anual de Trabalho; 

V - diagoosücar a necessidade de treinamento de recursos hWlWlos, 
propondo sua realizaçio. 

Art. 29 • À Unidade de lnform:írica compete: 

( · coordenar a implantação, arompanhar e manter o Sistema de 
lnf ormatizaçio, existente no âmbito da. JUCAP; 

li · articular com o PRODAP, no sentido de assegurar o pleno 
cumpnmcm.o da polltica estadual de infonn.:ítica; 

I • a.ecutar :as atividades de recrutamenlO, seleção e admissão de DI • daborar, em coordenação com o PRODAP, programas e 

n . manter anulizado o cadastro de cada funàonário, dos vogais e 
seus respcaivos Supkores; 

projetos setoriais da JUCAP; 

IV · estudar, planejar e implantar sistemas de automação e 
mecaoização, visando o aperfeiçoamcn1o e a raàooalizaç.io das atividades da JUCAP; 
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v . definir, de acordo a,m as determinações dos orpnismos! . Art. 37. o Plenário dajwu é composto do <:::oqio de v~ Como .. 
:;b:!;'a~ ~::U: == pela JUCAP no cb!nvolvimmro, , ~bentivo superior. · 

· Art. 38 ·O Ple!Wio mmir-ie-á, ~uma vez por.niês, em dia e 
VI · daborar esquam metodológico para pesquisa, bem como hora fixados por resolução própria. · 

procedimentos dirigidos par.t resolução de problemas de qualquer n.rureza do Sistema de 
lnionnacização; ;'":. · Parágnfo Único • Sempre qué. for impedido o dia mart:ado, a sessão 

~-se-á em data posteriormmte designada. fxubda a~- . 
VII - prestar assessoramento na elaboração de manuais de 

procedimemos para Sistemas Administrativos e de assuntos relati,·os ao Sistema de Art. 39 . O Plerúrio reunir-5e-á, atraordinariamente, pgr convocação do 
Inform~tica da JUCAP. Presidente da Junu, ou a requerimento de 213 {dois terços) dos Vogais. r • 

CAPITuLO V 
NOMEAÇÃO E POSSE 

SEÇÃO I 
NOMEAÇÃO 

Art. 30 · Qualquer pessoa poderá representar, fundamentadamente à 
autoridade competente contra a nomeação de Vogal ou Suplente, contr:Uia aos preceitos do 
lei pertinente, dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data da posse. 

Parágrafo Único · Julgada procedente a represenução, será feita nova 
nomeação, obedecendo a critérios legais. 

Art. 31- O mandato de Vogal e respeaivo Suplente será de 4 (quatro) anos, 
canudos da ~ssão de posse do !l}andato, F~mútido apenas uma rcconduç.io. 

§ 1° - Incumbe ao Supleme a substiruição do respectivo Vogal em seus 
impedimentos, licenç.u e quaisquer afastamentos, e, em caso de vaga, até o término do 
mandato. 

§ 1!' • Na hipótese da vaga definitiva de Vogal sem Suplente, será nomeado 
novo Vogal e suplente para complementar o respectivo mandato. 

Art. 32 • O Presidente, o Vice-Presidente, o Procurador Regional, o 
·Assessor Técnico e o Secret:Uio • Geral da Junta serão nomeados, em comissão, pelo 
Governador do Estado, obedecidas as seguintes condições: 

I · O Presidente_ e o Vice-Presidente, serão escoUúdos dentre os 
Vogais; 

11 . O Procurador Regional, será escoUúdo dentre brasileiros de 
notória id~neidade moral, Bacharel em Direito, observando o disposto em lei própria; 

III · O Assessor Técnico, escoUúdo dentre brasileiros de notória 
· idoneidade moral, deverá ser Bacharel :m Direito, Ewnomia, Ciências Contábeis ou 

Admi.-ústração; 

IV - O Secret:Uio - Geral, escoUúdo dentre brasileiros de notória 
idoneidade moral, especializados em Direto Comercial. 

SEÇÃOII 
POSSE 

Art. 33 ·O Presidente da JUIJta e o Vice-Presidente serão empossados pelo 
Governador do Estado. Q._ 

Art. 34 ·Os Vog;tis e respectivos Suplentes. o Chelr da Assessoria T écn.ica, 
o Chefe da Secretaria-Geral e o Procurador Reg1on.u, serão empossados pde> Presidenl,e da 
Junta. 

Art. 35 · Os Vogais e respectivos Suplentes serão nomeados e empossados 
demre brasileiros que satisfaçam as se~intes condições : 

I · estejam em pleno goro dos direims civis e jX>liticos; 

. li · não estejam condenados por crime cuja pena vede o ace:;so J 

cargo, emprego e funç~s públicas, ou por aime d~ prevaricação, falência iraudulen:.a, peita 
ou suborno, peculato, contra a propriedade, a fé pública e a economia popular, , 

UI · sejam, ou tenham sido, por mais de cinco anos, titulares de finna 
mercantil individual, sócios ou adminisuadores de sociedade mercantil, valendo como 
prova pora esse fim, ccrtid:io expedjda pela Junta Come.-ci.!, dispensados desso condição os 
representantes da União e os das classes dos advogados, dos economistas c dos contadores; 

IV - tenham mais de cinco anos de efet ivo ~.xercício da profissão 
~do se tratar de representante das classes dos advogados, dos economistas ou. dos 
contadores; 

V · estej:.m quites com o serviço militar e o serviço eleitoral. 

Art. 36 · São incompatÍveis para a participação no Colégio de Vogais da 
mesma Junta Comercial os parentes consangüíneos ou afins na linha ascendente ou 
descendente, e na colateral, até o segundo grau, bem como, os sócios da mesma sociedade 
mercantil. 

Parágrafo Único • Em caso de incompatibi~dade, serão seguidos, para a 
escolha dos membros, sucessiV2IDente, os aitérios da precedência na· nom~ção, da 
precedência na posse, ou do mais idoso. 

CAPÍll.Jl. O VI 
SESSÕES 

SEÇÃO ! 
PLENÁRIO 

§ 1° · A convocação ex1raordin:Uia do Plen:Uio pelo Presidente, será feita no 
rrurumo com 24 ( vinte e quatro) horas de antecedência, por meio de comunicação pessoal 
ou por comunicação fe~u em sessão anterior. 

§ 2" - Quando a convocação extraordin:Uia for efetuada por 2/3 (dois 
terços) de . \Í'ctais, c requerimento com as respectivas assinaturas deverá ser entregue ao 
Secretário-Geral com antecedência mínima de 48 (quarenta e oi!9L haras da data da · 
realização da sessão, para que este providencie a convocação, óhsén'ádos os prazos e forma 
previstas no parágrafo anterior. 

Art. 40 - As sessões do Plen:Uio serão p:Jblicas, s"'vo as que tem por 
objetivo discutir e julgar ma!krias de natureza estrit:lmente adrninistrariva, quando, então, a 
critério de Presidente ou da maioria dos Vogais, poderão ~r de caráur priV2do. 

Art. 41 • As Sessões do Plen:Uio terão duração, no máximo de 2 (duas) horas 
e 30 (trinu) minutOs, podendo ser prorrogadas a requerimento de qualquer um dos Vogais, 
com aprovação da maioria, destiP.ando-se um~ hora para o expediente e uma hora e uinu 
minutos para ordem do dia. · 

Art. 42 · ·Ao lfUCIO da sessão o Presidente pros:ederá . a verificação d-:
comparecimento e, achando-se presente ~ maioria do~ Vogais, declarará aberta a sessão. 

Art. 43 · Os primeiros 30 (trinta) minutos do ex],ediente serão destinados: 

I · à leitura e votação da Au da sessão anterior; 

11 ·.ao relatório da correspondência e comunicações feitas à Junta; 

docwnentos. 
III · ao exame e despachos de p~ocesso, petições, papéis e 

S 1° · Os 30 ( trinta ) minutos restantes do expediente serão destin:ulos ao 
uso d:< palavra, pelos Vogais previamente inscritos no . livro próprio, para discussão da 
matéria ou questões de ordem administrativas ou que versem sobre registro público de 
empresas mercantis, ou sejam de seu interesse. 

§ 1!' • O tempo descinado a cada Vogal orador no expediente será de 10 
(dez) minutos improrrogáveis. · 

Art. 44 • Esgotado o expediente passar-se-á à ordem do dia, _cuja paut<1 de 
julgamento deverá ser anunciada com a anteçedência mínima de 12 (doze) horas. 

Art. 45 • No julg-amento dos processos em pauta observar-se-ão as seguintes 
normas: 

I · será obedecida a ordem cronológica de protOCi:llo dos processos 
em pauta de julgamentO; · · 

11 · será co~ cedida a palavra ao Vogal rdacor do primeiro processo da 
pauta e as~im ~ucessivamente; 

111 · o Procur~dor Regional poderá interferir, sem direi~o a voto; 
I 

IV - os Vogais proferirão seus vo:os, iniciando o Vogal relator de 
modo fundamentado e prosseguindo os demais Vogais, encerrando o Presidente; 

V - a votação, uma vez iniciada, ultimar-se-á c· não será interrompida 
pela hora regimental do encerramento do ex~ediente; 

VI · as decisões serão tomadas por maioria de votos dos integrantes 
do Colégio de Vogais; 

Vll · tenninada a votação, não poderá haver modificação de voto; 

Vlll · após a proclamação da decisão, não poderá ser feita apreciação 
ou crítiCJ sobre a mesma; 

IX - proferida a decisão, será lanç.ada em Ata a ementa. 

Parágrafo Ú nico - Ser.í per:nltldo ~ sustcrita~o o:-al nos julgamentos, apbs 
o relatório, pela pane interessada ou por procurador devidamente habilitado, por prazo de 
1 O (dez) minutos, desde que previamente requerida. · 

Art. 46 - bs Vogais somente poderão abster-se de vour nos processos em 
que se julgarem cu fo rem declarados impedidos. 

Art. 47 - Poderá o Plenário, entendendo haver necessidade de m:us 
providéncia.s, c OJlVerter o julgamento em diligência. 

Art. 48 - Os processos retirados de pauu de uma sessão terão priorid.de 
para julgamento nas sessões subsequentes. 

. Art. 49 - Poderá qualquer Vogal pedir vista de processo, solicitando, para 
tanto, ao Presidente da Junta. · 

§ .1° · O processo em vista será julgado, obrigatoriamente, na sessão 
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subsequenu. 

§ z> • O pedido de vista formulado por Vogal não impede que os demais 
Vogais profiram os seus votos, desde que se declarem habilitados. 

Art. 50 • A não habilitação para proferir o voto, só cabe oom fundamento 
em razões de ordem técnica, regimental ou jurídica. 

Art. 5 t · Quando se reencetar algum julgamento adiado, os votos já 
proferidos pelos Vogais que não oomparecerem, serão computados. 

Parágrafo Único • No caso deste artigo, não poderá tomar parte no 
julg;unenro, Vogal que não haja assistido ao R.ebtório. 

Art. 52 • Excepcionalmente, poderá ser oonceclida pelo Plenário, wgênàa 
para julgamento de processo que se eooontre em pauta, quando se tratar de matéria 
comprovadamente inadiável, mediante requerimento de três Vogais, com despacho 
favorável do Presidente da Junta. 
I 

Art. 53 • Esgotada a Ordem do Dt.t. o tempo restante, se hou,·er, será 
destinado a pronunCiamentos dos \"og.us. em tempo nunca supenor a etnco ITllnutos, para 
cada um. 

Art. 54 - O vog~ qur esuver iazendo uso da palavra poderá té-IJ 
interrompida somente pelo Presidente. 

Art. 55 - Será perrruudo o >parte, quando o Vogal orador consentir. 

Art. 56 • Não se adlllJnrão apanes à palavra do Presidente e nem debates 
paralelos, durante a exposição ou expLcaçio dos Vogais. 

Art. 57 · O tratamento nas sessões do Plenário será protocolar e na 
linguagem própna, competindo ao PreS!deme fazer cumpnr o protocolo e cancelar os 
pronunciamentos, as palavras ou as expressões imprópnas. 

Art. 58 • O requerimento dos V og;us, sobre qualquer matéria poderá ser 
oral, ou escmo, a cntério do Presidente . 

~\. .. 
Art. 59 - O Vogal que tiver sef\ido de relator de proê".!sso na runna, sef\1rá 

também, nessa quaLdade no Plenário, quando citado processo subtr l sua apreciação. 

Art. 60 - As decisões proferidas pelo Plenário serão rubscntas pelo 
Secretário-Geral, assinadas pelo Presidente e pelo Relator, tenha este stdo ou não voto 
vencido no julgamento. 

Art. 61 · As Aw das sessões do Plenáno serão lavradas pelo Secretário
Geral, ou por funaonário previamente designado por ele. 

SF.ÇÃOIJ 
TURMAS 

Art. 62 ·As Turmas de Vogais, como órgão de deliberação inferior, reunir
se-ão diariamente, em hora fixada, mediante Resoluç-lo do Plenário. 

Art. 6.3 • As Turmas reunir-se-ão, extraordinariamente, em Sessões CUJO 

número não excederá o das ordinárias do mês, quando convo=bs pelo Presidente da 
Junta, pelos respectivos Prestdentes, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer de 
um de seus membros, sempre justificado. 

S t• ·Considera-se motivo jusrificado para a convocação, a falta de quorum 
para a instalação das sessões ordinárias, ou acúmulo de processos nas sessões ordinárias; 

S z> • A convocação extraordinária da Turma será procedida por edital 
afixado junto à sala das sessões oom, pelo menos, doze horas de antecedência, cientes no 
mínimo dois de seus membros e o Secretário-Geral. 

Art. 64 • Ao início das sessões o Presidente procederá a verificação do 
comparecimento e, achando-se presente a maioria dos membros, dedarará aberta a Sessão. 

Art. 65 -Os primeiros trinta minutos da sessão serão destinados: 

I ·a letrura e ,·ot•ç.io d• Ata ameno:: 

11 ·ao re!Jtório d•.s comunic.1ções fettas JS Turmas: 

documentos; 

IV - ao uso da p.U~\T.t pelos membros da T urrna pll'a questões ou 
exposições de maténas de ordem administrativas ou que verse sobre o registro público de 
empresas mercantis ou seja de seu interesse, em tempo nunca superior a cinco minutos. 

Art. 66 -As duas horas resumes das sessões serão destinadas ~decisão dos 
proa:ssos oonstames da pauta de julg.unento, a qual deverá ser ftxada em lugar próprio 
com antecedência nunima de doze ho~. 

Par:!. grafo Único É vedado, nas sessões de Turmas, a •preoaç.io, 
discussão ou julgamento de maténa ou assunto que n:io o;eja atinente aos processos em 
julgamento. 

Art. 67- No JUlgamento dos processo-. obsef\'ar-\e-lo, a. seguinte' norrn.ls: 

I · será obedecida a ordem cronológica de pr(){ocolo dos processos 
em termos de julgamento; 

. II_- será concedida a palavra ao membro relator do primeiro processo 
da pauta e asstm sucesstvamente; 

IIl - o Procurador Regional podm interferir, oralmente, sem direito 
a voto, por da minUtos improrrogáveis, por soliciução do Presidente ou dos membros da 
Twma; 

IV · os membros da T unna, proferirão seus votos iniàando com o 
Vogal relatar, de modo fundamentado, prosseguindo com OUirO membro da rurma, e 
eoc.emmdo o Presidente; 

V. havendo empate no julgamento, o Presidente da Turma proferirá 
O VotO de desempate; 

VI - a votação, wna vez iniàacla, ultimar-se-á e não será interrompida 
pela hora regimental do encerramento do expediente; 

VII • as decisões serão tomadas por maioria de votos, desde que 
tenha presente a maioria dos membros das Turmas, desimpedidos; 

VIII . proferida a decisão, será lançada em Au a emenda. 

Art. 68 . Os membros das Turmas somente poderio abster-se de voc:ar 
naqueles processos em que se julgarem ou forem declarados impedidos. 

Art. 69 - Poderá a Turma, entendendo haver necessidade de mais 
orovidências, converter o julgamento em exigência. 

I 
Art. 70 - Os pedidos Je '-isra serão regulados pelas mesmas ruspostções 

fcxadas para o Plenano. 

Art. 71 -Os processos reurados da pauta de julgamento de um• sessão terão 
pnoridade na sessão segutnte. 

Art. 72 • Excepcionalmente, poderá ser concedida pela Turma, urgência para 
Julgamento de processo que se encontre em pauta e em lermos, quando se lratar de matéria 
comprovadamente trtadiável, mediante despacho favorável do Presidente. 

Art. 73 - Esgotada a pauta de julgamento, se houver tempo restante, será 
desttnado a novas questões de ordem referente ao inciso "IV" do artigo 66 deste 
Regulamento. 

4 

Art. 74 - Proferido o julgamento, serão lançadas na Au as ementaS e as 
demais anotações para os devtdos ftns. 

Art. 75 - As Aw das sessões de T urrnas serão lavradas pelo Secreúno-Ger~ 
ou por fun~o previamente por ele designado. 

Art. 76 · Dos aros e decisões das T urrnas cabe recurso, para o Plenáno, 
interposto pelas panes ou pela Procuradoria Regional. 

CAPÍTIJLO VlJ 
DIREITOS E PENALIDADES DOS VOGAJS 

SEÇÃO! 
REMUNERAÇÃO 

Art. 77 - Os Vogais e respeaivos suplentes, farão jus a wna remuneração em 
forma de "jeroo", pelo comparecimento nas sessões das Turmas e do Plenário. 

Parágrafo Único- Ao suplente que, em rubsriruição de Vogal, no Plenáno 
ou na Turma, funcionar como relaror de processo e, por força de vinculação a este, 
comparecer posteriormente à sessão simultaneamente com o Vogal efettvo, fará jus à 
percepção de "jeron" por compareamemo. 

Art. 78 - A remuneração do Presidente e do Vice-Presidente será fixada 
pelo Governador do Estado do Amapá. 

Art. 79 ·O Presidente daJunu ,o Vice-Presidente e os Vogais não perderão 
a remuneração a que faum jus, quando se ausentarem de suas atividades em virtude de 
férias, doença comprovada ou serviços obrig:n6rio por lei. 

SEÇÃOII 
FERIAS 

Art. 80 • Os Vogais terão an~nte direito de trinta dias conseattivos de 
férias regulamentares, remuneradas com bases nas sessões correspondente ao período de 
férias. (\ ~ 

S 1° • :\s fen•s dos \'og.us serão concedidas de acordo com a escala 
org.uu7.-l<!. anualmente. 

Tumu. 
§ 2" • N.io podem goz.ar fénas. simulwneamente, dois \' ogais da mesm• 

SEÇ~Orn 
PERDA DO MAl'IDA TO 

Art. 81 • O Vogal ou seu suplente perderá o exercício do nuod.uo na forma 
d• lei pertinente e deste Regulamento, nos seguintes casos: 

I · mais de três faltaS consecutivas às sessões do Plenário ou das 
T urrnas, ou doze ~remadas no mesmo ano, sem justo moovo; 

11 - por oonduu inoompauvd com • dignid..de do cargo. 

§ t• A jusuficatJva de f~u deverá ser entregue à junta Gomeraal até • 
pnmeit-d sess.' u plenária ou de rurma segw:ue • su.1 ocorrênç:ía. 

§ 2" N• lupóteo;e do maso I, ~ ~1sta de representação fune.unentada. ou de 
ofícto ~lo Prestdente, o Plenário, se julgar insatisfatórias, por decisão tomada pelo primeiro 
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n~ei:o mtàro·:$;i~rior à metade dos membros prese~tes, ~ ~cativas ou se estas não . 
tiverem sido··::ap!esentadas, :i.SSegurados o contraditório e a ampla defesa, comunicará às ' 
autoridades ou entidades competentes, a perda do mandato. · 

§ 3° Na hipÓ~e do inciso li, à vista de representação fundamentada, ou de 
ofício pelo Presidente, o PleMrio, assegurados o contraditório e a ampla defesa, se julgá-la 
procedente, por decisão tomada pelo primeiro número inteiro superior à metade dos · 
membros do Colégio de Vogais, comunicará às autoridades ou eqtidades competentes a i 
perda do mandato. · : 

§ 4° A deliberação pela perda de mandato 'afasta o Vogal ou suplente do 
exerácio de suas funções, de imediato, com perda da remuneração correspondente, 
tomando-se definitiva a perda do mandato, apÓs a publicação da declaração de vacância no 
Diário Oficial do Estado ou União, conforme o caso. 

SEÇÃO IV 
REPRESENTAÇÃO 

Art. 82 ·_;Qualquer pessoa poderá representar fundamentadamente, ao 
Presidente da Junta contra servidor ou qualquer membro da mesma, pela prática de 
irregularidades no· exerácio de sua respectiva função. 

SEÇÃO V 
SUSPEIÇÃO 

Art. 83 - Os Vogais, a Procuradoria R.."gional ou as partes poderão suscitar, 
mediante' requerimento ao Presidente da Junta, impedimento de Vogal, fazendo-o 
justifica~ente, cabendo aquelª' aut;,ridade decidir "ad referendum" da maioria dos Vogais 
presente. 

Parágrafo Único - Suscitado o impedimento do Presidente da Juma ou da 
Turma, o requerimento será submetido à decisão do· Plenário ou da Turma, conforme o 
caso, que aceitará ou rejeitará por maioria de votos . 

Art. 84 - A suspeição é legítima se fundada em: 

I - particular interesse na decisão ~o processo; 

11 - parimte;c~, consangüíneo ou afim, com alguma das partes ou 
algum dos Procuradores, até terceiro grau; 

III .. amizade íntima ou inimizade capital com qualquer das partes; 

IV - ser o Vogal, ou qualquer de seus consanguíneos ou afins, até 
terceiro grau, interessado direto em transação em que haja intervido, ou esteja para intervir 
alguma das partes. 

CAPÍllJLO VIII 
HORÁRIO, PATRIMÔNIO E RECURSOS, GESTÃO 

ECONÔMICO- FINANCEIRA E PESSOAL 

SE~OI 
HORÁRIO 

Art 85 - A Junta Comercial funcionará, diariamente, exceto aos sábados e 
domingos, em horário e forma estabelecida em resolução própria. 

Parágrafo Único - O Presidente da Junta, tendo em vista a conveniência e 
necessidade dos serviços e por proposta do Secretário-Geral, poderá determinar horários 
especiais de trabalho. · 

SEÇÃO H 
PATRIMÔNIO E RECURSOS 

Art. 86 -Constituem patrimônio da JUCAP: 

I - os bens originários de transferência do Governo do Estado do 
Amapá, os que adquiriu e os que venha a adquirir, 

11 - as doações, legados e heranças; 

III - os bens e direitos que estejam sob sua guarda e/ ou que venham a 
ser incorporados. 

Art. 87 - Constituem re<:~mos da JUCAP: 

I - dotações que lhe forem atribuídas pelo Estado em seu.< 
orçamentos anuais; r 

11 - dotaçõos esudu.lls oriundas de créditos adicionais; 

III - heranças, legados e doações; 

IV - recurS)S originários de convênios ou de sub,·enções de Órgàof 
públicos, privados ou organizações internacionais; 

V - produtos de Operações de Crédito realizadas pela Autarquia; 

VI - receitas · oriundas da alienação de equipamentos, b~ns móveis e 
imóveis e materiais lnservíveis; 

VII - pela receita proveniente da prestação de serviços de sua 
competência; 

VIll - outras rendas eventuais ou extraordinárias. 

• SEÇÃOill 
GEST AO ECONOMJCO-FINANCEIRA 

Art. 88 - O exercício financeiro coincidirá com o ano civiL 

Art. 89 - Ao término de cada exerácio, a JUCAP apresentará as seguintes 
demonstrações financeiras: ' 

I - Balanço Orçamentário; 

11 - Balanço Financeiro; 

III - Balanço Patrimonial; 

IV - Demonstração das variações patrimoniais confbryne art. 101, da 
Lei n° 4320, de 17 de março de 1964. -. 

§ 1° • A demonstração de contas deverá ser apresentada pelo Presidente.da 
JUCAP ao Governador, do Estado, com manifestações de seus ~nselheir~s para 
encaminhamento ao Tribunal de ContaS do Estado, dentro do prazo preVIstO por LeL 

§ 2" - A proposta orçamentária para o exerácio seguinte deverá ser 
submetida pelo Presidente da Junta Comercial, nos prazos indicados por Lei. 

S~ÇÃOIV 
PESSOAL · 

' Art. 90 - O servidores da JUCAP ficarão sujeitos ao Regime Jurídico dos 
Servidores Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, Lei Estadual n ° 
0066, de 03 de maio de 1993, bem como às demais pertinentes à espécie. 

Art. 91 - Os Recursos Humanos da JUCAP, serão constiruídos de: 

I . . Função de Direção e .1\ssessoramento Superior· FGS e Função de 
Direção lntermedi.iria - FGI; 

11 - Cargo de provin1ento efetivo. 

§ 1° - As funções previstas no Inciso I deste artigo, serão de livre nom~açãc:> 5' 
e exoneração pelo Governador do Estado e as do lnmo 11, de provunento atraves de 
concurso público. 

§ 2" . O quadro de pessoal efet'vo da ]UC:\P será fixado através de Lei. 

§ 3° . Servidores do ex-Território Federal do Amapá, à disposição do 
E>tado, poderão ser designados para Função Gratificada ou colocados 3 disposição da 

JUCAP. 

CAPÍTIJLO IX 
ATRIBlJIÇÔES DOS D!RlGENTES 

SEÇÃO! . 
PRESlDEl'tfE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPA 

Art. 92 - Constiruem atribuições básicas do Presidente da JUCAP: 

I - dirigir e representar extrajudicialmente a Junta Comercial e 
judicialmente, se for o caso; 

11 - dar posse aos Vogi..is e suplentes, convocando-os nas hipóteses 
previstas neste Regulamento c em lei própria; 

III - convocar e presidir as sessões plenárias; 

IV . encaminhar à deliberação do Plenário, os casos previstos em lei; 

V- superintender os serviços da Junta comercial; 

VI - julgar, originariamente, os atos de r.g;stro público de empresas . 
mercantis e atividades afins, sujeitos ao regime de decisão singular; 

VII - determinar o arquivamento de atos, mediante provocação dos 
interessados, nos pedidos não decididos nos prazos previstos, conforme legislação 
pertinente; 

VIII . assinar deliberações e resoluções apro;;adas pelo Plenário; 

IX - designar Vogal ou servidor habilitado para proferir decisões 
singulares; 

X- velar pelo fiel cumprimento das normas legais e executivas; 

XI - cumprir e fazer cumprir as deliberações do ·Pienário; 

XII - orientar e ·coordenar os serviços da Junta Comercial através da 
Secretaria-Geral; 

XIII - abrir vista à parte interessada e à Pr6i:uradoria e designar Vogal 
Relator nos processos de recurso ao Plenário; 

XIV- propor ao Plenário a criação de Delegacias; 
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XV • submeter a tabela de preços dos serviços da Junu Comercial à 
deliberação do Pienário; 

XVI -encaminhar à Procuradoria os processos e matérias que tiverem 
de ser submetidos ao seu exame e parecer; 

XVII - baixar portarias e exarar despachos, observada a legislação 
aplicável; 

~.t\ 
XVIII-apresentar, anualmente, à autoridade superior, relatório do 

exercicio anterior, enviando cópia ao Departamento Nacional de Registro do Comércio -
DNRC; 

XIX - despachar os recursos, indeferindo-<>s liminarmente nos casos 
previstos em lei; 

11 - distribuir, orienur, redigir e controlar os trabalhos do Gabinete; 

lli - receber, redigir, expedir e controlar a correspondência oficial do 
Presidente; 

IV - compor a pauta de despacho do Presidente com o Governador, 
acompanhando-a com precisão; 

V - despachar com o Presidente os assuntos que dependem de 
decisão superior; 

VI - preparar a agenda do Presidente; 

VII - atender aos interessad_os que procuram o Gabinete; 

VIII - zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expediente 
XX - submeter o Regulamento e suas alteraÇões à deliberação do e dos bens patrimoniais do Gabinete. 

Plenário; 
SEÇÃO V 

XXI - submeter o assenurnento de usos e práticas mercantis à ASSESSOR TÉCNICO 
deliberação do Plenário; 

Art 96 • Constiruem atribuições básicas do Assessor Técnico: 
XXII -assinar carteiras de exercício profissional; 

I - prestar assessoramento ao Presidente em relação à análise de 
XXIII - autorizar despesas dentro dos créditos orçamentários processos de registro de empresas mercantis e atividades afins; 

aprovados; 
XXIV • praticar, em relação ao pessoal da Jwua Comercial, os atos 

que, pela legislação aplicável, forem de sua competência; 

XXV - designar e dispensar por índicação do Secretário-Geral, os 

11 - assessorar as sessões do Plenário e das rurmas, prestando 
informações e esclarecimentos , quando solicitado pelo vogais; 

responsáveis por Grupo de Atividades; apreciação. 
III · emitir parecer e despachos em processos subor?llados à sua 

XXVI - exercer as demais atribuições e praticar os atos que estiverem 
impllcitos em sua competência, ou que vierem a ser atribuídos em leis ou em outras 
normas federais ou estadu2is. 

SEÇÃO li 
VICE-PRESIDENTE 

Art. 93- Ao Vice-Presidente da Junta Comercial compete: 

I . auxiliar e substituir o Presidente em su•s f.tltas ou 
impedimenros; 

11 -efetuar correição permanente dos serviços da Junta Comerc1al: 

llil'- representar, a quem de direito, contra Irregularidades de que 
tiver ciência sobre o funcionamento da Junta Comercial. 

SEÇÃO !TI 
CJ-iEFE DA PROCURADORIA REGIONAL 

Art 94 - Cónstiruem atribuições básicas do Chefe da Procuradoria Regional: 

I - fiscaliz.ar o fiel cumprimento das normas legais executivas em 
matéria de registro público de empresas mercantis e atividades aftns; 

11 - emitir parecer nos recursos dirigidos ao Plenário e nas demais 
matérias de sua competência; 

lll - promover esrudos para assentamento de usos e práticas 
mercantis; 

IV - participar das sessões do Plenário e das T unnas, podendo pedir 
visu de processos; 

V - requerer dilig~ncias e promover responsabilidade per:111te os 
órgãos e poderes competentes; 

VI - recorrer ao Plenário de decisão singular ou de T wma, em matéria 
de registro público de empresas mercantis e atividades aftru; 

VII - exercer as demais atnbuições e praticar os atos que estiverem 
irnpllcitos em sua competência ou que vierem a ser atribuídos em leis ou em outras normas 
federais ou estaduais. 

SEÇÃO VI 
CHEFE DA SECRETARIA- GERAL 

Art 97 • Constiruem atribuições básicas do Chefe da Secretaria-Geral: 

I · supervisionar, coordenar e fiscalizar a execução dos serviços de 
registro e de administração da Junta Comercial; 

n . exercer o controle sobre os prazos recursais e fazer incluir na 
pauta das sessões os processos de recursos a serem apreciados pelo Plenário, solicitando ao 
Presidente a convocação de sessão extraordinária, quando necessário; 

lli - despachar com o Presidente e participar das sessões do Plenário; 

f\' - baixar ordens de serv1ço. msrruções e recomend.t~ões, bem 
como, exarar despachos para execução e funcionamento dos sef\iços a cargo da Secretaria -
Geral; 

,- - dSsmar as cemdões expedidas ou designar sef\idor para esse fun: 

\ l -elaborar estudos de viabilidade de criação de Delegacias; 

\li - elaborar esrudos sobre a tabela de preços dos serviços da Junta 
Comercial; 

VIII - '~sar e controlar os atos e documentos en,iados para 
publicação no órgão de divulgação determinado em portaria do Presidente; 

IX - colaborar na elaboração de trabalhos técnicos promo,~dos pelo 
Dep3l1amento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

X - exercer as demais atribuições e praúcar os atos que estiverem 
irnpllcitos em sua competênaa, ou que vierem a ser atribuídos em leis ou em outras normas 
federais ou estadum. 

SEÇÃO VII 
CHEFES E RESPONSAVEIS POR GRUPO DE ATIVIDADES 

Art. 98 - Constiruem atribuições básicas dos Chefes e dos Responsáveis por 
Grupo de Atividades: 

I · assessorar os superiores imediatos nos· assuntos relacionados com 
suas atribuições; 

Il - coordenar as atividades desenvolvidas pela unidade; 

IIl - emitir parecer e proceder despachos dos processos submetidos à 
vm - oficiar junto aos órgãos do poder judiciário, nas matérias e sua apreciação; 

questões relacionadas com a prática dos atos do registro público de empresas mercantis e 
atividades afins; 

IX · recorrer ao Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do 
Turismo das decisões do Plenário, em matéria de registro público de empresas mercantis e 
ativi<hdes afins; 

_ X · cobborar na daboração de trabal!!_os témicos promovidos pelo 
Departamento Nacional de Registro de Comércio-DNCR ,- I 

SEÇÃO IV 
a-IEFE DE GABIN'ETE 

Art. 95 · Constiruem atribuições básicas do Chefe de Gabinete: 

I - assistir ao titular da pasta no desempenho de suas atribuições; 

unidade; 
IV - acompanhar o desenvolvimento dos programas de trabalho da 

V · zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expediente dos 
bens patrimoniais da Divisão. 

CAPÍTIJLOX 
DISPOSIÇÕES GERAIS E FIN'AlS 

Art. 99 • A delegação de compet~cia, como instrumento de 
descentnlização administrativa, será uUli7.ada para assegurar mais rapidez e objetividade nas 
decisões. 

Art 100 • É facultado ao Presidente da: Junu Comercial a delegação de 
competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em ato normativo 
próprio, respeiuda a legislação em vigor. 
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. Art. 101 · <?s casos omissos. neste R~amento, seràç resohid~~ pelo 1 • 
Pres1dente da junta Comeroal, obsernda a leg~slação penmente, a Lei n° 8934. 18/11/94, ! 
o Decreto Regulamentador n• 1.800 · 30/01/96 e as Instruções Nonnativas do : 
Departamento Nacional de Registro do Comércio • DNRC, bem como outras leis ou 
nonnas estaduais ou federais. · 

, . Art. 102 · Este Regulamento poderá se~ modificado através de Resolução do l 
Plenan?, por propo~ do Presidente da Junta Comercial ou de no mínimo 2/3 (dois terços) 
do Coleg~o de Voga~s e aprovado por autoridade superior. 

, _Art. _103 · Este Decreto entra em vigor na data de sua de sua publicação, 
revogadas as dispos1ções em concr..rio, em especial o Decreto (N) n° 0314, de 18.12.91. 

Macapá, 23 de março de 1998 

- ..__ '--.:. 
TO RODRJGUF..S CAPIBERIBE 

Governador 

DECRETO N• 0712 DE 23 DE março · DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n• 5306, de 07 de novembro de 1997, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amapá n• 1685, de 10 de no,·embro de 1997, que passa a 
vigor.u com a seguinte redação: 

"Regulamenta o artigo 32 e seus 
parágrafos, da Léi n° 0338, de 16 de 
abril de 1997, que organiza a Secretaria 
de Estado do Trabalho e da Cidadania. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 119, incisos .VIII e XXV, da Constituição do Estado do Amapá e . 
tendo em vista o que estabelecem os anigos 3° e 49, da Lei n° 0338/97, 

DECRETA: 

Art. 1° · Fica aprovado o Regulamento da S.ecretaria de Estado do Trabalho 
e da Cidadania, na fonna deste Decreto: 

CAPÍ"IULOI 
COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DO TRABALHO E DA CIDADANIA 

SEÇÃO! 
COMPETÊNCIA 

· Art. ~ • À Secretaria de Estado do Trabalho e da Cidadania, compete 
fonnular, planejar, coordenar e executar as Politicas Sociais do Estado relativas ao Trabalho, 
à captação e à geração de rendas, ao desenvolvimento social, à migração, através da 
aniculação com Orgãos e Entidades Governamentais e da Sociedade Civil, visando a 
promoção da cidadania; apoiar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas suas 
~ntidades vinculadas e exercer outras atribuições <;_orrelatas na fonna deste Regulamento. 

SEÇAO II 
ORGA,'\lZAçAO 

Art. 3° · A estrutura organizacional básica da Secretari.t de EstJdo do 
Trabalho e da Cidad.mi:t, compreende: 

I · DIREÇÃO SUPERIOR 
!. Deliberação Colegiada 

1.1. Conselho Estadual de Assistência Social 
1.2. Conselho Estadual do Trabalho 

2. Deliberação Singular 
2.1. Secretário 

III · UNIDADES DE ASSESSORAMENTO 
) .Gabinete 
4. Assessoria de Mobilização e Articulação Especial 
5. Núcleo Setorial de Planejamento 

5. 1. Unidade de Contratos e Convêrúos 
5.2. Urúdade de. fnfonnática 

6. Comissão Pennanente de Licitação 

IV· UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 
7. Coordenadoria do T rahalho 

7.1. Divisão de Desenvolvimento do Tr:~balho 
7.2. Divisão de Relações no Tr:~balho 
7.3. Divisão de Capacitação e Geração de Renda 

8. Coordenadoria de Desenvolvimento Social 
8.1. Divisão Macapá 
8.2. Divisão Interior 
8.3. DÍvisão de Migrarão 

9. Divisão de Apoio Admirústrativo 

V- ÓRGÃO VINCULADO 
10. Departamento Estadual de Desporto e Lazer 

VI· ENTIDADE VINCUlADA 
11. Fundação da Criança e do Adolescente • FCRlA · 

. Art. 4° ·A Secretaria de Estado do Trabalho e da Cidadania será dirigida por 
Secretário; as Coordenadorias, o Gabinete, o Núcleo Setorial de Planejamento, as Divisões 
e as U~?ades por Chefe; a Comissão Pennanente de Licitação por Presidente e os Grupos 
de At!Vldades por Responsável, cujos cargos serão providos na forma da legislação 
pertinenteQ...-
• J • 

Art. 5° · Os ocupantes d~ cargos pre,istos no anigo anterior, se~ão 
substituÍdos, em suas faltas e impedimentos, por senidores por eles indicados e 
de,id.unente designados na forma da legislação específica. 

CAPÍ1ULO!l 
ÓRGÃO DE DELI.BERAÇÃOCOLEGIADA 

SEÇÃO! 
CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

CONSELHO ESTADUAL DO TRABALHO 

Art. 6° - O Conselho Estadual de Assistência Social e o Conselho Estadual 
do Trabalho, Órgãos de deliberação coietiva, vinculados à Secretaria de Estado do Trabalho 
e Cidadania, possuem estrutura, organizaçãp e funcionamento, de acordo com 
ordenamentos jurídicos próprios. 

CAPÍ1UI..O Ili 
. COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES 

·SEÇÃO! 
. GABINETE Do SECRET ÁRJO 

Art.?_' AoGab.inete do ~retário compete: 

r .. assistir-ao Secretári~ na apreciação e ~a tramitação d~ processos de 
natureza administrativa; · · 

. . · li · controlar os .expedientes de recebimento, tramitação e expedição 
de processos admirústrativos e dos documentos rubmetidos à apreciação do Secreiário; 

· . · III · . desenvolver as atividades de relações públicas; divulgando 
interna e externamente _as realizações da Secretaria, de modo a proporcionar a integração 
entre esta e a sociedade, recebendo, quando necessário, as partes interessadas; · 

IV · prestar apoio adinirústrativo ao Secretário no que compete ao 
desempenho de suaS atribuições; · . . : . 

· . . V ·' proceder a articulação entre. o Secretário· e demais unidad~ para 
informar decisões, ordens e despachos de interesse da Secretaria; · ·:- . · ·. _: . 

VI · • divulgar_ atos, portarias, cirçularés, . ordens de .semços e 
instruções baixadas pelo Secretário; · 

· VII · manter organizado e atualizado'o arquivo de corfesf>ondêi)cia do 
Gabinete do Secretário; . . · , 

VIII · articular com os demais órgãos e entidades do · governo com 
objetivo de divulgar informações de interesse comum; 

· IX · acompanhar as matérias de interesse da Secretaria divulgadas nos 
meios de comunicação e organizar arquivos; 

X · realizar estudos quanto à adoção de medidas de natureza jurídica 
em decorrência de legislação ou jurisprudência formada; .CU 
I I 

XI · sistemau:ur a e!Jbor ação de normas jurídicas para projetos de lei, 
decretos, regulamentos. atos. convenios e acordos: 

XII · pesquisar. organiz.ar e manter atualizado o ementário de 
Legislação Feder.ll, Est.tdu.ll e Munic1p.ú de interesse da Secrct.u'ia; 

XI II · emitir p.ueceres técnicos e prestJ.r as de,·idas inforrnaçõe~ 
relacionados a assuntos de naturez..1 jurídica: 

XIV · estudar e propor a revisão de projetos de lei, decretos, 
regulamentos, regimentos c demais atos relacionados com a Secretaria; 

XV · analisar o aspecto jurídico e legal nos processos administrativos 
de interesse dos servidores, no que tange aos direitos, deveres, vantagens e prerrogativas. 

SEÇÃO 11 
ASSESSORIA DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO ESPECIAL 

Art. go · À Assess01ia de Mobiliz;~ção e Articulação Especial comper~: 

I · inrennediar as relações emre o Governo do Estado e a Sociedade 
Civil Organizada, visando o dcsenvol,imento social das comunidades; 

I! · elaborar e implementar projetos s<?ciais, em conjunto com órgãos 
e entidades públicas e as ONG's, con'correndo para ~acionamento de problemas 
emergenciais da comunidade; 

III • participar das discussões e decisões de planos e programas do 
Governo do Estado, identificando as carências nas áreas de saúde, assistência social, 
educação e outras, visando a melhoria da qualidade de vida da população. 

• SEÇÃO III • 
COMISSAO PERMANENJ'E DE LICITAÇAO 
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• ~o do mercado de l.nbalbo e a apresentação de subsídios para a polillca de 
empregO r a de formação e aperfeiçoamento da ~bra do Estado; ' 

I . elaborar e mam.er amali:zado o cadaSb'O de forneadores, a fim de I . · . . VI • favorecer a ~ ~ uabalhador no mercado de trabalho, 
otaea:r maioc ops:Jo na .leçio; idenrificando sua Situação através da Carteira Profisst.ooal e cadastrando-o; 

n . realizar, liU'Ivés de processo licitaório, compras e ~ de . . • vn . sugerir medidas que objeavan a ~ da força de trabalho 
serviços em esuiro amprimemo CXliD a lei de Licitação e Contr.~tos Administraávos; potmcia1. inclusive a subrmpregada no mercado de trabalho organmoo; 

. "li . realizar periodicame!U, pesquisa de -preços de materUis de vm . apoiar téallca e financeiramente projetos e ações que resultem 
serviços no mercado local para ·estabel~ par.imetro quando da escolha da melhor na ~~ ~ na promoção de oportunidades de emprego e rmda com baixo índice de 
proposta; capitalmvestido. 

IV . prestar ronw ao Secntário de suas atividat:b atraVés d. 
rebl6rios mmsais e anuais; 

V • encaminhar o processo lic:itat6rio para homologação do Secretário; 
VI • cumprir e fazer a.unprir as demais exigências a>nsWJtes da ' 

Legislação pertinente à maéria . 

SEÇÃO IV 
NÚl..EO SETORIAL DE PLANEJAMENTÓ 

Art. 10 ·Ao Núcleo Setorial de Planejamento compete: 

I . observar e faur cumprir as diretrttes e normas téallcas 
estabelecidas pelo órgão central do Sistema Esudual de Planejamento, bem como, assistir a ' 
Secretaria nas matérias a da referentes; ' 

11 · ebborar, implementar, acompanhar e a,·aliar planos, programas e 
projetos; 

lii - coordenar e consolidar a elaboração da proposta orçm~entária 
da Secretaria e acompanhar a sua execução; 

IV - presw· assessoramemo técnico às demais U[lidades na elaboração 
e execução dos planos de at1vidades; • 

V - desenvolver em conjunto com o Orgào Centra1 as ati,idades· de 
modernização administrat iva, visando o aprimoramento do funcionamento da Secretaria em 

termos estrutUrais e comportamentais; 
VI - coordenar a d aboração de relatórios trimestral e anual de 

atividades; 
VII - diagnosticar as necessidades de treinamento de recursos 

humanos, propondo a sua~; 
VI1I - coletar, tratar e fornecer ao órgão centra1, as infomuções 

necessárias à composição das estatísticas Estaduais do Sistema de Planejamento; 
IX • coordenar as atividades das Unidades de I nformácica e de 

Contratos e Convênios. 

Art. l i . À Unidã~ de Contratos e Convênios compete: 

I - elaborar termos de convênios, acordos e contratos nos quais a 
Secraaria seja interveniente; 

Il - realiz.ar exames dos convênios, acordos e contratos celebrados 
pela Secretaria, quanto à observância das nonnas legais em vigor, 

III - efenur o registro e controle de convênios, acordos e contratos 
fumados; 

IV - acompanhar e 6scaliz.ar a execução físico-fmancei.ra de contratos 
e convênios celebrados pelo Governo do Estado, com a interveniência da Secretaria. 

V - orientar os executores de convênios, acordos e contratos, quanto 
à disponibilidade de recursos e cumprimento dos prazos, fornecendo as informações 
necessárias. 

Art. 12 - À Unidade de Informática compete: 

I · coordenar a implantação, acompanhar e manter o Sistetna de 
Inforrnari22ção, existente no àmbito da Secretaria; 

11 - articular com o PRODAP, no sentido de assegurar o pleno 
cumprimento da política estadual de infonnática; 

III - elaborar, em coordenação com o PRODAP, programas e 
projetos setoriais; 

IV - estudar, planejar e implantar sistemas de automação e 
mecanização, visando o aperfeiçoamento e a racionalização das atividades; 

V • definir, de acordo com as detertnUuções dos organismos 
responsáveis, os equipamentos a serem utilizados no desenvolvimento, implantação e 
operação de sistemas de informaç:lo; 

VI • elaborar esquema metodológico para pesquisa, bem ~mo 
procedimentos dirigidos para resolução de problemas de qualquer natureza do Sistema de 
Inform:ttização; 

VII • prestar assessoramento na elaboração de manuais de 
procedimentos para Siste'!'a5 Administrativos e de assuntos relativos ao Sistema de 
Informática da Secretaria. 

SEÇÃO V 
COOROE..'\:\OORL~ DO TRAB.AJ.J-lO 

Art. 13 - À Coordenadona do Trabalho compete planejar. coordenar e 
executar as atividades de Relaç~o do Trabalho, Segurança e Saúde do Trabalhador. 
C.pmtaçio e Geração de Rendas e Desen~dlvtmento do Artesanato. 

Art. 14 ·À DiV!Sào de Desenvolvimento do Trabalho compete: 

I - planejar, executar, coordenar e orientar as atividades d~ 
intermediação, bem _como, de informação acerca do mercado de trabalho; . 

U • avaliar a necessidade do Mercado de Trabalho do Estado em 
função dos investimentos públicos e privados previstos, bem como das repercussões locaLS 
da política econônúca praticada pdo Governo Federal; 

Ill • manter permanente aniculação com matriz nacional do 
programa, de forma a assegurar o fluxo de mforrnações nos dois senodos; 

IV • informar aos órgãos e entidades dos sistemas formal e tnformal 
de ensino acerca das condições, exigências do mercado de trabalho; 

V - realizar ou proporcionar estudos e pesquisas que visem a 

Art. tS • Ao Grupo de Atividades de lntenncdiação compete: 

I · cadastrar a mão-<le-obra di.spoaívd; 
11 • realizar o processo de imamediação, aprimoranÓo os métodos de 

trabalhos adotados nos Núcleos e Postos de Atendimento; 
III · realizar o processo de encaminhamento da mão-de-obra para 

qualificação pro6ssioll21 e continuidade educacional; 
IV · realizar o processo de orientação ocupacional dos cadastrados, 

• visando o aperfeiçoamento das potencialidades e, coosequentetnent.e a diminuiç:lo do 
desvio ocupacional; 

V • estabelecer conutos com as entidades a 6m de divulgar o Sistenia, 
obter infon:nações e sugestões que melhorem a operaciona!Wção do SINE/ AP; 

VI • manter conuto com as agências de intermediação pública e 
privada, visando o dimensionamento da intermediação das mesmas; 

vn · subsidiar as entidades treinadoras sobre as necessidades de 
t:reiruunento da mão-de-obra para o mercado de trabalho; 

vm . panicipar, junto às entidades treinadoras e empresas, da 
daboração de programas ou projetos de tmnamento; 

lX · acompanhar o treinamento, visando o seu aproveitarqento 
quanto ao curso e sua conseqüente integração no men:ado de trabalho; 

X - determinar a quantidade e avaliar a qualidade da força de trabalho, 
bem como acompanhar a evolução da oferta e da demanda de emprego no Estado.Q _ 

Art. 16 • Ao Grupo de Atividades de Informação compete: 

I - realiz.ar levantamentos penódicos que detectem as fluruações do 
mercado de trabalho e estUdo e pesquisa que revelem estrangulamento e tendênaa.s do 
mercado de mballt9 ao nível estadual; 

· 11 - efenur estudos sobre estrutura ocupacional e distribuição s.Uanal 
para os ramos das atividades do setor informal; 

lii - elaborar diagnóstico da estrutura ocupacional do Mercado de 
Trabalho Amapaense com base em informações ger.adas pelo SINE/ AP e outras 
informações secundárias (censo, rais Lei 4.923/65), bem como pesqwsa diretas realizadas 
pelo SINE/AP e/ou SETRACI, visando proporcionar sugestões para uma poUtica de 
emprego; 

IV - estabelecer o controle do universo das empresas por ramo de 
ati~idades para dimensionar wna nova amostra do indicador • SINE, com base na Lei 
4.923/65; 

V- informar aos organismos empregadores a disponibilidade de mão
de-obra, utilizando o informativo SINE/ AP; 

VI - processar e analisar os dados gerados pela Lei n° 4.923/65 
objetivando, também, mforrnar à clientela empregadora sobre as condições sabna~s do 
mercado. 

Art. 17- Ao Grupo de Atividades de Seguro-Desemprego compete: 

I · expedir requerimento especial do Seguro-Desemprego; 

do original; 
11 - expedir autorização de pagamentos de beneficio quando do desvio 

Art. 18 ·À Divisão de Relações no Tr.abalho compete: 

1 - planejar, coordenar e executar, no âmbito do Estado, e conforme a 
legislação em vigor, as ações direcionadas à proteção da ~úde e segurança dos 
trabalhadores em geral, bem como, implantar e operar os mecanismos necessários ao 
desenvolvimento e aprimoramento das relações sindicais; 

n - promover estudos e pesquisas atinentes às relações de trabalho, 
incluindo a divulgação dos resultados; 

lll - manter intercâmbio com Órgãos e Entidades da Administração 
Pública e Privada, articulando-se nos limites de sua competência; 

IV • propor a lavratura de contratos e convênios que possibilitem a 
solução prática dos assuntos atinentes à Divisão. 

Art. 19 • Ao Grupo de Atividades de Segurança no Trabalho e Saúde do 
Trabalhador compete: 

I - programar, orientar, coordenar e executar de acordo com a 
legúlaçio em vigor as ações referentes à prot~o da saúde e segurança do trabalho no 
campo das relações de trabalho; 

11 • organizar e promover cursos, seminários, treinamentos e palestras 
educativas na sua área de atuação; 

III - identificar as condições de saúde e segurança dos traballudores 
do Estado, e se necess.írio, propor medidas técnicas e educativas direcionadas ao imediato 
restabelecimento das condições de trabalho nas empresas e órgãos públicos estaduais;() . 

