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Estado do Amapá 

PODER EJECUTIVO 
DECRETOS 

DECRETO N° 0791 DE 04 DE março DE 2002 

_ O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMÂPÁ, usando das atribuições 
que lh_e-sao confcndas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapa e tendo em vista o contido no Oficio n° 076/02-GAB/PROG, 

RESOLVE : 

Prorrogar, até 30 de junho de 2002, os termos do Decreto n° 
1763, de 25/06/01, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 2568, 
de 25/06/01, que criou a Gerência do Projeto "Acompanhamento, Controle e 
Execução de Créditos do Extinto BANAP", da Procuradoria Geral do Estado, a 
contar de 01 de janeiro de 2002. 

Macapá, 04 de 

DECRETO N° 0792 

março de 2002 

' .___ .___v 
RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

DE 04 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confelidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá e tendo em vista o contido no Oficio n° 076/02-GAB/PROG. 

\ 

RESOLVE: 

Prorrogar, até 30 de junho de 2002, os termos do Decreto n° 
2806, de 24/08/01, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 2612, 
de 24/Ó8/0l, que nomeou Erlka Costa Figueira para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Créditos Judiciais · do .Projeto "Acompanhamento. 
Controle e Execução de Créditos do Extinto BANAP", da Procuradoria Geral do 
Estado, a contar de O 1 de janeiro de 2002. 

DECRETO N° 0793 DE 04 DE março OE 2002 

O GOYERNAOOR 00 ESTADO 00 AM.t.PÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá e tendo em vista o contido no Ofício n° 076/02-GAB/PROG, 

RESOLVE: 

Prorrogar, · até 30 de junho de 2002, os termos do Decreto n° 
2807, de 24/08/0 1, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 2612, 
de 24/08/01, que nomeou Márcio Moreira Monteiro para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Acompanhamento de Débitos e Créditos Extrajudiciais 
do Projeto "Acompanhamento, Controle e ExecuÇão de Créditos do Extinto 
BANAP", da Procuradoria Geral do Estado, a contar de O 1 de janeiro de 2002. 

Macapá, 04 de 

DECRETO W 0794 

março de 2002 

,... 
___, ...._., '-...:. 

TO RODRIGVES CAPIBERIBE 
Governador 

DE 04 DE ma rço DE 2002 

O GOVERNAOOR 00 ESTACO 00 .t.MAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá e tendo em vista o contido no Offclo n° 076/02-GAB/PROG, 

RESOLVE : 

Prorrogar, até 30 de junho de 2002, os termqs do Decreto n° 
3222, de 17 I 10/01 , publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 2647, 
de 17/10/ 01, que nomeou Marcelo VIeira de Campos para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Geral do Projeto • Acompanha~ento, Controle e Execução 
de Créditos do Extinto BANAP", da Procuradoria Geral do Estado a contar de 
O 1 de janeiro de 2002. ' 

Macapá, 04 de março de 2002 

- c..___, "--! 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 
Govemad 

DECRETO N" 0795 DE 04 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXY, da Constituição do Estado do 
Amapá e tendo em vista o con tido no Ofício n° 076/02-GAB/PROG, 

RESOLVE: 

Prorrogar, até 30 de junho•de 2002, os termos do Decreto n° 
1096, de 27/04/01, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 2530, 
de 27/04/01, que criou a Gerência do Projeto "Acompanhamento das Ações 
Judiciais Sub-rogadas decorrentes da Extinção do BANAP", da Procuradoria 
Geral do Estado, a contar de O 1 de janeiro de 2002. 

Macapá, 04 de março de 2002 

--~· 
TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 
L 



• 
Macapá, 05 03 2002 (..-D--,IÁ-R-IO_O_F-IC-IA"""""L) Pág.2 

PODER EXECUTIVO 
Governador: J o3o Alberto Rodriguu Capiberibo 
Vice-Govemadorio: Maria Dalva de SouZJO Figueiredo 
Gabinete Civil: Lui5 Nei da Silva Banha 
Cn5a Militar: Cel. Ricardo Ldo Dias 
SeÚetnria Extraordinária: Tomá• Togni Torqüino 
Auditori~ Geral: CarloJ Alberto Nery Ma tias, Interino 
Procuradoria Geral: Jo~o Batista Silva Plácido 
Defensoria Pública: Délcio Ferreira de Magalhães, Interino 
Policia Militar: Cel. PM. Walcyr Alberto Costa Santos 
Cor'po de Bombeiros: Cel. BM. Raimundo Marques da Silva . 
Policia Técnico Cientlfiea: Dílson Ferreira da Silva 

SECRETARIOS DE ESTADO 
Administrnç.~o: Marivalda Maciel Simões 
Agricultura: João Bosco Alfaia Dias 
Comunicaçao: Marcelo IgnAcio da Roza 
Ciencia c'Tecnologin: Manoel Cabral de Castro 
Educaçilo: Rosiane do Socorro Andrade de Paula . 
Fozcndn: Jo•~ Ramalho de Oliveira 
lndustria e Comércio: Janete Maria Góes Capiberibe 
Infra-Estrutura: Cláudio Pinho Santana 
Meio Ambiente: Antonio Sórgio Monteiro Filoerdo 
Planejamento: Charlcs Achear Chelala 
Saúde: Jardol Adailton de Souza Nunes 
Segurança: Raymundo Shgio B. de Almrida Andréa 
Trabalho c Cidadania: Dinete Regina Pantoja 
Sctrap: Ruy Guilherme Smith 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
E ÓRGÃOS VINCULADOS 

Adap: Maria Ga rei a Neta Bezerra 
Agemp: Juolson Mira de Jesus 
Amprev: Edmilsan dos Santos Cardoso, Interina 
Ceforh: Rito de CAssia Lima Andréa 
DDL: Aroldo Mário Nina da Costa 
Detrnn: Lourival do Carmo Freitas 
Dctur: h·ana Maria Antunes Moroita 
Feria: Sandra Regina Smith Noves 
Fundeenp: Sobastillo Nelson Silva de Souza 
Hcmoap: Jaci Pena Amanajás 
IEPA: Alan Cavalcanti da Cunha 
lpcsap: Getúlio do Espfrito Santo Mola 
Jueap: Pierre Alcolumbre 
Lacen: Elza Lopes da Silva 
Prodap:,Ji)&é Roberto Lacerda Ramos 
RDM: Cilvana dos Santos Batista 
Rurap: Wilson da Silva Moraes 
Terrap: Ely da Silva Almeida 
IPEM: Udielma Cardoso da Silva Nery, Interina 
AFAP: S:lvio José Peru Fernandes 
Copen: S6nia Sulange Martins Maciel 
Pescap: Raimundo Alan Kardec Borges de Souza 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 
Caesa: Sérgio Roberto Undriguos de La-Rocque 
CEA: Joel Danha Pioanço 

ESTADO DO AMAPÁ 

nT ÁRIO OFICIAL 

ALBINO ALVES DE SOUZA 
Diretor 

LUIZIANE AMANAJÁS C. DA SILVA 
Chefe da Divisão Administrativa 

MANOEL RAIMUNDO MELINDRA LOPES 
Chefe da Divisão Industrial 

ENEIDA M :IA LIMA FIGUEIREDO 
Chore da Divisão do Comercialização 

Sede: Av. Pror. Cora de Carvalho, 1643- Santa Rita- Macapi-AP 
Divisao Administrativa: 212-2136/212-2137 /212-2138 
Divisllo Industrial - 212-9571 
FAX: (096) 21 2-2135 

