
,João Alberto Rodrigues Capiberibe 
Governador 

Maria Dalva de Souza Figueiredo 
Vice-Governadora 

I 

Macapá-Amapá 
16 de Janeiro de 2001 
Terça-Feira 
Circulação: 16.01.2001 ás 17:30h 

N° 2462 

Estado do Amapá 

PODER EXECUTIVO 
MENSAGENS 

MENSAGEM N" 0001 /GEA 

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N" 0017/00·AL 

Senhor Presidente: 

Tt:nho a devada honra de diligir-rne a Vossa Excelt:ncia e 

demais Deputados que integram essa Casa Legislativa para comunicar 

que, na fmma do disposto no § 1", do art. 107, da Constituição do 

Estado do Amapá, vetei totalmente o Projeto de Lei n° 0017/00/-AL. 

de Iniciativa parlamentar. que declara de utilidade pública - Uons 

Clubf' - Marco Zero cto Equador. por se apresentar, nas eireunst.ãneias 

como abaixo explicadas, contrário ao interesse público. 

RAZÕES DO VETO: 

O Projeto de Lei , ora vetado, me foi encruntnhado. na 

fonna da Constlluiçào vigenlt:, para sancionar ou vetar, atos que, 

ambos, precisam estar animados em convicção. inclusive, como no 

caso presente, sobre dados de falo. 

Enlào é que, quando' se lraLa, como agora, do 

reçonheclmcnlo de utilidade pública de uma entidade, Indispensável se 

faz. no plano fático. que eu tenha acesso ã documentação necessária 

para vertflcar se a entidade candidata ao reconhecimento preenche as 

condições previstas na Lei Estadual n• 0027/92. 

Essa documentação não veto com o Projeto de Lei, o que 

me coloca num Impasse lntr::nsponível. nesta oportunidade, em , ~c 

do exposto abaixo. 

Vale ressaltar a essa Ilustre Casa de Leis que, nas 

ocasiões anteriores, como nesla, a sollcltação de encamtnnamento a 

este Executivo da documentação, para análise. não traz o menor 

resquiclo de desconfiança nem, tampouco. há nela qualquer Intuito de 

superposição de poderes. 

Trata-se. iSto sim. e sempre, do t::mpenho em estimular a 

intcr-colaboraçào dt' ExecuUvo c Legislativo, no exame dos documentos 

em cotejo com o texto lt:gal. 

Como ambos os Poderes dispõem de seus serviços 

jurídicos, mollvou-me a ideía, ante::. como agora, de acioná-los. 

harn1onil'tuueule, em uma vctilicação conjunta, para uma apreciação 

mais eomplclu: wna t-·odcndo detectar aspectos que acaso a outra não 

lenha percebido, com o que o Estado só tem a lucrar. 

Assim sendo, na aprcciaçã,o como pedida, a postura do 

Executivo Leria de se limitar ao exame restrito do Projeto, sem a 

po~sibllidade de ernentlas nem sugestões por raLLa de manuseio dos 

in»ln.mumlos probatórios. Vejo-me, po;tanlo. na contingência de. por 

1t'\lta de clemt::nlos fáticos de convicção, compelido a velar o projeto 

mencionado. face à lacuna. entendendo, neste momento, ser con~rd.rio 

ao interesse público, até posterior comprovação. 

Por essas razões, veto totalmente o Projeto de Lei 

mencionado. para o qual peço a acolhida de Vossa Excelência e demais 

Deputados que honram essa Assembléia Legislativa do Estado. 

Palácio do Setentrlão, 16 de janeiro de 2001 

MENSAGEM N" 0002/GEA 

~'---~ 
O RODRIGUEs CAPIBERIBE 
Gover 

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N° 0020/00-AL 

Senhor Presidente: 

Tenho a devada honra de dirigir-me a Vossa Exceléncia e 

demais Or-putartos que lntegram essa Casa Legislativa para comunicar 

que', na forma do disposto no § 1•, do art. 107. da Constituição do 

Estado do Amapá, vetei totalmente o ProJeto de Lei n° 0020/00-AL. de 

Iniciativa parlamentar, que reprtstlna a Lei 0445/99, referente a 
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subsidio mensal do Poder Judtclárfo, por lnconst!tuclonalldade e 

contr.:uleclade ao interesse público. 

R~ZÕES 00 VETO: 

Vejo como Impossível de se lncorpornr ao universo 

jurídico local, o conteúdo do Projeto de Lei. de que trata o presente veto. 

E as razOes são basicamente as mesmas que constaram de meus vetos 
anlcrtores ante ü matêna. 

Tr:ua-sc de malélia e de verba cuja competência quanto 

aQ dcslhro. pertence. de fato, ao Pode~ Judiciário. A lei que se quer 

rcpr lsllnar pretende rualcrlalizar o que dispOs a Emenda Constitucional 

n• 19. ele 04 de junho de 1998, que estabeleceu o percentual rela tivo 

aos ~ul>:.idlos mensais dos desembargadores, tendo em oonta 

especialmente as a !tcraçOcs feitas pela referida Emenda aos artigos 93 
/"\ . 

{inciso V). 95 ( inciso (11 ) c 96 (alínea b, ~o Inciso 11). da Constituição 
Fedi.'IUI. 

Os Tribu nais têm au tonomia para dispor sobre a 

"remu neração dos seus serviços a uxlhures e dos juizos que lhes forem 

viru.: ulatlos. bc11t conro n llxação do subsídio de seus membros e dos 

juizes .. :. culll uma ressalva ao artigo 48. XV, que não vem ao caso. 

tud o. 11a for111a da nlinen "b". inciso 11, do artigo 96, da ConsUlutção 

Fcdcrul. 11. Emencla 19 crfcu limites. nlém de parãrnelros . acima dos 

quais os g:Ulhu:> uúo podem ullrapassar. Mas ela sõ vigorou. como dito. 

a pnrtlr dt· 0 4 de junho de 1998. 

Mas u m tll.~!ies limltc.s foi a \'Cdação à concessão de 

abono,;, devendo o g<mho traduzir-se em "parcela üntca" ( § 4• do artigo 

39 cl11 Cous lilu!çâo PcJenll), o que, porém, como é óbvto. só vigora a 

parll r do Início d.t vigênci.t da própria Emenda (04 de ju nho de 1998). O 

f'fc llo retroativo pretendido, refenndo·se a um período anterior à 

Emcnd..t proiuidota. ê quc-stào de cconomJa lllterna do Tribunal. quanto 

à a phc.l Çáo das verbas ortnmenlárlas que lhes são consUluclonalmenle 

destinudus. 

Contudo. no final do artigo s•. a lei que se pretende 

rcpr·istlunr nduz que as dotações orçamcntátias, se ncccssárto. serão 

s uplem!!nladas. Certamente para nlcnqcr a eventuais lnalcances das 

dõta~·or:,; nom1ais. E a i reside .~ conlraliCd:lde ao inlcrcsse público, 

dado qu(! não posso sancionar preVIamen te o compromJsso de aprovar 

promcss.1 de cobertura a pagamentos retroa tivos ou efeitos deles. 

•ncd!anle s uplemcnlaçõcs orçamentá rias. 

Por seu tu rno, o final do arugo 4° da lei referida diz que 

o abono se extinguirá ·a purtir da vig~ncia desta lei". Entende-se que o 

abono poderá ser pago enquanto a lei não entrar em vtgor. Mas isso 

seria lneonsUtucional porque o abono pago no período entre a entrada 

em viJ.(or da E:menda Conslllucional n • 19 (04 de junho de 1998) e a 

data de "vigência desta lei" ineidirla na vedação previs ta na própria 

Emenda citada. que veda abonos. ao sabor do já citado § 4°, do artJgo 

39 da Constituição Federal. com a nova redação. pós-Emenda 19. 

Esse lexlo. na lei. que se quer reprtsunar. ou não está 

cla ro. ou cslá coltdlndo com o artigo e• do Projeto que passa a dizer: 

"Esta Lei entra em vigor na data de s ua publlcação, com exceçào do 

artigo 4 •. que vlgcrâ a partir da data em que fot promulgada a Emenda 

Consllluclonal n• 19/98". 

ConOiw lnler·redaclonal que deixa dúvidas sobre o marco 

real desse pagamen lo. 

Jâ que não se pode velar parte de artigos (§ 2~ do art. 

107 da Constituição EstaduulJ se. em nome de não assumir prévios 



Macapá, 16.01.2001 (DIÁRIO OFICIAL) Pág.3 

compromissos de suplementação de verllas para pagar eventual falta de 

recursos para suprir efe1tos retnmtlvos. fosse vetado só o art. s•. a lei 

pertl••ria a clareza tle qu"' ·as d<·spcsas com a execução desta l~i 

com~rão por conta das dotações orçamentãriru:> consignadas ao Poder 

" Jucl ll'láJio". corno estampado na primeha parte do I~J cn~ionado arUgo 

quinto. 

Se. também para cscoimar aquele comprometimento c 

e"ilar a contradiçáo entre o lin..U do arttgo 4 ". Já mencionada. e o texto 

do artigo 6". fo&.em velados os tres arligos !4". s• e G•). a lei perde lia 

seu marco de vigencia ·na data dc sua publicação". levando-a. o que 

scrl:e pior ante ao lnlcresst• de un.(C:nda. ;is regrll!l gerais de vigência de 

lt-1s •1ue n.io declarem quando entram em v1gor. 

Por outro l,H.Ju. o V<'to a três artigos dos 7 contklos na 

d ita lei, alnlp,ando, por ucccsshlade que tosse. dados fundamentais de 

sua eJ<.J!;lt'llli:t como lei. contrariul'ia as f'xigenclas da Lei Complementar 

n• 95. de 2G de fe\'creiro dt• 1998, q11e di!>[JÕC sobre a elalloraçao de leis 

no p.tís. Pl'l•1 •1uc. só resla o <:anunho do veto lot,ll. 

Ol.!st'IVe se. ;~Inda, o -.q;uinlc, a lem de ouLros uspectos 

que <·m·o ile 1n a SII uu~·ào. 

A l..:uu:nda Consliluclonal n" 19, de 04.06.98. assi111 

"Art. 13 - O inciso V do artigo 9 3, o inciso 

fi do artigo 95 e o alínea "b", do inciso II 

do artigo 96 do Constituição Federal passam o 

vigorar corn o seguinte r~oçêlo: 

Art 93 - ........ ..... ......... .......... .. .. .. 

V - o subsídio dos Ministr-os dos Tribunais 

Superiores correspondcrá c noventa c cinco 

por cento d~ subsídio mensal fixado p4ra os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal e os 

subsídios dos demais magistrados serõo fixados 

em lei e escolon<1dos, tm nível federal e 

estadual , conforme os respectivas categorias 

do estruturo judiciário nacional. nõo podendo 

o diferença entre urna e outro ser superior a 

dez por cento ou infer ior c c1nco por cento, 

nem exceder c noventa e cinco por cento do 

subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais 

Superiores. obedecido, ern qualquer coso. o 

d1sposto nos artigos 37. XI, e 39. § 4°" 

E insollsmâv<'l enlao. que "os subsídios dos demais 

ma~lstr.1rlo<;" lcnio de st"r fixados "em lei", ~lm . n~.ts em lei fedem!, pois 

I'Sl<\ e que os cscnlonar:l. ~:m nível fe<lt'1al c estadual. "conforme as 

ICspecUvus catcgotia.., da estrutura judiciátln nacional". obedecendo aos 

trltêriu~ de J~rr-enlualltlade ac1ma e~labclecldos. 

E e õbvlo que :l>;sim o seja, porque :,c esses criténos não 

vless('m preliruluanncnle de par~uuetros a ruvel nacionaL, wdo e 

qualquer Tti bu11al nada mais faria do que INDEXAR seus subs1dlos ao 

máximo pemulido HJS% do !;ubsidlo mensal de Tribunal Superior) . 

criando efeito t•ascata e aumento automático. vedado, como p htlca 

remuneralõrla. pelo inciso XIII. do artigo 37, da Constituição FcueraJ 

(estabelecido lambêt.l por força da EC 19/98). como inl''ério de 

moralidade. que lhe nasce do "caput". do citado arUgo. luclso f$' e ..tssim 

red•gitlo: 

"Art . 37- .. , ...... ........ .. 

XUI- é vedada a vinC\IIaçõo ou equiporaçao de 

quaisquer espéçies remUilerotórios p4ra o 

efeito de remuneração de pcss0<1l do serviço 

público·. 

E não se diga que tais disposições não têm valia para fora 

do ãmbllo dos servidores d<l adminis tração direta ou Indireta do 

Cxccullvo. dado que e um prlll<'iplo geral de admin lslraçào exigível de 

qualqu••• dos Poderes. il vista do que expressamente consta do prúprio 

Cli;'IÚO "t:(lpui': 

"Art 37 - A odmtnistroç4o púbhco .. .. 2! 

qualquer dos Poderes do União, dos Estados, 

obedecerá aos prindpios do legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 

efidêncio •... " (grifei) 

Depois. a:-; nonnas alusivas a ganhos dos servidores. de 

llll.' lllbro:; ou não do Poder Judlcíãno. ti·m di:;ctplina comum. a exemplo 

do que const;:~ do disposto no próprio arllgo 37 citado, agora em seu 

hlt:iso XI. que cstnbelccc uma faixa c um teto (c não um c:sümulo de 

lndcxaçêio) pois U!;Slm redigido~ 

"Arf 37 - ....... ............. ............ ...... . .. 

XI - o rtmuneroçõo e o subsidio . .. . dos 

membros de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados ... , pensões ou outro espéçie 

remuneratória, percebidos cumulativamente ou 

não, incluídos o.s vantagens não poderão 

exceder o subsídio mensal , em espécie, dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal. · 

(grifei) 

S<" a Constlluir,:âo Federal alude a lei. sem ndjcUvos. já no 

imclo elo C1lado l.nciso V do '•ligo 93. essa ki é e sera FEDERAL. Onde, 

nele. o h·xlo fala em "nível federal e estadual". acima. o faz. não com 

rd.1çâo a ortgem da le1. mas em rclaçao ao escalonamento. 

Em compkmento, observe-se o que dispõe o "capu(do 

arli~o 16U d;.~ C. F.: 

"Art. 169 - A despesa com pessoal ativo e 

inativo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, nõo poderá exceder 

os limites estobeleddos em lei complementar.· 

Ucssc modo, ,, ld estadual não pode regular essa 

lll.ll<'rin, antes CJIH~ a 11'1 fedentl o faça, ou fo1a do!; parãmeiJ'os do·la. 

tu na vt'Z rxisl<'llh'. mas qu e nüo 101 rderida. 

CS!><'>; sul1:.1dio:. laào tlt obed .. ~·er a todas as alttruções 

ennslituo·lmt.H!'. fo•tlas p<•la própria Enlt'nda 19, dado que. como umn de 

sua>< rl'j.(r·•'-'· t'::.lil o falo d t" cle\'t:rem ser UNIFICADOS. vedando-se 

;th•Hlos ou <JIIll.l " fumW'i indirrla» ou dlle rencl<.~das de ~anhos. 

8 lwm wnlntlc 4ue o a rtigo H6 da C. F .. com a nova 

1 o:d.tçfoo •hdn pcl.l Emenda Conslltuctonul n• 19/98 estabelece: 

"Art . 96 - Compete privativamente: 

II - aos Tribunais de Justiça propor ao P<>der 

Legislativo respectivo, observado o disposto no 

artigo 169 (Obs: montidGs, pois, e tambim, os 

cond çionantes orçamentárias. que se 
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reprodu%irGIT\ também no NOVA redação dado 

ao artigo 169. feito pelo artigo 21 do EC n° 

19/98) : 

b) o remuneração dos nus serviços auxiliares 

e dos juízos que lhes forem vinculados, bem 

como o fixaçêio do subsídio de seus membros e 

eLos juízes, Inclusive dos tribunais Inferiores, 

onde houver, ressalvado o disposto no artigo 

48, I(V" (Obs: este artigo logo oi citado, 

ligado apenas ao STF. cfc ort 7° do EC 

19/98). 

Mesmo asstm. \~sa facu ldade que U:m os Tribunais de 

proporem ao rcspeclivo Legislativo a n:muneraçào de seus membros, só 

podcrn Sto:r exercida, cpm o atlvcn~o elo slstcrna de subsídio unlllcado, 

obviamente após a lei fecJ.eral lixar v •settlonamento "em nível federal e 

csludual. conforme as respectivas categorias da estrutura ju diciária 

n acional", de que lrala o j á c)lado e transcrito inciso V, do artigo 93, 

com a redaçáo dada pela EC 19/98. em seu artigo 13. Alêm dos 

crlténos de contenção de despesas que a lei complementar deverá 

~ta!Jfolccer. agora na fonna do citado' "oopu( do artigo 169. acima. 

Obviamente qtH! lei complementar Ft:;DERAL. dado o seu âniblto aiJ 

escrito. lnclu!.lvc in serida no concerto de correções de rumos, 

inovntõJ las. que há de resullar de polttica global de ajuste físcal. 

vis uull:tundo o conjunto fcdcnllivo (Unláo, Es tados, Distrito Federal c 

Municípios). Como. al ias, se vt da redação do mencionado "capu( do 

a rUgo 169 da Le• Magna. apud EC 19/98. etc. 

Ao passar a existir, essa lei estadual alncada nasceu sem 

autorlzaçao de c.-onsllhtctonalidade e. assim. alropclou a ordem naturn.l 

dos eventos. confon ne o estabelecido no Inciso V. do arugo 93 da 

Conslltuiçiio Fcdcrnl. Merece ser rethada lncon tlnenti do universo 

j uridtNJ, para que não produza ou aprofunde nenh um efeito j urídico, 

pois a lém do p:J~nmcnto que ela estubclcccu ser contrário ao Direito,· 

como vlslo. representa cxprc!lsívo pcrCculum in mora nos cofres públicos. 

a rnanu tençúo dos pagamentos assim Indevidos. capazes de acentuar 

prejui1.os ou recalque indevido de receita orçamentária. ou desavlso ou 

despreparo. caso seja determinada a reposlçi\o. 

Outro ponto cxemplificallvo: 

fõ'alnr-se em EFEITO RE'mOAT!VO, como fala a lei 

estadual atacatln. em seu artigo 4". aumenta a irregularidade da 

conccssúo. pois ai se agregam outros condimentos. 

O efeito retroativo foi dado a um tal. assim· chamado, 

"abono·. mesmo redigido apenas como uma n lvelação remuneratória 

(pois na forma do artigo 4" da lei estadual atacada. é dado não como 

"acrésctrno·. mas. pretensamente como •"diferença entre a remuneração 
' mensal atual de cadn magistrado e o volor do respectivo subsídio, na 

f01ma previsto llEI Emenda Constitucional n• 19, de 04 de junho de 

1998"). 

.1\bono já não ~ mais tipo de denominação que se dê a 

pagamentos sujeitos a uma forma que deve ser ú nica. de "s ubsídio 

unlflcado". como adiante se vetá. A Constituição quer agora evitar essas 

denominações, para que fique publicada e clara a existência lndMsivel 

do "subslcl1o únillcado". Precisamente para evitar fesUvals ocultos de 

parcelas remuneratórias correndo por fora da rata da clara e ~ireta 

uniformização dos subsídios. Tais como "abono". "prêmio". "verba disso 

ou daquilo". É só ver o § 4• do artigo 39 da CF, abaixO. 

"§ 4 • - o membro de Poder. o detentor de 

mohdoto eletivo, os Ministros de Estado e os 

Secretórios Estaduais e Municipais serão 

remunerados exclusivGIT\ente por subsídio 

fixado em parcelo única, vedado o acréscimo 

de qualquer gratificação, adicional, ABONO, 

primio. verbo de representação, ou outra 

espécie remuneratório, obedecido, em qualquer 

coso, o dispos to no ortigo 37, X e XI" 

(redoçi!o ex vi do EC 19/98). 