IV - norm;uizar procedimentos e est~belecer drret.nz.es para a política 
estadual de s~úde e segurança do trabalhador: 

V - onentar a organiz.ação e funaon.unento das empresas e órgãos 
públicos estaduais quanto ao sef\Íço especiahudo de segurança do trabalho; 

VI -manter cadastro estatístico sobre acidentes de trabalho. ident1ficar 
.os causas e delunitar as irea.s de risco; 

VIl • programar, coordenar e exe<.:ut.ar campanhas educam•as de 
prevenção de .~ocidentes de trabalho, inclusive com exerácios de alena; 

Vlll • cadastrar e acompanhar o funcionamento das corrussões e 
prevenção de acidentes do Estado; _ 

IX • manter acordos e convênios com órgãos e ent1dades públicas e 
privadas, objetivando a promoção da saúde e segurança do trabalhador 
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Art. 20 - À Divisão de Capacitação de Geração de Renda compete pl~jar, 
coordenar, orientar e executar :LS atividades de capacitação profissional, geração e promoção 
de rendas e desenvolvimento de artesanato, diretamente ou por meio de contratos 
convênios e acordos. 

Art. it -Ao Grupo de Ati~dades de Capacitação Profissional compete: 

I - elaborar, em .aiticulação com o Centro de Formação < 
Desenvolvimento de Recursos Hurnanos-CEFORH, programação de cursos, treinamentc 
seminário e outros serviços, objetivando a capacitação e o aperfeiçoamento profissional d. 
trabalhador; 

II - promover intercãmbio interinstitucional, articulando-se com os 
órgãos de intermediação de emprego e os de formação de mão-de-obra, objetivando 
formular programas conjuntos garantindo oportunidades de capacitação, aperfeiçoamento, 
reconversão e transferência de ocupação para os . trabalhadores, especialmente os 
desempregados, a fim de promover seu ingresso ou reingresso no·mercado de trabalho; 

IH - articular trabalhadores, empresários e .governo, objetivando 
sistemati:z.ar a participação destes, nas ações de formação profissional; 

IV · - promover o intercâmbio interinstitucional congregando 
trabalhadores, empresários e governo, objetivando adequar a capacitação profissional às 
demandas exigidas pelo programas de desenvolvimento sócio-econômico regionais; 

V - conhecer, analisar e divulgar dados e pesquisas sobre o impacto 
das mudanças tecnológicas e do Caráter do desenvolvimento econômico-regional sobre a 
necessidade e especificidades da formação profissional, levando subsídios para os 
programas da área; . . . 

VI - implantar programas de informações e orientação profissional aos 
que pretendem ingressar ou mover-se no mercado de trabalho, informando as 

. possibilidades de trabalho e melhoria de renda e considerando as variáveis rdativas a 
mudanças sociais, tecnológicas e econômicas: 

VII - articular com organismos nacionais ou internaáonais de 
formação profissional, com vistas a devação das potencialidades de intervenção na 
realidade regional . . 

Art. 22 - Ao Grupo de Atividades de Geração e de Promoção de Rendas 
compete: 

urbano e rural; 
I - sugerir medidas com vistas à expansão do mercado de trabalho 

li - execuur ati,·id1des de assistência técnica c fin.mccira às micros 
unidades de produção, at ravés do acompanhamento sistemático das mesmas: 

III - desen\'olver esforços no sentido de organizar a produção familiar 
ou associada, de maneira que se;am confeccionadas preferencialmente c. em m.Uor escala, 
aqueles que .tpresentem melhores chances mercadológicas ou aquelas que possam 
apresentar estratégias coletivas de resistência a exclusão e/ ou empobrecimento: 

IV - reali= estudos, 'isando encontrar novos espaços de aruação no 
setor informal da economia: 

V - operacionalizar o Programa de Apoio ao Trabalhador, de modo a 
assegurar ao profissional cadastrado, ocupaÇões mais freqüentes e, por conseguinte. 
melhores níveis de renda; 

VI - criar condições para a qualificação e aperfeiçoamento d, 
trabalhadores autônomos, que não possuem experiência de trabalho ou apresentarr 
deficiências ria execução de suas tarefas; 

VII - estimular e aprovar a criação de associações por parte do 
trabalhadores autônomos, visando o fonalecimento de suas classes profissionais e melhori 
de suas condições de trabalho; 

VIII - elaborar esrudos no sentido de implantar as micro-unid.des d< 
produç:io familiar, ou associada. ·• 4~t:, 

Art. 23 - Ao Grupo de Atividades de Desenvolvimento do /vtesap at! 
compete: 

I - apoiar o artesão, através do fornecimento de suas atividades 
resguardando sua importância histórico-cultural; 

II - eferuar o cadastramento de artesões e entidades anesanais; 
III - realiz.ar mapeamento objetivando identificar as fontes d~ 

matérias-primas, sua forma de fazer, sua produção, localização específica, assim como, a 
realidade sóáo-econômica e cultural; 

IV - presta." o assessoramento técnico, organizacional e gerencial ao 
artesão individual, unidade produtiva e organizações; 

V - incrementar o escoamento da produção, visando o aurneÓto de 
nível de capacitação e rentabilidade da atividade artesanal; 

VI - promover e divulgar a atividade artesanal, através da organizaçãc 
de feir:tS, exposições e mostras; 

YII - criar canais de comercialização internos c externos. 

SEÇÃO VI 
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Art. 24 -À Coordenadoria de Desenvolvimento Social compete: 

I - garantir a execução, planejamento e avaliação em conjunto com os 
movimentos populares, da política e diretrizes de governo nas suas áreas de abrangência, 
diretamente ou por intermédio de convênios, contratos e acordos de assistência técnico-. 
financeira às ONG's e OG's envolvidas nas ações da SETRACI; 

li - formular o Programa de Ação Social do Estado, de acordo com as 
diretrizes emanadas da Política de Governo; (\ _ · 

Social do Estado; 
lii - coordenar e supef\Ísion.ll' a execução do Programa 'de Ação 

IV - elaborar e desenvolver programas e projetos destinados à criança 
e ao adolescente carentes, em parcerias com outros órgãos e entidades, baseado na doutrina 
de proteção integral, em consonáncia com a Política do Estado, a Lei Orgànica da 
Assistência Social e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

V - elaborar e enviar relatórios analíticos e descritivos acerca da 
programação desenvolvidas, aos órgãos de supervisão e controle; 

VI - coordenar, a nível estailual, a avaliação da programação; 
VII - propor convênios e acordos com Organizações e Entidades. 

Públicas e Privadas, tendo em vist.a a execução dos projetos. 

Art. 25 - Ao Grupo de Atividades do Programa de Orientação Sóáo
Fam.iliar compete: 

I - elaborar, apoiar, assessorar e acompanhar tealicamente projetos 
destinao•>S à criança, adolescente e famílias que encontram-se em siruação de 
vulnerabilidade social; 

li - emitir parecer em projetos de orientação sócio-familiar e enviar 
relatórios analíticos e descrititvos das atividades desenvolvidas através do .Programa. 

" >€"~ . 
Art. 26 - Ao Grupo de Atividades do Programa de Enfrentarnento 

Pobreza comp-:re: 

I - elaborar, assessorar e apoiar, técnica e financeiramente, programas 
e projetos voltados para a garantia dos meios, da capacidade produtiva e da gestão, que 
visem a melhoria das condições de subsistênáa e elevação da qualidade de vida da 
população demandatória de assistência social; 

II - emitir parecer a projetos de enfrentarnento da pobreza, e enviar 
relatórios analíticos e descritivos das atividades desenvolvidas pelo Programa; 

Art. 27 - Ao Grupo de Atividades do Programa de Apoio à Pessoa Idosa 
compete: 

I - elaborar, apoiar e acompanhar projeto de assistênáa social voltados 
para a valorização da população da terceira idade, garantido e promovendo o acesso aos 
direitos sociais; 

. II - emitir parecer a projetos e serviços voltados à terceira idade e 
enviar rdatórios analíticos e descritivos das atividades desenvolvidas pelo Programa. 

Art. 28 - Ao Grupo de Atividades de Apoio às Pessoas Portadores de 
Necessidades Especiais compete: 

I - articular com as pessoas portadoras de deficiência, suas entidades 
representativas, bem como, as entidades governamentais, apoiando-as e incentivando-as na 
concepção dos seus objetivos; 

II - propor a realização de seminários, cursos, encontros e outros 
eventos que venham garantir os direitos dos cidadãos portadores de deficiência. 

Ill - apoiar a criação e implementação da política estadual para as 
pessoas portadoras de deficiência no Estado, com a participação de organizações 
governamentais e não governamentais. 

Art. 29 - Ao Grupo de Atividades de Apoio ao Projeto Ação pela Cidadania 
compete: 

I - apoiar e assessorar as iniciativas das organizações comunitárias 
eximmes; reconhecidas legalmente pelos Centros de Convivência; 

li - apoiar os comunitários através das prestações de seniços 
demandados nas áreas de subsistência, transpones e outros; 

III - elaborar e en,iar relatórios analíticos e descritivos das ati,idades 
à Coordenadoria de Desen\'oh·imento Social. .$1-

Art. 30 - Ao Grupo de Atividades de Apoio ao Projeto Comunidade 
Assistida compete: 

I - atender comunitários em situação de vulnerabilidade social, através 
de serviços básicos e emergênciais nas áreas de alimentação, documentação, transpones, 
trabalho e previdê(lcia social. 

II - elaborar e enviar relatórios analíticos e descritivos das ativid1des à 
Coordenadoria de Desenvolvimento Social. 

Art. 31 - Ao Grupo de Ati,idades de Apoio às Entidades e Organizações 
compete: 

I - Apoiar, tecnicamente e fmanceiramente, entidades e organizações. 
que prestam sem fms lucrativos, atendimentos e assessoramentos aos beneficiários 
abrangidos p~la Lei Orgânica cfá-~sistênci a Social; 

li - elaborar c enviar relatórios analíticos e descritivos das ati,idades à 
Coordenadoria de Desenvohimento Social. 

Art. 32 - Ao Grupo de Ati,idades de Apoio ao Programa de Atenção à 
Criança e ao Adolescente compete: 

I - assegurar os direitos sociais da criança e adolescente junto as 
famílias, visando contribuir no processo interativo da comunidade 

li - observar junto a família, escola e·comunidade os direitos sociais 
contidos no Estamto da Criança e Adolescente; 

111 · -:lpoiar o processo de in.ici~ç2o profissional à adoJcsccnccs em 

situação de vulnerabilidade social, visando a sua promoção enquanto cidadão; 
IV - elaborar e enviar relatórios analíticos e descritivos das ativid1des à 

Coordenadoria de Desenvolvimento Social. 

Art. 33 -Ao Grupo de Ativid"des de Apoio ao Trabalho e Assistência Social 
compete: 

I - apoiar as atividades sociais de lazer, de culrura, de espone, 
educacionais, de geração de renda e capacitação, de comunicação e de assistência juódica, 
estimulando c garantindo a panicipação dos comunitários em todas as etapas do processo, 
de acordo com seus interesses e aspirações; 

li - elaborar e enviar relatórios analíticos e descritivos das atividades i 
Coordenadoria de Desenvolvimento Suial. 

Art. 34.- À Divisão Maca pá compete: 

I - executar políticas soáais, através de projetos específicos em suas 
unidades, nas áreas de assistênáa e habilitação; 

li - planejar e avaliar as ações a serem desenvolvidas em ql.('junto com 
as organizações populares, de acordo com a política e diretrizes da Secretaria;, . 

II I · supef\isionar, orientar e acompanhai as ati,idades desem·olvidas 
pelos Centros de Con~:éncias;. 
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1 v - mouvar, estunwar e onentar promoções de d.tversas nautaas 
que visem gerar e fortalecer a organiução e participação comunitária; 

V - elaborar e enviar relatórios analíticos e descritivos, bem como, 
outros dados referentes aos programas l'projetos, à Coordenação do Desenvolvimento 
Social. 

Parágrafo Único - Integram à Divisão de Macapá os seguintes 
Grupos de Atividades: 

I -Centro de ConVIVência Arco-lris; 
11 -Cmtro de Convivência Asa Aberta; 
III · Centro de Convivência Muca; 
IV • Centro de Convivência Nova Esperança; 
V · Centro de Convivência Perpétuo Socorro; 
VI • Centro de Convivência Prof. Cui; 
VII • Centro de Coovivência Projeto Minha Gente; 
VIII • Centro de Convivência São Lázaro; 

Art. 35 - À Divisão Interior compete: 

I - executar políticas sociais, através de projetos específicos em suas 
unidades, nas áreas de assistência e habiliução nos muniápios; 

11 - planejar, avaliar as ações a serem desenvolvidas em conjunto com 
as organizações populares, de acordo com a política e diretrizes da Secretaria; 

III -supervisionar, orientar e acompanhar as atividades desenvolvidas 
pelos Centros de Convivências nos muruápios; 

IV - mocivar, estimular e orientar promoções de diversas narurez.as 
que visem gerar e fortalecer a org~ e participação comuniciria; 

V - ekborar e enviar relatórios analíticos e descritivos, bem como 
outros dados referentes aos programas e projetos, à Coordenação do Desenvolvimemc 
Social 

Parágrafo Único - Integram à Divisão de Interior os seguinte! 
Grupos de Atividades: 

I · Cmtro de Convivência de Anupá; 
11 -Centro de Convivência de Calçoene; 
III -Centro de Convivência de Laranjal do Jari; 
IV · Centro de Convivência de Matapi-Mirim; 
V - Centro de Convivência de Maugão; 
VI -Centro de Convivência de Oiapoque; 
VD - Centro de Convivência de Sem do Navio; 
VIII • Centro de Convivência de Vitória Régia; 

Art. 36 - Aos Grupos de Atividades dos Centros de Convivência de Macapá 
e Interior compete! 

I · planejar e avaliar a programação em conjunto com as organizações 
comuniúrias, de acordo com a política e diretrizes da Secretaria() 

. ~I - apoiar e assessorar as iniciauv.I.S das orgaruzações comurutJ.nJ.S 
e.xmemes, com pamapaçJo au,·.t n.tS .ttl\1dades do Centro, n~ .ireas correspondentes 
legalmente reconheodas; 

. lll - executar ati,idades de lazer, cultunus, esporttvas. soct.l!S. 
educaaonaJS, d. gençlo de renda e cap.tcitaçlo, de comurucaç.io e de assmênct.t Jundlca. 
estunulando e g.trant~do a pantapaçào dos comurut.ínos em todas as etap.tS do processo. 
de acordo com seus mteresses, aspirações e com os recursos fmancetros dtsponhc1s para 
esse f101; 

. IV- manter os _c~m~t.ínos, informados das atividades e prograrn.tção 
desenv?I,VJ_das pelo Centro de ConVJvenaa, atraves de documentos expedidos às entidades 
comurutanas; 

V - daborar e enviar relatórios .tnalíticos e descrittvos bem como 
o~t~o~ dados r~feremes aos projetos e programas do Centro de Convivênci~ à Chefia da 
DIVIsao Macapa, lntenor e de Migração; 

área. 
VI • elaborar e rnmter fich.íno auxili.tr com c>s recursos socious da 

I - executar políticas sociais, .ttr•vés de proJ~OS específicos em ruas 
unidades, nas áreas de Asststênaa soaal, 

11 · planejar, orientar e acomp.tnh.tr as ati,,d.des desenvolvidas pelo 
Postos de Migração e Serviço Social/SETRACI; • 

III · el.tborar e enviar r~atónos analíticos e descritivos, bem como 
~~: dados referentes aos programas e proJetOS à Coordenação de Desenvolvimento 

. IV • prestar atendimento, orient.tções e encarrunhamentos .t 
nugrantes em situação de vulnerabilidade pesso.J e social; 

V - efetuar o cadastramento de migrantes que procuram pela 
Assistênàa Social do Estado. 

• SEÇÃOVII 
DIVISAO DE APOIO ADMINTS'JMTIVO 

. . ~ 38· À Divisão de Apoio Administrativo compete programar, coordenar, 
super;monar, o~e~ra; e controlar a execução das atividades setoriais nas áreas de pessoal, 
mat~~· . patrunóruo, finanças, transportes, atividades gerais e de comunicações 
a~ranvas, de acordo com as normas esubdecidas pelos sistemas organizados através 
da Lei n° 0338/97. 

Art. 39 • Ao Grupo de Atividades de Pessoal compete: 

Ó 
I · observar e fii.Ur cumprir as dirc:t.rizcs e normas técnicas emitidas 

pelo ~ Cen~. do Sistema Est:ulual de Recursos Humanos, bem como, assistir à 
Secreuria nas materus a da referentes; 

• ~ • organiur e ~ ~o o cadastro de pessoal, registrando a 
~ funconal, refe= a nomeação, exoneraçiio, af.t.starnento e outros atos 
.......w~vos; 

servidores; 
111 - organizar, controlar e expedir informações sobre a freqüência de 

IV - coletar e fornecer, a rúvd setorial, as informações nece'Ssárias à 
composição das estatÍsticas estaduais do Sistema; 

V - elaborar atos de concessão de diárias para os servidores 
autorizados a viajar a serviço; 

VI • elaborar e encaminhar expediente necessário à concessão de 
direitos e vantagens do servidor, tais como: férias, licenças, salário-família, quinquênios, 
aposentadorias e outros; 

vn -preparar boletins de alteração de cadastro, solicitar indicação de 
códigos de alterações da tabela de salários e gratificações, criação de rubricas para 
pagamentos diversos e incluslo de nomes de bancos e agências não cadastrados; 

VIII - fornecer subsídios na área de pessoal, à instância superior, para 
o planejamento de ações; 

IX -controlar o processo de lotação e movimentação de servidores. 

Art. 40 - Ao Grupo de Atividades de Finanças compete: 

I - observar e fazer observar as diretrizes e normas técnicas emitidas 
pelo Órgão Central do Sistema Estadual de Administração Financeira, bem como, assistir à 
Secretaria nas matérias a ela referentes; 

11 - executar as ·atividades de acompanhamento e controle 
orçament.íno e extra-orçament.íno e o processamento para pagamento de despesas; 

III - proceder o acompanhamento 0rçan1ent.íno de acordo com a 
documentação que lhe for remetida, encaminhando a autoridade competente, sempre que 
encontrar erros, omissões e inobserv.íncia dos preceitos legais; 

IV - elaborar programação de desembolso mensal; 
V - preparar os dados necessários ao acompanhamento orçament.íno; 
VI - processar e contabilizar notas de empenho; 
Vll - acolher, verificar e acompanhar a prestação de conus dos 

responsáveis por suprimento de fundos. 

Art. 41 ·Ao Grupo de Atividades de Material compete: 

I - observar e fazer observar as diretrizes e normas técnicas emitidas 
pelo Órgão Central do Sistema Estadual de Material, bem como, assistir à Secretaria nas 
matérias a ela referentes; 

11 - proceder a aquisição de material de consumo e permanente, com 
base nos projetos e atividades programadas; 

III - organizar, controlar e estabelecer os níveis de estoque de material 
de consumo, para o controle do processo de ressuprimento; 

IV· propor recolhimento dos materiais obsoletos e inservíveis; 
V- efetuar as aquisições de material, no caso de dispensa de licitação. 
VI - coletar e fornecer a nível setorial, as informações necessárias à 

composição das estatísticas estaduais do Sist:erna. 

Art. 42 ·Ao Grupo de Atividades de Patrimônio compete: 

I - observar e fazer observar as diretrizes e normas técnicas emitidas 
pelo Órgão Central do Sistema Estadual de Patrimôr io, bem como, assistir à Secretaria nas 
m;~térias a ela referentes; n 

11 - controlar o uso, ef~tuar a manutenção. a conservação e a gu.trda 
dos bens patrímoru.us da Secr~.uia; 

, . 111 -, manter atualu.tdo o acervo de bens pammonim móve1s e 
uno,·eiS, ,·cnficando atraves do processo de tombamento, cadastrando e regiStrando em 
mapas de in,·ent.íno do Sistema; 

IV - col~ar e fornt>eer a nível setonal, as mformações necessárias à 
composiç3o das estJtÍsticas eSt.tdu.Us do Sistema. 

compete: 
Art. 43 - Ao Grupo de Atividades de Serviços Gerais e T raruportes 

I · observar e fazer observar as diretrizes e normas técnicas emitidas 
pelo Órgão Central do Si SI ema Esr;~dual de Serviços Gerais e de Transportes, bem como 
.tSsistir à Secretaria nas m.ttérias a el.t referentes; ' 

11 - control.tr e disciplinar o uso de veículos .t serviço Ja Secretana, 
bem como, os das premdoras de serviços; 

111 • manter registro funcional dos condutores dos veículos oficiais; 
IV - propor e supervisionar a m.ulutenç.io dps veículos afiei*- l-em 

como, soltcit.ar a aqUisição de peças e acessórios quando nt>eessários; _\) 
V · efetuar a manutenção dos prédios pertencentes à Secret.uia; 
VI - coorden.tr e supervisionar as atividades de zeladoria, vigilância e 

cop.t; 
. VII - efetuar as despes.tS de pequeno· vulto, por intermédio de 

supnmento de fundos e a contratação de serviços no caso de dispensa de liàtação. 

Art. 44 - Ao Grupo de Atividades de Comunicações Administrativas 
compete: 

I - observar e fazer observar as diretrizes e normas técnicas emitidas 
pelo Órgão Central do Sistema Estadual de Comunicações Administrativas, bem como 
assistir à Secretari.t nas matérias a ela referentes; ' 

11 - controlar a tramitação interna e externa de documentos ofiàais; 
III: atender a soliàtação quanto à requisição de desarquivamemo de 

documentos par<~ pesqwsas, bem como, propor e reahzar a desativação de documentos 
inservíveis à Secr~aria, mediante a análise efetuada por comissão constinúda; 

IV - prestar informações aos usuários sobre a tramitação de processos 
ad.mirústrativos, no imbito da Secretaria 

, • SEÇÃO Vlll 
ORGAO E ENTIDADE VINCUl..AOOS 

Art. 45 - O Departamento Estadual de DesportO e Lazer e a Fundação da 
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Cci2nça e do Adolescente, viJ{ruJados a esta Secretaria, possuem estrutura, organização e· 
fu.,,jonamento de acordo com ordenamentos juddicos próp~os .. 

CAPITuLO IV 
ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I 
SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRJ\Bi\LHO E DA CIDADANIA 

Art. 46 • Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado do 
T rahalho e da Cidadania: 

I • promover a administração geral da Secretaria em estreita ! 
observância às disposições normativas da Administração Pública Estadual; 

11 · exercer a representação política e institucional do setor espeófico 
da Pasta, promovendo contaras e relações com autoridades e orgmizações de diferentes 
níveis governamentais; . 

III • assessorar o Governador e colaborar com outros Secretários de 
Estado em assuntos de competência da Secretaria da qual é tirular; 

IV · participar de reuniões do secretariado com Órgãos Colegiados 
Superiores, quando convocado; . 

· V • fazer indicaç'âo ao Govemadôr~ Estado para o provimento de 
Cargos de Direção e Assessoramento, atribuir gratifícaçõ~s e adicionais, na forma prevista 
em Lei e dar posse aos funcionários; . 

VI- promover· o controle e a supervisão das entidades d 
Administração Indireta vinculadas à Secretaria; 

VII · decidir, em despacho motivado e condusivo, sobre assuntos o 
sua competência; 

VIII · apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no 
âmbito da Secretaria, dos Orgãos e das Entidades a ela subordinados ou vinculados, 
ouvindo sempre a·autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os limites legais; 

IX · aprovar a programação a ser executada pela Secretaria; Órgãos e 
Entidades a ela subordinados ou vinculados, a proposta orçamentária anual e as alterações e 
ajustamentos que se fizerem necessários; 

. X · ·expedir portarias e atos normativos sobre a organização 
administrativa interna da Secretaria, não limitada ou restrita por atos normativos superiores 
e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria; 

XI · referendar atos, contratos .e convênios em que a Secretaria sej 
parte ou firmá-los quando tiver competência delegada; 

XII · atender às solicitações e convocações da Assembléia Legislativa; 
XIII · promover reuniões periódi= de coordenação entre o 

diferentes escalões hierárquicos da Secretaria; . 
XIV • desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pei

Govemador do Estado, nos limites de sua competência constitucional e legal. . 

Secretirioi 

SEÇÃOII 
OiEFE DE GABINETE 

Art. 47 • Constituem atribuições básicas do Chefe de Gabinete: 

I - assistir ao titular da pasta no desempenho de suas atribuições; 
11 -distribuir, orie~tar, redigir e controlar '?s trabalhos do Gabinete; 

·nr - receber, redigir, expedir e controlar a correspondência oficial do 

IV - despachar com o Secretário os assuntos que dependem de 
decisão superior; 

. V - com(;or a pauta de despacho do Secretário com o Governador. 
acompanhando-a com preClsãó;' 

VI - preparar a agenda do Secretário; 
VII - atender aos interessados que procuram o Gabinete; , 

. . ~ll - zel~ pela manutenção, uso e guarda do material de expedi~nte 
e dos bens patnmoruaJs do Gabmete. 

SEÇÃOIII 
ASSESSOR DE MOBILIZAÇAO E ARTICULAÇÃO ESPECli\L 

· Art. 48 - Constituem atribuições básicas do Assessor de Mobilizaçã_, c 
Articulação Especial: . ' 

I - assistir ao Secretário nos assuntos de referentes à sociedade civil 
organizada; 

li - mobilizar c articular a panicipação da sociedade ciYil org~nizada 
nas ações de governo; · 

111 • articular as reivindicações da sociedade civil org~da, nas 
discussões dos planos e programas do governo; . 

IV - estabelecer contatos com a população para discutir e encaminhar 
aos ~rgãos governamentais competentes, as propostas oriundas da sociedade avi! 
orgaruzada. . 

SEÇÃO IV 
ASSESSOR JURÍDICO 

Art. 49 -Constituem atribuições básicas do Assessor Jurídico: 

· I - assistir ao Secretário n<;>s assuntos de ordem juridiêa de in,teresse da 
Secretaria; 

' II - elaborar ou revisar projetos de lei, decretos e atos administrativos 
de interesse da Secretaria; • · 
. . III - pesquisar, divulgar, o~ e manter atualizados ementários da 

legislação pertinente à Secretaria; 
. . _ IV : articular-se com os demais órgãos integrantes da Administração 

Pública, objetivando a uniformidade da orientação jurídica da Secretaria; · 
· V - diligenciar sobre assuntos de natureza jurídica que lhes forem 

1 submetidos pelo Secretário. . - · . 

da 1 
_ . 

1 
·n ·observar fidmeme o contido nos Parágrafos 1o zoe 3o do Art. zo 

• .L..Q Comp ementar n° 0006/94. .· · . ' 

SEÇÃO V 
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Social: 
Art. 50 - Constituem atribuições básicas do Ass~sor de Comunicação 

I - subsidiar o secretário em assuntos de comunicação social, bem 
como coordenar as suas entrevistas com órgãos de divulgação; · · 

II - promover a relação e articulação da sfcret~a com o 
Departamento de Comunicação Social do GEA. . { . 

I 

SI;ÇÃOVI 
CHEFE DE eooRDENADORIA 

Art. 51 -Constituem atribuições básicas de Chefe de Coordenadoria: 

I - prestar assessoramento ao Secretário nas atividades relativas -ao 
gerenciamento das ações da Administração Pública Estadual; . 
. I~ • propor políticas e diretri2ef visando a efetividàde das ações 
UJerentes ao desenvolVlffiento da programação das atividades das áreas de sua competência; 

III - coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as · ações 
desenvolvidas pelas unidades que lhes são subordinadas; 

IV - supervisionar a execução de políticas e ·diretrizes inerentes à 
Administração Pública Estadual; · 

. . V - convocar e presidir reuniões com os Chefes e Resp9nsáveis por 
G~s de At>VJdades que lhes são subordinadp~;- . 

VI - manter uma s>stemanca de coinurucação permanente com os 
órgãos/ entidades públicas estaduais, no que conceme às ações desenvolvidas n~ áreas de 
sua competência; · 

VII - efetuar análise de processos e outros docwnentos .e errunr· 
parecer iécnico; 

VIII - realizar estudos e definir procedimentos de apoi'o 
administrativo necessários à Administração Pública Estadual; 

IX - zelar pela manutenção, uso e guarçla do material d~ expediente e 
dos bens patrimoniais da Coordenadoria. 

• SEÇÃOVII 
OiEFE E RESPONSA VEL POR GRUPO DE ATIVIDADES 

Art. 52 • Constituem atribuições básicas dos Chefes e dos Responsávei~ por 
Grupo de Atividades: 

I · assessorar os superiores imediatos nos asSuntos relacionados às 
suas atribuições; 

II - coordenar as atividades desenvolvidas. pela unidade; 
III - emitir parecer e proceder despachos dos processos submetidos à . 

sua apreciação; 
IV- acompanhar o desenvolvimento dos programas de trabalho; 
V - zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expecliente dos 

bens patrimoniais da unidade. 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GÉRA.IS 

. . Art. ?J - As unidades constantes do . presente Regulamento serão 
unplantadas S>stemancamentj!, devendo os serviços funcionarem sem sofrer solução de 
continuidade, mantida se nedessário, a organização "!!terior até a efetiva reestruturação. 

, Art. 54 - R1sguardados os direitos adquiridos, o Secretário promoverá, por 
ato espectfíco, o . rem:m~amento_ de pessoal e a relotaçào de cargos, objetivando 
atendimento d_as necesstdades adl11ll1lstratlvas das unidades criadas por este Regulamento, 
adequando-se >gualmente a denommação dos cargos. · 

Art. 55 - O abono das faltas de funcionários e servidores lotados nas 
unidades da Secretaria será da competêl)cia dõ chefe imediato, observadas as normas 
pertinentes. 

. . , Art. 56 : A todos os servidores desta Secretaria, . compete zelar pel~ 
disctplina, usar de urbarndade no trato com colegas de trabalho e com a comunidade em 
geral. ' ' 

. Art. 57 - Os Cargos de ~ireção Superior e de Direção Intermediária serão 
~es>gnados por ato do Governador, mediante indicação do Secretário. 

Art. 58 - Os casos omissos serão resolvidos por provimento do Secretário. 

AJ:!. /5,9 - Este Decreto· terá vigência a partir da data de sua r.ub~cação 
revogadas as d>spos't?ões em contrário, em especial o Decreto (N) n ° 0303 d~ 18.12. 91' 
publicado no DOE n° 0243, de 19.12.91." ' ' 

Macapá, 23 de . março' de 1998 

' ""-- ' . 
. ~~1.-U-- ---, '----~ 

JOÃO~ RODRIGUES CAPIBERIBE 
mauuc 
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DecRETO R" 0713 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do E8tado do Amap,, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto u• 2230, de 26 de março de 1997, publicado 
no Diúlo Oftclal do E8tado u• 1531, de 31 de março de 1997, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"'Dstftul a Ulliclade de Coonle 
Daçlo E8tadual-UCE, para apoiÕ 
às aUvlcladea iDereutea l 
captaçlo de ~curaoa juDto ao 
Baaco IDteramerlcauo de Deaeu 
vo~euto-Bno. -

O Governador do E8tado do Amap,, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, incisos Vlll e XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá, e 

COKSIDERARDO a adesão do Governo do Estado do Amapá ao 
PNAFE, com a assinatura do Convênio entre a UNIAO e o ESTADO DO AMAPA, 
visando o estabelecimento do Programa Nacional de Apoio à Administração 
Fiscal; 

COitSIDERARDO a imperiosa necessidade de implementar-se 
mecanismos eficazes de controle da execu ção orçamentária e financeira e da 
arrecadação e fiscalização tributária com vistas a otimizar seus resultados; 

COKSIDERARDO que a implantação de um moderno s istema de 
controle requer a existência de recursos financeiros apreciáveis, hoje 
extremamente escassos no orçamento governamental; 

COitSJDERARDO a existência do Programa Nacional de Apoio à 
Administração Fiscal para os Estados Brasileiros • PNAFE, co·fmanciado pelo 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento · BID e executado a nível nacional 
pelo Minis têrio da Fazenda • MF; 

CONSIDERANDO o tnteresse do Estado do Amapa em parttc1par 
do Programa Nacwnal de Apoio á Admm1straçáo F"1scal para os Estados 
Brasileiros · PNAFE e já tendo sido comumcado, atra\·es do Oficio-Circular 0 • 

1/UCP•IlF, d e 13/ 12/ 96. o valor ltnute de financ1amento a ser concedtdo para 
a l~plementaçáo do projeto que é de US$ 4 .45 milhões com a contraparuda 
em mvf\umentos bás1cos de no mínimo 10% do \·alor global do Projeto, 

CONSIDERANDO, ainda, a exigência pela Unidade de Coordenação 
do Programa - UCP, do Mllllsténo da Fazenda. da criação da Unidade de 
Coordenação Estadual - UCE, 

DECRETA : 

Art. 1" · Fica instituída a Unidade de Coordenação Estadual do 
Programa • UCE-AP, subordinada diretamente ao Secretário de Estado da 
Fazenda, composta dos seguintes membros: 

1. Newtou Douglas Barata dos Santos. Coordeuador 
2 . Marcelo Bemerguy 
3 . Jesus de Nuaré de Almeida Vidal 
4 . Joio Roberto de Miranda Pinto 
S. Afonso Vitor Correia da Costa 
6. Luiz Carlos Araiijo da Silva 
7. Béllo doa Sautos Silva 
8. santa Maria da Silva Mont'Alverne Canto 
9 . Moacir de Azevedo Beutes Moutelro Filho 

10. Maria AlbertiDa Guarany Penuafort 

! 1• · Aos membros designados neste artigo fica asseguratla 
somente a remuneração atribuída a sua condição originária de servidor do 
Estado ou do ex-Território Federal do Amapá, vedada qualquer outra 
percepção de valores a titulo de remuneração pela participação na Unidade 
prevista neste artigo. 

. ! 2" • A Coorde~ação da Unidade prevista neste artigo será 
exeroda ~lo Gerente de Projeto, Cargo de Direção Superior, CDS-3, na 
forma do disposto no § I •, do artigo 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 
1997. 

. Art . . 2" • A Unidade de Coordenação Estadual do Programa • 
UCE/ AP tera carater de natureza transitória e não se incorpora á estrutura 
administrativa da Secretaria de Estado da Fazenda. 

Pariçafo único· A vigência da UCE/AP será de 21 meses a 
contar da data da publicação deste Decreto, sendo renovável a critêrio do 
Titular do Poder Executivo. 

Art.. 3" • Cabe à Unidade de Coordenação Estadual de 
Programa • UCE/ AP fiel observância ao Regulamento Operacionàl de 
Programa recomendado pelo Banco lnteramericano de Desenvolvimento • 
Bm e pelo ~grama Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os 
Estad_os_ Brasilerros_ • PNAFE, para habilitação do Estado do Amapá no 
emprestuno concedido ao Governo Fe_!!eral, para apoiar a iniciativa da 

adnúni~tra~o estad~al na elaboração de Projetos Especificos para a 
_modenuza~o e funciOnamento institucional dos órgãos responsáveis pela 
gestão da area fiscal do Estado do Amapá. 

Art. 4" • Os recursos do Programa, quando alocados nas 
categorias de investimentos ou de elaboração de projetos, deverão ser 
submetidos previamente à aprovação das ãreas representadas pelos 
consultores internos, no que se refere a: 

I · capacitação e desenvolvimento de Recursos Humanos ao 
Consultor Interno do Centro de Formação e Desenvolvimento de Recursos 
Humanos • CEFORH; 

n · defmição de equipai:~entos, sistemas e redes e aquisição de 
software ao Consultor Interno do Processamento de Dados do Amapá • 
PRODAP; 

m · desenvolvimento institucional e propostas relativas à 
mudança e/ou desenvolvimento organizacional ao Consultor Interno da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral· SEPLAN. 

Art. 5• • A Unidade de Coordenação Estadual • UCE/ AP poderá 
propor a participação eventual de pessoas ou órgãos do Estado, ao longo da 
elaboração, do controle e da execução do Projeto. 

Art. 6• • Este Decreto entra vigor na data de sua publicação. 

Art. 7" • Revogam-se as disposições em .:ontrário." 

Macapá, 23 de março de 1998 

'~.___~ 
O RODRIGUES CAPmERIBE 

___Go~ado,r-------

DECRETO N" 0714 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribUIÇões 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da ConsutUJçáo do Estado 
do Amapá, 

RESOLVE : 

Retificar o Decreto u• 0300, de 10 de feveretro de 1998. 
publicado no Diário Oficial do Estado u• 1745, de 10 de fevereiro de 1998. 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

•o Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o 
contido no Oficio u• 00057/98-GAB/SEED, 

RESOLVE : 

Ex.ouerar RONALDO ANTÔNIO BARBOSA SAHCHES, do cargo em 
comissão de Chefe da Unidade de Informações Educacionais, Código CDS·1 . 
da Secretaria de Estado da Educação, a contar de 1 O de janeiro do corrente. • 

Macapá, 23 de março de 1998 

t ... 
1- - ..__ ....__. 
~TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

DECRETO N' 0715 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amopó. usando da> ambu1çõe~ que lhe 
,Jo confend.1• rcln .m. 119. tnCI~ XXII, da Consmu1çào do brado do Amapá, c/c • 
Le1 n' 033!!. de 16 de abnl de 1997 e tendo em vista o cont1do no Ofício n' 124/98-
GAB/SEFAZ. 

RESOlVE: 

Exonerar, a pcd1do, Odilordo Gonçotv.s Uma, do c.argo em comtsSao de 
Assessor juríd1co, Códlgo COS.2, da Secretaria de Estado da Fazenda. 

Macapá, 23 de março de 1998 

t-· ::__ ~~ pro RODRIGUES CAPIBERIBE 
Govemodor 

DECRETO N" 0716 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapó. u.ando da~ atnburçOes que lhe 
'Jo conf~nda' pelo an I 19, tnc1so XXII, da Consmuição do Estado do Amap,í. c/c • 
Le1 n · 0338, de 16 de ubnl Jc 1997 c tendo em vosta o contodo no Ofício n' 
0114/98-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Exonerar Glbon C<XIos Rocl!tgUN, do cargo em comistao de Chefe da 
Delegacia de Santana/DAT, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Fazenda, a 

I 

: 

! 

L 
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' contar de 03 de m.~ do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECRETO N- 0717 DE 23 OE. . março DE.199e 

~~ Govemadof do Estado do Amapó, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a 
Lei n ' 0338, de 16 de abril de 1997 e t~ndo em vista o contido no Ofício n' 
O 114/98-GAB/SEFAZ. 

RESOLVE: 

Exonerar Waldir NIK'f dos santos, do cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Controle de lmponação/DAT, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da 
Fazenda, a contar de 03 de março do corrente. · 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECRETO N• 0118 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Esi"!G do Amapó. usando das atribuiçÕes que lhe 
· são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constitui.çâo do Estado do Amapá, c/c a 

Lei n" 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o contido no O fício n' 
0 114/98-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Exonerar Oriovolda Reis Nunes, do cargo em comissão de Diretor do 
Departamento de Arrecadação/DAT, Código CDS-J, da Secretaria de Estado da 
Fazenda, a comar de 03 de março do corrente.: 

Macapá, 23 de mar ço de 1998 

. ' - .....___, .....___: 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 

Gov 

DECRETO N" p 119 DE 23 ~E março DE 1998 

O Governador do E$fodo do ÀITlOp(i, usando da; atri~1ui~1ue lhe 
são confcrjdas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado d Amapá, c/c a 
Lei n" 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o comido no Ofício n ' 
0114/98.:CAB/SEFAZ, 

RES OLVE : 

Exonerar F10nelsco das Graças Teles Rodrlgue$. da função 
com issionada de Responsável pelas Atividades de Fiscalização Volante e Ações Fiscais. 
nas Feiras Comerciais/DF/DAT, Grupo 11, Código CDI-2, da Secretaria de Estado da 

· Fa:enda, a contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

OECREIO H- . 07 20 OI 23 OE março DI 19M 

. O Govemoclor do htOdo do Amap6, usando das auibuiçOes ·que lhe 
são conferidas pelo art. 119, inciso )ÇXII, da Constituição do Estado do Amapá, cfc a 
Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o contido no Ofício o ' 
O 11 4/98-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Exonerar Elliab.tb de Jesus s.na Monteiro, da função comissionada de 
·Responsável pelas Ativic;lades de Coordenação de lnfonnação . EconOmico-Fiscal/ 
DS/DA T, Grupo 11, Çódigo CDI-2, da Secretaria de Estado da Fazenda, a contar de 03 
de março do corrente. 

Maca pá, 23 de março de 1998 
·/ 

t f 

- '-.-'-...!_ 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 

GO'( 

DECRETO N• 0721 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapó, usando das atribuiç()cs que lhe 
são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a 
Lei n' 0338, de 16 de abril de 1997 ·e tendo em vista o contido no Ofício n' 
O 114/98-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Exonerar Nazoré Maria Homobono Brito. do OUvelra, da funçiio 
comissionada de Chefe do Posto Fiscal .do Aeropono/DAT, Código CDI-2, .da 
Secretaria de Estado da Fazenda, a contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de .1998 

~'----"----...:.. 
O RODRIGOES CAPIBERIBE 

Gov 

DECRETO N• 0722 DE 23 DE ma rço DE 1998 

,·- ~, . 
. O Govem,1dor do Estado do Amapó, usando das atribuições que lhe 

s,1o confcndas pd.., ~n. 119, inciso XXII, da Constituiçao do Estado d A · f ' L · < 13 8 d . o mapa, c c a 
Cl n U 3 , c 16 de abnl de 1997 e tendo em vista o comido no Ofício ' · 

0114/98-GAB/SEFAZ. n 

. RESOLVE: 

Exonerar Amodou Guetra .Joseno. da funcão comissionada âc C hefe do 
Posto Fiscal do KM 9/DA T, Código CD1-2, da Secretaria de Estado da Fazenda, a 
contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 
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DECIETO tfl 0723 DE 23 DE março DE 1M 

O.Go~ do Ettado ~~usando das atnbtuçOes que lhe 
sao conferidas pelo art. 119, inc1so XXll, da ~tit01çao do Estado do Amapá. c/c a 
Lei n' 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o conudo no Ofício n" 
O 1 H,98-GAB,'SEFAZ, 

RESOLVE : 

Exonerar Marta de u.dea Mendonça Pallela. da funçao comissionada 
de Olefe do P06to Fiscal das Pedrinhas/DA T, C6digo CDI-2, d~ Secretaria de Estado 
da Fazenda, a contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECRETO ,.. 0724 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapó, usando das atnbUiçOcs que lhe 
sao c~nfendas pelo drt . 119, mc1so XXU, da Consmuiçao do Estado do Amapá. c/c a 
Let n 0338, de 16 de abnl de 1997 e tendo em vista o canudo no Ofício n' 
0114,98-GABISEFAZ, 

RESOLVE: 

Exonerar Adevaldo do Silva 8olt)oeo, da funçao comissionada de Chefe 
do Posto Fiscal do Dtstrtto lndustnai/DA T, C6digo CDI-2, da Secretana de Estado da 
Fazenda, a contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECRETO,.. 0725 DE 23 DE março DE 1998 

. O Governador do Estado do Amap6, ~'Ido das ambutçoo que lhe 
sao confendas pelo art. 119, . mctsO XXII, da Constituiçao do Estado do Amapá c/c 
Let n" 0338, de 16 de abnl de 1997 e tendo em v1sta o comtdo no Ofr~· ~ 
0114,98-GABtSEFAZ, 

10 0 

RESOLVE: 

. Exo_nerar JoM ~ Araújo de Ollvelro, da função comissionada de 
Chefe do Posto Ftscal do Igarapé da Fortaleza/DAT, C6digo CDI-2, da Secretaria de 
Estado da Fazenda, a contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECRETO ,.. 07 26 DE 23 DE IIUlrÇO DE 1991 

O Governador cl;o Ettodo do Amap6, usando das ambuiçOes 'que lhe 
são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituiçao do Estado do Amapá, c/c a 
Lei n' 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o contido no Ofício n' 
0114,98-GABISEFAZ, 

RESOLVE: 

Exonerar Domngot JoOo SCIIomGo Neto, da funçao comissionada de 
Chefe do Posto Fiscal do Matadouro 1/DAT, Cód.igo CDI-2, da Secretaria de Estado 
da Faz.enda, a contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECRETO N' 0727 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapó. usando das atnbutçõe' que lhe 
sao co.nfendas pelo an. 11.9,'. mctso XX II. da Commutçao do Estado do Amapá, c/c a 
l..et n 0338, de 16 de abnl de 1997 e tendo em vista o contido no Ofício n' 
01 14/98-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE : 

Exonerar Rone1e Marta Cordeiro COutinho, da funçao comissionada de 
Secretário Administrauvo/DSIDAT, C6digo CDI-1 , da Secretaria de Estado da 
Fazenda, a contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECRETO,.. 0728 DE 23 DE março DE1998 

O Governador do Estado do Amap6, usando das ambuiçOcs que lhe 
são cc:,nfendar. pelo an. 119. mctso XXII, da Consmutçao do Estado do Amapá, c/c a 
let n 0338, de 16 de abnl de 1997 e tendo ein v1sta 0 comido no Of'c' • 
0114/98-GAB/SEFAZ, 

1 10 
n 

RESOLVE : 

• Exonerar l.ulz Vonde1111 de Amllclo Coifa, da função comissionada de 
Res~nsavel pelas Atividades de Coordenaçao de Arrecadac;~o/DS/DAT, Grupo 11, 
Códtgo CDI-2, da Secretaria de Estado da Fazenda, a contar de 03 de março d 
corrente. o 

Macapá, 23 de março de 1998 
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DECRETO M" 0729 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do An:lapã; usando das atribuições 
q_~e são conferi~as pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do"""X.napã. cic a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vis ta o 

"'- .contido no Oficio o• 0112/98-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE : 

Nomear GILSON CARLOS RODRIGUES, para exercer o cargo em 
comissão de Diretor do Departamento de Arrecadação/DAT, Código CDS-3, da 
Secretaria de Estado da Fazenda, a contar de 03 de março do corrente. · 

Macapá, 23 de março de 1998 

~· · -- '--.· 
JOÁOALBTORODRIGUES CAPIBE~E 

~vemado~ · '". 

DECRETO M" 0730 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do An:lapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, incisq. XXII, da Constitl"ição do Es ta do 
do· Amapá , cfc a Lei n• 0338 , de 16 de abril de 1997 e f'é1/do em vista o 
contido no Oficio n• 0112/98-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

' Nomear WALDIR NERY DOS SANTOS, para exercer o cargo er 
cnmi~~ãn rle Chefe da Delegacia de Santana/ DAT, Código CDS-2, d 
Secretaria de Estado da Fazenda, a contar de 03 ele março do corrente. 

Macapá, 23 de ma rço de 1998 

·-- '--. TO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Govemador 

DECRETO W 0731 DE 23 DE ma t'ço DE 1998 

O Governador do Estado do An:lapá, usando das a tribuições 
que lhe são conferida s pelo art. 119 , inciso XXII, da Constituição do Es tado 
do Amapá, cfc a Lei .n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o 
contido no Oficio n• 0112/98-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear ODALEA PEREIRA GOMES, ocupante do cargo de Auxiliar 
de Fiscal AF-11, perten cente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
para exercer ·a função comissionada de Responsável pelas Atividades de 
Orientação Fiscal e Tributária/DAT, Grupo 111, Código CDI-3, da Secretaria de 
Estado da Fazenda, a contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de ma rço de 1998 

----. <--...: 
TO RODRIGUES CA.PIBERmE 

DECRETO M" 0732 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador d~ Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art . 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã, c f c a Lei n • 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vis ta o 
contido no Oficio o • 0112/ 98-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear RONELE MARIA CORDEIRO COUTII'fHO, ocupante do 
cargo de Digitador, Subgrupo NM, Padrão 12, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapã, para exercer a função coni.issionada de 
Responsãvel pelas Atividades de . Coordenação de Arrecadação/ DS/DAT, 
Grupo 111, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Fazenda, a éontar de 03 
de março do corrente. 

Maeapã, 23 de março de 1998 

I 

----'--.: 
RTO RODRIGUES CAPIBERmE 

Governador 

DECRETO N" 0 733 DE 23 DE mar ço DE 1998 

_. O Governador do Estado do An:lapá , u sando das · atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII , da Constituição do Estad<;> 
do Amapá , cjc a· Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. e tendo em vis ta o 
contido no Oficio n • 0112/ 98-GAB/ SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear EDUVALDO MARTINHO MONTEmo, ocupante do cargo de 
Fiscal de Tributos, Cla sse A, Padrão 11, pertencente ao Qu adro de Pessoal do 
ex-Território Federal .do Ainapâ, · para exercei. a !'unção comissionada de 
Responsável .pelas Atividades de Ações Fiscais em Feiras e Comércio/DAT, 
Grupo ll, Código .CDI-2 , da Secretaria de Es tado da Fazenda, a contai de 03 
de março do corren te. · 

Macapá, 23 de ma r ço de 1998 

DECRETO N" 0734 DE 23 DE março DE 1998 

O Gov( pador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX.Il , da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n • 0338, de 1ó de a bril de 1997 e tendo em vista .o 
con tido no Oficio o• 0112/98-GAB/ SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear MARIO DE ALMEIDA LINS, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, Subgrupo NM, Padrão 17 , p e.rtencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Respon sável 
pelas Atividades de Coordenação de Informação Econõmico-Fiscal/DS/DAT, 
Grupo 11, Cõdigo CDI-2, da Secretaria de Estado da Fazenda, a contar de 03 
de março do corrente. 

Maca pá, 23 de março de 1998 

....___ .____, 
O RODRIGUES CAP~ERmE 
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DECRETO Ir 0735 DE 23 DE DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Le1 n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo ém vista o 
contido no Oficio n• 0112/98-GA.B/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear JOSÉ ALBERTO ARA"O.JO DE OLIVEIRA, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Fiscal AF·II, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Chefe do Posto 
Fiscal do Aeroporto/DAT. Códi'o CDJ-2, da Secretaria de Estado da Fazenda 
a contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

- '---.... .____,. 
RODRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO Ir 0736 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Eatado do Amal'(";',usando das atribuições 
que lhe são confendas pelo art 119. mc1so XXII, da Consutu1ção do Estado 
do Amapá, c/c a Le1 n• 0338, de 16 de abnl de 1997 e tendo em Vtsta o 
contido no Oficio n• 0112/98-GA.B/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear MARIA DE LORDES MENDONÇA PALHETA, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Fiscal, Classe A, Padrão 111, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do ex-Temtório Federal do Amapá, para exercer a função 
comissionada de Chefe do Posto Fiscal do KM 09/DAT, Códico CDJ-2, da 
Secretaria de Estado da Fazenda, a contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

I 

---- .....__ '--- . 
RODRIGUES CAPIBERIBE 

Go 

DECRETO Ir 0737 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das aiÍ!buições 
que lhe são conferidas pelo art. 1i9, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vtsta o 
contido no Oficio n• 0112/98-GA.B/SEFAZ, 

RESOLVE : 

Nomear AKADEU GUERRA JOSEJIIO, ocupante do cargo de Fiscal 
de Tributos, AF-1, pertencente ao Quadro de Pessoa) Civil do Estado do· 
Amapá, para exercer a função comissionada de Chefe do Posto Fiscal das 
Ped.rinhas/DAT. Códico CDJ-2, da Secretaria de Estado da Fazenda, a contar 
de 03 de março do corrente. 

março de 1998 

' I -- ...__~ Atl•rro RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

DECRETO N" 0738 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o 
contido no Oficio n• 0112/98-GA.B/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear DOIDNGOS JOAO SALOIIAO NETO, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Fiscal, AF· II, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá, para exercer a função comissionada de Chefe do Posto Fiscal do 
Distrito lndustriai/DAT, Códico CDI-2. da Secretaria de Estado da Fazenda, a 
contar de 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECRETO !r 0739 DE 23 DE março DE 1998 

· O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são confendas pelo art. 119, inciso XXII, da Consutuição do Estado 
do Amapá, c/c a Let n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o 
contido no Oficio n• 0112/98-GAB/ SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear NAZARÉ MARIA ROMOBONO BRJTO DE OLNEJRA, 
ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, AF·I, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de 
Chefe do Posto Fiscal do Igarapé da FortalezafDAT. Códi'o CDI-2, da 

. Secretaria de Estado da Fazenda, a contar de 03 de março do corrente. 