ORDEM 
OI 
02 

PRECOS DE ASSINATURAS 
ASSINATURA J MESES 

Assinatura 38,79 
A"-'lnnlura c/ rtm..,_,a posllll 126,31 

REMESSA DE MATÉRIA 

6 MESES 
77,58 
252 63 

12 MESES 
155,\6 J 
50519 

AS MATIÔRIAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 
ACEITAS SE APRESENTADAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE LARGURA PARA 3 
COLUNAS, 12em DE LARGURA PARA 2 COLUNAS, OU 26cm DE LARGURA NO CASO 
DE 'BALANÇO. TABELAS E QUADROS. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 

~~~~~::·A:~~d~::::::::::::::::::::::::_:::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::~~:~: 
PREÇOS DE PUBLICAÇÕES 

Ccntlmetro composto em lauda padrllo ................................................................... RS 

:~;!~~;~:E;::z:_:_:_:_:_:_:_:.:_:.:_:_:_::_:_:_:_:_:_:_:_::_:_::_::::.:_:_:_::::_:_:_:.:_:_::_:_::_:_:_:_::_:_:.:_:_:_:_:_:_:_::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:.:_:_:_:_:.:_:::_::.:~ 
2,96 
4,15 

354,95 
32,49 

Au DJO reserva-se 0 direito de recusar a publieaçao de matérias apresentadas em 
desacordo corí1 suas normas . . 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das: 07:30 às 12:00 c Das: i4:30 às 1&:00 horils 

DECRETO N° 0796 DE D4 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá e tendo em vista o contido no Ofício n° 076/02-GAB/ PROG, 

RESOLVE: 

Prorrogar, até 30 de junho de 2002, os termos do Decreto n° 
1097, de 27104101, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 2530, 
de 27/04/01, que nomeou Raimundo Blttencourt da Silva para exercer o cargo 
em comissão de Gerente do Projeto "Acompanhamento das Ações Judiciais 
Sub-rogadas· decorrentes da Extinção do BANAP", da Procuradoria Geral do 
Estado, a contar de O I de janeiro de 2002'. 

Macapá, 04 de março de 2002 

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

Governntfn~ ---------
---~------~-~-~--~-=-~-~--=--~-~---------------------~· 

DECRETO N° 0797 DE 04 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá e tendo em vista o contido no Ofício n° 076/02-GAB/ PROG, 

RESOLVE: 

Prorrogar, até 30 de junho de 2002, os termos do Decreto n° 
1099, de 27104/01, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 2530, 
de 27/04/01, que nomeou Nilo Alberto Nobre Pinheiro Flores para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Subgrupo .de Atividades do Projeto 
· Acompanhamento das Ações Judiciais Sub-rogadas decorrentes da Extinção 
do BANAP", da Procuradoria Geral do Estado, a contar de O I de janeiro de 
2002. 

Macapá, 04 de março' ' d~ 2002 

- '"--.. ..____:_. 
~O RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

--·--~-~-----------------------~-=---=------------~----
DECRETO N° D798 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, clc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em 
vista o contido no Oficio n° 159/02-ASTEC, 

DECRETA: 

Art. 1° Ficam acrescidas à Gerência do Projeto "Família 
Cidadã", 01 (uma) Gerência em nível de CDS-2, para o Gerente de Subgrupo 
de Atividades de Controle do Pagamento de Beneficios e 02 (duas) Gerências 
em nível de CDS-1, para os Gerentes Coordenadores dos Municípios de 
Ferreira Gomes/Porto Grande e Amapá/Pracuúba . . 

Art. 2° • Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

M~o"~• 05 d• f::~GV:::::~ 
Governador 

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

DECRETO N° 0799 DE os DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, clc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
o Decreto n • 079B , de 05 I D3 /02 e tendo em vista o contido no Offclo 
n° 159/02-ASTEC, 

RESOLVE: 

Nomear Antônio Luiz Pfnhelro de Campos para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades de Controle do Pagamento de 
Beneficios do Projeto "Famllla Cidadã", C6digo CDS-2, da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral. 

... ... ·= ~v .......... ._~----~--~--~---~-

DECRETO W 0800 DE 05 DE març.o DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, clc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
o Decreto n• 0798 , de D5 I 03 102 e tendo em vista o contido no Oficio" 
n° 159/02-ASTEC,· • 

MSV 
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RE S OLVE: 

. _ Nomear Juarez Menescol de Sousa para exercer o cargo em 
comzssao de Gerente Coordenador dos Municípios de Ferreira Gomes e Porto 
Grande ·do Projeto "Família Cidadã'', Código CDS-1, da Secretaria de Estado do 
Planejamento c Coordc'lar ão Geral. 

Mocapá, 05 de março de 2002 

- "----. ....____,: 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

DECRETO N° 0801 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 de acordo com 
o Dccr~lo n• 0798. , de 05 f 03 / 02 e tendo em vista o c~ntido no Ofício 
n° ·159/02-ASTEC, 

R ES O LVE : 

Nomear Marlene Miro Negrõo de S ilva para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Coordenador dos Municípios de Amapá e Pracuúba do 
Projeto "Família Cidadã", Código CDS-1 , da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral. 

Mocap&, 05 de ma rço de 2002 

-~--- -------· 
DECRETO' N° 0802 DE 05 DE ma r ço DE 2002 

O GOVERNADO~ DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que 
lhe são confcndas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 0 162/02-GAB/ SEED, 

R ES O L V E : 

Exonerar Joiío Maciel Amonajás da função comissionada de Diretor 
da E.E. lpixuna Miranda, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação. 

Mocópcl, 05 de março de 2002 

' t;' 

' -~......_.., 
TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

DECRETO N" 0803 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 0 162/02-GAB/SEED, 

R ESOLVE : 

Nomear Osvaldo Pereira Alves, ocupante do cargo de Professor de 
Ensino de 1• Grau, Classe A, Referência O I , pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, para exercer, interinamente, a função comissionada 
de Diretor da E. E. lpixuna Miranda, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Mocopá, 05 de ma rço de 2002 

" t 

---~ DRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO N" 0804 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do E~tado 
do Amapá, cjc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em VISta o 
contido no Ofício n° 0164/ 02-GAB/SEED, 

REsOLVE: 

Exonerar Eliana Jardim Barbosa da função comissionada de 
Diretor dá E.E. São Sebastião do Pirativa, C6dlgo CDI- 2, da Secretaria de 
Estado da Educação. 

Macapá, 05 de março de 2002 

--- ..._____, '---.' 
TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

DECRETO N° 0805 CE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0164/ 02- GAB/ SEED, 

REsOLVE: 

Nomear Roslnoldo Sant ana Rosa, ocupante do cargo de Professor 
de Ensino de 1• Grau, Classe A, Referência 01, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá , para exercer, interinamente, a função 
comissionada de Diretor da E.E. São Sebastião' do Pirativa , Código CDI -2, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá , 05 de março de 2002 

DECRETO t!06 DE 05 DE março DE 2002 

O GOv~RNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cf c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0156/02-GAB/ SEED, 

RESOLVE: 

Exonerar Rozlcema VIana Barreto do cargo em comissão de 
Diretor da E.E. Manoel Queiróz Benjamim, C6dlgo CDS-2 , da Secretaria de 
Estado da Educação. 

Macap&, 05 de março de 2002. 

" 
~ '-- '-----.: 

TO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

DECRETO N° 0807 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0156/ 02-GAB/ SEED, 

RESOLV E: 

Nomear Alulzo Roberto Cavalcante da S ilva para exercer, 
interinamente, o cargo em comissão de Diretor da E.E. Manoel de Queiroz 
Benjamim, C6dlgo CDS-2 , da Secretaria de Estado da Educação. 

Ma capá , 05 de março de 2002, 

r-
I 

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

DECRETO N° 0808 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0168/02-GAB/ SEED, 

RESOLVE: 

Nomear J'osé Raimundo Alvts Sontarém, ocupante do cargo de 
Professor de Ensino de 1• Grau, Classe B, Nível IV, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, para exercer, interinamente, a 
função comissionada de Diretor da E. E. Nazaré' da Pedreira, Código. CDI-3, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macop<l, 05 de março de 2002 

DECRETO N" 0809 DE 05 DE ma rço DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de ac0rdo 
com o Decreto n• 186 1, de 06/07/01 e tendo em vista o con tido no Offclo n° 
0173/ 02-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Exonerar Edllene do Socorro Almeida Dias do cargo em comissão 
de Gerente de Subgrupo de Atividades de Pedagogia do Projeto "Saber Mais, 
Viver Melhor", Código CDS-1, da Secretaria de Estado da E4ucação. 

AIS V 
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Macapó, os. de março de ?002 
.... - '--, ''---,' 

O RODRIGUES CAPIBÊIÚBE 

DECRETO ~o 0810 ·DE os DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc ~ art. 46, da Lei n• ·o338, de 16 de abril de 1997, de acordo 
com o Decreto n• 1861, de 06/07/01 e tendo em vista o contido no Oficio n° 
0174/02-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Exonerar Maria Assunção Cortes Costa do cargo em comissão de 
Gerente de Pólo/Macapã do Projeto "Saber Mais, VIver Melhor", C6dlgo 
CDS-1 , da Secretaria de-'Estado da Educação. ' 

Maca pó, 05 de março de 2002 

~ I 

TO RODRIGu'Es-cA~BE 
Governador 

7-

DECRETO N° 0811 DE 05 DE março ce 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXI!, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo 
com o Decreto n• 1861, de 06/07/01 e tendo em vista o contido no Ofício n° 
0174/02-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

. Nomear Eállene do Socorro Almeida Dias para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Pólo/Macapã do Projeto "Saber Mais, Viver Melhor" , 
Código CDS-1 , da Secretaria de Estado da Edu~ação. 

Macapó, os de março dé 2002 

' 
TO ROWGiJE? C~~BE 

Governador 

DECRETO N° 001 2 !>E os !>E março !>E 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM~Á. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da ~onstituição do Estado 
do Amapá, cjc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abnl de 1997, de acord~ 
com o Decreto n• 1861, de 06/07/01 e tendo em vista o contido no Oficio n 
0161/02-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Nomear Luclonu ,Jardim Frága para exercer o cargo em comissão 
de .Gerente de Pólo/Laranjál-'dó Jari do Projeto "Saber Mais, Viver Melhor", 

Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Educ~ção: 

Mocopá , 05 de março de 2002 ' 

DECRETO N° 0813 DE . ~5 bE março bE 2002 

O 60VERNAI>OR 1>0 ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atiibüiçÕês 
que lhe são conferidas pelira:rtigo 1'19;-lnciso XXII, da. Constituiçã_o do Estado 
do Amapá1 c/c o art. 46, da Léi n• 0338, de 16 de abril de 1997, ,de acordo 
com o Decreto n• 1861, de 06/07/01 e tendo em vista o contido no Ofklo n• · 
0182/02-GAB/SÊEC, 

ResoLve: 
Nomear José Leo~o Machado dos Santos para e.xercer o .c~o 

em comissão de Gerente de Sub8I!!PO de Atividade d~ Pesqwsa do ProJeto 
~·saber Mais, VIver Melhor", C6d1go CI>S-1, ' da ·Secretapà de Estado da 
Educação. 

Macapci, 05 março de 2002 

~ 

o R01iiü'Gues 'c~ee 
· GGvêl'liGdor 

DECRETO N• 0814 I>E 05 DE março DE 2002 

v GOVERNADOR 1>0 ESTAI>O t>O AM»Á, usando das atribuições 
. que lhe são conferidas pelo artigo li9, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã, cjc o art. 46, da Lei nô 0338, de 16 de ~bril de ~997, de acordo 
com ó Decreto n• 1861; de 06'/07 /01 -e tendo em vista o contido no Ollc!6 n• 
0065'/02 ~GAB/SEED, , ' 

REsOLVE: 

Nomear Maria Joseflna Pinto Godinho para exercer o cargO' em 
C\)missão de Gerente de Subgrupo de Atividades de Pedagogia do Projeto 
"Saber Mais, Viver Melhor", Código CDS-1, ' da ·Secretaria de Estado da 
Epucação. · 

Maca pá, 05 de março de 2002 

~ - '--- ........... 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

-..--..--. 
DECRETO N° 0815 DE os DE março DE Z002 

O GOVERNADOR DO ESTAI>O DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/ c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998 e tendo em vista o contido 
no Ofício n° 115/02-SESA, 

R ESOLVE: 

· Nomear Manoel Braga, ocupante do cargo de Motorista, Subgrupo 
NB, Padrão 07, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do ~apá, 
para exercer a função comissionada de Chefe de Serviços Gerrus/ H. 
Especialidades, C6dlgo CCI-2, da Secretaria de. Estado da Saúde. 

Maeapá, 05 de 

DECRETO N° 0816 

março de 2002 

.__,.____, ~ 
O RODRIGUES CAPIBERIBE · 

Governador 

DE os IJE março DE 2002 

O GOVERNAI>OR 1>0 ESTAI>O 1>0 AMi\PÁ, usando das atribuições 
que lhe. são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cjc os §§ 1" e 3", do art. 7°, da Lei n• 0448, de 07 .07. 99 e tendo em 
vista o contido no Oficio n° 0039/2002/PRESI/ AL, 

RESOLVE ': 

Nomear Undoval Queiroz Alcêntara para Membro do Conselho de 
Administração da Amapá Previdência, como ,Representante da Assembléia 
Legislativa, em substituição a Eugenio Carlos Santos Fonseca. 

Macapá, 05 de · março de 2002 

- ...____. '---
0 RODRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO N° 0!117 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNAI>OR DO ESTAI50 1>6 AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cjc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 dé abíil. de 1997, de acordo com 
o Decreto n• 1096, de 27 de abril de 2001 e tendo em vista o teor do Oficio n• 
06~/ài-Gi\B/PROG, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Nilo Alberto Nobre Pinheiro Flores do cargo 
em comissão de Gerente · de Subgrupo de ·Atividades do Projeto 
"Acompanhamento das Ações Judiciais SUb-rogad~ decorfentes da Extinção 
do BANAP", Código CDS-1 , da Procuradoria Geral do Estado, a contar de 20 de 
fever eiro de 2002. 

Moeapá, 05 de março de 2002 

-.__ .....__.....___.. 
RODRIGUES-CAPIBERIBE·· 
vernador 

CECRETON° 0818 DE os DE mãrço DE 2002 

O ~VERNAI>OA t>O @STAt>O DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo' artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de ·16 de abril de 1997, de acordo com 
o Decreto n• 1096, de 27 de abril de 20.01 e tendo em vista o t1:ot do Ofício n° 

.Õ64/02-6AB/PR06, 
RESOLVE: 

Nomear Jullone Figueiredo Pereira Pimentel para exercer o ~go 
em comissão de Gerente de Subgrupo de_ Atividades do Projeto 
"Acompanhamento das Ações Judlelolr Sub-rogod~ decmnks do Extinção 
do·BANAP", C6dlgo CDS-1 , da Procuradoria Geral do Estado, a contar_ êie 20 de 
fevereiro de 2002. 

Moeapá, 05 de março de 2002 

.... 
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DECRETO N° 0819 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o contido 
no Ofício n° 112/Gab 1tH, 

RESOL V E : 

Exonerar, a pedido, Raimundo Nonato Costa da Conceição da 
função comissionada de Secretário Administrat:ivojCPMPN, C6digo FGI- 1, do 
Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá, a contar 
de 25 de fevereiro de 2002. 

Macapá. 05 de março de 2002 

" 

DECRETO N° 0820 DE os DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 112/Gabinete, 

RESOLVE: 

Nomear Sheila Patrícia de Souza da Sllva, ocupante do cargo de 
Datilógrafo, Subgrupo NM, Padrão 13, perttoncente ao Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Secretário 
Administrativo/CPMPN, C6digo FGI-1, do Instituto de Pesquisas Cientificas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá, a contar de 2s de fevereiro de 2002. 

Macapá, os de março de 2002 

DECRETO N° 0821 DE os DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá e tendo em vista o contido na OrJCio n° 125/02-SESA, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Jardel Adallton Souza Nunes, 
Secretário de Estado da Saúde, da sede de suas atribuições, Macapó-AP, até a 
cidade de Brasília-DF, para participar da reunião de posse do Dr. Brujas Negri, 
como Ministro da Saúde, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2002. 

Macapá, 05 de março de 2002 , 

' 

~-=---.:... _ -- -
DECRETO N° 0822 CE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo altigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá e tendo em vista o contido no Offclo n° 125/02-SESA, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Ronaldo Dantas d~ Melo, Secretário 
Adjunto, que exerceu, acumulativamente. e e~ substituição, o . cargo de 
Secretário de Estado dp. Saúde, durante o tmpedunento do respectivo titular, 
nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2002. 

Macapá, OS de março de 2002 

. :._ ..__ <--.:.. 
TO RODRIGUES CAPIBEIUBE 

Governador 

DECRETO W 0823 DE os DE março DE 2002 

O GOVERNAllOR t>O ESTAt>O t>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sf!o conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá e tendo em vista o contido nos Ofícios n•s 125 e .127/GAB/SETEC, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento de Francisco Ede!nburgo Ribeiro de 
Alineldo, Seéretário de Estado da Ciência e Tecnologia, em exerclcio, da sede de 
suas atribuições, Mocapá-AP, até a cidade de Re~lfe-PE, a fim de participar da 

· Reunlifo do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais para Assuntos de C&T e 
da Reuniifo do Fórum Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, no periodo 
de 20 a 23/0~/02. 

Macapá, OS de março de 2002 

....-r ....__, ----..:., 

TO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

~-----~---

DECRETO W 0824 DE os DE março DE 2002 

· O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso >ON, da Constituição do Estado 
do Amapá e tendo em vista o contido nos Offclos n°s 125 e 127/GAB/SETEC, 

RESOLVE: 

Designar Helenllza Ferreira Albuquerque Cunha, Chefe da 
Coordenadoria de Fomento à Pesquisa e Divulgação Cientifica, para exercer, 
interina e acumulativamente, o cargo em comissão de Secretário de Estado da 
Ciência e Tecnologia, durante o impedimento do respectivo titular, no período 
de 20 a 23/02/02. 

Mac 05 de março de 2002 

-....~-----..:.. 
RTO RODRIGUEs CAPIBERIBE 

Governador 

DECRETO N° 0825 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o artigo 3", §5°, do Regimento Interno do Conselho Estadual de 
Trânsito, aprovado através do Decr~to n• 0219, de 28/01/94, de acordo com o 
disposto no art. 1", inciso I, alínea ' d' , da Resolução n• 64, de 23/09/98, do 
Conselho Nacional de Trânsito e tendo em vista o contido no Ofício n° 
011/2002-CETRAN, 

RESOLVE : 

Reconduzir Vicente Simões Bnérra · a MeD;~bro do Conselho 
Estadual de Trânsito - CE:TRAN, como Representante ·do Sindicato dos 
Condutores e Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário Coletivo 
de Pass,.geiros. 

Macapá, ·os de março de 2002 

...- ...___, '----.: 
RODRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO N° 0826 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá e tendo em vista o contido no Ofício n° 0275/02-
GAB/ SEAD, 

RESOLVE : 

Retificar o Decreto n° 0453, de 23 de janeiro de 2002, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 2713, de 24 de janeiro de 
2002, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

'O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, c/c o artigo 153, § 2•, 
inciso I, da Constituição do Estado do Amapá, com as alterações introduzidas 
pela Emenda Constitucional n• 25, de 03/10/01, ' 

DECRETA; 

Art . 1 ° - Fica instituída a Comissão encarregada da realização 
do 1" Concurso Público para preenchimento dos cargos de Procurador do 
Estado, composta pelos membros abaixo relacionados: 

PROCVRADORIA GERAL DO ESTADO 
Sandra Maria Farias Ferreira 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
Marlvalda Maciel Simões 

. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- SECÇÃO AMAPÁ 
Marcelo Porpino Nunes 

MINISTÉRIO PÚBUCO ESTADUAL 
Jair José de Gouvêa Quintas 

Art. 2° - A Comissão será presidida pelo Chef~ do Poder 
Executivo Estadual. 

Art. 3 ° - O Secretário de Estado da Administração exercerá a 
Secretaria Executiva, que poderá contratar os serviços necessários à 
realização do concurso e substituir o Presidente da Comissão, quando de sua 
ausência .. 

Art. 4 ° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
• publicação.' 

.... 



Macapá, 05.03.2002 

Mac~pá. 05 de ll!tlrço de 2002 

0827 DE 05 DE março DE 2002 

_ O GOV~ADOR ~O E~TAJ>O DO AM~Á, usando das atribuições 
que lhe ~ao confendas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do 
Estado do ~apá: e tendo ein vista o contido no Oficio n• 0275/02-
GAB/ SEAD, ' ' ' ·h· 

~ESOLVE: . . ' 
Retificar o tlecreto n~ 0452, de •. 23 de janeiro de 2002 

publicado noJtir~Çlo ?fiétJj';{õ ê;ta~~ d~'Ãmap&' n° 271~. d; 24 de janeiro d; 
2002, que passa a vigorar com a seguiiite redação: ... ,. ~ • 

• J f oz•• r ... 

. "O GOVERNADOR~ ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que. lhe. s~o .. confe~ilas p~l?. arp?o 119, incí~Ó XXV, cfc o artigo 15p, 
Paragraf~ uruco, da ~onS!í~~o do ~stado do Amapá, com as altêrações 
introduztdas pela Emenda Constitucional n• 25, de 03/10/01, · · 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica instituída a Comissão encarregada da realização 
do 1" Concurso Público para preenchimento dos cargos de Defensor Público, 
composta pelos membros abaixo ~elacíonados: • 

DEF~NSORI~ PÚBLICA DO ESTADO 
tllo~~~~ F.f~~cJ~ete V.az Vldal 

SECRET AlUA DE EST AtlO DA ADMINISTRAÇÃO· 

~aÇrv~l?~ ·~~~~~~ ~~m~s 
:. ... . ( , 

PBQ!=M. ~o.~. ~DXO~~~p_§ ~Q BRASIL- secç~9 ~IAAP.1 
J'~s! ~lrton cl~ A~_ular Portela · " · 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESlADVAL 
~ • , ; :::::. . .,. • ' , • • • ..l I 

R,birclo J' osé Ferreira 
~ ~~ ~ • .. ,. ) 1!,, ~ 

Art. 2° - A Comissão s~~ !?residida pelo Chefl! do pod~ 
Executivo Estadual. 

Art. 3 ° - O Secretário de Estado da Administração exercerá a 
Secretaria EXecutiva que poderá contratar os serviços necessáiios à 
realização do concurs~ e substitUii o Presidente da Comis5ão, quando de suà 
ausência. ... ... ~t.. ~ 

Art: 4° - ~s~~ pecreto entra em vigor na data qe sua 
publicação.• 