Seria, então, uma simples irúrlngêncta venial. agora. 

denominar-se "abono·. algo que, no fundo. quer ser. corno d ito. uma 

nlvclaç:10 1 cmuncratôrla. ao nível do subsidio unificado. 
~ 

Porém. no momento em que a ele. já com esse nome. 

ainda se da o lal "efeito relmalivo" ( que é como se pode entender o que 

cliz uu tru pmtc do aludido m·ttgo 4 ° dll lei atacada ·um abono variável. 

•·ou• deito~ financeiros a parllr ele 1• d e Jan eiro de 1998"), a sllun~·Cto 

"' muda de ll~ura. pois s·~ verá que a lei amcada pecou, quando n:io pelo 

atropelo. prla INDEXJ\ÇÃO. assun o fazendo. agravou a anomalia. pois 

pmccssou uma INDEXAÇÃO. PIOH. COM EFEITO RE:TROATfVO. A par 

de 'I"'" sl"t ll previsão Ot'Çamenlárla para tal. 

l'ot· essus razücs, veto totalmente o Projeto de Lei 

m<·n cionado. pelas razões d e itu-onsUtucionalldade e contrariedade ao 

lntcrc..c;<;e público. na fonua achna anal isada. para o qual peço a 

w·ulllitln de Vossa t.::xcclênclu c demais Deputados que honram essa 

A..<•!'cmuléla Lcgtslaliva do I::slado. 

Palácio do Setentriê!o, l6 de janeiro de 2001 

~ . ' 

( 

~...~ _....___~...._...! 
JOÃO AL8E}(ro RODRI GUEs CAPIBERIBE 

Governador 

MENSAGEM W 0003 117EA 

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N° 0022/00·AL 

Senhor Presidente: 

Tenho a ele·v-ada honra de dirigtr-me a Vossa Excelência e 

' demais Deputados que in!egnun _essa Casa Legislativa para comunicar 

que. na fom1a do disposto no § t•, do a rt. 107, da Cons Utulção do 

Estaria do 1\mapá. vetei totalmente o Projeto de Lei n° 0022/00 - AL. 

de inicialivn parlamentar, que d ispõe sobre critêrios para partlclpaçllo 

:Jc membros dos Pod eres do Estado ~m cursos extensivos, com duração 

superior a 180 (cen to c oitenta) dlus. por inconsUtucionalidade. 

RAZÕES 00 VETO: 

o Projeto de Lei. ora vetado, ê redigido de modo a deixar 

Insanável düvtda quando. no "C;'l.put" de seu arugo 1• dâ a entender • 

qu e tanto os memb• os do Poder LeglslaUvo, como os do Poder 

Executivo ~ até do Judiciário, tcnhn.m de se sujeitar à nutonzaçiio da 

Assernblela LeglslaUva para participar de cursos extensivos nas 

c.Qndlçõcs expostas no projeto . 

Trata-se de Inaceitável lesão ao "principio da 

Independência e harmonla entre os poderes·. previsto. tanto no artigo 

t•. § 2•. da Constituição do Estado. como, principalmente. no artigo 2" 
da Constituição Federal. sendo. pois. íWrma primária e fundamental da 

Democracia. 

Se lei p:ua isso houvesse de cx.lsllr n essa amplitude. 

somente a Iniciativa do respecUvo Poder afetado poderia gerar sua 

normal configuração conslltucionnl, c. no tocante ao Poder Executivo, 
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la.II[O quanto a seus membros, como quanto aOS seus scrvido'res. 

admitir em contrano. equivaleria a desprezar a sua mdependencia 

comn Já visto, c, com relação aos. servidores, a t>xpressa competência do 

Oovemndor do E~ludo. csl.abclccldo no inciso lllJ cib illüío. do purâgrafo 

únft'o do artigo 104. da ConstHutçao Estadual 

"Art. 104 - ... ....... .. .. ....... ........ ........ . 

Porógrofo único: S<lo dt. iniciativa privativo 

do Govt.rnador do Estado os lt.os que 

disponham sobre: 

m - servidort.s públicos .... " 

O ptoreto que hwrnc o dner do: lnlclaUva que não é 

mais um simples direi to - <ll(• o\1 de acanclar lesão ao principio da 

"lndcpendencía" do>. poderes, t·urr ta, agora com reforçada Visão da 

Suprcm:'l Corte 

Jlll lsprud~ncla lrrclutáv('\ do Supremo Tribunal Federal. 

a rco;pcito de lnlrlativa de projeto>. de lei, estabelece como InsAnável o 

\ÍCio de lníciali\'a. !)esse modo, a obrl~ação de vetar projeto~ com vlclos 

rk mtciali\'a é ltrc:cusá\'el e, alrâs, vinculad<!, diante dn exigência 

coJisll luclonal de zelar pela Con,.,ll luição Federal. na fonna do :~rt. 23, 
~ 

Inciso 1 e. ~oltrnll'lllc explicitada pelo consUtulnle amapaense. nos 

lermos do art. 11. mcl!>o L assim rl'digido: 

"Art. 11- Compete ao Estado, t.m comum com 

o União t. Municípios: 

I - zt.lar pelo guarda dt.sto Constituição, dos 

leis e das instt1uições democráticos e 

conservar o patrimônio públíco". 

O m~or da proteção à lnlclaUva rcserv"clda foi 

cousubstancíada na decisão prolalac\a na Rf'prc::;cntação n• 890/GB. • 

pcrunte o STF', T1 tbunal Pleno. suplanta ndo alé 8 Ua antiga Sumula n• 

5. Vejamos o entendimento vitorioso. 

"Aumento de vencomt.ntos.. rt.sultontt. de 

emenda a projeto de iniclotivo da Governado,. 

do Estado do Guonoboro. A sanção não supre o 

falta dt. Iniciativa, ex 11 do disposta no artigo 

57. parágrafo único, do Constituiçél:o, que 

alterou o direito ant&rlor". 

(In Rt.vista Trimestt'<ll dt. J'uri:prudêncio. 

Vol. 69 sett.mbro 1974, págs. 625 e 

guintes) , 

St.-

!::~"\ orientação que Impõe o dever de vetar sempre foi 

ne~se senlldo. tle::-.de as Constituições segumtes à de 1946, tanto que 

ta111h~m esposada na decisão tomada pelo Tribunal de JusU~·a de São 

Paulo no Agravo de Petição n• 101.000 Relator: Sr Desembargador 

Frederico M~quc:s, assim ementada 

.. 

"!);:·• 

... 
"A ausência do veto e a sançao niio 

convalidam o lei votada sem Iniciativa do 

Executivo, quando exigido" (J«••iSlO ·~~ 

C>ireito A::lmlnistrotivo-obrll-jui'••- 1963, 

vot. 7Z, fls. 226 e seguintes). 

• '·!) ~ttffim.tc!ssa ·tendência Jurtsprudencial que Ja está 

construída hã,.mutto tempo. permanece raUllcada no concerto do 

.. peilS!Illlt"Jltftf!~·...tudlf:iãrio Brasileiro, em decisões recentíssimas. 

Cite l>e, por exemplo. aquela referen te a \Una Ação Direta 

de Inconstitucionalidade· medrda cautelar 1391. julgada em 02.01.96. 

pelo Supremo Tribunal F'ech:ral. assim cmentada: 

"Ementa: AÇÃO Dt~ETA 0€ INCONSTn\1-

CIONALIDADE - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

LEGISLÁTIVO • PROJETO DE LEI VETADO • 

VETO GOVERNAMENTAL REJEITADO - CRIAÇÃO 

I)() CONSELHO DE TR.ANSPORTE I>A REGIÃO 

METROPOLITANA 0€ SÃO PAULO - a.ÁVSUI..A 

DE RESERVA- USURPAÇÃO O€ INICIATIVA I)() 

GOVERNAI>OR DO ESTADO - MEDIDA CAUTELAR 

DEFERIDA E llEFERENbAt>A PELO PLENÁRIO 1>0 

SUPREMO TIU8VNAL FEDERAL. - A disciplino 

normativa pt.rtinentc ao prOGesso de criação, 

es truturação t. ddlnlção dos atribuições dos 

órgãos e t.ntidodes integrantes do 

Admonistroçãa Pública Estadual troduz matéria 

que se insert., por t.ft.ito dt. sua natureza 

mesmo, no t.sfcro de t.xcl usivo iniciativa do 

Cheft. do Podt.r Executivo locol, t.m face da 

cláusula de reset"io inscrita no ort. 61, S 

1°, II, t., do Constituiçél:o do Rt.público, qut. 

consagra princípio fundamental lntt.iramcntt 

oplocóvel os prurogot1vos de onieiar o procuso 

de positivoção do Direito, gt.rodo pt.lo 

usurpação do poder suje ito õ cláusula de 

rt.st.rva, traduz víc:io jurídico de grovidodt. 

mquest ionóvel, cuJo ocorrência reflt.tt. típica 

l11pótese de Inconstitucionalidade formal, apta 

o infirmor, de modo irremissível, a própria 

intcgridodt. do ato legislativa evcntuolmentt. 

t.ditodo." Prt.ct.dt.ntes do STF. (Doto de 

jÚigamento: 1996/02/01). 

Por essas razões. veto totalmente o Projeto de Lei 

mt'nC'ionado. pura o qual peço a acolhida de Vossa Excelímcla e demais 

Dt·putados que honr.un essa Assembléia LegiblaUva do Estado. 

Polócio do Setentrião, 16 de janeiro de ZOOl 

MENSAGEM W 0004 / GEA 

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N° 0150/99-AL 

Senhor Presidente: 

Tenho a elevada horu'a de dlrlglr·me a Vossa Excelência e 

,demais Deputados que inte~ri.lm essa Casa Legislativa para comunicar 

que. na formu do dispoMo r l:i 1° do art 107, da Constituição do 

Ec;tado do Amapa, vetei totalmente o Projeto de Lei n° 0150/99- AL. de 

lnlriallva ,pnrl.ulllcntar, que Impõe às cmpre.c;as prestadoras de serviços 

pul:)llc<)s.esl(lduaiA fomecinu.:uto anual de ~trato de contas a usuãrtos, 

p'or ln~n';>Utul:lonalidaoe. 

•' RAZêíES DO VETO: 
,j ; ,JI t • 

O Projeto de Lei. ora vetado. Insurge-se contra preceilos 

•l1 ConsUUlh;ao do Eslado do An~p.'\. mvõadlndo a competência 

prtvat.lva e a l ornpe\<:nda c.xdusiva do Governador do Estado, 

prcconl7.adas pdo nrl. 119, lncl;o XXV. c art. 104. parégrafo ünico, 
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inciso V. da Constituição E!'tadual. 

Com efeito. ao gc~erallzru-. a expressão "empresas 

prestadora:; de serviços públicos" abarca estatais. ou seja, entes da 

administração Indireta, cometendo-lhe uma atribuição. 

E as disposições citadas são claras: 

"Art. 119 - Compete privativamente: ao 

Govemctdor do Estado. além de: outras 

atribuições previstas nesta Const ituição: 

.... . . ... .... ........ OM!SSIS ... .......... ....... . 

XXV - dispor sobre a organização e o 

funcionamento do administração estctduol." 

Por outro ãngulo. campo da iniciativa de leis. lê-se no 

inciso V. do parágrafo único elo art. 104. da Constituição Estadual que: 

"Art. 104 - ........... . .. .. .... ... . .............. . 

Parágrafo único: São de iniciativa privativa do 

Governador do Estado as leis que disponham 

sobre: 

V - criação, estruturação e ATRIBUIÇÕES 

das Secretarias de Estado e órgãos da 

administração 

nosso). 

públ ica estadual." (grifo 

Como lal criaç;io <lrarreta despesa. :1inda em rm:ào da 

iniciativa do Projeto de Lei S<'r pa rlamentar. fere a disposição do arl. 

105, inciso I, da Cons\íluiçüo l~sladual:' .. 
"Art. 105 - Não será admitido aumento d<!. 

despesa prevista: 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do 

Governodor do Estado, ressalvado o disposto 

no Art . 176, §§ ~· e 4°, desta ConstituiÇão". 

A ConsUlutçâo Estadual obriga a iniciativa do Executivo. 

mio apenas em matéria de '·cstn•lumçüo" das Secretarias de Estado e 

õrg;ios da admin istração. como tambêm nas que disponham sobre as 

"alrlbulçõcs" dessas Secretarias c órg<ios. 

O significado de "atribuição". léxica c Juridicamente. 

envolve não apenas o conceito de "definição de compctê:<cias" - que 

inclusive pode e deve abordar cometimentos c funções desses órgãos -

mas t<~mbém se eslcmlc ao conceito de "imputação âe tarefas·. 

Coincidindo, ~lestartc. com o caso presente, sob análise. 

ti; que o Projeto que inver te o dever de iniciativa que não é 

n1ais um slrnples direi to também acan·eta lesão ao princípio da 

"Independência" dos poderes. previsto, tanto no artJgo 1". § 2•, da 

Constituição do Estado. como, principalmente. no artigo 2". da 

Con:i; Uluição · l~cderal. sendo. pois. norma primária da Democracia. 

agora com reforçada visão do STF. 

O Projeto acometido por Vicio· de Iniciativa flagrantemente 

acarreta lesão no "principio da independência. e harmonia entre os 

poderes·. px'ev1sto. tanto no artigo 1". § 2". da Constituição do· Estado, 

corno. principalmente. no artigo 2• da Conslllulção Federal, sendo, 

pois. norma primária e fundamental da Democracia, agora conr 

rdOI'\'Uda visão da.Supn:ma Corte. 

Jurisprudencla irrcfutávcl do Supremo Tribunal Fed~ral~ 

a respeito de iniciativa de projetos de lei, eslabelece como· insanável o 

vicio di: lnicialiva. 

Desse modo. a obrigação de vetar projetos com vícios de 

Iniciativa é irrecusável e. aliás. vinculada, diante da e;ctg~ncia 

constltucfonal de zelar pela Constituição Federal, na forma do art. 23, 

Inciso I e solannentc explicitada pelo constituinte arnapaense. nos 

termos elo art. ll. Inciso I, .assim redigido: 

"Art. 11 - Compete ao Estado, em comum CO'l\ 

o União e Municípios: 

1 - zelar pelo guardo desta Constituição, dos 

leis e dos instituições democráticas e 

cons~rvor o patrimônio público. • 

O r·igor llu proteção ã iniciativa reservada foi 

consubslanciad:'l na clecisiío prolatada na Representação n• 890/GB. 

pcranl<' u s·n~. Tribunal Pl l'no. suplantando a té s ua anllga Súmula n• 

5. Vcj;u nt>S o entendimento vitorioso: 

"Aumento de vencimentos, resultante de 

<!.tnenda o projeto de iniciativa do Governador 

do Estado do Guanabara. A sanção não supre a 

falta de iniciativa, ex vi do disposto no artigo 

57. parágrafo único. da Constituição, que 

alterao o direito anterior·. 

(In Revista , Trimestral de Jurisprudência, vol. 

69, setembro 1974, págs . 625 e se 

guintes). 

Es:ln oricnlaçüu que hupõc o dever de velar sempre foi 

nesse l>Cillitlo. <lestlc as Coustil.uiçõcs seguin tes à de 1946. tanto que 

l<uul>(:Jll c;sposathl na decisão Lomada pelo l)·Jbunal de Justiça de São 

!'nulo no Agrm•o de Pellção n• l(Íl.OOO Relator: Sr. Desembargador 

fo'ri.'Ú('riCO Marqu.:s. asslm erncnlada: 

"A ausência do vdo e a - sanção não 

convalidam a lei votada sem iniciativa do 

Executivo, quando exigida" (Revista de 

Direito Administrativo - abril - junho 

1963, vol. 72, fls . 226 e seguintes). 

Mas essa tendencia jurisprudencial, que Já está 

conslrLJ ida há multo tempo. permanece ratificada no concerto do 

pensamento do J udiciário Ornsileiro. em decisões rccenlísstmas. 

Clle ·se. por exemplo, aquela referente a uma Ação Direta 

de lnconstllucionalidade - medida cautelar 1391. julgada em 02.01.96. 

pelo Supremo Trllmnal Federal: 

"Ementa: AÇ~O biRETA DE INCONSTIT\J

CIONALIC>At>E - INsTAURAçÃo oe PRocesso 

LEGISLATIVO - PROJETO I>E LEI VETADO -

VETO GOVERNAMENTAL REJ'EITAOO - - CIUAÇÃO· 

oo coNseu-co oe TRANSI'OI:iTE t>A REGIÃo 

METROPOLITANA bE SÃO PAUlO - ct.JÍUSUU 

()E RESERVA' - USU!IPAÇÃO DE INlCIATIVA 00 

GOVERNADOR 1>0 ESTADO - MEbibA CAVTaÁ~ 

bEFERII>A E REfERENbAI>A PELO PtENÃRIO 00 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - A disclpliiiO 
normativa pertinelrte ao processo de 

criação. estruturação e def"miçiio das

atribuiç~s dos órgãu e entidades. 

integrantes da Adrninistroçao Público 

Estadual traduz matéria que se Insere; por 

efeito de Sua natureza rnesl!l4, na esf«Nl 
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de exclusiva inicia1iva do Chefe do Poder 

Executivo local, em face da cláusula de 

reserva inscrito no art. 61, § 1 °, II, e. 

da Constituição da Repwlica, que consagra 

princípio fundamental inteiramente aplicóvd 

as prerrogativas de iniciar o processo de 

positivação do Direito, gerado pela 

usurpação do poder sujeito à cláusula de 

reserva. traduz vício jurídico de gravidade 

inquestionável , cuja ocorrência reflete 

típica hipótese de inconstitucionalidade 

formal. apta a infirmor, de modo 

irremissível. a próprio integridade do ato 

legislativo eventualmente editado." 

Precedentes do STF. (Dato de julgamento: 

1996/02/01). 

l'or e"'"'as razõt.:s . veto totalmente o PrOJeto de Lei 

men(·ionatlt', para o qua l i>C~·o a a('olhtdn de Vossa Excelénela e demais 

Deput;1dm; que hon.rwn cs:m N;"'embléia LeAISiativa do Estado. 

Palácio do Setentriõo. 1& de janeiro de 2001 

~-~ 
JOÃO ALBER O RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governad,~o~r ________ _ 

DECRETOS 

DECRETO N° 0069 DE 16 DE Janc i ro DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das al!ibutções 
'llH! lhe -;ao mnfc1idas pdo ..trll~o 119. u1C1so XXV. da ConsUlu lção do Estado 
tio Amapá. de tlC'Ordo com o dttlgo 46. da Lel n • 0338, de 16 de abril de 1997, · 
c/c o 0<'<'1 clt' n• 2928. de I t 11 I /99. 

O E C RETA' 

Art. 1 ° - ~-lca ancscida ã Geréncta do Projeto "Apoio à. 
Implcmtaçõo do Orçamento Participotivo". OI (umal Gerencla de Subgrupo de 
A.Llvidmlt'~. em nível de CDS- l. 

Art . 2° · Estf' ()~"'~lo enlra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Re\'OI(>Ull o;c as d1spostç~" f'm contrário. 

Mocopá, 1& de janeiro de 2001 

DECRETO N° 0070 DE 1 6 DE janeiro DE ZOOl 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das a llibulções 
que lhe são t'llnfertdas pelo artigo 119. Inciso XXII. da ConsULuJçao do Estado 
do Amapá, c/c o an. 46. da Lei n• 0338. de 16 de abr11 de 1997. de acordo com 
o Decreto n • OOG9. de 16 I 0 1 /01. 

RESOLVE: 

Nomear Dulcilene Santos de Ohve1ro Castilho para exercer a cargo 
em comlssào de Gerente de Subgrupo de AUvtdades do Projeto "Apoio à 
Implonta;ao do Orçamento Partccipotivo". Código FGS-1. da Ag~l'·ta de 
Promoção da Cldadanta. 