Macl\pá, 23 de março de 1998 

r 

----~ RTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

DECRETO Ir 0740 DE 23 DE março DE 1998 

· 1r:_Govemador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Consutuição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o 
contido no Oficio .n• 0112/98-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

~ LUIZ VAHDERLEI DE ALMEIDA COSTA, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Fiscal, AF-n, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapã, para exercer a função comissionada de Chefe do Posto 
Fiscal do Matadouro 1/DAT, Código CDI-2, da Secretaria de Estado da 
Fazenda, a contar 4e 03 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

TO Ro~'"--cMm~ 
Governador 
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DECRETO N" 0741 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do-<Af.'\apá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o . 
contido no Oficio n• 0112/98-GAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

. Nomear CRISTINA MARIA FAVACHO AMORAS, ocupante do cargo 
de AuxiJjat de Fiscal, AF-1!, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Amapá, para exercer a função comjssionada de Secretârio 
AdrninistrativofDS/DAT, Código CDI-1, da Secretaria de Estado d1:\ Fazenda, 
a contar de 03 de março do corrente. · 

Macapá, 23 de março de 1998 

-.__:__ ..._. 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO N• 0742' DE 23 · DE março DE 1998 

O· Governador do Estado do Amapó, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá e 
tendo em ,·ista ú contido no Ofício n" 0093/98-GAB/SEFAZ, 

RESOlVE: 

Retificar o Decreto n' 0624, de 18 de fevereiro de 1997, publicado no 
Diário Oficial do Estado n' 1505, d~ 18 de fevere iro de 1997, que passa a vigorar 
com a seguin te redação: 

'O· Governador, do Estado do·Amapó, usando das atribuições que 
lhe ; ão conferidas pelo art. 119, inciso XX!!, da Constituição do Estado do Amapá, 
c/c a Lei n'' 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o contido no Ofício n' 
069/97 .CAP./SEFAZ, 

RESOLVE: 

Nomear Rosllene Campos de Sou:o, ocupante d'l cargo de Técnico 
em Assuntos Educacionais, C lasse D, Padrão IV, pertencente ao Quadro de Pessoál 
do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de 
Responsável pelas Atividades de Estudos da Legislação Tributária/DT/DAT, Grupo 
lll, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Fazenda, a contar de 03 de fevereiro 
de 1997.' 

Macapá, 23 de mar ço de 1998 

DECRETO N' 0743 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá e 
tendo em visra o conndo no Ofício n' 0093/98-CAB/SEFAZ, 

RESOLVE: 

Retificar b Decreto n' 0625, de 18 de fevereiro de 1997, 'publicqdo no 
Diário Oficial do Estado n' 1505, de 18 de fevereiro de 1997, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

·o Governador do Estado do Amopó, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo an. 119, inciso Xxll, da Const ituição do Estado do Amapá, 
c/c a Lei n' 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o comido no Ofício n' 
069/97 .CAB/SEFAZ, 

RESOLVI: 

Nomear Mortén. Froz6o Come!ro, ocupante do . cargo de Agente 
Administrativo, Classe A, Padrão Ill; pertencente ao Quadro de Pc:Ssoal do ex
Território· Federal do Amapá, para_ exercer a funçao. comissionada ~ Responsável 
pelas Atividades de Ações Especiais em Fiscalizaçao.e Arrecadaçao/DS/DAT, Grupo 
III, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Fazenda, a contar de 03 de fevereiro 
de"1997.' . 

Macapá, 23 . de março de !998 

DECRETO N" 0744 DE 23 DE março ' DE 1998 

O Governador do Estado do Am_apã, usando das atribuições que 
lhe sáo conferidas _pelo art. 119; inciso :XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 0338, de 16 de. abril de 1~97 e, tçndo em vista o contido 
no Oficio n• 01205/98-GAB/SEED, . 

RESOLVE: 

. . Exonerar ÁUREA LÚCIA DE OI:lVEIRA SOARES, do .cargo em . 
· corrussão de Chefe da Divisão de · Aliment1:\Çào e Material Didático E~colar, 
Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Educação. 

Macal?á, . 23 de março_ 

.. 
~-''<+--· ~ "--'-- '---.: 

DECRETO N" 0745 

RTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

DE 23 , DE março DE 1998 

O Governado~ do -Estado do Amapá, u sando das atrib~ições que 
·~he são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o contido 
n o Oficio n• 01205/98-GAB/SEED, 

RESOLVE: . 

Nomear DAYSE NAZARÉ TINOCO CYRUS, p~a exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Alimentação e Material Didático Escolar, 
Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Educação. · 

Maca pá, 23 de março de 1998 

DECRETO N" 0746 DE 23 DE ma rço DE 1998 . 

Q Governador ~.o f"~tado do Amapá, usandó a as atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. f~-~ . inciso XXll , jla~C6nstituição do Estado do 
Amapá , cjc a Lei no 0338, de 16 de abril de-í 997 e tendo em vis ta o contido 
no Oficio n• 01205 / 98-GAB/SEED, 

R E SOLVE: 



..... 230388 DIÁRIO OFICIAL Pllg. 25 

Romeu AOOOBTO CEZAR BARIIO'lA IIIUTO, para exercer o car&O 
em oomiado de Chefe da Unidade de lnforma.çõea Educacionais, ~ 
CDII-1, da Seaetaria de Estado da EducaçJ.o, a contar de 10 de janeiro do 
corTente. 

llacap6., 23 de março de 1998 

I 
r I 

DECRETO Ir 0747 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da CotiJitutçâo do Estado do 
Amapá, cfc a Let n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em ,,sta o contido 
no Oficio n• 01319/98-GAB/SEED, 

I 

RESOLVE : 

Exonerar IIIARCIO MOREIRA MONTEIRO, do cargo em colnissão 
de Diretor da E .E . Antonio Casuo Monteiro, Cód!&o CDS-2, da Secretaria de 
Estado da Educação. 

~capá, 23 de JDarço de 1998 

~ ' ' 
( 

(._ """' I - ...__ '--..; 
JOÃO ~TO RODRJGOES CAPmERIBE 

DECRETO Ir 0748 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiç{>f's ~~ 
lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do" 
Amapá, c/ c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 01319/98-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Nomear ANGELA MARIA DE SOUZA FIALHO, para exercer o cargo 
em colnissão de Diretor da E.E. Antonio Casuo Monteiro, Códi&o CDS-2, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 23 de março de 1998 

' ' 

1- - -- "--.: TO RODRJGOES CAPmERIB& 

DECRETO N• 0749 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amopó, u!oando das atnbutções que lhe 
são confendas pelo art. 119, tnCISO XX!l, da Consututção do Estado do Amapá, c/c a 
Lea n" 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em '·ista o contido no Ofício n' 
O 1313/98-GAJliSEED, 

RESOLVE: 

Nomear l.uc:M:IIdo CGidelra VIela, ocupante do cargo de Professor de 
Ensino de 1" Grau, C lasse A, Refer&lcia OI, pertencente ao Quadro de Pessoal r::ivil 
do Estado do Amapá, para exercer a funçao comissionada de Secretáno 
Adminastrauvo da E.E. Evilásio Pedro de Lima Fem:ira, Código CDI-1, da Secretaria 
de Estado da Educação. 

Macapá, 23 de março de 1998 

D1C1E10 N" 0750 DE 23 DI março DE 1998 

O Gov.madof do Ellodo do Amap6, usando das atnbuições qué lhe 
são confendas pelo art. 119, inciso XXII, da Constitutçllo do Estado do Amapá, c/c a 
Lei n' 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o canudo no Ofício n• 
01313/98-GAlliSEED, 

RESOLVE : 

Nomear Vanlda Almeida do Slva, ocupante do cargo de Professor de 
Ensmo de I' e 2' Graus, C lasse C, Nível 111, penencente ao Quadro de Pessoal do 
ex-Terratóno Federal do Amapá, para exercer a funçao comissionada de Secretário 
Escolar do j.l. T ia Madalena, Código CDl-2, da Secretaria de Estado da Educaçllo. 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECRETO N" 0751 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Ellodo do Amap6. usando das atnbuaç0e5 que lhe 
sao confcndas pelo art. 119, ancaso XXII, da Constituação do Estado do Amapá, c/c a 
Lea n• 0338, de 16 de abnl de 1997 e tendo em vista o contado no Ofício n' 
O 1059/98-CAB/SEED, 

RESOLVE: 

Nomear ~ f«reela ~ ocupante do cargo de Professor de 
Ensmo de 1' e 2' Graus, Classe C, Nível 111, pertencente ao Quadro de Pessoal do 
ex-Terratóno Federal do Amapá, para exercer a funçao comissionada de Secretário 
Administrauvo da E.E. Prol' Nilda da Rocha Portal. Código CDl-2, da Secretaria de 
Estado da Educaçllo. 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECREl'O N" 0752 DE 23 DE março DE 199& 

O Gov.madof do Estado do Amap6, usando das atnbuições que lhe 
são contendas pelo art. 119, mciso XXII, da Consmuição do Estado do Amapá, c/c a 
Lea n• 03 38, de 16 de abril de 1997 e tendo em vasta e canudo no Ofício n• • 
01059/98-GABISEED, 

RESOLVE: 

Nomear Angelo Marta Capela landelro, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, Classe C, Parirão V, penencente ao Quadro de Pessoal do ex
Termóno Federal do Amapá, para exercer a função comissaonada de Secretário 
Escolar do j.l. Vitória Régta, Código CDI-2, da Secretana de Estado da Educaçao. 

Macapá, 23 de março de 1998 
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DECRETO N' 0753 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estach do Amapá, usando das atribuições que Ih 
são conferidas .Pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá 
tendo em vista o comido no Ofício n• 01059/98-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n" 0240, de 05 de fevereiro de 1998, publicado no 
Diário Oficial do Estado n• 1742, de 05 de fevereiro de 1998, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"O Governador do Estado do Arnapó, usando- das atribuições que 
lhe são conferidas pelo ;,migo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, 
c/c a Lei n' 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o teor do Oficio n• 
08131)98-GABISEED, 

RESOLVE: 

Nomear LUÇ!lane de Oliveira Campos, ocupante do cargo de Professor 
de Ensino de 1' Grau, Classe A, Referência 01, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Secretário 
Administrativo da E.E. Ceará, (',.ód.igo CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação." 

Ma~apá, 23 de março de 1998 

DECRETO N• 0754 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 119, Inciso XX[!, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a 
Lei n' 0338, de 16 de abril de 1997, 

R E S. O l V E:. 

Exonerar Clóudlo .lo$4 Mendes da Silva. do cargo em comissão de 
Assessor de Comunicação Social, C6dlgo FGS-2, do Laboratório Central de Saúde 
Pública. 

Maeapá, 23 de março de 1998 

...__ '----' 
ICOÕRIGUES CAPIBERIBE 

DECP,~O N• 0755 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiçOcs que lhe 
s~o conferida> pelo art. 119, inciso XXI!,.da Constituição do Estado do Amapá, c/c a 
Le i n' 0338, de 16 de abril de 1997, . · · 

RESOLVE : 

Nomear Marlnês da Fonseca Fen$110. para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Comunicação Social, Código FGS-2, do Laboratório Central de Saúde· 
Pública. 

Macapá, 23 de março 

. - .,.____ '---: ~ ., . 
~~ES CAPIBERIB' 

DECRETO N" 0756 DE 23 DE · março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá; usando. das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, da Constituição 
do 'Estado do. Amapá, c f c a Lei n• 0338, de 16 de abril de. 1997 e tendo em 
vista o contido no Oficio n• 062/98-DIR/DETRAP, 

RESOLVE: 

Éxonerar TEREZINHA DE JESUS ALENCAR DA SILVA, da 
função comissionada de Secretário Executivo, Código CDI-2, do 
Departamento Estadual de Transportes, a contar de 09 de março do corrente. 

Maca pá, 23 de · março de 1998 

DECRETO N" 0757 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são confer:idas't':;o artigo 119, inciso XXJI, da Constituição 
do Estado do Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em 
vista o contido no Oficio n• 062/98-PIR/DETRAP, 

RESOLVE: 

Nomear LUCIDETE UCHOA DA SILVA, ocupante do cargo de 
Técnico em Contabilidade, Classe A, Padrão lll, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, para - exercer a função 
comissionada de Secretário Executivo, Código CDI-2, do Departamento 
Estadual de Transportes, a contar de 09 de março do corrente.· 

Macapá, 23 de março de 1998 

i 
DECRETO N' 0758 DE 23 DE março DE 1998 

. -- r· 
. . O Governador do Estado do Arnopó; usando das atr1Êut~<x:s que' 

lhe são con[eridas.pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado cjo Amapá,· 
: c/c a Let. n 0338, de 16 de abnl de 1997 e tendo em vista o comido no Ofício n' • 
I 0125/98-DIREX/RURAP, . 

RESOLVE: 

Nomear Aroldo R~ dos Santos, para exercer o cargo em 
comissão de ·Chefe da Unidade de Informática, Código FGS-1, do .Instituto de 
Oesenvolvimemo Rural do Amapá. 

Macapá, 23 de . março de 1998 



Mecapâ. 23.03.98 DIÁRIO OFICIAL Pág.27 

DECRETO Ir 0759 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
aLnbUJçóes que lhe são confendas pelo arugo I 19. mc1so XXV. da 
Consutu1ção do Estado do Amapa e tendo em nsta o teor do Oficio n• 
076/GAB/ DEFENAP, 

RESOLVE : 

Designar HlLTON GONÇALVES RIBEIRO. Subdefensor 
Público-Geral, para exercer. acumulauvarnente e em subst.itutção. o cargo de 
Defensor Público-Geral do Estado, durante o tmpedtmento do respecuvo 
utular, que entrará em goro de fênas regulamentares, no periodo 27/04 a 
05/ 06 do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

...__ ....__ 
TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

DECRETO N" 0760 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá. usando das atnbuições 
·~ae lhe são confendas pelo art 119, mc1so XXV, da ConsutUJção do Estado 

do Amapa. c/c o§ 2•. do art 46. da Le1 n• 0338. de 16 de abril de 1997 c 
tendo em v1sta o conudo no Oficio n• 136/ 98-GAB, 

RESOLVE: 

Pr,rrogar, pelo periodo de 07.03 a 07 06.98, os termos do 
Decreto n• 5390, de 19 f li /97, publicado no Diário Oficlal do Estado do 
Amapá n • 1692, de 19/11/97, que nomeou Jorge Alleu Souza Nune•. para 
exercer o cargo em coiJllssão de Gerente do Projeto ~Prevençlo Odontológica 
lnfanW." 

Macapá, 23 de março de 1998 

O RODmUES "--cAPm'EiüBe 
Governador 

DECRETO N" 0761 DE 23 DE ma rço DE 1998 

O "l.'Dvernador do Estado do Amapá, usando das 
al.nbUtções que lhe são confendas pelo art1go 119, mc1so XXII, da Consutu1ção 
do Estado do Amapá. c/c a Lei n• 0338, de 16 de abnl de. 1997 e tendo em 
vista o teor do Oficio n• 0159/97-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear JOSt AIRTON GALENO CARDOSO, para exercer o 
cargo em corrUssão de Assessor Especial, Código CDS-3, do Gabinete Civil, a 
contar de 09 de março do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1998 

r \ 
...___. ...__ '--.: 

TO RODRIGUES CAPIBERIBE 
.... ;Q"8Alllder 

DECRETO Ir 0762 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do ~tado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1-lf, inciso XXll, da Constituição 
d o Estado do Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16'\:le abril de 1997 e tendo em 
vtsta o contido no Oficio n • 190/ 98-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear MARIA ELEMA JIADURBJRA NASCIMENTO, 
ocupante do cargo de Agente Administrativo, Classe A, Padrão !11, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do ex· Território Federal do Am.apá, para exercer a 
função comissionada de Chefe do Posto de Saúde Terra Firme/2" DIRES, 
Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECRETO N" 0763 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atnbuições que lhe são confendas pelo artigo 119, inc1so VIII, da Constituiçã<> 
do Estado do Amapá e o disposto no parágrafo único, do arugo 2•, da Le1 n 
0217.dc 19dejunhodc 1995. 

RESOLVE: 

Art. t • . F'ica nomeada colaboradora eventual do Estad<' 
do Amapá, TEREZA IONE SOUZA FILHO IIOURA para, junto á Secretaria de 
Estado da Educação, participar de discussão sobre o Projeto de Implantação 
de uma Biblioteca Pública, no periodo de 16 a 20 de março do corrente. 

Art. 2" . As despesas com transporte, alimentação e 
estadta correrão ã conta dos recursos orçamentários da Secretaria de Estado 
da Educação. 

pubbcação. 
Art. a• · Este Decreto entra em vigor na data de sua 

Art. 4" · Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá, 23 de março de 1998 

'--- ~· 
RODRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO W 0764 DE 23 DE março DE 1998 

-~ 
_ _o Governador do Estado do Amopó, usando da:, atnloutçü"' qu<! 

lhe sao confendas pelo amgo 119, mc1so XXV, da Conswutçao do E.'tado do Amapd 
c tendo em vista o conudo no Ofício n' 044/98-BM/1. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do Ten Cel PM l!cimwldo Marques do Sllll .... 
C'.oman~an.tc Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, para v1ajar da o;ed .. 
suas atnbUições, Macapá-AP, até a ctdade de Recife-PE, a fim de participar do X\'h 
Encontro Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Miliures e dos Co r; 

Bombeiros Mili~ares, no período de 30/03 a 04/04 do corrente. rpo. 

Macapá, 23 de março de 1998 

J 
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f DECRETO N" 0765 
~ 

DE 23 DE març o DE 199S · Autorizar o deslocam~nto do Cel PM Jorge-' Tefxelra· Mofelro, 

~ 

O Governador do Estado do Amapá. usando das atribuições que lhe 
s~o conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Const ituição do Estado do Am~pá e 
tendo em vista o contido ·no Ofício n' 048/98-BM/1 , 

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Amapá, pàra viajar da sede de · " 
suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Recife-PE, a fim de participar do XVII 
Encontro Nacional de Comandantes Ger.iis das Polícias Militares e Corpos de Bombeiroo 
Militares, no período de 30/03 a 04/04 do corrente. 

Macapá, 23 de março de 1Ç)98 

R ESOLVE: 

Designar T&ll Cel PM José Raimundo Figueiró Umo, Subcomandante do 
Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, para exercer, acumulativamemc e em 
subst ituição, o cargo de Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
A mapá, duran.te o impedimento do respectivo ti tular, no período de 30/03 a -04/04 do 
corrcn[e. DECRETO N• 0767 DE 23 DE. DE 1998 

Macapá, 23 de março de 1998 

DECRETO N• 0 766 DE 23 DE mar ço DE 1998 

março 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições q ue lhe 
;;\,, cünferidas pelo art. 119, inciso XXV,_ da Constituição do Estado cjo ·Amapá ~ 
tcn·J•.' em ,·ista o contido no Ofício n' 069/98-PM 1, 

RESOLVE: 

Designar Cel PM Francisco dos Chagas Gomes, S~bc'omandam~ da 
l'o lícia Militar do Estado do Amapá, para exercer, acumulativameme e · em 
sub>~iruiç~o. o cargo de Comandante. Geral da Polícia Militar do Amapá, dura;:.te o 
impedimcr.11Ó do respect ivo titular, no período de 30/03 'a 04/04·do .cqrrcnte.· 

de 1998. 
O Governador do Estado do Amapó, usanJo ·cb, ~trihi1ç.:X:> .:jue 

lhe ;ào conícridas pelo art igo 119, inciso XXV, da Constituição do E.'!aJ~ .d,)·. An)<l)' <Í 

:Macap;í ... 23 de _ll)_arço 

·.·,'. · 
c tendo em ,·ista o com ido no Ofício n' 069/98-PM I , ... . · · ·;- -. • .... . 

;,_, 

, · 

::· ·: .. 

RESOLVE: 

. . . . 

A VIS() MM.PO~TANTE . : ; ~- :· 

Leia as Recomendaçõ.es. inser.id~s ~nos Gabadtos;' antes· d~ pr~~·nche· 
lo. Qualquer· dúvida, entre em con.tato conosco, pelô fQne."-:·:2~,2~2135 · 

- . -· . . . . : . . . ._ ... ·.-· . .· ·. ·: . · . . 
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TEXTO DATILOGRAFADO ADEQUADAMENTE 

308/83 - Agravo de I n!>~ru~ento na Aç ão de P!e~tnç~o. ~"e 
Co ntas - Arm i nd3 d e Oln·elTa Suzano x Co ndor:a n1o Ed1h ~ 
c io Ca.l ux e ihsblt3cional Co'l:le rcinl Adcinistradora S/C 
Ltda fl s . 10: Vi s t a no agnvado para contru.~minuta . .Acl\iS! 
SUELY GAVUOLI , VIRGILIO MAURICIO DE MATTOS BARROSO. 

904/82 ~ BllSC.a e Ap n :ensão ~ Singer do Dns i.l Indústria 
c Comércio Ltda x Vicente Siquein , fls. 66 : A requeren
te deve r ec.9 lher em 5 di a$, a quantia de Cr$ 85 , 00 refc 
ref\.tc. o despens d e co ndução Uo Sr. Ofic i ul de Jus t i çt:7 
lnt .' Advs: ARTilUR JotE LLO HANZZINI, PAUI . .:l FRJ:!DCRJCO Dll. t.l.!f 
VEOO ANTUNF.S. . 

516/83 - Busca 'a Apreen!fão - Fino.sa-.Crêdito ', Financi.!ll::le_l_! 
to c l n\'cstimento S/A x Franc isco ,.laia. de Anuj o , fls. 
43~ Dig.a .a .autor:. , e:a S dias, se t~m i ntere s se no pTOSs~ 
s u imento do feito , no silêncio arquiv em- se os a u tos . Ad\.' .. 
PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO. 

597/82 · - tuscn c Apreensão - l!.andcp e S/A Cred. Financ. c 
Inve:nicentos x José Maria Viena da Cos t!l e Al c i des 1\r.lat 
te, f l s. 92: Oig3 o exc.quente se tco interess e no mando.-=-
dD d e execuc;:tio , _ dcposit:mdo cc S d ias , as despesas de 
c.ond uç 3o do . Sr.' Of. de Justiça (Cr $ 7.257 , 00) sob pena 

,.de arqu i VOUieJtto. · Advs: ROBSO!'i WANDERLEY S1\BINO PINHO, Nl-l. 
• SCN RAKGEL NOVAES, JEANNETE TliERESINHA BAPTISTI. CONÇAL-:' 
~!..:.SERGIO LUIZ HAR~~~·- ~~ULO P.Lt_HlO DE AND~OE VILELA 

Zt1Z0/8J - Rcintegnçâo rlc Poss e: Adis l1dr-~ini s tTf1Çào de 
Bens S/A lt De lfino Gonçalves. fl s. 253: 1\guard t!•SC . po r 
30 dias. N~o h:IVondo pag;;ut~cnto ou d~pôs i to dos honorar i 
os do per i to, in t ime - s e pes soa l mente o r ep r esen tante le 
gal d a au t ora, ear3 OS fi ns de extinção do pTOCeSSO, sem 
j u lgamento do oerito (ort . 267, 111, c§ 19, d o C.11 .C . } 
Int . Advs : ctLIO DE MELLO ALMAOA . MANUEL ADELlNO ALVES. 

l91 Z/83 - Busca e l•pTeensâo : Bamerindus S/A . i=in;tnCi2-
111e l'ltO . Créd i to c Investimento:> X .\p.'ln:::cj<;~,., l.rme"' . .... " c , ... .,_ 
po. fls . ZS : Vl:s.to. Homolt.lgo a dcs t stcnc 1a m~uufes ta..la 

as fls. 15., dec lu r :mdo extinto o processo no s tcn::1o~ do 
art. 267, VIII. dQ C.P.C. Defiro o dcscntranha1<1cnto do s 
doc.uccntos que i ns t r uiraa a inicial. Cust a s na forma d_a 
lei. P.R. I.. :arquiv~mdo•se a.o fin. Advs : PAULO F.llUAROO 
DIAS DE CARVAI. IIO . ELlZETE APARECIDA DE OLIV!; IRA SCATIG
NA. 

17Zd)s3 - Busca e ApTcen s.5 o - Finasa Crédito , FiMncia -
mento e lnvesti~:~cn to S/A x Josê CaTlos de Souz.~. fl s . 
l3: Aguude-sc por 30 dias. Nio hav endo p rovocaÇão da 
Tequcrt'ntc , .intic.e- $e pessoa lmente p3ra os fins d a 
ti nção do processo (art. Z67 , lll e J 1'). Nesse c aso. 
o deposit3rio tcTá de devoheo o bem ao r equerido e sc
<5 eltpedido o znandndo própoi o , _llrCi} ndo a Pi n a sa, n o oí 
n il:lo , com as dcs~esas da cp lige n_c ias . Int . Advs : PAULO 

2048/83 - Busca e Apreensão - Pan cos"~ ur:<~ S/A. lndús t :-td"' . 
e Conércio x Karan Feres Kar.liL fl s . 12: Recolha a auto
Ta, em !i di3s, as c us tas de CrS ZOO,OO . Após , Cl s. Advs ~ 
MA,!UA NA1ARETII FONTES COUTINHO DE FREITAS. ANTON J.() DE 
PADUA CONSTANT P ~ RES . . . 

2156/83 - Rcnovatô ria - C:ontTa to d e Loca.ç:& - Tai to do Bra 
s il Indüstria e Conê r cio Ltda. x José WaltcT Brun ier.s.";' 
fl s . I SS: J . Sirn, crn. termos . na ;:~ticâo c:!.c Tait.o . so1ici
tnmJo <> dc:.cnt.ronho..,cnto do lllDnda\lo, para q ue o of l c:: i a l 
efeti\' e a diligênci a d e cit:Jtj; ã.o. Fls. 156: Deposito a nu 
tora, ea 5 dias , as despesas de condução do Sr. OficinT 
t!e Jus t iça no V3lo r de CT$ í!l'..509.00. Após , desent nnhe
sc o ma nd ado. Ad \'5 : CLAUD IO ANTONIO MESQUITA PERE IRA, 
JORGE WASHINGTON THIORIO MARCELINO. 

907/82 - Ordinário-Arlindo Cclino de Souza x Ma~soo Miu· 

~~n~n~~!rr3~d~1~~r~~{~i ~ f.~~1~t~n!~ . P:d!!~ Ã~~~~~S1 tt~~ 
POLUO B SIL\'A, P.$J NIO HERCULANO INLAU, HIDEO MA.R\NAW,, 

761/82 ~ Sunadssi~.t::enj i Pki x J.aice Herculano de . Auú 
jo Neto - Fls. Z6:~"Expcçam-se certidões parn inscri i;iõ 
jc dív i d:l obHrvadas :~.s dispo:;i ções contidas no decretg., 
l e i 79 de 2B~S~69. A seguir arquive-se . Adv .. R.APHAEL PJ:J 
'lADOR. 



Macapã, 23.03.98 DtÁRK> OFICIAL 

NalfiO N' 0768 Df 23 Df março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapó, usando das auibutçoo que lhe 
são confendas pelo arugo 119, mctso XXII, da Consututçao do Estado do Amapí e 
de acordo com o dlsposto no arugo 29, §§ I' e 4'. da Let n' 0066, de 03 de mato de 
1993, 

RE S OLVE: 

Tomar sem efeito o Deer.fo n• 1•76, de 04 de março de 19rl, 
publicado no Diário Oflclal do Estado do A.m.ap n• lSlS, de 04 de março de 1997. 
que nomeou Mucos Belo de Sousa, para ocupar o Cargo de Provimento Efet í v o de 
Professor do Ensmo de I' Grau, Classe "A", Ref. OI, Grupo Magtstério, do Quadrode 
Pessoal Civtl do Estado do Amapá. 

Maca~. 23 de março de 1998 

DECRETO N" 0769 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amapá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 11 9, mciso XXVI, da ConsutUtção do Estado do 
Amapá, e 

CONSIDERAJiiDO a necessidade de expansão do plano de 
urbamzação da Capttal do Estado do Amapá, em especial a execução das 
obras de reforma e ampliação da Feira do Ribeirinho - construção da Praça do 
Ribeirinho e urbanização de seu entorno e o que mrus consta nos autos do 
Processo Adrrurustrativo n• 28830.000595/97, 

DECRETA: 

Art. t• - Fica declarada ãrea de utilidade publica, para fms de 
desapropriação, nos tennos do arugo 5°, alínea"!", do Decreto Lei n • 3365, de 
21 de junho de 1941, a ãrea urbana que mede 23.277,57 m1 , (vinte e três mil, 
duzentos e setenta e sete, ~irgula cinquenta e sete metros quadrados) situada 
no Muntcipto de Macapá, Brurro do Perpétuo Socorro e perímetro de 927,35m 
(novecentos e vinte e sete, vírgula trinta e cinco metros), matriculada no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Macapã, sob o n• 562, Livro 
n• 2 -E, pertencente ao Município de Macapã, com sede na Av. Fab n• 840 -
Centro, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda 
sob o n• 05.995.766/0001-77, tendo o aludido imóvel os l.im.iteS e 
confrontações seguintes: 

NORTE: com a Rua Japurã, 
SUL: com a Av. Betra Rio e Plataforma da Doca; 
LESTE: com a Av. Beira Rio/Rio Amazonas; 
OESTE: com as Ruas Rio Tefé e Hugo Alves Pinto. 

Art. 2" - A ãrea citada no artigo anterior, cuja forma é irregular e 
seu perímetro possui vãrios pontos, denominados na demarcação de: PO, P1, 
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, PIO, Pl l e P12() 

§ 1" - A ãrea total le\'antada topograJicamente. obedece ã 
demarcação scgumte. o Ponto Zero IPOJ tem inicto na confluencta da Av. Betra 
R.to com a Rua R.to Tefé. esquma com a casa n• 60. de onde. na d1reção de 
36°28 00 NW e distância de 46,90 m, alcança o ponto Pl. Deste ponto. com 
rumo de 36°58'10" NW e distâncta de 35.05m, chega-se ao pcnto P2. Deste 
ponto. com rumo de 8°2740 NE e distância de 21m. chega-se ao pomo P~ 
Deste ponto. cc•m rumo de 25°29'10" NE e distâncta de 7 1,50m, chega-se ao 
ponto P4 . Deste ponto, com rumo de 19.32'00" NE e distância de 24,10m, 
chega-se ao ponto P5. Deste ponto, com rumo de 11 • 15'30" ~"E e distância de 
89,45m, chega-se ao ponto P6. Deste ponto, com rumo d e 74°59'30" SE e 
distância de 28, 10m, chega-se ao ponto P7. Deste ponto, com rumo de 
12°30'20" SW e distância de 148.40m, chega-se ao ponto PS. Deste ponto. 
com rumo de 70°47'30" SE e distância de 186,20m, chega-se ao ponto P9. 
Deste ponto, com rumo de 46.31'10" SW e distância de 134,15m, chega-se ao 
ponto PIO. Deste ponto, com rumo de 28°31'20" NW e distância de 88,50m, 
chega-se ao ponto P11. Deste ponto, com rumo de 62•:<.8'20" SW e distância 
de 24,40m, chega-se ao ponto Pl2. Deste ponto, com rumo de 51°12'10" SW fi 
distância de 30.60m, chega-se ao intcial da poligonal PO. · 

§ 2" - Cabe ao Poder Executivo Estadual a permanente gestão no 
sentido de assegurar a eli ãcia da destinação da ãrea d.escrita no par~o 
anterior, que se destinará ao abngo das edificações da Feira do R.tbeirinlfc/e 
urbanização cia ãrea respectiva. 

Art. 3" - Este Decreto abrange também a expropriação das posses 
le~timas ou de boa fé e benfeitona• existentes na ã..-ea. 

Art. 4" • Para efeito do disposto no artigo 15, do Decreto Lei n• 
3365/41, a desapropriação em tela é declarada de caráter urgente. 

Art. s- - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6 " - Revogam-se as disposições em contrário. 

Macap6, 23 de ~BBrço cle 1998 

- ..__ ......__. 
..._,..onu RODRJGUU CAPDIBiliB1!: 

DECmO N" 0770 DE 23 DE março DE 1998 

O Governador do Estado do Amcpó, usando das atributçOes que 
lhe sJo conferidas ~lo art. 119, inciso XXV, da Constituiçao do Estado do Amapá. 
de acordo com o item lll, do arugo 2', do Decreto n' 0920, de 18 de abnl de 1996 e 
tendo em vtsta o contido no Ofício n' 031/98-ERB, 

RESOLVE : 

Art. I' -Conceder, em caráter excepctor.al. adtantamento em nome 
de Morlllo Cosia Uma Cavolçonll, Chefe da Unidade de Apoto Admmtstrativo/EAB. 
nos t~rmos do ttem 111, do arugo 2', do Decreto n' 0920, de 18 de abril de 1996, no 
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), destinados a custear despesas de 
pronro pagamento com matertal de consumo e serviços de terceiros, objetivando J 

manutenção do Escrnórto do Amapá em Belém. 

Art. 2' - O adiantamento concedido deverá ser apltcado no prazo 
máxtmo de 30 ( mnta) dtas, a contar da data do recebimento. 

Art. 3' • A referida despesa dever.i ser empenhada na Fonte de 
Recurso 00 1, Programa de Trabalho o' 03070212.028, nos Elementos de Despesa 
3490.30 - Matenal de Consumo, o valor de R$ 500,00 {quinhentos reais), 
3490.19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, o valor de R$ 1.500,00 
{um mil e quinhentos reais) e 3490.36 - Outros Serviços de Tercetros - Pe~ 
Fístca, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Art. 4" - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar 
prestação de contaS, devtdamente homologada pelo titular do órgao, na Secretaria de 
Estado da Fazenda, demro de 10 (dez) dias, contados do térmmo do prazo de 
apltcação constante do art. r deste Decreto. 

~acapá, ?.3 de março de 1998 

DECRETO N• 0771 DE 23 DE março DE 1998 

O Govemador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 119. inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá. 
de acordo com o item 111, do artigo 2•, do Decreto n• 0920, de 18 de abril de 1996 e 
tendo em vista o contido no Oficio n' 143/98-GABIADAP, 

RESOLVE: 

Art. t• - Conceder, em caráter excepcional, adiantamento em nome de 
MARIA ELIZABETH GONÇALVES DOS SANTOS, Contadora, nos termos do item lll 
do artigo 2•, do Decreto n• 0920, de 18 de abril de 1996, no valor de RS 7.000,00 
(sete mil reais), destinados a custear despesas miúdas de pronto pagamento C'Jtn 

serviços de terceiros, objetivando subsidiar a Missão ~acapá-Caiena-Paramaribo
Gcorgetown. 

Art. 2" - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prazo 
mãximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento. 

Art. J• - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de Recurso 
001 , Progr~ma de Trab_alho o• 03.07.021.2061, no Elemento de Despesa,;.;~~-~"' 
Outros Servtços de Tercetros!. Pessoa Física, o valor de RS 7.000,00 (sete mil reais). 

. Art. 4• - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar prestaç; ,., 
de contas, devtdamentc homologada pelo titular do órgão, na Secretaria de Estado ,,~ 
Fazenda, dentro de lO (dez) dias, contados do término do prazo de dplicação constat:.:.: 
do art. 2• deste decreto. 

MacapiÍ, 23 de março de 1998 

r - '---. '--. .' 
ERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

i 
! 
l 
l 

f 
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Secretarias de Estado I C: 
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PORTARIA 
Noj~'l /98-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMJNISTRAÇÁO, áo 
Governo do Amapá, no uso da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto n' 0295, de 18,12.91 e Decreto n' 1497, de 16. 10.92. 

RE SOI.VE: 

Designar a seJVidora Telmo Maria Colixto dos Sontos de 
Ollvclro, Chefe da Divisão de MateriaVSEAD, Código CDS-2, 
pertencente ao Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do 
Amapá, para responder pela Diretoria do Departamento de S.,..,iços 
Gerais/SEAD, Código CDS-3, dwante o impedimento de seu titular 
J~ Domblgoo dos SIDtGS, no periodo de 22.03 à 11.04.98. 

Macapá(AP), em l~de Março de 1998. 

ALBIN~UZA 
Secretàrio d~~istração 

DIÁRIO OFICIAL . 

I ··~I · =S~EMA ~\.--· ; 

NÚCLEO SETORIAL DE PLANEJAMENTO 
UNIDADE DE CONTRA TOS E CONVÊNIOS 

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N' 
001/98-SEMA 

INSTRUMENTO PARTES: O Estado do Amapá, através da 
Secretaria de Estado do Meio ambiente, Ciência c Tecnologia como 
CONVENENTE c a Escola Técnica do Amapó - META, como 
CONVENIADA 

FUNDAMENTE LEGAI. : O presente Convênio tem I'CSJXlldo legal 
no § l' do Art. 25 da Constituição Federal, combioado oom os Art. 12 
§ 4', 116 c 119, itens I c XIX da Constituição do Estado do Amapó, e 
em especial o Art. 116, cap.Jt da lei 8666/93, alterada pela Lei 
8883/94 e ainda a Lei n' 6494 de 07.12.77, regulamentada pelo 
Decreto n' 87.497 de 10.08.82. 

OSJETO : O presente convênio tem por objeto a cooperação 
acadêmíca e científica, visando proporcionar aos alunos rcgulannente 
matriculados na Escola Técnica do Amapó • META, oportunidade de 
realizarem estágio curricular, nesta sccrct!ria. 

DATA DA VIGÊNCIA : 31.!2.98 

------------------- ANTONTOCUUDIO 

PORTARIA 
N" jJ.8 /98-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, do 
Governo do Amapá, no uso de competência que lbe foi delegada 
pelo Decreto n° 0295, de 18.12.91 e ~elo n' 1497, de 16.10.92. 

RE S O LVE: 

Dosisr.ar a seJVidora Mario Dulcidéia Putono da su .... Auxiliar 
Operscicnal de Serviços Diversos, pertencente ao Quadro de 
l'esooal do ex-Terl'itório Federal do Amapá. para responder pelo 
Setor de Enfermagem, Código CDI-2, durante o impedimento de 
~ua titular Mt i'Íll de Lourd., ArogJo Ftn'fÓro, que encontra-se de 
licença mMica no periodo de 09 à 13.03.98. 

Macapá(Al'f., em de Março de 1998. 

ALBIN SOUZA 
Secretàrio Administração 

COMISSÃO PER!f.ANEN'rE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N~ 008/98 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA 

SESA. 

TIPO: MENOR PREÇO 

DATA : 08. 04 . 98 - as 09: 00 horas 

TOMADA DE PREÇOS N~ 009/98 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL-DE CONSU 

RO P/ LACEN. 

TI PO: MENOR PREÇO 

~ DATA: 08. 04. 98 as 10:00 horas . 

~ Os Editai s poderão ser obti

~ dos na sala ni 03, n o horário normal 

1

.. d e e xpediente mediante o pagamento da 

taxa d e R$- 43 ,91(QUARENTA E TRtS REA 

IS E NOVENTA E UM CENTAVOS). 

li 

I Mac apá , ço de 1.998 

CPL/SEAD 

[ Agricultura \., 
PORTARIA N• ()]45/98- SEAF 

11 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTU 
RA , PESCA E FLORESTA E 00 ABASTECIMENTO, usan 
do d<ts a tribui.c;ões que l he são conferidas ' pelÕ. 
Art .123, Inciso VJ do Regulamento d a SEAGA i . 
aprovado !'lelo Dec reto (N) nQ 029'1 de. 18 de-d( : 
zeml)t"O de 1991 , e at~.ndo .em vista .as ·d~sposi .· 
çÕes cont idas no. Oecl'f?to (N) ·n• 1094 .de · 26. 'dE 
feverei r o de 199'1, e f.tendendo ao merno~ando 
n" o48/98- SEAF. . . . 

. .:: :. ~ : 

.· fl E S OL V E · 

. ·, IÍ~lo~?r ·.o deslocamento do se,.;_.idor .· 
l..EON'fiNO BARBoSA' DIAS , CI 'n2 2'4 . 63'7~AP, moto · 
-rist.a, qúe ·:·1: i njou de .r.1acDpá, Sede oe.· suas a.ti._ 
vidades ,. ate .a l ocal idade de Sete 1lha, no pe 

. ri<YJo de· O'J ·à os .. 03, 98·, condt,zi r o tecnicos - .• 
do Pr'O.ieto.~'I';t , :. :de<•er,do as. despesas com.di.&:"ia, 
OCOI'rtrem a· ·co'nta, .dos recursos orçarrentar-ios ·. 

se. 
ne-se cier.ci a , cumpr a- se e puhl ioue-

r~aca[)à~AP, 12 de março dto 1998 . 

/' 

· ~ .· IU. t
1
LJ I u ! 

PEDRO MAURO L~ RA ~ ROSÁRIO 
SECREI'ÁRIO DE : AGRICU!.TURA 

Porcaria "º . 146/98- SEAF 

A SECRi:."TÁRIA DE ESTAOO DA AGRICUL'I'IJRA, 
PESCA E FLORESTA E 00 ABAS'fECI MEN'fD, 
u sD.Ildo · c!2S atribuições qt1e lhe são 
conferidas pelo Art . 123, Inciso II da 
Constituição do Estado do Amapá e Art . 
36 , Inciso X do Regul amento da SEAF, 
aprovado pelo Decreto(N) N" 0159 de 
27 de janeiro de 1998, e t eCJdo em vista 
as dispÔs içÕes coO>tidas no Decr2 to(N) 
N2 1094 de 26 de fevereiro de 199.'7, 
e a tendendo ao ~lemorando nº 033/98-DAD/SEAF, 

RE SO L VE : 
HOV.OLDGAR o deslocamento do servidor 

OSMIL'ION NUNES, Agente de Atividades Agl'Ope 
cuária, CI . nº . 232 . 430-PA, que via~ou de
Macapá sede de suas atividades até o ~Unici 

Pág.30 

jpi o de Amapá, no período de 12 à 15. 03 .~8 , 
possa fazer l evantamento e avaliação da sj_
tuação do naquinari o destinado a us ina de 
pasteurização de lei t e da c i dade de Amapá· ; 
?evendo as despesas-com b i áfias o~orrerem 
a conta do recurso or açrrkntario . 

oe- se ciência c ra- e publ i que- se. 
Maca,oá-AP, .\.~ e 1998. 

:~EDRO MAURO 
Secretári o d 

Por taria n• . 147/98-SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTA!X) DA AGRICULTURA, 

PESCA E FUlRESTA E 00 ABASTECIMENTO, 

usando das atribuiçÕes que lhe sao 

conferidas pelo Art , 123 , Inci so li da 

Consti tuição do Estado do A~á e Art . 

36 , Inciso X do Regulamento da SEAF , 

aprovado pelo Decreto(N) N2 0159 de 

27 de jane iro de 1998 , e tendo em vista 

1 
as dispo.sições conhdas no Decreto(N) 

! Nº 1094 de 26 de fevereiro de 1997, 

, e atendeneo ao Memorando nº 053/98-SAG/SEA:r', 

RESOLVE : 
Homologar o deslocament o do Motorist a Q 

ficial NELSON DARCI PEREIRA PIRES, CI.Nº .... 
274. 504-AP, que vi ajou de Macapá, sede de suas 
atividades , até as localidades de Mazagão e 
carvão , no periodo de 13 .03 . 98 , a fim de con 
dUZir o Técnico ANTONIO COLARES até as refe= 
ridas localidades paar r-eunir-se com a Corruni 
dade de carvão , devendo as despesas com diá-
r ias ocorrerem à conta do recurso orçamentá-
rio . 

nê-se .ciência, 
t<la.capá-AP , 16 cl 

PEDRO· t4AURO SF. 
Secretário ·de 

publique-se . 
.1998. 

· · .. · 

Po~t~ia n Q ,· 148/98-S!!)j~~ . . 

PE
'sc .. AA··.··sE· EC. f. :EF'UlrÁRREIAS;, ~E. EEST_. Aoo

00
· DA. ·Ú·:tt.!;Ól.1:'JRA, 

U1. . • Â;!jt~H'ECH~EÍltD 1 

~. ;Us8nçlá · ·dsS at.r.i·b~içõe~. · qu~ ~ ·; ~.r~~ , .. , _: s~o · ··. 
conf eridà.S _pelo ·Art·. l23 , Inc.i:s:O ' cl · d"- , 
Constituição · dó Est;ado · · 'Cio AIÍ~fi~,á ·. " ln't . 
~6 • .' Inciso .. x do :Regulameá t o ·· JP.. · SEAF, 
aprov?.do · · ~lo : Decreto(N) .. - N~ . .. 015;) · : c.e 
27,: de· . j'alieirà : éie.' 1'998, e tendo <Jr.• . vj,;ota 

_'as . êtispÜsiçÕes contidas. .no . · IR.creto(N) 
· N• . .1694· .. de .. ~6 ·de fevereiro ~ de · .19CJ'i , 
e .atendendo· ao t~emorando h2 ·. Ó54/?8-·SAG/ 3E:.f•F', . 

. R .E S·O L v E 
HOr.IJLOGAR o désl ocamentó do .. Motc'X'i.>'~a·O 

fic ial NELSON DARCI .PEREIRA · PI!.1ES·, C::: • . [·i' .. ~· 
274 . 5o~AP;·. que .viajou· de' Macapá·,- ,secte· ... ·d-:· 
suas atívÚJade's', no .oer.iodo :cté_;1A.çÍ?' .. 98.i :cit 
raa locàlidÍide <;le In~~. a fi~ cie· cóiiduzi;,_-:
o Técrüco .GerSün ·Mesquità Pantoja·, ·para reu · 
i1ir-se com' os agr icultor-és; para ·éi,eiÇâo. e~' . 
posse do representante · a Fe~rá . do !'mdut or, . 
assi m como .orientar o escoamento e .. ·co:nerci a 
lização da" produção , .Çleverido as :ciespesas .cüm 
diárias ocorrerem à conta do recurso orçamen 
tári o . · · · -

oê- se ciênci , 
~l<.>c:::pÓ· AP , 1 

\ ,, 
PEDRO MAURO s· 
Secretário d 

Pl:>rl:ar'la nº. 149/98-S.EAF 
A SECR,.""TÁIUA DE ESTAOO DA AGRICULTURA , 

PESCA E FUlRESTA E 00 ABASTECIMEN'f2, 
usando das atribuiçÕes que ~he s3o 
confet'idas pelo Art.123, Inci so Il da 
Constituiçã:> do Estado do Amapá e Art . 
36, Inciso X do Regulamento da SEAF , 
aprovado pelo Decreto(N) Nº 0159 de 
27 de janeiro de 1998, e tendo em vista 
as di sposições contidas no Decreto(N) 
N2 1094 de 26 de t:evereiro de 1997 , 
e atendendo ao Memora;1d0 n" 034/98- DAD/DDR/ 
SEAF,. -

RES ·:)LVE 

IDMJJ..,CX;P-.R o deslocamento da servidora 
Gi illA FERREIRA PEREIRA, Chef e da DAD, CL n º 
1 . 213 . 682- PA? que viajou de Macapá, sede de 
suas atividades, no periocto de 13.03.98, ~~ 



Macapá. 23.03.98 

ro. a localidade de são Joaquim do Pé:cul, á. 

fim de fazer visita a Escola Farrdlia Agrico
la do Pauci , com objetivo obter maiores co
nhecm~;1tos sobre o trabalhe da Escola SAFs 
e ver a possibilidade de um apoio e inter-

' câmbio a F~ola Familia Agricola da Perime
tral Norte l devendo as despesas ccrn ~árias 
ocorrerem a conta do recurso orçamentario . 

Dê-se .ciência,~~-se publique-se . 
.Macap9.-AP, 17 o 1998. 

I I 

PEDRO MAURO ROSfJUO 
SecretáriJ d Agricultura 

Portaria n2 . 150/98-SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA , 
PESCA E FLORESTA E DO ABASTECIMENI'O, 
usando das atribuições que lhe são 
confer idas pelo Ar-t.123, Inciso . li da 
Constituiçoo de Estado do Amapá e Art. 
36, Inciso X do Regulemento da SEAF, 
aprovado ;>elo Decreto(N) N• 0159 de 
27 de janeiro de 1998, e tendo em vista 
as disposições contidas no DE•Greto(N) 
N• 1094 de 26 de fevereiro de 1997, 
e a tendendo ao Metrorando n•· 034/98=DAD/DDR/ 
SEAF, 

RESOLVE: 

1-DDI..OGI\R o deslocamento do servidor 
J..EON.l'JN) BARJ:()SA DIAS, Motorista, CI. n• .. 
24. 637- AP, que viajou de Macapá, sede de 
suas atividades, no periocto de 13. 03. 98 , pa 
ra e.s l ocalidades de Soo Joaqui.m do 'X!Cui,
a fim de conduzir os técnicos desta SEAF a té 
a Escola Familia ~icola do Pacuil devendo 
as desoosas ccrn diarias ocorrerem a conta do 
recursÕ orçamentário. 

Dê-se clênci , urrp - se e publique-se . 
Macapá- AP, 1 o de 1998 . 

\ \ 

ricultura 

PORTARIA N• 151/98-SEAF 

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PESCA E FLORESTA E DO ABASTECI!>!ENTO, usando ' 
das atribuições que lhe são conf eridas pelo 
Art .l 23 1 Inciso II da Con~tituição do Estado 
do Amapá. e Art . 38 . Inciso VI do Regulamento' 
da SEAGI\, aprovado pelo Decreto (N) n• 029'1 
de 18 de dezembro de 1991 , e tende em v ista 
a<; disPosiçÇies contidas no Decreto (N) n• • 
1094 de 29 de fevereiro de 199'1 , e atendendo 
ao memorarY.lo n• 059/98-DDR-SEAF. 

RESOLVE: 

Design&r a servidora ANA ROSA DA ROCHA 
ARAÚJO , Chefe -ja Divisão de Politica Pesquei 
ra , CDS-2 , C. I. n• 035i'15-AP , para viajar ':le 
Macapá , sede de suas ativi':laes, até o munici 
pio ':le Amapá , no perio':lo de 18 á 20.03 .98 ~ 
acompanhar o presidente da cooperativa de be 
neficiadores de pesca':lores de pescado on-:Je 
pretende se Instalar futuramente a SEAF cano 
responsável pela infraestrutura ':lará to':lo o 
suporte para que a cooperativa possa ter s:.~ 

ceSS<J, devendo as despesas ccrn diárias ocor
rerem á conta dos recursos orçéW!lentários . -

DÉi-se. ciencia, cunpra-se e publique-se 
Macapa-AP, 1 '1 de março ':le 1998. 