Macapcí, 05 · d.,! ,, 
..,.O:: •t..'\ tfi' r ~'~?~ ,.. 

~ ?tU 't 
A:, b.; .... 

., .. a,r.~a 

março l;l~ 2902 
~·. ., . ., 

. . ·t 

O GOVERNADOR oo EST .400 00 A/f# Á,. usando das atri~uições 
que lhe são cbbrerilÍ'i..1'P1j~ Jrt. Ü~ lficiso'~ • .,.d~ éohstituiçA~-~o'Êslado d~ 
Amapá, c/c o' art. 46, da Lêi i:t~ 0338, de ·16 de atiiil, ~e 1997: 't~nd'o ~ni'vista ó 
contido no Oficio ri• 166Í02-:.ASS'eJVRISEPLAN1'e 6- 1 :• < 

1
"" . '·"· ' • 

• .. • (", ....... ~ J _,· ~ ;.t'!' ·~ t..:-~~~t ~~t:t"t .;•4 t"'" 

~lderanilo o teor d~ ln~ção N;rmativa n• OÍ. d-; 15/01/97, 
da Secretaria 'dó·'r~oü'ro N'aWijhàl; 4:fe' discipiiriii1i'~~lebra~io 'de 1éôh~Cni~s 
de n~turé~ hriàni:~~~Jtte'iilifun ~'or '~bjét~'·a1 exec 1Çlo ' d ê prhjetJ9'"bU:~ a 
' a!' . ,.â"' d' I illt!''Ut'! ~1 1 t • ,j":'}~f·J,.., .fi· d\•raJ• \~h" i~,tt tittl • ;· ~ ] 11 t!lt .. ,t,: \ • re JZaÇ o e evento .. com recursos e e s; 

· · .,~ · . . r~:h! .. ~ ''·1;.~ .!:-t.·~-i'..!.;;~~~ t1"\J!'l' di-

DECRETA: 
;~.nn.fA 

Art. 1 ~ - Fica institulda a Oermcia do Projeto "Coordcno,ao da 
Convênios Mu~lcipats•. s\iii~;uu;ada:"'dire~e'õte a~ &~eté.rio' d~ ÉStâdo' d~ . . . . ,\' . . . ~. ,, ... 
f'!.~ej~ento e ·c~rde,n~çã!l._ Oeryll, co~ a ~~jeti.~o d~ SJ~~~ ~ moni~o~ 
as· r~U:niOes integradas de càniter institucional, 'quando da avaliaç4o de aÇõea 
envolyendo infrà-esfni~ exíicu'tadas ccim"~e'cursos fedenlir. em espC:Ciài . .... . . . , ... ··- . . ~ 

~qu~la1~ ~r'ov!!:.~5':tC.,s, ~~ tm~ndas )!i''tame1.'~~ "2 Orç~e~t~ d~ l!,~o. 

Ar:t. z• · A Gerência do Projeto terá vig~ncia no período de, 
01/03 a·31/ l~Í02': ' "' · ' ' · 7

''' f < • ,. 

Ar:t. 3° . • Fica atribuída à Oe~ncia 01 (uma) gratifi~ção 
temporária, e~ iuvet de cçs:i., ·par~.' o cierente do Projeto. ·' • • ,., ·'· .... ~r) 

~ ! .:. I.~ • t 1 -1,) ' 

P~g.6 

~rt . 4 ° · Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapó, 05 de março de 2002 

. \ 

~....ri...hT~O~RODRIG~P'i'ãeRiee 
Governador 

DE OS DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO EST.4DO DO .4W.PÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
d!' Amapá, c/c o artigo 51, da Lei n• 8666, de 21 de junho de 1993 e Lei n• 
0638, de 14 de dezembro de 2001 e tendo em 'vista o contido no Ofício n• 
03Q!l/02-G,o!.~/SEAD, 

DECRETA: 

Art. 1 ° · Fica constitu!cla I! Çomlss~o Permanente de Licitação 
da -?ecretarl.a de Estaqo da Admlnlstraçiío, composta de 05 (cinco) servidores, 
abatXo relact~~a~os, no!lleados por este ato, sob a presidência do primeiro, 
com a co~pete~c~a de pr?_mover li~ta,ções pe~entes a serviços e compras c, 
quanqo necessano, exercer p. função de orientação às demais Comissões 
Permanentes de Licitação, no ã.lnbito"da Administração Direta e Indireta do 
Poder ~ecutivo Estadual: ' ' ·-

Blracy de Jesus Guimarães - Presidente 
Clarlsse Ribeiro dos Santo~ (Mémbr~) · 
M~~o~l Messias Nascimento de õ1íveira (Membro) 
Marlneuta Cardoso Ma~lel' (Suplente) • " 
~!~~~! Crist!na '~ou~~ ~a' ~~~~'(s~pl;nte) 
Art. 2• - Este ~ecreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o 
p ecreto n• 0478, de 05 de março. ~e 2001. 

Maca.r~· o~ de '!l~~:ço ~.!..JWl 

- '--. .....__. 
RODRIGUES CAP.IBEIUB!: 

Gov~rnad~r ~ · · 
• . 1. 

DECRETO W 0630 
(. ~. 

DE ~5 DE março DE 2002 

' • O GQYERNADOR ~ ESTAOO DO ~IMPÁ, u~ando das atribuições 
9}1e ~ ~~? co{Ü~Jldas pelo artigo 119, jncil!q ~ da éõri~titt.liçãó1êíô 'Êstâdo 
·ào Amapá e ,,. · · · · · ' · ·,. · · ' ·• 

. . ~. 
Considerando a data comemorativa ao dia de São José, Padroeiro 

~~ ~~ca~á, ·· · · - ·• · · 

!> ff ~ETA : 

. . ~rt .. ~ 
0 

• fie! . ~tet~r~in~d~/o?,t~ fa1~~~~~t~v~ ~~~ r~-f~~?es 
Ru~~~~~ es~~"~~~ que func10nam no Muructpto de Macapà, no dta 19 "e 
màrço do corrent~~ "' l . r 'i!<il '' · "~ · ·• · ~ ~ ~ 
t•'":"' " .~ :' • 

'

1 

.. , ~~-~!=T~~~ 0~~,1 ' D).;' ~~ "''h~H<'' ~~~~?- 1?.~ ~.~ 
Api'O'f'a o · rcgula.'nento para a 
c~cssão ·da '~edéÍilci',.ciO Méritô d~ 
Eífâàõ ~cir' ·~má,6;' 'ércRnO.ftriiacÍa 
-Tíncntc Pessoa·> prcvlst~ no · art. 
4•.: á(I 'Ler·~· 0179·; · de 24 de 
n1w.mbro ·• · t99~4: ! ~ t ·h 
- I ..I -:: • _ .. :-.-

' . , . O, ~ERN~~ ~ Esl'A'?O t>? ÀMÀPÁ, u~c;lo das atribuições 
Cll;le ll,te f!io can!ez:das J?.eío artigor119, inciso VIU, da Co~tituiçAo do Estado 
d,a 'Amapá e téndo em vista o contido no Processo - Proto(olo Geral/PRO& n• 
23~87/2.0!?1 , . . . 

b _,.,. . -~· ~ .c !l 'E 11. :. 
-·~~- 1~ • Fie!-: al?r~vado o .~egu\ame~~o P,~ coneessã;o. d~ 

~ed~a d,a .. ~é.~.\<1. <!a . ~,s~~~1 <1:~· ~ªp~ •• cJ..e~~m.J:na~~ "I:e.~?te . ~o~~ · ~~es 
Pe~o~ ,: ·-r~~~-t«,, P~~·, . ~e~,~!.l~àa. a .!!~,~~~~~~~«!.' ~ ~-VI,~. '/.':l.e se 

· destacaram pelos'~relevantes ·semços prestados a comumaadc am_a:paense e à 
~o!icía Militar ou Cor}io de Bombeiros Militar do Estado d'ó Amapá, conforme 

.. r.-:;·, .... .,._ .. ,J"-·:t':';',':::· .• ·- ·· : . ... --..... . -.v 
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disposto no Anexo deste Decreto. 

Art. 2° . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá, 05 de março de 2002 

--- --- ~ TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

ANEXO DO DECRETO N° 0031 DE os DE mar ço DE 2002 

Art . 1° - A Medalha denominada Tenente JOSI!: ALVES 
PESSOA, criada atraves da Lei n• 0 179, de 24 de novembro de 1994, é 
destinada a agraciar militares e civis que tenham prestado relevantes serviços 
à comunidade, à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
An1apà. 

Parágrafo Único - Será permitido aos militares o uso da Medalha 
"Tenente Pessoa• em seus uniformes, de acordo com as disposições vigentes. 

Ar t. 2° -São requisitos obrigatórios para concessão da Medalha 
'Tenente Pessoa·: 

I - Se militar: 

dcsabonaclora; 
a) não constar em seus assentamentos nota 

b) ter elevado conceito na classe, quanto as suas 
qualidades morais c profissionais, comprovada competência c exação no 
cumprin·íento do dever. 

II - Se civil: 

a) ter ação destacada e eficaz em prol dos interesses da 
Policia Militar c do· Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá; 

b) em se tratando de estrangeiros, ter demonstrado 
simpatia e afeição pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Amapá. 

Parágrafo único · A Medalha será concedida após apreciação e 
·aprovação pelo Governador do Estado. 

Art. 3 • · As propostas para a concessão da Medalha 'Tenente 
Pessoa• deverão ser encaminhadas, ao Governador do Estado, pelos 
Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, através de uma relação devidamente justificada, 

§ 1 • • As propostas deverão ser encaminhadas até o dia 20 de 
dczcm bro de cada ano. 

§ 2° . A entrega da medalha da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar será fei ta em solenidade, nos dias 21 de abril, 2 1 de agosto e 
2 1 de dezembro, datas em que são previstas as promoções dos militares dessas 
instituições. 

Art. 4 • · Após a assinatura do ato de concessão da Medalha, o 
Governador do Estado mandará expedir o respectivo diploma, que serã 
assinado pelo Comandante Geral da Policia Militar ou do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá. Q.__ 

Art. 5° · Nas datas previstas para a concessão da medalha, o 
Comandante Geral da Policia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapã, só poderá galhardear o seguinte número de pessoas: 

I · Se civis: 04 (quatro); 

II -Se militares: 

a ) Soldados · 04 (quatro); 
b) Cabos · 04 (quatro); 
c) Subtcnentes ou Sargentos • 03 (três); 
d) Oficiais · 02 (dois). 

DECRETO N° 0832 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 46 , da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo 
com o Decreto n• 2595, de 04.08.00 e tendo em vista o contido no Oficio n• 
142/GAB/SETEC, 

R ESO LVE: 

Exonerar Manoel Ricardo Vllhena do cargo em com1ssao de 
Gerente do Projeto "Sistema Estadual de Informação e Plano de Ação poro 
Ciência e Tecnologia", Código CDS-3, da Secretaria de Estado da Ciência e 
Tecnologia, a contar de 04 de março de 2002. · 

Mocapá, os de março de 2002 

Gover nador 

-DE 05 DE março DE 2002 DECRETO N" 0833 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/ c a Lei n• 0452, de 09 de julho de 1999 e tendo em vista o contido 
no Ofício n° 142/GA B/SETEC, 

RES O L V E : 

Exonerar Ewert on Lorry Soares Ferreiro do cargo em comissão 
de Chefe da Divisão de ProjetosjCDT, C6digo CDS-2, da Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia, a contar de 04 de março de 2002. 

Maca pá, OS de março de 2002 

r ' 
...:._ "-'--.. t..___,' • 

O RODRIGUES CAPIBERIBE 
Gow rnador ____ _ 

DE<-- - N" 0834 DE 05 DE março DE 2002 

O <>vVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo 
com o Decreto n• 2595, de 04.08.00 e tendo em vista o contido no Ofício n• 
142/GAB/SETEC, 

RES O L V E: 

Nomear Ewerton Larry Soares Ferreira para exercer o cargo em 
comissão de Gerente do Projeto "Sistema Estadual de Informação e Plano de 
Ação poro Ciência e Tecnologia" , C6dlgo CDS- 3, da Secretaria de Estado da 
Ciência c Tecnologia, a contar de 04 de março de 2002. 

Macapá, 05 de março de 2002 

DECRETO N" 0835 DE os DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição.do Estado.do 
An1apá, cfc a Lei n• 0452, de 09 de julho de 1999 e tendo em vtsta o contido 
no Of ício n• 142/GAB/SETEC, 

RE S OLV E : 

Nomear Daniel Wellichon Moncini para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Projetos/CDT, Código CDS-2, da Secretaria 
de Estado da Cíênda e Tecnologia, a contar de 04 de março de 2002. 

Macapá , 05 de ma rço de 2002 

I - '----....._.:,__ 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 

Gowrna-=.do::.:.r _ _ __ _ 

-----~--· --·- - - ---
DECRETO N" 0836 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 46, da Léi n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
o Decreto n• 2558, de 05 de outubro de 1999 e tendo em vista o contido no 
Ofício n° 165/02-GAB/PRODAP, 

R Es O LV E: 

Exonerar Poulo Cosmo Ferreira de Cast ro do cargo em comissão 
de Gerente Geral do Projeto "Informatização Gerencial da Administração 
Finance ira e Tributária do Governo do Estado do Amapá", Código FGS - 3, do 
Processamento de Dados do Amapá, a contar de 0 1 de março de 2002. 

Mocopá, 05 de março de 2002 

DECRETO N" 0837 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituiç.ão do Est~do 
do Amapã, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em v1sta o contido 
no Oficio n° 165/02-GAB/ PRODAP, 

RE SO LV E: 

Exonerar Moacir de Azevedo Bentes Monteiro Filho do cargo em 
comissão de Gerente da Gcrêucia de Produção, C6digo FGS- 3·, do 
Processamento de Dados do Amapá, a contar de 01 de março de 2002. 

MSV 
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Mocapá, 05 de março dt 2002 

DECRETO N° 0838 DE 05 DE março DE 2002 

. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ., usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c f c a Lei n• 0338, de I6 de abril de 1997 e tendo em vista o contido 
no Ofício n° 165/02-GAB/PRODAP, 

RESOLVE: 

Nomear ·Paulo Cosmo Ferreiro de Castro para exercer o cargo em 
comtssao de Gerente da Gerência de Produção, Código FGS-3, do 
Processamento de Dados do Amapá, a contar de 01 de março de 2002. 

Macopá, 05 de março de 2002 

DECRETO No 0839 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ., usando das atribuições 
qu,e lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998 e tendo em vista o teor do 
Ofício n° 156/02-SESA, 

RESOLVE: 

Exonerar Ralmundó ·Rocha Neto do cargo em comissão de Chefe da 
Coordenadoria dé Clínicas/H. ·Emergência, C6dlgo c·DS-2, da Secretaria de 
Estado da Saúde, a contar de 27 de fevereiro de 2002. 

Macapá, 05 de março de 2002 

DECRETO N° 0840 DE os DE março DE 2002 

O GOVERNACOR .DO ESTAbO DO AMAP~. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo 'artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998 e tendo 'em vista o teor do 
Ofício n° 156/02-SESA, ' 

RESOLVE : 

Exonerar :pciulo ·Roberto Balblno da função comissionada de 
Responsável pela Atividade de Clínica MédicafCC/HE, _Grupo 111, Código CDI-
3, da Secretaria de Estado da Saú'de, a contar d~ 27 de fevereiro de 2002. 

Macup6, 05 de março de 2002 

"'-~..+-T-0 ~O~V;;P~BE 
Goverri'ador 

--------~~ 

D~~Eto ·No 0841 DE ·os DE marçó t)~ 2002 

. ó tovERNÁôOR bO EST""bO DO .UWl, u5andóTaS-àtrlbui~·~s 
. ..,.... ~.. . r ... ~ J._..,.,~..te:ot...f,t.H (l{o. \.o":l . 'd" 

que llie sàô Có'ruerida!i pew ~go-l19,·ii'iãiSo XXII, dá c.~~.~~ru~,.~~ u~ r;.s.,a, o . 
d? Am~pã, f (Ç a Lei n"·0417, de 17 de abril de 1998 e tendo-em Vtsta o teorilo 
Ofício 1'1° 1!56/02-SESA, 

RESO-LVE: 

Nomear Póúf'o Roberto Balblno para exercer o cart:o em comissão 
de Che.fe da Coordenadoria de Clinicas/H. Emergénda, C6cii§o tbs-2, da 
Se"cretaria "de Estado da S'aúâe, a contar "de 27 ile fevereii'o de 2002. 

Mciéopá, ós de março de 2002 

DE~ETÓ N° oá42 DE os DE março bl: 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, USIJildo 'das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da ConstitUição do ,Estad!l 
do ·Amapá, éj c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998 e tendo em vista o teor do 
OfíCio n° 161/02-SESA, 

R·'esot\'t'ê: 

'Exonerar Isabel dos Reis Oliveira da função comissionada de 
Chefe do SeJViço de Nutrição e Dietética/H. Especialidades, Código CDI- 3 da 
Secretaria de Estado da Saúde, a contar de O 1 de dezembro de 2001. 1 

Macapá, os de março de 2002 

----~ TO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

"'"'-"- - - .:-- .--- --:: - - - - - ----~·.~~ 

DECRETO W 0843 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO i4MAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c f c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998 e tendo em vista o teor do 
Ofício n° 161102-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear Raimundo Iracl dos Santos Rrlieiro de Oliveira, ocupante 
do cargo de ~utricionista, Classe A, Padrão III, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada 
de Chefe do Serviço de Nutrição e Dietética/H. 'Especialidades, Código CDI-3, 
da Secretaria de Estado da Saúde, a contar de 01 de dezembro de 2001. 

Mocopá, 05 de m~rço de 2002 

- ,.____, .....__:_ 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

--------------------=----==----
DECRETO N° 0844 DE 05 .Dl: março DE 2002 

O GOVERNADOR bo ESTAbO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
q~e lhe são conferidas pelo ãttigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/ c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998 e tendo em vista o teor do 
Oflcio n° 162102-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear Elpidlo Dias de Carvalho j>a:ta exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Coordenadoria de Clihicas Cirúrgicas/H. Especialidades, 
Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapá, os de março de 2002 

,. t • 

JOÃO ALB RTO ROD'iüGVescmsERiilE 

DECRetO N° o84s CE os t:>E março DE 2002 

O GOVERNADÓR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
.do Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• '033'8·, de Í6 de abril de 1997, de acord<> 
c~m IJ Decreto '11° 2738, de 20/08/01 e tendo em vista o contido no Ofício n° 
053/2002-GAB, 

RESOLVE: 

Exonerar Ligia Umá d~ Ãft\leldà do car~o em comissão de Gerente 
~p-ehtcion~ do Proje~o "Àjiolo à Implantaçiio 'dó Orçamento Pélrtfclpatlvo", 
Código FGS- 2, da Agência de Promoção da Cidadania, a contar de 22 de 
fevei'eiro de 20Ó2. io 

Macâpá, 05 de março 

-DECRETO •N° oa46 . :Dé ·os bE .iuarço DE 2002 

O tOVERN~OOR -\)0 b .i:-4'60 'bó ~~. "llsalido "da:s atribuições 
qúe:Jhe são conferidas pelo artigo 119, incisó 'XXII, da Copstituição do Estado 
·dó Amàpã, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro 'de ·1998 e tendo em vista o 
teo:r do Ofício n° 053/2002-GAB, 

RESOLVE: 

Exonerar Raimundo· '"Non<ito Rr6efrô ~os Santos do cargo em 
comissão de Supervisor de 'l'rabn!hõ s·ociâ!{CPE, CcSdlgo FGS-1, da Agencia 
de Promoção da Cidadania, ·a contar de 22 'de fe:o-ereiro de 2002. 

Mccap6, 05 de março de 2002 

\ - '-- ...__. 
O RÓORIGVES CAPIBERlBE 
'Governador 
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DECRETO N" 0847 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
qu~ lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em vista o 
teor do Ofício n• 0531 '0\' 2-GAB, 

R E SOL \' E : 

Exonerar Mora S ilvia Andrade de Paula do cargo em comissão de 
Chefe da Unidade de Pessoal, Material e Patrimõnio/ DMF, Código FGS-1 , da 
Agência de Promoção da Cidadania, a contar de_ 22 de fevereiro de 2002. 

Macapá, 05 de março de 2002 

~'-.L '--- \ 
O RODRIGUES CAPiiltRIBE 
Governador 

DECRETO N° 0848 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do E~tado 
do Amapã, c{ c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em VIsta o 
teor do 0fício n° 053/2002-GAB, 

RESOLVE : 

Exonerar Manoel Ciro da Silva Ferreira da função comissionada 
de Chefe da Tcsouraria/DAAF, Código FGI-3 , da Agência de Promoção da 
Cidadania, a contar de 22 de fevereiro de 2002 .. 

Macapá, 05 de março de 2002 

' 

TO ~oD'RiG~A~RIBE 
Governador 

DECRETO N" 0849 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que Ute são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã, c f c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
o Decreto n• 2738, de 20/ 08/0 1 e lendo em vista o teor do Ofício n• 
053/2002-GAB, 

REsOLVE: 

Nomear Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos para exercer o cargo 
em comissão de Gerente Operacional do Projeto "Apoio à Implantação do 
Orçamento Participatlvo", Código FGS-2, da Agência de Promoção da 
Cidadania, a contar de 22 de fevereiro de 2002: 

Macapá, 05 de março de 2002 

Governador 

DECRETO N" 0850 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c{ c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 c tendo em vista o 
teor do Ofício n• 053/2002-GAB , 

RESOLVE: 

Nomear Manoel Ciro da Silva Ferreira para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Unidade de Pessoal, Matetial e Patrimõnio/OMF, 
Código FGS -1 , da Agéncia de Promoção da C,idadania, a contar de 22 de 
fevereiro de 2002. 

Macapá, 05 de março de 2002 

DECRETO N" 0851 

...._ '-----.. ........_. 
RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sãó conferidas pelo artigo 119, inciso XXJI, da Constituição do ~lado 
do Amapá, c f c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 c tendo em VISta o 
teor do Ofício n• 053/2002-GAB, 

RESOLVE: 

Nomear Mora Silvia Andrade de Paula para exercer o cargo em 
comissão de Supervisor de Trabalho Social/ CPE, C6dlgo FGS-1, da Ag: ncia 
de Promoção da Cidadania, a contar de 22 de fevereiro de 2002. 

Macapá, 05 de março de 2002 

DECRETO N" 0652 DE 05 DE março DE 2002 

.O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em vista o 
teor do Ofício n• 053/2002-GAB, 

RESOL V E : 

Nomear Mareio Nazaré dos Santos, ocupante do cargo de 
Datilógrafo, Subgrupo NM, Padrão 13, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapã, para exercer a função comissionada de Chefe da 
Tesouraria/DAAF, Código FGI-3, da Agência de Promoção da Cidadania, a 
contar de 22 de r-· -·· ·~o de 2002. 

Macopá, 05 de março de 2002 

..__ '----..._.:..._ 
JOJ.O ALB RTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

DECRETO N° 0653 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 141/2002-GAB/ SETRACI, 

RESOLVE: 

Nomear Elenilze G6es Juares , ocupante do cargo de Professor de 
Ens ino de I • e 2" Graus, Classe C, Nível IV, pertencente ao Quadro de Pessoal 
do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de 
Responsável pelas Atividades de Intermediação de Mão de Obra/ Cf, Grupo 11, 
Código CDI-2, da Secretaria de Estado do Trabalho e da Cidadania. 

Macapá, 05 de ma rço de 2002 

' ' --~-· - .....__, '-.:__, RTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

DECRETO N" 0854 DE 05 DE março DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do E~tado 
do Amapã, c f c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em v1sta o 
contido no Ofício n• 141/2002 -GAB/ SETRACI, 

RESOLVE : 

Nomear Léslio Kraiser Jomor, ocupante do cargo de Digitador, 
Subgrupo NM, Padrão 12, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapã, para exercer a função comissionada de Rcsponsãvel pelas Atividades 
de Informação e Anãlise de Mercado de Trabalh.o/ Cf, Grupo 11, Código CDI-2, 
da Secretaria de Estado do Trabalho e da Cidacania. 

Macopá, 05 de março de 2002 

- __ ..___ 
RTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO N" 0855 DE 05 DE ma rço DE 2002 

o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, da Constituição do E~tado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998 e tendo em VJsta o 
contido no Ofício n• 141/2002-GAB/SETRACI, 

RESOLVE : 

Nomear Maria Augusta de Souza Lopes, ocupante do cargo de 
Sociólogo, Subgrupo NS, Padrão 05, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Es tado do Amapá, para exercer a função comissionada de Responsável pelas 
Ativida<!es de Acompanhamento e Supervisão do Programa de Atenção Integral 
à Criança e ao AdolesccntefCDS, Grupo III, c·6dlgo CDI-3, da Secretaria de 
Estado do Trabalho e da Cidadania. 

Macapá, os de março de 2002 
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Gabinete Civil 
Luis Nei da Silva Banha 

UNIDADE DE CONTRA TOS E 
CONVÊNIOS 

JUSTIFICATIVA 

1" Termo Aditivo 
Contrato n• 007/2001 
Partes: Estado do Amapá e Directicar 
Lo_cadora Ltda, como contratada. 

Justifica-se a Alteração, imposta 
ao Contrato no 007/2001, nos tennos do Artigo 
65, inciso I, alínea "a" da Lei n• 8.666/93 
tendo em vista a Lei nó 0617 de 16/07/0 I qu~ 
altera. à Lei n° 0338, de 16/04/97 e cria a 
Secretaria Extraordinária de. Governo em 
Brasília, fazendo-se necessário a inclusão do 
Programa de Trabalho da referida Secretaria, 
não havendo necessidade de alocação de 
recursos. 

Maca pá (AP), 30 de janeiro de 2002 

E_DILE~ES BORGES 
Chefe da Unidade de Co11tratos e Co11vênios 

Extrato do Pr)meiro Termo Aditivo ao 
Contrato n• 00712001- GABINÍÚ'E-CIVIL 

Partes:Estado do Amapá como Contratante e 