Mocapd. 16' de j ane il·o de zoot 

~ I 

o ~oDmv~x'àER!BE 
Governador 

DECRETO W 0071 De 16 DE jano i ro DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
nlrlhuJções que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII. da ConsUtulçào 
do l·:stado do A111apá. c/c a Lei u• 0437. de 23 de dezembro de 1998 e tendo 
t"lll vi~ la o tonlldo no Ofício n° 02544/00-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

r:xoncrar Antônia das Graças de Souza da função 
l'VII llsslonada dl' Dl r~ t or do J .l. Asa Aile•1a. Código CDI-3. da Secretaria de 
F"Wdo da ê:duc-nç;iiJ. a coular de 02 d .. janeiro de 2001. 

Macapá. 16 de jnnciro de 2001 

. ' - '---. "-....: 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 
Govcmodor -----;----

DECRETO N° 0072 DE 16 DE janeJ ro DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTACO DO AMAPÁ. u sando das 
alllhui('Õ"~ que lht• siio confertdas pelo anJI(o 119. tncl~o XXII. da Constituição 
c.lc..> Estado da Am.1p•i. c/c a Lei n• 0-137. de 23 de dezembro de 1998 e lendo 
c11l "'~ta o contido no Ofício n• 02544/00-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

l·:xoll<'rrtr Mario Selma de Castro Passo Monteiro da função 
c·nllli';stonada c.J" 5eut•túlin Admlntstrull•o do J.l. Asa Aberta, Códcgo CCI-1, 
da St'crctarta de blmlo da Edurn\'llO ,, cuul.tr de 02 de janeiro de 2001. 

Mocop<Í, 1 G de j:U1c i ro de 2001 

O RODIUGVEsc~IUBE 
Governado!" 

DECRETO W 0)73 DE 16 DE jancit•o DE 2001 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
.>lllbulções •J•n· lhe :><\o conferidas pelo artigo 119. lnclw XXII. da ConsUtulçãa 
tlv Irstado do Am.cpll. c/c a Lei n• 0-137. de 23 de dezembro de 1998 e tendo 
''"' vista o contltlv no Oficio n• OZ543/00-GAB/SEED. 

REsOLVE: 

Exonerar Sônia Mario N09Ueíro Guedes da função 
couuss10nada de l>lr('lor do J.l. Tia 111tnen1na, Código CDI-3. da Secret.ar1a de 
Eslntlo da Eclucaç.u1, 11 c:onla.r de 02 dej<melro de 2001. 

Macopó, 16 de Janei r o de 2001 

DECRETO W 0074 DE 16 DE janeJ ro DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
atJ lbulc;;óes 'lUe lhe: s110 conferidas pelo a rttgo 119. Inciso XXII. da ConsULulçâo 
do l~l'lado do Amap<i. c/c a Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998 e tendo 
l'lll Vl'>ta o conlltlo no Ofício n• 025-43/00-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Exou.,mr Rosa Mario Nunes CaldllS da funçAo comissionada de 
S..nl'la.rio r\<latlnl'ltraUvo do J.l.1ia Mlncrvtna. Código CDI-1. da Secretarta de 
r::~tó\\lu IJ,t&iuC' JÇito, a contar d~ 02 dt: Janeiro de 2001. 

Macapó, 16 de jllllciro de 2001 

\ -
~-~ 15RoDRIGU~S CAPUEIUBE 

Governodorl_____ 
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DECRETO W 00?5 DE lll DE janeiro DE 2001 

O GOVERNADO!t 00 ESTADO 00 AMAPÁ. usando das 
at.rlbulções que lhe são conferidas pelo arttgo 119, Inciso XXII, da Constituição 
do Estado do Amapá. c/c a Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998 e tendo 
em vista o contido no Ofício n° 00007/01-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

Exonerar J oana Lydia Matos de Oliveira do cargo em cornlssào 
de Diretor da E.E. Annlbal Barctllos. Código CDS-2, da Secre taria de Estado 
da Educação. 

Mocap4, 16 de janei r o de 2001 

DECRETO No 00?6 DE 16 DE janoi r o DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTAt>O DO AMAPÁ, usando das 
atribu lçOes que lhe são conferidas pelo artigo 119 . .Inciso XXII. da Constituição 
do Estado do Arnapâ, c/c <l Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998 e tendo 
em vtsta o canUdo no Of ício n° 00007/01-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

Nomear Aroldo de Melo Vasconcellos para exercer o cargo em 
comissão de Diretor da E. E. Annlbal Barcellos. C6digo CDS- 2. d~ Secretaria de 
~:stado da E<lucação. 

Macapá. 16 de janei ro d e 2001 c I' I 

_.....__ ~-
TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO N° 0077 DE 16 DE j anei ro DE 2001 

O GOVERNADOR DO EtiTADO DO AMAPÁ, usando das atrtbulções 
que lhe silo conferidas pelo arugo 119. Inciso XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n" 0 437. de 23 de d<:?.emum de 1998, 

RE SO LVE: 

EKonerar Fernando Maciel Rodrigues do cargo em comissão de 
Chefe elo Unidade ele Contmtos e Conv~nlos. Código CDS - 1. da Secrel ;u1a de 
Est:'ldo da Educação. 

Mocapó, 16 de jane 1 ro de 2001 

...__.. '--' 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO N° 0078 DE 16 DE jane:L ro DE 2001 

O GOVERNADOR DO EtiTADO DO AMAPÁ. u sando das atribuições 
que lhe são confe,;das pelo artigo 119. Inciso XXII. da Conslllulção do Estado 
do Arnapã. C/c o art. <16 .. da Lei n• 0338. de 16 de abMI de 1997. de ncordo com 
o Decreto n• 3604. de 29/12/00 c tendo em vista o corttldo no Ofício n• 
00026/01-GAB/SEED. 

R Es OLVE: 

Nomcal' Femando Maciel Rodrigues para exercer o cargo em 
comlss>i.O de Cercnle Geral do Projeto "Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério". Código CDS-2. da 
Sccretarin de 8slado da Educnção. 

Macapó., 16 de jMe i ro de 2001 

.....__, "'---" 
JOÃO ALBER O RODRIGUES CAP!BERtBE 

Gover o~ 

DECRETO No 0079 DE l6 DE j aneiro DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTAt>O t>O AMAPÁ. usando das at ribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII . da ConsUtulção do Estado 
do Amapâ. c/c o art. 46. da Lei n• 0338. de 16 de abrtl de 1997. de acordo com 
o Decreto n• 360'1. de 29/12/00 e lendo em v1sta o canUdo no Ofício n" 
00026/01 -GAB/SEEC. 

RESOLVE: 

Nomear Ano Maria Fortes dos Santos para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades de Anâllse, Revisão Cont.ábll e 
Tesouraria do Projeto "Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério", Código CDS-1, da Secretaria de 
f;slado da Educ;ação. 

Macopá, 16 de janeiro de 2001 

- '1--- ~ 
JOÃO ALB R O RODRIGUES CAPIBERIBE 

GovcM)ador 

DECRETO No 0060 DE 16 DE janeiro CE 2001 

O GOVERNÀDOR t>O ESTAt>O t>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo antgo 119, tnclso XXII. da Constlt.u1çê.o do Estado 
c.Jo A.mapâ. c/c o art. 46. da Lei n• 0'!38. de J 6 de abrtl de 1997, de acordo corri 
o Decreto n• 3604. de 29/12/00 e tendo em Vista o contido no Oficio n° 
00026/01-GAB/SEED. 

REso L VE: 

Nomear Antonio Jaime Pimentel Povão para exercer o cargo em 
coinissâo de Gerente dt: Subgrupo de Atividades de Contabilidade 
Orçamentârta e Financeira do Prqjeto "Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério" . Código CDS-l. da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macapó., 1 6 de janei ro de 2001 

DECRETO No 0061 DE 16 DE janeiro DE 2001 

O GOVERNAt>OR t>O ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
<'lrJbuJçOcs que lhe sao conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII. da Constituição 
do Estac.Jo do 1\mapa. c/c a Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998 e tendo 
em vista O contido no Ofício n• 00027/01-GAB/SEED. 

RESOLVE: 
Nomear Guaraci Campo.s Farias para exercer o cargo em 

co1nissüo de Chefe da Unidade de Contratos e Conventos. C6digo CDS-1, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macápó., l S de janei ro de 2001 

DECRETO N° 0002 DE 1_6 DE janci ro DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTADO C>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lh·e são conrcridas pelo nrtigo J 19. Inciso XXII. d a Constitui ção do Estado 
do Amapâ. c/c a LcJ n• 0336. de 16 de abrtl c!e 1997, 

RESOLVE: 

l!:xonerar Edgar Gaia Marinho do cargo em comissão de Chefe d a 
Unidade ri e Coorden!lçâo da I" Hcglonal, Código CDS-2. da Secretaria de 
l!:st;:~clo do Planejamento e Coordenação Geral. 

Macoptí, 16 de janc1 ro de 2001 

DECRETON° 0063 DE 16 DE janeiro DE 2001 

O GOVERNI\DOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
<1ue lhe são conferidas pelo o.rUgo \19, Inciso XXJI, da Constituição do Estado 
do 1\map<i. r:/ c a Le!n• 0338. de 1G de abril de 1997, 

RES O LV E : 

Nomear Manoel Gomes de Souza para exercer o cargo em 
comissão de Chcfl! da Unidade de Coordenação da r• Regional, Código CDS-2. 
da s~crelarla de l!:statlo do Planej amento e Coordenação Geral. 

Macopó, 16 de janc1 ro de 2001 

DECRETO N o 

. 
''-~ 

TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

~ 
0084 DE 16 DE janei r•o DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
alrlbuiçilcs que lhe são conlerldas pelo artigo 119. Inciso XXll. da Consutulção 
do ~stado do Amapá. c/c a Lei n• 0338. de 16 de abrtl de 1997 e tendo em 
v lsll> o C<) ntldo no Ofício n° 004/2001-GAB/SEPLAN, 

RE SOLV E: 

Exonerar Manoel José Negr ão Vitii'O da função comissionada 

de Motorista do Secrclàrio. Código CDI- 2, da Secretaria de Estado do 
PIJliCjamcnto c Coordennçáo Geral. 

Macapó. , 16 de janci ro de 2001 
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DECRETO N° 008!> OE 16 DE janeJ ro DE 2001 

O 60Ve!INAOOR IX) ESTAI)() DO A1M1 Á.. usando das atrlbutçó«''l 
qu~ lne sâo confendas pelo arugo 119 lm•IN> XXV. da ConsUtutçào do Estado 
do Arnapã e tendo em vista o contido no Oficio n• 028/01-GAB/CEFORH. 

RESOLVE • 

~r.ll:Jlar Mana Izabel de Albuquerque Cambraia Chefe do Nndeo 
de Planejamento. para exercer. ac.:umulaUvamente e em substituição. <1 mrgo 
de Dlrclor rresldente do Centro de Fonno1~·too t· Desenvolvimento de Recursos 
llum.lllos. dttmntc o Impedimento da respectiva titular, que estará em goto de 
f~rias regulamrnlltres. no pcnodo de 15 a 30 de janeiro de 2001. 

Macapó, 16 de janeiro de 2001 

' --- '--o ROt:>IUGVES CAPIBERIBE 
Governador---

DECRETO N• 0086 DE 16 OE jane1 ro DE 2001 

O GOVERNAt>OR t>0 ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atr1bu1Çóes 
qui" th .. '<.tO tonh:rtdas pelo artigo 119. lncho XXII. da Cor~Utulção do Esllldo 
do Amapo'l. c/t' a vi n• 0437. de 23 de dezembro de 1998 e tendo em Wlla o 
contido no Ofício n° 007/01 -Gab/CEfORH. 

RESOLVE: 

Nunwar Mario Teresa Queiró' Santos Soares para exercer o cargo 
t'HI cvnuss•lo dr Asses:.or. O:ódlgo FGS·2. do Centro c.le <om~açllo e 
D~s.·n,ol\1mC'nlo dr: Recursos Humanos a t-ontar de 03 de janeiro de 2001. 

Mocapó. 16 de jane1 ro de 2001 

-~-RTO ROCIUGUES CAPIBêRIBE 

DECRETO N° 0087 OE 16 DE janeiro DE 2001 

O GOVERNAt>OR t>O EST AI)O t>0 AMAPÁ. usando das atrlbUIÇÕêS 
'I'"' 1111' s:iu c:onkndas pelo artJgo 119. llu ho XJÇII, da Con:,Utulçào do Estado 
c.lo /\mapa t/c ,, Lei n• 0048. de 2.3 de dezembro de 1992 e tendo em ~1~ta o 
tlhpo~to na J...c:l n• 0071, de 26 tle maio d~ I 903 bem como a Lei n• 0321. de 
~:1 •lt· rlt-t.t.·lllhlo de 1996. 

RESOLVE: 

,...omear H:ldeberto de Olivc1ro Coutinho. 0<-:upante do cargo de 
•\,ente Atlrnh•!s tn.uvo. Classe A. PaJrao 111. l"'ncncente ao Quadro de Pessoal 
<lu •·x Tcmt6rto Ff'~eml do APii<pá. par,\ exercer a funÇ{Io comissJonad.\ de 
Sccrtti\no /\dnunl~lratlvo/DAF. Código FGI- 1. c.lo Instituto de Pesos e M~dldas 
rio Estado do A111.1p.t 

Mocopá, 16 de janut ro de 2001 

DECRETO N° 0088 ':>E 16 OE jnne 1 ro 0E 2001 

O GOVERNAt>OR 00 ESTAOO 1)0 AMAPJ.. usando das 
atrtbutçóeo; II'H' Ih~ sao coJúenc.las pelo aru~o I IH. Inciso XXJI. da ConsUtuJçào 
tloEstadoduAmap • c/cal.eln• A17, de 17deab111!1e 19!:18 

RESOLVE 

fliOillt'.tr Irlony Queirogo de Souza. ocupante do cargo de 
Auxiliar de Erúer·rnagem. Classe C.J'ad .. •o VI. perlcnccnle ao Quadro de 
l'l'~so.tl do cx Tcrrlt6rto F'ed~rol do 1\rnapâ. para exercer o função comJsstonada 
ót· Clu•rc de rosto de Saúde. Código COI-3. ct.1 ::,t'l'retarta de Estado da Saúde. 

Mocapá, 16 de janet ro 
\ 

de 2001 

DECRETO N° 0089 OE 16 DE jnnel ro OE 2001 

O 60VERNAOOR 00 ESTAOO 00 AMAPJ. usando das 
alnbu1~:, \!UI' lhe são confea1das pelo artigo 119. Inciso .1001. da ConsUtulçêo 
do Estndo do Amapá. c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em 
vista o teor do Ofício n• 899/00-GAB/PROOAP, 

RESOLVE: 

exonerar CGSSius Clay Le1!1Ps CCII'VGiho do cargo em comlsslo 
de Oerente da Cerenda J\.dminlstratlvo-Finan<%1ra, c6digo F6S-3. do 
Processamento de Dados do Amapá. a contar de 02 de janeiro de 2001. 

Moeapá. 16 de janei ro 

DECRETO N° 0090 oe· 16 OE janeiro DE 2001 

O GOVERNA!>Oil 00 ESTAI)() 00 AIMPÁ. usando das 
ntrliJulr;Ocs que lhe sao confertd.1" pelo artJgo 119. tnelsoXXll. da Constltulçl.o 
do Cstado do Amapá. c/c a l...c:l n• 0338. de 16 de abrtl de 1997 e tendo em 
'1n1 o tror do Ofício n° 899/00-GABIPROOAP. 

RESOLVE: 

Exonerar Cossius Cloy Lemos CONOiho do cargo em comls'ldo 
ele 1\s, .. ~'>or. Código FGS-2. do P•oc·cssarnento de Dados do Amapá. a contar 
clt: 02 tlt• _f:uwtro de 2001. 

Mocopá, 16 de janeiro de 2001 

\ . ---- ....___,_ 

DECRETO N• 0091 OE 16 DE janeiro OE 2001 

o GOVERNAOOR t>O ESTAOO 00 AIMIÁ., usando da.'> 
ntr11JulçOC's que lhe s:\o confl•rld.t'i t><'lo arUgo 119. InCiso .1001. da ConsUtulçAo 
elo l·',lodu do An18pá. c/c a Lei n• 0338. de 16 de abrtl de 1997 e tendo em 
\'l~l:J. o teor do Ofício n° 899/00-GAB/PRODAP. 

RESOLVE: 

exonerar Guilherme Jol'bos Barbosa de Sontono do cargo em 
n>ll•lss.lo de C h ele de Gablnctc. Cóchgo FGS-2. do Processamento de Dados do 
,\mnt 1 n e<mtar d<' 0:.! ciP jaur n dt• 2001 

Mocopá, 16 de Jllf\et ro de 2001 

----~ Ot>IUGVES CAPIBERIBE 

DECRETO N° 009:> DE lG DE janeiro OE 2001 

O GOVERNAOOR IX) ESTAOO 00 AIMPÁ. usando daa 
,tll1hul\<1t"" que lhe .,;,o cunfcndas pelo arugo 119. lnclso.JOOI. da ConsutuJçt.o 
ct., l~stadc do Amapa c/c ,, Let n Oa:IS. de 16 de ab111 de 1997 e tendo em 
\'I SI 1 '' lfoor do Ofício n° 899/00-GAB/PROOAP. 

REsOLVE: 

Nonl"'ar Álvaro Atoíde Romolho de Oliveira para exer~r o 
C'óiiJ:O t'lll <-unc.l:.sao de Gerente <L1 C'o~'to:nc 1 Adrlo.lnlstratlvo-Ftnancelra. C6digo 
FGS-3. do Proc't~.-..unento de Dado:. do Amap 1 a contar de 02 de janeiro de 
?001. 

Macapó. 16 de jBne l ro de 2001 

I>ECRETO W 0093 OE 16 DE janeiro DE 2001 

O 60VERNAOOR 00 ESTAt>O t>O AIMPÁ. usando das 
atrlbutçOes que lhe são confendas pc-lo anlgo 119.tnclso XXII. da ConsUlulç4o 
do 1-:str lo do Alnapa c/c a l...c:l n• 0338. de 16 de abrll de 1997 e tendo em 
'1~111 o teor do Oficio n° 899/00·6-'BIPROOAP. 

RESOLVE: 

Nomear Coss1us Cloy Lemos Carvalho pam exercer o cargo ern 
I'UIIllqsi\o de C !tele dr Gabinete. C6digo FGS- 2. do Processamento de Dados do 
1\•nnp.t a contar dl' 02 de ja.,etro ele 2001 

Macopá, 16 de ja.nct ro de 2001 

DECRETO N° 0094 OE 16 OE Janeiro OE 2001 

O GOVERN.\~ t>O ESTAOO 00 AMAPÁ. usando das 
atnbulçul"s que lhe são collferltlM p1•lo artigo 119, lndso .1001. da ConsUtutçAo 
do e~tado do runapa. etc a Lei n° 0338. de 16 de abrtl de 1997 e tendo em 
vl~l:t o teor do Oficio n° 899/00-GAB/PRODAP. 

R E 5O L V E: 

Nomear Guilherme Jarbas Borbosa de Som- para exercer o 
.:-nrgo em comJssJo de 1\ssesS<Ir, Código FGS- 2. do Processame nto de Dados do 
Amapá. a contar de 02 de janeiro de 200 I. 

Mocopó. 16 de janel ro de 2001 
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DECRETO N° 0095 DE 16 OE janc 1 ro DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 
atr1bu tções que lhe são con/endas pelo arugo 119. tnelso XXll, da ConsUlulção 
do Est.ado do Amapá, c/c a Lei n • 0338, de 16 de abrtl de 1997 e tendo em 
vls ln o contido no Ofício n° 1135-GAB/SEINF. 