I ' 

PECRO ~lAURO S 
Secretário 

POR'L.\RIA N2 0152/98 - SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA , 
PESCA E FLORESTA E DO ABASTECIMENI'O , 
usando dro atribuições que lhe são 
conferidas pele Art .123, Inciso II da 
Constituição do futado do Amapá c Art . 
36, Inciso X do Regulamento da SF'AF, 
aprovado pelo Decreto(N) N• 0159 de 
27 de janeiro de 1998, e tendo em Vista 
as disposições contidas no Decreto(N) 
N2 0636 de 12 de março de 1998, e ate;"ldendo 
ao Mem:>rando n2 

RESOLVE 

DIÁRIO OFICIAL 

Ton1é'r sem efeito a Portaria N2 135/98-
SEAF, do dia 04 de março de 1998. 

Dê-se. ciênc~· , curp se e publique-se. 
Macapa-AP; de !998. 

' ' I 
PEDRO MA" DO ~O 

Sec:--ejio da iculturo 

POKTARIA N2 0155/98 - SEAF 

O SEGR.e.""'TÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PESCA E FLORESTA E DO ABASTECIM<.Nl'O, 
usando das atribuições que L'"le são con
feridas pelo Art .123, Inciso I1 da Cons
t ituição do Estado do Amapá , e Art.36, 
Inciso X do Regulamento da SEAF, apro
vado pelo Decreto(N) N• 015S de 27 de 
janeiro de 1998, e tendo em vista as 
dispost-.ões ccr~tidas r.o Decreto(N) N2 
0636 de 12 de março de 1998, e atendendo 
ao merrorando n2 058/98-SAG/SEAF. 

RESOLVE: 

Designar o servidor NEI.soN DARCl PEREI
RA PIRES , ilbtorista, C.I. NR 274.504-AP, pa 
ra viajar de Macapá sede de suas abividades1 

a!é o f1Jnict~io de Amapá, a fim de que no ~ 
riodo de 18 a 20.03.98, possa conduzir a ser 
vidora MA ROSA.DA ROCHA ARAÚJOl devendo aS 
despesas ccrn ~arias ocorrerem a conta do ~ 
curso Orçamentario. 

Dê-se. ciência,~ra~e publique-se . 
.Macapa-AP; 17\ o 1998. 

PEDRO MAURO A ROSÁRIO 
Secretário de Agricultura 

J 

NÚCLEO SETORIAL DE PLANEJAMENTO 

EXTRA TO DE CONVÊNIO 

INSTRUMENTO E PARTES: Cmvênio o• 002198-SEAF, 
celebrado entre o Estado do Amapá, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca, Floresta e do 
Abastecimento e o Município de Oiapoque, assinado em 23 
de Março de 1998. 

FUNDAMENTO LEGAL : O presente Convênio tem 
respaldo legal no § t• do Art. 25 da Constituição Federal, 
combinado com os Art. 12 § 4', 116 e 119, Incisos I e XIX da 
Constiruição do Estado do Amapá, e Art . 116, § t•, Incisos de 
I a VI da Lei n• 8.666193. 

OBJETIVO: O presente Coovênio tem como objetivo o 
repasse de recur&OS financemJ6 ao CONVENIADO, com a 
finalidade de apoiar o escoamento da produção agrícola · 
daquele Município até às feiras do produtor rwal. 

DOTAÇÃO: As despesa com a execução deste CONVÊNIO 
esrão orçadas no wlor glol>al de R$ 40.000,00 ( Quararte MiÍ 
Reais ), liberados de acordõ com CrooogJlL."'l3 de Desembolso 
e que correrão à conta da Fonte 00 I, Programa 04150891.134, 
Elemento de Despesa 3440.41-Conttibuições, sendo 
empenhado inicialmente R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ), 
Coofonne N012 de Empenho n• 98NE 00284, emitida em 17 
de Março de 1998 e as demais parcelAs de acordo com o 
Cronograma de Desembolso que é parte integrante do presente 
Instrumento. 

VIGÊNCIA: O presmte CONVÊNIO terá sua vigência a 
partir da data da sua assinatura, até 31 de Dezembro de 1998. 

Macapã-AP, 23 de março de 1998. 

PEDRO MAU~ l ~ ~J 1 .JJ DO ROSÁRIO 

~:fcuhurn 
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NÚCLEO SETORIAL DE PLANEJAMÊNTO 

JUSllt'ICATIVA 

, • .;.OMAUR~~WO 
ASSUNTO: t• Tem1o Aditivo ao contrlllb Principal n• 

~
~~~~ Alteração da Cláusula Quarta do Contrato n• 

b~~~f RetifJCação do Progtama de trabalho e 
rmograma de ~mbolso 

Para C0fl"41«entr ratifi<:ação, submetemos 3 

r,reciaçào de Vossa Excelência a presente just.ificativa, para a 
lebração do I" Tenno Aditivo ao Contr:uo n• 003/97-SEAf, 
qual altera a Cláusula Quarta do Contrato n• 003/97-SEAF, 

'm decorrência da necessidade de adequação do cronogranu 
1e Desembolso e Programa de trabalho. 

A presente justificatiw, encontra respaldo 
egal no An. 65, Inciso 11, alinea "b", da Lei n• 8.666193. 

Macapá-AP, 23 de março de 1998 

HAI\tJ ~~ERREIRA r0here do NSP 

I 
\. I Fazenda 

( P) tt•fHU/91-GAP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda da Governo do Enado 
do Amapá, usando daJ aJribuições q~N lhe são 
conferidos por Lei, e de acordo com o Decreto n• 
2042 de 13 tk julho de 1995, e tenda em vista o 
contido TW> Memo. n• 018198-GABISEFAZ 

RESOLVE: 

1• - Conct:der adiantamenlo em TJOme de 
MARLENE FRAZÃO CMtNEIRO, Agente 
Administra/ivo, pertencenJe ao Quadro FJmCional do 
Ex-Território Federal do Amapá, lotado /IIJ 

GABISEFAZ. nos termos do item li/, parágrafo lmico, 
do Artigo 2•, da Lei n•ooiJ de 12 de maio de 1992 e 
Decreto regulamentador n• 920 de 18 de abril de 
1996, o valor de lt$ 1.1DI,H (HU!rf MlL E 
DUZENTOS REAIS), destinodos a custear despe:ros 
de pronlo pagamenlo com maJeria/ de consumo, 
objetivando a munulençllo e administraçilo da 
Secretaria de &todo da Fazenda. 

2"- O adi0111amento devera ser aplicado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a conJar da data de 
recebimenlo. 

3• - A referida dtspesa dwerá ser empenhada na 
Fonte de ReCUTsos 001, Pr~ M Trwbollro n • 
130.211-111, no Elemenlo de Despesa 3.4.9.0.3.0 -
Material de CofiSIOOO, o valor de RS 7f)(),{J(} 
(SETECENI'OS REAJS) e 3.4.9.0.3.6 - OuJros 
Serviços de Terceiros, o valor tk R$ 51J(),fJfJ 
(QUINHE!ItTOS REAJS). 

4• - O nsponsável pelo adiantamento deverá 
apresenlar prestaçlfo de contas, devidomenlt 
homologada pelo titular do Órg{Jo, na Secretaria tk 
Estado da Fazenda, dentro de 10 (dez) dias, conJtldos 
do término do prazo de aplicaçilo constantes do item 
2". 

Macapá/.4P, 1 O de março de I 998 

GETtlU~DO MOTA 
s.cm.#o ,. 

·' 



Màcapá, 23.03.98 

( P) ,. IJfJSIH-GAPISEFAZ 

O Seet'etário do Fazendo do Governo do Estado 
do Amapá. .usando das atribuições que lhe silo 

' conferidas por ú i, e de acordo com o Deet'e/0 n• 
2042 .de JJ de julho de 1995, e tendo em vis/a o 
contido no Memo. n•0044/98-DAT/SEFAZ 

RESOLVE: 

19 
- Conceder adiantmnento em nome · de 

MQJSÉS TAVARES' SER.RA, Frscal de Tributos AF-
1, ~encente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Atiwpá, lotada no DATISEFAZ. nos termos do Item 
/li. parágrafo único, do Artigo 2~ da Lei n9 0011 de 
12 de maio de 1992 e Decrelo regulamentador n• 920 
de 18 de abril de 1996, o valor de RS 7DIJ,OO 
(SETECENTOS REAIS), destinados a. custear 
despesas de pronto Pagamento com malf!rial de 
consumo, objetivando a manutenção e administração 
da Agência de Rendas de Laranjal do 
JarVDAT/SEFAZ. 

2"- O adiantamento deverá ser aplicado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
recebimenlo. 

3" - A referida despesa deverá ser empenhada na 
Fonle de Recursos 001, Progl'tiiNl de Trabalho n• 
0301J302-112, no Elemen/o de Despesa 3.4.9.0.3.0-
Material de Consumo, o valor de RS 
41J(J,OO(QUATROCENTOS REAIS) e 3.4.9.0.3.6 -
Outros Serviços de Terceiros, o valor de RS 300,00 
(TREZENTOS REAIS). 

4• - O responsável pelo adiantamento deverá 
apresentar prestação de contas, devidamente 
homologada pelo titular do Órgão, na Secretaria de 
Estado da Fazenda, dentro de 10 (dez) dias, contadas 
do término do prazo de aplicação cons/an/es do item 
2~ 

( P) n• 006'98-GAP/SEF AZ 

O Secretário da Fazenda do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por úi, e de acordo com o Decrelo n• 
2042 de 13 de j ulho de 1995, e tendo em vista o 
contido no Memo. n• 0046198-DAT/SEFAZ 

RESOL YE: 

J• - Conceder adianlamento em nome de 
WALDIR NERY DOS SANTOS, Auxiliar de Fiscal 
de TribuJos AF-1, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, lotado no DATISEFAZ. 
nos termos do i/em ll/, parágrafo único, do Artigo 2•. 
da Lei n• 0011 de 12 de maio de· 1992 e Decreto 
regulamentador n• 920 de 18 de abril de 1996, o 
valor de R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS 
REAIS), destinados a custear despesas de pronto 
pagamento com material de consumo, objetivando a 
manutençíio e "administração da Delegacia de 
Santana/DATISEFAZ. 

2"- O adiantamento deverá ser aplicado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
recebimenlo. 

3• - A referida despesa deverá ser empenhada na 
Fonte de Recursos 001, Progrtunll de Trabalho_ li~ 
OJ08302-112, no Elemento de Despesa 3.4.9.0.3.0 -
Material de Consumo, o valor de RS 900,00 
(NOVECENTOS REAIS) e 3.4.9.0.3.6 "'" Outros 
Serviços de Terceiros, o valor de RS 600,00 
(SEISCENTOS REAIS). 

4" - O responsável pelo adiantamento deverá 
apresentar prestaçíio de contas, devidomenle 
homologada pelo titular do Órgão, na Secretaria de 
Estado da FazendD, deruro de IO (dez) dias, coruadas 
do término do prazo de aplicação constantes do Item 
110. 

Macapá!AP, 12 de março de 1998 

,.. 

DIÁRIO OFICIAL ._ 

( p) ,;(}()7J'H..G41'/StFAZ 
. . 

O Seet'etário do Fazendo do Gu.-erno do. Estado 
do Amapá, uJando ·das atribuiçlJe.J que lhe Jão 
conferidas por lei, e de acordo COm o Deet'etO n• 
,2042 de 13 de julho de 1995, e tendo em vista o 

; conlú/0 no Memo. n! 0045/98-DA.T/SE_FAZ.-

RESOLVE: 

r- Conceder adiantamento em nome de LElLA 
CABRAL CHAVES, Agente · Administrativo, 
pert!fncente ao Quadro Funcional do &-Território 
Federal do Amapá, lotada no DAT/SEFAZ, nos 
termos_do Item JII. parágrafo único, do Artigo 2~ do 
Lei n• 0011 de li de maio de 1992 e Decreto 
regulamentador n• 920 de 18 de abril de 1996, o 
valor de RS 1.900,00 (J(UM MIL E NOVECENTOS 
REAIS), destinados a custear deSpesas de pronto 
pagamento com material de corisrm1o, objetivando a 
manutençíio e administração do Diretoria de 
Administração Tributária/SEFAZ. 

2•- O adiantamento deverá ser aplicado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
recebimento. 

3• - A referida despesa deverá ser empenhada na 
Fonte de Recursos 001, Programa de Trabalho n• 
0308302-112, no Elemento de Despesa 3.4.9.0.3.0 -
Material de Consumo, o valor de RS 1.300,00 (HUM 
MIL E 'fREZENTOS REAIS) e 3.4.9.0.3.6 - Outro5 
Serviços de Terceiros, o valor de RS 600,(}( 
(SEISCENTOS REAIS). 

4• - O responsável pelo adiantamento deverá 
apresentar prestação de contas, devidamenle 
homologada pelo lilular do Órgão, na Secrelaria de 
Estado da Fazenda, dentro de 10 {dez) dias, con/adas 
do término do prazo de aplicação conslantes do i/em 
2•. 

Macapá/AP, 12 de março de 

( P) n• 040/JB-GÀPISEFAZ 

O Secretário da f't=nda do Çovcnio da 
&lado do Amapá, usando das atribuições que lhe siJo conferidas 
por Lei, e lenda em vis/a o /eor do Oficio n• 0104198-
GABISEFAZ 

RESO LVE: 

DESIGNAR, Cl.AUDIONO/t MEDEIROS DE 
ANDRADE, Fiscal de Tribulos AF-1, pertencente ao Qrmdro de 
Pessoal Civil da Estado ch Amapá. falado na Secrelaria de 
&lado ch Fazenda!SEFAZ. para viajar ch sede de mos 
atividades Maa1pá!AP até a cidade de Brasilia!DF. a fim de 
participar da REUNIÃO DE TÉCNICOS RESPONSÁVEIS DO 
GT- EMPRESASAÉREAS. no período de09a I 1.03.98. 

Publique~e e CW71{Jra-se. 

( P) n' 041/9B.GAP/SEFAZ 

O Secmário da Ftmmda do Governo do 
&todo do Amapá. ·!Dando das atribuições que lhe sào conferidas 
por Léi, e rendo em vl.rta o /eor do Oficio n• 024198-DATISEFAZ 

RESOLVE: 

DESIGNAR, FRANCISCO DAS GRAÇAS 
TELES RODRIGUES, Fiscal de 11-ibutos AF-1. DtBORA 
BARRETO·BIKA, AUICIJiar de Fiscal AF-ll e RENII.DE DO 
SOCORRO RODRIGUES DO REGO VAZ, Auxiliar de Fi.rcal 
AF-U. pertencentes ao Qrmdro de Pessoal Civil do ETtado do 
Amapá. /ora:Jos na Secretaria de Estado da Fazenda!SEFAZ. 
paro viajarem da -""" de mas aJtviciotk3 Macapá'AP até os 
mmriclpios de Porto Grande, Ferreira Go11'.cs, Tartarugalzlnho. 
Amapá. CLJ!çoene e 0/tlpO({IJi'/AP, a. fim de procederem 
Levar.tamento "in-loco" e Fi.rcalizDçilo sobre as reais situações 
das Postos Fiscais dos niferldos municlpios, no perlodo de 16 a 
26.03.98. 

Pãg.32 

Macapá!AP, 06 de março de I 998 

( P) ,. fU1/91-GAPISEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Governo tiJ 
Estado do Amapá. usan<h das atribulçõe3 que lhe silo conferidas 
por Lei, e lendo em vista o teor do Ojldo n• 0/19/98· 
GABISEFAZ 

RESOLVE: 

DESIGNAR. RAUL SOARES PEREIRA DA 
SILYA, !'Isca/ dt! 11-ibu/03, Cltme A. Paárõo IH, pertencente a 
Tabela PermanenJe de Empregas do Er-Terrilórlo Federal do 
Amapd. lotar/o na Secmario de &fac/o da Fazenda!SEFAZ. 
fJFO viajar da rede de SUQ.f atividades foncionai.r Macapá!AP 
dté1a cidade de BrasU/a!DF. a fim de participar de reunião na 
Escola 

1 
de Administraçllo Fazendária com objetfoo de dar 

continuidade a elaboraçilo e imp/anlaçiJo do PROGRAMA 
NACIONAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA, "" 
perioda de 11 a 11.03.98. · 

\ 
Publi~..se e cumpra-se. 

MOTA 
da 

( P) n•043/98-GAPISEFAZ 

O Secretário da Ft=nda do Gm'emO do 
Estado do Amapá. usando das atribuifõe3 que Ih! s® conf!!rlóas 
por Lei, c lendo em vista o teor da Me;no. 11" 0201.98-
DEFIS/DAT. 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR, a ;ru/n/i~rb r.t. frA.IIfAR 
COSTA SIMÕES, Chefe da DivisiJo <;.. fís:::a'!iz<!Ção 
11-/bwáridDEF/SIDAT- SubsriiUio, Código CDS-1, iauu!o na 
Secretaria de &tar/o da Ftrf!ndo!SEFAZ, OCJtm"J/::tr;;Jr=:r. no 
funçilo de Diretor de Departamento de Fi~cali:«>; il<.1DA T. 
Código CDS-J. durante o impedimento de seu l'es~aivc lrlulm· 
ANA TAL DE JESUS PIRES DE OLIVEIRA, 'fll'' <'ltOOr.tmYa

se na cidade de Belém/PA, no perlodo- de Oj a OiJ.03.9fJ, 
designada aJravés da Portaria n• 039198-G,íP/SlF.U, de 
05.03.98. 

Publique-se e cumpra-se. 

Macapá!AP, 10 de março de 1998 

( P) ,.• 0#1911-CAP/SliFAZ 

O SccreJário da Farendo tiJ Govemo do 
Estado do Amapá. u>ando das atribuiçllcs qt.<e lhe são conferidos 
por Lei, e tendo em vi.rla o teor da Oftcio n~. 0111/98-
GABISEFAZ • ·-

RESOLVE: 

DESIGNAR, IOAO JtOBERTO DE 
MIRANDA PINTO, Chefe dá Divisilo de Estudos e Orfenlaçilo 
da l.egislaçtio TribUiária!DTIDAT, Código CIJS.2, l01ado na 
Secmaria de &lati> ciJ FOZf!nda!SEf' AZ, para viajar da mie de 
suas aJtvidade.s foncianal.r Macapá'AP até a cidade de 
Recife/F E, a ji111 ·de participar da Rnmii1o com todas os 
membros do CIYIEPEI!CMS e o.uessorar o Secretdri<> áo 
F=ndo na 89" Reuniilo Ordinária da CONFAZ no período de 
18 a 11.03.98. 

Macapá!AP, 1 I de março de 1998 



Ma<;apá, 23.03.98 

o ~ • ,....,. "' Gcwnlt> "' 
. E-*' ci>.....,. -""dar~ qw IM IIJD COif{ttrldm 

por Ld, • .,..., e.- Y1114 o ,_. ci> cyldo ,.• O li JIPB-
~AZ 

DESIGNAI(. IL4(l(IITAN ~. 
Atailltr d6 Füca/ AF-0. ~ao QMoro « Pe#OOI Clvf 
ci> ~ ci> A""""' loúldo tta Ser:reurlz « Enado do 
F~AZ, para vlqjar da -""" '* $IGI atíY/dadn 
fwtcJottab Ma:optYAP tM a cidade d6 kife/l'E, a jlr11 de 
participar dar REUN/()ES DO SINTEG/U, 110 pufodo de 15 a 
11.01.94 

Mat:Cf>~'AP, 11 de ...arço de 1998 

( P) •'IU61PI-GAI'ISEFAZ 

O Stm!tdrio da Famda ci> Gowmo ci> 
Enado ci> A""""' raando do:J atribuiçlks que lhe lllkJ ~ 
por Le4 e le1tdo e... vista o teol' do Oficio n• 0/09198-
(UBISEFAZ 

1t ESOL VE: 

DESIGNAI(. AFONSO fi1T(M COUI!A DA 
CmTA. aero. « SNI>grupo d6 Attvfdade do /'rojelo de 
Modemizat;llo do:J Área3 Tri/Mário e Fi,_,.lrdSEF.a, 
Cóclgo CDS-1. /oiQdo na Sa:moria « útado da 
Farettda/SEFAZ, para viajar do se« de .nm atlvi<lade3 
.fwrclarob lolacoptYAP tJié a cidade de Rlu:ifo/PE, a fim de 
~ da mnllo do PNAFF/UCE'S e da ln>lillo COM 

-"'- da UCE, """' oh}~ttvo de tratar Q$$111f/os ~ a 
Sllbcootdmodot la de Adminlstrot;llo F/fl(lll«/rG, 110 pmado de 
16 a /9.0J.U . 

MocaptVAP, /I de março c* /998 

RESOLVE: 

MocapNAP, 12demarçod61998 

( P) .. ~49~-GA~'ISEFAZ 

o 5a:r'aldr*> '*' ,..,.. ... ao-- ... 
Estado do A...,.t. -"*'a~ qw IM lllkJ COfjifrldaf 
por Ld. • llmdo .,. YÚIO o ,_. do u.-. ... 001 (198.. 
DA11SEFAZ 

/tE SOL JIE: 

DIÁRIO OFICIAL 

hliíiMiiW • F ···r I • _,.... 
NAZHÍ ,. ... ~ ,_.. Af ....... 
All1lllklrd6 n-IAF-O.,.-cio~·,_.CIII 
do ,..,.. do ~ ....... !cmllril ...... 
FaztiiiiD'SEFAZ 1t0 _...,., « JlttltlttiloiAI', 1t0 ,modo« 
18.01 a 31.07.98. 

~e~ 

MacopdiAP, 12 « ,_-ço dt 1998 

GET~-/IIOTA 
~~~ 

O Stm!tdrio lb Famrda ci> ao-m ci> 
E.#ado doA""""' ........., dar~ qw lhe lllkJ ctJf(erltlas 
por Le4 e tettdo ""' vista o 1«1r da u.-. ,.. 021198-
GAB/SEFAZ 

RESOLVE: 

r - AtrtbW ~llltildn para .. 
Dlretons do ~o« Atj,flllbtraç4o ,._trrRJ.4F e 
DefKI'UD'MIIIO ci< Conla/>/Jidode/DEC $Obrr O tOfal C4lflrOk do 
SIJ#mo i,.;q,rado dt AtMiHbtJ"'"" F'llal:eira para f'.sttJdoJ e 
MwúcfpW/SUFEM. datttJo.lhn aworldatles para ..,_. 
=-os rtlacionadol ao referido ~ jwrlo ao 
Pr.,...,.,_ dt lbbr do A-r»'PitODU' ~ .!llrYiço 
Federal de ~ de Dotlo6ISEitl'Ra dolttlo 
CllftltetllfwJIIo ao Set:retárlo dt ,oda e l{llllllqller oconttt.:lo o 
rnpeitf> do:J cü:au6es" ,.,..,., ~ 

r - Delenrbtor ,_ 01 I>irdotes do 
Departawtento dt Ad!rtbàtruçllo Flnalrt:drtfllAF e 
DeporlutwtriO dt COIIIdJilidatlt/DlX: ""1'flD"D'' 
~e11tt"'le os eottlted"""'*"'ltlln o SJAFEA( o todOI 01 
IIIOIIbro3 dt suas e~~llipu. ~ rtlatbrlo -.ua/ dessa 
providbtt:la. 

r - Revogam-se as dispOIIçõn .,. contrário. 

~se clblciQ. publlqrte-se e ClllftJ"''>-" 

Macopó-AP, 12 dt ,_-ço de /998 

GET~UL/0 1'1, MOTA 

• • • 
' 

( P) •' 151/J.I-GAPISEFAZ 

O Secretário da FllZIJttdo li> Gowmo li> 
Estado lb A""""' usando do:J otribulçõn que /Ire IIJo ccnforldas 
por Le4 e tettdo er11 'IÚia o teor do Ojido ,.• O /2(198.. 
GABISEFAZ 

DESIGNA/I. IEDA PAULA GOICES 
llODit/GUES, Rnpotu4ve/ pela AtiVIdade d6 EqtiJpat1fen1o6 
Fist:oWDF/DA.T, Código CDI-1, lolodo no Secretario de Enado 
da F~AZ. para viDjar do ,.m, dt .._ atiYidade3 
funclonab Mocopó/AP OIJ a cidade de BrasOioiDF, a fim de 
ponicipor do lle!tni4o do GT-46 - ECF/EQUIPAMENTOS 
EMISSORES DE~ FlSCAL,,., ptrlodo c* 1J a 17.03.94 

Pllbl~-se ~ ewttpra-se. 

MacoptYAP, IJ ck...arçode 1998 

( P) •' DJI/11-GAI'ISEFAZ 

O Stm!tdrio lb Famrda li> eo-.., ci> 
Enado do A...,.t. Kfi2IOido dttr atrilnliç&s qw /Ire lllkJ conforidas 
por Le4 i. lendo "'" vista o teol' '*> Mcwto. n• O 11198-
D.U/SEFAZ ' 

6.ESOLJIE: 

. Pág. 33 

....... ,. ~~·~..,·-
- • l"'nnrU 11' 04/~AZ ,., pmotlo • 11 a 
Xo.lM 

(I') •' 111JN-.GAI'ISEFAZ 

O .llocrdário lb F_,. do ao-m do 
E.Jtoáo li> A""""' ........., doi atriJndçiJa qw IM lllkJ eotfuidal . 
por Ld, e le1tdo .,. vista o teor lb Ojrclo n' OUII'J8-
GABISEFAZ 

DESIG1Wt. ODALEA 1'UEBA GOMES, 
All%illar d6 F'UCIII AF-IL ~e ao Qwdoo dt PQIOQ/ Civil 
do E.#ado do A""""' l«ada na Secretorio dt E.Jtoáo do 
F~AZ para vlqjar 1b -""" « ...,. lllllvldadt:r 
fiint:loWJi.s Ma:optYAP tJié a cidade dt R.t!dji!/PE. a /1111 « 
sub#lhtlr o~ do SEFAZ 110 kunilJo COI1t todos o: 
,.bros do· COTEPFIICMS e cmuscrar o - na 89" 
Reltllillo Orrlútdrla do CONF AZ. 110 perlodo de 18 o 21.03.98. 

Mocopó/AP, 17 ck l1fOI'ÇO de 1998 

Planejamento 

PORTARIA N' 0108- SEPLAN 

O Secrtdno de Estado do Plancjomcnto e Coonlenoçlo 
Geral, do Governo do Estado do Amap6. no uso de suas llributç6es que lhe 
slo confcndu pelo artigo 28, tnciso IX, da Ld Complementar n' 006, de 18 r· lgOSIOde J994 

RESOL VE: 

t•. Conceder adjanwnento em nome de ADMIRDE 
tARJA SERRÁO DOS SANTOS, Contodora, Sub Grupo NS, Podrto V, 

pertencente ao Quadro de Pessoal Ctvtl do Governo do Eaado do Amap6. 
lot>da na Secrelana de Planc:J....,Io e Coordcnoçlo Geral, no voJor de ltS 
1.500,00 (llom MU e Qulobtotos Rnls), destmados u delpesu 1m 

caráter de EMERCtNCIA e impossfveiS de setem cletenninlldaa 
previamente, • través desta Secretaria 

z·. o ldt~r.tameoto conc:odtdo devert .., apbcodo oo 
:nzo nwumo de 30 (trinta) dtas, • contar da data do recebunento. 

3' · A refencfa despesa devm oer empenhada na fooue de 
Recurso 007, Programa de Tnblllho n' 03070212.121 noo llfemen,.. de 
Despesa 3490J6 Serviçoo de Ten:eiros Peosoa Ffsica, valor RS 
I.SOO,OO(Uum MU e Qubobeot .. R .. ls). 

4'· o odiantammto devert _.., 1 praoaç~o de 

Contas dcvtdamcnte homofopda pelo titular do órpo, na s.cm.ia de 
J:.stado da Fazenda dentro de ID(dcz) citas, contado do támino do- de 
apltcaçlo conS1llnte do item 2' 

• Dê·se Ctbt<ta, Publiquo-se c CUrnjn«. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
E COORDENAÇÃO GERAL, em M ...... • AP, 27 de fevereiro de 1.998 

J OSÉ RAMALHO DE OLIVI!IRA 
-s.cmtn.-

PORTARIA N" 015191 • SEPLAN 

O Sca<Wio de llslldo do Planejamento e Coord<:nlçl<> 
Geral. do Governo do Eaado do Amap6. no 1110 dos llribuiç6es que lhe do 
confmdas; 

RESOLVE : 

Ocsipor o ..mdor JOSt MARIA DE CAJlV ALI'' • 
BARROS FILHO, .-.. subotltuir DOMICIANO rutltUPIA 00]1(7 
jFILDO. no corso de"- de C.•u~ Sedai/SKPLAN, cw .. '"" 
~DS-2, dunnte o perlodo de 11.03 1 3U3.91, quando -' 011 J= ~ 
fén>S rcgulamenwes. 

OMeQbculc~oe. 

r
ABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
COORDI:NAÇÃO GF.IIAL, em M ...... - AP. 27 de Pcvenlro de 

998. 

JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA 
• Scc:mjrio • 



~ M~capá, 23.03.98 : 

I ro,lTARIA N' 016/91 • SULAN . . 

O Secnürlo de l!olado .S. ~ • 
Coonleuçlo Gcnl. do Governo do Estado do Amlp6. DO 1110 dt ,.... , 
Olribuições confC!i<W pelo A!t. 123 incUÓ IV' da Coaslituiçlo 'do) 
Estado do Amapl.. conaidmmdo ainda o Inciso X do Art. 38 do Docrc!o 
0225198, bem como a Dclegaçio de Compec!ncia conferida pdo: 
Dmto n' 0465 de 18 de fevereiro de 1998.· 

/ 
RES OL VE 

Desísnar ELI EDSON PICANÇO ESTEYES e 
MARIA DE NAZAIÚ: FERREIRA SANDIM, na fonna do Art. 2' do 
Decreto 0405198, para comporem o Grupo de Trabalbo do Projeto do 
Trausfortndu Supervblooadu, sob a Gaâ>cia desta Secmoria, com 
período de vigência de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 1998. 

Dt-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá · AP, , 
03 de Março de 1.998. . 

JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA 
· Secrotirio. 

PORTARIA N' 017/98. SEPLAN 

O Sct:rc:tãrio de Estado do Planejilmcnto c 
Coordenação Gemi, do Governo do Estado do Amapá. no uso das 
:unbuiçõcs que lhe são conferidas; · 

RESOLV E : 

Designar o servidor TELSON RAIMUNDO 
TEIXEIRA DORNELAS Agente Administrativo, para substituir 
JOSÉ PEDRO DA SfLVA RAMOS, no cargo de Chefe da Divisão de 
Assistência Técnica/SEPLAN, Código CDS-2, durante o periodo de 
09.03 a 07.04.98, quando estará em gozo de férias regulamentares. 

GAUINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macap:i- AP, 
04 de Março de 1.998. 

JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA 
· Secretário· 

PORTARIA N' 018/98 • SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coo!'dcnaçào Geral, do Governo do Estado do Amapá. no uso das 
;J.lribuiçõcs que lhe são conferidas; 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do se rvidor JOSÉ PEDRO 
DA SILVA RAMOS, Chtfe da DivisAo do Assistência Tknlca/DDM, 
Código CDS-2, da sede de suas atribuições, Macapá·Ap, até o município 
de ltaubai-Ap, para participar da reun ião. assessoramento técniCO' c 
acompanhamento do Conselho Municipal do PRONAF, no pcriodo de 06 
• 07.03.98. 

Dê-se Ciência c Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRJO DE ESTADO DO · 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, etn Macapá · AP, 
06 de Março de t 998. 

JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA 
· Secretário· 

PORTARIA N• 0 19/98- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Gemi. do Governo do Estado do Amap5.. no uso das 

mnbuições que lhe são conferidas: 

RESO L VE : 

Autorizar o deslocamento dos Técnicos. MANOEL 
RICARDO VILHENA, Chefe da Divisão de Estatística, Código CD5-2 
e SILENO SILVA DOS SANTOS, Chefe da Unidade de lnfonmátiea da 
Secretaria de Planejamento, Código COS.J, da sede de suas atribuições. 
Maca p4-Ap , até a Cidade do Rio de Janelro/RJ, a fi m de rcali7ar visita 
técnica a matriz do IBGE, fazer pesquisas, obsc:rvações e levantamentos 
para a elaboração do Projeto de Sistcnw bem como, fo~izar o t• 
Termo Aditivo ao Convênio 007196, que legitimará todo e qualquer 
rqw.se de informações estatísticas. procedimentos t6cnicos e 
metodológicos, no pcrfodo de ll/03 1 03/04/98. 

Dê·se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macaf>á · AP, 
li de Março de 1998. 

JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA 
-S=etirio -

DIÁRIO OFICIAL . 

PORTAlÍlA N' 0~0/91 -SEPLAN 

O Sccretirio de ~ do Planejunento e 
Cooruenaçio Genl, do Governo do Estado do Amapl.. no oqo . das 
:uribuições que lhe 5&> conferidas; 

RE S OLVE: 

Autorizar o desloeamento do TécniCÓ, PEDRO 
NAZARENO DA CRUZ PINHEIRO, Agente A<!ministr.uivo, da sede 
de suas atribuições, Maatpi-Ap, até o Município de OlapoquriAP, 
objetivando a Estrutur.!Çio do Setor Tributirio Municipal, no periodo de 
16 a 24.03.98, naquela loealidade. 

06-sc Ciência e Qunpra·se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Maeapá · AP, 
12dc Março de 1998. 

JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA 
• Secretário • 

PORTARIA N' 021/98. SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planej3Jllcnto e 
Coord cn3ção Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas; 

RESOLV E : 

Autoriz.ar o deslocamento dos T~cnicos, SÁ VIO 
JOSÉ PERES FERNANDES, Diretor do Dep:utamento de 
Desenvolvimento MunicipaUSEPLAN, Código CDS-3 c MARCO 
ANTONIO PALHA PALHETA, Geólogo, d• sede de suas atribuições, 
Macapá-Ap, até o Município de SERRA DO NAVIO·AP, com o 
obje1ivo de fazer visilas de inspeção nas âr'eas corriprccndidas pelo 
projeto de manganês amndadas à I COMI nos dias 14 e 15 do corrente. 

Dê-se Ciência c: Cumpra-se. 

GADINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em M•copa · AP. 
13 de Março de 1998. 

lnslrumenlo: 

JOSt RAMALHO DE OLIVEIRA 
-Secretário -

Infra-Estrutura 

Extrato de Termo Aditivo 

Partes: 7:' (SEGUNDO) TERMO ADITIVO ao Convênio n• 
04 7/97-SEINF, que entre si celebram o Governo do Estado do 
Amapá, através da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SEINF 
como CONVENENTE e a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DO ABACATE DA PEDREIRA éomo CONVENIADA,' que tem 
como objeto a Re forma do Posto de Saude da ComWlidade do 
Abacale da Pedreira; para oo; fins nele declarados. 

DA VIGÊNClA: Fica prorrogado por mais 50 (cinquenta) 
dias consecutivos o prazo para a conclusão dos serviços objelo 
do CONVÊNIO n'047/97-SEINF. 

Extrato de Termo Aditivo 

Instrumento: 
Partes: 5" (Quinto) TERMO ADIT!VO ao Convênio n• 035197-
SEINF; que entre si celebram o Governo do Estado do Amapá, 
através da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - ·SEINF como 
CONVENENTE e a ASSOCIAÇÃO SOLTEIROS E CASAOOS 
DE CASTANiiAL FUTEBOL CLUBE como CONVENIADA, 
que tem como objeto a Construção de Arquibancadas, Cabines, 
alambrados e llwninação do Campo de Futebol do Bairro das 
Pedrinhas ; para os fins nele declarados. 

·· DA VIGtNCIA:' F ica prorrogado por mais 30 (Trinta) dias 
consecutivos o prazo para a conclusão dos serviços objeto do 
CONVÊNIO n'035/97-SEINF. . 

Extrato de T ermo Aditivo 

Instrumento: 
Partes: I" (Primeiro) TERMO ADITIVO ao Convênio n• 062/97· 
SEINF, que entre si celebram o Governo do Estado do Amapá, 
através da Secretaria de Estado da, Infra-Estrutura - SEfNF como 
CONVENENTE c a ASSOCIAÇÃO DOS MORAOORES 00 
BAIRRO CIDADE NOVA I como CONVENIADA, .que tem 
como objeto a Construção de l.l90m de passarelas em madeira, na 
baixada do Pará - Cidade Nova I; para os fms nele declarndos. 

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por mais 40 (quarenta) dias 
conseculivos o prazo para a conclusão dos serviços objeto do 
CONVÊNIO n'062197-SEINF. 

Extrato de TermÓ Aditivo 

Instrumento: 

Partes: 2" (SEGUNDO) TERMO ADITlv\i a<o ConvC'llio n• 
052197-SEINF, que entre si celebram o G~vrr~o elo Estado dn 
Amapá, através da Secrelaria de Estado da tefr-•·f~h14\!oõ - SE!.'oiF 
como CONVENENTE e a ASSOCIAÇÃO ·nos MORAOORES 
DO ABACATE DA PEDREIRA como CONVE~IAOA, qud<m 
como objeto a Construção dç Abrigo p."'z. A~!:OJito~c'S da 
Comunidade do Abacate da Pedreira; para os fin• nele d'!clarados. 

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por mais 4!) (q~arcnU!) dias 
consec'!_livos o prazo para a conclusão dos serviç•.l'; objet0 ~o 
CONVENIO n'052197-SEINF. 

o Couiinh() 

EXTRATO DE CONTRATO 

Instrumento 
Partes: Tenno de Contrato n• 005/98-SEfNF/GEA, celebrado 

entre o GEA, através da Secretaria de Estado da Infra 
Eslrutura/SEINF, como CONTRATANTE e a empresa C. P. L. -
CONSTRUÇÕES E PROJETOS L TDA, como CONTRATADA, 
para os fi ns nele declarados. 

Fundamcmo Legal: O presenle Contrato lem respaldo legal nos 
artigos 25 Parágrafo J•, 37, caput e inciso XXI da ConstituiJ.Io 
Federal de 1988, nos artigos 12, parágrafo 4", 116 e 119, ilens J e 
XXVII da Constinoição do Estado do Amapi de \,99'Í, nas 
disposições que forem pertinentes da Lei Nacional n• J666/93, com 
nova redação pela Lei n• 8.883/94 e nas demais disposições legais 
que lhe forem aplicáveis. / 

Parágrafo Único - O Presente Contrato tem sua origem na 
efetivação do processo licitatório : Edital de Concorrência PUblica n• 
003/97-CPUSEINF/GEA, do processo n• 28800.001189/97-SEINF, 
licitado em 04.09.97 e Homologado pelo Exm" Sr. Secretário de 
Estado da lnfrn-Estrulura com base no Decreto n"2042 de 13.07.95. 

Objeto: Reforma e Ampliação da Fcirn do Ribeirinho e Construção 
da Praça do Ribeirinho, em Macapá. 

Preço: R$-1.607.181 8!!(Um Milhão, Seiscentos e Sele Mil, Cento c 
Oitenta c Um Reais c Oita~ta c Seis Ce-ntavos) · 



Macapá, 23.03.~ 

Dotaçlo: A3 despcas t0111 a oxecuçlo deste CONTRA TO esllo 
~no V~ Milhlo, Seiscentos e S<tc 
Mil, Cento c Oitenta c Um Reais e Oitmta e Seis Centavos), 6caodo 
empenhado inicialmente a importlncia d<; !!$-200.QOO.QQ(Duzentos 

. Mil Reais) à conla dos recursos oriund!>s da fontc(OO I) -
Projeto/Atividade: 10583231.168 - Desa!volvimento de Ar
Urbonas. Elemento de Despesa$- 4590.51, nOia de empenho 98/NE 
00145- emitida em 11.03.98. 

Vigência: 300 (Trezentos) dias, contados de sua assinalllnl. 

Macapá, 16.03.98 

EXTRATO DE CONTRATO 

IDStrumeato 
Panes: Tcnno de Contrato n• 006198-SEINF/GEA, celebrado 

enlre o GEA, lllnlvés da Secretaria de Estado da Infra 
EstrulUra/SEINF, como CONTRATANTE e a emp..esa 
ENGEFORM S/A CONSTRUÇ0ES E COMÉRCIO, como 
CONTRATADA, para os fins nele declarados. 

Fundamento Legal: O presente Contrato tem respaldo legal nos 
artigos 25 Parãgrafo 1', 37, cap1ll e inciso XXI da Constituiçao 
Federal de 1988. nos artigos 12, parágrafo 4', 116 e 119, itens I e 
XXVII da Con~iruiçao do ~do do Amapll de 1991, nas 
disposições que forem pertinentes da Lei Nacional n• 8.666/93, com 
nova redação pela Lei n' 8.883194 e nas demais disposições legais 
que lhe forem aplic:lvcis. 

Paràgrafo Único - O Presente Contrato tem sua origem na 
efetivaçlo do proeesso de licilaçào: Edilal de Tomada de Preços n' 
007/97-CPUSEINF/GEA do processo n' 28800.000977/97-SEINF. 
licilado em 01.08.97 c Homologado pelo Exm' Sr. Secrelllrio de 
Estado da lnli-a-Eslrut\11\ com lxlsc no Decreto n'2042 de 13.07.95. 

Objeto: Urbani:zaçao da Av. Bell1l Rio no Bairro Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro. em Macapll. 

Preço: R$-1.0 13.563.34(Um Milhio, Treze Mil, Quinhentos c 
Scsscn1a c Três Reais c trinta c Quatro Cenlavos) 

Dotação: As despesas com a execução deste CONTRA TO estão 
Orçadas no Valor de RS-1.0 J3.563.34(Um Milhio, Treze Mil, 
Quinhentos e Sessenta c Três Reais e trinta e Quatro Centavos), 
ficando empenhado inicialmente a inportãncia de &l:; 
200.000,QQ(Duzcntos Mil Reais) à conta dos recursos orilmdos da 
fontc(OOI)- Projeto/Atividade: 10583231.168 - Desenvolvimento 
de Áreas Urbanas. Elemento de Despesas- 4590.51, nOla de 
empenho 98/NE 00146 ·emitida em 11.03.98. 

Vig&cia: 180 (Cento e Oitenta) dias, contados de sua assinatura. 

Macapá. 16.03.98 

COID88ÃO PERJIAJU:In'E D& LICITAçi.O 

RltSUL TADO DB LICITAçAO 

Objeto: 

AquJatç6o de cn (Dau) II:Dc:eftdelru la.d...trlala e 01 
(Um ) A8plftdor de P6 la.oSu.trlal, p.,. -

SBIID'/GEA. 

Coa.rite Ir 005{98-CPL{SEIIIF{GEA 

P.C. N'. 11016/98-SEINJI 

Item OI Valor RS-7.830,00 
!leal 01 V olor RS-3.855,06 

'1RIIA VEIICEDORA! 

C.R.S COMERCIAL LTDA 
rota! d- ltea.a H*-11.685,06 

RK8DLTA.D0 D'E UCITA.çl.O 

Objeto: 
AquiJiçlo de Material de Coeoumo, pano ma SEINJI/GEA. 

Convit~ n'. 006/98-CPUSE11"t1GEA 

DIÁRIO OFICIAL 

mtMAS VENCEDORA: 

FIJlMA OI ADRIANO MOURA MVW~ 
P.C. • '· 11019198-SEINP - ITENS: Ó3; 06; 07; 11; 14; 16; 17; 18; 
19;20', 21; 23; 24; 29; 32; 33; 38; 39; •t; e 44 • (20 Itens) 
P.C. a•. l/020/98- ITENS 02; OS; 08; e 09= (04 Itens) 
VALOR TOTAL D08 ITSIIS: R$4.762,00 

I'IRJIA 03: L.R. IIIJO)II:LO 
P .C. Ir. 1{019{98-BEIID' - ITBIIS: 04; OS; l O; 15; 22; 
26; 27; 28; 30 e 31• ( lO ITENS) 
P.C. Ir. l / 030{9IHIBlllf'- I'I'BIIh 06 (011TEM) 
VALOR TOTAL D08 ITBIIS H*-1. 167,70 

P'IRIIA 04: J . SORIAIIO E LDIA LTDA-IIB 
P.C. lf" 1{019{98-SBIID' - ITZII: 25- (01 ITEM) 
P.C. Ir 1{030/98- 8BDIF-ITZII: OI • (O I ITEM) 
VALOR TOTAL D08 ITBIIS: ~.259,30 

FIRMA 06; HARTBGRAFH LTDA 
P.C. a.• 1 {019{98-BEIID' - ITEIIS: OI ; 02; 08; 09; 12; 
113; 34; 35; 36; 37; 40; 42; e 43• (13 ITENS) 
IP.C. Ir 1/ 030{98 - SEIID' - ITEIIS; 03; 04; e 07• (03 
ITENS) 
VALOR TOTAL DOS ITEIIS; ~.799,70 

lllac:apá, 20 de ll.uço d e 1998 

I:XTRA'IO DO CONtRATO 
,WMINISTRAllVO N" 001 

J:X'IR.4.TO DO COm:RAI'O ADMINISI'RATIVO POR 
PRAZO DE'IIi:RMINADO DE SJ:R'VIÇO PCIILICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGiNCIA. 

PARTE DA AçlO CON'IRAllJAL: Dep.-tamento Eotacbl 
de Irlnlito do Atnopt-DrrRAN/AP e FLORACY GOMES 
DESÁ. 

OBJETIVO: Preotoçlo de seniçot Profisoionais de 
AUXILIAR OPJ:RACIONAL SERVIÇO DIVERSOS. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Conatituiçlo 
Federal e do Art. 42. Tncioo IX da Constituiçlo do Eotado do 
Amopi, combinado com aLei rf' 0390, de 11.12 9?. 

VALOR MENSAL: R S 327,60 (I'REZXNTOS 1: VINU: E 
sriE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 

VIGtNCIA: 01.01 e 31.12..98 

Órgãos Autônomos I cARGA HoRÁRIA: 40 horu oemonais. 

--iiiiiii~iiiiiii~' ,_+ 
~ DETIWt 

c d 

PORTARIA -"" 048198 - GABIDI!:IRAN/AP 

Dimor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO ~Á, no UIO de suu lln'buiçôes ~Ih<! 
llo eonferidu pelo Deaeto rf' 0013 de 07 de J.-.eiro de 1.997, 
CIC incioo IV do Artigo 22 do ~=to rf' 0306 de 18 de 
Dezembc'o de 1.991. 

RESOLVE: 

Deaigoar o servidor EMERSON LllTE F AR.lAS, 
Agerte A<bururlnti90, pertmcette ao Contnto Adminillnli90 
deite Departament.o Esta<klal de Trtnaito do Amlpi -
DETRAN/AP., pln responder em substituiçlo o Cargo de 
Chefe da 4.' CIRETRAN do Mllliclpio de Amap' - J>J>., 
Código CDS·2, .U.U o ~ de aeu Titui.-
ALCINI!:I Dl: JESUS GUIMARlES, enconn·se em 
gozo de Fénaa re!PJiametúrto, no peri de OI a31 de M...-ço 
de 1.998 

LIUI.Y S 

PORTARIA 'N" M .98- GAB/DliTRAN/AP 

Diretor do DEPARTAMENTO FZI'ADUAL DE 
mÂNSITO DO AMAPÁ, no U&O de suas alribuiçlles 
que lhe sfto conferidas pelo Decreto rf' 0013 de 07 de 
J-iro de 1.997, C/C inciso IV do Artigo 22 do 
Decreto ri' 0306 de 18 de Dezembro de 1.991. 

Jl. l!S OL V l!: 

Deaisn- 011 servidon& ILJZ.ABl!TH MAJUA 
IUBIIJI.O COWA, Prokes0111, "C-3", pertencente 
ao Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do 
Anlllp6, VIRA LÚCIA. DI JISUS DI OLIVIIJI.A 
SINA, Profeaorl, "D-4", ~ ao Quadro de 
PeDoal do ex-Território F&deral do Amapá, CÍSAR 
DA SU.VA JtOCHA, Professor, "A-1", pertencente 
ao ~ de Peaoal Civil do Governo do Estado do 
Amllpá e JOIÍ I INA BASTOS JúNIOR, 
Professor, "A-1", perteoçede ao Quadro de Pessoal 
Civil do Ooveruo do Elllado do Amapá, para 
jlesloc.-em-se da sede de BUBB atividades Macapã
AP., ~o Mmiclpio de Sem!. do Navio-AP., a fim áe 
m.inistnnm Aulas TOOricas ~ Escola Pública de 
Trts.sito, no perfodo de 23 a '1(1 de ~ço de 1.998. 

DIRETOR 

EXTRATO DO CONtRATO 
ADMINISillATIVO N" OOl 

IAP 

EX'I'RATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCIA. 

PARTE DA AÇÀO CONIRATIJAL: lnp.-tlment.o Eotacbl 
de Trtnoito do Amlpi-DETRAN/AP e ELIONAI LOBO DE 
QUEIROZ. 

OBJrllVO: Prellaçlo de semÇOI Profi11iorws de AGEN11: 
ADMINISIRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Conrtituiçlo 
Fedenl e do Art. 42. Inciso IX da Constituiçlo do Eotado do 
Amap6, combinodocornaLei rf' 0390, de 11.12.9?. 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (TRJ:ZXNI'OS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
REAIS). 

VIotNCIA: 01.01 a31.12.98. 

CARGA HORÁRIA; 40 horu scmanaio. 

JI:XTRATO DO CONTRATO 
ADMINISI'RATIVO N" 003 

J:X11LU'O DO CON'IRATO ADMINIBI'RATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO Dlt SER'VIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCIA. 

PARTX DA AÇÀO CONTRAllJAL: Depert.worio útacllal 
de Trlnsilo do """"'-DE1RAN/AP e J'RANCISCA DÃ 
COSTA MAG.ALH.Us. 

OBJJ:llVO: Preotaçlo de serviçot ProfiHionais de AGJ:Nl'X 
ADMINISIRAliVO. 

FUNDAMENI'O LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Conrtituiçlo 
Federal e do Art. 42. Inciso IX da Conrtituiçlo do Eltado ele> 
Amopi, combinodo com a Lei rf' 0390, de 11.12.9?. 

VALOR MJ:NSAL: R$ 344,88 (ll!J:ZitNI'OS li: 
QUARDITA J: QUATRO RJ:.AlS I: Orn:NT.4. E OITO 
CENI'AVOS). 

VIGiNCIA: 01.01 s31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horu 1Cilllll&Í1. 



Macapá, 23.03.96 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N' 004 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DETERMrNADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
li:SSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCIA.. 

P ARTE DA AÇÃO CON'i'RATUAL: Departamento Estadual 
de TrãnsiLo do Amapé·DETRAN/AP e SHELRY PRAXEDES 
GAlA. 

OBJETIVO: Pre<taçao de serviços Profissionais de AGENTE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEG AL: Art. 37. Inciso IX ds Constituiçao 
Federal e do Art. 42. Inciso IX ds Constituição do Estado do 
Amapá, combinado com a Lei n"0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (TREZENI'OS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VJG~NCIA: 30.01. a31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

h I ' 
Moo.,,-<P , v 7J"" 

LBURY Jt. I,-....., 
DIRETOR ~~ETRAN/AP 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N' 005 

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

PARTE Di\ AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Esta<klal 
de TrftnsiLo do Arnapé·DETRAN/AP e RAIMUNDO 
NONATO DA COSTA GOMES. 