Directcar Locadora Ltda, como contratada. 

Do Fundamento Legal: Artigo 65, Inciso I, 
allnea "a", da Lei 8666/93 e justificativa em 
anexo. 
Da Alteração: Pelo presente instrumento ficam 
alteradas as cláusulas Segunda, Quarta, Sexta, 
Item I, alínea "b" e uuu, no 4 e item 111, aHnea 
"b", que passarão a vigorar com as seguintes 
redações: 
Cláusula Segunda- Do objeto: 
O presente contrato tem por objeto, a prestação 
de serviços de Locação de 04 (quatro) velculos, 
para servir a Secretaria Extraordinária de 
Governo em Brasnia. Especificados no anexo I 
do Edital da Carta Convite n' 008/2001/CPL, 
assim discriminados: 

• 02 ( dois) Automóveis motor l.O, de 16 
válvulas, à gasolina, com 04 portas, direção 
hidráulica, a1 ~ • .mdirinnado, vidros elétricos, 
limpador e desembaça.. ·seiros, Rádio AM
FM e Toca Fita - Uso Especial. 
- O I ( um )Automóvel Executivo motor 2.012.2, 
à gasolina com 04 portas, direção hidráulica, ar 
condicionado, vidros elétricos e CD Playcr -
Uso Eventual. 
- O I (um) veiculo tipo VAN, capacidade para 
14 a 16 passageiros, com direção hidráulica, ar 

. condicionado, vidros elétricos-e CO Player- Uso 
Eventual. 

Cláusula Quarta· Da Dotaçao: Elemento de 
Despesa 3390.39, Programa de Trabalho da 
Secretaria Extraordinária de Governo em 
Brasília n• 04.122.00 14.2.408, Fonle de 
Recursos n• 00 l. 
Cláusula Sexta- Das Obrigações: 
I - São Obrigações Da Contratante: 

I 

b) Exercer; por intermédio da Secretaria 
Extraordinária de Governo em Brasília, 
através das pessoas designadas, a fiscalização do 
presente Contrato; 

1_1- ~A FISCALIZAÇÃO: 

b) _fiscalização se efetivará no local dos 
serviços, pela Secretaria Extraordinária de 
Governo eni Brasília. 
d) Compete especialmente à fiscalização; 

4. Dar ciência a Secretaria 
.Extraordinária de Governo em Brasília as 
ocorréncias que. possam levar à aplicação de 
penalidade ou rescisão do contrato. 

EoiÁRIO OFICIAL) 

111- Sao Obrigações Da Contratada: 

b) A contratada deverá colocar à disposição 
da Secretaria Extraordinária de Governo em 
Drasflia, os velculos especificados neste 
instrumento em perfeito estado de 
funcionamento, necessário à execução dos 
serviços. Em caso de qualquer paralisação por 
problemas técnicos, deverá efetuar a 
substituição imediata do mesmo. 

Termo Aditivo firmado por Luis Nei da 
Silva Banha, Edson Francisco Verri, Márcia 
Artiaga Lopes Gonçalves. 

Macapá·(Ap) 30 de janeiro de 2002 

Edii~Borges 
Chefe da Unidade de Contratos e Convênios 

Dt!fensoda 
!!I!!!J' 

Délcio Ferreira de Magalhães1 Interino 

EXTRATO DO CONV~NIO N' 00112002 DEFENAP 

INSTRUMENTO E PARTES: COINtNJo 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBUCA DO ESTADO DO 
AMAPA DEFENAP COMO 
CONVENENTE E A FUNDAÇAO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 
ESTADO DO AMAPA - FCRIA, COMO 
CONVENIADA, PARA OS FINS NELE 
DECLARADOS. 

FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Convênio encontra suporte nas 
seguintes linhas de insumos legais: 

• Lei n.' 4.320, de 17 de março de 1.964; 
• Parágrafo 1' do Artigo 25 da ConstHuiçào 

Federal, combinado com os Artigos 12, parágrafo 4' . 116 e 
119, Hem I da Constituição do Estado do Amapá; 

• Artigo 116 da l ei n.• 8.666, de 21106/93, 
31terada pela Lei n.• 8.883, do 08/06194; 

• ArtigO& 402 ·usque' 405 da Consolidação 
da lei do Trabalho · CLT; 

e do Adolescente; 

ProfiSSional da F CRIA. 

Artigos 65 a 69 do Estatuto da Criança 

Projeto de Formação e Qualificação 

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO: 

Constitui objeto deste Convênio a criação 
de uma parceria entre os convenentes no sentido de 
proporclonar a geração de renda a 03(TRtS) Adolescentes. 
demandalários da Política de Promoção e Defesa de DireHo de 
14 a 18, e excepcionalmente aos 21 anos, confonne Pro;eto de 
Qualif1C8çâo profissional- O adolescente empregado aprendiz, 
promovendo sua integração no mercado de trabalho, de acordo 
com o q~~e estabelece os art. 65 a 69 do Estatuto da Criança e 
do Adofescente, , respaldado pelos Artigos 203, 11 e 111 e 227, 
Parágrafo 3', I, 11 e 111 da ConstHuição Federal. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DOS RECURSOS 

PROGRAMA: 1412200142.464 

FONTE:001 

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA VIG~NCIA 

O prnente CONV~IO teni vigência de 1 O 
(dez) meses, a contar da data de assinatura, podendo ocorrer 
pr01rogaçâo, por 1guais e sucessivos perlodos, lavrando-se, 
neste caso, o competente TERMO ADITIVO, elucidado o 
perlodo de prorrogaç.lo e as causas delermlnadas do mesmo. 

DATA DE ASSINATURA: 01 de março de :z002 
SIGNATÁRIOS: Délclo Ferreira de Magalhães e Sandra 
Regina SmHh Naves. 

Secretarias de Estado ] 

Trabalho e Cidadania 
Dinete Regina Pantoja 
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PORTARIA N' 042/2002-SF.TRACI 

A SECRtiTÁRIA DI:: F.STADO • DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando das atribuiçOcs legais, 
nos lermos do Arti,o 123 da Constituição do Estado do Amapã, e 
tendo em vista o que conS1a do Memo n• 114/2002-CT/SETRACI, 
datado de 12 de Janeiro de 2002. 

RESOLVF.: 

Homologar o deslocarr.:nto da funcionária 
Ellano. Mario Carvalho ~e Sou>Jl, Chefe da Coordenadoria do 
Trabalho, cód. CllS-3, até Bra.sllia-DF, quando participou do 
Encontro Nocional de Coordenadores T~cn i cos e Diretores de 
l..aborolório Organizacional do Terreno-LOT, no período de 15 ã 
20/01/2002. 

SECRETÁRIA DE 

fevereiro de 2002. 
IDADANIA, em 14 de 

Secretária 

PORTARIA N' 043/2002-SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando das atribuições legais, 
nos termos do Artigo 123 da Constituiçll9 do Estado do Amapá, e 
tendo em vista o que consta do Me mo n• 01212002-DCGR, datado de 
25 de Janeiro de 2002. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocam..,to da funcionária 
Trrr7Jnha Cllia Lobato Uma, ocupante do Cargo de Tt!cni<D em 
Assuntos Educacionais, do Quadro de Pessool do ex-Território 
Fedtral do Amapá, atl aos municípios de Maz.ag~o. Porto Grande, 
Ferreira Gomes, Amapá, OiojlOl!ue, Maruanum, Marac:l c Latanjal do 
Jari, quando acompanhou as nçOcs do Programo de Quolificaçõcs 
Profissional, com a parceria do SEIJRAEIAP, nn periodo de 23 â 
31/01/2002. 

OA SECRETÁRIA DE 

Fevereiro de 2002. 
IDADA'NIA, Qn 14 de 

- -
PORTARIA N' 04412002-SETR.o\CI 

A SECRETÁRIA DE. F.STADO DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando da:; atribuições legais, 
nos lermos do Artigo 123 da Constituição do F~iado do Amapá, e 
tendo em vista o que consta do Onda n• 00111002-AD(;VAP, datado 
de li de Janeiro de 2002. 

RESOLVt:: 

Homologar o dcslocamcnlo do funcionário, 
Teodoro dos Anjos Filho, ocupante do cargo de Motorista, do 
Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amnpã, ole ao 
Municlpio de Oiapoquc, quandu conduziu o ve iculo TOYOTA, placa 
NEL 3600, a serviço desta Secretaria, no período de 08 à 12/02/2002. 

Fevereiro de 2002. 

A SECRETÁIUA DE 
IDADANIA, em 14 de 

nloja 
o c da Cidadania 

PORTARIA N' 04512002-SETRACI 

A SECRETÁRIA DE r.STADO DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando das atribuições legais, 
nus lermos do Artigo 123 da Constituição do Esladll do Amapá, e 
lendo em vista o que consta do Momo n' 015511002-CDS, datado de 
05 de Fevereiro de 2002. 

RESOLVE: 

Homotoga'r o deslocamento da funcoonáiia 
Elísamar Beztrra Caulcanti, Chefe da Divisi!o Interior, cód. CDS· 
2, alé ao Municfpio de Pracuúba, quando participou da reuniao da 
CIIJ, no dia 26/1212001. 

Fevereiro de 2002. 

A SECRETÁRIA DE 
CIDADANIA, em 15 de 

PORTARIA N' 046/2002-SI:.'TRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando das atribuições legais, 
nos termos do Artigo 123 da Constituiçllo do Estado do Amopá, e 
tendo em vista o que consta doMemo n• 01 74/2002, dntodo de 24 de 
Janeiro de 2002. 

RESOLVE: 

Homologar o desloc:amcniD do funcionário 
Joú Maria Souza Guímarles, ocupante do corgo de Motorista, do 
Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Alrulpá, até ao 
Municlpio de Laranjal do Jari, quando <Dnduziu o \<Ciculo corsa, placa 
NEQ 4t69, no perlodo de 24 à 7110112002. 
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SECRETÁRIA DE 
ID.<I. DANIA, em 15 de 

PORTARIA N" 04712002-SElll.ACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando das atribuições legais, 
nos termos do Artigo 123 da Constituiç~o do Estado do 1\.mapá. c 
tendo em vista o que consta doMemo n' 0157!2002-CDS, datado de 
05 de fcvm iro de 2002. 

llESOL\' E: 

Homologar, o deslocamento dos funcionários, 
Jod cy )lârio Lour<iro de Almeido, Responsãvcl pelo Grupo de 
Auvtdadcs do Centro de Convivência do Laranjal do Jari, cód. CDI·3 
c Mtria lrtnt Ribeiro Pinto. ocupante 1.b cargo de Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos, do Quadro de Pessoal do Governo 
do Estado d<>ll.map:l. da sede de suas atribuiçõel. Laranjal do Jari. att 
Macop:I-AP, quando trawam de assunto de interesse da 
Administraç:lo, no"periodode 18 6 2010112002. 

SECRETÁRIA DE 
15 de 

POitTARIA I"" 04812002-St:TRACI 

A SECllETÁR IA DE ESTADO DO 
TltAilALIIO E DA CIDADANIA, usando das atribuições legais, 
nos terntos do Attigo 123 da Constituiçao do Estado do Amap:l, e 
tendo em vista o que consta do Mcmo n' 08/2002, datado de 29 de 
Janeiro de 2002. 

RESOLVE: 

llomologar a designaç!o da funcionãria 
Waldelice Mira Lobato Monteiro, ocupante do cargo de Datilógrafo, 
do Quadro de Pessoal do Governo do Estado do Amapà. que 
respondeu, em substituiç:lo, pelo Grupo de Ativ.dades de Capacitação 
de Vagas no Mercado Forntal de Trabalho, cód. CDI-3. durante a 
austncia da titular, Butira fiei ma Gomes BrandD:o, que encontrava
se usufruindo fêrias regulamentares, cxcrcic io do 2002, no pcrlodo de 
02 à 3110112002. sem õous para a administração 1\.mapaense .. 

Fevereiro de 2002. 

•\ SECRETÁRIA DE 
IDADANIA, em 20 de 

Oi 
Sccret:lria de E 

POI\TAIUA N" 04912002-SETRACI 

A SECRETÁRIA Ilf. ESTADO DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando das atribuições legais, 
nos tormos do Artigo 123 da Conslituição do Estado do Amapá, e 
tendo em vista o que consta do Memo n' 0712002, datado de 29 Je 
Janeiro de 2002. 

RESOLVE: 

Homologar a designação da funcionãria Maria 
. Auxilia dura Araújo Andrade, ocupante do wgo de Administrador, 

do Quadro de Pessoal do . Governo do Estado do Arnapâ, que 
respondeu, em sub•tituição. pelo Grupo de Atividades de 
ln<enncdiação, cód. CDI-2, durante a ausência da titular. Elenilze 
Cór:s Juartz, que encontrava-se usufru indo fCrias regulamentares, 
exercício de 2002, no período de 02 ã 31/01/2002, sem Onu.s para a 
administraçao A~apaense .. 

A SECRETÁRIA DE 
IDADANIA, em 20 de 

PORTARIA N" 05312002..SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABAI.IIO F. DA CIDADANIA, usando das atribuições legais, 
nos lermos do Artigo 123 da Consliluição do Estado do Amapá, e 
tendo em vista o que c.:onsra d~ Mcmo n" 02212002-PRONAGER-AP, 
dalado de I S de Fevereiro Je 2002. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento das funcionirias, 
Maria'dt Juus Morais dos S•ntos e Dulcimtire Pimentel Garch, 
ambM ocupantes do cargn Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, 
do. Quadro de Pessoal do Governo do Estado do Amapá. Bit ao 
Municfpio d~ Porto Grande, quando levantaram dados referen tes a 
corrcçlo dos cé: rt ifrcados, junto aos cgrmos do l.OT, nos dias 18 c 
1910212002. 

, SECRETÁRIA DE 
IDAilANIA, em 21 de 

Fevereiro de ·2002. 
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PORTARIA N" 05412002-SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando das atribuições legais. 

' nos termos do Artigo 123 da Constituiç:lo do Estado do Arnapà. e 
tendo em vista o que consla do Memo n' 02212002-PRONAGER·AP, 
datado de 15 de Fevereiro de 2002. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamenlo do funciontlrio 
Teodoro dos Anjos ~11ho, ocuponte do Cargo de Motorista, do 
Quadro de Pessoal do ex-Território federal do Amapá, att ao 
município de Porto Grande, quando condÜziu o veiculo TOYOT A, 
plaoa NEQ 3600, nos dias 18 c 1910212002. 

GABINETE 
ESTADO DO TllABALH 
f evereiro de 2002. 

DA SECRETÁlliA DE 
CIDADANIA, em 21 de 

PORTARIA :-1' 05712002-SETRACI 

A SECRl'TÁRIA DE ESTADO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando das atribuições leg •.• , 
nos termos do Artigo 123 da Constituição do Estado do Amapá, e 
tendo em vista o que consta doMemo n' 02312002-PRONAGER-AP, 
datado de 18 de Fevereiro de 2002, 

RESOLVE: 

De:.igna r os funcionàrios, Dulcimein Pimentel 
Garch, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços 
Diversos c Marco Anto nio Souza J e J esus, ocupante do cargo de 
Instrutor de Arte, ambos do Quadro de pessoal do Governo do Eslado 
do Amapà. para viajarem até ~ localidade de S!o Joaquim do Pacul, 
objetivando a participação· no tU_!} c planejamento participativo e 
elaboração de projetos, no per dó de à 2510212002. 

DE 

Fevereiro de 2002. 

PORTARIA N" 05812002-SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E DA CID,\OANIA, usando das atribuições legais, 
nos termos do Artigo 123 da Constituição do Estado do Arnapà, c 
tendo em vista o que consta do Memo n' O I 512002· DCGR, datado de 
OI de Fevereiro de 2002. 

RESOLVE: 

Uomologar, o deSlocamento do funcionàrio, 
Adilson Cfsnr Machado dt Souza, Respon;:lvel pelo Grupo de 
Atividodcs de Capacitação ProfiSsional, cód. CDI-2 até ao Municlpio 
de Laranjal do Jari, quando procedeu abertura, acompanhamento e 
supcrvisrlo, das ações do Programa de Qualificaçao Profissional. com 
a parceria do SENAR, no Perlodo de 03 à 0710112002 

A SECRETÁRIA DE 
DADANIA, em 21 de 

Fevereiro de 2002. 

Stcretària d 

POllTAIUA N"05912002.SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando das atribuições legais, 
nos terntos do Artigo 123 da Constituição do Eslado do Amapã. e 
tendü em vista o que consta doMemo n• 01512002· DCGR, datado de 
OI de Fevereiro de 2002. 

RESOI.VE: 

Homologar , o deslocamento do funcionârio, 
Paulo de Alexandria Barbou, ocupante do cargo de Desenhista, do 
Quadro de Pessoal do ex - Território federal do Amapâ, att ao 
Municlpio de Mazag!o, quando procedeu abertura, acompanhamento 
e supervisao das ações do Programa de Qualificação Profissional , com 
a parceria do SENAR, no Perlodo de 03 â 0710112002 

SECRETÁRIA DE 

Fevereiro de 2002. 
DAOANIA, enr 21 de 

PORTARIA N" 06012002-SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usar,do das atribuições legais, 
nos lermos do Artigo 123 da Constituição do Estado do Amapà, e 
tendo ent vista o que eonsla doMemo n' 01512002-DCGR, datado de 
O I de Fevereiro de 2002. 

RESOLVE: 

Homologar o d.:slocarncnto do funcionãrio, 
Antonio B1tista Ptrtir1, ocupantes do cargo de Art(ficc de Mecânica 
do Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do ll.mapá, att aos 
Muníclpio de Laranjal do Jari c M:1Z11g4o, que cooduziu o ve lwlo 
FIAT, plaéa NEQ 4202, no periodo de 03 ã 07101/2002, a serviço 
dc:sta Secrctâri:1. 
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SECRETÁRIA . DE 
ADAI'il<\, em 21 de 

Fevereiro de 2002. 

PORTARIA N' 06112002-SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO. E DA CIDADANIA, usando das atribuições legais, 
nos termos do Artigo 123 da Conslituiçâo do Estado do Amapà, e 
tendo em vista o que consta do Memo n' OI 512002-0CGR, datado de 
O I de fevereiro de 2002. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da funcionária Irna 
TaVHtS Linla Filho, ocupanlc do Cargo de Datilógrafo, do Quadro 
de Pessoal do Governo do Esta(lo dd Amapá. ate ao municlpio de 
Pedra Branca do Amapari." quando procedeu abertura • 
acompanhamento e supcrvisao das ações do Programa de Qualifieaçao 
Profissional, eom a parceria do SENAJ, no perlodo de 03 à 
0710112002. 

SECRETÁRIA DE 
CIDADANIA, em 21 de 

fevereiro de 2002. 

PORTA RIA N" 06212002-SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E DA ClllADANIA, usando d115 atribuições legais, 
nos termos do Artigo 123 da Constituição do Estado do Amapi, c 
tendo em vista o que consta do Me mo n" O 1512002-DCGR, datado de 
OI de Fevereiro de 2002. 

RESOLVE: 

llo10ologar o deslocamento do funcionário, 
Jost Édio Quaresma da Silvo, ocupante do cargo de Molorisla do 
Quadro de Pessoal do ex- Território Federal do Arnapã, att ao 
Município de Pedra Branca do Amapari, quando conduziu o veiculo 
blazcr, placa NEQ 4179. no período de 03 ã 0710112002. a serviço 
desta Secretária. 

SECRF.TÁRIA DF. 
ADANIA, em 21 de 

PORTARIA N" 06312002-SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRA8AI.IIO E DA CIIJADANIA, usando das atribuições legais, 
nos tcrntos do Artigo 123 da Constituição do Citado do Arnapã, c 
tendo em vista o que consta do Mcmo n' 02012002-PRONAGER·AP, 
datado de 15 de Fevereiro de 2002. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da funcionária 
~lirian de Oliveira Paula do Silva, Responsâvcl pelo Grupo de 
Atividades de Gcraçao c de Promoçao de Rendas, eód. CDI-2, atf a 
cidade de Recife. Estado de Pernambuco, quando participou de um 
treinamento no PRONAGER Nacional, no período de 17 á 
1910212002. 

SECllETÁRIA DE 

Fevereiro 4e 2002. 
lll>'"'-tn.o..r n OADANIA, em 22 de 

PORTARIA N" 06412002-SETRACI 

A SECRETÁlliA DF. ESTADO DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando das atribuições legais, 
nos termns do Artigo 123 da Conslituiçãq do Citado do Arnapâ, e 
tendo em vista o que consta do Memo n' 021/'l002·PRONAGER-AP, 
datado de 13 de Fevereiro de 2002. · 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos funcionários, 
Eumir Corrh, ocupante do cargo de Agente Administrativo e 
Maria Zolila Soou de Oliveira, ocupante do cargo de Dalilógrafo, 
ambos do Quadro de Pessoal do cx ~Tcrritório Federal do Amap' . at~ 
ao Municfpio de Pono Grande, quando realizaram levantamento 
Situacional junlos aos egressos do LOT, no período de 13 à 
18/0212002. 

~ SECRETÁRIA DE 
IDADANI,\, em 22 de 

PORTARIA N" 065/2002-SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E DA CIDADANIA, usando das atribuições legais, 
nos termos do Artigo 123 da Constituiçao do Estado do Arnapll, e 
tendo em vista o que consta doMemo n' 02112002· PRONAGER-AP, 
datado de 12 de Fevereiro uc 2002. 

MSV 
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- RESOLVE: 

Homologar, o deslocamento do funcionário, 
Max Alcnear Fcrrcira, ocupante do cargo de Artlficc de Mecânica, 
do Quadro .dc Pessoal do Governo do Estado do Amapâ, aM o 
Municlpio ~e Porto Grande, quando CCX~duziu o veiculo F 1000 placa 
NEM 2027, no periodo de 13 à 18/0212002, a serviço desta Secretaria 

. . GABIN 
ESTADO DO TRJ\BALI .• 
Fevereiro de 2002. 

SECRETÁRIA DE 
IDADANIA, em 22 de 

PORTARIA N' 066121102-SETRJ\CI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRJ\ BALIIO E DA CIDADANIA, usando das atribuições lcgais, 
nos tcrmos do Artigo 123 da Constituiçao do Estado do Amapâ, e 
tendo em vista o que consta doMemo n' 0231/2002· AGT/SETRACI, 
datado de 22 de Fevereiro de 2002. 

RESOLVE: 

Jlomologa·r , o dc5locamcnto do funeionlu'io, 
Manotl Dllrio Lopes da Silva,. ocupante do cargo de Auxiliar de 
Conv~. do Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, 
att aos municlpiRS de Amapã, Culçoene e Oiapoquc, quando 
conduziu o vtlcuto TOYOTA, placa NEL 3600, no perlodo dc 22 á 
2610212002, a serviço desta Secretária. 

SECRETÁRIA DE 
DADANIA, em 25 de 

Fevereiro de 2002. 

PORTARIA N' 00312002-PRONAGER-AMAPÁ 
11 

A Coordenadora Estadual do Programa 
National de Geração dc Emprego c Renda- PRONAGER- Sub
Módulo Amapi, no uso das atribuições que lhe silo conferidas pelo 
Módulo Nacional c Regional desse Programa. 

RESOLVE: 

ELOGIAR, Eu~ir Correia, Maril de Jcsus 
de Morais dos Santos c Maria Zolita Souza Olivcira, Funeion~rios 
Públicos a disposiçao desta Smet8lil, dcscnvotvcndo atividades no 
Programa Nacional de Gcraçao de Emprego c Renda - PRONAGER, 
Sub-Módulo Amapã, por suas relevantes participações dentro do 
LabOratório Organizacional de Terreno no Municipio de Mazagão, 
realizado no pcriodo de 24/09 l 26/1112001, fundamentais p8la o 
sucesso daquela ação do Governo do Estado do Amap4. 

Saúde 
)ardel Adailton de Souza Nunes 

* PORTARIA NO 53/02·SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 2840 de 
09.10.98, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2002/2370, 

RESOLVE: 

Designar os servidores MARIA DA CONCEIÇÃO SOUTELO 
SOUTO DA SILVA- Chefe da Unidade de Ações Programáticas 

.- CDS·1, MARIA EUANA SAMPAIO DOS SANTOS- Chefe do 
Monitoramento Nubidonal - CDI·2, MARIA SUEU DINIZ NERIS 
ISIDORO ·- Olefe do Monitoramento Matemo Infantil, 
Adolescente e Saúde Oral - CDI·2, MARYANNE JOCJLENE DA 
SILVA SEABRA - Olefe ele Apolo Gerendal ao PACS e PSF -
CDI·2, VENCEI.AU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA -
Enfermeiro, LUZETE GÓES FERREIRA - Sodóloga, BELMIRA 
SILVA FARIA E SOUZA - Nutricionista, e CÉUA TRASEL -
médica, a se deslocarem da sede de suas atividades- Macapá· 
Ap, até a Odade de Belém - Pa, a fim de partldparem da 
Oficina de Capadtação em Alimentação e Nutrição para 
Profissionais de Saúde da Atenção Básica, no peóodo de 04 a 
06.03.2002, oé:orrendo as despesas através do Convênio n° 
2952/00. 

GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO/SESA • Macapá, 
21 de fevereiro ele 2002. 

PORTARIA NO 77 /02·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 

(DIÁRIO OFICIAL) · 

atribuições que lliesãoãíríi'enãas· pelõôecreto no 3012 de 
06.10.00, e considerando o que do Prot. Geral no 2002/1732, 
às ns. 08, 

RESOLVE: 

Revogar a Portaria no 44/02·SESA, de 19.02.2002, publicada no 
D.O.E. n° 2732, de 25.02.2002. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE -
Macapá·Ap, 28 de fevereiro de 2002. 

JARDEL A r-b. N S~NES 
Secretário "'/~~ o dá Saúde/ 

PORTARIA NO 78/02·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidõS pelo Decreto no 3012 de 

. Q&!I~QO, e considerando o que consta do Protocolo Geral no 
2002[27.l9, 

''"l!:~i' 
RESOLVE: 

Designar os servidores MARLY MONTEIRO DA SILVA - Chefe do 