RESOLV E : 

Exonerar Odai lson Piconço Benjamim do cargo em comissão de 
Chefe dn Ol\1são de Pl:meJn.menlo e Projelos/001', Código CbS-2. da 
Secretaria de Estado da lulra-Estrulura. a cont.--u- de O 1 de JMetro de 2001. 

Macapá, 16 de janci ro de 2001 

·- ....__ '-....:. 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

DECRETO N° 0096 DE 16 DE jancu r o DE 2001 

O GOVERNADOR DO F.STAOO DO AMAPÁ, usando das a lrtbutç6es que 
llw são confe1·tdns pelo arlf1!o 119, Inciso XXJ I. dn ConsULutção do Estado do 
Am<l txí, c/c a Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997 e tendo em vtsta o comido no 
Ofíc1o 0° 1135-GAB/SEINf. 

R E 5O L V E: 
Nomear Daniel do Silvo Souza, Gerente do Projeto Arquitetura 

11rglonal. para rxercer. !ute rina c acumulatlvamenlc. o cargo em comtss<\o d e 
Chefe da DlvtsilO de Planejamento e l'lojctos/DOP. Código CDS-2, da Secretacla 
de Estado da lntra-Estrutura. a contar <!e OI de Janeiro de 2001. 

1\\ocapcí, 1 6 d e j ;lllc I ro de 2001 

. 
,___ .___ -....__; 

RODRIGUES CAPIBERI BE 

DECRETO N° 0097 DE 16 DE jnnc I ro DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usm1do das atribuições 
qtw Ute são confendas pelo aru~o 119. Inciso XXU. da Constituição do Estado 
do Amap:\, c/c a Lei n• ()3..~. c!c 16 de abril de 1997 c tendo em vista o contido 
nu Ofício n° 1134-GAB/SEINF, 

R E S O t. V E: 

No m<•ar Odallson Piconço Benjamim paro exe rcer. tnler!namcntc, o 
cargo em l'<lmtssão de I :tn~tor do Departamento de Ob:c~s Públicas. 
Código CDS- 3. rla Secret:ul,l de Esta(!O da Infra-Estrutura. a contar de 01 de 
J.uwil o de 200 I. 

M11capó. 1 G de jancl ro de 2001 

- _ .....:._'-.........: 
TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

DECRETO N° 0096 DE 16 DE junc lt•o DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTADO bO AMAPÁ, usando das atn!Jutções 
lJUC lhe súo t•unfcridas pelo 111'11[,(0 119. inciSO XXI!. da Consll lutção elo Esla~o 
do 1\nHlp:\. c/c a Lei n• 03313. de 16 de abril <I~: 1997 c lcndtl em vista o conti o 

no Ofício n° 0003/2001. 
RESOLV E: 

Nomear Ruimoriza Monteiro Penn Martins, Chefe da Divisão de 

Ptojctus Especiais. para exercer. tntcrlna c acumulollvnm~~~· o F't~~~ c~: 
t'Oilllssào de Diretor do Dcp;u tuncnto Geral de Programas. go • 
l"undaçào da Cr1ança c do 1\dolt.":.cente. a contar de 01 de janet.ro de 2001 

Macopá, 16 de janci r o de 2001 

DECRETO N° 0099 DE 16 DE j anc I ro DE 2001 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atrtbuJeõcs 

11111· Ih!' s fio cunfl'r1das pelo arttgo 119, tnctso XXV. dn ConsUlutção do F.stado 
do Amapâ c tendo em vts\a o teor do Ofício n• 0 12/GAB/SETEC. 

RESOLV E: 

O.:stgnar Fronclseo E<kmbcrgo Ribeiro de Almcldo, Chefe de 
G,obml'te. p.ua ex('rccr. acumulaUvamente e em substituição. o cargo de 
S<:crcl.lrto de E~J,ado; <ta Clcncta e Tecnologia, d urante o lmpedtme~lo do 
II'Ojll'Ciivr;> Ulular ... g,~~~n\rarâ em gozo de f~r1as regulamentar~s. no penodo de 
22/01 a 10/0~/01. · 

/\\oco!'4eiJ:.6 ,) de janeiro de 2001 

DECRETO No 0 100 DE· 16 DE jane iro DE 2001 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atrtbutções 
que lhe sào l'ontertdas pelo arUgo 119, lnctso XXV. da Constituição do Estado 
do /\mapa c tendo em vista o contido no Oficio n° 006/01-GAB/DDt.-AP, 

RESOLVE: 

Uc:~tgnar Edson Ramalho de Oliveira. Chefe de Cablnete. para 
e"<<'n·er. aculllulnttvamenlc e em substllulçao. o cargo de OIIet.or do 
l)cp..rtamento E'iladual do Desporto e l..::ln!r. durante o Impedimento do 
l l''>pt:cll,•o Ulular. que e ntrara vm gozo de fc!rtas regu lan1cntares. no periodo de 
10/0 1 a06/02/0I 

"lacapcí, 16 de j ane 1 ro de 2001 

(9 ~·.._ ~ 
J RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governa-:d:.:o~r ____ _ ---DECRETO N° 0101 DE 16 DE janeiro DE 2001 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atrtbulções 

, 111c 111~ 5 ;,0 eonf~ 11clf.IS pelo art igo 119. tnctso XXII. da ConsUtutçào do Es Uido 
do 1\mapà. c/c o ort. 46. da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997, de acordo C?':"' 
u llecrelo 11• 271(). de 25/ 10/99 e tendo em vista o. conUdo no OfiCIO 

003/ 2000-GAB/ APC. 
RE S OLVE: 
Exouc1ar Adenilde Socorro Dias Lacerda l .. obata do cargo em 

comissão dc Gerente tle Sub~rupo de AtJvtdadcs do Projeto M Apoio à 
Implantação do Orçamento Porticipativo", Código FGS-1 , da Agêncl:l de 
l'tOinoçào tia Ctdodanta. a contar de 04 de j aneiro de 2001. 

MGcapá, 16 de janc 1 ro de 2001 

DECRETO N° 0102 DE 16 DE j aneiro DE 2001 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das alrtbutções 

•tut· lhe sflo ~-onfcndas pelo a.rllJ!o 119. 1nct50 XXII. da Constttulçào do Estado 
d11 ;\mop<i. c/c .1 Lt'l n" 0437, de 23 de dezembro de 1998 c lendo em vtsla o 
t'll lllif lo no Oficio n° 003/2000-GAB/APC. 

RESOl-VE: 
Nr)lll<'lll' Adenilde 5()corro Dias Lacerda l.obato para exercer o 

l .uj!o em L'OIItbs.to de Chefe da Coordcuadorta de Projetos de MobUtzação. 
Cód•go FGS-2. d:~ ~~en('la de Promoção d:l Cidadania, o contar de 04 de 
1 11 l!'lm c!c 200 I. 

Moc.op&, 16 de j anei ro de 2001 

r 

DECRETO N° 0 103 DE 16 DE janeiro DE 2001 

O GOVERNAI>CR DO ESTADO bO AMAPÁ, usando das atr1bu tções 
' IIIC lhe s5o conlcJidas pelo artigo 119. 1nc1so XXII. da Constituição do Es la<lo 
do Amapá. c/c o 11rt. 46, ti>\ Lctu• 0338 .. de 16 de abril de 1997. de acordo com 
o Decreto u• 27 t 6 . de 25/ 10/99 e tendo em vtsta o conUdo no Ofícío 
003/ 2000-GAB/ APC. 

RESOLVE : 

Nomear Mar io Consoloto Granjeiro para exercer o cargo em 
comissão de Ocn•nte de Subgrupo de AlNidades do Proj eto "Apoio à 
Implontação do Orçamento Participativo". Código F6S-1 , da Ag~nc1a dé 
l'rumoção da Cidadania. a contar de 04 de Janeiro de 200 l. 

Mocopó, 16 de janeiro de 2001 

• c _ _, -......._: 
RODRIGUES CAPIBERIBE 
overnodo_,. ___ _ 

DECRETO N" 0104 DE 16 DE Janeiro DE 2001 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
. que lhe são oonfcrlclas pelo arugo ll9 , Inciso XXV. da ConsUtu tçào do Estado 
do Amapá e tendo em vtsla o contido no Ofício n• 001/2000-GAB/AP, 

RESOl-VE: 

Oeslgnru· Aderbal Rodrigues Lacerda Júnior. Chefe da Olvtsao de 
Apolo Adml.nlstraUvo-FinancciTO. para exercer. 1nler1na e acumulaUvamente. o 
catgo de Diretor-Presidente da Agblcla de Promoção da Cidadania. d urante o 
tmpedlmen\o.- da respectiva titular. que cnt.rarà em gozo de artas 
regulameíUa rcs. no período de 08/01 a 06/02/01. 

Macapó, 16 de jane1 ro de 2001 



Macapá, 16.01.2001 

~blnete Civil 
Skrlo Andréa 

A CIIEFIA ADJllN IA DO C-\III,HE CIVIL, no ~o 
de Sul.\ a11 lbuiçOes eu!lferldllS atra>t' d• Pnnnria n' 07AI9&·GAIII. de 
2~ dt "'""'de l'l'IS c tcn<kl t"' • .u o In>< do \krno n' 1~1'0(). 
UABII1FC. 

RFSOLVE : 

Homolotll a dtsi,oaç'-1 lk \1 <\!lTA \'ll lll 'A 
('O f' I 110. V<r<nle de Su!Jirur<• dt All.,\lod<, \Odl~o (0) 2. de<1< 
()abtnete C i\ n. p:ara nuw ... u,nulatl\rlmtrttt' c tm \UbsliiU1ç.Qo o 
tllgo de c .. r<nte Geral do ProJ<Iu "hnuho t ldJd3 • C ód•&o CD~ 3. 
durlnte aau,tnc•• de •ua rlnolar t. LI I \NI' O E. " •W.J\RÉ SOl'/ .A 
(;01111~. que st encontra em gozo ~· ltnas r<gulasnemores. no 
~lodode02a31 OI OI 

CIII:FI<\ AOJP>lA I>() G<\81'1 1 L ('1\ ll~<rn Ma<apa·AP. 12 
dt ,_,. dt ~ 001 

"""Jo~ .I "'ll ~G~[l, 
~uniU do (,abulltl~ ( 1\il 

Secretarias de Estado 

Administração 
~ymundo Urgio B. de A. Andréa, Interino 

ER RATA 

Diário Oficial do Estado do Amapá 
n• 2461, onde se lê Circulação: 
16.01.2001 ás lS:OOh, leia-se Circulação: 
I 5.01.2001 ás l S:OOb. 

Edu cago 
Rose~ne do Socorro Andnd~ de P~ul~ 

P ORTAR I \ 
n'll~0/1000 ·llllEO 

A Sf CRETÁRIA DE ~TAOO 0.\ l:.lllfCAÇÃO. "'""'lo 
du atnbuiç6os <1ue lhe .So eonfmdu pelo Oc,t<lo n• OZ' I <k OK tk 
ft\'Cft.•o 4e 1999, c. ttndo nn \lJta o ,,~~in no otk1\t n'" 1 1{1~ 00· 
E E PC.AL. 

R fbO L V E : 
HOMOLOGAR o da•~ da ,.,.,do<> OU 11 •• \ 

NO!'IATO OE UMA lol.adl na1a s-.w,. de w .. t.> da h!.• ......... 
porltftCCftlo.., Quadro« v_., &to.~u.s ... ,...... do c;or"" c1,,,..,"' 
Eopoaal ... - E<lucoçlo. <px •"'IJOI'd<v """"""""'~ p<l• Ouco;l•• 
da a:.-1a Elladoal l'redlconda c.n-o dt An"""" U,.... <:DS.l 
...,..,.. o ~o do,...,......"" l•wl., que .. --. ... de I ... ..,,. 
n>ldlea. no pa1odc de 11 • 17 12 2000. 

DI ·SE Cl tNCJA,PUDLIQ U&-bF. F. C"UMPR.\·SE. 
CA81NET2 DA SECRET ~ ~1-r'·AJ'. 11.0 I 21>0 I 

IANEJDEP DASIL.\'A 
Secnt'tú de .t.t.,.,i ufA O •tn rurd(iu 

PO R TA RI A 
•• 0411001 • su:o 

A SEC'RETÁJUA DI!: I!.~ ADO DA f'J)UCAÇÂO •>•ndo 
.. ~qualoo do....,...._pdo o-... a'0231 do OI do 
fevtnlrO ck 19'99, e tendo em VltlA o oontido no ~tt.mon n• 02371100. 
Del'liCOEWSE.I!I). 

RES OL V E : 
DISICNAR o a<tV\dor J OÁO BOSCO DE SOUZA DIAS, 

loU4o ,_, $-~• do Eolodo da E.luc:açlo, port-. ao Quadro 
• ,_. ~ _,.,.. <lo cwao ol'etivo de Prol'- que 
....... .., IUI>olimiçlo pela Cltofl& tb Dhislo de ~lo f.-.. 
CDI-l. .._ • .......,_do l~lllul&r qoe A-· .. 
...... •llrioo. ""pcrioclo de O I • 30 O I 200 I 

Dt .O at.:-C'IA,P!JaLIQU~ !CUMPRA-SE. 
CAIIN!TEDASZCii!.tt;; M..upá.AP,II 012001 

JA.~I!IDE ADA Sri.VA 
8Hf'<t4ria •• 1!oc.o ~lo •• um:i<lo 

(DIÁRJO OFICIAL) 

PORTA R IA 
a' ll711001 SI'~D 

A SECRtTÁJUA Df: ESTADO DA WlCAÇAO v ndo 
du lllnl>u..- que Ih< alo ..,.,{en<lu ptlo Ooano a• O:U I de OI dt 
'"'"""do 1999. c ~<Mo em.,.. o <on1><1o no ~1emo r{' OH74 <.O 
<.'OEN.'SEED 

R t:liOLY t:: 
DESIGNAR a Mt~;Mba ANA ALV~ Dt. OLI\ t:IK.\ 

lotad&,n<Aa ,Score<Aril de uudo d• FdU\.o\ÇI<>, pcntn .. ule "" Qu•lllo 
O. P-' FtOcni. .curonu do C<~~ C'> eltu>'O de Pro(....,, que ••!" < 
cnt aubaltuíçlc pcl• <.'hella do CI)Qrden•d<lna de Fnsrn• dt~a 

~ COS.J ..,_ • ~· tb rapo.uu ""'lat,... • 
Cf1C>Oflln1 em I"' O d< lin.u. no pcrfodo do 112 a 3 I 0 I 200 I 

OÊ.sE C1t.'>('IA.Pli81 1Ql' f:..'E F. f'l'MPR.\ ''· 
CABI"'ETE DA SEC'Rlr~ Moupa-AP li OI 2t~ I 

JANI!IOF I>\ Sll V A 
St<"rflaria dt f..ttJI Mflo tm t-).trdri•• 

PORTARI \ 
11' 01111001 • ~~ ED 

A SE(1tf.T ARJ;\ O& t:.' r\00 D ~ f.Jll C.\(. \O ... !.> 
du oUlbu~ 'f\IC lhe olo <onlcnd.l> pelo Dea«o n u2 J I ,. •k .1< 
fnremro dr tm. c ttnwo G'n \~u o \Gil Ju no Oti....to 1 10 
t t:MCR 

Rf.SO I \ 1'.: 
IIOMOU>CAR • lk .. IIJll•ç!l• da SO:IVIOO. • ~1.\111 I 

f!lti\1\Cii' ETP. DA ~11 V\ I R~l f AS l«w """ ~,_,,u, • .1 
f,u.dc dl Edu\.açlu p.'Mcn,·ctttt 14\' lJU.H!J!l ·1l 1\•,,..\ ti I cc.l\'t .ll 
'"'"--urante dlt ca.r-ao dct.IW de PtoiC$~11', qúC r~...S .. u ("ttl • ""'u ., \~ 
p<1> Dirc<on& .U boLl LswJ 11l \IMr<dUI C.o.•tcl ~~· ""· <'0'·1, 
4.b-IJI\c vnpecl.u:'Mnto d.A ~·'tt'o a ututu ..pc: "c m..i)l1lf ·' • Mt 

In ........... de u..,k. M pct ... 10 I~ I (/9 11 1000 
Dil·ShClE''C"l,\,PI I)IIQI I:. St I' C'l\IPRA ,._ 

C:4B"t:1EDA 'l:ntf féltl \ .-. \1......,..·'\P li >I !OU I 

J\'tllJl. ,\ 0.\ ~~~ \" 
!)tc~tÁrfi• dt &la« IC"U('IMO t"nl C\ftO(IU 

PORTAKIA 
a• 0911001 'Lt.U 

,, SECRETARIA DL ~ST \DO OA t:DUCAÇÁO '' d.> 
doJ •" """•~que .. ..., AI'CI~p<oOOh'<""' a U!)l dtl•d.: 
l•"'(fU'O ck 1999. t tc,..dn ert\ \•&Ji"" V \.~no \1emo n• U1 )9(, 'U() 

OAC I 'PH 'CAf'SEW 
R•'S O L \ E : 
OF.81C~AR • "'"'""• P \I L\ CIIISI'" \ IIW.\~0 

O!J~ Jf.SCS. ~~ta Se. tc\JU\&. dt FJJ1111r.kl Ja fdu~.._~u. IHr\~l~o~\tt 
•• Quodn> de p....,.l Fedtftl, 0\.VJ'IIll< d.> "'"!:" <fc11vo <k "'enio 
\dmlftL<tn\1''0. 'I"C r~ ..,, ouboltlu.,.o polo <;.uro O. Ahvllb<lo 

de C~o~.b.:rtro. COI·1. duturtf o tmfN<hn~nto dA. rcsp«\1\'& tJtu1ar 4jtlt te 

-.CJOIIra cmcazo ck f..-."' pcrndod< OI 1 ISO 11001 
D2 SE n triCIA.PllBl iQ\11'. E E C\ MPR.>\ ·:0·~ 

CABL,ETt DA!>F<"RLTAKI\..,.~' "'"'f''·AP. I UI 2 OI 

J.\1-ofiOt ~O.UILVA 
Snmiri,. dt t::ICM~r~ç-l.o rm ~un·lclr. 