OBJETIVO: Prertaçao de serviços Profissionais de AGENTE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX ds Constituiçao 
Fed<:ral e do Art. 42. Inciso IX da Constituiçao do Estado do 
Amapá, combinado com a Lei rt' 0390, de 11.12.97. 

VAJ,OR MENSAL: R$ 344,88 (I'REZEN'I'OS E 
QUJ\RENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIG~CIA: 02.02. n 31.12.98. 

CARGA nõK,~~: ~O horu semanais. 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N' 006 

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

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Estadual 
de Tr9nlito do Amap~·DETRAN/AP e MARIA DAS MERCES 
FrumEIRA. BRITO. 

OBJETIVO: Prest.açlo de &erviço• Profisaionais de AGENTE 
IIDMINiliiRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Constituiçlo 
Fedenl e do Art. 42. Inciso IX de Co:mituiçlo do Estado do 
Ar:>apâ, combinado com a Lei rt' 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: R$ 344,88 (I'REZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIG!NCIA: 02.02. a 31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horu oemanai_!;r 

DIÁRIO OFICIAL . 

I 

··v·~ 
JIARIAS 

ODETRAN/AP 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINIEI'RATIVO N' 007 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO P OR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCIA. 

1
PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Estadual 

. de TrãnsiLo do Amapé·DETRANIAP e ADONIZEDEK 
SOARES SOUZA. 

OBJETIVO: PrestaçAo de serviços Profissionais de 
AUXlLIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS. 

I 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Constituição 
Fed.,l e do Art. 42. Inciso IX ds Constituiçao do Estado do 
Amapá, combinado com a Lei rt' O:i90, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: R$ J27,60 (TREZENI'OS E VINTE E 
SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 

VIGf:NCIA: 01.01. a31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

Mccapá·AI{ 01 de .Jonbo dp 1.998. 

I 'I I 
-ltztJ · / 

LEURYi sAf:Ji~ FARIAS 
DIRETOR GERAL DO DETRANIJ\P 

t 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO !'., 008 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO P OR 
PRAZO DEIERMINADO DE ~~'RVIÇO PÚBLICO 
ESSJW'ICIAL m; CARÁTER DE URGJiliCIA. 

PARTE DA AÇÃO CON'IRATUAL: Departamento Estadual 
de Trin.siLo do Amapá·DETRANIAP e FRANCISCO EDSON 
DASll.VA. 

OBJETIVO: Prestaçno de ser•iços Profissionais de 
AUXlLIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX ds Constituiçao 
Federal e do Art. 42. Inciso IX ds Conslituiçào do Estado do 
Amapá, combinado com a Lei n' 0390, de 11.1 2.97. 

VALOR MENSAL: R$ 327,6<! (I'REZENTOS E VINTE E 
SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 

VIGtNCIA: 01.01. a 31.12.98. 

CARGA B:OPJ.!>.J:..; ~V hcru aemanais. 

/ ' 

Macapá-APj·" ,~·:T 

LEURY 1\LL~ARIAS 
DIRETOR DO DE'ffiAN/AP 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINI.SI'RATIVO N' 009 

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

!PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Estadual 
de Trllruoito do Amapd·DIITRANIAP c PEDRO DA SILVA. 

OBJETIVO: Prcstoçlo de serviços Profissionais de 
AUXlLIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX ds Constituiçao 
Federal e do Art. 42. Incioo IX ds Constituiçno do Estado do 
Amapá, combinado com n Lei rt' 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: R$ 327,60 (l'REZENTOS E VINTE E 
SETE RXAIS E SESSENTA CENTAVOS). . 

'IIO!NCIA: 01.01. a31.1 2.98. 

icARGA HORÁRIA: 40 horu temonais. 

Moo~"·" n~ .. mry 
LRUI!Y ,JJ: ~ 

DIRETOR G~]DETRAN/AP 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N' 010 

Pág. 36 .' 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO m."TERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCIA.. 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Esta<klal 
de Trân.siLo do Arnapá·DETRANIAP e EMERSON LEITE 
FARIAS. 

OBJETIVO: Prestaçao de seJViços Profiaaionais de AGENTE 
ADMJ.NISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Constituiçlo 
Federal e do Art. 42. Inciso IX da Constituiçlo do Estado do 
Amapá, combinado com aLei rt' 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: R$ 344,88 (I'REZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGtNCIA: 01.01. a 31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

I 
Macapá-AP., OI de janolro rur 1.998. I 

. ' f 

LKURY iff. f:::., 
DIRETOR GERAL D? DETRANIAP 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N' 011 

EXTRATO DO ' CONTRATO ADMINIS'L'RA'I::V\.> POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇC:• PÚBLICO 
ESSF.NCIAL DE CARÁTER DE URG!NCI.\. 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Depr<:tcrM.r!!o E&ta:!.Jai 
de Trânsito do Arnapá·DETRAN/AP e J;lli.t'i::E llJ.!J.:N 
TAVARES SILVA. 

OBJETIVO: Prestaçao de serviços Profissionli~ ·~1e ~.GEN'!íi' 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX·da C':tl!lituiçGo 
Federal e co Art. 42. Inciso IX ds Com-tituiç!!o ao Est":o ~" 
Amapá , combinado com • Lei n' 0390, de 11.12.9"/. 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (TRJ!:Zõ': l\"fOS E 
QUARENTA E .QUAffiO REAIS E. OITENTA . . li: 0'1:!.'0 
CENTAVOS). 

VIGftNCIA: 02.02. a 3 1.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanois. 

,' 

Macapá-AP.,02 .JFeverel ro de 1.998. 
i 

· ~·--L:BURY SALLES "iARIAS 
DIRETOR GERAL Dfl DETRANIAP 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N' 012 

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

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Depmento Estadual 
de TrinsiLo do Amapâ·DETRAN/AP c CLEZIANE BRITO 
SARMENTO. 

OBJETIVO: Prertoçao de Eerviçoa Profiasionais: de AGE.N"I'E 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Constituiçlo 
Federal e do Art. 42. Inciso IX ds Constituiçlo do Estado do 
Amap6, combinado com a Lei rt' 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: R$ 344,88 (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO RXAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS'). 

VIG!NCIA: 01.01. o 31.12.98. 

CARGA HORÁRIA; 40 horas 1emanai1. 



Macapá, 23.03.98 

w.ctp6-.AP., 01dajmelro 

LllJKY S 
DIRETOR 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINI.STRATIVO N" 013 

J:X'IRATO DO CONTRATO ADMINIS1RATIV0 POR 
PRAZO DriltiD4INAD0 DI: SERVIÇO PúBLICO 
J:SSENCIAL DE CARÁTER DI: URGiNCU.. 

PA!lii: DA AÇÁO CONTRATUAL: Dep~ Eltl<bi 
ele Trtntito do Amlpt-Dn:RAN/.AP e LUIZ RONALDO 
UCJ:RDA PnaNTIL. 

OBJriiVO: Prutaçlo ele ..mçoa Profiuiorwa ele AGJ:NTI! 
ADMINJ.STRATIVO, 

J"UNDAM:I:NTO UGAL: Art. 37. Inciao IX da Conrtituiçlo 
Federal e do Art. 42. Inciao IX da Conatituiçlo do l!ltodo do 
""'""'· corminado cem aLei tf 0390, ele 11.12.97. 

VALOR MENSAL: RS 344.88. (IREZENTOS E 
QUARENTA E QUA.IRO RltA.IS E Orn:NTA. E OITO 
CENTAVOS). 

VIGbiCIA 02.02. a 31.1298. 

CARGA BORÁBIA: 40 horu aemonait. 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMl.'IISI'RATIVO N" 014 

.EXTRATO DO CONTRATO ADMINllmU.TIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PúBLICO 
ESSI:NCIAL DE CARÁTER DE URGiNCIA. 

P.AR'IE DA AÇlO CONTRATUAL' Depertaonento Eata<àlal 
ele Trtntito do klapt-Dr.IRAN/.AP e MARIA RAIMUNDA 
PANTOJA ANDRADE. 

OB.JrllVO· Preataçlo ele aemçoa Profi111on&ll ele AG:iNTK 
ADMINIS'IRATIVO. 

FUNDAMENTO Ll!:GAL: Art. 37. Inciao IX da Conotituiçlo 
Federal e do Art. 42. lnciao IX da Conotib.llçlo do Eatodo do 
""'""'·combinado com tLei tf 0390, ele 11.12.97 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (11U:ZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO RJ:AIS E Orn:NTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGbiCIA 02.02. a 31 12 98. 

CARGA BORÁBIA: 40 horu a<:mlrl!.ia. 

KXTRATO DO CONTRATO 
ADMII'll.STRATIVO N" 015 

iXIJUTO DO CONTRATO ADMINISIRA.TIVO POR 
PRAZO Dril:RMINADO DE SERVIÇO PúBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGiNCIA. , 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Dep.wnerto Eata<àlal 
ele Trtntito do ""'""'-DEIRANI.AP e JOst DE ARAÚJO 
C.APIBDIBJ:. 

OBJrilVO: Prulaçlo ele aerriçoa ProfiuiOillia ele AG:iNTK 
ADMINISTRATIVO. 

J'UNDAMJ:NTO LEGAL: Art. 37. Inciao IX da Conotituiçlo 
Federal e do Art. 42. Jnc:iao IX da Conotituiçto do Eltado do 
Amlpt, coni>inado cana Leut' 0390, ele 11. U.97. 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (I'RJ:ZENTOS E 
QUARlt.NTA E QUATRO REAJ5 E Orn:NI"A E OirO 
CENTAVOS). 

VIG!NCIA. 01.01. a 31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horu aemanoio 

DIÁRIO OFICIAL 

LllJKY 
DIRJ:IOR 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMII'IISTRA.TIVO N" 016 

J:XTRAT0 DO CONTRATO ADMINIBIRA.TIVO POR 
PRAZO DJ:TI:R)of]NADO DJ: smVIÇO PúBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URoiNCIA. 

PARTE DA AÇÁO CO.NIRATUAL: ~ Eàacbl 
de Trlnoito do Amlpt-Dn:RAN/.AP e CLÁUDIO DA Sll.VA 
CARDOSO LIMA.. '" 

OBJJ:IIVO: Pre&taçlo ele aerriçoo Prof~nionoio ele .&.caNil: 
ADMINJ.STRATIVO. 

:ruNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciao IX da Conotituiçlo 
Federal e do Art. 42. Inciao IX da Conotltuiçto do l!ltado do 
Amopt, coni>inado com aLei rf' 0390, ele 11.12.97. 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (Illi:ZIUITOS E 
QUARENTA E QUAIRO RLUB E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGbiCIA: 01.01. a 31.12.98. 

CARGAH0~40horua~t. 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N" 017 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO Dril:RMINADO DE SERVIÇO PúBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URG!NCIA. 

PARI"E DA AÇlO CONTRATUAL: Depcúmento Elta<àlal 
de Trtnlito do Amapt-DETRAN/.AP e CRlSllNA MACIEL 
ARAúJO. 

OB.JrllVO Preataçlo ele aemçoa Profi1110Ni1 de AGENIE 
ADMINISIRATIVO. 

FUNDAMENTO Ll!:GAL: Art. 37. Inciao IX da Conotituiçlo 
Fecleral e do Art. 42. lnc11o IX da Conrllb.llçlo do Eltado do 
Amlpt. coni>mado com a Le1 rf' 0390, de 11 12.97 

VALOR MENSAL: Rf 344,88 (IREZ!NTOS E 
QUJ\RKNTA E QUATRO REAIS E Orn:NTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGÍNCIA 01.01 a 31.12.98 

::ARGA HORÁRIA: 40 horu aemanaia. 

LEmtY 
DIRETOR 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N" 018 

.EXTRATO DO CONTRATO ADMINISIRATIVO POR 
PRAZO DET!:RMINADO DE SERVIÇO PúBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URG!NCIA. 

PARTE DA AÇ.lO CONTRATUAL: DeparWnetto Elta<àlal 
ele Trlnoito do Amapt-DriRAN/.AP e I:RI\'EL TON COSTA 
MILHOMEM. 

OBJTIIVO: Prulaçlo ele aerviçoa Profiaa1ona1& de AG:iNTK 
ADMINISIRATIVO. 

J'UNDAMJ:NTO Ll!:GAL: Art. 37. Inc:ito IX da CO<lll.ituiçlo 
Federal e do Art. 42. Inc110 IX da Conrtili.uçlo do Eatodo do 
Amlpt, coni>inado can aLei rf' 0390, ele 11.12.97. -

VALOR MENSAL: R$ 344,88 (IREZENTOS E 
QUARENTA I: QUATRO REAIS E OJTJ:NT ... I: OITO 
CENTAVOS). 

VIGbiCIA. 01.01. a 31.12.98. 

CARGA HOIIÁRL\: 40 horu aemanoia. 

Ll!URY S 
DIRrl'ORG 

J:XIRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRA.nvo N" 019 

EXTRATO DO CONIRATO ADMINIS'IRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PúBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁlXR DE URoiNCIA. 

P.ARD: DA AÇ.lO CONTRATUAL: Depll'tarn<rto Eltlobl 
de Trtnlito do Amlp6·DrrRANI.AP e A.NI'ÓNIO 
GUIMARlJ:s DJ: QUEIROZ. 

OBJETIVO: Prellaçlo ele aerriçoa Profiuionoia ele AGl:NlX 
ADMINIS'IRATIVO. 

FUNDAMENI'O Ll!:OAL. Art. 37 lncioo IX da Comtituiçlo 
Federal e do Art. 42. Inciao IX da CO<lll.ituiçlo do Eobldo do 
Amlpt, corminado com aLei rf 0390, de 11.12.97 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (J1ll!ZEl'ITOS E 
QUJ\RKNTA E QUAIRO RltA.IS E OITENTA E OITO 
CJ:NTA VOS). 

VIGbiCIA. 02 02. a31 12.98 

CARGA HORÁRIA. 40 horu aemcwa. 

l:XTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N" 020 

.EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRAllVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PúBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGiNCIA. 

PARTE DA AÇlO CONTRATUAL: Depcúmento ~ 
de Trlnoito do Am~~p6-DETRAN/.AP e CARLOS ROBERl"O 
SALLES INÁCIO. 

OB.JrTIVO· Pre&taçlo de aemçoa Profiaa10Nia de AGENTE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LlGAL: Art. 37 Inciao IX da Coo_!i,l!;;.çlo 
Federal e do Art. 42. Inc:110 IX da t::::roiUWiçlo do Eotado do 
Amap6, coni>inado com aLe1 rf' 0390, de 1l 12 97. 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (IREZENTOS E 
QUARENtA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGÍNCIA 02.02 a 3112.98. 

CARGA HORÁRIA 40 horu aeman11a 

I!:XIRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N" 021 

.EXTRATO DO CONIRATO ADMINIS'IRATIVO POI' 
PRAZO DI!TERMINADO DE SERVIÇO PÜBLJCO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGÍNCIA. 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL· Depll'tarn<rto Elta<bll 
de Trlnoito do Amlpt-DEIRANI.AP e FERNANDA ARAÚJ:'J 
GmMARl.ES. 

OBJETIVO· Pre&taçlo de &eniÇO& Profiulon&ll de AGi:NT' 
ADMINJS'TRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL Art. 37 Inciao IX da Conrlituiçf~ 
Federal e do M.. 42. Inciao IX da Cooatitlliç• o do üUCo ·
Amapt, coni>u.do com a Le1 rf 0390, de 11 12.97 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (TRJ:ZENTOS 1: 
QUARENTA X QUATRO REAIS E OITENTA 1: OITO 
CENTAVOS). 

VIGiNCIA. 02.02.131.12 98 

CARGA HORÁRIA: 40 horv aemanaia. 

I 
I 

I 
i 
I 
i 
l 
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;,1acaoâ, 23.03.98 

KXTRATO DO CONTRATO 
ADMINIS'IRATIVO N" 022 

O."'RATO DO CONTRATO ADMINISI'RA.TIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSRNCIAL DE CARÁTER DE URGtfiCIA. 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Estadual 
de Trtnaito do Amapâ-DETRAN/AP e REGIANE DOS 
P ASSOS Fll:RREIRA. 

OBJETIVO: Prestação de serviços Profissionais de AGENTE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 31. Incioo IX da Constit.uiçao 
.Fedenl e do Art. 42. Inciso IX da Constit.uiçao do Estado do 
Amapá, combinado com a Lei n" 0390, de 11.1 2.97. 

VALOR MENSAL: R~ . 344,88 (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E Orl'ENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGWCIA: 0 1.01. a 31.12.98 

CARG A HORÁRIA: 40 horas semanais. 

Macapl~AP.,~• t ''7 '"" 
' I 

LEURY S LI!S JVIAS 
DIRETOR G DO ·~~/AP 

I 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N' 023 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 
P.RAZO DE'IERMINADO DE SERVIÇO P ÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCIA. 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Estadual 
de Trânsito do Amilpá·DETRAN/AP c MARCIONE GLEY 
DOS SANTOS ROCHA. 

OBJETIVO: Prestação de serviços Profissionais de AGENTE 
~~TIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Ari. n L'!':i,o IX ~ Conslituiçao 
Federal e do Art. 42. Inciso IX da Comit.uiçAo do Estado do 
Amapá, combinado com a Lei rf 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: RS :144,SS (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGÊNCIA: 02.02. a 31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

Macap~-AP. , 02 d~~evoretr~/ds l.fJS. 
I' I 
i I f · 

LEURY S tus 
DIRETOR G ofr;F:rRAN/AP 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N" 024 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DEfERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtN'CIA. 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento ütadual 
ue Trãn.;ito do Amapã·DETRANIAP e MARIA JOst 
RODRIGUES. 

OBJETIVO: Prestaçno de serviços Prorissionais de AGENTE 
ADMINISTRA11VO. 

F'JNDAMENTO LEGAL: Art. 31. lncico IX da Constituição 
Ftderal e do Art. 42. !nciso IX da Constituição do Estado do 
Amopi, combinado com a Lei n" 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: R$ 344,88 (IREZENTOS E 
QUARKNTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGWCIA: 02.02. a 31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanaia. 

DIÁRIO OFICIAL . 

EXIRATO DO CONTRATO 
ADMINIS'IRATIVO N" 025 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISI'RA.TIVO POR 
PRAZO DE'IERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtt!CIA. 

. PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento ütadual 
de Trinoito do Amapâ-DETRAN/AP e RAIMUNDO 
NONATO SILVA NAZARÉ. 

OBJETIVO: Prestação de serviços Profissionais de AGENTE 
ADMINISI'RA.TIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Constituição 
Federal e do Art. 42. Inciso IX da Constituiçao do Estado do 
Amapâ, combinado com a Lei n" 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: R~ 344,88 (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGWCIA: 01.01. a 31.1 2.98. 

CARG A HORÁRIA: 40 horas semanais. 

Macapl-AP.~Oj '~''i 't 
' I J 

LI!URY S LES ~s 
DIRETOR G DOt~/AP 

I 
EXIRATO DO t:UNTRATO 
ADMINISI'RA.TIVO N" 026 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DE'IERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCIA. 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Estadual 
de Trânsito do Amapá-DETRAN/AP e KETI-ANI FERREIRA 
NERY. 

OBJETIVO: Pr estação de serviços Profissionais de AGENTE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 31. Inciso IX da Constituiçao 
Federal e do Art. 42. Inciso IX da Constituiçao do Estado do 
Amapâ, combinado com aLei rf 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: R$ :144,88 (IREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E Orl'ENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VJm:NciA: 01.01. a 31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semannis. 

Macapó.-AP&., O~di Janelro del.998. 

' 
I 

LEURY S F~ 
DIRETOR G ;fETRAN/AP 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISI'RA.TIVO N" 027 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISI'RA.TIVO POR 
PRAZO DE'IERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtt!CIA. 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Estadual 
de Trâ!1.8ilo do Amap!I·DETRAN/AP e ROSÂNGELA 
PINHEIRO DE Qm;IROZ 

OBJETIVO: Prestação de serviços Profissionais de AGENTE 
ADMINISIRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Incioo IX da ConstituiçGo 
Federal e do Àrt. 42. ,Inciso IX da Constituiçao do Estado do 
Amapá, combinado com a Lei n" 0390, de 11.12.97. 

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

VIGWCIA: 01.01. a 31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horuoemanaia. 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINIS'IRATIVO N" 028 

Pág.38 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DE'IERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtt!CIA. 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento útadual 
/de Trtnaito do Amapá·DETRAN/AP e IVONE'IE LOBATO 
I DO ESPÍRITO SANTO. 

OBJETIVO: Prestação de serviços Profi ssionais de AGENTE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Constituiçao 
Federal e do Art. 42. Inciso IX da Constit.uiçao do Estado do 

1 Amapá, combinado com a Lei rf 0390, de 11.12.97. 

I 
VALOR MENSAL: RS 344,88 (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTA,VOS). 

VIGfNCIA: O 1.0 1. a 31. 12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

LEURY 
DIRETOR 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N" 029 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINilt'TRr.'fiYO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PUBl.ICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtt!CU. 

PARTE DA AÇÁO CONTRATUAL: Departsrn.-.~" Eõta"ml 
de Tr~nsito do Amapá·DETRAN/AP e GIRL.<,m;,: Dlill'O 
ALFAIA. 

OBJETIVO: Prertaçao de serviços Profission>i' cio A.G~.:.NTE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 3/, Inciso IX <!., C'ons~it<~ir,~~ 
Federal e do Art. 42. Inciso IX da ConstituiçAo do Eetaóo do 
Amapá, c ombinaco com a Lei n• 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (TR.EZEm'OS p; 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E Or\'CI 
CENTAVOS). 

VIGWCIA: 29.01. a 31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

Macap~-AP.,&'t -'T"': 
I ~? Ll!URY S 

DIRETOR G DO ETRANIAP 

EXIRATO DO CONTRATO 
ADMINISI'RA.TIVO N" 030 

EXIRATO DO CONTRATO ADMINISI'RA.TIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGWC.'IA. 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Estadual 
de TrAnsito do Amapá-DETRAN/AP e ANDRÉ SILVA 
GUEDES. 

OBJETIVO: Prertaçao de serviços Profissionais de AGENTE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inci•o IX da Constituição 
Federal e do ht. 42. Inciso IX da Constituiçao do Estado do 
Amapá, combir.ado com a Lei n" 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: R$ 344,88 (TREZENTOS E 
QUARENTA li: QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
Cl!:NTAVOS). 

VIGfNCIA; 01.01. a 3 1.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horUJ semanais. 



Macapâ, 23.03.98 

XXTRATO DO CONtRATO 
ADMINISTRATIVO N" 031 

JCCIRATO DO CONtRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCI.A.. 

PARTE DA AÇÃO CONtRATUAL: Departamento Estadual 
de Trtnsito do AmopA·DEIRAN/AP e ROSANA MARIA DE 
SOUZA LOPES. 

OBJETIVO· Preotaçlo de serviços Profiuionaio de AGEl'ITE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL. Art. 37 lnc11o IX do Constillnçlo 
Federal e do Art. 42. lnCIIO IX do CotlllltutçAo do Estado do 
Armpj, combinado com a Le1 ri' 0390, de li 12 97 

VALOR MXNSAL: R$ 344,88 (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENfA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGtNClA. 02 02 a J 1 12 98 

CARGA HORÁRIA 40 horu oeman.,. 

Macapi-AP., 02 t Fevereiro de 1.996. 

'I 

LIURY .k. •'~;.,., 
DIRETOR GEfW- DO Í>EIRAN/AP 

EXIlUTO DO CONTRATO 
ADMII'ilS'IRATIVO N" 032 

EXTRATO DO CON'IRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCI.A.. 

PARTE DA AÇÃO CONtRATUAL Deparuwnerto Erudual 
de Trtnl1to do Amopâ·DEIRAN/AP e MARIA TEREZA 
SOARES DE OLIVli:IRA 

OBJrllVO· Prestaçlo de oerviços Profiss1onaJS de AGEl'ITE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37 lnc1so IX do Constitmçlo 
Federal e do Art. 42 lnc1so IX da ConatitUIÇAo do Eatado do 
Amopi, combinado com a Le1 ri' 0390, de 11 12 97 

VALOR MENSAL: R$ 344,88 (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENfA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGtNClA. Ol.Ol.a311298 

CARGA HORÁRIA 40 horusemllllllis 

I 
Macapi-AP.,'OI do Jutelro de 1.996. 

Ll!URY ~~AlUAS 
DlRETOR G~~~~'inwvAP 

XXTRATO DO CONtRATO 
ADMINISTRATIVO N" 033 

EXTRATO DO CONtRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCI.A.. 

PARI'E DA AÇÃO CONtRATUAL: Departamento Ertadual 
de Trtnaito do AmopA-DETRAN/AP e MARLI MARQUES 
BRUNO. 

OBJrllVO: Preo!Açlo de &emços ProfiuionaJa de AGENTE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL Art. 37. lncioo IX do Conâituiçlo 
Federal e do Art. 42. Itictao IX do Conotlllllçlo do Estado do 
~. combinodo com a Lei ri' 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (I'REZXNTOS X 
QUARENTA E QUATRO Rli!AIS E OI'IXNIA E OITO 
CENTAVOS). 

VIG.tNClA. 01.01 I 31.12 98. 

~A HORÁRIA: 40 horu ocrnarlaio 

Ll!URY 

I 
XXTRATO DO CONtRATO 
ADMINIS'I'RATIVO N" 034 

EXIlUTO DO CONtRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGb!ClA. 

PARTE DA AÇÃO CONtRATUAL: Departameráo Erudual 
de Trtns1to do Amopi·DETRAN/AP e RODRIGO 
GUIMARlES CARDOSO. 

OBJETIVO: Preotaçlo de oerviçoo Profin101'11i1 de AGEl'ITE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: M. 37. Incioo IX do Conotituiçlo 
Federal e do Art. 42 lnc110 IX do Conrullllçlo do Estado do 
AmapA, combinado com a Le1 ri' 0390, de 11 12.97. 

VALOR MENSAL: R$ 344,88 (IREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIG'tNClA 02.02. I 31.1 2 98 

CARGA HORÁRIA 40 horu ocrnarlaio. 

Ll!URY S~ 'fARIAS 
DIRETOR G~:orni:-rRAN/fU' 

EXTRATO DO CONtRATO 
ADMINln'RATIVO N" ~ 

EXIlUTO DO CONTRATO ADMINlSTRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBUCO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCI.A.. 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: DepaUmento EotadJal 
de Trtnl1to do Amop6·DETRAN/AP e ELIZABETE MARIA 
DANTAS SOARES DE SOUZA. 

OBJETIVO Preotaçlo de lervlÇOI ProfilllonaJI de AGEl'ITE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL Art. 37 In011o IX do ConollW1çlo 
Federal e do M. 42. lnc11o IX do COilllltutçlo do Estado do 
Amopi, combinado com a Lei rf' 0390, de li 12.97 

VALOR MENSAL: R$ 344,88 (fREZKNTOS E 
QUAREN'TA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGtNClA. 01.03. a31.l2 98. 

CARGA HORÁRIA. 40 horu oernan01s 

Macapl-AP ., Ol ele Março de 1.996. 

J!:XTRATO DO CONtRATO 
ADMINISIRATIVO N" 036 

EXTRATO DO CONtRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTKR DE URGtNClA. 

PARTE DA AÇÃO CONtRATUAL· Dq>artarnerto Eatadlal 
de Trtnsito do Amlpi·DETRANIAP e ANAILCE RÚBlA 
MENDES DE SENA. 

OBJrllVO: Preotaçlo de oerviçoo ProfiuionaJo de AGENTE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL. M. 37. lnc11o IX ele Constituiçlo 
Federal e do Art. 42. lnc110 IX do Conâituiçlo do Erudo do 
Amopt,combU18docomaLelrl'0390,de 1111.97. 

VALOR MENSAL: R$ 344,88 (I'REZENTOS E 
QUARENTA E QUAl:RO Rli:AIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIOtN'ClA. 02.02. 1 31 .12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horu acrnonaio. 

Mac:opi-AP., de l'ewrelro de 1.996. 

Ll!URY 
DIRETOR 

I 

I 
J 

J!:XTRATO DO CONtRATO 
ADMINISTRATIVO N" 037 

P~g. ::n 

EXTRATO DO CONtRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE UROtNCI.A.. 

PARTE DA AÇÃO CONtRATUAL· Departamento Estadual 
de Trtnsito do Amopi·DETRAN/AP e MARIA DO CARMO 
VIANA BARBOSA DA COn'A. 

OBJrllVO· Prestaçlo de oemçoa Profio11onai1 de AGEl'ITE 
ADMINISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL. Art. 37 Incioo IX do COI'IItituiçlo 
Federal e do Art. 42 lnc11o IX do COilllltuiçlo do Ertado do 
Amop6, combinodo com aLei ri' 0390, de 11.12.97. 

VALOR MXNSAL: R$ 344,88 (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO Rli!AIS E OITENTA J: OITO 
CENTAVOS). 

VIGtNClA· 02.02. o31.l2.98. 

CARGA HORÁRIA. 40 horu oernanaio. 

XXTRATO DO CONtRATO 
ADMINISTRATIVO N-038 

EXTRATO DO CONtRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNClA. 

PARTE DA AÇÃO CONtRATUAL Departamento Erudual 
de Trtnsito do Amlpi·DETRAN/AP e JANE NAIRA 
TEIXEIRA ATJÚDJ:. 

OBJI.TIVO Prertaçlo de SetVIÇOI Profissionais de AGENTE 
ADMJN'ISTRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL. Art. 37. Incioo IX do Constiwiçlo 
Federal e do Art. 42 Inc11o IX da Conollwlçlo do Eatado do 
Amap6, combinado com a Lei ri' 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (TREZENTOS E 
QUAREN'TA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGWClA 02 02 a 31 12.98. 

CARGA HORÁRIA 40 horeo 1em1111Í1 

Macapl-AP ., 02 ~ Faverolro de 1.996. 

LJ!URY s.JA\ lAIUAS 
DIRETOR G~DoJD:ETRAN/AP 

J!:XTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N" 039 

EXTRATO DO CONtRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBUCC 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtfiClA. 

PARn: DA AÇÃO CONtRATUAL· Dep~o ~~ 
de Trtnsito do Amopi·DE'IRANIAP e KÁTIA SILVANA 
SILVA RAMOS. 

OBJITIVO· Preltaçlo de oemçoa ProfiooionaJs de AGENTE 
ADMINIS'mAllVO. 

FUNDAMENTO LEGAL Art. 37. lnc11o IX do CoNtlllllçlo 
Federal e do Art. 42. lnc110 IX do Constituiçlo d,• "llado do 
Amopi, combinado com a Lei ri' 0390, de 11.12.97. 
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VALOR MENSAL: R$ 344,88 (IREZitNTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CE!ITAVOS). 

I fi . VIGtriCIA: 01.01. a31.1Z.98. 

I 

I 
1998. 

EXTRATO.DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO W 040 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SERviÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtNCIA 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Eotadual 
de Trânsito do Amapá-DEIRAN/AP e MARIA DO 
SOCORRO LOBA TO. 

OBJETIVO: Prestaçlo de semços Profis•ionais de 
DIGITADORA. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Constituiçlio 
Federal e do Art. 42., Inciso IX da Constituição do Eotado do 
Amapá, combinado com a Lei If 0390, de 11.12.97. 

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

VIGtriCIA: 01.01. a31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 haras semanais. 

do J~lro df 1.998. 

i f 

·k~s 
;t~~/AP 

Ll!URY 

Macapá-AP., O 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO W 041 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 
P RAZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGtriCIA 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Estadual 
~de Trânsito do Amapã·DETRANIAP e IVANILDE ARAÚJO 
·DAS CHAGAS. 

OBJETIVO: Prestaçao de serviços Profissionais de 
DIGITADORA. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Constituiçfto 
Federal e do Art. 42. Inciso IX da Constituiçao do E!:tado do 
Amapá, combinado com aLei n• 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: R$ 344,88 . (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGtNCIA: 01.01. a31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 hora a &emm'l.B..iR. 

MocapA-AP.~m .. ,_p_ 
LEUR.Y S S v 

DIRETOR G DO ~~/AP 

EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISI'RATIVO W 042 

FXrRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 
J!RJ;ZO DETERMINADO DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CARÁTER DE URGIDfCIA 

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Estadual 
de Trânsito do Amopá·DETRAN/AP e MARIA JOSÉ 
QUTh'TELA vn.m:NA. 

-L - : 

DIÁRIO OFICIAL 

: OBJE'llVO: PreataçAo de aerviçoo Profis~ionaio de 
DIGITADORA. 

I 
•FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. In<:iso IX da Connituiçlo 

'

Federal e do Art. 42. Incioo IX da Connituiçlo do Eotado do 
Amspi, combinado com aLei If 0390, de 11.12.97. · · 

VALOR MENSAL: . R$ 344,88 (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO .REAIS E OriENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGtriCIA: 01.01. a31.12.98. 

CARGA HORÁRIA: 40 horu oemanaia. 

Macapá-AP.~,OI d8Janelro\d81998. 

D~RG O~'~ LI!UR.Y S 

I!::XTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO W 043 

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

PARTE DA AÇÃO CONTRATUAL: Departamento Estadual 
de Triruiito do Amap~-DETRAN/AP e MARIA LECI 
NASCIMENTO PACHECO. 

OBJETIVO: Prestação de serviços Profissionais de AGENTE 
ADMINISrRATIVO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. Inciso IX da Constituição 
Federal e do Art. 42. Inciso IX da Constituição do Estado do 
Amapá, combinado com aLei If 0390, de 11.12.97. 

VALOR MENSAL: RS 344,88 (TREZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E OriENTA E OITO 
CENTAVOS). 

VIGtNCJA: 02.02. 

/AP 

L DlãTUR 

PORTARIA (P) K2 005 /98-0ETUR 

O DIRETOR 00 D[PARTAHENTD ESTADUAL 

OE TURISMO, no uso das ;uas atribuiçÕes que lhe são con
fer i das pelo Decreto nQ 3019 de 14 de Haio de 1997, 

RESO LV E: 

Art. 1-º.- Conceder adiantamento eu 
nooe de REJAIE KARtA ftONf' ALVERWE DE SOUZA, Agente •adói
n i s tra tivo, nos t ercos do ~te 111 111, do artigo 2.Q., do De
creto n!! 0920 ~e 18 de abri l de 1996 1 no val or Gí de R$ 

1.900,00 (HUA Kil E HOYECEIT OS RE AIS), des t i nados a cus
tear despesas mi~das de pronto Pagar:aento coo Material de 
Cons umo, .e Serviços de terc~iros, objetivando a 11anutcnç;o 
ad~:~ ini strativa do Depar tamento Estadual de Turis ~ o-OE T UR . 

Art. 2Q. - O ãdiantaocnto concedi do 
devera ser aplicado no prazo d~x i mo de 30 (trinta) aiAs , 
a contar da data do ~~ ... cebÍ1111ento. 

Ar t . 3!! - A REFE:rida des p esa d ever; 
ser e~Penhada' na font e de Recurs os fPE (001), Prograu · de 
Trab alho d 116'53832.276, nos Ele111cntos de Desp esa 349o-J:> 

Materi al de Consumo, o valor de R$ 900, 00 (~ (ftOYECEMTOS 
REAIS) e 3490- 39 , SÚvÍços de Terceiros Pe ssoa J~r~dica, 
o valor de Ri 1.000, 00 (Hllll Rll REA IS). 

Art . 49. - O r espons~ve l ;'pc l a adiant

taa.ento dever~ apre sentar prestaç~o de cantas , dev idamen

t e hoe~ologada pelo titular do ÓR§Ã6 na Sec r ehr ia da Fa
zenda , dentro de 10 (dez) di~s , contad.os do t;r~ino do 
prazo de ap l icaç; o constante do Arti.go 22. . .-

e1:1 contr ~ci..o -
Art. 52 .- R e~ogaa.-se. as . di sposfçóe~ 

Pág.40 

! que- se, 

GABUETE, DO DIRETOR DO OEPARTA"IITO ESTADUAL ·oE ltHIISIIO, 
e• Macapa-AP, 18 de Março de 1998. 

._:JÚL!O~~ES 
D1 r etor 

Autarqui~s Estaduais . 

:;;;;I ~rPEA;;;;;;;;;;;;;P =~;;à-·· 

l 

JUSTIFICATIVA N' 025198 
PROCESSO N.': 000671198 
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ADJUDICADO: ELINALDA CARDOSO DA SILVA E 

OUTROS 

VALOR: ·R$ 9.504,00(nove mil. quinhentos e quatro 
· Reais) 

fUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inc . XII I da Lei n.' 
8.666193 de 21106193 e suas 
alterações. 

Em atendimento aos preceitos da lei n' 8.666193, quanto 
às situações i:te dispensa de licitação, j~stifica-se a 
despesa no valor de R$ 9.504,00-(nove mil, ~uinhentos e 
quatro Reais). em favor de ELINALDA CARDOSO DA 
SILVA E OUTROS, relativa ao Convênio de Cooperação 
de Ensino Profissionalizante, firmado entre o IPEAP e a 
Escola GRAZIELA REIS DE SOUZA, para rea lização de 
estágio extracurricular· remunerado, com fulcro no artigo 
24, Inc. XIII da referida le i, tendo em vista tratar-se de 
instftuíção brasileira cujas finalidades precípuas.· são o 
ensino.e o desenvolvimento institucional. 
Cumprindo às exigências do Art.26 da lei· supracitada, 
submetemos a Vossa apreciação para fins de rat ificaçao 
e devida publicação no Diário Oficial do Estado. 

Macapá-AP, 20 de março de ·1998. 

MARIA DE. LOURDES SANTOS 0 11 S/LlJA 
Presidente CPUIPEAT' 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Comunicamos aos participantes da TOmada de P:--t-;:o n° 
002198-CPUIPEAP, que com suporte no item 13. s •.!l'-Oer" 
1 do EDITAL a mesma considera-se REVOGADA. 

Macapá-AP,20 de março de 1996. 

MARIA DE u3lfl~ DA SILVA 
Presidente ICPUIPEAP 

CEFORH 

· EXTR~TO no CONTPATO NQ OII /9B - UCC 

1 NSTRUHEHTO E PARTES: Con tra to nQ O 11/98 -
Celebr a do e ntre o Centro de Formação e De
senvo l vime nto de Recurs os Humanos - CEFORH 
e Fenix Turismo ltda , assi na do no d ia 11-ü3-98 

FUNDAMENTO LEGAL: ·o- presente Contrato · t em 
respa l do l ega l nos atos do Processo L icit~ 
tór-io Tomada de Preço, sob a tute la dos art5 
37, da Const i tuição Fed e r a l c/c o art-42 da 
Cos nti t u içio Estadua l e arts. 22 I I , e art . 
54 da Lei 8. 666/ 93 e a l t eração da le i8 .88J7 
94 . 

OBJ ETO: O presente contrato tem por objeto 
a prestação de serviço de emissão de pas
sagens a~reas Naciona is e lnternacionai' , 
conforme P.soeci f icaÇÕes const~ntP.S do a~ 
I Proce sso nQ 8.00430/98 - Tomaria de P reço 
nQ 001 /9S-CPL/CEFORH. 



Macapá, 23.03.98 

DOTAÇ~O : O prazo de vigencla será de l(uml 
ano. Iniciando di a 11 - 03- 98 à 11.03.99, ~ 
dendo se r prorrogado lavrando-se nesse ~ 
sa, o competente termo adtivo , elucidando 
o oerfodo de prorrogação e as cláusulas~ 
terminantes do mesmo, sempre em atendimen
to ao interesse pÚblico. 

Macapá- Ap, 20.03 . 98 

Fundações Estaduais 

FUNOECAP 

CXMISSÃO J>ERioiANml'E DE I.ICITAGÃD 

.JUSTIFICATIVA N• Otl/98-CPI../FUNDEC'.AP 

RATIFICO 
Elll { /,/o? I :Js 

r. . ~.,. )e~~ t~'--t:. ~~ 

.ISSUm'O INEXIGIBIUDADE LJCI~o~~i"~ !";'• 
AlllUDTCADA: OORALTCE DA SILVA IO.fA't. 

VAIDR R$ : 9.651,60 {NJVE MIL, SEISCENI'OS E 

OB.JE'm 

CTI'QJENJ'A E IM REIIIS E SESSENI'A ~ 

TÁVOO). 

CONI'RATN",ÃO PARA SERVI~ PROF!SSIQ 

NATS. 

f1INOAMEN'f'O lEGAL: Art . 25 da l.ei 8.666/93. 

Senhor Diretor-Preseidente 

.lustifi.ca··se :> JNEl(IGJBit.JDADE f .IC.:!:_ 

TA'fÓRJA, pAra cusreRr despesas can a r.oot.rnta

GOO elos serviços profis.'lionais de 11'\ture?a ~l!}, 

gular, d.'l Professorn em Inst.rurento foUsi.cE<l, 

OOR/\l.Jc:E DA SILVA IOIAT, para ministrnr &J1As
1 

de PJAN:l, na Escola de !o\Í.'lica WAI.XÍRT.A UMA, 

coof'onne contrato crn ane>.o. 

o presente at.o l ici t.atório tem SU<' 

a<',ão actnini~t.rativa, respnldada no eaput de' 

Ar t. 25 c:J,.-, lei 8.666/93 - TN'JlABII..TDADE DE~ 

PETTCÃO e, para salvaguardar aos interesses d? 

A.<tninistração PÚblica, subnetemos a apreciaçâ 

cto Direto,.....Pre~ident.e <la. f1 tNOEX":AP, c:an o esco 

oo de rat.ifica<;ão e consecpcnt.e pttbl i.cac;oo "' 

DiÁrio Ofi.cinl oo AtMpÃ, cnm concücão de cfi 
1 

cácia (1o at.o, a&;;i.m como, cunprir os dlt.-:wrc 

c'o Art. ?6 <la. lei 8.666/93, c:an às altemc;Õe• 

praroVi.~'ls pela lei 8.81!3/9<1. 

Mer-"fÍ-AP, 16 ele ~f'GO de 1998. 

CXMTSSAO PERMANEN1'E DE I..ICITACÃO 

.n.IS'f'IFICA'f'IVA N~ ot;> /98 - r:I?L/FlJNDEC'..AP 

RA T IFICO 

E)l i'l~ 
);é~m.i:~ 

Diretor Prulc1 l'l\f• 
f UH OI~ AP 

INEXIGIDIUJ:WE LICITA'f'ORIA. 

AJlTUI)TCAI)A: 

1!NJJI R$ : 

OB.IE'IU 

MA.RIA NEl.M.4. ~ SILVA AMANA.TÁS. 

9 .651 , 60 (tUIE MTl. , SETOCFNIU) E 

Cllq:lFNI'A E U •f REATS E SESSENI'A 

f:EN'l'A\TOO). 

IXW'RA.'~'Ar..ÃO PARA SERVIcn> POOFIS

SIONAIS. 

DIÁRIO OFICIAL 

fltiDAMFNro ux:;AI.: Art. ?5 tia 1~1. 8.666/93. 

Sentlor Diretof'-President.e 

.lustit'ica-sc a TNElCIG!BIT..IIWE T~T

CTTATÓRTA, para cust.E'.Ar clespesa.'> can a cont~ 

ta<;ão elos servic;os profi.ssi<nais ele natureza 

si'1glllar, c1A Professora em Jnstrunento lltlsi

c:\l, MAR.T.A NElMA ~SILVA AMANJI.TÁS, pro mi

nistrnr aulas ele PIAHJ, na F..scola de MJsica 

WAU<ÍRIA ~. confo~ contra.t-.o em ->tO. 

O prese'lt.e Al'.o ticH;,t.Óri.o tem FlUA 

:><;ro 3Ólllnistrat iv,. , re~l~., no r.;<put cio Art.. 

?5 m lei 8.666/93 - INVIABII..IDAOE DE CXWE'l'l_ 

rkl e , para Mlv"RRJ3l'(lar AOS t n t-.eres.'lP-'l <1a ~ 

mi'li.StrnGiio 1'1-Jbli.ca, sutmet-cmos a "'{lreci:><;ro 

c1o ntret.o,.....Presi.c'erltc da. FUIDFX'.AP, cem o c~ 

00 ~ rat. ifiCACOO e cxn'lc<p3nl.e publir.AGão no 

01.i-r i.o Oficial <'o llm:loi., cam c:ondi.c;ro de e~ 

r.ácta ro :~t.o, a.'lslm cnm, r.tmprir os <1ttmcs 

oo ,,...1.. ?6 (1a lei 8.666/93, can i.s att.ernc;Õcs 

pranovic'a.'l pela lei. 8.R83/9<1. 

M:lr.roÁ- AP , 16 de Marc;o c1P. 1998. 

E RRATA 

Referente ao Contrato n• 095191; 

Cláusula Sexta -

Dos Recursos Orçamentários: 

Onde se lê: Elemento de Despesa 34.50-41 

Transfer!ncias à Instituições Privadas - Contribu.ições. 

Leia·se Elemento de Despesa 34.90-39 - Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica. 

Macapá-AP, 18 de Março de 1998 

llfo.&:ê~~~ 
Diretor Presidente da FUNDECAP 

(PODER JUDICIÁRIO t 
Tribunal Ragional Federal 

F -- .....- a iiiiiiiiiilillt • .e .-...c-.. 11 ............. 1? ..,.,.... 

...... _....;. .......................... tllllllllt! ----lV-1" ...... 1 J 0 ____ ........ .. 

cu. 