Serviço Administrativo - CDI·3/1° Coordenadoria Regional de 
Saúde, ADERVAN SILVA DA FONSECA - digitador, e JOSÉ 
ARISTEU ARAUJO TAVARES - motorista, a se deslocarem da 
sede de suas atiVidades - Macapá - Ap, até os Muniápios de 
Ferreira Gomes, Porto Grande, Pedra Branca do Amaparf, Serra 
do Navio, ltaubal. do Piririm e CUtias do Araguari, com objetivo 
de realizarem a. implantação do Sistema de Informação do 
Orçamento Público em Saúde - SIOPS nos referidos munlópios, 
no período ele 07 à 20.03.2002. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE -
Macapá·Ap, 28 de fevereiro de 2002. 

JARDEL AO~· ~UNES 
Secretário ';çts~a1c ~a-S~~· 

PORTARIA N° 79/02·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 3012 de 
06.10.00, e considerando o que constá do Protocolo Geral no 
2002/2252, 

RESOLVE: 

Homologar a autorização de deslocamento do servidor ÁLVARO 
AUGUSTO RIBEIRO O. ALMEIDA COUTO - Chefe de Centro de 
Saúde- CDS·2, da sede de suas atividades- Macapá- Ap, até 
as Odades de Belém • Pa e Brasilla - DF, com objetivo de dar 
apoio a UNIFAP/FUNDAP, junto as Instituições quanto a 
obtenção da Implantação do curso de Especialização em saúde
da Famflia, no período de 18 à 20.02.2002, com ônus limitado 
{vendmento Integral) para esta secretaria. , 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE -
Macapá·Ap, 28 de fevereiro de 2002. 

JARDEL A ~ N~ NUNES 

Secretário ~~r/da satpe 

PORTARIA NO 80 /02·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no ~so de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Oeaeto no 3012 de 
06.10.00, e considerando o que consta do Memo no 31/02· 
NSP/SESA, 

RESOLVE: 

Designar o servidor ADORILDO DOS ANJOS l i;ITE -datilógrafo, 
a se deslocar da sede de suas atividades - Macapá - Ap, até o 
Muniápfo de Oiapoque, a fim de Implantar e avaliar os sistemas 
CAD SUS (CARTÃO SUS), CH (Com1111icação de Internação 
Hospitalar), SISPPI - Munldpal, SICOLO e SISPRENATAL, no 
período ele 04 à 15.03.2002. · 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE -
Mac:apá-Ap, 01 de março de·2002. 

JARDEL AO ~ S~NES 
Secretário d~/s[ac:fo da-s;íd~"\ 

PORTARIA N° 81/02·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe s:!o conferidas pelo Decreto n° 3012 de 
06.10.00; e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
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2002/3066, 

RESOLVE: 

Autorizar as servidoras ALTAIR FURTADO CORRÊA - Téolica 
em Assuntos Educadonais, e MARIA ANÉSIA NUNES -
Assistente Social, a se deslocarem da sede de suas atividades 
- Maca pá - Ap, até o Munláplo de Serra do NaVio, com objetivo 
de prestarem Informações sobre DST/AIDS, nas atividades 
realizadas na programação do mês da mulher, no dia 
03.03.2002, com ônus limitado (vendmento integral) para esta 
Secretaria. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE -
Macapá·Ap, 01 de março de 2002. 

JARDEL ADA ~ S UZA N NES 
Secretário de~a':t dá Saúde 

PORTARIA NO 82/02·SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 2840 de 
09.10.98, e consid~rando o que consta do Prot. Geral no 
2002/1131, 

RESOLVE: 

Retificar os termos da Portaria no 034/02-SESA, de 15.02.2002, 
publicada no D.O.E. n° 2733 de 26.02.2002, ;>assando a Vigorar 
com a seguinte redação: 
Designar a servidora ALESSANDRA DO SOCORRO MOURA 
FURTADO- Chefe da Oínlca de Estimulação Essendal - CDI· 
3/CREAP, a se deslocar da sede de suas atividades - Macapá· 
Ap, até a Odade de Campinas - SP, a fim de participar do XL 
Curso SOBATH - PEDIÁTRICO, no período de 09.03 à 
01.05.2002, com ônus limitado (vendmento Integral) para esta 
Secretaria. 

GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO/ SESA • Macapá, 
01 de março de 2002. 

Assunto: Anulação llc contrato de 
Fundamento Legal: Artigo 2•, 1"§ 
sumula 473 STF. 
Processo n.• 2000/2779 
Empresa; ITAL SERVICH IMP. E EXP COMERCIAL L TOA. 

Senhor Sccn:tário, 

Submeto a dcvada consideraçio de Vossa Excelfncia o 
presente parecer em an41ise amparado legalmente sob a égide da 
sumula 473 do STF, objeti\ndo regularizar ·o procedimento do 
contrato de comodato por porte da Sc:crelaria de Estado da Saúde. na 
aquisiçlo de equipamentos por sistema de comodato de 
Equipamentos scodo estes máquinas de hemo4iilise destinados a 
Cliniea de Nefrologia do Hospital de Especialidades. 

Tendo em vi !la a austncia de compctcnll: juslificativa, ainda 
que venha tratar-se de conccssllo faz-se. 

É o sucinto relatório. 

Analisando os autos, verifica-se que nada obsta para 
reolizaçilo da nulidade do contrato em qoestlo, ser-lo vejamos: 

Oispilc o art. 2' da Lei n • 8.666193 que: 

"' Art 2:• AJ ohru •erviços, serviços, 
lod~alve de pabliddade, compru, 
alltuçilu, eooeessllu, pormlssGu • 
loca(6u da AdiDialotnçlo Pública, 
qaudo eoatntadas n• ltn:tiros, lfrio 
aeetuarlameat• prH<didas de. Jitilaçlo, 
rulllvldu u •. ip61toa prnbtu aesta 
Lá. • 

Aliás, asscvcta a Súmula 473 do Supccmn 
Tn'bunal Fedenl que: 

~ A Ad•lllistraçlo poclt aaalar ~tu 
pr6prioa at.., quado dvadoo ele vltios 
q1t 01 lonot• llqals, porqae cltla 1lo 
lf ori&IUID din:ll ... OI n:vocá-los, por 
motivo de eoavroúbcá 01 opor1oaldade, 
rnpoltados 01 dlreiiOJ adquiridos, e 
resulvado, em Cocl)s oe cuos. a 
apreelaçlojadidal •. 

Do acima exposto, esta Assessoria se marifesta pela analaçio 
do oootrato ~fercntes a aquisiçlo de equipamcn'.o para hemodiilise 
realizado no excrcfcio de 2000, nos moldes dcs:rit01 em ratlo do 
cumprimento dos principias nor1cadorcs do Direito Administrativo, 
por nlo ser couvcniente i Administnçlo Pública . 

------ III$V 



Macapá, 05.03.2002 

JUSTIFICATIVA N.• J.l:i._1o2- CPU SESA-GEA. 

Ratifico na forma da Lei 
Macapá __ / __ / __ 

AIL O~UZA NES 
·o d E do da Sa de 

Assunto: lnexigibl ade de Licitação 
Fundamento Legal: Artigo 2" ele 25,1,da (ei n.• 8666/93 
Processo n • ~00012n9 
Empresa ITAL SERVICE IMP. E EXP COMERCIAL LTDA 

Senhor Secretano. 

Submeto a elevada consid..-ação de Vossa Excelência 
8 presente tusbfiCahva amparada legalmente scb 8 égide do 
art 2" de 1nciso I, do ar1igo 25, da Lei n • 8666193, objetivando 
a aquiSIÇão de equipamentos por sistema de comodato, sendo 
estes. maqUinas de hemodiálise destinados a Clínica de 
Ncfrolog1a do Hosp~al de Especialidades. 

Trata-se de equipamentos imprescindíveis, posto que 
os anligos equipamentos foram penalizados com o excessivo 
uso durante as cessões. resuttado do aumento da demanda 
ainda crescente cuja falta pOOerã causar sétios danos a saúde 
dos pacientes, inclusive. cem perigo de morte e tendo em vista 
que os produtos estão com preços vantajosos para contratar 
com a Adm10istração Pública e objetivando a aquisição dos 
refendos produtos. tendo em vista que a empresa é a Única 
que fornece os produtos compatíveis com as máquinas de 
hemodiálise da marca BELLCO, vê-se Cô'"aelerizada a s1tuação 
de Inexigibilidade em tela que JUStifiCa a presente Contratação 
para o pcriodo de (04)quallo anos. 

JustifiCa-se a contratação ainda, pelo falo do referido 
fornecedor ler apresentado eqUipamentos de u~ima geração. 
constrt01ndo--so tecnicamente o melhor e mais vantajoso para a 
Adm1mstração o siStema de comodato. sendo opcional a 
Integração dos mesmos ao patrimón1o do GEA, não correndo o 
risco em adqUinr modelo uarapassado, c<:oforme a introdução 
dos mesmos no mercado que serão gradativamente 
substituídos em nosso serviço 

Pelo exposto. denota-se que a situação em tela 
enquadra-se no dispositivo legal sustentado para a 
lnexigib<hdade de Contratação, razão pela qual em 
CUfT"4lrimento ao artigo 26, da Lei Federal n.• 8.666/93, com 
nova redação dada pelas Leis n.• 8.883194 e 9.648!96, rogo a 
Vossa Excelência se digne ralif~que a presente jC>Stificativa e 
determine sua publicação no Diario Oficiai do Estado para que 
produza seus efe~os legais. 

Macapá-AP, 01 deMarço de 2002. 

4J~. 
Presidente da CPUSESA 

JUSTIFICATIVA N.' ~/02 - CPU SESA-GEA. 

Ratifico na fonna da Lei 
Macapá u !22._13.@ 

JARDEL AO I T N7UZ NUNES 
Secrctár" de E lado Saúde 

Assunto:·lnexig1b1hdade de Lic ação 
Fundamento Legal. Artigo 25,1, da Lei n.• 3666193 
Processo n.• 20021109 
Empresa: ITAL SERVICE I MP. E EXP COMERC L TOA 
Valor: 399.000.00 (Trezentos e noventa e nove m1l rea1s) 
mensais. 

Senhor Secretário, 

Submeto a elevada consideração de Vossa Excelência 
a presente justificativa amparada legalrrente sob a égide do 
IOCISO 1, do artigo 25. da Lei n.' 8666/93, objetivando a 
aqu1siçao de produtos correla tos desl nados a Clin1ca de 
Nefrologia do Hospital de Especialidades. 

Por se tratar de produtos Imprescindíveis, cuJa falia 
poderá causar sénos danos a satide dos pac1entes, inclusive, 
com pengo de morte e tendo em vista que os produtos estão 
com preços vantaJosos para contratar com a Administração 
Pública e objetivando a aquisição dos referidos produtos, posto 
que a empresa é a Única que fornece os produtos compatíveis 
com as máquinas de hemodialise da marca BELLCO, vê-se 
caracterizada a sHuaçáo de Inexigibilidade em leia que justifiCa 

. a presente Contratação para o período de 12 meses. 

Justifica-se a contratação ainda, pelo falo dos referido 
fornecedor ter apresentado preços compatíveis com os 
praiicados no mercado (aferidos através de pesquisa de Preço 
e procedimento análogo a lici taçao) e por possulrem os 
,quantitativos necessários ao atendimento rmediato com 
margem de segurança podendo ser de até 1.900 
procedimentos de acordo com a necessidade do serviço e 
referência de usuários. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Pelo exposto, denota-se que a Situação em tela 
enquadra-se no dispositivo legal sustentado para 
Inexigibilidade de Contratação, razão pela qual erA 
cumprimento ao artigo 26, da Lei Federal n.• 8.666193, com 
nova redação dada pelas Leis n.• 8.883/94 e 9.648/98, rogo a 
Vossa Excelência se digne ratifique a presente justificativa e 
determine sua publicação no Diário Oficial do Estado para que 
produza seus efeitos legais. 

/ (·Macapa-AP, Q!_de~ de 2002. 

dJoo:.: ~-. !) t 
SEN JUCÁ MA) I f~ S 

Presidente da CPUSESA Assess ra Ju~d ica SES P 

~ricultura 
João Bosco Alfaia Dias 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÀO 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N" 0031/2002 - CPlJSEAf 

="~o ,._.oo,A~1 
UNIDADE : Sccrot:uia do Estado da Agricul!ura, Pesca. Floresta a do 

Ab.:Jstocimonto. 
OBJETO : SC<Viço do manutenção do sistema 

SIAFEM o Folha do Pagamento de 
Pessoal. 

EMPRESA: Processamento de Dados do Amapâ 
- PRODAP. 

FONTE : 001 - FPE 3390.92 
V. EST. : R$ 376,46 (Trezentos c Setenta o Seis Roais c 

Quaronta o Sois Contavas) 

Senhor Seeret.ór1o. 

Justifica-se a Dispensa de lJc:itação para a oontratação de S<!Niços 
da manutenção do sistema SIAFEM. realizado po1o PRODAP, por 
ser o prestador, Órgêo por1onconla a Administração Publica 
Estadual com proço do contrato cornpatlvel com o praticado no 
morcado. ro!oronto no mõs do Novombrc/2001. 
A prosonto justrficallva enc:ontra rospaldo legal no arl. 24. Inciso 
XVI, da Lei N.' 8.666193, motivo pelo qual solicitamos a Ralíficação 
do Vossa Ext:O!Oncia, dando-se publiddade que o ato requer, om 
cvmprlmento às dotermlnaçõos do ar1. 26, da Lei de Licitações o 
Contratos Administrativos. 

COMss.i.o PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N" 0026/2002 - CPlJSEAF 

FONTE 
V.ORD. 

Senhor Secretário. 

Justifie3-se a inoxigibilidado do Licitação com adjudicação dirota á 
Companhia do Elotricidado do Amapã - CEA, para o fomocimonto 
do onorgla elétrica, nas dopondências da Unidade do Frigorifico do 
Municlpio do Amapã, om virtude da inviabilidade da competiçlo. 
por S(l( osta Emprosa fornecedora oxeluslva do objeto acima 
opigrafado, reforento ao mês do Novcmbrc/2001. 
A prosonto justificativa oncontra respaldo legal no ari. 25, CAPUT 
da Lei N.• 8.666193. mOCivo pelo qual solicitamos a Rstificaçâo de 
Vossa Exoo!Onela, dando-5o publicidade que o ato roquor, om 
cvmprimcoto as deterrninaç6es do ar1. 26. da Lei Federal do 
Ucitoç6os e Controlas Administrstivos. 

Macapá-AP~7 da Favorei da 2002. 

ANA PATRICIA O EI'Ct.1UCENO 
Prosi C F 

Cor.fss.i.O PERMANENTE DE LICIT AçAO 
TERMO OÉ JUSTIFICATIVA N" 0027/2002 -CPUSEAF 

RATIACO 
~ à3 Q,O\."U. 

Em,.lfC--1~--/1/ 
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Secntário ' • cul;;;z__ 

ASSUNTO : lne>dglbilid taça 
UNIDADE: Socrclaria de Estado da Agricultura, Pesca. 

Aorcsta c do Abastecimento. 
OBJETO : Forneci monto do Energia Elétrica 
Er.I'RESA: Companhia do 8otricid:lde do 

Amapó I CEA 
FONTE : 001- FPE 3390.92 
V. ORO. : RS 1.770,69 (Hum mil, Setecentos e Setonta Reais e 

Sossonta e Novo Centavos). 

Senhor Secretário. 

Justifica-se a inox!glbilidado do Licitação com adjudicação direla à 
Companhia de Elotricidaco do Amapá - CEA. para o fomeclmonto 
do anorgia olótrica, nas dopcndlincias da Unidade do Frigorlfico do 
Municlpio do Amopá, em virtudo da inviabilidade de compotiçáo. 
por ser osia Empresa lornocodora exclusrva do objeto acima 
opigralado, roforonto ao m6s do Dczcmbro/200 1. 
A presonta justificativa encontra respaldo Ioga! no ar1. 25, CAPUT 
da Lol N.• 8.666193, motivo pelo qual solicitamos a Ratificação de 
VOS$3 Excolõnc:ia, dando-so publicidado qoo o ato roquor, em 
cumprimonto ;ls dctcon naç6os do ar1. 26, da Lei Fade< a! do 
Ucitoç6os e Contratos Admini•trativos. 

COMSSÃO PERININENTE DE UCIT PI;ÀO 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N" 0028/2002- CPlJSEAF 

/ 
ASSUNTO : lnoxfgibilidado licitação. 
UNIDADE : Sccrotaria do Estado da Agricullura. Pesca. 

Florosta o do Ab:lstcc:imonto. 
OBJETO : Locação do Mâquina Copiadora. 
INTERESSADO : Xorax Com lnd L TOA 
FONTE : 001- FPE 339D.92 
V. ORDINÁRIO: R$ 4.413, t5 (Qualro Mil 

Ouatrocêntos o Traze Reais 
a Quinze Centavos). 

Senhor Sec..t.írio. 

Justifica-se a tnoxfgibil dado da Licitação para Prestação de 
socviços, objct1vando atcndor às nccessidados da Secretaria do 
Agricullura, roforooto oo m65 de Novembrc/2001, conforme uma 
maquina X8fOX modelo S265 seric HL2-000800 no porlodo de 30 
(trinta) dias, em VIrtude da inviabilidade de compotição por ser 
XEROX Com. lnd. L TOA fornoccdor eXI:Iusivo desse sorviço no 
Estado do Amopó. 
A prosente Justificativa oncontra respaldo legal no Art. 25. Inciso I 
da L,ej. n.• 8.666/93, o suas altoraç6os, mctivo pelo qual solicitamos 
a Ratificação do Vossa Excelência. dando-se publicidade quo o Ato 
roquor, om cumprimento no disposto no Art. 26 daqude Diploma 
Logal. 

........ 
COMSSÃO PERMANENTE DE UCITAçAO 

TERMO DE JUSTFICATIVA N" 002912002- CPUSEAF 

ASSUNTO : lnoxfgibilídadc c Licitação. 
UNIDADE : Secrotaria do stado da Agricultura, Posca, 

FIOI"csta o do Abastocimooto. 
OWETO · Locação do Máquina Copiadora. 
INTERESSADO : Xorox Com. lnd. L TOA 
FONTE : 001 - FPE 3390.92 
V. ORDINÁRIO · R$ 4.413,15 (Qualro Mil 

Qu3trocontos e Trazo Roais 
o QuinzG Cont avos). 

Justifica-se a lnwôgibiidade de Licitação para PrestaçAo de 
sorviços, obj~ivancfo a:oodor às necessid3dos da Sccrolaria de 
Agricul!ura, rof<.-ento ao m6s do Dozcmbn>'2001, conforme uma 
maquina xerox modolo 5265 .Crie HL2-000800 no porlodo <19 30 
(trinta) dias, om virtude da inviabilidade de compolição por ser 
XEROX Com. lnd. LTOA fornoccdor oxclusivo dosso serviço no 
Estado do Amapli. 
A proscrria Justificativa oncontru respaldo Ioga! no Arl. 25, Inciso I 
da Lei n.• 8.666193, e suas alterações. molivo pelo qual solicitamos 
a Ralificoção do Vossa Exc<!lõncia, dando-se publicidade que o Ato 
requor, em cumprimonto ao disposto no Art . 26 daqucia Diploma 
Logal. 



Macapá, 05.03.2002 

·COMSsAO PERMANENTE DE UCJTAçAO 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N" 00»'2002- CPUSEAF 

A5suriro : Dispensa de u«'taçllo. . 
UNIDADE : Soctelaria do Estado da Agrieullura, Pesca, Floresta o do 

. Abastecimento. • 
OBJETO : SerJIÇO do manutençllo da sistema 

SIAFEM o Folha de Pagamento do 
Pessoal. 

EM>RESA: Pnx:essameoto de Dados do Amapá 
·PRODAP. 

Fome : 001 • FPE 3390.92 
V. EST. : R$ 376,46 (Trezootos e Setenta e Seis Reais e 

, Quarenta o Sob Centavos). 

Senhor Secretário. 

Justifica-se a Dispon"" do ücitaçllo para a contrntaçllo de serviços 
de manutonÇAo do sistema SIAFEM, realiU>do pelo PRODAP, por 
ser o prestador. Orgao pertonconta a Admlnlstraçllo Publica 
Estadual eom proço do contrnto ccxnpativel eom o p!lltieado no 
moreodo, roforontc ao mOs do Oaz:ombrcl2001. 
A presente justificativa oocontra respaldo legal no art. 24, Inciso 
XVI, da Lei N.• 8.666193, motivo pelo qual solicitomos o Ratificaçllo 
do Vos"" Excolõncia, dando-sa publicidade quo o ato requer, em 
cumprimento às do!Oil'llinações do art. 26, da Lei de l.jj:itaç6os o 
Contratos Administrativos. 

Secretaria Extraordinária 
Tomás Togni Torqüinio 

PO R TA R I A N'OOI/Ol.SEG 

O SECIIr.TÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE GOVERNO 
EM BRASILL\, oo ..., tle """ oltlbuiçOcs caúaidos atravts da Lei n' 
0617101-Gi\DI, de 16 de j~ho de 2001 e o Oa:rcto n' l26S de 03.08.01, e lado 
em ,;,. o teor do Mcmo n' 001102- UAA.SEGIIJSB, 

RESO LV E: 

ilrt. I' - Conxder ..ti,...,.,io em oo"" de MARCO 
IINTÓNIO DEL CASTILO GóES. CJ-crc da ~ia T6crica da Scmta-io 
Extraordinllia de Governo <m Br1!!illia, Códitp CDS-l, oo wlor de lU 2.000,00 
(dois rril rcaisk de>lirodo a ascar dc!pcsas miidas de prorco JXIS'I""'f' a>m 
rrotcrial de consuno e sernços de terceiros. objctivtnlo • mnRnçlo da 
SccretMia EX~Ja~;w"din.Yia de GO'I'O'TIO em Brasl1ia 

Art. 2• • O adiarumc.rto conc:cdKio dcvcti 3l:f apliçado no 
Jlr11D n\\ximo de 30 (~irul dias. acorur da datado r<ecbimcrto. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. 3' • A rtfcrida dql<SO dc\oeri "' crnpateda m Fcntc de 
Reano 001, Prognrna de Trob;>lho rf 04.122.0014.2.408, oo ElcmCfllo de 
Dc5peso 3390.30 - Mlrerial de Conuno, .., ..tor de lU SOO,OO (quirhcrcos 
rem) 3390.39 - OUros Sem ;os de Tcn:<ios- l'ts!oa J..ndica, no wi« de JU 
I.SOO.OO (lun rril, quinl-cntos !tai>). 

ilrt. ~· • O r<l!>Omhel pelo edi-...nto deveri aprcoerw 
pr<lbçllo de coru.. devidamente homcioJ'IIds pelo titular do órgilo "' 
Sccn:l.!ria de ~- da FawW. dcrtro de lO (dez) dia>. oorudos do lbmi.;, do 
pruo de Ojllicoçlo c-.. c do att 2' dcsu Porlaria. 

S«rt~aria Estraordldria ck GcrvtrDO tm Brullia, em BnsSiia-OF, 26 de 
fevcre1ro de 2002. 

Infra-Estrutura 
Cláudio Pinho Santana 

1 Instrumento 
1 Partes: 

Extrato de Tenno Aditivo 

3° (terceiro) TERMO ADITIVO ao Convênio n• 004/ 01-
SEINF, que entre si celebram o Governo do Estado do 
Amapá, como CONCEDEPiTE e a PREFEITURA 
MUNICI PAL DE MACAPÁ, como CONVENENTE, com a 
INTERVENI~NCIA da Secretaria de Estado da Infra· 
estrutura, ctue tem como objetivo a execução dos 
serviços de Refonna dos quiosques, sorveteria e área 
externa da Praça Stephan Houat, em Macapá-AP, para 
os fins nele ded arados. 

DO PRAZO: Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias 
consecutivos o prazo para a condusão dos serviços 
objeto do convênio n• 004/0l ·SEINF. ' 

COMISSÃO PERMANEI\TE DE J.lCITII ÇtiO 

A VISO DE TRt\NSFERÊNCIA: 

. 02 

A Secretária de Esmdo da Infra
Estrutura, através de sua Comissão Permanente .de 
licitação, toma público para conhecimento dos 
interessados, que a licitação referente ao EDITAL DE 
TOMADA DE PREÇOS, · n• 016/2002-
CPUSEINF/GEA, publicada no DOE no dia 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 

DIVISÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
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26/0:U2002, que tem como objetivo a Construção da 
E. E. Glicério de Souza Figueiredo, t om 02 salas de 
aula, Secretaria e Alojamento, no Arquipélago' do 
Bailique - AP, fica transferida para o dia 
20/03/2002 às 16:00 (dezesseis) horas, no 
mesmo local publicado anteriormente. 

Fazenda 
José lqptalho de Oliveira 

. ' 
COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÁO/SEFAZ 

MOJJAI.IOADt;: \.onvite n"OOI/2002-CPL.JSEF/\Z. 
f>ROCr~~SO: 21l7JO.OCOO.I I/2Jl02 de 23.01.2002. 
TIPO : Menor l'rcço. 

OBJETO: Contr~t:~çào de empresa cspcdali?.:tda p<~rd o ~crviço de 
con~rto t"Um reposição de pcÇ<ts c manUicnção prcvcnl iv:~ de 
apan::lhn tk ar cuntJ:cionJdo.s c centrais de ;1r. penencentc.s à 
Secretaria de listado da Fozcnda!S~FI\7_ 

1\IIERTUR/1: 0.1.112.2002 ns J(I :IMI h. 

tlRMI\S PARTICIPANTES: 

Oi- J. IV. S. ROCIIA. 
02 -lt!T/1 LIMA DE PAULA . 
OJ- M. B. L CONCEIÇÃO- ME. 
114-A. L BIII!ROS/1. 
0.1 · E. P. DEMELO-ME. 
Oó- LII.IANEA. Di\ SI I. VA- ME. 

nRMA VENCEDORA: 

04 -1\.J_ flARIIOS/1. 
ITEM: Oi (ÚNICO). 
VALOR J)/1 l'llOPOSTA: llS 2.2ó9,ó 7 (Doi' mil duzcnto.< e 
sc.\Scnta e nove reai!ii e scsscnt:J e sete centavos). 

DEMONSTRATIVO DAS COTAS DO ICMS E IPVA REPASSADOS AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ 

t~~f;~!.~~metRT0$- . ·--
[MACAPA 
!SANTANA 

A • AN AL DO JA ' [FERREIRA GOMES 
AMAPA 
iTARTARU :.n 71NHO 
ICALÇOENE 
:oiAPOQUE 
IMAZAG'AO 
lf'ORTO GRANDE 
IPRACUUBA 
IITAUBAL 
I CU TIAS 
l~'lrn'AUIT NA V lO 
AMAPARI 
v HORIA DO JARI 
TOTAL 
OBSERV AÇAO: 
ARRECADAÇÃO DO ICMS 
OUTRAS RECEITAS DO ICMS (J+M-t<:.M) 

~ 

ARRECADAÇÃO DO IPV A 
OUTRAS RECEITAS DO IPVA (J+M-t<:M} 
DÍVIDA ATIVA DO iCMS 
OUTRAS RECEITAS DA D. ATIVA DO ICMS(J+M+CM} 

' 

~(!---.! I V . ./\. 
AE.SJI'<l\ rt11lAt>O RES PONSÁ vF,J! . 

<:Be.lll(ldefe go,.e.c: dDs ,ÇantO! 
Resp. A~~ de Con~ote E<talis!ico 
fiõVAR • OEP.o,R • OAT · SE FAZ 

·~ ~-~"~~-· . - -~~ ~~~";arn~~~t._;..,..,"':!i 
".1.304.133, I O 67.829,16 .. 610.447,26 8.986,51 

39.480,10 619,80 
42.179,75 0,00 
30.792,51 91,90 
33.434,37 0,00 
22.523,22 0,00 
33.572,64 200,06 
27.552,64 0,00 
37.480,21 64,46 
20.385,78 0,00 
18.702,68 0,00 
17.124,62 0,00 
17.949 34 0,00 
19.593,83 0,00 
64.237,17 0,00 

2.339.589,22 77.791,89 

10.938.761,24 
26.798,37 

138.331,78 
17.251,99 
39.542,94 

O,O<t 

MACA PÁ, 26 DE FEVEREIRO DE 2002. 

ffi 
V:: ~ 

b/CHEFEDA IVAR 

.'-rilson t -<7-!''l 'S :fi. r.t!nyur.s 
1Jire1'.J' tJO ~<P.!:r' rJ:; ,l;ro/" ... ":t· ·:v;ao 

Oi?J\RiD.!'.TIS~;=. ? 

10-

~ b) 
DIRETOR ODEPAR 

lfi)c: "tt [Ar':~ P~tl.ri. Ut.S 

FEVEREIR0/2002 