POR I A RI A 
n• Hltlt~tl ·1-EED 

A :Sf.CR[TÁJUJ\ l)t E.'TADO D\ EUUCAÇÁO " .. ,...., 
,w ~.,.. lho ..ao < nlcnd.o pct • Da:m> a•lll) I O. ~~ d< 
f<'CfWO ck 1999, • !<ndo an vu.t. o .-odo no Ofi••o rt' 217.VO -
f.FPOR.S 

Rt: S O LV t. . 
OI!SlGi'.-.lt o """""" JOÃO JO:ol. IM !>11. \oA 

OONÇAI.'I'ES, IOiaclo ...U Se,tctatJO de Eruclo .S.. F.c1W4\SO, 
p<r~<n«n~oao Quodoo ck p....,.a [áaduol, ncu('lnt< do<;"~" <i <IM 11< 
Pfofe...,, que responde tm tu~JtiluJ,:Io p.tla Dllo.;.\0 da ""•"M l,'.;bdu•l 
Prof~• Ciu.ucta Ras dt S~tta, ... U~·'2. dur.mlc o tmr-.-duncnto Uu 
,.,.,.,..,.m ti1Uiu qw .. .,..onua""' JI"Z4 ck 1«•». oo p<riodo de O I • 
3001.2001. 

ot .Q a t "'CIAJ'UBUQIJE..'E E CUMPRA ~f 
GABINETE DA SI'CRtT~em Mocapa·AP. I ~. I 1(1()1 

JA.~hiD'E P DA SILVA 
$Kndria 11t 1'.-.do • - není<í<o 

PO RT A RI.\ 
•' 1511001 sror::u 

A SECRETÁRIA DE ESTADO 0-' l:.OlC \~ \0. -melo 
.,~ f!Ut ._do ..,.,{mdoa pelo o.e.nw " 11211 .S., ~do 
r.- de 19t9, e ........... .-a."""""' no \!co"' n• 00121 011-
DlESU'COENISEEO 

RESOL V I! . 
HO!IIOLOCAR o dulocunenlo <lu acrvidorns J \C 111 ~ \I A 

MOJtAIS 80TI.LO • EOII.&I'IE 00 SOCORRO 01( Al.~tl'iii)A 
llA8, ~nata Socr.u.ria ÔO falado tb !AIIt:~~. J"tiO>.CIUA 10 

Quadro • POOIOI! Fede~; • primeira ooupante de nr~o om Couuu.1o 
• 611ioa .....,.. • "*"" d'ollw & Prof....,, rw• ll'h'""em • 
av~cltcc.c:.ha:do d« 4' Etapa.n.u loah~ de MaruAt\UtH I c JL 
noporiodo0.09 • IO.Oi l OOL 

nt ·SI: Clt."'CIA.PUBU OU&-SY. E CU~1PRA ,\V 
CAU1ó!TEDA SECRCTÁRIA...,~1a.:apa-AI', IOOI 1001 

JANEIDll ~DA ~ILYA 
5ecnU.rt. .. r...c·~Ao n~t .;'uciclo 

PORTARIA 
.,• 2111001 • SEED 

Ast:Cil[TÁJUA 011 !STAOO DA EDUCAÇ,\0. "'""""' 
.. ~ .. ... a~o .--.n.. pcaoDec:mo .. · ou• «o•• 
(.....;,o • I m, • ...... ,.. Y11tt o C>OOiido no Mcmo n' O I G 7~ '00 
l!PU.'CMISE'ED. 

R E S OLVE: 

Pág. 11 

DESIGNAR 1 ocrvodon 10:-<E BAliiiOM 011 \ IIKA. 
locada -.. s.a.w;. o. EI1Udo • ~ pcntflweftk ... QlaJI• 
de P..-1 Fodonl. oaopanl• do ClJlO d'«o-.. O. Apnte AàmmtAroii\O, 
que .......... - l\lbobiVI(lo pelo Clldio da \.'noiade do P...U <.1lS· 
l, dUl'I.IP o vnpedmwnlo dA ft-~va tJtular q~X •c Cl)\.''"''• an ~qzo 
do llNa, no poriodo de 112 a 31 0 I lOO I 

DÊ ·SECIP.NCIA,PIJBlJQUE-SE t: C'UMI'M s•~ 
CABINETK DA SU'RE. f~Í.RI em Ma.lj)ol \P ll 011001 

JA."'F.IDI'õ P ·\ Sll \A 
SHrtUN dt f.sta.do Ção th1 tutt ldo 

PORTARIA 
u' %911001 • St;KD 

A SI!<.RETÁRI<\ OH ESTADO DA f'Oilf'A~.\0. u,anJ..> 
du alnbuiçoo <iU< lho 511> tonJcri<l&a pelo o.,r<lo n' úl J I w O~ ,1; 

fevct<u1> do 1999, t lcn<kl em ..,,.. o o:ontido no M<1110 n' JCX. 00 
UCFJCAI-ISEFD 

RESOLVE . 
110:110UX:AR o ~to do J<IYidoc Jo:l I'IJO 

A.'DilF.ATO BARRETO DA C'O'ITA, lol.\Jn n.:t~• S<o.r<~.>n• d< 
falado O. F~ . ...,..._ ao Qo- <lt P- do IPt.S.W 
ocupuU do catCO ddl\0 ck Conudor. que apuaou dcnuncta' f\\1 (....J.a'U 
f'-Vulo;i<>dorollf\cdo .\morO....WM...,..,r n P<' 1~• 
27.10 2000 

DP. ~t: <:1hCIAJ'UIIt.IQI E-l>f E C'lf'1PK..\·'I:. 
GAIIINET&I>A SP('IUtTÁRIA. em M•<•!"·AP. I I UI 2001 

IANUUE P~A Sll VA 
';«-rtdria tt,. &od~i• tm ~•u•nlv 

POR fARIA 
n'lO/lOUI • SP.EO 

A ~OCRI'TARU OE t.'ITADO 04 LDI (""(: \O u·
d.u alnbwç<lel quo lhe do -rcndos pelo D«r<to n• 0211 de r18 de 
r...,.."" de 11199. e kr\J.:I em ')llla o """'"lo no Mcmo rf 141•00 
OIEESPICOf'IISlEO 

R ES O LV~ 

HOMOI (lGAit o detlotamelllo ~ "'"''""'• \IA RIA 
JOVTNA OLIVEIRA I>A SII,VA.Iuta<b ....,. Sc,rc<•"• de l·J•do '"' 
EdiJ;;a.çSo, ~cnu ao Quodro de p....,.r .t. IJit:sAP "'"~""" d.> 
carao eftr.J"\'0 de P,lc~IOCO. QUt n~hOU IIUnot -.:um ntU.Uld.Uie. =o: ('.......,..- ck S..u IJtru do P <U~ eo I* i<.& d< 2Y a 

DÊ~ECif'tiA.J'tBLIQlESE l:. CL 'fPRA \1!. 
CABil\E'It:OASI!t.'RETARI,l,an~á""'P.·•\P,II 012f.101 

JANPIDl P....l-JOA SJIVA 
$r(td.Jria d11 [Jt.a4~0 f'"IU tiU(Ic;lu 

P ORTA R IA 
n' Jin OOJ · SEEO 

A S.t;CRF.TARlA DK ESTADO 0>\ I'.Dl to\("ÁO • .
<lu alnbuiÇI&eo que lha IJo eanfmda! pcl<l Dhnlo n Q2ll O. ti d< 
f.-eraro do 1999. e tondo., w.ú., ...,.,.,. oo Mcmo n 01461'(1(> 
D~EN"SEW 

ltll SO L Y E t 
DESICNAR • aamdon RAIMUNOA I EKRF.IRA DOS 

SANTOS, lotado ...... S•U'CIIn• de Eatado d• r><tu-.;lu, pencnçcnto 
ao Quadro de P-.al Fcdetal. ~· do <arp! d'<11vo do Ptor....,., 
que , .. pondo •m ••bl>i<tulçlo pcl• Cheli• do 01'\lpo de Ad•í~tlu de 
f...,_ c o.-........._ CDI·l, clononlc o 1mpcdunmtn d• '"""'''"' 
ütulu quo eolrVá em 1= do ,.,.._ 110 pcri<Jdo de 0'2 o 31 O I lf.IO I 

D!.sEn~CIA.PUIILIOlE-51' E CUMPRA ~t 
CABI'IIttE DA SI!CRET~~·AP li OI 2001 

JANEIDfll DAS!LVA 
Scu•dria 4t !auclo "" v:crrido 

Saúde 
J~rdel Adc~llton de SouZcJ Nunes 

PORTAJUA NO 016/ 01-SESA 

O SECitETÁIUO Df ESTADO DA SAÚOE, no uso de suas 
a~ que lle sJo eortl!ndils pelo Decreto no 3012 de 
06.10.00, e a:rn base nas~ <XJnSUntes na Pot1Mia no 
1399 de 15.12.1999, que estabelece normas e procedimentos 
para cesslo de r!CUriOS matena!s ull!izados nts IIMdildes de 
epidemfojogla e CXJntrofe de doenças; 

RESOlYf: 

Art. 1• • Rellflcar OI ~ da Pllrtarll n 1083/00.SESA, 
~ no D.O.E. rt" 2453 dt ln.Ol.Ol, ~ I 'flgorw 
CDm a seguin(t ~: 
Art. 2" • Constilllr Comlsslo de reaboatei'lto de bens tn6oms e 
Imóveis da ~ Hldonal dt Saúde - RJHASA, CXJtrCJOSta 
pelos ticnlcxls ababco re.dooados, 50b a coordenaçJo do 
primeiro: 

f'ER.WjOO oe AIWÍlO RWtÇA 
JOSÉ vfRfss!Mo s Hrnt 
MÁROO JOSltWA 
HAAIA ROSA SOAAfS 
AHOitÉSSIO PAUlO SOUSA DA SilVA 
HARCflo CAAL.OS HOHmRO oe ll* 

Art. 3" • EsQ ~ tntr.ri em 'o4gor, a l*tir da dMll dt -
pOOibçlo. 

GAaiMET'r 00 SlCittdJUO/RSA: em ~~. 11 dt 
jar1elro de :2001 • 

=-frE!J-



Macapá, 16.01.2001 

EXTRATO 

CONTRATO N.• 00212001 ·SE S A 

INSTRUMENTOS E PARTES: O Estado do Amapá·. através <la 
Secretaria de Estado da Saude, como contratante e a 
empresa Novo Posto Lida como contratada, para os fms nele 
declarados. ' 

I • DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO tem 
respaldo legal no art. 25 §1° da Constituição Federal, ele art.t 2 
§ 4•, da Constituição EstaduaU9t , com fulcro na Lei n. 8.666193 
e nova redação dada pela l ei n• 8.683194, e no Processo 
licitalório n• 009!2000-CPL·SESA, na modalidade 
Concorrência, devidamente homologado pelo Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Saúde, sob a tute:a do drsposto no Art. 
22 inciso I da Lei n• 8.666/93 e suas alterações. 

II·CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Este Contrato tem 
por objeto a contralaçáo de empresa para fornecrmento de 
Combustível, para as ações da Coordenadoria de Vigilância em 
Salide -CVS . 

111 ·CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÉNCIA: Este ,Contrato 
vigirâ até. a entrega da últrma parcela, conforme Cronograma 
de Aplicação estabelecido pela SESA, ou saía pelo perlo<lo de 
06(seis) meses. 

IV ·CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO: As despesas com 
execução deste CONTRATO, - tolalizam o valoc de RS 
t ?7.527,60 (Cento e Setenta "' Sete Mil, Quinhentos e Vinte e 
Sete Reais e O~énta Centavos). que correrão a conta da Fonte 
003 . Programa de Trabalho n.• 10.302.0087 2793, Elemento 
de Despesa n.• 3490.30-Maierial de Cons"mo, conforme Nota 
de Empenho n• 2000NE0291 t , através do Convênio n• 
2270199, celebrado entre A Fundação Nacional de Saude e a 
Secretaria de Estado da Saúde. 

V- DATA DE A.SSINATURÁ: Macapà, 04 de janerro 200t. 

JAROEL Ar{,/1.{C~~JN /o~~ UNES 
Secr~ de Estado da f úde 

Fazenda 
Cláudio Pinho Santana 

RESUl/ fAOO DE LICITACÁO/SEf AZ 

~iO!lAL!DADf:: é><ta Corl\; tc r>.• on,W.CPLIOEFAL . 
O!JJETO: Serviços de manute-nção dt.! '~ic-\lh)S com r!.!pMiç~\~ (lt: pl!ças ... 
re'\~!Jão eté1rica e nlinMmen1o de roda!ô. ' 
AllHOllRA: 26.12.00 
1\0RARIO: 16:00h 

HRMA VENCEDORA: 
\J3 - J.J.S. ;:-~,,tafol't -ME 
ITEM: O I (uruoo) 
v AJ.OR DA Ft\ TIIR./1:: R.$ 20.050,00 

MOQt\!-JOóPE: C.rta_Com;te n.•023AJO.CPIJSEFA/. 
OHJRTO: Cons~rto com reposição de peças c n:w.n\.1\cnç~o p CC\'CU\l\ 'ól de 
aparclho d<: a. oonditionad<fc t<.1ltms de "'· 
AJ3ERTURA: 26.1 2.00 
HO~O: .t7)0h· 

fffiMA VENCED(}fiA; ·· . 
i)3 -i\ .L. 13arn.,., - ME 
ITEM: OI (único) , , . , 
VALOR DA F A TIJRA:'RS 2.164,56 

MODALIDADE:: Carta Con•itc r\'024100-árJst:FIIZ 
0 13JETO: lmplanMç<lo ·dã' ma IM_. d.; awrmr~eino ç Sc.1'i ços no t"->:to do 
rrc,·:tO' ·. - - . · 
ABtRTIJRA: 27.12.00 
HORÁRIO· J(,:OOh 

.-IRMA VE:NCEOORA: 
02- L. T.S. Cvustnl'(Õ~ Lld:1. 
l lEM: Ol liuuw) 
VAWR DA f:/\TUR.i\: ·R$ '10.281,60 

(DIÁRIO OFICIAL) 

OHJETO; Compreende ob-jeto deste lns:lfUtnl!1110 3 C'OIHntf!.IÇ"JQ de
SCJ:'\' içUi p t ofi.ssiowús par:l nt.ual.i.u.ç;iD d.u C~ro de l::ntid.::tde3 
EnC"utoJ'2:5 df!' l"ro.erruuas d <' Educa.~·iio Jln>flS.sionaJ no E~hldo do 
,\ma pâ, ('ln stw 16. (de7.d!U:'is) munidpi()S. 

t'CNI>~\:\lE.NTO U·:<~.\L: O fJte~cnh: Corur:uo ~lC<Inlrõ.l r~~pnldo 
Lcg.'\1 oo árL 25. par:igr:s.fU 1°. J?. lncisQ X.X.L tJa Coostituiljàú f~d.-"f'tl.1. 
nos onigü$ 12. f)l1rágntt0 4(> c 119 . Inc-isos I. XJX c XX\'11 da 
(im;..1ittlição 4o f.:tt:1do. I!-· art. 24, In.: i :-;o \', da. Lei 8.666'93, -e suas 
;~h\!raçi)c~ posa .. 'fi()r~,:;. 

OOT ,\('AO: :\s dcsp~s:1s ~om a "'X.('..:U~,"âo do obj1.1.0 d..:ste 
( 'C)!'í'fR~\ TO. no v:lf()f di! RsiO.OOO,OO (D..:~. Mil Rc:ais). ~o'tlrr ... "tii<l ã 
..-, .. li.: 003. Progr:un:t dt." Trnh-alh-o 11.334-.0136.2.740, Pmgr:ttn.'\ de 
<Jualitk"àÇã(l Profissional. Et..:n:.:nto d!! I)~Sfh'S.:l .l-t90.39 cônforme 
:\<~Jta U..: Ecup~tlliJ n .. 20001\E009úo. 

\"[(;~:(\C'I ,.\ : (.) ~· .. "S.:nl..:- CO~Tlt-\T() J~ prc!> I:J~o"àQ d~ S\.'rVi 'f<r" 1cr.í. 
\' Í~11~lu ::~tê .) I 03 200l .. :' J}.1rt.ir da data d~ sua as;ÍJ\:stura.. 

SlGJ\.\T. \IUOS: .\~sinar.un l.'st .. • Cmnr:llt> DI~ETE REGINA. 

~.-\l'TOJA f"'!a (''""'"""''' o JOSÉ El;Ulcõ\10 SOM~to\ VILLA 
pd:' Conb at:ld~ . 

llAT.\ I)A ASSIJ'i.\TUU : 07.12.2000. 

I · 

:11 {I!/ i i( r .I-! 
JO:;t IUil.\.\1.\J~ (;o~n:.'YÓ.\ StL\·_.\ 

(.'h.:l~ d:.• t 'md3~k tk ('~\fltr;.th':-.C ('t!ol \\'~uin~ 

Agricultura 
]oao Bosco Alfaia Dias 

NÚCLEO SETORIAL DE PLANEJAMENTO 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

INSTRUMENTO E PARTES: TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO PROVISÓRIO DE BEM IMÓVEL. QUE EN~RE SI 
CELEBRAM O ESTAD.O DO AMAPA, ATRAVES DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA, 
FLORESTA E DO ABASTECIMENTO COMO PERMINENTE 
EM FAVOR DA EMPRESA FRJGOIÚFICO POLAR 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD~ COMO 
PERMISSIONÁRIA, MEDIANTE AS CLAUSULAS E 
CONDIÇÕES ABAIXO DECLA!U\DAS. 

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Instrumento tem amparo 
legal nos Artigos 12, § 40, q9, Itens I e XXVII da Constituição 
do Estado do Amapá e art. 24, IV da Lei 8.666/93. 

OBJETO: o objeto. deste instrumento, é a permissão de uso 
provisório de um prédio púlilico, pertencente ao . Estado do 
Amapá, sob a administração da Secretana de Agncultura, no 
qual está instalado o f rigorífico de Oiapoque, localizado na Av. 
Joaquim Caetano da Silva s/n.o no Muniápio de Olapoque 
VIGtNCIA: o prazo de vigênCia do presente Termo de 
Permissão de Uso, será de 06 (seis) meses , a contar da 
data de sua assinatura. 

Macapá·AP; 11 de Janeiro de 2001. 

. ...=t-e:?Ç-~ . ----:"_;? 
JÚUO 

Indústria e Comé.rcio 
Janete Maria Góes C~piberibe 

CO~USSÃO PERMANErlrE DE UCITAÇÃO. 
SEJCOM 

ERRATA 

No resul tado de Udtação de Tomada de Preço n° 
001/2000, publicado no O. O. E. no 245? de 09.01.01; 

Onde ler-se: 
.. TDMADA DE PREÇO 001/00-<:PL/DETUR-SEICOM. 

Ma;,;;, , _l l olejoncirodc 20(11 

Trabalho e Cidadania · · 
fi"!'!'? ~ rtm 
Dinete Regina Pélntoja · 

H · '·í,JNtl>ADE CX)NTRATOS E CON,VÊ!SlÇIS, ·~c, 

:'•:!::;· 

IN:R~~:~:: ~xr:~:::!·~\T,Q~:' ·;;~,::;~~::.~.'; 
SETRACL'PEQISOMMAVILLA • , 

. -• • <>· .: 

~ARTF.s: · oovERNo oo ''fsfAD6 ôo MWÃ.~ · atiàv~ ·<h 
SECRETARIA DE ESTADO 00 TR:AJiill:.Hó cE DA CIOADA,-;IA.'· 
e a SOMMAVILLA CONSULTORIA EMPRESARIAL 1:i'DA. 

Leia-se: 
ll»4ADA·DE PREÇO 001/00.<Pl-seiCOM. • . 

Macapá·AP, 21-de Dezembro de 2QOO. 

,;.-· "J';·,·· ,. ... . . ~· 

I ., :_'órga~sAutônomos 'I 
~.!§!tir1ljli;gi!')t~4i&M 

.;··:, .. 
Detran 

Pág. 12 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE LICITACAO 

CONVlTE N" 004/00 

)IIJ.:TO: Louçlo de 04 (quatro) \'eículos (Pessoa Ffslca) 
\lli:RTURA Dia 27.12. 00 às 16:00 hunos 
: :tUT~:IIIO m;: JULGAMENTO: Menor Preço 

Elcm l'arricla da Cosia Coelho Duarte, Valdlclo Ferreira 
te Uma., Maria Suely da Sllva Nascimento, Arlindo Lima 
.I c A morim, Luiz Carlos S. lglcslas, FranclnHio Morals de 
Oliveira, AdeonUdo Barbosa Corrêa, Rose!! da Silva 
'lascimenlo, José Aíldo Souza da RO<ha, Ma> la do Carmo 
Via nu Jlarbosu, Wildm• Mola de Morais. 

V"NO~DORF.S: 

1- [ lcm l'arrícla <ia Costa Coelho Duarte .... VIr. RS-7.800,00 
!-V11ldlcio Ferreira de Lima .................. - .. VIr. RS-7.800,01 
1-M a ria Suely da Sil-va NIISclmento ............. Vtr. RS-7.800,0( 
I-Arlindo l.inl• de Amorim .......... - .... - ...... VIr. R$-7.800,00 

Macapá-Ap .. li de janeiro de 2.001 

c~ 
KVLI~'~e:i~~t. ~: ;p~~::~~ 

DECR'::TO N" 2386/9! 