M..woclos--: ......... 
MlapdD .....,_.., 
Rql. doMPF 
DL'!PACRO 

9S.994-3 
DNBSlO <DiCALVBS VIIDA 
UiiCab Siln ....... 
SUI'I!IJNI1!tO! DO INST. BaAS. DO 
MEIO AMB. B IIIC. NAT. IENOV. -IBA.MA 
Joio a.-Anlljo,_..,. 
~~~poo • ...-.-.e ....... elo ti. 6.1164. 

9S.212-5 
CAIXA 1!C0N0NJCA F1!DE1W. 
u.. ~Waollio*> CaiAI> 
NELSON FEIQiANDO F .uJAS BRASILIENSE 
EoonD 

Df.SPAQIO : J-0...--:lo ..... M_clo..,... 
....... lL9S ............ ..-l ...... :lo ....... _ fawrok 
....... - .... ·11 . i.... ,.. ......... ........ 
................... -... • .. l-Afo6a.-'-

·~-
~Diwna . 91.66-1 
~ : CAIXA EOONOMiCA F1!DE1W. 
MlapdD ~ Morcào """*"' Nua<o c_., 
E--. : MC GRANJEIRO SOUZA ME E OUTRO 
DISPAQIO : lllpa.,.......wlna,.,...•~., :lc .. lln6, __ .... ..,... ............ 1 

96.1072-2 
FIJGOMAR FIUGOR1FlCO E PllOD DO MAR 
LTDA 
Joot Laiz c.-..m; 
CONSEIJIO REGIONAL DE MEDICINI'. 
VETilRINÁIUA 
FMima Rcciol Ev...,clisla Lima 
~ ........... ~ .......... ,. 

-..' &.c:uçlo . 91.214-a 
EmborJ1i* JOÃO IWNUNDO DAS GRAÇAS MON11iill0 

DE FREITAS E <XTTRO 
Advcpdo A'*>Bio Calnl do c.... 
Emborpdo CAIXA f.CONOMK:A F1!DE1W. 
Advt>pia Mwia A81ia Maio Fnaoo 
Df.'!PAQIO : ........ ..- ......_ .. ç...,s 
.......... ~ ....... ...__,_ ......_oe.barpdo JI'r& .........._lopi.L 

AUTOS COM DI!SPAOIOS iDtlmCOS 

Advcpdo 
DL'!PAOIO 

&.ocuçlo Diwna 
E-..
Advopla 

!77.2326-0 
MARIO ALVES DE MACEDO 
Joot A'*>Bio no.-. Neto 
CAIXA EC0N0MK:A FEDERAL 
Bcciz~Sc.a 

9BI-S 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
u.. Cuolla ,..,..., Codbo 
JOSÉ B1!NEDrTO OUVEIRA DE ANDRADE E 
OUTRO 
JoiD Soora elo A1moidl 
SiiiL 

9S.J6.9 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
U.. C... "'-iobo Codboc-., 
MARINETE DE ALMEIDA SOUZA E OUTRO 

9S.I~3 
CAIXA ECONOMicA FEDI!RAL 
U..Caolla........, Ccolloe-.. 
AMÉ1JQ DA SB.VA nrNDADE E OUTRO 

9S.Il4-9 
CAIXA llCONOwJCA F1!DE1W. 
U.. c.1a """""'*'CaiAI> ccum 
NEDN I!QUIPANI!NTOS LTDA E OUTROS 
Joaeoildo. OIMinl Cuimar J.JWre.,...._ ......... I·== • DfRAQIO 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ~~ 97.1611.(1 
CAIXA 1!C0N0NJCA F1!DE1W. -- Macdo,.,.,... Ntoooo c_., 

SIÇÁO JUDICIÁJUA DO AMAPÁ 
s.a-taarv ... 

JUIZ FEDERAL :MAIIatLO DOLZANY DA COSTA 
DIRETOR DE SECRETARIA :AIXõlSI'OADA.IJIOCAIIDOSOGUEDIS 

DISQUE INI'ORNA(:()Is~ JIONE-lll-1179! lll-1171 

gmgrm 110 11A 11111 MA1C0 M 1m 

AUf06 COM DISPAOIO . 

Açlo Ordioolria 9t.1007-6 
-'- MAlUA LúciA DE SOUZA FEIUtEIRA E 

OUTIOS 
MlapdD Allllllio C*ll do Clllro.-
ti CAIXA i!CONONicA FEDI!IlAL 
AdtapiD là&c.b u.-
I!ISPACIIO º'_.....,_..._...__._.. 
..._.. ......... _ lc:D-ll%alno...- ... 

drilloá .... ·-·-...... ~ .......... ....-.... ,....... ___ ...... ,..... ................ .... ............ .- ..................... _ 
.......... .,..... ,.. ~,..,. Jr.- ......... ....._-
~·-......... -........... .......... ~ ...................... ._.... __ . 
~ .... , • ..._l,.z(DCJ~t.._. ,..._.(ac 
c--. srr, :r ... ,.. na.reol) T ... -.....,...-...... s.t•..---15 ... __ .,... 
.......W. ..... ..,.,.. • ........ wt. -· qc.A """-e'e 
..~_.......,_..._........._._~ ........ ..... 
·-·---,......t~ ........... -c...:lo,wjoqooe ... w_......_. r -

..-. poio • - loi ............... - _.,. ...... 

MlapdD 
l!zamdo 

&.ocuçlo Diwna 
&eqomc 
A.clvopdo 
l!looc:aado 

PISWJIO 
.... (_).L 

Açlo c-. fllaalàlada : 
~ 
Adqodi 
~ ,__ 

GEilALDO V A1tE1.A DE SOUZA E OIJTllO 

!77.169S-2 
CAIXA ECOtiOMICA F1!DE1W. 
Morcào """*"''H.-.-.. 
EDWALOO DO CA1INO DA COSTA FERJtA7. 
E OUTRO 
lllp ................ ..._... su:oo. 
96.&S2-3 
WALTEJt sn. VA DO NASCIME!'m> E Olli'R~ 
Maia A-'lia ._ s--da sav.n 
UNIAO FEDERAL 
SobOIIilo ~ !..iii. 

AçioC.. ........ : 96.1S3-I 
...,..._ JOSil NEWTON F.u!AS REIS E <XTTRO$ 
Adoopda !úria AIIMilltma s-41 SiM:irl 
Rcqlorida UNJA.o F1lDI!lW. 
""---or SobOIIilo Comia L.iooa 
l!ll!PAC!!O (-) .......... . ~da ...... ::._ _ ..__.....,.._......,. ........... _.........,~ 
.........tltiile. 

!77.1771-9 
SINDié\TO DOS nABAUlADORES NA 
INrÚ5TRIADEPAPI!LECEUJLOSE DO PARÁ 
I! AMAPÁ 
W..,. Loú 41 Semi Diaoc...,.... 
CAIXA llCONOMICA I'I!DEIW.(Ol) E UNIÀO 
~) 

I 

~ . 
I 
! 
1 
~ 
i 
i 



I 

. M~OI) F.li=oMirilirH::ftFOIIICICSo ...,;n. 
~02) MamMIIWmiC&:mmi.opB 
~ Ji:rdúba1Joolr,oolaldt.Aallllolo~ 
o ~=-~.IORGBLUIZAU.eiiDAMTISTA. 
.ro.\o llATISTA DA SILVA BIUTO, JOÃO ALVIS BZ LIMA, JOÃO 
n.WASC~rHDCOl!LHO RREIRA..IOS4 MAIUAIWUlOSA VIDAL, 
~ l'I!P.UIIlAGV!D!S,JOSIMAR LIMA E Sll.VA.JOSÉ MARIA 
COME.\ M ~ JI!SSE COELHO COSfA e JOS!t MARIA 
VIANA DO NASOMENIO. 

E=uç!o~ 
~ 
Ad>-bz;odo 
êT..c=Ddo 
SENIENCA 
=mçio. 

97.1683-5 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Mttcclo Porpino Ntmcs c Wlro 
EUEZER NOGUEIRA FREIRE 
Extioto cam jalpmemo do mtrito a pr<SCD 

AUTOS COM SENTENÇAS IDtlmCAS 

Açllo Ordinária 
Aa:o-. 

Mvogodo 
Ri 
Advogoda 

Afão Ordinária 
AUla' 
Advogodo 
Ri 
Advogot!a 

Açio Ordinária 
A1fiDI: 
Am-ogado 
Ré 
A.dvogoda 

AçM Ordinõria 
ATJ'.« 
Advogr.do 
Ré 
A<h"OglX!a 

Ach-ogodo 
Ré 
Aà<ogot!a 

Açõo Ordinária 
Autor 
Mvogodo 
RI: 
AdvogW 
S!!NfENCA 

97.1()()4..8 
MARIA AUXIL!ADORA SOUZA PERElRA f 
OUTROS 
Ammio Cabral de c-o c Wlro 
CAIXA ECONÔM!CA FEDERAL 
E1imx: Maria lchihara Foosoco c outros 

97.1031·5 
FRANCEL Y MARINHO LIMA E OUTROS 
Antooio Cabral de Castro c 001ro 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
E1imx: Maria làúhara Fonseca c ou!r'os 

97.1037-1 
IZAAC FERNANDES DA SU.VA E OUTROS 
Antooio Cabral de Castro c 001ro 
CAIXA ECONÔMJCA FEDERAL 
Elimx: Maria Icltilwa Fooscca c oulrOs 

97.1038-4 
JOSÉ JÚUO BAUEJRO DE ALFAIA E O liTROS 
Antocio Cabral de Caslro c Wlro 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Lim:~ Cunha Mousinho Coelho c outJOS 

97.1041-7 
VALDOMIRO PICANÇO MACHADO E 
OUTROS 
Antonio Cabral de Cas1ro c 001ro 
CAIXA ECONÔM!CA FEDERAL 
Liana Cunha Mousinho Coelho c outros 

97.1124-2 
ÁLVARO MENEZES BESSA E OUTROS 
Anlonio Cabral de Castro c 001ro 
CAIXA ECONÚMICA FEDERAL 
Eliane Maria lchihm"a Fonseca c ootros 
Acolhido pan:ialm<nu o podido dos aulorts. 

EDITAL DE LEILÃO 
(Art. 686, CPC) 

Olhlta MARCELO OOLZANY DA COSTA. 
MM. Juiz Fcdctol do 2' y.,.. do Scçio Judicitria 
do AmllpiÍ, tOOUI pUblico que sa1Í realizado o 
seguinte leilão: 

RL"ERENN'E: Exccuç!o Divcna por Titulo Judicial. pro«:Sso n' 
1997.31.00.000639-2, que • EMPRESA BRASJLEIRA DE INFRA· 
llSTRililJRA AEROPORTIJÁRIA • JNFRAERO E OUTRO move cootrn 
PAULO TAVARES DE JESUS E OUTRO. 
Gll.m'l'O DO LEIJLÀO: OI (W>a)mmtcle!õnica de prefiXo 26 1-1524 mais 
tt;&o, iMlioda em RS I . I 00,00 (Jmm mil c cem reais). 
DATA. HORA E LOCAL: Dia 0S/04198, !s IS:OOb, oportunid.odc em que o 
tem =ri .........WO por quom o!= o maior lance acim• do pr<ÇO da 
~ AQ1!10 alio :c cbtm!mllucc ~A avoliaçio, proaxlc:r-<c-a o l' 
Joi:llomcia23104198, !:s JS:IXIJ,ocasi!o<Fo ban smí anonntado pelo maior 
I=, i11dcpc ' • do valor dt anliaçllo (CPC :Jrts. 686, V c 692): oo 
A..-.l:!llrioclodJ Seçlo JU<ticiória, situz>dana Av. FAB. 1374, esqui"" com a rua 
LoJpo!do Ma:i11t1o, c-u, DC11a Cid<dc. 
TroTAS: c.bc oo-pogar a comissão legal ao lcilolciro. Macapá. 05 
é: 1i:m<:iro de 1998. MARCELO DOI.ZANY DA COSTA ·Juiz Fodcnü da 
'J!'VIIIO. . 

Tribunal Regional Eleitoral 

DIÁRIO OFICIAL . 

PORTARL\S DI 1t DK ~ÇO Dlt 1991 

N.0 ITTl/93. Deoipar o Dr. ROCOOO BUENO OA COSTA IUNFAS 
;>ara cxcr<:cr n Função de Juiz Elcitorol do 11' (décimo_ primeiro) 
Zona, com sede no Muruclpio de Serro do Navio-Ap; a parti: 
desta dota. 
N. 0 O'JtV98. Desig~U! o servidor PAULO DE UMA RODRIGUES, 
Jlertcnccntc ao QUadro do TribUJUl! de Justiça do Estado do 
Ama~ poro exercer. n Fun~ Comissionoda de Escrivao 
Eleitoral da 11' (d<!ciim primoora) Zona, sediada no Município 
de Serro do Navio-AP, a partir desla data 

CArtório eteitorAl dA lA 

~OOA - ~ACApÁ 

Edital n•. 042 /98-CEM 
PRAZO: lO dias 

o Dr. MÁRIO EUZÉI.I!O 
MAZUREK. MM. Juiz Elciloral da 2'. Zona, usando 
das atribuições que lhe são conferidas etc ... 

FAZ PUBLICAR o pr:scntc Edital 
cumprindo o disposto no artigo I* tio Provimcnlo n• 
002/96-CREJAP, dando ciência au inlercssado ab~1ixo 
relacionados, CJUC terá SIJspcnso seus direitos polítkos. 
em decorrência de condenação criminal, p:tra que. 
que rendo. apresente contestação no prazo de 05 (cinco} 
d ias. 
PROCESSO N" 1.051!98 
PAULO RONALDO DA SILVA SOARES 
filho de André Avclino Soares t: 1..:turim:u Pcrcir<~ da 
Silva 
E para que chegue ao tonhccimcnto tiL: todos, cxpcdc·sc 
o presente Edital que será afixado no Cartório Eleitoral 
da 2"'. Zona do Amapá c publicado no Diário Oficial do 
E.-;tado. Dado e passado nc~ta cidade de Macapá. 
Capital d Esta mapá, aos seis d ias do m~ de 

cccntos c noventa c oito. 

'::.-c~~~~~A.rrg•c Carlos Lustosa Jacobina, o 

~- /?. 
MÁRIO~~EK 

Ju.z Eleitoml da 2 ... Zona 

Ql!O Gt!IKO O O IIQdlh: BlllllolotJCio li ll.ncido 
tllt Caalnlo elo D*llho. Nena ~ t!Rocri V. 
S.. afai"K« 1111 .,.._. 910 ~ IIKQSSjlria 
comuatn do ~os ou tntlllllll!ha, oota DO 

rrWdmo tllt 03 (trfs). 

O n!o ~elo V. Sa, ~ roftritll 
IUI!iloru impartlrt o Julllmanto 111 cpRto a Rll 

nwlla • na spllc.çlo til J1ft11 elo çcmflnlo qumto l 
ll'lllftút dt filo. 

Dido t puudo IIISll cttlà, cspital do 
Estctlo do .Amfc!t, &OS dntssttt diu do mOs dt 
março do lllO do mil llOIIKftiiOS ~ novma t oito. 
Eu___&::._ {M" c!.~ sn.VA), 
JudiciiÍil, l~<ni o JRSI!IIt. E fll ~~1=-.,:-::-
(NERliiDA E ~A DE OS), 
Diretora~ subsaeo;t~ 

M!DEIROS ROCHA 
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21 JUNTA DE CONCILIAC~O E JULGAMENTO 
DE HACAPOÍI 

EDITAL DE CITACÃO 

Pelo pr~s ent e EDI TAL fica CITADO 
HATAPI AGROPASTORIL LTDA , atua lment e em 
l uga r ince r to e não sabido, executad a 
nos autos do processo nQ 21 JCJ/HCP-
2438/97, em que NILSON DE OLIVEIRA é 
exeqÜantm, Pa ra pagar. no prazo de 48 
horas. ou garantir a execucio. sob pena 
de penhora , e quan~ia de RS-1.300,00, 
<HUM MI L E TREZENTOS REAIS) , 
co r r esPondentes ao principal • multa. 
confo rme Acordo em Audiência realizada 
no dia 07 .01.98, ás fls. 07 dos autos 
a c i ma. 

R E S U H O 
Princ iPal Corrigido ..... ... RS- 1.000.00 
Hult 11 . .. : . ....... ..... ..... RS- 300,00 

. Total Devido ............... RS - 1 . 300 ,00 

Caso não pague. nem garanta a 
exec·uc:io no Prazo supra. proceder-se-á 
~ Penhora, ,e~ ton tos bens · quantos 
bas tem . · pa r a i n tegral Pa~amento d~ 
dívi"da ·. E, pu r a QUe cr;egue ao 
con heci me nt~ do s interes~ado~ i passado 
o Presen t e Edital . ~ue ~erl ~ub llcado 
no Diá r io · Ofi cial dest~ E1 tudo . e 
af i xado ' no local de costu~~. na Sede 
dest.> Junta. 

Dado e passado ne st~ ~Idade ~e 

Tribunai"Regional do Trabalho I. ~ac~pá , ~DP it al· do -Estado do A~G~i. aos 
~ e zoi to d ias do mi~ de mar~~ do Gno da 

~:i:ffi~:i~:=:i~z~ffi5~=::;E=::::EES ·mil ~centos -e noven t;, e .1í·tc.. r;; Eu, __ '..__ , __ <Jó D.E LEHO!:i ME':IJUlTM, 
Tt!cnic udic~á io, lavrei o !'r:.scnt<'• 
e eu, ___ __ ,(NEREID~ FADUL 
SARAIVA DE H DEIROS), · Dir~iur~ de 
Sec retaria. subscrevi. 

2' JUNI'ADE CONCIUAÇ.ÁO E JULGAMENTO DE ' 
MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo prosemo liDITAL fica NOTIFICADA 
IVANEI'E SANTAli'A DA sn. V A, arualmome em 

· lup:r in<;mo e nlo sabido, consignada nos llll!os elo 
processo n• 2' JCJ/MCP.&Oillll em que ALVO 
COMi:RCIO E SERVIÇOS L1DA ~ consí~~. 
para COIYII'Irecer Jl"''m!:e esta Justiça no dia 15.04.98 
às 10:20 horas, si!U!da na Av. FAB, 1610, Cenrro, 

para audiêlcia inicial reloti111 A Reclamaçfto Escrita, 
cujo objeto é o sog~Jin!•: Homolop~çAo da RescisAo 
de Con!rllo de 1\'alnlho. Nessa tJJtMncia deverá V. 
Sa. oferocor as Jli'O"'5 que julgar necossárias 
canstanes de doclimentos ou testemunhas. estas no 
máximo de 03 (tr~s). 

O n!o comparocimomo de V. Sa, à referida 

lll.ldi@ncia importart o julgomomo da questlo a rua 
revolia e ni splicaçlo da pma de confissao quamo à 
rrutt!ria de Coto. 

Dado e pasndo ll!!sta cidade, cspital do 
Estldo do Amspj, acs dezessete dias do m@s de 
m;rço do mo de ml novecft'ltos e noveonta e oito. 
liu~ (M" do N.AZARÉ SILVA~oa 
Jw!ictíria, lavrei o presente. E eu 
(NKREIDA SARAIVA DE MED OS), 
Diretora Se rubsc:reoi/1 

'\l>l.o ...... 
MEDEIROS ROCHA 

2' JÜliTADE CONCI4AçÁO EJUl..GAMENTO DE 
MACJ\PÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo prtS!Il!e liDJIAL Cic:s NOTIFICADA 
YAliiiA RAIMUNDA ROSA,· tt!Wmm!e em lupr 
in<;mo t nl!o seitlo, ccms~ nos lllllos do 
jli'OCtSSQ n• 2" .JCJ/MCP-641.96 e-m ~ ALVO 
COMi:RCIO J: SlllM:ÇOil LlDA é COil$ipllo, 
paa ~:rocm- ptr~Z~t• osl4 Justiçc no w IS.04.98 
l s 10:.40 ham, situada na Ali. FAB, 1610, cmrc, 
P<n ~~a inid.l! ~ l RocJ.ndo 'E!:ai!Q, 

a._~~ 
HA ARÉ MEDE I ROS ROCH1\ 

Ju o abalho Presiden1~ 
da 21 J CJ de Hacapá 

- - ------------------
2s J UNTA DE CONCILIAC ÃO E JUGAHENTO 

DE HACAPOÍI 

EDITAL DE NOTIFICAC~O 

Pelo presertte EDITAL f ica 
NOTIFICADO GERALDO GOMES DA SILVA , 
exeqÜen t e no s autos do Processo nQ 21 
JCJ/MCP-0721/97, em que SILVA 
EHPREENDIHENTOS LTDA HE é executada. 
~ara cump rir o determina~io abaixo: 

COMPARECER NA SECRETARIA DA 
JUNTA NO . PRAZO DE 60 <SESSENTA) DIAS, 
PARA TOHAR CI[NCIA DO OFíCIO DE FLS. 87 
DOS ~UTOS, A FIH DE INDICAR BENS DE 
PROPRIEDADE DO EXECUTADO, PASSíVEIS DE 
PENHORA, BEH COHO SUA LOCALIZACÃO. 

Dado e Passado nesta cidade de 
Macapá, caPital do Estado do Amapá~ aos 
dazessete dias do mês de marco do ano 
de ~novecentos a noventa e oito . 
Eu • . - .. ( J ó DE LEMOS MESQUITA>, 
Tt!cn ~dici.ário, lavrei o presentE. 
B eu, ...... .. <NEIREIDA FADUL SARAIVA DE 
HEDEIROS), Diretor a de Secretaria, 
s ubscrevi. 

. ~~. 
HARIA DE NA ARÉ MEDEIROS ROCHA 
Jul~• do Tr balho Pre$ld~ntB 

d~ 2c J CJ d~ H•capó 



I!& .ruNTA DE CONCILIAÇAO E .1UL6AI'ENTO 
DE MACAPA 

A Douto1·a MARIA DE NAZARI! 

I 
MEDEIROS ROCHA, Jul za do Trabalho, 
Presidente da 2~ Junta de Conc1 l1a~~o 

e Julgamento de Macap à . 
FAZ SABER, a todos quantos o 

presente EDITAL v1rem, ou del e 
notic1as t1verem, que no d1a 24.04.98 
<SEXTA-FEII~Al, às 12:00 horas . na 
sede desta Junta, na Rua Hamilton 
S1 1 v a - 3Q. andar DA JUC:A~· , esqu1 na 
com a Av . fab, serà levado a publico 
p1·egào de ve nda e a•·rema ta~~o, a quem 
oferec e •· o ma1or lance, ao <sl bem<ns ) 
penho•· õdo(s) nos autos do Processo NQ. 
2~ JCJ / MCP - 2063/97, ent1· e partes : 
AGNES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 
e xeqUente, e CREUZA MARIA MEDEIROS 
CARIDADE, e xecutado, a s e gu• •· 
dlsCrlmlnado(s ) : 
01 (UM l TELEVISOR MARCA TELEFUNKEN
PALCOLOR-VTR, REG AT200524F, DE 20", 
COM ANTENA, EM REGULAR ESTADO DE 
CONSERVAÇAO E FUNCIONAMENTO, AVALIADO 
EM R•-220.00 <DUZENTOS E VINTE 
REAIS>. 

Quem pretende~ arreamatar os 
refer1 dos bens deve1·á comparece•· no 
d1a, hora e local ac1ma mencionados, 
f 1cando c 1ente de que dever à garant1r 
o lan~o com o s1nal correspondente a 
2 0Y. <VINTE POR CENTO > de seu valor . 
F1cam a1nda Cientes, os 
que caso o(sl bem ( ns ) 
lan~o igual ou super1o1· 
r eallzar- se-à no d1a 

Interessados , 
n~o alcancem 
à avalla~~o , 
07.05.98 . às 

12 : 00 horas sua venda a quem oferece•· 
matór va l or, nos termos do 1nciso VI 
do a rt•go 686 do CPC . E p a ra que 
chegue ao conhectmento dos 
interessados é passado o presente 
EOllAL, que ser á pub1lcado no D1ár 1o 
Ot1C1al deste ~stado e at1 xado no 
lugar de costume. nõ sede desta 
Junta . 

· Dado e passado nesta cap i tal 
do Estado d o Amapá, aos t1·eze d1as 
do mês de mar~o do ano de m1l 
nov~s a nov enta e o i to. 
Eu ,~ <SAMIR IBRAHIM FAKHOURi l, 
Técni c o J d ciár1o, l a v re • o prese nte 

<NEREIDA FAOUL SARAIVA 
~~~~--U1retora de Secretar1a , 

subscrevi . 

MEDEIROS ROCHA 
Jul:a do abalho, ~·es1dénta 

da 2a JCJ de Macapà 

2~ JUNTA DE CONCILIA~~O E 
JULGAMENTO DE MACAPA 

EDITAL DE PRAf;A 
20 <VINTE) DIAS 

A Doutora MARIA DE NAZARI! 
MEDEI ROS ROCI~, Jufza do Trabalho 
Presidente da 2;!. Junta de Conci liaoo~o 
e .Julga-nto de Macap.i. 

FAZ SABER, a todos quantos o 
presente EDITAL vire. ou dele 
noticias tivera., que no dia 24.04.98 
(Sexta-feira), •s 12:08 horas, na 
sede desta Junta, na Rua Ha•ilton 
Silva -~ andar, da .JUCAP - esquina 
co• a Av. FAB, ser.i levado a pobli.co 
preo~o da vend~ • •rr..at~~~~. ~ quem 
ofer.cer o .. ior" lance ao(s) be•<nsl 
penhorado<s) nos autos do Processo no 
2A JCJ/MCP-0519197. entre partes; 
JOSI!!: ~IM CAMPOS, exeqUente e 
ANTONIO ADER9AL PEREIRA SOES, 
executado, a SeQUir discri•inado(~): 

fill < Uf'll LOTE DE TERRA URBANO SOB No 
132 <ANTISO 111, QUADRA 40, SETOR 12:
INSCRIP\0 CADASTRAL N2. 
8te.~.132.801, SITUADO NO BAIRRO 
COfERC IAL o EM SANTAHA-AP. , MEDI NOO 
18,88 METROS DE FRENTE POR 40,00 
METROS DE FUNDO, cot1 OS LIMITES E 
CQNFR{)NT~ SE6UINTES: PELA FRENTE 
cot1 A AV. CASTRO ALVES, PEI..O LADO 
DIREITO cot1 O LOTE NQ. 142 <ANTIGO 
12)' PEl.O LADO ESQUERDO cot1 o LOTE 
122 <ANTIGO 181 E PEI..OS FUNDOS COM O 
L01"E 536 <ANTIGO 371, AVALIADO EM R• 
3.8N,fN <TREZENTOS MIL REAIS I. 

Ou.- p r etender arre.atar olsl 
referiUo<sl ba.(ns) deverA 

local 

aci- -.::1...-.e, 1'tc..WO ciente ae 
que dever• varanttr o . lance co• sinal 
correspondente a eex <vinte por 
cento> de _, valor. Fie.. ai)"lda 
cientes, os inter .. sados, que caso 
o(s) b .. (ns) nao alcance<•> lance 
igual ou superior • avaliaoo~o, 
realizar-se-oi no dia 07.05.98 
(QUINTA-FEIRA), .is 12•80 horas, sua 
v enda, a qu .. oferecer eaior valor 
nos terMOs do inciso VI do art. 686, 
do CPC. E para que chRgue ;ao 
conheci .. nto dos 1nteressados é 
passado o presente EDITAL, que ser.i 
publicado no Oi.rio Oficial deste 
Estado e afixado no lugar de 
costume, na sede d .. ta Junta. 

. Dado e passado nesta cidade 
de Macap•, capital do Estado do Amapà 
aos treze dias do ••s de . •ar~o do ano 
de m*il novecentos e noventa e oito. 
Eu _ \ <JO DE LEttOS I'ESQUITAI, 
Técni Judici.rio, J lavrei o 
pr e sente, e eu, VV1 INEREIOA 
FAOUL SARAIVA DE I'EDEI'*>Sl, Oi reto r a 
de Secretaria, subscr•vi. 

Juiza do Trabalho Presidente 
da 2 JCJ de Macapa 

2~ JUNTA DE CONCILIA~ E JULGAMENTO 
DE MACAPA 

EDITAL DE CITAC~O 

Pelo presente EDITAL fica CITADO 
JOS~ LEAL DE SOUZA, atual•ente e• lugar 
incerto e n~o sabido, executado nos 
autos do processo n~ 2~ JCJ / MCP-
2000/97, em que ESPOLIO DE FRANCISCO 
DE ANDRADE FILHO é exeqUente, para 
pagar, no prazo de 48 horas, ou 
garantir a execuc~o, sob pena de 
penhora, a quantia de R•-2.004,37 
<DOIS MIL E QU1TRO REAIS E TRINTA E 
SETE CENTAVOS), correspondentes ao 
principal e custas, confor- Senten~a 
Prolatada no dia 05.12.97, às fls. 
46/48 dos autos acima. 

R E S U M O 
Pri ncipal Corrigido .••••••• R$-
Juros de Mora • ••• •••••••••• R$-
Custas ••••• • ••••••••• • ••• • • R$-
To tal Oevido • . •••••••••• • •• R$-

1.896,79 
68,28 
6 9,30 

2.004,37 

Caso n~o pague, ne• garanta a 
e xecu~~o no prazo supra, proceder-se-à 
a penhora, ... tantos bens quantos 
bastem para integral pagamento da 
di vi da. E, para que chegue ao 
conhecimento do~ interessados e passado 
o presente Edital , que será publicado 
no Diário Oficial deste Estado e 
afi xado no local de costume, na Sede 
desta Junta. 

Dado e passado nesta cidade de 
Macapá, capital do Estado do Amap.i, aos 
treze dias do .. s de •arso do ano de 
mil 3ij~entos e noventa e oito. 
Eu, ·J <.JO DE LEttOS MESQUITA I, 
Tecn~udiçijrio, lavrei o presPnte, 
e eu, ~ INEREIOA FADUL 
SARA IVA DE MEDEIROSI, Diretora de 
Secretaria, subscrevi. 

NAZARI!: MEDEIROS ROCHA 
Trabalho Presidente 
~ JCJ de Macapâ 

2~ JUNTA DE C~ILIAf;AO E JULGAMENTO 
DE MACAPA 

EDITAL DE PRA~A 
A Doutora MARIA DE NAZAR~ 

MEDEIROS ROCHA , Juiza do Trabalho, 
Pres1dente da 2a Junta de Conc11la~~o 
e Julga~ento de-Màcapâ. 

FAZ SAB~R, a todos quantos o 
pr~sente ED I TAL v1rem, ou dele 
notlc1as t1verem, que no d 1a 24.04.98 
<::>t..=:XrA - : E IHA), às 12 : 00 horas, na 
sede Jesta Junta, na : ~ua Hami 1 ton 
S1lva 3Q. andar UA JUC:Af', esquina 
com a Av . Fab, sera levado a publico 
pregao de ve n da e an·emata~;)lo, a quO!m 
ofer ecer o ma1or lance, ao(sl bem<ns) 
penhorad o(s) nos ~utos do Processo No 
2~ J~MCP - 1895/97, entre partes; 

J>ãv. 43 

~ AN111ELA DE 8DIJZI( ALfEIDA, 
exeqdente, e ~ JOEL Ll~S, 
e xecutado, a seguir discriminado(s ): 
81 <UMA) ~ DE CMM. T0BoLAR, 
PRETA~ ACOfPIIIHIW>A DE CQLCHIIID, EM BOM 
ESTADO DE CQNBERYAÇAO, AVALIADA EM 
R.-48e.ee (QUATROCENTOS AEAISII 01 
<UMAI TELEVIBMl fWIRCA TOSHIBA, DE 14 

I POLESADAS, FS-TUNING, EM 801"1 ESTADO 
DE USO E CONSERVAÇAO, AVALIADA EM R•-
250.80 <DUZENTOS E CINQUENTA 
REAIS). IMPORTA A PRESENTE AVALIAÇAO 
NUM TOTAL DE R•-õ:se.08 <SEISCENTOS E 
CINQUENTA REAIS). 

Quem pretender arreamatar os 
referi dos bens deve r à comparecer no 
dia, ho ra e local ac1ma mencionados, 
ficando ciente de que deverá garant1 r 
o lanooo com o sinal co r r e s pondente · a 
20Y. ( Vl Nl E POH C:ENl O) de seu valo•· . 
f"tcam a 1nda c1entes, os 111teressados,, 
que caso o(s) bem( nsl n~o alcancem 
1allliO 1gua1 ou super1or á avallaco~o, 
reõll~ar s e á no dia 0 7 .05.98 , à s 
12:1210 hot d.S sua venda a quem oferece\ 
ma1or valor , nos termos do lOClSO Vi 
d o a• t1 go 6~6 d o C:0 L. E par a q ue; 
chegue a o conhec1mento dos 
1 nte•·essados é passado o presente 
LUir~L, que será publ 1cado no Oiár1 o 
Of1c i a l deste Estado e a11 :<ado no 
lugar de costume, na sede desta 
Junta. / ,. 

Uado e passõdo nes ta cap1tal 
d o ~stado do Amapá, aos t r eze d1 a3 
do mQs de marooo do a no de m1l 
no~os e noventa e otto. 
E~ (SAMIR IBRAHIM FAKHOURl l, 
léc11t co u tciárLo, lavre1 o presente 

--~~---< NEREIDA FADUL SARAI VP 
) , D1 reto ra de Secretar ia , 

~0 .. 
DE NA AR!!: ME~OCHA 

Jui za 
da 2 

abalho . Pres1denta 
J C.J de Macapà 

2~ JUNTA DE CONCILIAf;AO E JULGAMENTO 
DE MACAPA 

EDITAL DE PRA~A 

A Doutora MARIA DE NAZARI! 
MEDEIROS ROCHA , Ju!za do Trabalho , 
Pres1dente da 2~ Ju11ta de Conc11la~~o 
e Julgamento de Macapa. 

FAZ SABER, a todos q uantos o 
presente EDITAL v 1rem, ou dele 
not l c1as t1verem, que no d1a 24.04. 98 
CSEXTA- t't::IRA ) , às 12:00 horas, na 
sede desta J un ta, na Rua Hami l t on 
Si l va - 3Q. andar DA .JUCAF', esqu1n;> 
com a Av . Fab, será levado a publ 1c o 
preg~o de venda e arremata~~o, a quem 
ofe•· ecer o ma1or l ance, ao(s) bem ( ns ) 
penhorado(s) nos autos do Processo No 
2~ .JCJ/ MCP - 1652/97, entre partes~ 
ANA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO , 
e xeqUente, e MANOEL FRANCISCO 
DA SILVA F'ANTOJA, e xecutado, a segu 1 r 
dl s c r •m•nado ( s l : 
01 <UMAI TELEVISAO EM CORES, 19 
POLEGADÀS, MARCA GOLDSTAR, MODELO CP 
20B'l0, EH BOM ESTADO DE CONSERVAf;AO E 
FUNCIONAMENTO , AVALIADA EM R·-250.00 
<DUZENrOS E CINQUENTA REAIS): 

Uuem pretender arreamatar os 
1·eterJdos bens deverà con1parecer no 
dta, ho ra e local aclma 1 menctonado s , 
t1 c a ndo c 1ente de que déverá garant1r 
o l an~o com o sinal c orrespondente a 
2 0 Y. (V lNfE:. POR CENTO ) de seu valor. 
~1cam atnda cientes, os t nteressados. 
que caso o(s) bem<nsl n~o alcancem 
lan~o 1gual ou super1or à avafia~~o, 
real1zar- se-à no d1a 07.05. 98, às 
12 : 0 0 horas sua venda a quem oferecer 
ma1o1- valor , nos termos do inc i so VI 
d o art1go 686 do CPC . E para que 
c hegue ao conhecimento - de~ 
1nter essados é passado o presente 
~D!rAL, que será publicado no Diár1o 
Of1c1al deste Estado e afi xado n 
lugar de costume, na sede de3t= 
Junta. 

Dado e passado nesta capita l 
do Es tado do Amapá, aos treze d1 as 
do mês de mar~o do ano de m1l 
no~s e noventa e oito. 
Eu~ <SAMIR I9RAH1M FAKHOURI I, 
lécn1co J~ciário, lavre1 o p1·esente 
e eu, ~ <NEREIDA FADUL SARAIVA 

I 
I 

I. 
I 



Diretora de Secretaria~ · 

2' .JUNrADE CC)NCII.IAÇ.'.O E.JULGAldENTO DE 
MAC.JJ>Á 

:EDitAL DE .NOlD'lCAÇÀO 

J>.lo JRSIIll~ liDIIAL fiu NO'Ill'ICADA 
MARIA. BA'IISTA Y:Ol'llDRO, lllilllmlnte em 
lup" incefto ~ nlo libido, ~ ~· 1011os do 
proc.uO n• 1• JCJIY:CP-642/!l8 om que ~vo 
COYI:RCIO E D:RVIÇOS L'IDA e consiplmte, 
s-a C<J1111ftCfl' ponrt~ tst& Justi~ no dia 15.04.98 
ts 11:00 bens, situada na AP. FAB, 1610, Cedro, 
p1n1 uli@ncia in!tiall"'!lltillll ~llmaç!o Escrita, 
a;o objeto i o HpDltt: Hamolopçlo ela Restislo 
c» C<Dnlo c» 'Inbalho. Nossa aldi@ncta deverá V. 
Se. oferoc;.,. os provas que julp' nee•ssmas 
canstl!llts ~ doamenlos ou testesnmhas, estas no 
mixima dt 03 (trfs). 

0 nlo COII'qlll'eC!mmO de V. Sa, l refefiela 
aldifntia in1>artld o julpmmto ela questlo 1 5111 

~lia e na "''lieaçlo ela pi!DI de confisslo qtllll!o l 
matéria de filO. 

Dado e passldo nesta tidade, ~:~~Pita! do 
!ilUdo do .l\mlpt, aos dnnsett dias do mf< ~ 
morço do .,., ~ mil n<necentos e l'lD'>en!JI e oito. 

Eu_lSc::_ (M" dt NAZ.AR! sn.VA)(~z 
Judi~a, l....,i o proson~e. E eu 
(NEREIDA SARAN A DE MED , 
Din!tor eaetari Slbsaevi. n 

~~ 
MEDEIROS ROCHA 

Pruidtm 

z· .JtJNTADE CONC1UAÇÁO E.JULG..~.mNTO DE 
MACJJ>A 

EDITAL DE NO'IlFICAÇÃO 

Pelo prosento liDITAL fica NOTlFICADO 
JOS! DE ARIMAttA SOUSA, st:ualmen!e em lugar 
incerto e nlo sllbido, consip~Sdo nos . autos do 
processo n• z• JCJIY:CP-643198 om que ALVO· 
COMl:RCIO E SERVIÇOS LTDA ~ consi!;118!11e, 
ptn camporec.,. pi!TIIlle esta Justiça no dia 15.04.98 
b 11:20 hons, situada Nt Av. FAB, 1610, Cenlro, 
p1ra audilncla 'inicial l"'!lltiva l R.eclamaçlo Escrita, 
cujo obj eto I o soplizte: Homolopçlo da Rescislo 
de Can!nllo <I<! Tnbalbo. Nossa IIUc!ilncia devfri V. 
Se. of....,crr as provas que julgar neeessirias 
constllltos ~ clocumen!os ou tostem.mbas, estas no 
múimo de 03 (trl s). 

O nlo tOII'qlll'et imeao d~ V. Sa, l referida 
aldifncit irq!ortari o julpml!lllo ela quostlo a 5111 

"""'lia e na "''licaçlo da pena de confisslo qtllll!o l 
m&nlaw:".t•O. 

Dlido e passado Desta cidade, capital do 
listldo do 1\mlpt, lOS deussrte dias do mfs de 
morço do ano ~ mil 1'1D'>Kmos e novma e oito. 

Eu-----l.B:::::.. (M" de NAZ.AR! SIL&A, ·u 
Judicüfia, liiVI'ei o pre serllf. E .., 
(NEREIDA F ~A DE MliD OS), 

Dirl!orade Slbsa~O . . 

MID~OCHA 
Pmidl'lll!> 

Tribunal de Justiça do Estado 

PORTARIAS DO DIA 13 DE l\IARÇO DE 1998 

N' 0173/98-GAB/PRES . • P.A. ~' 1350/98-GAB/PRES., 
I . CONCEDER férias. em caráter excepcional, a servidom 
ANA MARIA DE PAULA P.INI-IEIRO BARCESSAT, 
ocupante do cargo ~m comissão d~ Chefe de Gabineie tia 
Pruidi11cia desta Corte. relativa.' ao exercício de 1997. a 
serem usufruídas no p.:riodo de I o a 30 de abri l do corrente 
w1o. nos teJIDOs do artigo 90, da Lei Estadual n° (11)66, do 

03/05/93. 
li - CONVERTER em abono pecuniário. por interessl! da 
. .<\dministra~o desta Corte, o último decêndio das referida' 
férias. de acordo com o disposto no § I 0 , do art igo 91. do 
supmcitada Lei, o!terndo pela Lei Estadual n• 0246195, 
devendo as férias serem usufruídas no periodo de 1 o a 20 de 
abril de 1998. 

N' 0174/98-GABIPRES.- P.A. N' 1369/98-GAB/PRES., 
AUTORIZAR o Doutor MÁRIO EUZÉBIO MAZUR EK, 
Juiz de Direito Titular da I' Vara Ctiminal da Comarca d~ 
Macapá. a empreender vissem eté à cidade de ~msílis-DF. 
nos dias 18 e 19 de abril do corrente ano, a fim de tratar de 
assW1toS de interesse particular. 

DIÁRIO OFICIAL .. 

PORl"~DODIA16DE~ÇODE199l 

N' Ol75198-GA.BIPRE.s. - DESIGNAR o Doutor LUIZ 
NAZARENO BORGES HAUSSELER. Juiz d~ Dir~itc 
Substituto da Justiça do Estado do Amapá, para auxiliar, na 
1• Vara Cível e de Fazenda.Pública da Comarca de Macapá, 
a partir de 18 de março do corrente an·o. 

N' .0176198-GAB/PRES. - DESIGNAR o Doutor 
NOR\·L-\!'IDES ANTÔNIO DE SOUSA. Juiz de Direito 
Substiwco da Justiça do Estado do Anwpá, para auxiliar, 
nos Juizados Especiais Cível e Criminal da Comarca, de 
Santana, a partir de 22 de março do corrente ano. · 

::-;• 0177/98-GAB/PRES. ·DESIGNAR a Doutora LIÉGE 
CRISTL'Ii'A DE VASCONCELOS RAMOS GOMES. 
Juiza de Direito Substituta da Justiça do Estado do Amajul,, 
para alL-;iliar, nos Juizados Especiais Cível e Criminal da 
Comarca de Macapá, a partir de :!2 de março do corrente 
ano. 

::-;·• 0178/98-GAB/PRES. - SUSPENDER por absoluia 
necessidade de serviço, o go;o das férias coletivas re/ati><u 
ao J• semestre de 1998, previstos para usufruto no período 
Je 22 de Í11arço a 1 O do abril do corrente ano, do Doutor 
Lt 1Z GROTT, Jui: d~ Direito Ti filiar da Vara Unfca da 
Camar.·a J" Oiapoque. nos tcnnos do art. 92, da Lei 
Estadual no fH)66i93. a serem usufruídas !Jportwmmente. 

PORTARIAS DO DIA 17 DE i\lARÇO DE 1998. 

~-· 01 79/98-GABIPRES.: P.A. ;>;• 1~04/98-GABIPRES., 
,\l'TORIZAR o Excelcnussimo Senhor Desembargador 
HO:-.lLDO ,\,,!ARAL DE :\IELLO CASTRO. rui 
r<tlámdum do Tribunnl Pleno Administrativo, a empreender 
riaFm at~ a cidad~ d~ Brnsilia-DF, no período de 1 S a ::o 
d~ março do corrente fi no. a tim de trntar de ossuntos do 

interesso da Esc,>la de Magistratura do ."-.mapá. rdacionado 
Jo cremo que a E:<.lr\P e o IRE 1• - Região realizarão nesta 
Capi tal ' 

:-;• ú 180/98-GAB/PRES. - P.A. i"• 1150/98-SG, 
1 - COXCEDER adiantamcmo ·.:m nomc .· do ~en·idor · · . 
JORGE DA CRL'Z ~IARTll'iS . . \Jacotistu do Quudra J~ . 
?<tJ.<oal Pemrmrmre da Secretaria do Tribunal <l dâs 
Cuttwr.·as d~ .\Jacapú J Swrluna, 'lorado'no D~portain;m'to . · 
d!! .·-l.tww A cimmíslratn•o c.i~stn C orte. a tt! q · .vaior 'd~ R$ 

1 0ÓCÍ,oo (hum mil reais), dc~tinados n .custear 'dcsp~sas 
pi!qttl!nas c d~.! pronto pngam~mo: ll ~ r\:Je>pc!s3_ r.Í\!VI!rà _s~r 
cmoonhnda na Fonte de Recurso 007. Promama . 
o: Ó-10 i -1:.ll2-l. no Elemento de Desp.:sa 3490.30 - ;.,.J;tcrial 
de Consume. o mlor d< RS l .fiOO.O<l (hum n1il r<ais). ill - O 
suprimento \\mcedido deverá ser aplicado no prazo de 30 
(tnnta) d1as, contados da data do r<cebm)<nto. lY · O 
~uprido d~!'·~itt apr..:s~ntnr Prt.:staçiio d~ Contas. riO praz{' d~ 
i ú (dez) Jías. ~.:mtados dn tinta ào t~nnino do prazo Je 
ophcnçilo .comtantc no 11em nnt<rior. V - O ~uprido ficara 
r~sponsúrt:i att.: qu~ a Pr~staçào de Conta_s do \'aior rcccbu.IÕ, 
por Elemento d~ IksPI.!sH. · j unto âo Departamento ·d.: 

Cun:abilidadc ·c fi nanças. com a dc\'ida apreciação da 
r\.o;s<SSoria r .;cnica U<l Control<l lnt<lmO do l'J;AP, seja 
aprorada pÔr ésta Presrd~!\Cta. 

~· 0181198-GA.B/PRES. • P.A. N• 08761911-SG, 
:'I'O)IEAR; ~~i c~rát<r temporário, o ·sén'idor .rolO 
OLl\'EilU · LL\Lo.\.. Tôc111co Judiciário .do · Quadro de 
Pçss()a!" Pçrmn.ncntc da Justiç:.t dn Distri to 'Federal. ·para 
r..:spond~r pda Ch..:fia ,da St:!crt?t::u1a · da Faru L:nica da 
C'omarda ·de Amapá. até n nomeação do próximo 
concursado ao Cllrgo efetivo de Técnico Judiciário do 
Quadro d< Possuul Pem1anontc dn S<cr<taria do Tribunal e 
das Comarcas de ~·!acap:i e Sr.ntana 

:-;• 0182/98-GAilfPRES.- P.A. N" 0876198-SG, 
:\O~IE;.\R, para o cargo efetivo de Técnico Judiciàrio do 
Quadro d< Pessoal. Permanente do Secretaria do TribW1ol e 
das Comarcas d~ ~·lacapá c Santana, cons~ntc do Anexo V, 
da To bola de Grupos de Atividades Permanentes TGAP-03. 
Códi~o AJ-301. ,..; ivel NS-01, nos tenr.os dos artigos 4' e 8~. 
incis; L do Decreto (N) no 0070, de 15 de maio de 1991, o 
concursado Eut>E LUIZ CAMPOS FERREIRA. 
aprovado em Jo lugar no Concurso Público objeto do Edilal 
n' 010/94-GAB. para preencher vaga deixada pelo,. 
exoneração, a pedido, do servidor ROl\'! VA"<'DO DOS 
SA.'\:'TOS RODRJGl.iES. -

i\' 0183/98-GAB/PRES.- P.A . .i\.., 1424/98-GAB/PRES .. 
OFICIALIZAR a autorização· do servidor !vlARCELO 
:\1ARINHO BR~CO, Assessor Especial da Presid~ncia 
para Assuntas Adminislrali\'OS. no período âe 09 a 23 de 
março do c~rrente ano, a participar dos Treinamentos 
Oficiais lvficrosoft Corporation- Course Microsoft Offici~ 
Curriculum, nt sta capilal. 

N° 0184/98-GAB/PRES. - P .A. N° 1424/98-GAB/PRES.; 
· OFICIALIZAR. a designação da serventuári.a LAURA ; 
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·r MARIA BELL,.fROSA SANTOS, Auxiliar Judiciário do 
Quadro Perntanentc da Comarca de Oii!JXXIUC, 1 ora q 

disposição desta Corte, lotadá no Gabinete til! Presidên~ía,'; 
para substituir o titular do cargo em comissã? de Asi~.s:sor 
Especial da Prestd~nela para Assuntos Administrativos, no 
periodo de C9 a· 23 de marçO do corrente an~. nos tennos do 
artigo 48, § 2•, da Lei Estadual n• 0066/93. · 

I 
N' 018-'V~AB/PRES. - P.A. N" 1081/98,SG, 
OF1CIALIZAR o deslocamento do Engenheiro 

. 1CLÁUDIO OCÉLIO REIS VOGADO e do Motorista 
PAULO ROBERTO DE AZEVEDO COSTA 
!TRINDADE, até o Mwúcípio de Pracuúba, no dia 11 de 
·março do corrente ano, resi>eetivamcnte, sendo o primeiro. a 
ftm de realizar a medição física da fatura da obra do Posto 
Avsnçaélo do mencionado MW1icípio, e o segundo, apenas 
de conduzi-lo. 

N' 0186/98-GABIPRES.- P.A. N' 1289/98-SG, 
rOFICIALIZAR o deslocamento do E11genheiro 
CLÁUDIO OCÉLIO REIS VOGADO, até a Vara Único 
da Comarca de Oiapoquc, no período de 17 a 19 de março 

I do corrente ano, a fim de proceder a vistoria nos i moveis do 
Poder Judiciário, onde serão edificados o apartamento do 
Jtliz Substituto e a garagem para embarcação. 

:-;• 0187/98-GAB/PRES. - P .. -\ . '\• 1246/98-GAB/PRES., 
{ - CONCEDER ndiontemento "m nome da Doutora 
SUELI PEREIRA PL'I'I, Jui:a d~ Dir~ito Coordmadora 
das Juizados Especiais Ciwl ~ C1iminal da Capllal. at~ o 
valor de R$ 900.00 (novecentos reais\ destinados a custear 
I despesas pequenas · e- de pronto paga~;ento: n - .\ d<spcsa 

! 
deverá ser emoenhada no F ente de Recursos •)<)7. Pro~mi1o 
0204014Z.024, no Elemento de D~sp.:sa 3490.30- 'datenal 
de Consumo, o valor de R$ 600.00 (s e1s~entils reats) e 
3490.36 - Outros S.m·iços de T~rc~iros - Pessoa física.· o 
\'Olor. de R$ 300,00 (trezentos reaisj. m - o suprimento 
concedido dc\'<rá ser npl ieádo no. prazo de 30 (trinta) dins. 
contados da data do recebimento. IY - A suprida dcrcpí 
apr<s<lntar Pr<siaçào d< Contas. no prazo di l •T (<loz) dias. 
contados da data do him1ino do pmzo d~ aplicação constan:c 
no item· anterior.· V - .-\ suprida licará responsavei at.! 4ue a 
·Pr,cstação de Comas do ralor recebido. por Elemento de 
Desp~sa_ junto ao Depar\<lmento 'de Contabi!itind~ ~ 

,. F irionçns, coin [l deyidn ,nprcciaçao· do Asse~:iOJÍ~ . r ~rniro d~ 
~.tontrok · Intáno J \) TJ.':'\P, ~~ja ;:tpi"9v.mitt por e~ ta 
t Pr~std~ncta, . · 

~ .. Ol S8J98:CAllfl'llliS. - P.,\~ :'i' IJ?~i'i8-GAi311'RES., 
l - CO!'iC.EDER férias r<"ulnm<ntnrcs. "'' iroutor Ll lJZ 
:-iAZARE:'\0 BORGES I1Al'SSELER, h: d~ Dir<ilp 
Sub.ltilu;cY da ~usriça elo Estado du A mapa. r~la:: o;g!, ao i c 

·SCm<str.! d.e 'i998.a serem \!SUfru!das no P"rà:!u ~:. l < n :li~ 
. Je junho ~o correnie ano. nos t~m1us do Pacigrafo úni~o. d,, 
art. ~6. do becrct() (N) n• fll)69:9 1. · 
.11 - c o:-.T ER'f)':R, em abono pecuni:ino; P<lr in l eres>~ !.!e 
:·\(.lminisiração d.:stn Cort~. o:últ imçi d~~ndiü 'd~s rd.â:d1:s 
r~rins . de aCordo com 0 disoosto no Par.i!tt=:Jfc~ ú:-,~co. t.k, 
artigo -l~: do supraciL,dC1 do~reto .. devendo -aõ: ár~ns ·~·-=-~m 
üsufruidas n~ p~rià~o d(: 1 b a· 2t) d~)~_~o- de iS98 . '·.: 

.\'i• ill89/98-GABIPRES. - !?.':<\. N' IJG~/98-GAHfP, t< l!:s .. : . 
· OFICL\LIZ.-\R o · ·. deslocamento ... do t}'j i!T.cr 
co~sTA."iTJ;~o .\licüsTo To RK ii&UfUNA, .[11 i: · 
d~ Oirâto Titul~r da. l 'l 'ara C/.ve/ e t1e 'FaziÚtdci Pública. 

· dá (Comarca ,f.? .\.Jaca pá, aié a cidade·. de · Bel.em-P A, no 
pcn od o de l4·a '16 de mí\rço.d o correr:ttÇ aryo, ·a ·fim de tmtar 

· de assuntos d~ .interesse panicular. 1 . 

PORTARIA N' 0190/98-GAB/PRES. - SUSPEf'WER o 
"xp.:dient< da S<!Crctaria do Tribunal de Justiça " dos 
Oficios Judiciais c E:-.tr.Jjudiciais da Comarca de Macapá. 
no dia 19 de março do corrcnt~ ano, mantendo, entretanto, o 
regular limcionemenro dos plantões já definidos pela 

c~"'"'""'·"~""""I1 . """""'-'GU.~~o Pmr~l~;\<> . 

PORTARIA N°. 012198-SG 

O Doutor KLEZER ANTONIO TENÓRIO 
PAIVA, Diretor do Secretario-Geral em Exercício, no 

l
uso d <?s a tribuições que lhe são conf~ridas atravé~ ~o 

, Portana 1'1° 0062/98-GAB/ PRES. publicado no Dtóno 
Oficial do Estado n° 1741. de 03.02.96 e tendo em 
visto o contido no P .A n• 1244/98-SG; 

Res olv ~: 

OFICIAUZAR a licença médico poro 
tratamento de saúde, usufruído no período de 02 a 
J6 de março d o corrente ano, do servidora ELOISA 
~oso CORREA._,hssistente Jurídico, lotado no 



Maclp6, 23.03.88 

Departamento de Rea.nos Humanos. nos tennos do 
a1lgo 239. da lei EstadJol n" 0066/93. 

f'vbliqulHe. ~se ciência e cumpro-se. 

Secretarie-Geral, em 20 de março de 1998. 

D•. KI~ ......... Palw 
Direilr da , em Exan:ldo 

EXJ7t4W DO TERMO DE DOAÇÃO 

INSTRlJMI'liiTO PRINCIPAL: 
-Tenno de Doeçio n" 001198-TJAP 

I"AillU DA AÇÃO CONTRATUAL: 
-DOADOR: Tribunal de JU51iça do Eltado do Amapil 
- DONATÁRIA: Associaçlo dos Mondores do Bairro do 
I'KoYal 

J\Jl'IDAMI:NTO LEGAL: 
-ArtiBo t7, lnl:ioo 11, alínea "a", da Lei n" 8.666, de 21 de junho 
de tm, lllenlda pela Lei n" 8.883, de 08 de jllllho de t994 e 
ProoooooAdmlnimolivon"0001701911-SGII'JAP. 