~~~~L~~~ 
1.371.962,26 

619.433,77 
40.099,90 
42.179,75 
30.884,41 
33.434,37 
22.523,22 
33.772,70 
27.552,64 
37.544,67 
20.385,78 
18.702,68 
17.124,62 
17.949,34 
19.593,83 
64.237,17 . 2.417.381 ,11 

-

rlka-s<" 
~ , ~IBEtoRn?ll.lír 

Diretor daDAf&EFAZ 



Macãpá, 05.03.2002 

Planejamento 
Charles Achcar Chelala 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ratifico na forma do Art. 26. 
da Lei Federal n.• 8.666/93 ele 
8.883/94. 
Em, J2.lJ oJ,_oz.. 

p hartd Athcar Chel a ' li~ Ih.: 7 
-Secretário. 

JUSTIFICATIVA N.' 0131/02- CPUSEPLAN 
ASSUNTO: Dispensa de Licitaçao 
PROCESSO: 28810.00001 11/02 
FUNDAMENTO LEGAL : Art. 24. Inciso 11 da Lei Federal n.• 
8.666/93 ele 8.883/94. 
OBJETO: S.erviços Prestados na remoção de entul hos e 
conserto de te lhado. 
ADJUDICADA: E. B. DE OLIVEIRA· ME 
VALOR TOTAL: RS 6.900,00 (Seis mil, Novecentos reais ). 

Submeto à apreciaÇ3o do Excelenllsslmo 
Senhor Secretário da SEPLAN, a presente justificativa para 
efeito de autorização e ratificação do valor supracitado, em 
favor de E. B. DE OLIVEIRA- ME. objetivando o atendimento 
de despesas com prestação de serviços Prestados na 
remoção de entulhos e conserto de telhados do 

" Programa Família Cidada". 
A presente justi ficativa encontra respaldo no 

Art.24, inciso 11. da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
pelas razões aqui expedidas e em cumprimento aos ditames 
legais supra mencionados e visando salvaguardar os altos 
interesses da Administraçao Publica, submeto a presente 
justificativa para homologaçao e posterior publicação em 
cumprimento ao que preceitua o 26. Da Lei de licitações. 

vereiro de 2002. 

RAIMUN 

· REPUBLICADO POR HAVER SAlDO COM INCORREÇOES. 

COMISSÃO PERMANEI, , E DE LICITAÇÃO 

Ratifico na forma do Art. 26, 
da Lei Federal n.• 8.666/93 ele 
8.883/94. ' 
Em OI ! OJJ IJt.-

r~h;~&hca~ c~ 
- Secretário • 

JUSTIFICATIVA N.' 014/02 • CPUSEPLAN 
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação 
PROCESSO: 28810.000027/02 
FUNDAMENTO LEGAL : Art. 25 Inciso 11 ele Art. 13, Lei 
Federal n.• 8.666/93 ele 8.883/94. 
OBJETO: Prestaçao de Serviços de Consultoria para 
Acompanhamento do Processo de CaptaÇ3o de Emprést'mo 
do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID 
INTERESSADO: FÁBIO LUIZ RAMOS DE ABREU . 
VALOR TOTAL: R$ 151.050,00 (Cento e Cinqüenta um mil. 
Cinqüenta reais ). 

Submeto à apreciaÇ3o do Excelentlssimo 
Senhor Secretario da SEPLAN, a presente justificativa para 
efeito de autorização e ratificaÇ3o do valor supracitado, em 
favor de FÁBIO LUIZ RAMOS DE ABREU, objebvando a 
Preslaçao de Serviços de Consultoria para Acompanhamento 
do Processo de Captação de Emprésl mo do ·• Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento- BID, para O Governo do 
Estado do Amapá , durante o exercício financeiro de 2002. 

A contrataçao direta dar - se em virtude da 
Importância dos citados serviços para o Estado e o Senhor 
FÁBIO LUIZ RAMOS DE ABREU, ser um profissional com 
notória especialização que o capacita a reali~r os trabalhos de 
Consultoria com eficiência efrcàcia. Desta forma, esta 
contratação reúne as condiçOes que se aufere ser o ideal para, 
a AdministraÇ3o Pública, caraleril ando Inviabil idade de 
competição, cuja justificativa tem como fundamento legal o 
Art. 25 Inciso 11 ele Art. 13 da Lei Federal n.' 8.666193 e suas 

· alteraçOes posteriores. 
Pelas razOes explanadas, para salvaguarda dos 

altÓs inleresses da Administraçao Pública e com arrimo nos 
ditames da Lei, submeto a pr ente justificativa para 
homologação e posterior publicação cumprimento ao que 
preçeitua o Art. 26. Da Lei de licit 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ratifico na forma do Art. 26, 
da Lei Federal n.• 8.666/93 ele 
8.883/94. 3 
Em, !!._l!. ___ tvL 

(DIÁRIO OFICIAL) 

JUSTIFICATIVA N.' 015/02 • CPUSEPLAN 
ASSUNTO : Dispensa de LicitaÇ3o 
PROCESSO: 28810.000137/02 

-FUNDAMENTO LEGAL : Art. 24, inciso 11, Lei Federal n.' 
8.666193. 
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de dois 
coquetéis e três refeiçoes. 
ADJUDICADA: tXITO EMPREENDIMENTOS S/C L TOA. 
VALOR TOTAL: RS 4.340,00 (Quatro Mil Trezentos E 
Quarenta Reais). 

Submeto à apreciação do Excelentissimo Senhor 
Secretario da SEPLAN, a presente justificativa para efeito de 
autorização e ratificação do valor supracitado, em favor da 
tXITO EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., objetivando o 
atendimento de despesas com prestação de fornecimento de 
dois coquetéis e três almoços á época do evento " Programa 
Nacional de Treinamento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal ". 

A contrataÇ3o direta da empresa. prende -se ao fato da 
necessidade de proporcionar treinamento aos assessores e 
assessores dos prefe,tos municipais, visando atender as novas 
exig6encias da lcgislaÇ3o atual, cuja juslificaliva tem como 
fundamento legal no Art. 24, Inciso fi, Lei Federal n.• 8.666/93. 

Pelas razões explanadas, para salvagu.,da dos alias 
interesses da Administração Pública e com arrimo nos ditames 
da Lei, submetemos a presente jusli tiva para homologação 
e posteriO<' publicaÇ3o em cum · ento para eficacia do 
presente ato. 

Macapá - AP., 01 

RAIMUNDA U NA DA SILVA 
- Presidente da CPL -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ratifico na forma do Art. 26, 
da Lei Federal n.• 8.666/93 ele 
8.883/94. 
Em, _!!j _QJj f& 

~~kiJÂcli'cir c~ 
· - Secretário -

JUSTIFICATIVA N.• 016/02 • CPUSEPLAN 
ASSUNTO : Dispensa de LicitaÇ3o 
PROCESSO: 28810.000141102 
FUNDAMENTO LEGAL : Art. 24, inciso 11 , Lei Federal n.• 
8.666/93. 
OBJETO: Aquisiç~o de Material Gráfico. 
ADJUDICADA: MAGAZINE BRASiliA L TOA. 
VALOR TOTAL: RS 7.546,00 (Sete mil quinhentos e quarenta 
e seis reais). 

Submeto à apreciaÇ3o . do Excelentissimo Senhor 
Secretário da SEPLAN, a presente justificativa para efeito de 
autorização e ratificação do valor supracitado, em favor de 
MAGAZINE BRAS i LIA L TOA, objetivando AqulsiÇ3o de 
Material Gráfico para esta SEPLAN. A contratação direla da 
empresa. prende - se ao fato da despesá encontrar - se 
dentro do limite previsto em lei, e o preço está compatível com 
os praticados no mercado local, conforme pesquisa realizada. 
cuja justificativa tem como fcndamenlo legal no Art. 24, inciso 
11, l ei Federal n.• 8.666193. 

Pelas razões explanadas. para salvaguarda dos altos 
interesses da AdministraÇ3o Pública e com arrimo nos ditames 
da Lei, submetemos a presente justificativa para homologação 
e posterior publicaÇ3o em cumprimen para eficacia do 
presente ato. 

RAIMUN 

Serv~ço Social Autônomo 

Amprev 
Edmilsan dos Santos. Cardoso, Interina 

PORTARIA N.' 00812002- AMPREV 

A Dirctono Presidente da Amopi Previdêncio, usondo das 
atrib.rições que lhe sio conferidas pelo Artigo 14,1n;:iso XIII e XX do 
Rcgimmto Interno apro'lado pc:lu Alo Resolutório n.' 001/99 -
CA/AMPREV, de 02 de s<tanbro de 1999, 

RESOLVE: 

Designar RISONE!Dt: CARDOSO CAMPOS, Chefe da 
Divido de B'mcficios e Auxilios, Código CCS·2, para viajar da sede 
de suas atribuiçõ~ Macapá/AP, ate a cidade de Goiin;a!GO. no 
periodo de 05 a 09 de fcvcn::iro do corrente ano, a fun de participar do 
Workthop "Re(omta da Pnvidê.nd• elo Estado dt GulAs" e 
Reunião do Conselho Nacional de PrcvidàH.":ia Social - CONA.PREV. 

DC·se CiCncia, Cumpra-se c Publique-s~:. 

Macapá, 28 de fevereiro de 2002. 

EDI\HLSAN DOS & ' ~S CARDOSO 0irctora-Pr~ Int<rina 

PORTARIA N.' 00912002- AMPREV 
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A Dirdora Presidente da 1\rnapá PrevidU:.~..;a, usando dl.s 
atribuições que lhe são oonfcridas pelo Artigo 14, Inciso XlU c X'X do 
Regimento Interno aprovado pelo Alo Resolutório n.0 001/99 • 
CAl AMPRE V, de 02 de sdcmbro de 1999, 

RESOLVF.: 

Ocsil!l'ar a servidora JOSEFA CAMPOS :1-IONTEIRO 
BISNETA NUNES, Gern11e de Subgrupo de Atividades do Projcto " 
Apoio à Reforma dos Sistcm:ts Estaduais Lk: Prcvit.JÕlcia - P ARSEP", 
para viajar da sede de suas atribu ições., Macap3/AP, até ,a cidade dtJ 
Goiâ.nia/GO, no paiodo de OS a 09 dt: fevereiro do corrente ano, a fim 
t.lc participar do Workshop " Rtforma. da Previdência do &tado dt: 
Goiá!" e Rruniiio do Consdho Nacional de Previdütcia Social ~ 
CONAPIU:V. 

Terrap 

Dê-se CiCncia, Cwnpra-se e Publique-se. 

Maca pá, 28 de fêverciru de 2002. 

EDMILSAN DOS~ r S CARDOSO Dirctora-Pr~ntcrin• 

Autarquias Estaduais 

Ely da Silva Almeida 

J 

COMISSÃO PERMA.NENTE DE LICITA.Ç,\0 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N"045 /02 - CPf 'TERRAP 

RATII'fCO, 

Em ..f2!t__, ___Qjj ...Q.2. 

~~-
DIRETORNPRESIDENTE 

ASSUNTO :INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
UNIDADE :INSTITUTO DE TERRAS DO AMArA - TERRAP 
A.DJUDICA.DO: BANCO DO BRASIL S/ A 
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE SER VIÇOS BANCÁRIOS 
VALOR ESTIMADO: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) 
PROCESSO: 4.000.407/2002 

Em cumprimento ao "Capul" do Art. 25 da Lei 
8.666/93 e suos alterações posleriores, encaminhamos esta 
Juslificativa para efeito de homologaç!o em fuvor do BANCO DO 
BRASIL S/ A, pela contrataç.'lo de serviços bancários (pagamento de 
salários de servidores e terceiros) para este TERRAJ>. 

Justifica-se a contnttação da Empresa acima 
mencionada em função de que este TERRAP mantém contas 
bancárias com a mesma, tornando-se dispendioso a contrataÇllo de um 
outro oonco. 

Pelo exposto, solicitamos que Vossa Senhoria se 
digne ratificar a prCsente Justificativa e determine sua publicação no 
Diário Oficial do Estado, para que, cumprida a exigência do art. 26 da 
Lei 8.666/93 e ahmçôes posteriores, produza. seus efeitos legais. 

Lacen 
Elza Lopes da Silva 

PORTARIA N' 010/02-LACEN 

A DIRETORA PRESIDENTE DO 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei n• 0338, de 16.04.97 
e o Decreto n ' 2274, de 02.04.97. e, considerando o que 
consta na Carta n• 001/02- CEBUDV, 

RESOLVE: 

Designar a servidora MARIA HELENA 
PESSOA CHAVES, Chefe do Serviço de ·Imunologia e 
Vorologla (FG1·3) para. acumulativamente, responder pela 
chefta do Serviço de Segurança em Laboratórios, 
Biossegurança, Mecantca e Manutençao, Código FGI-3, 
durante as férias regulamentares do respectivo thular, no 
perlodo de 04 a 18.03.2002. 

Macapá, 04 de março de 2002. 

·Q.-
D ... ELZA LOPES DA SILVA 
Diret ora Presidente /LACEN 



Macapá, 05 03 2002 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LIC ITA ÇÃO 

CA~TA CONIDUt? .. QQ2LW.2:Ç.fl.Jj,AÇErUE 

O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
PÚBLICA DO AMAPÁ.f._ACENIAP, com sede na Av. Erneslino 
Borges, s/n, Bairro: Central, Macapá-AP - CEP 68.908-01 O, 
fone (96)212-6222, através da Comissao· Permanente de 
Licnaçao - CPL, torna público que as 09:00 horas do dia 12 
de março .de 2002, realizará licitaçao modalidade CARTA 
CONVITE, tipo MENOR PREÇO, referente ao Processo 
17.QO_Q.026J2002, para o seguinte objeto: 

Aquisição de Material Permanente d~ Laboratório, para o 
Laboratório Central de Saúde Pública, conforme 
especificações contidas no ANEXO I do Convite em 
referência. 