Serviço Social Autônomo 

Amprev 
~milsan dos Santos Cardoso, Interina 

PORTARIA N." 00412001 ·.A.'\1PftEV 

A Dirctôr.t l1 rc.'lidenh~ da Amapá Previdént.ia, usando d~s 
ouibuiç<>cs que lhe são oonfcrid•s pelo Artigo 14. 1noiso Ã111 e XX do 
Rcgjmmto Interno aprovado pelo Alo R~olutôrio n.41 001199 ~ 
CNAJ\,fl'REV, de02 desctombro de 1999, 

RESOLVE: 

D<:si&tar IIELJ\N IR DIAS MALCHER, ucupaute do c:~rso 
em comissão de Chdê d;,~ Di,isàu de ;\.ssh:tOncia Sôcia~ Código CCS
'2, da Antopâ Pr!.!Vidt-ncia> paro v{Oljar d;;t sede d:: suas atribuições, 
.MiiC3p:i-AP, :ué .o municipio de Oil'lp-oquc-AP, a fim de proceder 
vis-ita dumicilia.r, llOJh:ríodo de l7 :l 19 dejunltiro do corrootç ano. 

Mae3pâ, 12 de:: janeiro de 2001. 

Autarquias Estaduais 

Lacen 
Elza Lopes da Silva · 

COMISSÃO PERMANENTE DE LlCITAÇÃO 

RESUMO DE CARTA-CONVITE 

CARTA CONVITE N.0 001/2001-CPI,/LACEN·AP 
PROCESSO N. 0 17.0,00.014/2001-~CEN 

O L~boratório ·central de Saúde Públiéa·- LACEN: 
A~ · -, através de sua Comissão Permanente de 
licitação, designada pela PORTARI A N. o 136/2000· 
LACEN/AP, de 13111!2000, ·cumprindo as disposições 
do Artigo 22, 11!, ela Lei n.o 8.666/93, alterada p elas 
Leis . n.o 8.883/94 e 9.648/98 que rege as 
LICITAÇÕES E CONTRATOS, ADMINISTRATIVOS, 
torna público que estar.<! realizando licitação na 
modalidade-· CONVITE, . cujos serviços estão 
discriminados . no AN~XO I. · O, R_~cebíme,nto elos 
envelopes HABILITAÇAO e PROPOSTA dar-se-á até 
às 09:00 horas do dia 23/01/2001 na sala onde 
funciona a Comissllo Permanente de Uclta~o-lACEN · 
AP, , si to à Avenida Ernestino - Borges; s/n.- Centro 
Macapá/AP. 

DO OBJETO: 

o preseóte Convit~· tem1•co_mo ob~e~ivo, :.seleclonar::·
empresas pertlnelites .ao. ramo para fór:necu:nento de · · 
cj)pias re.prÕgráflcas . para ··6 ,Laborá~ólio '.Cén\J'~II' ·ôe · '·';· 
Saúde Pública, 'conformé·'especificaçõê.of.'t ontlclas j)o· • . 
ANEXO r: dest<!__Óirta'-Cçnv1~~, , · · ' _. .' · .:; · · --

os interessados Cleverãô•réti;ar ·o · orl~inài' 11ii' 
Carta-Convite acima. ~"(\ionada, !lO prédio do 
Lacen-AP,, à Av: Ern~riq· _BÇrges - -~/n,, nesta 



Macapá, 16.01.2001 

cidade de Macapá, na sala onde funciona a CPL-
Comissão Permanente de Licitação, 
telefone(Oxx96) 212-6222, no prazo 
estabelecido na LLC n.0 8.666/93 e suas 
alterações, a partir do dia 04/12/2000, nos 
horários de 8 :00h às 12:00 e de 14:00h às 
18:00h. 

Macapá(AP), 16 de Janeiro de 2001 

__ i-1/.-Z'~-
Edl""''éAI.es Tel~elra 

Prooldtnt• do CP~/ LACEN 
• Substnutg • 

Pottarla H• /j·~,-:, ,;t 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

RESUMO DE CARTA-CONVITE 

CARTA CONVITE N.0 002/2001-CPL/LACEN-AP 
PROCESSO N.• 17.000.013/2001-LACEN 

O Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN
AP -, através de sua Comissão Permanente de 
Ucltação, designada pela PORTARIA N.o 136/2000-
LACEN/AP, de 13/11/2000, cumprindo as disposições 
do Artigo 22, 111, da Lei n .o 8.666/93, alterada pelas 
le1s n .0 8.883/94 e 9 .648/98 que rege as 
LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 
toma público que estará realizando Ucltação na 
modal1dade CONVITE, CUJOS serv1ços estão 
discrim.nados no ANEXO I . O Recebimento dos 
envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA dar-se-á até 
às 15:30 horas do dia 23/01/2001 na sala onde 
func1ona a Comissão Permanente de Ucltaçâo· LACEN
AP, sito à Avenida Ernestino Borges, s/n - Centro -
Macapá/AP 

DO OBJETO : 

O presente Conv1te tem como ObJetivo, selecionar 
empresas perttnentes ao ramo para pre.staçâo de 
serviÇOS de Manutenção Preventiva e Corret iva da 
Rede Elétnca e Grupo Gerador no prédio do 
Laboratóno Central de Saúde Pública, conforme 
especificações contidas no ANEXO 1 d esta Carta· 
Convite. 

Os interessados deverão retirar o original da 
Carta-Convite acima mencionada, no prédio do 
L~cen·AP, à Av. Ernestino Borges - s/n, nesta 
ctdade de Macapá, na sala onde funciona a CPL-
Comissão Permanente de Licitação, 
telefone(Oxx96) 212-6222, no prazo 
estabelecido na LLC n.• 8 .666/93 e suas 
alterações, a partir do dia 04/12/2000, nos 
horários de 8:00h às 12:00 e de 14:00h às 
18:00h. 

Cé::::::::::::::PO::::::DE::::::R J::::::U D::::::l C::::::IÁR::::::IO ::::::::)) 

Tribunal Regional Federal 
Anselmo Gonçalves da Silva 

ATA DE AIJOIENCIA DE DISTRIBUICAO Al!TOMATICA 
DATA: 1010112001 

NA AIJOIENCIA PRESIDIDA PELO MM. JUIZ FEDE!W., 
DR. ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
OS SEGUINTES FEITOS FORAM: 

I • DISTRIBUIDOS 
I) OR.IGINARIAMENTE: 

PROCESSO : 2001 .31 .00.000023-7 PROT: 0810112001 
CLASSE : 01600 • ACAO ORDINARIAIFGTS 
AUTOR : FRANCISCO DAS GRACAS PEREJRA 

PIIIENlEl 
ADVOGADO : AP43-4 • CLEIOE ROCHA DA COSTA 
REU : CAIXA ECOIWIIICA FEDERAl 
VARA : 2 

PROCESSO : 2001 .31.00.000027_. PROT: 1010112001 
ClASSE : 17300 -CARTA DE ORDEJI PENAl 
REQTE • ANNIBALBARCELLOS 
REQDO : JOAO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
J. DEPR. : MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE J~TICA 
VARA 2 

PROCESSO : 2001.31 .00.GOG0:5-J PROT: 1010112001 
CLASSE : 01300 - ACAO ORDINARIAISEI\VICOS PUBl 
AUTOR : RAIIIIJNDONONATODOSANJOSFREIRE 
ADVOGADO : AP521A · CARlOS AUGUSTO BAUEIRO DE 

SOUZA E OUTRO 
Rf\1 FUNDACAO NACIONAL DE SAUOE 
VAAA 1 

(DIÁRIO OFICIAL) 

2) POR OEPENDENCIA: 

2001 31.00.000025-2 PROT: 0910112001 
11100- EMBARGOS A EXECUCAO 
2000.31.00.0013'n·2 CLASSE: 3300 

PROCESSO 
CLASSE 
PRINCIPAL 
EMBTE LCLL.ETTt COHSTRUCOES E COMERCIO 

LTDA 
ADVOGADO AP415- AAUL ARTEMIDAN MO RAlES DA 

SILVEIRA 
EMBDO 
VARA 

CAIXA ECONOMICA FEDEJW. 
2 

PROCESSO : 2001.31 .00.000026-5 PROT: 0910112001 
CLASSE 11100. E .. BARGOS A EXECUCAO 
PRINCIPAl : 2000.31.00.00279W CLASSE: 3300 
EMBTE : LCL LEITE CONSTRUCOES E COMERCIO 

LTDA 
ADVOGADO : AP41S -RAUL ARTEMlDAH MORALES DA 

SILVEIRA 
EMBDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
VARA : 2 

IV· HAO HOUVE IMPUGNACAO 

V-DEMONSTRATIVO 

DISTRIBUIDOS_ .,..,-------
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA. ___ _ 
REDISTRIBUIDOS·- --- ---
ENCAMlNHADOS Pl VERIFICACAO DE PREVENCAO 

TOTAL DOS FEITOS ______ _ 

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRISUICAO 

: 00003 
:00002 
: 00000 
: 00000 

: 00005 

: 00003 

ATA DE AUDIENCIA DE OISTRIBUICAO AUTOMATICA 
DATA. 1110112001 

NA AUDIEHCtA PRESIOIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL, 
DR. ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
OS SEGUINTES FEITOS fORAM· 

1-DiSTIIIBUIDOS 
1) ORIGINARIAMENTE: 

PROCESSO : 200U1.00 000028-0 PROT: 1010112001 
CLASSE 05209 - JURISDlCAO VOLIJNTARIAIOUTROS 
REOTE . JOSE MARli RODRIGUES XAVIER 
ADVOOADO . AP640- ADIIIlSON GOMES 
VARA : 1 

PROCESSO : 2001.31.00.000030.0 PROl: 1110112001 
CLASSE • 05209 • JURISDICAO VOLUNlARWOUTROS 
REQTE : JACIARA COUliNHO MUNIZ E OUTRO 
ADVOGADO : AP102 · LUCI MElRE SILVA DO 

NASCIMENTO 
REQOO • CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
VARA · 2 

IV-NAO HOUVE IMPUGNACAO 

V- DEMONSTRATIVO 

OISTRIBUIDOS ________ _ 

DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA. _ __ _ 
REDISTRIBUIDOS 
ENCAMINHADOS 1'1 VERIFICACAO DE PREVENCAO 

TOTAL DOS FEITOS ______ _ 

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DiSTRIBUICAO 

: 00002 
: 00000 
: 00000 
: 00000 

: 00002 

: 00001 

ATA DE AUDlEHCIA DE DiSTRIBUICAO MANUAL 
DATA: 1110112001 

NA AUOIENCIA PRESlDIOA PELO MM. JUIZ FEDERAL 
DR. ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
OS SEGUINTES FEITOS FORAM: 

1-DISTRIBUIDOS 

PROCESSO : 2001.31 .00.000031..3 PROT: 1110112001 
CLASSE : 05208 · NATURAliZAÇÃO 
REQTE : CESAR ANTONIO ROORIGUEl MONTES 
ADVOGADO : 
REQDO 
Advogado 
VARA 

IV • HAO HOUVE JIIPIJGNACAO 

V-DEMONSTRA TlVO 

OISTRIBUIDOS : 00001 
OISTRIBUIDOS POR OEPENDENCIA___ : 00000 
REDISTRIBUIOOS_ _ _ ; ooooo 
ENCAMINHADOS Pl VERIFICACAO DE PREVEHCAO : 00000 

TOTAL DOS FEITOS·---- --- : 00001 

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO · 00000 

\. ." \ , \)ld\ 
Sl."fiw ?nrv.üv 'J'fi..u.J.~lla'd.d. ~ lAlmeidt. 

Dlrotor• Subl~ta ~ S.Crtlllla Admlnittrativa 

JlJSllÇA FEDERAL DE 1' INSTANCIA 
SEÇÃO JUOICIÃRIA 00 AMAMPÁ -1• VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2001 
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Jti~ Federal: 
O~ Secretaria: 

ANSELMO GONÇALVES DA SILVA 
GIL LIMA SOUSA 

AUTOS COM DESPACHOS IO~NTICOS 

Mand DeSeg .. 
lmple: 
Advogado. 
lmpdo: 

Mand de Seg.: 
lmpte: 

Advogado. 
lmpdo: 

95.00004-40·2 
PERACCHI PNEUS LTDA 
Aluizio Gowela e outro 
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL 
EMMACAPA 

1999.31.00.000630-5 
iGREJA UNNERSAL DO REINO DE 
DEUS 
Luci Meire Siva do Nascimento 
DELEGADA REGIONAL 00 
TRA.BALHO NO AMAPÁ 

DESPACHO: 1-ln1imem--5e as partes do retomo 
dos autos a esta instância. 2 - Pagas as custas finais. se 
hoover, arquivem-se os autos com baixa na distribuíçio. 

AUTOS COM OES~ACHOS 

Reclamaçao Trab. 94.0001879-7 
Reote· ADEL TON DE SOUZA FERRBRA 
Advogado: V era de Jesus Pinheiro Conêa 
Recdo. UNIÃO FEDERAL 
Proct.o"ador: Sebastião Correia Uma 
DESPACHO: Compulsando os presentes autos, 
verifiCO que o processo foi anulado desde a 11. 36. (ac:órdão 
de fls. 135/139), sob o lundamen1o de que a União nâo fora 
int imada da decisão que negoo seguimento à remessa 
oficial (11.35). E.sse mesmo acórdâo determinou que a União 
fosse intimada, especificamente, da decisão de 11. 35. 
Contudo, a providência não foi observada, pois houve, tão
somente, a intimação do acórdão de fls. 1351139, o não do 
despacho de fl. 35, o que se mos1ra necessério para 
alender aos termos do decisum ( .... ). Assim, salvo melhor 
juizo, há necessidade do retorno dos autos ao egrégio 
Tribunal Regional Federal da 1' Regiâo para cumprimento 
do acórdão com a intimação pessoal da Unillo da decisllo 
de fi. 35, da lavra do eminente Jui:t Plauto Ribeiro. Intimem· 
se. Após, remetam--se os autos. 

Mand. De Seg .. 
lmpte: 
Advogado. 
lmpdo. 

2000.31.00.002960-0 
MARIA JOSÉ BORGES DAMASCENO 
Rosely do Soco !To Prado Caldas 
DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA &• 
REGIÂO·TRT 

DESPACHO: 1 - Mantenho a decisão declinatória de 
fls • .u/45 por seus próprios fundamentos. 2 - Aguarde-se o 
decurso do prazo para recurso, após encaminhem-se os 
autos ii Seçoo Judiciária do Para. 

E•ec FIScal. 
Exqte. 
Advogado· 
Excdo 

1999.31 .oo.ooon9.s 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Beatriz Engelmann Soares e outro 
CUIÚDIO ANTONIO LEÃO COSTA E 
OUTRO 

DESPACHO: 1 - Manifeste-se a exeqüente sobre o 
depósito judictal de n. 105, requerendo o que &ntender de 
direito. 2 - lntime .. se. 

Açllo Cautelar: 
Rcq1e 
Advogado 
Reqdo 

2000.31.00.002970-2 
NAVEGAÇÃO ATLÂNTICO SA 
Fcrdutando Gabriel Domingues 
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS 
PORTOS DA AMAZÔNIA ORIENTAL 

DESPACHO: 1 - O rito processual da presente ação 
não comporta oxtÍilÇao. ma$ s1m a entrega dos autos ao 
autor depois de efetivada a intimação do réu (art. 872 do 
Codigo de Processo Civil), o que se toma mais evidente no 
caso destes autos, pois a medida requerida pela autora já 
foi consumada. 2 - Assim, intime-se a autora para vir 
receber 0$ autos. 

Embargos a EKec. 2000.31.00.000264-S 
Embte. JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO 
Advogado. Carlos Eduardo MeDo SilVa 
Embdo: FAZENDA NACIONAL 
Procurador. Francisco Napoleão Ximenes Neto 
DESPACHO: 1 - Intime-se o embargante para 
mamfestar-se sobre a impugnação de fls. 154/225 no prazo 
de 10 (dez) dias. 

Açêo Ordinaria. 1998.31.00.000020~ 
Autor· JANUÁRIO MARTINS JÚNIOR 
A.Jvogado Alba Lilc1a Colares Caldas e outros 
Rêu UNIÃO FEDERAL 
Procutador Sebasbao C01reia Uma 
DESPACHO: 1 - Intime--se o representante da União 
para no prazo do 20 (vinte) dias: a) linnar nos termos de 
1ransação que pretende ver homologados (fls. 2831296v); b) 
apresentar o termo de acordo firmado com o autot José da 
Cru:, confonne noticia à fi. 272, para homo~; c) 
Comprovar a Incorporação aos vencimentos dos autort~-5 
remane..:entes - Januàrio Martins Júnior e José luven:y 
Pontes Sílva - do índice de 28,86%, deduzidas eventuais 
antecipaçóes por eles perc:ébidas. 2- A execuçio .U vert>a 
honorária será processada juntamente com os valores 
atrasados dos autOfM remanescentes, de modo que, a wu 
tempo, haverá detennlnação paro a~ de 
memória dlscflminada e atualizada dos ~lculos. 3 -
Intimem-se . 

Cana P1ecatóua 
Re<r.e· 

Procurador 
Reqdo· 
DESPACHO: 

2000.31 .00.002928-5 
UNIÃO FEDERAL (FAZENDA 
NACIONAL) 
Francisco Napoldo Ximenes Neto 
GIL VAli! PINHEIRO BORGES 
1 - Soliche-se ao juizo da 11' Vara da 



Macapá, 16.01.2001 

~ Judiciária d? Distrito Federa l o s cópias da petíçlio 
oniCoal e COA mencionadas na Carta P recatória de 11. J. 2 -
Designe a Secretaria d ata parn os le ilões do OO<n 
penhorado. 3 - Servir.! como Leiloeira Pu blica a Sra. 
J~~<:iara Coutinho Oiniz. Fixo sua eomin ão em 3% (tr6 por 
cento) para benl imóvnis e 5o/. (cineo por <:enio ) para bens 
móveis. 4 - Expeça-se Edital d e l ell6o na forma do art. 6U 
do CPC ele o§ 1° do art. 22 d a l ei n• 6.&30180. S - Intimem 
se, pessoalmente, as partes e a l o ílooira. 6 - À eo nta<loria 
para atualizac;3o da d fvlda. 7 - fntímem -se. 

CERTIDÃO 

Certifico e dou lll que foi designado o 
dia 6 de abril de 2001 para o 1° Leilão o o d i<> 27 de abril do 
2001, para o r Lcilllo, ambos às 9h. 

Açao Ordinária: 2000.31.00.003016-0 
Autor: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO 

ESTADO DO AMAPÀ-SJNPOL 
Advogado: Carlos AugiJS(o Balieiro de Souza e outro 
R~u: UNIÃO FEDERAL 
DESPACHO; 1 - Defiro o aditamento requerido às 
fls. 7 417&. Z - Indefiro o pedido ele intervenção d o 
Ministério Publico Federal. 3 - O reqiMrimooto do 
antecipação de tutela ficou resolvido na decisão d e 
fl&.72173, a qual mantenho pelos mesmos fundamentos 
nela elencados. 4 - lntim<!-se o autor o cite-se a Uni~o. 
Macapá-AP,18.12.2000. 

AUTOS COM DECISÃO 

AçAo O<árn!iria: 2000.31.00.003016 -0 
Autor: SINDICATO DOS POLICIAIS CMS DO 

ESTADO DO AMAPÀ-SINPOL 
Advogado: Corlos Augusto 8alie iro de Souza e outro 
Réu: UNIÃO FEDERAL 
DECISÃ O: ( .... ) ante o exposto, não estando o 
pedido respaldado pola legislação vigente , INDEFIRO A 
ANTECIPAÇÃO DE TUTElA. lntim,._,.e o autor desta 
docisAo. Cite-se a União para contestar, r.a prazo legal. 
Maeapá/AP, 13.12.2000. 