OBRTO: 
- O presente instrumento tem a finalidade de !I'IImferir do 
pmimcinio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, como ~ pom o patrimônio da 
ADOCIAÇÃO DOil MORADORES DO BAIRRO DO 
PACOVAL, como A 8 posse e domfnio do bem 

móvel inlervlvel, descrito do ~instrumento. 

tJM ' - ' 
~~~f1fHEJRO 

li 

TERMO DE DOAÇÃO/I/" 001!98-TJAP 

ANEXO I 

ESPECIVCA.ÇÃO DO BEM DOADO 

11 lll'iD. Mioqulna de -rever ollvetti 
manual. pflrimônlo n• 
OlOYI'JDFT, Strle: 1430992. 

EXTRATO DE CONTRATO PÚBLICO 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
-CONTRATO N•IICHi/n. TJAP 

PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL: 

AVAL. 
RS 

80011 
8000 

- CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSI1ÇA 00 ESTADO 
OOAMAPÁ 
-CONTRATADO: ELNY MARTINS OUART!l 

OBJETO: 
- O ~te Contrato tem por objeto a PRESTAÇÁO DOS 
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ADUBAÇÃO, PODAGEM E 
CONSERVAÇÁO DOS JARDINS DA SEDE DO 
TJUBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
situado no endereço constanle do preGmbulo ~te documento. 

VIGbiCJA: 
- O pmzo de visênàa do preoente contrato sai de seis meoeo, 
contado~ de IDIIVO a ago&IO de 1998. Havondo poosibilidade de 
prorropçio amvés de aditam!:nlo, IOOI'dado entre as partes. 

VALOR, DOTAÇÃO ll. PAGAMDITO: 
- Pela """""fio doo ~ oontntadoa o CONTRATANTE 
pegaO ao CONTRATADO, no presente exm:ú:io, a import!ncia 
globel de RS 1.500,00 (Hum mil e quinhentos mUs), en· 06 (seis) 
parcelas mensais de RS 250,00 (Duzentos e cinquenta reais). de 
acedo com o Cronognlma de Desembolso F'manomo, peça 
intepont<: c inoqJmivcl deste >nstrumcnto, empenhada no 
Projeto(A!Mdade 03.101.02.04.014.2.024 - ManUienÇIIo das 
AlMd.des Judiciárias, l!lemcnto de Despesa W0.36 - Outros 
Saviçoc de Terceiroo - Pessoa Flsica., conforme Nota de 
Empenho 98NJl'l6.4,. de 17103.'98. 

FUNDAMJ'.NTO LEGAL: - Lcs n" 4.320, de I 7 de~ 
de 1964;- Art. 24, Inciso 11 da Lei n" 8.666, de 2t de junho de 
1993, lllenlda pela Lei n• 8.883, de 08 dC junho de 1994; -
"'-o Administrativo n" I SGII'JAP. 

DIÁRIO OFICIAL 

HOMOLOOO: 

OI - AÇÕES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
O I I - PA N" 11.56198-SO 
0 1.2 - PF.DIDOOECOTAÇÃO N" IW98-DAAfi'JAP 
O 1.3 • FUNDAMENI'O LEOAL: Aftl&o 25 "CAPUr da Ld 
8.666193, com RCI8çlo da Ld 8.8883o'!l4. 
014 - ADJUCATÁRIO: JEAN E'I1ENNE SIMONFL 
O I.S - VALOR: 12.800.00 (Doze mil e OIIOCtlliOO Rall) 

02 • DESCRIÇÃO DO OWETO. 
Em cumprirnmiO - clecmDinontes da Lei 8.666. de 21 de 

junho de 19!13, a1tnw1a peb !.oi 8.883/!j4 a pr....ue 
HOMOLOGAÇÃO ............ objouwndo Cllllear dcoJ>- com a 
prelllaÇio de IOJViçoo de aplícoçto da CUno da Llngua Fl1111<
paro s.rventumo. c ~ c1o TribUJlll de Jlllliça do Ellado 
do Al1l8pt para 04 (qU!UO) lunnll, rniniJindo- dcpend!nci• do 
PleMrio do TJAP, com c:arp horma de 3;00111 por lmlllll8, !llnnU 
04 (quaro) mcacs. aendo a prooonteiÇio ~ p.oc-.. 
tob a ~de do An. 25. "CAPUT' do EIUlulo &. Licilaç!lel e 
Collllllloo da ~ Póblica. lllll1lia-10 o presenU 
procedimento pela Cllp&Cidade comprovoda elo lllÍJUStrmlk, 
dccornnte de dcaempenho CUrior na prellaÇio de IIOiviço da 
meoma ..-ureza. o que comlilni pora a Adminillnlçlo tiltor 
chferenaal e de relevincio, clonominadorel comWIS oo 
Ad.muuilnldor a juouficar a torlll1IÇio direta. AU potqUO • 
C81"'8Cterisuc• e pecu.haridadel qtw 10 reveetem a deapel8 em 
qucllllo pennitc uúcrir que o ~ elo aludido profissional 
enquadno·oe perfcilamcnl< l plena ~lloçto do objeto do Conlr8lo. 

03 ·CONCLUSÃO: 
POilo 1110 e dcmOillllda 8 Jupólese modcme desta IÇio, 

subme<tmos a pr....ue Jllllillallva a supenor apreciaçlo e 
homologaçlo do Sxcelen!Jssuno Senhor l'raldenle dcslt Egr~ 
Cone de ltOOça c """ conoeq11cnte pobhraçlo na Imprensa Oficial 
para que ,. cumpram • ~ do Ani30 26 do referido 
Diploma Ugal. con&çi!es de .tit6cil dcole 110 

Macapá-AP, 20 da março de 1998 /'\ 
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TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N" 182/98 
Impetrante : José Oswaldo Cavalcante Carão 
Advogado : Lélio JoSé Haas 

Alegou o impetrante ter sido preterido ilegalmente em 
promoção funcional pelo critério de anti~dade. 

CÂMARA ÚNICA 

AGRAVO N" 217/98 

Informantes : Procurador-Geral de Justiça do Estado do 
Amapá - e Presidente do Conselho Superior do Ministérk 
Público 
Litisconsorte: Pedro Rodrigues Gonçalves Leite 
Advogados : José Edson Guimarães Lopes e oulros 
Relator : Des. Canno Antônio 

VISTOS ETC. 

JOSÉ OSWALDO CAVALCANTE CARÃO, já 
qualificado DOS autos, impetrou O presente MÀNDADO 
ilE SEGURANÇA contra ·ato do PROCURADOR DE 
JUSTIÇ4 DO I!STADO DO AMAPÁ, como PRESIDI!NTE 
NATO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. 

Em 16.03.98 o 'illlpetrante juntou aos autos o pedido 
de d~istência' da Ação MandamCD!al, posto ter alcançado 
o objeto da mesma mediante procedimento administrativo. 

BREVEMENTE RELATADOS, DECIDO. 

Tendo em vista o documento de fl. 129, JULGO 
EXTINTO. o pr;=te mandanws, pela perda· de seu 
objeto. 

Macapá (AP), 17 de ~ço de 1998. 

(n) Des. CARMO ANTÔNIO DE SOUZA 
Relator" 

Agravante SINDICATO DOS CONDUfORES DE 
VE(CULOS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 
DO AMAPÁ 

Advol!l"lo Dr. CARLOS EDUARDO MELLO SU.. VA 
Agravados : LUCN ALDO GOMES FERREIRA E 

OUIROS 
Advogado : Dr. FLAVIANO SANI'A' ANA ALMEIDA 

DESPA CH O 

"Vl.stos,,etc. .. 
O SINDICATO DOS CONDUTORES 

DE VEÍCULoS RODOVIÁRIOS DO ESTADO .DO 
AMAPÁ impetrou AGRAVO DE INSTRUMENTO 
é:ontra doci.s!o interlocutória proferida pelo MM. Juiz de 
D!!cito da __ 3' Vara Cível c de Fazenda Pública da 



Macapá, 23.03.98 

CoJ:nuça de Macap1. DOS autos da Açlo Ordinária _ com
Pedido de Liminar _ de Anubçlo de Eleiçlo e Posse n• 
3229/97. 

Segundo relatou o agravante, o MM. Juiz, 
atendendo a pedido formulado pelos autores da Açlo, 
cooccdeu a tutela antecipada, declarando nulas as eleições 
realizadas pelo Sindicato em 15.7.97. 

Entende o Sindicato que tal decisão deve ser 
reformada, pois: a) a açJo foi proposta mais de I 5 dias 
após o pleito; b) ocorreu ilegitimidade ativa ad CJJusam, 
~ quatro dos autores da açlo estão inadimplentes, nlo 
podendo integrar o quadro sindical; c) dois outros autores 
pediram exclusão da lide, fato informado já na 
contestação; d) a açlo foi proposta contra o Sindicato, em 
funçAo de atos praticados por seu presidente JOSÉ 
ERNE-STO MOREIRA, mas a decisão registra 
"encabeçada pelo requerido JOSÉ ERNESTO 
MOREIRA", equivocadamente; e) a tutela concedida 
prejudica a toda a classe dos condutores, pois a data-base 
do acordo coletivo é em maio e as negociações já foram 
iniciadas, devendo ser suspensas, o que acarretará a 
necessidade de posterior dissídio coletivo. 

É o breve relatório. 
Observo, primeiramente, que falta nos autos a 

certidão de intimação da d:cisão, obrigatória, segundo o 
art. 525, I, do CPC. Conrudo, é possível notar que a 
decisão foi prolatada em !0.3.98, e o recurso interposto 
em 16.3.98. Como tal exigência se destina a aferir a 
tempestividade do recurso, tem-se que a mesma encontra
se plenamente comprovada, não trazendo nenhum 
prejuízo, presentemente, a ausência do dito documento. 

No que tange ao recurso propriamente dito, 
n1o requereu o autor a suspensão dos efeitos da decisão 
atacada, e, conforme prelecionam NELSON NERY 
JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, com os 
quais concordo, tal providência não pode ser tomada de 
oficio (Código de Processo Civil comentado, 4' ed., São 
Paulo: RT, 1997, p. 772, nota 11). 

Destarte, deixo de conceder efeito suspensivo 
ao agravo. 

Requisitem-se as infom:ações ao Juiz da causa. 

legal. 
Intime-se o agravado para resposta, no prazo 

Após, ouça-se o Ministério Público. 

MacapAr.AP), 18 de março de 1998. 
(a) Desembargador Carmo Antônio de SoiWI -Relator." 

Maca~-AP, 20 m~e 1998. . . 
Bd'. M'. DRJ fS DE OLIVEIRA 

Dlrdora da tuU • Clauon Úlll<a 

CÂMARA ÚNICA 

24I' PYBLICACÃO DE ACÓRDÃOS 

RECURSO EM SENTIDO FtSTIUTO 

~-Origem: 3' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPÁ - Recom:nte: JUSTIÇA PiÍBUCA - Recorrido: 
ORLANDO FERREIRA LEÃO - Relator: Des. LUIZ CARLOS. 

EMENTA: "PROCESSO PENAL JUÍW DE 
ADMlSSIB(LJ])ADE DA DENUNCIA - AUTORIA E 
MATERIALIDADE INDUVIDOSAS - INDICIOS DE 
CRIME EM TESE - FRAG(LJ])ADE DE PROVA 
COLHIDA NO INQUÍRITO POLICIAL 
INOPORTUNIDADE DE EXAME. I) - O Juiz nlo pode 
rejeitar a denúncia havendo indícios de crime em tese e nlo 
restar dúvida quanto ê auloria e materialidade. 2) - É incabível a 
rejeição da denúncia por fragilidade dos elementos 
caracterizadores da culpa, lnlzidos pelo inqu6ito policial, vez 
que, importaria em absolviçlo sem processo. 3) - Recurso 
provido." 

AÇÓRDÃO: "Vistos e rela~ os presentes autOs a 
CAMARA ÚNICA DO EGREGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, ê unanimidade, 
conbeccu e proveu o recuno nos termos do voto proferido pelo 
Relator." (Reg. RSE N" 002:'~ I) 

APELAC()E§ CRIMINAIS 

~ - Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
TARTARUGALZINHO - Apelante: MANOEL MESSIAS 
FLORES - Advogado: Dr. ADEMAR SILVEIRA DE 
OUVEIRA - Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA - Relator: Des. 
DÕGLAS EVANGELISTA - Revisor: Des. MELLO CASTRO. 

~: "PENAL E PROCESSUAL PENAL 
TRIBUNAL DO JÍ1IU - TENTATIVA DE HOMtCÍDIO 
PEJUIUfA - ERRO ·DE QUESITAÇÁO INEXISTENTE -
D0S1M1:nUA DA PENA -REGIME PRISIONAL I) Se o 
Corpo de Jurados v0100 positivamente os ~ quesitos da série 
da mutiva de homicldio • .-..:t,_u, em ~ a tese 
esposada pela defesa de les6es corporais gravea, caiDdo por tena, 
tambán, a tese de Jegftima defesa puWiva, ao votar o quano 
quesito da série, n1o podendo, portanto, se alegar defeito de 
qucsitaçlo, posto que elaborada COtTetamente - 2) Mostrou 
com:ta a dosimetria da pena apUcada ao apelante, eis que fixada 
DO mlnimo lcpJ e mluzida a 1/3 <= terço) pela tentativa 
perfeita e cin:unst!ncias judiciais - 3) Considerando a tentativa 

DIARIO OFICIAL 

perfeita e u circ:l.mdDciu judiciais, . o rqime semi-.beno ~ o 
mais apropriado poro o c:umprimenlo da pena - 4) Reano 
parcialmente provido •• 

ACÓ_JWÃQ: "Vistos, relatados e discutidos os presallcs IUios, 
a CAMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

, JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, ê unanimidade, 
eonbeceu do apelo, rejeitou ~ de nulidade do 
julgamento e, no mérito, deu provimento parcial ao recuno, nos 
termos dos votos proferidos." (Reg. AO N" 002264) 

~- Origem: VARA DE AUDITORIA MJLITAR DA 
COMARCA DE MACAPÁ - Apelllllle: ÉLIO ABREU SILVA -
Advogados: Dr. HELDER JOSÉ FREITAS DE LIMA 
FERREIRA E OliTROS (DEF. PÚBUCOS) - Apelada: 
JUSTIÇA PÚBLICA- Relator: Des. DÕGLAS EVANGELISTA 
- Revisor: Des. MELW CASTRO. 

EMENTA: "PENAL E PROCESSUAL PENAL 1\0LITAR
LESÃO CORPORAL GRAVE - LEGITIMA DEFESA 
PUTATIVA - DECISÃO CQNTRÁJUA ÀS PROVAS DOS 
AUTOS- I) Não pode alegar legitima defesa putativa, o Policial 
Militar, que, retirando por duas ou tr!s vezes, a vitima 
alcooUzada do meio da rua, prescindindo ou nlo de revista e, 
após discusslo, apootou-lbe a arma por algiDIS segundos e 
desferiu·lhe o tiro, após esta lhe dizer: "atira", "atira", mormente 
quando o ofendido trajava bermuda e camiscla - 2) Nlo decidiu o 
Magistrado, contrariamente ê prova dos autos, se a sentença 
espelho os fatos apurados no processo - 3) Recurso improvido." 

ACÓRDÃO: "Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
a êÁMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, ê unanimidade, 
conheceu e improveu o apelo, nos tennos dos votos proferidos." 
(Reg. ACr N" 002265) 

N' 518- Origem: 4' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPÁ - Apelantes: ALCINO SOARES DE LIMA, 
LUCIVALDO DE FREITAS LOPES e JOSÉ ANTÔNlO DE 
SOUZA DIAS -Advogado: Dr. CÍCERO BORGES BORDALO 
- Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA - Relator: Des. DÕGLAS 
EVANGELISTA- Revisor: Des. MELW CASTRO. 

EMENTA: "PENAL E PROCESSUAL PENAL- TRÁFICO 
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
TESTEMUNIIA DO PO• ·o PRESENTE AO LOCAL -
AGENTES ALGEMADOS POR POLICIAIS ANTES DA 
BUSCA E APREENSÃO - TESTEMUNBOS POLICIAlS -
INSUFICJtNCIA DE PROVA- I) O fato de a testemunha do 
povo, ao chegar ao local e encontrar poUciais com os apelantes 
detidos e algemados, para a realizaçlo de busca e ap<=lSão de 
drogas~o descaracterizo o Oagrantc, por ser procedimento 
norm para se evitar fuga - 2) Os depoimentos de policiais que 
partic da opera o devem ser analisados como quaisquer 
outro~ tomando-se v · is se barm6nicos com o conjunto 
proba rio - 3) Ins ciencia de prova indemo/ÍSira(la, diante do 
robus conjunto pr batório- 4) Apelo improvido." 

ACO Á : "Vitrelatados e discutidos-os presentes autos, a 
C RA ÚNJ A DO EGRÉGIÇJ TRIBUNAL DE 
JUS IÇA DO ADO DO AMÁPÁ, à unanimidad11. 
co eceu e improveu o apelo, nos tennos do voto proferido pelo 
Rel tor." (Reg. ACr N" 002262) 

~ - Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
CALÇOENE - Apelantes: lZAEL SOARES, MARIA DA 
COSTA SOARES e DEI!SALINA DA SILVA CORDEIRO. 
Advogados: Dr. JOSÉ JURANDIR BE~f!CS DA SILVA e Dr. 
NILTON CASTILO DIAS (DEF. PUBUCOS) - Apelada: 
JUSTIÇA PÚBLICA - Relator: Des. DÕGLAS EVANGELISTA 
- Revisor: Des. MELW CASTRO. 

~: "PENAL E PROCESSUAL PENAL - CIUME 
CONTRA OS COSTUMES - CASA DF. PROSTITUlÇÃO -
FAVOREC~O DA PROSTn1HÇÃO 
ABSORVIÇÃO - RUFIANISMO - PRINCÍPIO DA AMPLA 
DEFESA - DOSIMETRJA DA PENA - I) O crime de easa de 
prostituiçlo {art. 229 slo CP), especffico, absorve o de 
favorecimento da prostituiçlo (art. 228, do CP), de cariter 
genáico, pois, quem manttm easa de prostituiçlo também a 
facilita, nlo comportando dupla coodenaçlo - 2) O conjunto 
probatório demonstra que os apelantes cometeram os crimes de 
easa de prostituiçlo e rufiiDismo, porque mmtinbam prostlbulos 
e tiravam proveito da prostituiçlo alheia, participando 
diretamente de seus lucros · 3) Se a defesa desistiu da oitiva das 
testemunhas arroladas, nlo pode alegar afronta ao princípio da 
ampla defesa, se o Magistrado calcou sua convicção nas demais 
provas coostantes dos autos - 4) As circuostAncias judiciais 
demonstram que as penas privativas de liberdade e de multas 
aplicadas aos apelantes devem ser mluzidas ao mínimo legal, 
permanecendo o valor do dia-multa fixado na sentença 11 'IIW - S) 
Recuno parcialmente provido." 

ACÓRDÃO: "Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a 
CAMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, i unanimidade, 
conht. ::eu do apelo e, após rejeitar preliminar de nulidade da 
sentença, dcu-lbe provimento parcial, DOS termos do voto 
proferido pelo Relator." (Reg. ACr N" 002266) 

~-Origem: VARA ÚN!CA DA COMARCA DE AMAPÁ 
- Apelante: ROSENILSON DE MORAIS SANTANA 
Advogado: Dr. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS (DEF. 
PÚBLICO) - Apelada: JUSTIÇA PÚBUCA -Relator: Des. 
DÕGLAS EVANGEUSTA. 

~:"PENAL E PROCESSUAL PENAL- ClUME DE 
MENOR POTENCIALIDADE OFENSIVA 
COMPETtNCIA CONS'ITI1JCIONAL DO JUIZADO 
ESPECIAL CRIMINAL - TRAMrrAÇÃO NO JUIZADO 

COMÚM - NULIDADE - USÃO CORPORAL l..l:n -
IUCDSIDADI DI: RUUSI:NTAÇÁO -
IMPOSSIBILIDADE DI: CONcrssÃO DA SUSPI:NSÀO 
00 PlloaA'IO - CIRCUNSTÂNCIA QUE MÃO IMPEDE 
A DI:CRI:TAÇÁO DA NULIDADE - REIIUSSA DOS 
AUTOS AO JUIZADQ ESPECIAL CRIMJNAL I) Cabe ao 
Juizado Eapecial Criminal o julgamento dos crimes de menor 
pota>cialidade ofemiva, conforme COIIIJlC!eocia deeom:nte da 
norma COI:l!lituciooal COIJS08I1'da DO art. 98, I da Carta MagDa; 
2) Tramitll>do o processo pelo Juizo ~==. ao urepio ~ 
normu processuais e subslanlivas da L<:i dos Juizados Especiais 
Criminais, há de ser dceretada a nulidade do processo; 3) 
Tralmdo-se de crime de lesAo corporal leve oecessáia a 
represenlliÇio dos ofendidos para a propositun da açlo penal; 4) 
A cimmsdDcia do acusado n1o preencb<r os requisitos para a 
suspcns1o condicional do processo nlo impede a decretaçlo da 
nulidade do feito, porquanto a compel!ncia constituciooalment~ 
fixada n1o se prorroga no interesse das partes; S) Processo 
anulado 116 IIIIIJD. Autos remetidos ao Juizado Especial 
CriminaL" 

ACÓRDÃO: "Vistos, relatados e discutidos os presentes auto!, 
a êÁMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, ê unanimidade 
conheceu do recuno e acolheu a preliminar de nulidade, 
suscitada pelo Vogal, anulando o feito em sua totali'!"d•. 
iDclusive a denúncia, tudo nos termos dos votos profendos 
Redigirá o acórdlo o Desembargador MELLO CASTRO." 
(Reg. ACr N" 002263) 

Ir..!!1. - Origem: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRJ DA 
COMARCA DE MACAPÁ - Apelante: ALÉA TRINDADF 
PEREIRA - Advopdo: Dr. BENEMAR BENED~O DOS 
SANTOS (DEF. PUBUCO) - Apelada: JUSTIÇA PUBLICA -
Relator: Des. DÕGLAS EVANGELISTA - Revisor: Des 
MELLO CASTRO. 

EMENTA: ~PENAL E PROCESSUAL PENAL - RAZ()ES 
iNTEMPisuv AS - CONHECIMENTO DO RECURSO -
DOSAGEM DA PENA - I) A apresentaçlo de razões fora do 
prazo n1o impede o conhecimento do recuno - 2) As provas 
obtidas DOS autos evidenciam a prática do crime previsto no ar:. 
121 , § 2", 11 e IV, do CPB- 3) A dosimetria da pena atendeu ""' 
parâmetros do art. 59, do Código Penal, ficando apenas 1/6 (u:n 
sexto) acima do mínimo legal, nlo tendo o D. Magistrado levaM 
em considemçlo a segunda qualificadora, que agravaria a pena c. 
tio somente, as atenuantes - 4) Apelo a que se nega provimento.· 

ACÓRDÃO: "Vistos, relatados e discutidos os pr=ntes auto< 
a CÁMAJu ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL IIF. 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. ê unanimidádo 
conheceu e improveu o apelo, nos tennos do voto proferido pele 
Relator." (Reg. ACr N" 002257) 

N• 832- Origem: I' VARA CRlMINAL DA COMARCA DE 
MACAPÁ - Apelantes: SAMUEL DO NASCIMENTO 
PEREIRA, LEANDRO DOS SANTOS LEÃO e FÁBIO 
ALEXANDRE DA SILVA -Ad~o: Dr P~l_l!.0 .'~~~ !:;;, 
SILVA RAMOS- Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA - Relator: Ifts. 
LUIZ CARLOS- Revisor: Des. EDINARDO SOUZA. 

EMENTA: "PENAL E PROCESSUAL PENAL -
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO - DELITO 
FORMAL- CONSUMAÇÃO ANTECIPADA -CONJUNTO 
PROBA TÓRIO HARMÔNICO. Tratando-se de delito formal 
•le consumaç1o antecipada, a extorsão mediante sequestro 
•:Onsidera-se consumada com a privaçlo da liberdade da vitima 
objetivando obter vantagem econômica. 2) l=levante o fato dos 
seqOestrados terem sido soltos ante o insucesso da exigencia. 
máxime quando a intençlo de obter vantagem econômico 
encontra-se demonstrada pela provas colhidas nos autos. 3) 
Apelo improvido." 

ACÓRDÃO: "Vistos e relatados os presentes autos, a 
CÂMARA ÚNICA DO EGiltGIO TRrBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, à unanimidade 
conheceu e improveu os apelos nos tennos do voto proferido 
pelo Relator." (Reg. ACr N" 002258) 

APELACÕES cfVEIS 

~ - Origem: I' VARA Clva E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ - Apelante; 
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA - Advogado: Dr 
JOSÉ CHAGAS ALVES -Apelado: ESTADO DO AMAPÁ -
Advogados: Dr. GENIVALDO MARVULLie Dr'. ANA CÉLIA 
DOHO MARTINS- Relator: Des. DÕGLAS EVANGELISTA -
Revisor: Des. MELW CASTI!.O. 

F-MENTA: "PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE 
SEGURANÇA- LEGITIMIDADE DO IMPETRADO PARA 
FIGVRAR NO POW PASSIVO - ANULAÇAO DA 
SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO. I) - A autoridade 
estadual responsivel pela decislo de, na pendência de ProcesvJ 
Administrativo Disciplinar instaurado contra funcionário púbhcc 
federal à disposiçlo do Estado, nlo mais pagar gratificaçllo 
especial pelo exercfcio de fuoçlo por ele exercida, ~ pa.'l< 
legitima para figurar no polo passivo do Mandado de Seguravç.o 
impetrado contra o ato, máxime sendo referida gratificaçlo paga 
diretamente pelos enfies do Estado; 2) -Anulaçlo da senteoç:> 
extintiva do processo se impõe." 

ACÓRDÃO: "Vistos, relatados e discutidos os presentes lUte' 
a CÂMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, i unanimidade, 
cooheceu e deu provimento ao Apelo, DOS tennos do voto 
proferido pelo Relator." (Reg. AC N" 002259) 

~-Origem: I' VARA CfveL E DE FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DE MACAPÁ - Apelantes: BENEDITO 
CO~ DE MIRANDA e BENEDITA DOS SANTOS 



Mucapá, 23.03.98 

r -
~ RODRIGUES · Advogado: Dr. JOSE ANTONIO lliOMAZ . 
~ NET«? -Apelado: MONfE & FILHOS LTDA- Advogado: Dr. 
! ~GENIO CARLOS S. FÇNSECA - Relator: Des. MELLO I '-ASTRO- Revisor: Des. MARIO GURTYEV. 

I EMENTA: "PROCF.SSO CML PRINCÍPIO DA 
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ INSTRUTOR DA CAUSA. 
Th'TELIGÊNCIA DO ARTIGO 132, DO CPC. NULIDADE 

I DECRETADA. l) - Ante a nova redação emprcs!ada ao art. 132, 
~ do ÇPC, ao Juiz que concluir a instrução processual compete o 

julgamento da causa, face ao principio da identidade fisica; 2) -
Inobservância do preceito; 3)- Nulidade decretada.» 

ACÓRDÃO: "Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a 
CÂMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por maioria, conheceu e 
preliminarmente anulou a sentença, vencido, em parte, o Relator, 
tudo nos termos dos votos proferidos.» (Reg. AC N" 002273) 

N' 398- Origem: 3' VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBUCA 
DA COMARCA DE MACAPÁ- Apelante: iMPORTADORA 
AMAPÁ LTDA - Advogada: Dr'. FÁTIMA REGINA 
EVANGEUSTA LIMA -Apelado: BANCO BRADESCO SIA 
- Advogado: Dr. RAIMUNDO JOSÉ QUE!ROGA - Relator: 
Des. MELLO CASTRO- Revisor: Des. MÁRIO GURTYEV. 

EMENTk "PROCE$80_ CIVIL - CERCEAMENTO DE 
DEFESA - PRESUNÇAO LEGAL DE LIQUIDEZ E 
CERTEZA DA NOTA PROMISSÓRIA. l) - Pode o Juiz 
indeferir a produção de provas se entender desnecessária; 2) -
Inteligência do art. 125, li, do CPC, pelo qual cabe ao 
Magistrndo velar pela rápida solução do litlgio; 3) - Meras 
alegações e provas deficientes não se prestam a retirar da Nota 
Promissória a presUnção de tiquidcz c certeza e as suas 
características de autonomia; 4)- Recurso improvido." 

ACÓRDÃO: "Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a 
CÂMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, à tmanimidade, 
conheceu e improveu o Apelo nos termos do voto proferido pelo 
Relator." (Reg. AC N" 002272) 

N' 418 - Origem: 2' VARA CÍVEL EDE FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DE MACAPÁ - Apelante: JOSÉ BENDITO 
OLIVEIRA DE ANDRADE - Advogado: Dr. PAULO 
ALBERTO DOS SANTOS -Apelado: ESTADO DO AMAPÁ
Advogada: Dr". ANA CÉLIA DOHO MARTINS - Relator: Des. 
LUIZ CARLOS - Revisor: Des. CARMO ANTÔNIO. 

EMENTA: "COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL
DESVIO DE FUNÇÃO- TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
EXERCENDO FUNÇÃO DE CONTADOR JUDICIAL -
INOCORRÊNCIA. I) No âmbito do Poder Judiciiário não 
ocorre desvio de função do técnico em contabilidade que efetua 
cálculos contábeis judiciais, pois não correspondem ãs 
atividades técnicas previstas nos artigos 25 e 26 do Decreto Lei 
n" 9.295i4ó. ij Ãs HUi!iiii~ \!~:; ~·cutu~.iiú; àa justiça 
denominados de contador e de técnico em contabilidade, 
restringem-se a meras elabornções de contas nos processos 
judiciais, relativas as custas ou as liquidações de sentença, sem 
envolver serviços estritamente contábeis que, por sua natureza e 
especificidade requerem conhecimento técnico--cientifico mais 
profundo. 3) No âmbito restrito da Justiça do Estado do Amapá, 
a diferença entre as atribuições do contador e do técnico em 
contabilidade, é apenas de cunho hierárquico, a teor do artigo I • 
do Provimento n• 054/96, da Corregedoria Geral de Justiça. 4) 
Apelo improvido." 

ACÓRDÃO: "Vistos e relatados os presentes autos a CÂMARA 
ÚNICA ·no EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, à unanimidade, conheceu e improveu 
o recurso, nos tcnnos ào voto proferido pelo Relator." (Reg. AC 
N" 002275) 

AGRAVOS 

N' 169 -Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ- Agravantes: V ALDEMIR ELIAS DE SOUZA e JOSÉ 
DONALDSON BARROS PEIXOTO - Advogado: Dr. EV ALDY 
MOITA DE OLIVEIRA - Agravado: RAIMUNDO BRAGA 
CHUCRE - Advogado: Dr. REGINALD0 DE CASTRO MAIA -
Relator: Des. MELLO CASTRO. 

EMENTA' "PROCESSO CIVIL AGRAVO 
POSSESSÓRIA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE 
LIMINAR - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. l) ·_ Presentes os 
requisitos exigidos pelo art. 927 do Código de Processo Civil, 
não merece ser reformada a de;cisão agravada que concedeu, 
liminarmente, a reintegração de posse; 2) Se o autor não pleiteou 
perdas e danos com a reintegratória é inadmissível formulá-la na 
contrn-minuta do Agravo; 3) Recurso improvido." 

ACÓRDÃO: "Vistos, relatados e disemidos os presentes autos, 
a CÂMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, à unanimidade, 
conheceu e improveu o Agravo, nos termos do voto proferido 
pelo Relator." (Reg. AG n• 002250) 

N' 204 -Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ - Agravantes: MARIA DO SOCORRO TAVARES 
"JIDAL E OUTROS - Advogado: Dr. RAIMUNDO SÉRGIO 
SAMPAIO FIGUEIRA - Agravado: ADEMIR BORGES DA 
SILVA (representado por MARlVANDA DA MAIA BAIA)-

. Advogado: Dr. LEONARDO DA SILVEIRA EVANGELISTA
Relotor: Des. LUIZ CARLOS. 

EMENTA: "PROCESSUAL CIVIL- MEDIDA LIMINAR 
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXJSTtNCIA DO 
FUMUS BONI JURIS E .DO PERJCULUM IN MORA 
INCIDENTE DE ~FALSIDADE DOCUMENTAL 

DIÁRIO OFICIAL 

MOMENTO PROCESSUAl: ADEQUADO. l ) - Comprovado 
o perigo na demora do provimento jurisdicional definitivo, bem 
como a plausividadc do direito invocado pelo autor, em 
audiência prévia de justificação , onde ficou demonstrnda a posse 
anterior e o esbulho praticado, merece ser confinnado o d~c/sum 
que deferiu a timinar de reintegração de posse, in/tio 111/s. 2) O 
incidente de falsidade documental deve ser suscitado pelo réu na 
contestação ou em outro momento posterior, como medida 
processual incidente, mas nunca antes de lhe ser concedido o 
prazo para contestar a pretensão inicial. 3) Agravo improvido." 

ACÓRDÃO: "Vistos e relatados os presentes a CÂMARA 
ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, à unanimidade, conheceu e riegou 
provimento ao Agravo. nos termos do voto proferido pelo 
Relator.» (Reg. AG n• 002270) 

Macapá, 20 de março de I 998. 

f~ MARIA TE D G S DE OLIVEIRA 

DIRETORA DA DA CÂMARA ÚNICA 

i I 

Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

ATA OE OISTRIBUICAO 00 OIA 26/02/1998 

CIVEL 

OISTRI8UICAO: 00001072/1998 • I_ ALEATORIAJ 
VARA : la. VARA CIVEL E fAZENDA PU8LICA 
FEITO : ACAO DE JKOEWIIACAO·OUTRAS CAUSAS 
VALOR CAUSA : H6.6ll,l0 
REOUEREIIf[· : SELM LOPfS NASC!ftEIITO 
REQUERIDO : VOLXSIASEH SERYICOS S/A 
ADVOGADO 

OISTRIBUICAO: 00001011/1998 - (ALEA!ORIA} 
VARA : 2a. ·vARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 
FEI!O : ACAD DE IIIOEMIZACAD-DtJTRAS CAUSAS 
VALOR CAUSA : b().OOD, OO 
REIJU[RfM!E : . AHTOIIID JORGE Sll VA SAKJOS 
REQUERIDO : EStADO 00 AftAPA-GOVERMO DO ESTADO DO AIIAPAE OUIROS 
ADVOGADO 

OISTRIBUJCAD: 00001096/1998 • lAL!AlORIAI 
VARA : 21. VARA CIVEL E FAZEIIOA PUBLICA 
FEITO : 811'3CA E APREENSAO SEHS-CAUTELAR 
VALOR CAUSA : 1.784, 31 
REQUEREHTE : ITAU SEGUROS S/A 
REOUERIOO : FRA NCISCO CARLOS BARMOZA TEIXEIRA 
ADVOGADO 

DISTRI8UICAO: 00001097/1998 - (ALEATORIA) 
VARA : 2a. VARA ÇIVEL E fAZENDA PU8L!CA 
fEIIO : ftEDIOAS CAU{,ELARES JNOI!INADAS 
VALOR CAUSA : 500.00 
REOUEREHI[ : CmTIHA EOIYAlOA OA SILVA JIASCiftEHTO 
REIIIIERIOO : LUIS MELO 
ADVOGADO 

DISTRI8UICAO: 00001064/1998 - (AlEATORIA} 
VARA : Ja. VARA ·CIYEL E-FA!EIIOA PUBLICA 
FEITO : EXECUCAO 00 EXECUCI!O FORCADA· 1!1 JUO E!J 
VALOR CAUSA . : i.BSO,OO . 
REOUEREIITE . : USOH AlftiUSTO DA COHCEICAO KIRA KOA 
REQUERIDO : SmA ELIIABEIH OE LACERDA KIRA 
ADVOGAIIO . • 

OISTRI&UICAO: 00001083/1998 • [ALEAIORIA _l 
VARA : Ja_ VARA CiVEL E FAZEHOA PUBLICA 
FEITO : BUSCA E APREEHSIIO 8Eit5-CAUIELAR 
VALOR CAUSA : _0,00 
REQUEREHI[ : CLEUCl FERREIRA MGHO 
REQUERIDO : ASSOCIACAO OOS EKPREGAOOS DA ELETROHO RT E-ASEEL 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: Ó0001092/!998 - \A L[ATORIA) 
VAM : Ja. VARA CIVU E fAZE MOA PUBLICA 
FEITO : ACAD DE IHDEHJlACAO-QU TRAS CAUSAS 

VALOR CAUSA : 1.000,00 
REQUERENTE : A R FILHO l CIA LTM 
REQUERIDO : PROLAT- PROO\IT~ LACIEOS LIDA 
ADVO&ttOO 

OISTR18UICAD: 00001098/1998 - [ALEATORIA) 
VARA : la. VARA CIVEL E FAZEJIDA PUBLICA 
fEIIG : IWSCA E ~PREEIIS.\0 !rHS-CAUIELAR 
VALIHI CAUSA : ' 2.!116,51 
REIIUíll!NTE : JlA\1 SEGUROS S/A 
REIIIIERIOO : RUTH E*EI))A GDIICALVU mES 
ADVOGADO 

DISTRIWICAO: 0000!099/1998 • (ALEAIOR!A) 
VARA 
FEITO 
VAlO!I CAUSA 
REQVEREMTE 
REQUER! DO 
o\D~ 

: la. VARA CIYEL E JAZEMM PUBLICA 
BUSCA E APREEHSAO BEMS~HLAR 

2.9D4,33 
ITAU SEGUROS SW 
IIARCELO AUGUSTO AYRES DOS SltiiTDS E_ SWOS 

, ... 

OlSTRIIUICIIO: 00001073/1998 • I_DIRECID IIADAJ 
VAIA : 31. VAAA CJVEL E FAZEIII>t1 MLICA 
fEITO : EXECUCAD OtJ EXECUCIIO fORCADA· Til JOO EX! 
VALOR CAUSA : &,00 
REIIUERU!E : ESIIIDO 00 MAPA 
REl!IIERllXI : AliEM! GDIICALYEI OE ftEliOES 
ADVOGADO 

D!STRIBUICIIO: 00001074/1'1'18 • (DIRECIDIIAOAJ . 
YAM : 31. VARA CJYEL E fAIEifJA PUILICA 
fEHO : EXECUCAO DIJ U!CUCIIO fORCIIOA·lll JUO EXT 
VALOR CAUSA : 525,40 . 
R!QUUIMTE : ESTADO DO MAPA 
REQUERIDO : BAlO EllmHARIA E ARIIUITHURA L TOA 
ADVOGADO 

CR!Milllll 

DISTRI8UICAO: OOOOOS11/19'J8 • (AlEATOR!A) 
VARA : la. YARA CAIMIIIAL 
FEITO : 'EDI DO OE AlGtJIVAIIEHTO DE INIIUERITO 
OCORJIEHCJA : m 
ORISEft : OTE 
AUTOR : JUSIICA PUBLICA 
REU : SOK801! 

OISTRIBUICIIO: 00000579/1'1'11 • (AlE AIORIA_l 
VARA : la. VARA CRIMIIIAL 
FEIIO : LUOU CORPORAIS DOLOSAS 
OCORRfiiCIA : SEXTA DELEGACIA DE POLICIA 
ORIGEK : SEXTA OELE;ACIA DE P 
AUTOR : IEXU DELEGACIA DE POLICIA 
REU : 10110 IIEYES TR IIIDADE 

OISTRI!UICAO: 000005ll6/19'l8 • (ALEAT ORIA) 
VARA : la. VARA CAINIIIAL 
fEITO : OEIIAJS CRIMES PREV.l[l AIITJ-IOXJCOS . 
OCORREHCIA : OTE 
ORJ& Eft : OIE 
AUTOR : OTE 
REU : ftARC!O ANTDHIO MOOREIRA DA SILVA 

OISTRIBUICAO: 00000587/1998 - (ALEATORIA_I 
VARA : la. VARA CR!ftiiiAL 
fEITO : fURTO 
OCORREH<:IA : CENTRAL DE f!A9RAIITES 
ORIGEft : CENTRAl DE fl~RAMTE 

AUTOR : CENTRAL OE FLA&AAKTES 
REU : !GMALOO FIGUEIREDO OAMSCEHO 

DlSTRIBUICAO: OOOOOSBJ /1998 • !ALEATDRIAI 
VARA 
FEITO 
OCORIIENCIA 
ORIGEM 
AUiOR 
REU 

: 11. VARA CRIKIIIAL 
: TRitfiCO DE TOXICOS/ART.l2aJI,l!l 6m/?6 
:OTE 
: DTE 
: OTE 
: JOSE MAT IAS , , 

DISTR!8UICAO: OOOOOS83/l998 - \ALEATORIA) 
VARA : 21. VARA CRiftlNAL 
fEITO : DIVER.!DS(CRmS OE LEI ESPECJr.l) 
OCORREHC!A : CEIIJRAL· O! HAG RAIIIES 
OR IGEft : CENTRAL DE fLAGRAm 
AUTOR : CENTRAL OE HAGRAMTfS 
REU : JOAO CElESTE PINHEIRO 

DISTRI8UICAO: 00000578/1998 • l.ALEAIORJA COft Cúnrf~SA•:AO_i 
VARA : 1a. VARA Cm!HAL 
fEITO : TRAfiCO DE TOXICOS/ARI.l1&JUei lJóti'i 

OCORREKm : DTE 
ORIGEM : m 
AUTOR : OH 

. REU · : !OELSON DANTAS OA COSIA 

OISTRIBUlCAO:" 00000580/1998 • [ALEATORIA_l 
VARA · : la. VARA CRIKIKAL 
fEITO : FUA!D 
OCORRE KCIA : CENTRAL DE FLMRAHIES 
DRmM :·CENTRAL DE HASRAm 
AUTOR : CENTRAL DE FLMRAKTES 
REU : ROISDK DA SlL YA SAHTOS 

OISIRIBUICAO: 00000582/ms • !AlEATORIAI 
VARA : la. VARA: CRiftlMAL . 
FEITO : IRAfiCO OE TOX!COS/ART.12d4,Lai 6308/16 
OCORREHCIA : DTE 
OR IGEft : m 
AUTOR : DTE 
REU : OIOIIAR JUAREZ LEMOS 

DISTRIBUICAO: 00000~5/1998 - (ALEATDRIA) 
VARA : !a. VARA CRIKIMAL 
fEITO : CARTA PAECATDRIA 
OCORREIICIA : OIAPOWE 
ORIGEII : OIAPOIIUE 
AIIIOR : LUIZ GROIT 
REU : MRC€LO CARDOSO IIASSAR 

INfAMCIA E JUVENTUDE 

OJSTRIIUICA!J: 00001095/1998 • (DIRECJDHADA) 
VARA · : Ia. VARA DE IMfAKCIA E JUVENTUDE 
fUTO : ACAO CIVIL PUBLICA . 
Dm!JI : ftlK!S!ER IO PIJILICO O 
RUIJEREMTE : U. 00 E. DO A. 
REIJUER!OO : E. DO A. 

·AOVOiAOO 
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Macapã, 23.03.98 

fMIW, DIUOS E SUCl.U 

OUiliiUICMI: OOOOIOS1/19M • lAlUTDilA) 
HM : la. VtW OE fllllllliA, WMI E SUC!stOn 
HllO : CHIA NfC.lOIIA 
0115Dt : CALCOEII 
VAlOl CAUSA : 0,00 
RUUUUI! : J.S. 
REQUUIOO : R. V. DOS S. 
~ 

OISTIJIUICAO: 00001061/1991 • !AlUTOllA) 
VAU ; la. VAM OE fllllllliA , OltfAOS f SUC!SSOES 
FUTO ; ~ E R[POI$11llDfiOE·CAUlEUR 
ORm" : OEFUSORIA PUiliCA 
VAI. DA CAUSA : 120,00 
AEOU!REITE : U.l. DE O. 
AOYMO 

DISUIIUICAO: 00001010/1991 • IALUIORIA) 
Ullfl : la. VARA OE fllllllliA, ORfAOS E SUC!SSOES 
HllO ; WAADA E R!SPO!mllLI DfiOE-CAUT!lAR 
VAlOR CAUSA ; 120,00 
R!QUERUTE : E.J.I. DOS S. 
IIOV05AOO 

OJSTRUUICAO: 00001U1/1m • !ALEATORIA) 
VAliA : 2a. YARA DE FIIIIIILIA, ORFAOS E SutESSOES 
fEITO : SEPAMCAI COIISUSIJolll 
VALOR CAUSA : S.OOO,OO 
R!OUUUTE : f .C. DA S.E OUUOS 
IIOWIIIOO 

OISTIIIUICAO: to0elt62/19'11 • !AUATOIJA) 
VAU : 21. VtW H FllllllliA, a.fiiOS f SIIC!SSOES 
fEITO : ACIIO 8€ AI.IIIUTOS 
VAI.OII CAUSA ; UOO,OO 
R!OUEIIITE : l.U. 
AEOUWOO : A.U. 
~ 

OISUJIUICMI: OOOOIOU/1998 • !ALUTORIA) 
YAM ; 21. VAliA OE FMILIA. ORFAOS E SutESSOES 
F!JlO ; REVISAO DE AlllllMTOS 
moa ~ : 1.ooo,oo 
R!OUUfMTE : J.l. O! A.J. 
R!OUUIOO ; ft.B.R. 
AOVMO 

OISTIIIUICAO: 00001067/1"B • lALUIORIA) 
VARA : 21. VAAA Df. FAmiA, ORFAOS E SUCESSOES 
F!JlO ; ALVAU JUO:ClAl 

ORim : DEfENSORIA PUBLICA 
VALOR CAUSA : 120,00 
UQU(R(MIE : "· 00 1.R. DE S. 
ADYII'AOO 

OISIRIIUICIIO: 000011!6'flm • (ALEAJOI1A) 
VARA : 21. VAU DE fAftiLIA. ORFAOS E SUCESSOES 
fUJO : DIVORCIO COI!SUSUAL 
ORJ$DI : DEfEIISllRIA PUILICA 
moa CAUSA : 200,00 
UQUUUJE : E. O! J. DA S.C.E OUTROS 
AOVW.OO 

OISTRIIUTCAO: 00001065/mS • IALEATORIA COft COI!PEIISACAO) 
YAAA : 21. VARA DE FMILIA, ORFAOS [ SUC!SSOES 
F!JlO : AtAO RECOMHEC. SOC. fATO CUAUlAOO BENS 
VAlOR CAUSA ; 10,00 
~UERT! : U. DOS S. 
R!OU!llOO : J.Y. O! A.C. 
AOY05AOO 

DISIAUUICAO: 00001055/mS • lALUTORIA.l 
VAAA : la. VAM DE FMILIA, ORFAOS E SUC!SSOES 
fUJO : CARlA mCATORIA 
omu : CAlCom 
VAI. OI CAUSA : O, 00 
R!IIUEIIWE : U. 
UIIUUIDO : A.C. OE S. 
AOVOCAOO 

OISUIIIIICAO: 00001011/lm ; !ALEAIORIA) 
VAAA : la. VAAA DE FIIIIIILIA, ORFAOS E 3UCESSOES 
FUTO : AtAO OE AlllllRIOS 
VALOR~ ; 2.800,00 
REQUUUJE : Y.l.f. l . OE A. 
REMIIIDO : A. OE A.f. 
ADVMO 

OISUIIUICAO: OOOOitlS/IHS • lOIR!C!OIIIIOol) 
VRRA : la. VlM Dl flllllllll, OlfAOS E SUCESSOES 
HllO : EXECUCMI DE Al!IIUIOS 
YAlDl taUSA : 549,00 
AUUER!I1E : ft. 011 S.f. 
UOU!lliO : S.U.F. 
AMWO 

TRIIUMl 00 JURI E UECUCMI PElAI. 

DISllJIUICAO: 00000Sl2/1991 • lDllECIOIIIIOol) 
'IAM : YAAA DO llliUMI. 00 IURI 
fEITO : ClJII(S DOlOSOS COIITRA A VIDA 
OmE" : SEliM D(l[~U I)( 
AUTOR : SEliM DEUIACIA DE POLICIA 
REU : EOlllSOI JOSE PIUJIC1J DOS SAlTOS 
AOY05AOO 

DIÁRIO OFICIAL 

tltliiWICMI: ttttts16/1"' • (tlllCI ... ) 
w : .... m .. ttMJ 
fl.lll : CIIIIU ... CIITM A 'IM 
ltliPI : llllllt truMCII ll 
IWTH : IIISTJCI MIU 
lllU : MAU MIIMIA liCIP M SilVA 
MV08MO 

DllllliUICAO: 00100514/1"' • !OIIIlCIMII) 
VA!It ; VAM OI m-. DO lOII 
FEITO : CIIIIIS IOl- CGIITM A YlJIII 
0118Dt :DCal 
IWTOl : DCal 
lEU : llSME WIWI1Il OI SILYA 
AOWWO 

AUOllOliA IIILITAI 

OIIIIIIUICAO: oot00Sl3/1991 • !OIIIfCIOIIIIOol) 
VAM ; HM K AUOllOIIU llllllU 
fEITO ; PUIDO OE AMIUUIIIUIO DE JIIOU!RllO 
O«IWI ; 2t IPit 
AU18l : JUSliCA MliU 
REV · : OAYIO M PEIIIA IISSUICAO 
~V05AOO 

DISTRIIUICAO: OINIS14/1,. • !OIRECIOIIAOI I 
VARA : VtW ll Mlii10RIA ft!LITAR 
FUJO : CRII!ES ft!LITARES 
ORJ8EII : lo IPI! 
AUTOR ; JUSTICA PUILICA 
REU : DARlOII OI SILYA BRITO 
ADVOGADO 

DISTRJBUICAO: 00000575/mB • !DU!CIOMADA I 
VARA : VARA DE AUOITOIUA ft!LIIA! 
FEITO : cams mnms 
ORI'Eft : 3o IPtl 
AUtOR : JUSIICA PUILICA 
REU ; HARRISON COUlllltiO OE SOUZA 
ADVO,AOD 

DISTRUUICAO: 00000511/1998 • (OIRECIOIIAOA I 
VIRA ; VAAA DE MIOITORII MILITAR 
fEITO : CRI"U llll!IAAES 
OIII'EII : IIUAIIIEL 00 COMIIOO ' 
AUtOR : JUSTICA PUILICA 
REU : LUIZ CARLOS RIOS AMOS 
AO~OO 

JUIZADO ESPECIAL 

DISTR18UICAO: 00001056/1~8 • lDIRECIDHAOt11 
VARA ; JUIZADO ESPECIAl C!MTRAL CIYEL 
fEIIO ; CARTA PRECATORIA 
ORiô!ft : fURUAA as 
REQUEREMI[ : PEOID TAYAIES 
REQUERIDO : JOSE OliVEIRA IIIIIOIHA MEIO 
IOVO,ADO 

DISIR18UICAO: 00001051/lm • (DI RECIONADA) 
VARA ; IUilAOO ESPECIAL CEIT RAL CIVEL 
fEitO : CARtA PRECA~UA 
ORI,EII : fERREIRA 'OftES 
REOUEREMIE : fRAIICISCO IRI1'AS flli!O 
R!IIII!RIOO : IIAROLDO 
AOVO'AOO 

OISIRIIUICMl: 00001059/1991 • !DIR!CIOIIAOA) 
VARA : JUilAOO E,!CUL CENTRAL CIVEL 
fEITO : CARtA PRECAtiiiiiA 
ORI'III : FERREIAR "'"!S 
REIIIIEREMtE : JOSE IILLIM DO IIASCIMEHIO 
REIIII!RIDO : HI LTI!IIO • 
ADVOGADO 

DISIRUUICAD: 00001060/mS • !DIRECIONADA) 
VARA : JU!lAOO ESPECIAL CUIRAL CIVEL 
HITO : CARTA PRECATOliA 
om!II : FERRfiU as 
REIIUEREMIE : IIOIIALOO AI.IUIIVEIIUf DIIRAlE 
REQUERIDO : IOlOIIIIA 
AOVMO 

DlsttiiiiiCAO: 00001061/1991 • !DIUCIOMOI) 
YAM ; JUilloOO E,!CUL CUTMl CIVEL 
FEITO : R!ClMACM CIV!l!COII(I(CIMITO) 
REQUEREMIE : E05AR ROORI5UU ALVES OE HES 
R!IIUEIIOO ; ROIUIO llAIIO DOS SAltOS .... 
OISIIIIUICAD: 00001016/lm • !DII!CIOIIIIOol) 
YAM 
;mo 
0115!.1 
R!OUEIIfiTE 
IEOUUIDO 
AOV05AOO 

: JUIUOO WECIAl CDTMI. CIVIL 
~ R!ClAMCM CIY!l[EX!CUCMI) 
: JUIIMO CIVU 
: AMTOIIIO FEIIIfiM S.W.lO 
: lUilOI lEIUO Of OLIYEIIIfl 

DISllliUJCAO: 00001011/1998 • IDIIECIOIAOA) 
YAM : IUiliiOO ESPECIAL CEITML CIVEL 
FEITO : CARTA PIECATOIIA 

COMIU DE CALCI!II· 
JOSE AMJOIIO OI SUWA 
lEOYEIIR IOSE &OIWYU 

I mTIJWICJr. ~· \W ' 
• :.-..... mn 
fliTt : ~ cnll~) 
lll.. : MWI C1111. 

....-rE :eu•·-·-MMUDI : ,_ .-IL ll..-TIWI n.ucM ~Cl 
MftiAII 

I llllUIUICMI: .... 1./l"' · ltiiiCI ... ) 
.- : m.-IJftCza cmML cmL 
FEITO : llel_. Clftl(IJ(QICM) 
0111101 : IIIIWI Clftl. 
lfMilllE : ~ I.Cit W. •s 
UMRIDO : IIAW elru tltl 
AOWMO 

DISTIJIUICM: ooot1011/1"' • ttlllCI~) 
VAM : Jal!tOO !Sftt1Al ttlliiM. CIYU 

I 
Hl18 : llCIJIWAO CIUL(U!CUCMI) 
OIIHII : lllllMO Clvtl 
IIUUUUTE : VEM lUCIA IVIIIIIU ll SIU!A 
UMllDO ; MW Rll!A f[lllfiM HIIITOJA 
~ : 

DltlliiUIUO:. 0110101'1/19!8 • IDIMCIIIIIMA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAl CIVH 
HllO : R!CLAIIACMl CIIEL!COIIHECIIIUIO) 
ORIQE" : JUIZADO CIVH I REOIIERUtE : CELIA Cl!SIIIIA COSTA DAS CHAGAS 
REQUERIDO : DELC1 ~IIIEMtO DA COSIA 
ADV05AOO 

OISTRIIUICAO: 00001014/1991 • IDIRECIOIIAOA) 
VARA : JUilAOO !,!CIAL CUTML CIVEL 
fEITO : UCLAIIACAO CIVELlEXECUCAO) 
OmEII : JUJlloOO CIYH 
IIEIIU1UMIE : mE lEA OI SILVA •t 
AEQUERIOO : llE!IU MICOI S P PICIIIICO 
AOV05AOO 

OIStRIIUICMl: 00001085/1998 • lDIRECIOIIAOA) 
VIRA : )UilloOO ESPECIAL CUTIIAL CIYEL 
FEITO : RECLAIIACAO CIVEL(EX!CUCAO I 
ORI,E! : JUI!AOO CIVEL 
REIIUEREMTE : JOSE VALDECI DE IQUIAR 
REQUERIDO ; DEIIORA AOSAM IRJIION)E SILVA 
IOYOGAOO 

DISTRIIUICAO: 00001016/lm • !DIRECIOI!Ait\) 
VARA : JUI!AOO ESPECIAL CUIIIAl CIVEL 
fEITO : RECLMAO CIVEllUECUCAO) 
omu : lU! lADO mu 
REIIUEREMI[ : DARCI OE SOUZA PAULA 
RUIUERIDO : IAIIIERLEI I!POIIUCUO CMIRAIA 
AOYo;AOO 

OUTRIIUICAO: 00001011/1998 • !DIRECIOMOA) 
VARA : JUilloOO ESPEt!Al CUIUL CIVEL 
fEitO : R!ClMAO ClVH!!XECUCAO) 
011'111 : JUilAOO CIYEI 
HMRUIE : JUCIREME Dt\ SILVA AlftEIDA 
REIIUEIIOO : fRAIICISCO ElliO DE LIRA 
ADVII'AOO 

DISIRIIUICAO: 00001088/1998 • (OUECIOIIIIOol) 
VAU : JUIZADO ESPECIAl CENtRAl CIVEl 
FEITO : RftlMAO CIY!llCOtiMECiftEMIO) 
ORISU : JUilAOO CIVEL 
UQUUUIE : MMOEL CRUZ IIELO 
REQUERIDO : MRlON JGaSE DOS SAlTOS CORlEIA 
AOYOGAOO 

OUIRIIUICAO: 00001019/1"8 • (OIRECIOIIAOA) 
VIU : IUilloOO ESPEt!Al CU!Ml CIVEL 
fEITO : A!ClAMCAO CIYEllCOIHECIIIOIO) 
OmE" ; JU!lAOO CIYEL 
REIIUERUTE : CARLOS ALIUIO AlftEIDA JUIIIOR 
REQUERIDO : JULIO CAIDOSt DOS SAIIOS 
AOVV51100 

OISTRIIUICAO: 00001090/tm • !DIRECIOtiiiOA) 
VAU ; IU!lADO ESPECIAL CUtUL CIYH 
fUJO : R!CLMIICAO CIYEllCOIIECIMMtO) 
DRI$EII ; JU!liiOO CIVU 
llfiiU{UIIE : IUOITO !STUISLAU POIIPEU OIS Mfm 
R!IIUUIIIO : IIARIO FAstiO FILIIO 
AOVOWO 

DISTIIIIUJCAO: 000010'11/mt • IDIRECIDMOA) 
YARA : IUI!IIOO ESPECIAL CUlAAl CIYEl 
FEITO : lfCIJIWAO CIY'El!COIIIECIIIUIO) 
OIICOI : miMO mu 
ltEMlfllE : IUWUilUCIIIUTO OE UAUJO 
llfMllDO : IMilL MAU IIUIDIIS MCIEL 
~ 

tiSllJIUICM: MOII09J/1m • (OIRECIOM) 
VtW ; JIIIIJOf EMCIAl CUTRAL CIY!l 
fEITO : UCLMACM CIYtl(C8fii!CIMilD) 
081101 : m ZMO cnu 
fi(Minn : M•n IIMlS Taosa . 
lfMIIIO : IMSILIAII .RIIIUt:S IITEIICOUll 
IIO'IO&AIO 

DISIRIIUICMI: 00001t94/1"' • !Oifl(~•uM) 
YaM : Jfl!a ESftCIAI. CEITIIM. CIYEL 
Fllll : RfClMIICMl CMllCOIIICIIIEIT8) 
1111101 : JUIIMO tntL 



i 
II[QIJUEIITE : PAUtO liOIIU OA COSIA 
RtMAIOO : f JUliO« CQIISIRUCAQ. E COIIERCIO 
~YDC.IOO 

OISIAUU ICAO: 00001100/l'm • (D!RfCIOIIADAJ 
YAM : 3UIZAOO CIYEl OESCllliAl!ZAOO • CEAP 
FUIO : RfCLMAO CIVfl{COIIHECm,IO) 
RUIJElUTE :MAIA W.ElE o. DE MOAIN IOOAI~ES 
RUUEl!OO : SERiilO SilVA 
AOYOiiAOO 

DISlllUUICAO: 00001101/ml • (OIR!CIDIA&A) 
'~M : )UIIADO Cl'El OESCEITRAll!AOG • CEAP 
FEITO : RECI.NIACAO CIVEl(CONNEC!ftUIO) 
R!MIElllt : MR1A Mt.m O. DE MIOllft 11.0DIIIIUES 
liOUUJOO : SEISIO SilVA 
AO'IO&ADO 

OISIRIIIIICAO: 00001102/l'm • (OIRECIOMJ 
VARA : IUI!AOO CIVEL DESCEftiMLIZAOO • CEAP 
fflTO : RECLAMCAO CIYEL(CO.ItfCimiO) 
ltiiUlREUE : IIOlWWI SALEN W~ 
Rtlllltl!OO : NIIACY Plllt!EllD IAUOSA 
AD~ 

OISTRIWICAO: 0000110l/19!8 • (OIRECIDIIAOA) 
VARA : JUIZAOO CIVEl OESCEIIMll!AOO • CEAP 
fEIIO : AECI.MIICAO CIYEL(COXHEcmHJO) . 
REQUEREM!f : EOMR ROORIGUES DA SilVA 
REIMIEAIOO : ROSIMLDO IARIOSA DE AIIIRADE 
ADVO&AOO 

OISIRIBUICAO: 00001104/1998 • (OilECIOMOA) 
YAM : JUIZAOO éJYEL OUCEMIRALI!AOO • CE.AP 
FUlO : RECLMACAO CIVEL{COHHECimiD) ' 
REQIJERUTE : TEREZ UIIA WCmHIO OliVEIRA 
REQUERIDO : HIDROS EftPREEIIO lftEWIOS lTDA 
ADYOiiADD 

AIA DE DISIRIWICAO 00 DIA 21/02/1998 

CIVEL 

DISIRIBUICAO: 00001108/1998 • (ALEAIDRIA) 
VARA : h. VARA CIVEL E fAZENDA PUBliCA 
HIIO : BUSCA E APREEIISAD UNS· CAUTELAR 
TALUR ~AiriiÍ : ll.S«,56 
REOU ERENH : BAICO NERCAMill DE SAO PAULO SOCJEDADE ANONI"A 
REQUERIDO : LUIZ MORAES Clto\QAS 
AO VOGADO 

DISIRIBUICAO: 00001105/1998 • (ALEAIORIAJ 
VARA : 2a. VARA CIYEL E FAZEIIIlA PUBLICA 
FEI10 : MNOADO DE SEIIURAMCA 
VALOR CAUSA : 120,00 
REOUERrMIE : RUBENS JOSE BARROS ÇOftfS 
REIIUlRIDD : CONANOt\lllE ;ERAL 0(1 POLIC!A MILITAR DO E Al\APA 
AOVQ;AOO 

OISTRISUICAO: 0000!106/1998 • (ALEAIORIA) 
VAliA : 2a. VARA CIVEL E FAZENDA PU8LICA 
F[!IO : ACAO DE CDB RANCA 
VALO~ CAUSA : 164.198,00 
R!OUUfMTE : CLUELSE tTOA 
REI:UERIOO : ESTACO DO MAPA 
ADVMO 

OiSIRI&ulCAD: 00001109/1998 • (ALEAIORIA) 
VARA : 2a. VARA CIYEL E FAZUOA PUBLICA 
FUTO : BUSCA E APRHMSAO BEIIS· CAUIElAR 
VALOR CAUSA : 15.396,92 
REQUEREHTE : 8AICD MERCAMIIL DE SAO PAULO SOCIEDADE AIIONINA 
REOUERIOO : JOSEAIIE 0(1 COSIA MARIIHS 
ADVOGADO 

OUT RIBUI CAO: 00001101/1998 • (ALEATDRIA) 
VARA : la. VARA CIVH E FAIEIIOA PUBLICA 
FõllO : "AIIOM>O DE SE~RAIICA 
VALOR CAUSA : . 0,00 
AEOUt:RUIE : AlELAlDO DE OLIVEIRA 1'.!\RQUES 
AEQIJERIOO : COIIAIIOUIE HRAL OA POLICIA MiliTAR DO E AIIAPA 
AOVOQAOO 

OISTRIIUICAO: 00001112/1998 • (ALEATORIA) 
VAlA : la. VARA CIVEl E fAZEIIIA PVILICA 
FEITO : CARTA PRECATORIA 
Oll!UJf : IIAIORAI·RJ 
moa CAUSft : o,oo 
RI!UUUIE : JEfFERSDl RAIIQEL R!8EIRO 
ll!MIUDO : EMPRESA DE REAlllACOES !IIOIILIARIAS LIDA· ERIL 

"~ 
nmll8iJICAV 00001110/1998 • (DIRECIOI!AOA) 
Y~ la. VARA CIYEL E FAUIIIA PUillCA 
fntO JIIMIACAO 110 VAlOR DA CAUSA 

0,00 
ESTIIDO DO tAIPA 
UISI!Il 10811íiM lllliiiiS 

DIÁRIO OFICIAL . 

Cllft!BL 

Olsti!IUICAO: OOOOOS9S/1991 • (ALUTORIA) 
VAU : la. YMI Cllli!Ml 
fEllO : DIVUSOS{CR!IlS Dt LU [SP[CIAL) 
OCOUEIICIA : CEft!Ml DE fLAQMITU 
OI!Sfll . : CUTUL ilE FLMIH!r . 
MJIOR : CEilRAl DE FLMMilES 
REU : NIIIAI DE ALIEIDA SOUZA 

OISIRUUICAD: OOOOOS"/l'm ."tALEAIOlUA).' 
VAM 
fEIIO 
OCOAREICIA 
ORICfll 
AUTOR 
REli 

: la. VAU C«INIML 
: DEMIS CAlftES PA!V.LEI AMII·TOXICOS 
:' OIE 
: DIE 
: DIE 
: ALARICO DAMSCEIIO DA CONCCICAD 

OISIRIIUICAO: OOOOOS91/1991 • (ALEATORIA) 
VAM 
fEITO 
OCDRREIICIA 
DRI&EM 
AUTOR 
REU 

: h. VARA CR!ftiMAL 
: TRAFICO DE IDXICOS/ARJ.l2al4, Lei 6J68/16 
: D!E 
: OH 
: OI( • 

: NARCOS DE !AlE OU TROS 

DISTRIIUICAO: 00000588/1998 • (DIRECIONADA) 
VARA : h. VARA CRIMIML· 
fEIIO : TRAFICO DE IOXICOS/ARI.l2~14 ,La i 6368/16 
OCORRfiiCIA : DTE 
ORIGEft : DIE 
AUTOR : O!E 
RfU : fAAIICISCO ANTONIO NEIIDES 

OISIRIBUICAD: 00000590/1998 • (ALEATORIA) 
VARA : 2a. YARA CRiftlliAL 
fEIIO : OEI'.!\IS CRIMES PREV. LEI AHII·lbAI-. 
OCORREHCIA : OTE 
ORIIiEM : DIE 
AUIDR : DI! 
REU : AElliDH DA SILVA CA/IPOS 

DISTRIBUICAO: OOOOOS91/1998 • I.AlEAIORIA .I 
VARA : 2a, VARA CRIMINAL 
FEITO : DIYERSOS(CRIMES OE LEI ESPECIAL.) 
OCORREIICIA : CENT RAL OE FLAiiRAHIES 
ORJ;Eft : CENTRAL DE FLAGRANIE 
AUTOR : CENTRAL OE FLAGRANTES 
REU : CARLOS ALBERTO MACIEL DOS SANTOS 

OISIRI8UICAO: 0000059l/1998 • (ALEAIOAJA) 
VARA : 21 . VARA CRmiiAL 
FEIIO : OIVERSOS(CRIMES OE LEI ESPECIAL.! 
OCORREHCIA : CENT RAL OE FCLCAGRANTES 
DmEft : CENIRAL DE FCLCAGRAII 
AUTOR : CENT RAL DE FLAGRANTES 
REU : NEREU CORDEIRO 0(1 SILVA 

OISJRIBUICAO: 00000591/1998 • (AlEAIORIA) 
VARA : 2a. VARA CRIMINAL 
fEITO : FURIO 
DCORRfiiCIA : CENTRAL DE FLA;RANTES 
ORIGEM : CEHIRAl DE flAGRANJE 
AUTOR : CENIRAl DE FLA;RANIES 
REU : BENEOIIA CORREA DE LIMAE OUIROS 

OISTRIBUICAD: OOOOOS89/1998 • (ALEAIDRIA .I 
VARA : la, VARA CRIMIIIAL . 
fEITO : FURIO 
OCORREIICIA : CEHIRAL DE FLAGRANIES 
ORIGEM : CENTRAL DE FLA;RANTE 
AUIDR : CENTRAl' OE FLAGRANTES 
REU : ALEX DE AmlDA DLIYEI RA 

DISTRI8UICAO: DOOOOS92/1998 • JALEAIORIA) 
VARA : la. VARA CR IIIINAl 
FEIIO : TRAFICO DE lDXICOS/ARl.l2a14 ,Lu 6l68/16 
OCORREIICIA : OIE 
ORIGEM : OI[ 

AUTOR : OIE 
RfU : GECNAR BALIEIRO DE ftEHE!ESE OUTROS 

OISIRIB\JICAO: 00000599/1998 • I.ALEATORIA) 
VARA : la. YARA CRlftJNAL 
FEITO : OIYERSOS(CRI"ES OE LEI ESPECIAL .! 
OCORREJICIA : C(MIRAL DE FLAQRAMIES 
oam" : CUIRAL OE fLAGRAKTE 
AUTOR : CENTRAL DE FlAiiRAHTES 
REU : JOEL DA SILYA CASIRO 

OISIR18UJCAD: 00000600/1998 • (ALfAIORIA) 
VARA 
fEl lO 
OCORREMC!A 
DRIGEJ( 
AUTOR 
REU 

: la. VARA CRlftiNAL 
: LESOES CORPORAIS DOLOSAS 
: CUIRAL DE FLAGRANIES 
: cmRAt DE FLAGRANTE 
: CENTRAL DE FLAGRANTES. 
: LUil AIIORE 0(1 SILYA SOARES 

FAKILIA, OAFAOS E SUCESSOES 

DISIRIIUICAD: 00001111/199! • (ALEATORI A) 
VARA : la. VARA DE FAIIILIA, ORFAOS E 5UCESS DES 
fEllO : CARTA PRfCATORIA 
ORI$Eft : COIIi\RCA DE CARAIIM;A 
moa CAUSA : o,oo 
Rf8UUUTE : P.J. OA C. 
tfMIIOO : l .U.C. 
~ 

·mPJML oo m1 E ~ PrML 

DISIRJIUICAO: 00000601/1'm • (DIUC10M) 
VAM 
mro 
OR!Qfft 
MIIOl 
lEU 
AO'IOiiADO 

: VAliA 00 TlliUIML 00 ~UI! 
: CARlA PRECATOIIA 
: COIIUCA DE ~·TAREN
: IUSIICA PUil!CA 
: AOENRILIOR COiiiEIRO OE IIOMESE OUIROS 

llflO 

n Y 
Z OISIRIIUIOOR ) 

Tumuo Recunol dos Juizados Espedols 

<4•PUBUÇACÁO DF. ACÓRDÃOS 

RECIJRSO CIVEL 

~ 

on,-: JUIZADO ESPECIAL ciVEL E CRININAL DA CAPITAL 
Recornate : TER.EZINHA DE OUVEIRA DIAS 
Advo1d.a: Or. ND..TON CASTnJ:IO DIAS 
Reunid.a: MARIA B.ENFDrrA ),(QNTF'JR.O DE OUVHRA 
.t..-opóo: Or. l:.V'l K. lSUZA(iJ..U 
Rt-lator: JUIZ JúÀú LAGES 

Pâg.50 

~' CML E PROCESSUAl. CIVIl. • .AJIZADO 
ESPECIAL • RECL.AMAÇAO INICIAL NAO PROVADA AO F1NAI. • 
?ENAIJDADE - COlETA DE PROVAS EM AUDià«:IA • 
APLICAÇÃO DO DIREITO CALCADA NA LIVRE APRECIAçAO DAS 
PROVAS • BOM SENSO E SENSIBILIDADE DO MAGISTRADO. I • 
Compete a parte provar o alegado M reelamaç:lo iieial. sob pena de 
cliio ser acolhido o pl9o. 11 • A aplicação do direio noS JuiQdos 
Especiais fundamentam-se na livre apreciaç~o das provas, no bom 
;enso e na sensibilídade de cada Juiz, os quai-s adotaria a declslo 
que reputarem mais justa e equanij-ne ao çaso que lhes slo 
oprcoeO:ados a ju'.gamor.to (art. 6" da lei ri' 9.099195), ~mo 
~o!hendo pe~so;.lmcmtc il pro\'-; rH1 audiência de instnJç,o. 111 • 
Recurso conhecido e impro\~do. 

ACÓP.DlO: • v i :ao::, re1 3Udos c discvtidos os prt:enlu .wto,_ ~:. 
COIL"'D.\ n'R-'lA RECl!RSi\L DOS JtliZ.i\DOS J:.SI'!Cii\IS DO 
E.ST Ano DO A.\ IAP Á c?Meccv t negou provimmto 10 n ttno, l 
ttMnímiMrle, nm:: ff1'TI'IM kl vnto rmferidn peln iht!ltn Rcfllllnr, rp.tt IMÇIWin 
oor ucrito e por tlc IUtinMo. foi junrado aos IIUtol"'. 
· ~wricipsrwn do jul~o 01 Ex«ltftfttimol 'Sc1lhons JW.z:u 
ALIÚOE LO BO (Pruideol:e), JOÃO LAGES (ReiiiOC') c RUI 
GUILHERME (Vogal). 

---------:----·--·-·--
Juizado l!spedal C<ntral Clvele Crlmln..J 

TUR.'\lA RfiCURSAL 
· PAUTA DE JULGAMENTOS 

De ordem do E.Xc.eleruiss:ima Sc::lwrc. Ju".11l 
ALAÍDE LOBO, PreSidente da Colenda Twma Recunal. t\.ço 
ciente a todos os interessados e aos que virem o pre~eote l·Dfr ~. 
ou dele conhecimento tiverem, que no dia 2S (vinte e d t:e<:) cie 
marÇo do ano em' curso. (quarta·feim). às 19:00 horu. 011 t;r.t 

scssilo subsequente. na sede do FÓRUM DES~AROP.DOR 
LEAL DE ;..!JRA. realizar-se-à a 36' Se&sllo Ordu!l.ri• p=: 
j~ento do! ~eguinlt! processO!; 

. !tE CURSO CRIMINAL 

~ 

Orlgeol:·: 

Recorrente: · 
Recorrido: 
Adv02ada: 

Reilltor: 

JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CívEL E 
CRIMINAL DA CAPITAL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
LUiS ANTONIÕ DA SILVA 
Dr. BENEMAR BENEDITO DOS SANTOS 
(OIIB/AP N' 189 - D.P.) 
JUIZ RUI GUILHERME 

RECURSO C IVEL 

Orlgew: 

Recorrente: 
Advogada: 

Recorrido: 
Advogada: 

RtJatnr: 

O rlgcw: 

Recurn:ulc: 
Advoeada: 
W.ecorr1do: 
AdvO&ado: 
Relalor: 

I 
JUIZADO ESPECIAL CENTRAL c!VEL DA 
CAPITAL 
FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO 
IJr" NANlRAJANUÁIUA SU.VAIJE :SOUZA 
(OIIB/AP N' 470 -B) 
EDMUNDO DA COSTA 
Dr" .MARIA DE FÁTIMA MA TIAS TAVARES. 
(OIIB/AP N' 093- D.P.) 
nn7. Rtn mm.HF.RMF. 

JUIZADO ESPECIAL CENTRAL cfVEL DA 
CAPITAL 
ALBA LÚCIA COLARES CALDAS 
Dr". LUCIANA MELO (0/ill/i'J' N' 371) 
KOual V AL LlMA l.>OS S AN'l'OS 
Dr. VJcmm;CRUZ(O/ill/i'J' N'47S) 
JUIZ RUI GUILHERME 

RMBARGO DE DECLt\RACÁO 

N' 4.967/96 
Origem: 

Re-corrente: 
AdVO,i!ldo: 

JUIZADO ESPECIAL CENTRAL clvEL DA 
CAPITAl. 

WALBERLUIZ DE SOUZA DIAS 
Dr. RICARDO SANTOSIO/ill/i'J' N' ~2~ - A) 



Maca , 23.03.98 

Rccontda: 

Relator: 

ALBA N1ZE COLARES c' RUI SI:BASTIÀO 
MORAES 

Dll WASOHINTON CALDIIS(OAJYAP N" 
289) 
JUIZ EDUARDO OON'JlU;JtAS 

Varas e Secretarias do Interior 

COMA"CA o• SANTANA 
JUIZO DA 1• VARA C/VEL 

Au• C"u41e L.d•l• .. ,.t•lro, .,,. VIl• Am•nltu-S•nt•n•·AP 

BD'&DDtW'J'Z Da III'TIIUÇIO 
(Expediente de intimação do cfill 20 de março de 1998. 
para c16ncia <105 advogados 

PROC. N•1.507J95. • AUMl!NTOS ·Autor: CJ.B.R., replpor 
M.S.P .B. (Allv.: SONIA SOLANCI t.IARTINS MACIM.). Rtu: 
J.R.F., DESPACHO. " .. .Dipaexequmto aobre apropoota. .. " 

PROC. N' 3.422/98- . B USCA E APREENSÃO - Autor. 
BANCO VOI.KSWAGEN S A.. (AdY.: JOÃO AMÉRICO NUNES 
DINIZ) _!Y: IWMUNOA DE AZEVEDO FERNANDES. 
DESPACHO: "A• - ... • 

PROC. N' 2.056196 - MONITÓRIA . Autor: M!ZA.EL 

PEREIRA SANTANA (AdY.: ANTONIO CABRAL DE 
CASTRO). Réu: lNDEPENDENTI: ESPOR'ffi CLUBE. 
DE$PAOJO: "AD exoquenlt para ínformar o oalclo e os númeroo <ta. 
coma comnua de 0.. 41 ... • 

PROC. N' 3.104/97, . INDENIZACÃO - Autor: JACW 

NASCIMENTO GUERREIRO CARVALHO. (Adv.: dCERO 
BORGES BORDALO). &!!_: LOJAS DOMESTILAR. 
DESPACHO: "Á autora para replica. . ." 

PROC. N' 082/91 .. Oll!o!udo ele Sociedade ele Fato de 
Panw.a ele Bau - Autt;n· N.M.S. (Adv.: NILDO LEITE) Rtu 
RJ D. (Adv.: OSVALDO DE SOUZA CAMPOS) DESPACHO: 

"MIIItl/-~• a JH1'IG r.bn a Mlloj:b kjlr.. IS7 úo ---· • 

PROC. N' 2.967/97 • EKECUCÃO DE ALIMENTOS-~ 
G.M.P A., replpor M.D S P, (Ad•.: MAR.IÁNCILA MARINHO e 
BKRNA.DITH SANTOS). Rtu: R.C.M.G. DESPACHO: " .. .3 -
Quauo aoo poprna110a -.-lo~, dever6 a requmnto propor a açlo 
extcuiJVL .. • 

PROC. N' 3.001197- COBRANÇA- Autor. ROSEMEYRE 
PAUI..A CAMPOS (Adv.: ctCERO BORGES BORDAL). Riu. 
FR.EDSON ARAÚJO DOS SANTOS AUDIÊNCIA: "02 DE 
ABRIL DI! 1.998. ÁS 09 00 IIORAS" 

PROC. N' 2.842/97 • :CXXCUCAO • Autor: JOAO GONÇALVES 

GOUVEIA. (Ad•.: NILDO Lli!ITI!) &J!. SILMA AURJ DA C. 
ARAÚJO. DESPACHO; "I · Proce<J.oe o regi&lro da penhora oobre a 
hnha telofl'>nica. 2- DI80ffl • parto~ oobro 8 avaliaçlo ... " 

PROC, N' 2.987/97: • IMPUCN,4CÀO AO VALQR DA 
CAUSA-~: OSVA1DO NAP.QUES ClAI.&IO. (Adv.: NARSON Dll: 
s,r--CALII:NO). Ata· E .L C., e olllroO rq>lpor NAZARÉ LEITE DA 
CRUZ. (Adv.: JOSt HlLMO IIAAS). SKNTENCA: •. 111o poolO e 
l<rulo em VUla o que ITI8II doo auto1 conaam. JULGO 
IMPROCI!DENTE A IMPUONAÇAO, damnuulrulo a 1!xaç1o elo valor 
da CIIIIO 1101 moldei da uuaa1. R.S 20 000.00 (Wlle llllltea~~1 conooomtt 
• pn«J>ÇIIea do 11t 258 do CPC. a- pelo IJ!I!l<lgJI.IW'Je. Daxo de 
fixa- """"'*">o advOCIIIcioo por m.ender deacabida a condenaçlo. 
líhonclo-me a comn1o Juasprudmool da li1IIODI. PUBUQlJE.SE. 
REOIS!'R&SE. INTIMEM-56. ~o"*""'> em j-J!plo, ao conlador 
,.. o álculo dao ~ ~ -.. 03 de março de 
J 998 • 

PROC. N' 3.186/97. - INDINIZ.ACÃO · Autor: MARIA 
APARECIDA SOARES DE MELO (Allv.: LUIZ MÁRJO ARAÚJO 
LIMA). Rtu: M.C.S • FLEXA. AUDLlNCIA: " 12 DE AGOSTO DE 
I 998. 6o 10:00 hOIW" 
Dip • reque=te • 

PROC. N' }.199/95, • EnCUCÃO • Aator: BANCO DO 
BRASU. S.A (AdY.: SULAMlR PA.LMJ!IRA MONAliSA DE 
A.LMJ!IDA). Rtu: 11ERMAN SALES DA CRUZ. J'INAUDA.DK 
INTIMAÇÃO PARA OS DIAS DESIGNADOS PARA O LEILÃO A 
SEGUIR DISCRIMINADO OBJBTO DO I.EILÀO; 01 (um) 
autoauWd, m1ra VOLKBWAGitN~ moddo CIB 1000.1, auo 93, 
placa DA 60JS. cbsJb N' 9BWL.ZZJlZPPIJJ74, cor nrmdlla, i 
~~ anbdo em RS ll.OOO,OO (dOK 011 reais). DATA. HOR.A B 
LOCAL. Dia'2~ de abrJ de Jl?!l&. As 10:1~ 1!. em (I') primeiro leillo, 
no ilrio do Fllnlm de SIDIIal, alio l Ru Cllladlo Lllldo Moaldro, 
llll', m•• c- • Raa B-OI - VIl AmiiOIIIS. NOTA 1 - Se o 
bem nlo olançw llllço .,... ou - • l\'lluoçlo, aeri IWmDIIado 
por quem ll1lia der 1111 (:Z, aocun<1o loillo a aer Jaimdo 110 dia I S de 
111lo tk l?lll. ts 10;15 11om. 110 ,_, local. Cllbe ao m<DIJúlú 
~. comioolo lepl do leiloeiro. 

PROC. N' 1.569195 • IXJÇUCAO - Alltor. EDVALDO 
RODRJGUES BEN1AMIM (AdY.: CARLOs TORRES). &I;_(AdY.: 
MARCKLO nRUIRA LIAL) nNAUDADI: IN'I1MAÇÀO 
PARA OS DIAS DESIGNADOS PARA O Uü!.ÀO A SEGUIR 
DISCRIMINADO· 0BJ1IT0 DO LEILÃO a) OI ( .. ) - aorca, 
FIAT, 1tpo rJORINO, 1110 9J, COI' n:rmella, ~ •' 
9BDI-I'tl101~ J*ca CA ~IN, a-do •• RS 7.000,00 
(sete .. rull); DATA. HORA E LOCAL: Dlll:4 de abct de 1991. is 
ll:~s-. em Cl'l1l<UIIOUO looillo, 110 IIIIo elo r·-um de s-._1110 • 

DIÁRIO OFICIAL 

PR~ N' 2.121/96: -IXIÇUtlO • Allor. MILTON TIAOO 
ARA JO 0B SOUZA. (MY.: WABIIDICTON CALDAB). IUoo; 
RAIMUNDO MARINHO DE CASTRTO. II!'!TINCA; "_JIIo pooiO e 
l<:lldo - ,.. o que maio doi - COIIIIa, JULOO l!lCTOO'O o 
-· aan .iuJ1moDo do má:ilo. na forma do .niF 7fl7. lncioo m 
do CPC. Fil:a ~ a ponllara raaida aotn .. belll deecD.oa 
6o O.. 18. a- pilo uoquerú .. P.R.I. Apelo o trlaailo <mjulpdo, ao 
contador,.. o dlculo clao cloof-~ - 16 elo março 
elo 1.998 ... " 

PROC. N•l.485/95 -IXICUCÁO- Amri LUIZ RIBEIRO DA 
SU.VA. (AdY.: PAULO StRCIO BACI HIRMD). IUII: JACOB 
PAUIIITA MARTINS. SINTJ!NCA: " .. .11110 poolO e IlUdo em WD o 
que moia doa 0111.. conota. JULOO EXTINTO o .,-. oom 
julpnento do m6dto, na forma do artigo 267, IN:ioo 111 do CPC. Fica 
deacOIIJIÍtnfda a penh0111 RCI!da aobro oo bcn.a cleoailoo io fiL 14. 
cu.. pelo oxequenle .. P .R.!. Apelo o IJtolilo em julgado. ao contador 
para o dlculo dao deopeloe pcoc..uoia. Sanla!a. 16 de março de 
1.998 ... " 

PROC. N' 3.114/97. · DECLARATÓRIA · Aator: MANOEL 
VIDEIRA DO NASCIMI!NTO (Allv.: WU..TON ACUIN!LO 
VIIIRA). DISPACHO: "ADoutorparaariplica. .. " . 

PROC. N' 523/93,. COBRANÇA· Aator: MARIA El.l SU.VA 
OOSTA- Ml! (AdY.: CAL&B MIDIIROS). Rtu: MUNJciPIO DE 
SANTANA DISPACBQ- "Mlmif- a requam.o IIOOn I 

deoilllnda do f dto, a!Oor do 11t. 7fl7. Vlll e § 4" do CPC ... • 

PROC. N' 3 .307/97,- RIVISÃO DI: AUMJ!NTOS - Aator: 
ILS.N (Aclv.: LUCI MIIRI SILVA DO NASCIMINTO 
MIRANDA). Rtu: J.O.O.C.N., replpor F.O.C .. (Adv.: MARIA DO 
SOCORRO COSTA COR.IUA). AUDrlNCIA. 12 DE AGOSTO DE 
1.998 ÁS 12;00 HORAS" 

PROC. N' 1.226/95- · DluG!!d!o de Soded.ade de ll'ato ele 
Partlba dt Beu - t.l.l2!;. M.S.P .8. (Allv.: VIRA Di JESUS 
PINHltiRO), Rtu: J .R.F. (Aclv.: CICIRO BORCES BORDALO 
JUNIOR). DECISÃO: " ... O... fonna, atenta ao pedido da requerenú, 
delennino lOja ela imedia.amento Imitida na poae elo imóvel em 
qllllldo, no que 1111&0 a 50% dolo, que jt ~ filiCIIIIlento dividido nOOia 
proporçlo. Expeça-ao o compe1<n10 mandado l'ro<echHe o Sr. Oficial 
de Julbça. imediumento. a avaliaçlo elo bem penhorado *' O.. 292 doo 
aut.o1, confanne o d«ennnnado 6o O.. 309 doi au101. lnlimem-oe. 
Cllmjn-oe CWnpridao toia chJi&enciao, mamem .. au101 em 
conclualo. ~· S.U.O..I9demarçode 1.998 ... " 

PROC. N' 3.1407. - INDENIZACÃO - Aator: JOSI\ 
RAIMUNDO DAMIÃO BATISTA (Adv.: ÓCEROBORGES 
BORDA.LO JUNIOR). Rtu; NIVON PONTES COELHO. (Adv.: 
MAURO JOÃO DA SILVA MACEDO). AUDiiNCIA: 
'JJ/AOOSTQ/1998 ÁS 1030 IIORAS" 

O preoente expedlente S<Iá publicado na 
forma da lo e afixado no lugar de costume e publicado na forma. 
Dado e Passado nesta C1dade e Comarca de Santana, Estado do 
Amapá, aos mte cbas do mês março do ano de mil novecentos e 
noventa e Oito Eu, (Waldez Pacheco da Costa) Técnico Judiciário, 
o chgltci Eu, (AOAMO DA CONCEIÇÃO). Chefe de 
Secretana da I' V Clv Faunda PúbOO., subscrevo e 
assmo por det .Jú Direito. 

COMARCA DE SANTANA 
JUizo DA 1° VARA clvEL E DA FAZENDA PÚBLICA 

-~Uic#o~ ........... -I/UI1. -
"*2S.OOO • Tof. {NIIP2tf·f:IIN-Fu- (OH) Zlf • U22 

EDITAL DE LEILÃO 

EXEQUENTE: IIANCODOtR.WLU 

EXECUfADO(A): HERMAN SALES DA CRUZ 
ORJGEM a•1.199195 

OBJ1ITO DO LEILÀO· OI (aa) oatom6•d, marca VOLKSWACEN, 
moddo CLS lOOOJ, uo 93, J*ca DA 60JS. cllusb N' 
9BWZ2.ZJ1ZPPIJJ74, cor •eradlla, i &:uolaa. anlado em RS 
12.000,00 (dOJe .. reall). 

DATA, IIORAELOCAL. 01&24 de ab~ de 1991. hl0:15 b, em (I') 
primeiro lállo. no ilrio do Fórum de Sallana. 1110 à Rua Oludlo 
LOdo Montdto. !la'. esalllla Co• a Rua B-OI - VI! AmaJoau. 

NOTA: 
I · Se o bem nAo ai~ llllço .gual ou IIIJ'OI10l' à avaliaçlo. oen1 
ammabdo por quem maa der em (:1.") aegundo lállo a aer reahmclo no 
cha 15 do mllo de 1991. h 10:15 bon!. no moamo locol. Cabe ao 
OITmllllanlo pop< a """"- le8al do leilooiro. 

EDITAL DE LE(LÀO 

EXECUfADO(A): FRANCISCO Fl!RR.EIRA CRUZ 
ORIGEM. a•l.4lS/97 

Pây.&1 

C8IJri'O DO U!ILAo: a) • <•l ...... • ~ • ............ ....... ... ~-
""*); r.) •-..... _... CRYRJ li,-D,- ..... 
JIIICII 1111ta, ....... • -~--- ..-); c) la (M) 
,._.,-~ ....... -,.., .. c--
Nâ). ,_.....- ....... ._ ...... • RS 011,00 
('l_ .. e__.....,.); 
DATA.HCllllAELOCAL: DiaU**'*IM ltU:l5 11. - (1') 
priaooiro lollo. 100 liDo do F6na • a.-. IÍIO • - Ql
Ltstp M!wt*t, no. C CW a IM HJ - l'll e 

NOTA: 
I • Se o bem alo *-çlr 1-.ço ipal 001 lllpO<icr à ~Miiaçao, oenl .......-por....,.-•-(2") aeplldo leillo a aer realiado no 
dia 15 tle .. cle!M ltl!jl5 ........ DO- local. c.bo !O 

- ................. dollüomo. 

COIIARCA DE SANTAHA 
JWo DA 1° VARA dvEL E DA FAZENDA POBUCA 

EPITAL DE LEILÁQ 

EXEClJTADO(A): lOS~ OOMES DE ALMEIDA 
ORJGEM: a• 1.569195 

OBJ1ITO DO Uü!.ÀO: a) OI (u•) - - nAT, ""' 
riORINO, aoo 93, cor n ....... cMuk a• 9BDI-I'tl101~ 
placa CA ~1116, anbdo.., RS 7.000,00 (-.. reais); 

DATA, HORA B LOCAL: Dia 14 tk !bctl ele 19!!. u 11:4511. em ( ) 
primeiro looillo, no 6ldo do Fórum de s..n., 1110 a Rll! Clai!Oio 
Lllldo M011!dro, t/D'. esq .. c-! Ru 8-01 -VI!"--

NOTA: 

I • Se O bem nAo alançor llllço igual ou IUpe<ÍOr l IMiliaçlo, .rrt 
IIITOIIIáldo por quem moia der em (:1.") aegnnc1o leillo 8 aer reali28do IY' 

dia 15 de mllo ele I 991. h !I :~5 !lo!'!!, no meomo local. cabo ac 
- .... •comiodole8al elo loilooiro. 

San 

COMARCA DE ANA 
JUIZo DA 1° VARA cfvEL E DA FAZENDA PÚBLICA 

"""CUudloúldo ..................... ~~ao 8-#1- \IJii..._.._ 
-~-,..,...(tH,I2tf-f:.W 

EDITAL DE INTIMACÂO 

IN'ffiRDITANDO(A): MOIStiS coRRf.A DA SILVA 

CURAOOR(A): MARIA RUlH GOMES ALMEIDA 

PROCESSO C(VEL: n• 2.550/97 
AÇÃO: INTERDIÇÃO DE PESSOA 

CAUSAS DA IN'ffiRDIÇÀO E LIMril!S DA CUR.A'ffiLA. 
O(a) interd!tando(a) ~ (l0118dol{a) de pato1cg1a cromossôrmca, 
retardo gravo do desenvohimenlo psicolinguístico e nunca foi 
submetido a tmtamento educabvo reabilrtabvo; IJansemOCIOOI em 
sindrome de down, codificada sob o CID a• F.73-X; RS 47.0; F 
93.1; QUE '~~·' ,que o(a) toma mcapaz de c:xen:er pessoalmenle 
todo e qualquer alo da VIda all11, ficando o (a) c:urado<(a). Marta 
Rllllt c-. A.laodda, nomeado(a) para reger todos os 8lo6 da 
wJa civil • ele( a) inerente. 

San:U_de março de 1998. 

·~,. ... ~*fn. 
Juizados Elpeciais Cín:i1 e Crimina;• da Comarca de 

Tattaruaalúnho 

EDITAL DE fRACA 

RE.CI.NMCA<> clya N' 0721116 

O 0...... MARC\.:; 
vooaus GOuvlA QUINTAS. ~at ~~ott ~ 
onico r.: .. • v .. o .. c:a • ea.--;. .:.. 
T~.aron..delts.ttt... 

F A2 SABER, a todos quantos o Jn~ • 
EDITAL vu-em ou dele notlc!as tiverem, que no dia !L_u• 
lriiJio ik1998, ds 12:00 ioru, no Forum da Coma.'ta " 
Tartarugalzmho, Sito à Rua Nossa Senhora do Pcpé , 
Socorro, sJn•, Tartatugalzmho-AP, será levado ao pub; ~ 
pregio dt. vmda e ~. a Q'-' o[.._. o JIIQlor 

lance, o bem pmhorado nos sutos do ptocessó da ~ de 
R.eclamaçllo Clvel (Exec:uçiO) rf 071196, em trinule neste 
lWDdo, onde sio partes Exequente MaDMt E.U. J~ ele 
Anqjo e Excattldo: A*-lr llllrllosa .. Slllltoc, a &q!llll' 

<bscrunm.ado. Ol (llllla) C1A- ....... 4o >llert:l com 
Wlbu bn•Wt, - IIIYillieJ--...., -do- 11111 Jallo 



I 
I 

Macapá, 23.03.98 

.. ~ ........ 06 (1111)- de...,.__ JICII" 94 
' ( .. ) .... de llrJara.- mOdldu de...._, -.lo qlie 
· .. e ref«<jo lm6vei .16 ._ baslaate ÚllllpO de 1110, vldo e; 
. a"l'llllaclo - R$ 800,00 (OITOCENTOS. REAIS). Ficando ' 
intimado da data desi8rl8da atiav<!s deste edital o Executado ' 

;;ii~i(ii 
alcançar· o . lance igual · ou superior · à· ..• rtâitéia . da 
avaliação, será realizado um segundo leilllo no dia 25 de 
mai6 de 1998, ds 12:00 ls6ms, no mesmo local, onde a 
alienação será se fará pelo maior lance, desde que não se 
ofereça preço vil. E para que chegue ao conhecimento dos 
interéssados, e passado o presente EDITAL, que será ! 
afixado no lugar de costume. 