Detur 

Macapii-AP, 05 de março de 2002 

Bel.' MÁRCIAR~~MACHI 
Presidente d~LAC.EN-AP 

lvana Maria Antunes Moreira 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONV~NIOS 
EXTRATO 

INSTRUMENTOS E PARTES: Contrato n• 003102-DETUR. que 
entre si .celebram o Governo do Estado do Amapá, por 
lntennédio do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO DO ESTADO DO AMM'Á- DETUR, inst~uldo pela 
Lei n' 0612, d.c 11.07.01, Inscrito no CNPJ/MF 
n'04.865.55210001·13, sediado na Rua Independência n' 29, 
Bairro Central, como CONTRATANTE, neste ato representado 
por sua Diretora-Presidente, Sr'. IVANA MARIA ANTUNES 
MOREIRA, CPF/MF n• n6.243.607·30 e RG n' 304.055-AP, 
residente e domiciliada nesta cidade de Macapá, e de outro 
lado, corno CONTRATADA, a CENTRAL WEB, Inseria no 
CNPJ/MF sob o n• 03.7n.67610001·91, estabelecida na Av. 
Feliciano Coolho, n• 117, Bairro do Trem, neste ato 
representada pela Sr' ROSANA FURTADO DE MORAES, 
brasileira CPF/MF N' 624.8n.002-04, RG N' 
293.416/SSP/AP, residente e domlciüada à Av. Feiiclano 

·Coelho n' 117, Bairro Trem, celebram o presente Contrato de 
Prestação de Serviços, na conformidade das cláusulas e 
coniições seguintes. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente tnstn.mento 
encontra amparo i09al sob a égide do art. 25, § 1' e 37 "Caput• 
da Constituição Federal; no art. 42 'Caput• do Conot~ulç5o do 
Estado do Amapá e art. 24, indso 11, allnca "a", da Lei n• 
8.666193, Lei Complementar n• 101/2000 e a Justificativa n• 
00312002-CPUOETUR, deo.idamente homologada pela 
Dire!ora·Presldcnte/DETUR. 

DO OBJETO: Const~ul objeto deste Contrato a prestação de 
se!\'lços para atualização semanal da home page 
www.detur.ap.Ro.Jt.ll.,;, na rede mundial de computadores -
Internet, deste Instituto de Desenvolvimento do Turismo do 
Estado do Amapá. 

DO PREÇO, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO 
PAGAMENTO: O valor global do presente contrato Importa em 
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e será pago em 10 
(dez) parcelas lrrcajustávels no valor R$ 320,00 (lrezentos e 
vinte reais), que serão proccssada.s através do Elemento de 
Oespesa; 33.90.39, Programa de Trabalho: 
23.695.0058.2892, Fonte: 001. 

DA VIG~NCIA: O prazo de vigêllcia do Contrato será de 10 
(dez) meses, a partir de sua assinatura, admttindo a sua 
prorrogação nos tonnos da lei, mC<liante Tcnno Aditivo. 

DATA DA ASSINATURA: Este Instrumento foi assinado em 
1910212002. 

Macapá(AP), 28 de fevereiro de 2002. 

./.o)1iç.,~ 
LILIAN FREITAS PEREIRA 
Dirctor-Prc&ldente/DETUR 

Em exerclcio 

Fundações Estaduais 

Fundecap 
Sebastião Nelson Silva de Souza 

PORTARIA N' 02212002 • FUNDECAP 

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO ESfADUAL DE 
CULTURA DO AMAPÁ- FUi\1lECAP, wando das atribuições" que 
lhe são conferid..; pelo Art. 12', Inciso 111, ancxo,I, e Art 51' , Intiso 
t 11, Jncxo 11, do Decreto o' 4.996, de 05 de setembro de 1994. 

. Alterad(} pelo Anexo XXXIII da Lei n• 0318, de 23 de 
dezembro de 1996, publicado no D.O.E. n' 1469, de 23.12.96. 

R ES D L V E: 

Designar os servidores ADERVAN DIAS LACERDA, 
Chefe do Museu llist6rico Jo>r~uim Caetano da Silva - MHJCS. 

(DIÁRIO OFICIAL) 
-

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA, J OSÉ LIMEIRA l>A 
SILVEIRA e ERNANDES DA SI LV A MF.LO, para viajarem da sede 
das suas atribuiçOes Macapâ·AP, at~ a localidade de Tartarugatzinho, 
com o objetivo de realizarem um levantamento de uma gruta repleta de 
peças arqueológicas, que se encontra sob o risco de invasao e saque 
pelos moradores da comunidade, nos dias OI, 02 e 03.03.2002. 

Dt-se ciência, rq 
Macapi(i\P), 28 

rft e pubhquc-sc 
u crciro de 2002. 

SEDAST!ÃON~ SILVA DE SOUZA 
Diretor·Presiden e da FUNOECAP. 

I Sociedades de Economia Mist~ 

Caesa 
Sérgio Roberto Rodrigues de La-Rocque 
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NÚCLEO DE UCITAÇÁO E CONTRATO- NUUC/CAESA 

tJ(IMTO po CONIW,QliLWJ~I:~ 

- INSTRUMENTOPRINCIPAL: 
EX11V.TO DO CONil\ATO N.• 00St'2002 
NtJ.UCICAESA 

- PARTEDOINSTRUllfENTOPRINCIPAL: 
a) CONTRATANrE 

CllSA 

b) CONIRATADA 
COllfi RCIAL BRITO NUNES LTDA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Colllli!ui objeto cl<sto contrato o fomecimeo!o 

p..-eelado da combwtlvob (Guollu CoiiiUm o Óleo 
Dltlll Coi!UUII), LubrllltODiol o Gnxo, uDJormo 
planllhu em anuo, para fuuo cl< abostecimen!D das 
máquinas e vdc:ulos quo prestam serviço t 
CONTRATANrE, exceto no muoidpio de Sll!dona·AP. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E PREÇO 
O valor mensal do prese.U conaato. esta orçado em 

R$ 10.480,30 (du mD, qu"))''contos o oitenta reob o 
trlnt. ceatavos), ullm dbaimlnodo: Guolllla Comwn: 
RS 1,656, o litro; Óleo Dlerel Comwn: RS 0)5, o litro; 
Óloo Labrlllcant. 10 x 40, oUtro; Graxo I.Ahru GM A2 
ou Slnlllar: RS S,OO, o qaDo. Totalimndo assim, mn valor 
global estimado na quantia cl< Rf 12S.1U,,O (conto o 
vi~t«o e dnu mO, •• t•c-ent.ot • n .. onta o trN re.U e 
seuenta centavor). 

Pllrip'ol'o Único: 
O n:lljlllle dos valores unil4rior rupnu:iladot estará 

condicionado aos lndic .. ditados pelo Govttno Federal. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE 
PAGAMENTO 

A CONTRATANTE PB&ri t CONTRATADA, o 
preço discriminado na proposta aprovada, pelo 
forntcimtnlo dos produtos 11:ima ldeotilicados e 
efetivlllltllle tnlregu<l e de ac:ordo com o volume de 
pr*o•, após 30 (trinta) dia do faturamtlllo, sendo tal 
p~o cDDAliciooado a <OIIlpi'OY8fllo pelo setor 
competente da qualidade o Cjllllllidade do proG.to fornecido 
e c:oucqOcatc &c"citaçlo do1 mnmo•. medimtc tmiulo de 
f.turu em 02 (W...) viu e por meio de cheque nominel ou 
ordem de pogcncnto. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO 
O pruo de volidode 'do prutole eonlnllo seri de 12 

<•n•) meses, a portir da dala de lU& U.inann, 1endo que 
a CONIRATADA t e c~romet. a thtuor a enlrep do• 
produtos Npt"& mtoeionado• • objeto do prucrd1 coa.Lrato, 
imedisdRmtnte ap61 a u1i.nan.ra do JMano. 

Poripo Único: 
O pram constme na pcciUÚ cláusula podtd '"' 

prorrogodo, mediante a emi"&o cl< juatificativa 1111rueolada 
pela CONIRATANrE, 'coril pelo menos 15 (quinze) dias 
antes da expiroçllo do prazo 010 vip. 

CLÁUSuLA QUINTA: DA ORIGEM DOS RECURSOS 
Oo reanos finaooeiros para p""'"'enlo do objeto do 

pruelie ' éôntráto aer4o • provenientes da própria 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA. DtCIMA PRIMEIRA: DO AMPARO 
LEGAL 

; O presente Termo Conlralual tem amparo legal na Lei 
. 8.666/93 e suu alttraçOes, nà Tomada de Preço n.' 

016/100l·CAESA e demai1 legislaç0u patintnlea. 

DATA DA ASSINATURA 

l9defe~v· cl< 2. . 

JOst AR ~!!-~OS 
.• Predi e Y'~A 

NÚCLEO DE UCITAÇÀO E CONTRATO · NUUC/CAESA 

mJ!,ALQ DQ CONTR.\IQ N,' OO§G001-NtJUÇJ~ 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
EJCill.ATO DO CONil\ATO N.' 0061'2002 
NUUC/CAESA 

02 

03 

05 

06 

01 

08 

PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONIRATANrE 

C.U:SA 
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b) CONTRATADA 
CONSTANTINOS & SANTOS LTDA. 

CLÁUSULA PRIMiiRA: DO OBJETO 
Coostitui objeto deite Contra%0 o roruechu:eDt.o 

plll'telado de tomhwtlvell (GuoHna CoDIUnl e Óleo 
Dle11l Comwu), LubrlnctJUeJ e Grua. conforme 
planllluu em anuo, para fins de abaslecimento das 
miqtlinas e velados que prestam s:erviço à 
CO}>.IRATANrE, exceto no nnmiclpio de Sant1111a·AP. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E PREÇO 
O valor llltllsal do preseatt collln!lo esta orçado em 

RS 991,80 (noveuato1 e uov.tllta e um rea!J e oitenta 
centavo•), asoiro di•criminodo: Guollna Comum: R$ 
1,56, o litro; ÓleoDio••l Comllltl: RS 0,96, o lllro; Óleo 
LAhrUicanto: RS 3,80, o litro; Grara Lubru GM A2 ou 
runaar. RS 5,18, o quilo. Tocalizando usirn, um valor 
global estimado na quantia de Rf 11.901,60 (onu mD, 
DOYOt8DtOI e um reiÚ.J e IIIJeDta UntaVOI), 

Panlgrato Único: 
O reajuste dos valores uoil4rios supracitados estart 

condicionado aos !ndices ditado• pelo Governo Fecl<nü. 

CLÁUSULA TERCEIRA! DA FORMA DE 
PAGAMENTO 

A CONTRATANIE p8p'i à CONTRATADA, o 
preço discriminado na proposta aprowda, pelo 
fornecimento dos produtos a&ima icl<lllificados e 
efetivomente entregues e de w:ordo com o voltrne cl< 
pro~s. após 30 (trinla) diu do faluramtnlo, tendo tal 
pegtmrnlo tondi<iooado a oomproVI!f&o pelo setor 
to~q>ttente da qualidade e quamidade do produto fornecido 
e conse.qo.entc aceitaçlo doa mesmos, mediante emissllo de 
futunu em 02 (duu) viu e por noeio cl< cheque nominal ou 
ordm> de po,same.olo. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO 
O prazo de validade do pruenle coalnllo ,.n d• 

(doto) ••••" a plrtir da dolo de sua ••iiUilUra. " """que 
a CONI'RATADA lt compromt:!e a efetuar a entrcaa dos 
prochJtoa supra mencionados t objeto elo pruer:de contrato, 
imedi.tamecte ~· 1. aninatwa do me ano. 

PoN;rafo Único: 
O prazo coort:uttc: na prtS"tlll.t eláunda pod.trA 1er 

prorToga.do, mediante a emi111o de: j wtitieativa ~~prtstnlada 
pela CONTRATANrE. com pelo menos 15 (quinze) diu 
antea da expiraçAo do prazo em vigor. 

CLÁUSULA QUINTA: DA ORIGEM DOS RECURSOS 
Os recunos fonBIICeiros para p~~&arnenlo do objeto do 

prtstnle conlnllo senlo provenientes de propria 
CONIRATANTE. 

CLÁUSULA DÊCIMA PRIMElRA: DO AMPARO 
U:GAL 

O preseolt Termo Con1nlllai tem amparo legal oo 
artigo 24, inciso V, da Lei 8.666/93 e suas alteraçOes. 

09 DATADAASSINATURA 

15 da ro~vorelro 2001 

JOSt AR ARROS 
Predde e- , A 

:SÚCUO DE lJCIT AÇÁO E CONTRA TQ. NLC 

EXTRATO DO TERMO ADmvO N.' eOlf1001 
RF.YERJ:NTE AO CONTRATO N.' 82511998 

OI· INSTRUMENTO PRINCIPAL 
ExrRATO DO TERMO ADffiVO N.' 003/2001 • 
REF. AO CONTRA TO N.' 02311998 

02- l'ARTEDOINSTRUJ\IENTOPRINCIPAL: 
a) cmiTRATANIE 

CAESA 
b) CONTRATADA 

Sr.'NILCE DIAS COELHO 

03 • CLAUSULA PRIMEIRA: 
O pr.,ente Termo Aditivo vem modifioar • CLÁUSULA 

QUARTA do Contraio n.• 023/98, prorrogando sua viglocia por mais 
um pcrlodo de 12 (doze) mms. · 

As demais clliusuiM permanecem inalteradas. 

o• - DATADAASSINATURA: 
21 do dezembro de 2001. 

Macopá-AP, 21 de fevtteiro de 2002. 

JOSÉ AR__0.;f/_.-ARROS 
Prod~l:~A 

[Empresa Pública de Di~eito ~rivado J 
I' • 

AFAP 
Sávio José Peres Fernandes 



Macapá, 05.03.2002 

EXTRATO. DO I' TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N'.OOI/2001. 

CONTRATA.VrE: AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ SIA-
AFAP . · . 

CONTRATADA: ÁNGELA MARIA FERREIRA MONrEIRO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- FINALIDADE- Alteração da Cláusula 
Terceira "caput"e Parágrafo Primeiro e da Cláusula Oéçima
Segunda, ambas do Contrato n• .00112001, de locação de um 
automóvel marca FIATIPÁUO/EDX- Placa NEJ 0056, firmado 
entre CONTRATANTE e CONTRATADA em 05/0212001 , que 
passam a vigorar na forma das Cláusulas abaixo ajustadas. 
CLÁUSULA SEGUNDA - VG~NCIA - O prazo de vigência 
deste Instrumento será de 12 (doze) meses. podendo ser 
prorrogado por igual período, respeitados os lim~es previstos 
no art. 57, inciso 111 da Lei n'.8.666.93 e suas alterações, com 
inicio'em 06.de fevereiro de.2C02 e.li\rmino em 05 de fevereiro 
de 2<Xl3. · 
CLÁUSULA TERCEIRA- VALOR, FORMA E CONDIÇOES DE 
PAGAMENTO - Dá-se ao presente Instrumento o valor global 
de R$21.0:0,00 (vnte e um mil reais), a ser pago em 12 (doze) 
parcelas mensais de R$1.750.00 (hum mil setecentos e 
cinquenta reais}, conforme Cronograma de Desembolso Flsico
Financeiro. em anexo. até 05 (cinco) dias da data de 
apresentação da respectiva Nota Fiscal de SeMços. 
CLÁUSULA QUARTA DA PUBLICIDADE A 
CONTRATANTE providenciará a publicação resumida deste 
Ad~ivo na lmrensa Oficial. como condição indispensável para 
sua efiCácia. 
CLÁUSULA QUINTA - Permanecem inaKeradas e ratifiCadas. 
todas as demais Cláusulas originalmente entabuladas no 
Cdhtrato n'.00~512001. fi r em de fevereiro de 2001, não 
conff~antes e nao radas PO:J!!!e Te Aditivo. 

Maca pá( ). 06 de f,veryir"'de 2C02. 
. 0:: I J. • - -

es 
Diietor P\esidente 1 · 

c PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Regional Federal 
Anselmo Gonçalves da Silva 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1'1NSTÃNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ -1' VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 1 DE MARÇO DE 2002 

) 

Juiz Federal: ANSELMO GONÇALVES DA SILVA 
Diretor de Secretaria: GIL UMA SOUSA 

Ação Ordinária: 
Autor: 

Advogado: 
Réu: 

AUTOS COM Dt:SPACHOS 

2001.31.00.000823-4 
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS 
MILITARES DO EX-TERRITÓRIO 
FEDERAL DO A.MAJ>Á ASPMETERI'A 
Fernando Jorge A. dos Santos 
UNIÃO FEDERAL 

Procurador: Sebasüao Correia Uma 
DESPACHO: Intimem-se as partes para especificaçao de 
provas e respectivas finalidades. Prazo: 5 (cinco) dias. 

Ação Ordinária: 2000.31.00.002628-2 
Autor: RAIMUNDO NONATO PINHEIRO SOUZA 
Advogado: Horácio Maurien Ferre~a Magalhães 
Réu: CEF 
Advogado: Uana Cunha Mouslnho Coelho e outros 
DESPACHO: - Defiro o pedido de prazo formulado pelos 
autores. 2- Intimem-se. 

Ação Ordinária: 1999.31.00.00226Hl 
Autor: PEDRO CONCEIÇÃO DE SOUZA 
Advogado: Francisco Januário de Souza Neto e outros 
Réu: CEF 
Advogado: Uana Cunha Mouslnho Coelho e outros 
DESPACHO: Intime-se o autor para, no prazo de 15 (qUn.ze) 
dias, Informar a este Juizo se já obteve os extratos de sua 
conta de FGTS. 

Açao Ordinária: 1999.31.00.001179-2 
Autor: WILSON CARLOS DA SILVA SANTOS E 

OUTRO 
Advogado: Horácio Maurien Ferreira Magalhaes 
Réu: CEF 
Advogado: Uana Cunha MousWlo Coelho e outros 
DESPACHO: - Defiro o pedido de dnaçêo de prazo 
formulado pelos autores. 2 - Intimem-se. 

Ação Ordinária: 1999.31.00.002236-a 
Autor: ARLINDO LUNA GOMES 
Ádvogado: Francis(:o Januário de Souza Neto e outroS 
Réu: CEF 
Advogado: Uana Cunha MousW>o Coel>o e outros 
DESPACHO: Intime-se o autO< para, no prazo de 15 (qtinze) 
dias, informar a este Juizo se jã obteve os extratos de sua 
conta de..JGTS. 

Ação OrdináiÍa: 2000.31 .00.000963-9 
Auttx· CELSO LUIZ SANTANA MELO E OUTROS 
Advogado': Flaviano Santa Ana Almeida 
Réu: . CEF 
Advogado: Uana Ctroha Mousinho Coello e outros 

· DESPACHO: Defiro o pedido de diação de prazo requerido 
pelos autores. Intimem-se. 

Ação Ordnãria: 2001 .31.00.00129-H 
Autor: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTo DE · 

SOUZA E OUTROS 
Advogado: Flaviano Santa Ana Almeida 
Réu: CEF 
DESPACHO: 1 - Com razao os au!Ofes. Revogo as alineas •a• 

(DIÁRIO OFIClAL) 

e "b" do despacho de fl. 51, pois houve equivoco na indicação 
da autora Rosana Maria Monteiro Rodrigues para o 
cumprimento das diligências a~ determinadas, que deveriam 
ser cumpridas em relação à autora Maria de Nazaré Uma 
Gomes, de acordo com os documentos de fls. 17125. 2 • 
Exclua-se a autora Maria de Nazaré Uma Gomes da üde, em 
razão da não regularização de sua representação processual 
(arl 2M do CPC). 3 - Deliro o peõodo de desentranhamen1o 
dos documentos indicados à fl. 52. 4 - Defiro o pedido de 
renovação do prazo de 10 (dez) dias para a comprovaçao da 
data de opção pelo FGTS pela autora Rosana Maria Monteiro 

Rodrigues. 5 - Cite-se a Caixa Econômica Federal - CEF. por 
carta precatória, para contestação no prazo de 15 (quinze) 
dias. 6 - Intimem-se. 

Ação Ordinária: 
Autor: 
Advogado: 
Réu: 

2001.31.00.001221-3 
MUNICIPIO DE MAZAGÃO 
Frank Almeida 
UNIÁO FEDERAL 

Procurador: · Sebastião Correia Uma 
DESPACHO: 1 - Intime-se o autor para manifestação sobre a 
contestaçao. 2 - Prazo: 10 (dez) dias. 3 - Anote-se a 
habilitação do advogado da requerida. 

Ação Ordinária: 2001.31.00.001332-9 
Autor: RAIMUNDO StLAS LEAL E OUTROS 
Advogado: Ftaviano Santa Ana Almeida 
Réu: CEF 
OESPACHO: 1 - Exclua-se o autor Higino Serofim de Souza da 
lide, em razão da não regularização de sua representação 
processual (arl 2M do CPC). 2 - Retifique-se o nome do autor 
Raimundo Si/as Leal, nos termos requeridos à ft. 59. 3 - Defiro 
o pedido de desentranhamento dos documentos indicados à fl. 
59. 4 - Cite-se a Caixa Econômica Federal - CEF, por carta 
precatória, para contestação no prazo de 15 (quinze} dias. 5 -
Intimem-se. 

Ação Ordinária: 
Autor: 
Advogado: 

2001.31.00.000114-9 
AMIRALDO DA SILVA F A V ACHO 
Sandra Regina Martins Maciel Alcãntara e 
outros 

Réu: UNIÁO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
Procurador: Samuel Hilel Benchaya 
DESPACHO: 1 - Recebo as apelações no efeitos devolutivo e 
suspensivo. 2 - Intimem-se os apelados para apresentação 
das contra-razões no prazo de 15 (quinze) dias. 

Ação Ordinãria: 
Autor: 
Advogado: 
Réu: 

2000.31.00.000068-4 
JOSIÔ LUZIMAR FERREIRA FARIAS 
Elias Salviano Farias 
CEF 

Advogado: Uana Cunha Mouslnho Coello e outros 
DESPACHO: Desarquive-se. Defiro o pedido· de vista pelo 
prazo legal. 