Exec. de Sentença: 1998.31.0 0.000 981" 
MINISTÉRJO PÚBLICO FEDERAL 
Manoel do Socorro Tavares Pastana 
MANOEL DE J ESUS COUnNHO DIAS 
E OUTROS 

Reqte: 
Plocurador: 
Reqdo: 

DECISÃO; Cha mo o fe ito à ordo.m. 
Primeiramente, vorifiCO que os réus Paulo Shgío da Costa 
Monteiro e Leonardo Oi~s Leite riao foram intimados da• 
sentenças de fls . 2881309 e 317/320. Oossa forma, a fim de 
se evitar argüiç<l&s d e q uaisquer n ulid3des, detennino a 
imediata intínuçllo dos réus acima raforidos. Com relação 
ao réu Anton io Alves Campos, que foi declarado rowl 
ã ravés da decisão d e fL 166, detennino a s ua intimaçlio 
ãravés de e<lital, d o inteiro teor da sentença condenatória 
d<! fls. 2881309, bem como o recolhimoolo do m..,dado de 
prisllo expedido à fl . 334. Custas jud ic ia is, quanto ao 
conclellado Ma noel do JMus Coutinho Dias, já sa tisfeitas. 
lntirncm..;e. 

r L .A...---
Gíi LimaSous a 

Diretor de SeGnrtaria 

!,::ibunal de Justiça do Estado 
Luiz. Carlos Gomes dos Santos 
GAelNElC OA PRI'SI~NCI~ 

INSTRUÇÃO NORMA TI YA :v- ~111000 

O Descmb&rgod<>r l.UIZ CARLOS OOMES DOS SA!OTOS, 
l"fellide.me do iribuoal de Jusliç.a do !!$lado do Ama~, no uso das atribui~êJc$ 
que lhe são confcrid<LS pelo ~n. 26. XLt, do Regimento lnlcmo, c 

Considerundo li l..ei n41 538, &e 2) de mato tk 200>. que ~ria na 
t"MUN dos Pod( f(.S ewccutivo, l.cgisl .. tivo e Judit:i4Jio. o Ouádro de Pts!!ool 
E~pecial, e di ootra$ pro-vidlncu.J, 

Coosid::l'lndo 6 ccnve:aié.tlcia. ac!rolnôl"tiva e a d;sporu'biltdldc 
dccorp , RESOLVEo 

An. 1• DeriAir critérios pau o t:nquMbmcm.o. nos ttm)(:S ela 
t.tl rf Sl812000, de $ttVidor p~blico (edcC'31, e:staclu~ l ou municipal, oeupule de 
e.ar&O de plovimcnlo cre1ivo, que. e.tend3 concomitanten,eMc aos k-guin lc~ 
re.qui$iiOS: 

a) tenha sil.lo :.dmilido por -coocuN:O público, na form3 do art. 31, 
11, da Co"slituiçio f..:dc r:ll, ou knh;, sido submetido ltptmente ao Regime 
Jwfdíco Único n::. eondiçlo de servidor põbl~ 

b) SCJ-a ocup.~ntc 6: cazgo em cocnisr.lo. ao 1.1ftbtto do Poder 
l«ticlirioõo8udo; 

c) <Sltjl O:SJIIumcll:e 1 Cupa>içi<>; 
d) ~enh• re~o a opçio dentro do p~uo <Sillbeleoido no § t•do an. 

1• da Lei rf' 538.'2000. e que no ato da ax.5o aprc.x ntc a documentação 
pcninen(t l admi:s.o;ão por conc:ur!IO público e o tumo de pos~ de ~u órg1o de 
Origem, OU documcnllç.Ao cquivJ!Cél!c, O ato que Q coiOCOII ~ dispo:d)-io, bem 
conul o compovartte do uuck:lo do ~go comissionado. 

An. ~O cnqQ&dra.Mento dar-se.·' de. tCOfdo cem a catcgori• do 
Cll&O dt Ori- do S<NM1of, deS<l< 4•< lnj• =>Jpatil>iJid>dt ck acribclçóes. 

f l$ • O ~·dor tc:rl inclui~So na düw: c rdu!-ndl inl:tW$ do 
ltspc:CtÍ~O ca.tfOa~ _qea i S(rfit~rado. 

§ 2" - O Quadro E>p<ci&l s:ri u~oto ' pl\lpOfÇJO QIIC Ferem 
5endo ..,.,os os WGC5· 

Ast. T ~ a;ervidot-(S recepcionados ncJ Qu01dJo ck Ptssoal 
ll.q>ecill se rio submeti C~ ao re'i Jme juridloo dtl l:i r/) 066/93 ~do llccu:to (N) 
11' 070/91. 

Ma.e.p.i·Ar, 22 de novembro de~-

l..~J.--
·; Dueuaba>'iador LUIZ CAJtLO'§ COM'f'.~ DOS SANTOS 

• PRESIDEN'm 

Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

• :': -". ', ,:~ '' • ' • " • '._ • f • .': • ''• ·.~ :~ ~ :. 

( DIÁRIO OFICIAL) 

j UIZAOO ESPEClALCENTRJ\LCfVEL 

~nac de INT!II'IAÇ.\o p.~r• cié"'"' dos ><hog..Jos. 

1'\•biÕCJç:io n•· 116 
A\JfOS N.• IS.S21 /00 · Execuç:ão 
E•••lu<mc: fRANCISCO ]ANUÁRIO DE SOUZA NETO 
fl~vog•do(•).: FRANCISCO ji\1'\ltJJWO DE SOUZA NE'I'O 
li<cct:<Odo: OLJVJO FERNr\NDES NOGUEIRA 
DESPACHO. ,. Vb~ú$ etc . .. lntimc·sc: o c:x~.:qút:flle p;u';l, em d m:Q 
d i:u, diur H' lc.m int«cnc: em 2djudi(:ar os bcnJ penh<ln.tloJ •·uJ3 
autos (115. 17), d>ndo po< quitada a dh·id>. Mcp, IZ/01/ZOOI. Ora. 
J\ru lúriua de Carvalho" 

AlJfOS N.•t&.0~0/99 · Ex..:uçi o 
E<<'<Jueme: EUNETE FER.REIR>\ DUARTE 
Ad,·ogado(,).: CÍCI!RO llO~lG ES ll.OIWALLO E OVIROS 
Ewc•t.do: JBI BRASIL SAUDE 
I)ESI'ACHO." n,.nllcs<>r·se <obre a pro['O.II> tlc ns. 49" 

r\ UTOS N.•t4.7,S/9'} · b ccu.sio 
F•<qu<n<e MARIA COI>.'CEIÇAO OUVEII\A QUEIROZ 
AJ,-og.:Jo(,).: WCI Mê lllE NASCL\I_E.' ITO 
lixecuudo: AI. ESSA NORA P.F. ARAUJO 
DESPACHO: "' Visto' d -e ... Consider-Ando que hi p e!lthor.l nos 
:tucos. lndme·St' a CXL'ttü cnte parn, em 48 hor.u:, dar 
p(ossc:guimc.nlo ~u (cito, n.~qut1'C!rldO Q qut~ de d ireito, pen ::. de 
cxtittÇiio por ).b:at1dono <h ~;~us;~ c ~:onse\llicnlc dcsconslituiçào d:a 
penhor.. Mcp, 11101/01 - Or.1. 1\n.• K.u-in> de C:lt\ alho - juí•• de 
Oirtiro!> 

1\UTOS N.• 71J4~/97- Exe<uç:'io 
lõnquentr. OZÓRIO SIMÃO DA COSTA 
.~d,ocado(a) · llOVALOO SOUZA • 
Ex<:<:ut.1do: SOTffiJ\A <X>NSTRlJfORA E: IMOSI Llr\Rlt\ 
DESPACHO· " Vistos ct~ ... Consic.JclaHc.Jo 'iuc h:i penhora uos 
:mtos. lnlime·sc :l excqiientt pM:t, em 48 hor:u, d~r 
pro.s.sc:guimçnto 30 fejto, (equeretltlo o 'luc de d.ireilo., pc-n<l de 
cxtit'IÇ;io poc abau~ono d:. u us:a c ~onscqücnle desconttltuiç'io da 
p<nho.-a. Mcp, 12/01/Ct - 0.-.. 1\n• K>.-in> de c.r.r.Jh~ - j w>-> de 
Oireito"' 

AUTOS N." 16.~45/00 - Conh<tirn<nlo 
Requerente: RONY MAO-li'IDO TA VARES 
,\dvo~do(J) .: jOS É_HF.NRIQUE DE MENOONÇ.r\ DIAS 
Requerido: SULo\!.1l::RIC.A. SEGVROSS/1\ 
,\<1•-og.do: )01\t'IA OARC SCl'.JZ:\ 
SENTENCA:- Vijtos e• c.~. Oi:antc- do Expo;to, c pro tudo o n\.lh 
que cons<> dO$ >uoo., JULGO PROCEDENTE f:.M I'A~TE o 
pedido itúci>l. cond<n>ndo • r<querid> SUL AMERICA 
SEGUROS S/A a P•G·" ' > importincia de R$ 4.228,00 (quatro mil, 
d uzentos e vintt> e oico re:.i~) rd cr t:ntcJ :~nJ d~IH.'IS pessoai s soJrido1 
pclll Rcquer~ntc, eorriçidos 1noncta rii\m cntc d<~MJt: o ajuizamento 
d:a ;'lção, c 3CI'cscjdoj de: jurus lq;;tis de: 0,5°.4> no mês, esse devidos 
~ p:~r1lr d.1 cit~çlo 11té :. d;1t:t do d ctivo 1'-:tp nt::ul<>, re.slamlo 
EXTI NTO o prrsente leito com fund.unt"nto no art. 169, ÜJ,iso I, 
do COOigo d< Processo Civil. Deixo de condenar , Requcri<b n:u 
t:u s:t'ls c nos honoririos ld\'"ocatícios, Ul forma prC'I.•isu. rtlo art. 
SS, c:~put, d:\ Lc-.i u• 'lJ'J'9/'5, cil que- ni u \'islwnbro, nos autos, 
litigância de •n.i·fC. P.RJ. M2u p:i, IO<Ic j~ucito de: 2001. {)r. ribio 
S::am.an:1 dos SllllQ~ - juit de Dirci1u"' 

AUTOS N." 18.492/00 • Execuçio 
êxequente: CRA21ELA UMA 
Advog.~do(a}. : KEYl.A SUf;LY SILVA 
Ex.cUI;>do: llENEDn'A SOUZA 
DF.SPAOIO: • Dian<e d> propr11u de fls. 16 c • aquicscin<i> 
t n amp::\d:a n.a prC$c:ole ptl.ifio; homologo o uordo t:ntlbubdo 
eul rc as partes. •u•pondcntlo • execuç5o :.tê O di> 10/10/20~1. l)r. 
l!duudo N:ax:ln'O ~h.tlt::.do - Jui~ de Oiccito". 

~-1.~c .\p.l·AP, 12 de j.meico Jc 20:>1. 

.IUI:Gr\00 •:s r liCI.-\L CEt'ITRAt C iVEL 

Publicação n• U 71\1J 
Y.• ptdltnl< de INTIMAÇÃO psn tlinrb doJ • d, oe>dos. 

AUTOS N." 18.955100 (AffiO de Conh<elmtniQ) 
llcqumnte: IUJL (;IJILHERM E SOE!R() OE OLIVEHt ·\ 
R« tuerido: CAI'J::l\11 - CAIXA I>E PF.CULTOS. PENSÕES 1·: 
MONTEJ' IOS I!ENIW!CI I!:NTE 
Advotado: Dr." KI'.LI.V CRIStfNA DltAGA O F. LIMA 
SR->:'\Tfo:NC~\: " ... llb n lc! do r.x-oc~n. e pnr ltld n o nnt' m~ds t"tnl.q.:l 
dM .wto,. J ULGO PROC.RDEriT H. o ecdido inicial nar:a 
DECLARAR ~ nlll1dade du c:ontptu de- •c:-ruru de addi.'J it~• 

Pf'"soab:. cnjo~ o~ tf~ifoJ dtn .r !to refronglr ;ao n1omtnto da 
r t::slh:atl ü da ~ftdtlt~ c•mlr:\tn <ex tunr). CON» RNANDO n 
CAI"E~H ao rtf.~:'tJ-.:huento d u ,, ,.,,Jun~:nCn indcvidQ d.al'l 
prt'-.~taç4ies Jtlu.d vs" :H\ mrsmo por parte do Regncrentt: e p:u a 
CONOENJ\ R n Rrgutrida à rcslihdrAo d05 valorts pJcos a 
maior. em dubro, aubrs u bu. de ju NJS l e.gn,s. o~ yu:ds, suotudos, 
totalizam o moot:ant~: de RS 1.613.30 ( um m.ib .stis-cenfos e tn &t 
ruis 1: t rinta C'cttt:."o'}. que d~verá m ç(+rrif!ido ruonetari21ut'I1C! 
A partir do p•e:amrnt~ indu-i do, eon fonue ;tr1~ 1•. inc:iso. 1, d:. 
Mcdhl:a Provlsõrlu u• 1.810199, ~. pclo!i n U1tiV()t t:xpostos, JULCO 
IMPROCEDENTE " p<-dldo eonlro poslu fonm~ndo pt1:1 
Jltgunid~• t lu su11 11e tu cont~1-at6ri:a. (\'fhmdo EXTINTO . o 
pre~nte frito com f11nd1m1~nlo no :u1. 269. ind__so I. do Código de 
Processo ch ·U. J)çh;u d~ cnndenar a n:qnerlda na."' c:usbt,o; ,. 11M 

b.onoririos ad,.·ocatfcios . ua fonua prsvJ.sla ptlo u t. 55. da Lei n• 
p.009!9$, qu r g Rg yl'llnmh n r l ltf• tin sl1t dt m i -ff ~ P.R I .( '. 
~fnnná!AP, 11 dt IM\t'iro d t 2.001. c- D r. Jlihlo .Santana~ dos 
Santos ~ .Juiz de Dinito." 

AUTOS N.' 20.3601011 (Acõo de Conbe<lmeulo) 
Re~1ucrcnte: AMAURI FARIAS DO CARMO 
Advopdo: Dr . LUIZ. MÁRJ<:> ARAÚJ O LIMA 
Rt querido : FRANCISCO VALADAR ES 
Alll>lí\~CIA: O!u 1 ~02.20111, às 15 htu.,.,, 11C'It .JuiL,dn. 

AUTOS N." 15.897/99(Atiodt Evtro~) 
Enquenlo: REGIANE PlNHRlRO SOE.IRO 
Advoeados: Dr. VICENTE GOMI!S e Dr.' SYN L\ GURG~:J, 
Executada: CRBOICARD S/A • ADMINIS1'llADORA DE 
CARTOES DE CRHDITO 

Pàg. 14 

DE.')PACI12 : " .. , lntln1e-se n Er ... gurntf' pxna, em ci.Ht'O dla.1, 
manlfc.dar-sor s-obre os dOaJIHI'rlfns t.l r.t 2pnsentad0$ ptfn 
Etcc:ut.1da. Mcr . 08.01.2001 • Dr' Ana ~urina de- C:arvaUto • 
Ju iza dt Oirclto~. 

AUTOS N." 20.8J4100100 (Ac>o de Conhedn1<11to) 
Requerente: H. C. S. LOBA TO 
Advoe>~o: Or. MACI O ALVES FIGU!;IRA J:: OUTROS 
R<'<[ut rida : SOT.MIGE 1>0 SOCOlmO RAMOS DA COSTA 
DESPACHO: w.lntlm~·St o Reguert:nte p:.ra. em dt7. dl3~. 
ap~cut.ar coln .Juizo um dos dltc.nmt n i6S nhai'rc> realciot~•dv!f. !Ob 
p.r:u.a dr indtfcrimento da u,iti:.t: Cartão de 1!\Jt!l('i o no 
Cotd~trv N~donal de Pt~~ J uridi.ra (vafidHt 02 anosl; Recibo 
dt h~cricin HO CNPJ; PrfltM~ln dt lrt.kri~flo no SlNPJ,ES; 
DrcJarnsão dt lh\ (Hl$tn de Rt-nda. M aC!n:i. 11 de isnt:iro de:. 2001. 
0('. ' Ana K:trln.a d e CaM'albo - .Tníza de DkeHo Substitu ta." 

Eu, JBC, dl~lltl .. 

Varas e Secretarias do Interior .I 

DlECOS~O J~iJIPmAt 

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
COMAq CADESANTANA 

Jul"' :;, Ol:lttta &lt!Sh'..'llb>; PAULO CESAR DO VAL!: 
MADEIRA 
Chsfa cli ~ecr<litllr~a $vbl;~~IWJ: GERSON MART!NS 
RODRIGUES 

n.• 349311999 

EXPEDIENTE DE INTIIAACÃO PARA CI~NCIA OE· 
ADVOGADOS 

Dr. AUGUSTO CÉSAR GOMES U I'I'.E ·Juiz de Direito 
llt' THINA LUfZA D'AU11EI OA GOMES DOS SANTOS 
SOUSA - Jufza de Olreíto SubSiituta 

A(iO dr t::ucuçAo de AlimoniOS n• 732100 

AutOr. A.S.R.F'. rtp.J>or S.R.B 
Réu: ANO RÉ LUIZ NUNES FER.REHtA 
Advog.: Dr. CARJ.OS l.OBATO - OAI)/,\1' n' 466 
Flf\'ALlDADE: lntfmnçdo da l'entcnçil n stguir transcrito: " 
VISTOS etc. Dlanr< ria conrprovnçdo ria quiraçào do dibrro 
alimentar. nos tt nuos do nrt 794. I. do CPC, j:;fgo f'.ttlntD n 
O&IIÇÕO. sem julgnmtniO do mérito, stttt crutas e honorários 
Apó.o o rrti•sito <m julgnr16, crqui>~st T:Jnl:o. 11.1/.00 Dr 
AugW'lO Chnr Gomes Leite · Juiz de Di"rtllo . .. 

presente expediente ~ri publicado na impressa ofic-ial do Estado u 
ofixodo no luçar de costume, e a tl3111f da sua publicação passar~ o 
c;ontar o pro~.zo de lei. Oõl.do c p:a~d() nesta cidade de 
Tattarug>l>.inho-AP. aos vinle e oito (28) diu do més de dezembro 
(12) do ano dou mil (2000). Eu, S11ulr Mochotfo Souro, Chefe de 
Sct:rdaria. subscrevo c 3-Ssino por <klc.~inaçao do r.tM. JuiL 

Ç'~t .... 
Chefe de Secretaria 

Procuradoria Geral de Justiça 
Raimunda Clara Banha Plcanço 

RESOI..UÇAO N.'OOI/2001-CSMP, OE 15 DE JANEIRO OE 2001. 

Rnijlt:t~ '"' fH1rU, o P•~raf• 
IJ,.Jct~ ll• Alfl#o ; • tia Rn~ 
n. • ()(}1/100D-CSMP, d< 

04111/1000, que passe • kr. • 
seguinte r 4!dGp1o: 

O Conselho Superior do Ministério l'ublico do Esudo do 
Amapá, no uso \lc su::tS :auibuiçilçs lc:g::ais c com cspequc no.s: 
p•r.igro!'os e anohos do artigo 9" c lO c p:ari~ro único, da l.ci 0009 
de 28 de detembro de 1994 e co.isiderando o que restoo decidido na 
"''""~ Excr>O<didria do Cooselho Supenor do Minisli:rio Público 
u:alizada no da• IS/0112001, 

RESOLVE: 



Macapá, 16.01.2001 

RETIFICAR. em pane. o Pnanfo único do Aruao -r 
d.t Rcaoluçto n: 00212000-CSMP. de G411 212000, q~e p&JS& a Í.r a 
K guJniC rtdlçio: 

Art.~ ... 