~~~~~~1~ 

Prõcur~doria Gerãl dé Justiça 

DIÁRIO OFICIAL . 

PORTARIA N" 089198 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe·· são conferidas pelos incisos 11 e III da · 
Portaria n• 098/PGJ, de 22 de janeiro de 1996. 

RESOLVE: 

Designar o Dr. PAULO CELSO RAMOS DOS 
SANTOS, Promotor de Justiça Substituto para, no período 
de 13 a 19/04/98, participar da 18' Jornada do Juizado 
Itinerante Fluvial, no distrito de Bailique. 

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

Macapá-AP, 17 de março de 1998. 

~~~S:~~VES 
~~~r~egedor-Geral 

PORTA RIA N" 090198 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das I 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso lii da Portaria 

11 

n• 098/P:~:~:::~ janeiro de 1996 

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

Portaria n°179, de 20 de março de 1998. 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçõ~ legais, e tendo em vista o 
disposto nos artigos r. inciso 11 e 58, inciso L letra "f' da Lei 
Complementar n' 0009, de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

OFICIALIZAR a suspensão das férias concedidas ao servidor 
GILVAN BARROSO PEREIRA, Digil.lidor do Quadro de Pessoal do' 
Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Amapá, 
concedidas através da Portaria n' 647/97-GAB/PGJ, de 12 de dezembro 
de 1997 , para serem usufruídas postcrionucnte. 

Publique-se. Dê-se ciC.ncia e cumpro-se. 

Macapá-AP, 20 d~l998. 

~1.'-"- r.l' 
RAIMUND cLÀRA BANHA PICANço 

! Procuradora-Gero/ de lu.!Iiça 

i 
Portaria n• 180, de 20 de março de 1998. 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais c nos 
tennos do artigo 58, inciso I. letra "o" da Lei Complementar n' 
0009, de 28 de dezembro de 1994 c artigos 143 c 145 da Lei n' 
0066/93, tendo em vista o apurado no Processo n• 3001401/97. 

RESOLVE: 

APLICAR a pena de suspensão por 15 (quinze) dias ao 
servidor JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, 
Auxiliar Administrativo do Quadro de Pessoal dos Serviços 
Auxiliares do Mi'listério Público do Estado do Amapá, malricula 
n' 50.098. 

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

Macapá-AP, 20 dQ de I 998. 

RAIMUNDA ~~~~~cÍço 
Procuradora-Geral de Jf!Sliça 

CORREGEDORIA GERAL 

PORTARIA N• 088198 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 11 da Portaria n• 
098/PGJ, de 22 de janeiro de 1995. 

RESOLVE: 

Conceder férias ao Dr. IACI PELAES DOS REIS, 
Promotor de Justiça Substituto, referentes ao I" período 
aquisitivo do ano de 1997, a serem gozadas de 18/05 a 
iG/06/98. 

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

Macapá·AP, 17 de março de 1998. 

~~vo +-r~ 
~O AUGUSTO ALVES 

:-Corregedor-Geral 

Substituir a Ora. MARICÉUA CAMPELO DA 
SILVA, Promotora de Justiça de 3' entráncia, titular da 
Promotoria de Justiça com atribuições junto à I' Vara de 
Família Órfãos e Sucessões da Capital, pela Ora. 
ALESSANDRA MORO DE CARVALHO, Promotora de 
Justiça Substituta, no plantão dos Promotores de Justiça 
contido na Portaria n• 071/98-CGMP c seu anexo I, no 
período de 27/03 a 02/04/98. 

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

Macapá-.AJ', .17 de março de 1998. 

):n-;,.,~" r'<.UJ 
R CIO AUGUSTO ALVES 

Corregedor-Geral 

' ' I 
PORTARIA NQ 091/98 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 11 da Portaria n• 
098/PGJ, de 22 de janeiro de I 996, 

RESOLVE: 

Autorizar o afa!tamcnto do Or. JORGE I.,UÍS 
CANEZIN, Promotor de Justiça Ú 3' cntráncia, titular · da j· 
Promotoria de Justiça com atribuições junto à I' Vara ~ivel · 
da Comarca da Capital, no período de O I a 06/04/98, a titulo i 
de compensação pelo plantão trabalhado aos sábados, ' 
domingos e feriados, conforme Portaria n• 489/PGJ, de 
28/08/97. 

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

Macapá-AP, !7. de inarço de 1998 . 

(~:~~~{ó'~LVES 
Corregedor-Gera/ 

PORTARIA~ 092198 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 111 da Portaria 
n• 0981PGJ , de 22 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Designar o Dr. MIGUEL ANGEL MONTIEL 
FERREIRA, Promotor de Justiça Substituto para, no 
período de O I a 06/04/98, responder pela Promotoria de 
Justiça com atribuições juntó á i• Vara Cível da Capital, em 
razão da - licença concedida ao titular, confom1e 
Portaria n• 091/98-CGMP, de 17/03/98, sem prejuizo de sua 
designação anterior. 

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

Macapá·AP, 17 de março de 1998. 

~vciluej 
( MARClO AUGUSTO ALVES 
'-...___Sorregedor-Geral 
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PORTARIA~ 093/98 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe sãÓ conferidas pelo inciso 11 da Portaria n• 
0981PGJ, de 22 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Autorizar o afastamento do Dr. LUIZ MARCOS DA 
SI LV A, Promotor de Justiça de 2' entrância, titular da 
Promotoria de Justiça com atribuições junto à I' Vara. 
Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Santana, nos dias 
17, 20, 21, 22, 23 e 24/04/98, a título de compensação pelo 
plantão trabalhado aos sábados, domingos e · feriados, 
conforme Portaria n• 489/PGJ, de 28/08/97. 

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

Macapá-AP, 17 de' março de 1998. 

·'dAtA "b #eu.~ .... 
MÁRCIO' AUGUSTO ALVES 

Ç{JrrégedorcGeral 

PÓR:i ÂRÍÁi J\l~·o94198 

O CORREGÉÔÔRcGERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBl iCO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribui~s que lhe são conferidas pelo inciso 11 da Portaria n• 
0981PGJ, de 22 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Autorizar o afastamento do Dr. LUIZ MARCOS DA 
SILVA, Promotor de JustiÇa de 2' entrância, titular da 
Promotoria de Justiça com atribuições junto à I' Vara 
Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Santana, no 
período de 23 a 25/04/98, a fim de participar do VIII 
SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO PENAL E 
PROCESSO PENAL, na cidade de Belo Horizonte·MG, sem 
ônus para a Instituição .. 

Dê-se ciência. Registre-se. Publiqu·c-se c cumpra-se. 

Macapá·AP, 17 de milrço de 1998. 

~r? 777'r~~·~ f,ft..wJ 

( MÁRCià AUGUSTO ALVES 
"----- Corregedor.-üeral 

~ ---.~ ·--. .. ~ ....... --- ..... ' 

PORTARIÁ N~ O!ÍS/9à 

O CORREGEDÕR-GERAL DÓ MINISTÉRIO 
PÚB-i:lcd DÓ · ÉSTÍIDO' DO AMÀM, no u~o das 
atribu'ições que lhe são. conferidas 'pelo inciso H! da Por:aria 
n• 09BlPGJ, de 22 de janeiio·dC'1996, 

REsoLvE: · 

Desig;;ar o o r: . ROBERTO DA SiLVA 
ALVARES; Promotor de Justiça Substituto para, ll·J pcri<:x!0 

. de .l7 a: Z5/04/~8. ' résponder pela Proinotoria.d'c Jusfiç.? cem 
airibuições junto:á- , •. Vara Criminal c Tribim'al tio lún •la 
Comarc.-.···dc sariiana, _em rÍu.ão da licença conccdid<>. :1c 

titular, oonforine Portarias_ n• 093/98 c 094/98-CGMP. 

. Dê-se ciênCia. Registre-se. P·ubl ique-se e cumpra-se. 

Macapá-AP, 17 de março de 1998. 

2'"'-'<.A< ~la., 

MÁRCIO AUGUSTO ALVES 
Corregedor-Geral 

P~efeitura Municipal ' 
úb~ 

· GABINETE DO PREFEITO 

O l'refeitD ~ de Ftao.üla-AP, ttma píbjk:o 
q..e requereu a Seae1aia de Estado do Meto Antllente, Oêncl<l e 
Temologia, a l lc:ença prévia paa oonstru;ão e 1\roc:lonanentD do 
Matadolro MmlclJal, e não fui detemilado estudo de IJl'!)ai:ID 
arrbiental 

Praa.üJa - /IJ>; 17 de ma-ço de 1998. 

~ 
l'refeitD ~de f'rmát)a 


	