P.,-jgrafo Onk:o. A ComiJdo El0110ral JCri coountuid.t 
pela l'tnldcnta do Cons<lbo Supenor e peloo ~do Min~Jtb~o 
Pubhco JORGE LUis CAHEZIH e MAURO GUILHERME DA 
SILVA COUTO, Pro-s de JuJtiça de l ' l:nlrtnc:11 

Esta .-.soluçl o cntrarfl cem ••Ror na data de <ua 
pubhca~lo, revopdas :u d•spo<>ções em conlrtno 

AAINIUN 
Proturadoro~G~rol tft Jwtt(a 

Prtittltntn do Cons~llto SuJWri'IJr do tvf,msJtr•o l'ublu o 

Portaria n.- 009, de11 ele janeiro de 2001 . 

A PROCURAOORA~ERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no uso de,.,.. aenbu!Ç6e$lep1s.ta>do em 
... 11 o d'spc>Sto nos utlgos r. mtiSO I e sa. 111<01!<1 I. k:n ..... da lei 

C0<11rkmcr!1r n • 0009. de 2S de dezembn> de 1994, 

RESOLVE: 

CONCEDER ftnas regubmtnlare! ao serv1dor JOS~ 
ALBERTO MIRANDA NUNES, Moumsta do Quadro de Pes-1 
<lo' ~<t\IÇO> Au<ihare! do M1111Siêno Publico do r.stado do A~pi 
retc:rrnt~~ ao t\crcfciO d~ 2001, 1 serem UJufrulô•' no pêriQdo de I' 
• 10 0'-2001 

Pubhque-.se Ot-se ci!ncia t cumpra-se 

Ma<apá·AI'. ~~=~~ 

RAIMUN" t~ANHA PIC~ÇO 
ProcurOJlora O<ral de JlilllfO 

Pomria n.- 010, c1e 11 de 1ane1ro de 2001 

A PROCURAOORA~ERAL DE J USTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no uso de suas ambu!Çiln lcp1., c tendo 
~m ~~)~ 0 dU.f'{bltl 005 IIT'IOS 2•~ U'W:t:$0 11 C 58, li'K-1)0 (, klrl 'lo da 
I C"t (, ,,, ,..,.C'Ifll:t.wr n• noo9<k 1! dt dtltmbro<k 1'194 

RESOLVE· 

OFICIALIZAR a co.~o de hcença compcnsoulno ao 
!Ct'1do1 LINDOMAR GÓES FERREIRA, Operado• de 
C om1Mador da Quadro ~e Pessoal dos '>erviÇOJ t\Uxthuru do 
Mm1stcno Publ1co do Estado do A""'p~. por Mbalhos P•~•1:odOi A 
JuiiiÇ> hi<Huflll """ ElcrçOes Mumcrpa1S de 2000. u•uhuiua nos dut< 
U4 "05/()112001 

Macap•·AP. l~cm• de 2001 

RAIMU~~O 
l'm<:uTOJiOrQ·GeraJ d< JWJIIÇII 

Portaria n • 011, de 15 de janeiro do 2001 

~ PROCURAOORA~ERAL DE J USTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no uso de SUIS atnbuiÇCU k&a"· e tendo 
tm \Utl o d1)posto nO$ an~gos ~. lnc:iso I e S8. tnca.o 1. letra ·c" d1 
I <• Complementar o• 0009. de 28 de deRmbro de 1994, 

RESOLVE: 

ANTECIPAR, a pedido, o u•ulrulo das férias da 
'ervrdora NANCY SOARES MACIEL NUNES, Oalilógl'lfa do 
Qua~m de Pessool dos Serv•ços AuKtlion:s do M1niJ1éno Pubhco do 
F"ado do Amapá, e-.rcendo o Cargo em ComluAo de Chefe de 
Gablne•• da Procuradoria.()cral ~· Justiça, conc:edldu atravts da 
Pol'llna n • 62012000..0ABIPGJ. de 16/llnQOO, e ttansfendu pela 
POI'IIna n • 7UI2000.QA81PGJ, de 1511212000, para o perlodo de 
17 a l l/0112001. ftcando OJ día.s rrmanesccnkl pan1 Rrem 
usufnlldus p<»lenonncntt 

POftllria n.- 012. ~ 15 de janlllro de 2001. 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTlÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no 1110 de tuu atribulç6ca lepit, c ICIIdo 
em vista o dispo!IO nos artiAOS r, inciso U c 51, inciso l,leln "f" da 
l.c• Complemenur n.' 0009. de 28 de dezembro de 1994, 

~SOLVE: 

ANTECIPAR o pcriodo da rlesisnaçlo da ~ 
liiALJ!HA OUVElftA DE SOUZA, Dortil6pata do Quadro de 
Pessoal doa SeMçoo Awüliatu do Mmi*rio Plll>lioo do Eatado do 
Am&P', e~mendo o (;.,.o cem Comiulo de OfiCial de o.llínett d.t 
Pnoeu~..Qaal de Jutliça. efeúvlda alnvb da Porwlt ft.• 

627120QG.GAB/I'GI, de 11/11/2000, e ......,_ pela Pcw1lria A.' 
7W2000.(;A81PGJ, de 1811212000, pera Ih Jl/0112001 

(oiÃRlo ofiCiAL) 

Portaria n.- 013, de 1!1 de pnelro de 2001 . 

A PROCURADORA~ERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO A~ Á. no uao de suaa alnbutçõcs legaiS, e 1cndo 
em •isr.a o disposto noslltígos r . inciso 11 c 58. •••'w I, le1n1 "r' da 
I oi Complemmuor n.• 0009. de 28 de de.tcmbro do 1994, 

CONSIDERANDO a Rcsoluçlo n' 00 1/2000-CPI. de 
0411 2/lOOO. Que regulamenta a elc1çlo para ucolha do Corr<se<Jor· 
~ral do Mmrsl<rio P~blieo do F.slado do Amapá. que 1oma o voto 
se,TetO e Obrigatório aos Procu111dom de Jusuça em e .. rclc1o, 
encluse\t os lu:encl3do$~ 

CONSIDERANDO que >Cri prmbtdo o '010 por 
poocur.ldOI "" poNdo<. sendo obnptóna • pracnça do Procundo< 
de J~.os.l,,-a n., ~:~ai <k "ocacto~ 

RESOLVE 

I· CONVOCAR • Or' MARIA DO SOCORRO 
MILHOMEM MONTEIRO, Procuradora de Jusuça do MtniSJeno 
Pubhco do EsUldo do AINpl. para compa~er i cle!Çlo pal'l 
e><ollu do Conegedor.(iérnl, a rcahzar·st no dia 09 de fe,cre1ro de 
2001,"' 11.00 ~.oras, na sede da Procuradorta.(ieral de Jusuça 

11· AUTORIZAR a cllii.UIO de Ordem de Pw~gem no 
tr.cho RIO DE IANEIRO/MA('APÁIRIO De JANEIRO, e 
P•8"~"'" de OI (uma) dlána, nos lemiO• do AIO Nonna11vo n • 
00112000 

Portaria n.- 014, de 15 de janeiro de 2001. 

A PROCURADORA~ERAL DE JUST:;;A O(' 
ESTADO DO AMAPÁ. no uso de •uas a1t1bu1~ 1e81•S, c lendo 
em\,,,. o diSpó<IO nos Or\181)$ r. In( I!() llc sg, 111<:11<1 I. lelra "f' d 
le1 (\vl~plcmc:ntar n • 0009. de 28 de deuntbto d< IYY4, 

CONSIDERANDO a ReM>IuçAo n' 001/2000-<'PI. de 
04. n 2000. que regulamenla • elCIÇOO """' elo<Uiha dn COITegtdor· 
r >et;rl do Mn,sténo Púbhcu do F.•ladn do Amap6, que roma o vnu 
'~" rtlO c obngatónc.l 3os ltrocuradores de Ju.SitÇI em Cl(CrC'ICIO 

mc:lu'll\t' os hcenc1ados: 

CONSIDERANDO q~c >er~ pr01b1do o volo por 
pi<Xuta<lul ou pt>rtador. :.endo ubrígatono a presc:nça do Procurador 
de Ju<nç3 no local de vot>Çio. 

RESOLVE· 

I· CONVOCAR o Dr FERNANDO LUis FRANÇA. 
l'rucurodor de Jusuç~ do Mm11tcno Públ"'o do Eoladu do Amopi. 
p•l• '~ a eleiÇlo par> escolha da CorrcFJor..()(nl, • 
r<> m•-ic nodta 09de le>etclró de 2001. ú 11.00 hons.112 sede da 
Proc:unodona.Qcral de J~ 

11· AUTORIZAR a emuslo de Onlem de Pusagccm no 
rre~ho BEl O HORIZONTF/MAC'APAIIlU.O IIORJZONTE, e 
poprnento de OI (uma ) d1ma, no. termOS do "to Norma/Ivo n • 
001'2000. 

Pubhque-se l:'.ll·$e c i&lcia e cumpn.·lt 

CoMelhO Superior do Mlnlsltflo Pílblleo 

EDfT AL H_. 00212001 

A Presldcota do Corudbo Supnior do M1nutb'lo Nblico 
do Estado do Amapá. no 1<10 de suas alriWIÇ6ca lep1s, l<ndo em 
vu!J o duposto no m r . da Rao1uç&o n! 002/2000.CSMP. de 
()411212000. pt>blicada no Diirio Ofiet&l do Eatado de 05/l lnQOO, e 
consodcnn<lo a decõdo do Mandado de SeJIUOIIÇI n • ~)I() I , 1nma 

púbhco o deferimtoiO d.t mscnçlo do l'rotNW de J~rnça Substitlllo 
aba~>o "'lac1onado para a escolha da lisra triphce pat11 o CJ180 de 
Procurodvr-C'oenl de Jusliça: 

OI • Dr. ADILSON CAA~ DO NASCIMENTO 
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Rodruelxo Ltda. 

Torna público que requereu a SEMA a 
licença de instaJaçio para extraçio de SEIXO na 
Colônia Agrlcola do Matapi - Municlpio de 
Porto Grande. Foi determinado estudo de 
Impacto ambiental. 

o r 'l:al>diia • rs- • .a~. .....,.. - ... c......,.. .w 
~pa. E>tarlo <19 A111apa. 1 nt11 Tlradmlet, 6o.& - 8aírn 
Centrál, por _..te,ál, ttc.., FAZ SABER q,_........,,,..,.. 
w ,.,. ,............ • liiiiiM aNb.a N..,.., d doe 
re.~Uicbd< k ProL ~1.~-'WI : t~oM J ... I'IMeja LoM.so; 
Prol. S2&.Ciok 4<1• Sub. [ S.~ P, t S....llen Mll; PM. 
~67-t : T L Daltru..,. .o\njoo ,.......,; Pntc. ~26.7&.) : Joon. 
..... Soma. s-..;. PnoL !1:16.71J : ....._ CadJoo. Oioa l"'ur, 
PMIL ~16.739 : A M 4a Slho f•""'"': Proe. !1247.11 : [c
rloo s.,..,. Fnroc<m: Prol. ~6.715 . Cllub Maria da Silva: 
,._ ~ .,_, : ,_ Alr10oolie "' c-, ,._ 5a4 "J. ' Jao.t 
~ 4a Cunllot.; p,.., !126.309 : Jalaoe 4a Sih'a Mona: PtoL 
!I~ : Pa1rirla Al"'lllha C .... ; Prol. ~UJWI : S<b .. tlie 
Builló 'lfe: ProL Sl6.m : Maria ria C~ rr .. s..tot Me; 
P~5 ~MJ l't1Mn.CotdM Mc; Pni..Sl6..Ml: llM Brito; 
p,...t. S26."2 : Roberto Fa>ib Va ...... • Cattil; l'nL ~2'-'04 : 
S.bulião 1,\IÍL da Siha Mt: Prot. !121lnJ : R f' e""'!"' Mr· Prot. 
!\~2· : a FHftlnt Mo; Pntc. SZi..lll : C R Te..,ftll; ProL 
5U.9-19 : Cl<dda M R do• S...lot; Pr<JL !126.973 : Gor:oon L 
Gakio Me; Prot. ~26.978 : laa Vhlot P...t 526.986: JolltJof'léde 
Allluquuqu. Babill: Prol. 5TT.OOO : Mablooo L T'OA: f'rol. 
5%7.11tl : M J U.... U-Siba.-M&. l'n>&. 51782!1: 111-' MJuia 
Maoúu Macit:l; ProL 527.1161 : ....... "-"' A,_rin Ru<lript•: E. 
P""' q.,. nio •• alr .... 1-nhtcla. fNTIMA.OS a paa,ar ou 
.......... roric'o ~ ..... o ,_,, ........ o p.....-..4i.lal. 
pW>Il<luH ainl>O. 4a Üll9,...... Olldal < alisado ea lupr ck 

e.,tu,. ·....-·do an". 1!1, '""'~""' 1• u~t 
MKapa-Ap. I S ck J-lro d<> 1.011. F 
tBd.JOSt. ROIIU.tO Si:.~ Of. AI.MUOA,l, 1' .a. ... 
Prnte.Uo, Col1iJ\co, Su.l>oc""o, ....., te e ,......, •• f".blko • 
r'llSO.::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: 

Extravto de Livro Fieoal 

A F1rN. EDOAR MOREIRA DE 
VASCONCELOS - ME, inseri ta no CNPJ no 
3~ · 946.582/0001-15 e CAD/ ICMS n~ 
03 .009381-9, eom negÓcioe na Av. 
Reimunda Ferroir a da Silva, no 231 A 
- Muca, coiiiUllioa o EX'H!AVIO de um 
Livro de Sa.!da.e de Kercadoria.e, me-
de l o 2.A. t::} 

~l( &MÍuz-:d/.51~ 
- Assinatura -

ASSOCIAÇÃO DOS TORCEDORES BOTAFOGI.IEH
SES DO AIW'! - AXBA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Pr esidente da Associação dos 
Torcedor es Botafoguenses do Amapá, no 
uso de suas atribuiçÕes es tatutárias , 
convoca os associ ados parA uma reuni
ão de Assembléia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 18.01 . 01, 
às 20:00 horas , em sua sede provisó
r i a sit uada na Rua Tiago Flexa da Cos
ta , nQ 336, esquina com a Av. Reinal
do Damasceno , bairro Novo Buritizal, 
para deliberar eobre a seguinte ordem 
do dia: 
1- Eleição de membros da Diretor ia 

para conclusão do mandato; 
2- Escolha de comissão para revisão 

do Estatuto Social; 
3- Definição de calendár i o de reunião 

da Diretoria; 
4- Fixação do valor de mensalidade ; 
5-O que ocorrer. 

Macapá-Ap . , 5 de j aneiro de 2001. 

Ex!nto da Refonnuleçlo, AbraçOn • a NoYII ~ 
daAVEA 

Da Denomlnatçlo: De~ elos l/1giiiMs e Anexo do 
EstadodoAmapé, ~a-~~c1os 
VJgilantes e Simílares do Estado do Nnlpt. 
Da Sigla: AAssclc»çto ~com a-AVEA 
De fundllçlo: 13 de Oululxo ele 11K18. 



Macapá, 16.01.2001 

Das Entld3dos: Sociedade de dlreito cJv~ e pnva<fa. sem fins 
lucrawos 
Da Administração: Constilui-se de Oireloria Execuli\'a e 
Conselho Fiscal. 
Ao Quadro Social: Sócio- Fundador, Conlribulnlc, Benemérito 
ou Convidado. 
Do Procedimento Eleitoral: As elelçOOs para Dlreloria 
Execo!lva c o Conselho Fiscal serM organizadas pelo 
Prosidcnle da AVEA. para o mandalo qOinqOênlo. ou seja, de 
cinco ~nos 
Da Dissolução: A Assembléia só POderá ser dlssclllida por 
deliberação expressa da Assembléia Geral. com a presença 
superi()( a 50%. cintjUenla por cenlo, mais um dos associados 
quites com suas obrigações sociais e que sejam sócios pelo 
menos 3 anos. 
Obs. A Rcfolll'ula~ e Alterações em alguns artigos e a nova 
compos•çllo da Diretoria da AVEA e do Conselho Fiscal. na 
forma de seu Estalute> Social, foram realizada uma reuniao 
Extraordlnàroa, nos lermos estalulérios para cslcs frns. no dia 
28 {vinte e oito) de Dezembro de 2000 (dois mlt) reconheddo 
em Cartilllo 

Admin istmção Alua! (nova composlç~o da AVEA): 

Direloria Executiva: 
Pres idente· Edson Barbosa de Olilreira 
Secretario Geral- Lui2 Antonio Almeida Ta~ares 
Diretor de Finanças e Organiz.- Nelson NazMo de Carvalho 
Diretor de Eventos e Divug • . · José Manoel dos Prazeres 
Diretor do Assuntos Regionais- José Maria do Souza Gabtal 

Conselho fiscal: 
Membros Efetivos: 
Leonardo Bartlosa Dias 
Ollvlo Pinheiro Coutinho 
Membros Suplcnlcs: 
Manoel do Ollvelm Peixoto 

t.lacapá{AP}., 1 1 de janeiro de 20001 

~~ ~ ~. f2·v~<---
edsoN BARBOSA DE OLIVEIRA 

I -PresldentoiAVEA· 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

Vitória do Jari 

COMJSSÃO CENTRAL EXMfrNADORA 

EDITAL N- 001/2001-PJ\ofVJ, de 111 de Janeiro de 2001 

CONCURSO PÚRLlCO PARA PROFESSOR CLASSE "An 

A PJU:FEI11JRA MUNl CJl>AL DE VITÓRIA DO JARI, Es
tado do Amapi. faz sab:r. que fará reahur neste Município Con
curso PUblico, acill\Jl indicado. destinado a sdecoonu ca.•didatos 
para o provimento de cargos de Professor Classe "A". do Quadro 
de ServidOres Esumné.rios da Prefeitura Municipal de Vitó1ia do 
Jari 

I. DO CARGO: 
PRm 'ESSOR CL\ SSE ~A • 
Escolaridade. Curso de Magistério 
N" de vagas 60 {se=.nta) vagas 
SalAtio Inicial: RS 472.00 

2 DAS INSCRIÇOES: 
PeriOdo· 16 OI à 05.02..2001 (inclusive sâbados) 
Horáno: 08 00 às 12:00 e das 14:00 às 18.00 e nos sâbados das 
08:00 às 12:00 horas 
Taxa de Jnscriç!o: RS 30,00 
Local: Prédio do Centro Comunitário da Preieitura Municipal de 
Vitória do Jari, sito a Avenida AirtOn Setmn, sfn• • Bairro Comer
cial. 
Apresentar documento de identidade e O I (uma) foto 3x4 recente. 
A insçriçlo constara de preenchimento de ficha de l nstriçêo que 
se ri fome<:ida ao CIJ!didato oo local de inscriçllo e reoolhimemo de 
tax.a ele inscriç!o 

J. DAS PROVAS: 
As provas serlo realiudas QO dia I 1 de Fevaeiro do 2001 às 8:00 
boras na Esoola Est4dual MW1guba do Jari. 

4, OBS6RVAÇ6F.S: ' 
O 'Edital completo e o Detreto Regulamentando o Concurso .• en
contram-se afixados oo local de inscrição, onde poder6 ser ron
sultado pelos interessados. 

Gabinete do Prdeito MWilcipaJ de Vitória do Jari(AP). lO de 
Jaoelro de 2001. 

c::::::: e~ 
Luiz de rança Magalbies Darroso 

Pn:iclo Municipel de Vitõr.a. do Jari 
CPF(MF) n• 10t.l•6 29HS 

f 

Pedra Bra~ca do Amaparí 
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