Ação Ordinária: 2000.31.00.000480-6 · 
Autor. OLENO NEVES DA COSTA E OUTROS 
Advogado: Francisco Januário de Souza Neto e outros 
Réu: CEF 
Advogado: Uana Cunha Mousinho Coelho e outros 
DESPACHO: Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, iQformar a este Juizo se já obteve os extratos de sua 
donta de FGTS. 

Ação Orõ10ária: 2001.31.00.001202-2 
Autor: MUNIC[PIO DE JARANJAL DO JARI 
Advogado: Walderr Gouveia Rodrigues e outros 
Réu: UNIAO FEDERAL 
Advogado: Sebastião Correia Uma 
DESPACHO: 1 - Intime-se o autor para manifestação sobre a 
contestação e documentos apresentados. 2 - Prazo: 10 (dez) 
dias. 

Ação Ordinãria: 2000.31.00.001120-6 
Autor: GILBERTO DE SOUZA PENA E OUTROS 
Advogado: Flaviano Santa Ana Almeida 
Réu: CEF 
Advogado: Uana Cunha Mouslnho Coeflo e outros 
DESPACHO: Defiro o pedido de dilação de prazo requerido 
pelos autores. Intimem-se. 

Ação Ordinária: 
Autor: 
Advogado: 
Réu: 

2001 .31.00.001323-{) 
EDVAN ARAUJO LIMA 
Françoise Helena R. de Otive~a e outro 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELtGRAFOS - ECT 

Advogado: Antonio Candido Monteiro de Blitlo e outros 
DESPACHO: 1 - Há declaração expressa do autor de que não 
têm condições de pagar as costas do processo e os honorários 
de advogado (art. 4° da Lei n" 1.060/50}. Fica, pois, deferido o 
pedido de gratuidade de justiça, assumindo o autor todas as 
responsabilidades - civis, administrativas e criminais - no 
caso de falsidade (art. 7:' da Lei n• 7.115/83). 2 - Intimem-se as 
partes para especificação de provas e respectivas finaidades. 
Prazo: 5 (cinco} dias. 

Ação Orõlllária: 
Autor. 
Ad•ogado: 
Réu: 

2001 .31.00.001336-0 
HELCIO LUIS SOUSA CAVALCANTE 
Françolse Helena R. de Oliveira e outro 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉG~OS - ECT 

Advogado: Antonio Candido Montero de BriUo e outros 
DESPACHO: 1 - Há declaração exprewa do aucor de que nlo 
têm condições de pagar as custas do processo e os honor6rios 
de advogado (art. 4° da Lei n• 1.060150). F"IC8, pois, defelldo o 
pe<ido de gratuidade de justiça, assurnncto o ...., todas as 
responsa!:>itidades - civis, admini61rativas e alminalo - no caso 
de falsidade (art. 7:' da Lei n• 7.115183). 2 - lnlimenHe 88 
partes para especificação de provas e respectivas finaldades. 
Prazo: 5 (clilco) <ias. 

Ação Ordinéria: 1998.31 .00.000481-1 
Autor: CLODOMIRA DE SOUZA FREITAS 

CAVALCANTE E OUTROS 
Advogado: 
Réu: 

Nilza Maria MagaNes C~ea 
CEF 

Advogado: Luiz Cartos LugueS e ouCroe 
DESPACHO: 
prazo legal. 

Desarquiv&-se. Defiro o pe<ido de v1s1a pelo 
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A. Prest'contas: 2001.31.00.000487-2 
Autor: REGINALDO GUEDES DE SOUSA E 

OUTROS 
Advogado: Françolse Helena R. de Oliveira e outros 
Réu: CEF 
Advogado: Vrtor Manoel Silva de Magalllaes e outros 
DESPACHO: compulsando os autos, observo que a Caixa 
Econômica Federal não se eximiu de prestar as contas. 
Entretanto, vieram estas sem os extratos comprobatórios das 
operações financeiras realizadas com os valores que lhe foram 
confiados. O art. 917 do C~digo de Processo Civil determina a 
apresentação de dados contábeis com os quais se possam 
esclarecer como fO<am obtidos os valores resultantes da 
administração de bens alheios, tais com rendimento, taxas 
empregadas, depreciação e outros dados similares, essenciais 
ao julgamento das referidas contas. Ante o exposto, converto o 
Julgamento em õ~gêncla, determinando à Cabra Econômica 
Federal que complemente as informações prestadas às fls. 
57/59, trazendo aos autos os demonstrativos das operações 
financeiras realizadas nas contas de poupança dos 
requerentes. Intime-se. 

Ação de Desap.: 92.0001530-1 
Expropriante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NAT. 
RENOVÁVEIS 

Procurador: Edvaldo de Souza Oliveira Neto 
Expropriado: JARI CELULOSE S. A. 
Advogado: Luiz Cartas de Carvalho Ribe~o Voégas 
DESPACHO: 1 - Indefiro a produção de prova testemunhal 
formulado pela autarquia/expropriante, uma vez que a queslâo 
posta na presente ação - o valor da justa indenização - é 
resolvida através de prova pericial, a qual defiro. 2 - Nomeio a 
Ora. Eliana Melém Carneiro, engenheira agrônoma, CRENPA 
2969-D, 1' Regiao, com endereço na Rua Diogo Moia, 1097, 
Umarizat, Belém/PA, para realização da pericia. Proceda-se à 
Intimação pessoal da mesma para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
ÕIZer se aceita o encargo, sendc>-lhe facuttada a consuna dos 
autos nesse perlodo. 3 - Aceita a nomeação, intimem-se as 
partes para indicação de assistentes técnicos e formulação de 
quesitos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. 4 - Após a 
apresentação dos quesitos das partes, decidirei sobre os 
quesitos do Juizo. 5 - Dê-se ciência ao Instituto Nacional de 
Colonização e RefOfma Agrária - INCRA do ajuizamento desta 
ação e do inteiro teor da manifes1açao ministerial de fls. 233 e 
234. 

Mand. de Seg. : 
Impetrante: 
Advogado: 
Impetrado: 

2001.31.00.000738-9 
OSVALDO CORREA 
Mauro João Macedo da Silva e outros 
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

DESPACHO: 1 - Recebo a apelação do impetrado no ele~,; 
devolutivo. 2 - Intime-se o apelado para apresentação das 
contra-razões no prazo de 15 (quinze) dias. 

Mand. de Seg.: 
Impetrante: 
Advogado: 
Impetrado: 

2001.31.00.001342-0 
LUCIANO MARBA SILVA 
lvanitdo Monteiro Vrtor de Souza e outro 
COMANDANTE DE FRONTEIRA-AMAPÁ 
DO 3• BATALHÃO DE INFANTARIA DE 
SELVA 

DESPACHO: Nada a prover quanto ao pedido de 
reconsideração formulado pelo impetrante. A via processual 
eleita pelo impetrante para obter a reforma da sentença é 
inadequada. O pedido de reconsideração de sentença aplica
se, tão somente, na hipótese insculpida no art. 296 do CPC·. a 
saber: nos casos de indeferimento da petição inicial. Ademais, 
não tem este Juizo ingerência alguma em questões de ordem 
orçamentária, sendo certo que não cabe determinação 
nenhuma pra que a autoridade impetrada pague com recursos 
próprios. Por fim ressano que, se o impetrante emende que a 
'sentença fere os prece~os legais vigentes" deve se valer dos 
meios processuais postos à sua disposição para reformá~a e 
não pedir reconsideração do que se encontra estipulado no 
decisum. Intime-se. 

Carta Precatória: 1999.31.00.000423-0 
Requerente: FAZENDA NACIONAL 
Requerido: AZ.IZA NASSAR ME 
DESPACHO: 1. Defiro o pedido de fl. 55. 2. Suspenda-se a 
Carta Precatória por 120 (cento e vinte} dla\1. 3. Informe ao 
Juizo deprecante o andamento da carta precató<ia. 4. Intimem
se. 

r~-~ 
Gil Lima Sousa 

Diretor de Secretaria 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1'1NSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ - 1' VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 4 DE MARÇO DE 2002 

Juiz Federal: · ANSELMO GONÇALVES OA SILVA 
Diretor de Secretaria: GIL UMA SOUSA 

AUTOS COM DESPACHOS 

Mand. de Seg.: 
Impetrante: 

lrnpe1rallte: 
Advogado: 
Impetrado: 

2002.31 .00.000216-7 
EXPRESSO MERCANTIL AG~NCII\ 
MARITIMA L TOA E OUTRO 
FRED OLSEN CRUJSE UNE 
Gabriel Teixeira de Olven Júrjor e Olbos . 
CHEFE DA DELEGACIA DE POLICIA 
MARITIMA AEROPORTUÁRIA E DE 
FRONTEIRAS NO ESTADO DO IWAPÁ 

DeSPACHO: Emeodem as~ a petiçlo i'idel, no 
p!alo de dez <ias para ftnar aos autos cópia do verso do auto 
de tntraçlo de f. 25. 

Execuçlo Oiven~a: 
Exeqüente: 
Advogado: 
Executado: 
Executado: 
Advogado: 

2001 .31 .00.000075-1 
CEF 
Carlos José de Amonm I'Wllo e outros 
ORCIMAR BARBOSA NOVAES 
IZABEL PEREIRA BARBOSA 
José Herriaue de Mendonça Dias 

IISV 
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Macapá, 05.03.2002 

DESPACHO: 1 • Autorizo a conve!Sio dos valores depositados 
6 ft. 3 7 em favor da Cabal EconOmica Federal, como 
pagamento paràal do débito relativo ao contrato n" 
8.(1658.8000.063-3, devendo a exeqOente apresentar o cálculo 
atualizado da· tllvida, excluind~se os valores já quitados. 2 -
APós. direi sobre o pecido de penhonl do Imóvel hipotecado. 3 
-lntimem'se. 

Execução Diversa: 1999.31.00.000245-7 
ExeqOente: . CEF 
Advogado:· Hermenegldo Antorio Crispino e outros 
Executado: JOSé. RIBAMAR BRASÃO . 
Exel:litado: MARIA ORlANOINA BARBOSA BRASÃO 
Advogado: . Feipe André Souza de CaSiro 
DESPACHO: 1 - SuspendHe a execuçao do mandado de 
desocupação até decisAo sobre o pedido de lmlnar na M~da 
Cautelar notiàada pelos executados (2002.01.00.003369-2). 2 -

• Recotla-se o mandado de desocupação. 3 - Reglhr!zem os 
executados, no pra~o de 10 (dez) áas, suas representações' 
processuais, pois o subscritor das petições de fls. 59/60 e 
15fl6 nilo tem procuração nos autos. 4 -Intimem-se. 

Execuçao Diversa: 1997.31 .00.002027~ . 
ExeqOente: CEF 
Advogado: Hermeneglldo An!orio Crisplno e outros 
Executado:' CARLOS EDUARDO MELO SILVA 
Executaáo: CLAUDIA CIBELE GOMES PICANÇO 
DESPACHO: 1 - Requeira a exeqllente a extinção do feito, 
caso entenda que howe a Integral quitação da divida. 2 -
'Intime-se. 

Execuçao Diversa: 95.0000().4.4.0 
Exeq(lilflle: CEF 
Advogàdo: • üana Cl.flha Mousmo Coello e outros 
Executado: _, SANTOS CASTELO COMé.RCIO E 

SERVIÇOS l TOA 
Executado: PAULO EDSON UMA SANTOS 
Executado: EUNICE SANTOS CASTELO 
DESPACHO: 1 - Diga a credora. 2 -Intime-se. 

Execuçlla.Diveraa: 95.0ooo.«ô-1 
ExeqOente: CEF 
Advogado: Hermenegildo Antorio Crispino e outroc 
Executado: M & J COMERCIAl L TOA 
Executado: MARTA JUSSARA DA SILVA ALMEIDA 
Executa~ EUZABETE PINHEIRO DA SILVA 
Executado: MARCIO ADRIANO PINHEIRO DA SILVA 
Executado: ARNALDO LOPES DE ALMEIDA 
DESPACHO: 1 - Defiro o pedido formulado pela exeqOenle à 
ft. 222. 2 - Suspenda-se a execuçilo por 90 (noventa) dias. 3 -
Intime-se. 

Execuçao Diversa: 1998.31 .00.000067 ~ 
Exeqüente: CEF 
Advogado: Hermenegildo Antonio Crispino e outros 
ExeCutado: JG PONTES ME 
Executado: JAIME GONÇALVES PONTES 
DESPACHO: 1 - Deliro o pedido formulado pela exeqaente à 
ft. 98. 2 - Suspenda~ a exec:oçilo por 90 (noventa) dias. 3 -
Intime-se. 

Execuçao Diversa: 2001 .31 .00.00082~ 
Exeqaente: CEF • 
Advogado: Hermenegildo An!orio Crlsplno e outros 
Executado: GENILSON DE ALMEIDA JENNINGS 
DESPACHO: 1 - Deliro o pedido formulado pela exeqüente il 
n. 45. 2 - Suspenda-se a execução por 30 (lrinta) áas. 3 -
Intime-se • 

Execução Diversa: 2001.31.00.000706-8 
ExeqOente: CEF 
Advogado: Hermenegildo An!orio Crispino e outros 
Executado: GLAUCIA DUARTE NERI DOS SANTOS 
Executado: LENO RODRIGUES ,DOS SANTOS 
Advogado: AmarUdo da Silva Guerra 
DESPACHO: 1 - Indefiro a nomeaçlo requerida à ft. 31, tendo 
-em vista que os executadoe nlo comprovaram a regularidade 
da propriedade do imóvel (ft. 33), conforme determinado nos 

· despachos de fts. 38 e 40. 2 - Expeça-se mandado de penhora 
do imóvel hipotecado, sendo nomeado depositário a exeqüente 
ou quem esta Indicar (lei n• 5.741171 , art. 4", caput); 3 -Os 
executados deverllo ser cientificados do prazo para 
lnteqlOSiçio de embargos e para desoQipação do Imóvel (Lei 
n• 5.741nt, art 4•, §§ 1" e 2" e art. 5•). 4 - Intimem-se. 

Execução Diversa: 2001 .31.00.00097~ 
Exeqüente: ORDEM DOS ADVOGADOS 00 BRASIL 

SECCIONAL 00 AMAPÁ 
Advogado: Paulo Herv!que Cncaes Teixeira 
Executado: · ANANIAS NASCIMENTO DE SOUZA 
DESPACHO: 1 - O executado nlo apresent()lj. 8 autorização 
expressa da proprietlri(JIJI.bem nomeado à ft. 14. 2 - Expeça
se ·mandado de penhora, avalação e registro de bens de 
Rfopriedade do executado. 3 -Intime-se 

• Execuçilo Diversa: 2000.31.00.000816-7 
Exeqüente: JOSé. LUIZ DE BRITO RAMOS E 

OUTROS 
Advogado: Maria Am~ia Rosa Soter da Slvelra e outro 
Executado: UNIÃO FEDERAL 

· . DESPACHO: 1 - Deliro o pedido de ft. 545. 2 - O~em-ee aos 
exeqOentes o prazo de 20 (vinte) dias para apresentarem 
novas piarMiaa. conforme del«rninado no despacho de ft. 542. 
3 - AnolfHe o Sllbslabeleàmerio (ft. 547). 4 - Intime-se. 

Execuçlo Diversa: 93.0000011-3 
Exeqüente: CEF 
Advogado: • I..Liz Carlos Lugues e úos 
Execuiado: CONSTRUT\JORA SILVA L TOA 
Executado: MANOE;L PEDRO DA SILVA 
Executado: MARIA DE FÁTIMA PASSOS SILVA 
DESPACHO: f -Tomo sem efeilo a penhoras de fts. 45 e 78, 
uma vu ~ n1o ficou oomprovado que 01 veleuloe 
constringidos pertencem aos execulados. 2 - ~ · 8 

ereqOante benf passlvels de~· 3-Jnllmem.M. 

Execução Fllcal: 
Exeqüente: 

f997.31 .00.000804-5 
CONSELHO REGIONAl DE 
CONTABILIDADE NO ESTADO DO 
AMAPÁ 

advogado: Car1oe Eduardo Melo Sllva 

(DJARIO OEICIALJ 

Executado: ÁNTONIO OUVEIRA DOS SANTOS 
DESPACHO: I - Obsetv~Ke que o juizo ainda nlo está 
garantido. 2 - Indique o exeqüente bens de propriedade do 
executado que se}a"1 passlvels de penhora. 3 - Intime-se. 

execuçao FISC8l: 1999 .31 .oo.ooon~ 
ExeqOente: CEF • 
AdVogado: Liana Cooha Mouslnho Coelho e outros 
Executado: CLAUDIO ANTONIO LEÂO COSTA 
Executado: CLAUDIO ANTONIO LEÂO COSTA 
DESPACHO: 1 - Oficle..se a CEF ·solà1ando a conversão total 
dos valores depositados na ~ n• 0658, Conta n• 

00000612-1, em favor do Foodo de Garantia por Tempo de 
Se<Viço - FGTS (gulas de lls. 105 e 116). 2 - Após o 
cumprimento desta ordem; que deveril.ser comunicado a este 
Juizo, requeira a exeqOente o que entender de dire~o. 3 -
Intime-se. 

Execução FI&Cal: 2000.3f.00.002<460-6 
Exeqüente: CEF 
Advogad9: Uana Cunha Mousinho Coelho e outros 
Executado: ATTI/A SEGURANÇA PATRIMONIAl LTDA 
Executado: UBIRACI LUCIO RIBEIRO 
Executado: LUIS PAULO FURTADO ME0$0S 
DESPACHO: 1 - Manifeste-se a exeqOente sobre o não 
cumprimento da carta precatória (fts. 39141v), requerendo o 
que entender de direito. 2 -Intime-se. 

Execução Fllcal: f998.31.00.001038-3 
ExeqOenle: CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABIUDADE NO ESTADO 00 
AMAPÁ 

advogado: Carlos Eduardo Mello Silva 
Executado: LUIZ GUILHERME CASTILHO MARTINS 
DESPACHO: 1 - Observa-se que o Juizo ainda não está 
garantido. 2 - Indique o exeqüente bens de propriedade do 
executado que sejam passlvels de penhora. 3- Intime-se. 

Execuçao Fiscal~ ·1998.31 .00.000892~ 
Exeqüente: CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE NO ESTADO DO 
AMAPÁ 

advogado: Carlos Eduardo MeUo Silva 
Executado: MAR,COS WAGNER QUEIROZ MENDES 
DESPACHO: 1 - Obselva-se que o juizo ainda nao estâ 
garantido e que o executado não foi localizado no endereço 
forneàdo pelo exeqüente. 2 : Indique o exeqüente bens de 
propriedade do executado que sejam piiSSiveis de penhora. 3 -
Intime-se. 

Execução Diversa: 2000.31 .00.00257~ 
ExeqOente; ANTONIO DUARTE DA SILVA EUAS 

'AGUIA8 E OUTRO 
Advogado: Reginaldo de Caa1ro Maia 
Executado: UNIÂO FEDERAL 
Proandor: José Akton de AQiiar Portela 
DESPACHO: 1 - E cumprimento da deàsilo proferida no 
Agravo de lna1rumento n• 2000.0109()3329.1~. recebo o 
reano de apelação e delermino a remessa dos autos ao 
egrégio Trhrlal Regionâl Federal da 1' Regiao para 
julgamento da apelação. 2 -Intimem-se. 

Emb. à Execuçao: 1999.31 .00.001239-ô 
• ExeqOente: L DA SILVA 

Procurador: Joacinara Maria de SolWI Costa 
Executado: FAZENDA NACIONAL 
Executado: Samuel Hilel Bendlaya 
DESPACHO: 1 - A embargante ilronna, no pelitório de fts. 
1921193, que o orçamepto,pçriclal de lls. 178/180 está elevado 
e ultrapasaa a capaàdade financeira da empresa L da Silva. 2 
- Assim, intime-se o cOntador Jurandir Cordeiro Marques para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, cizer sobre a pOGSilílidade de 
re!klçilo do valor dos hononlrios, tendo em visla a 
manifeslllçlo da embargante 6a fts. 1921193; 3 - Intime~ 

Emb. ê Execução: 2001.31 .00.000186-7 
Embargante: UNIÂO FEDERAL 
f>r9curador: José Airton de ArJWK Portela 
Embargado: JOSÉ ROSARIO PICANÇO E OUTROS 
Procurador: Regirlàldo de CaStro Maia 
DESPACHO: 1 - Defiro o pedido de produçllo de prova 
documental formulado pelo embargado. 2 - Trasladem-se, para 
estes autos, cópias daa fichas financeiras de fls. 33113-42 da 
Execução n" ~000.31.00.002976-9. 3 .- Após, lntimem-ee as 
partes para alegações Mais, no prazo sucessivo de 5 (ànco) 
dias. 4 - lntime-ee. 

Execuçlo Diversa: 2001 .31.00.000f41~ 
Exeqüente: . . EUANE MARIA ICHIHARA' FONSECA E 

OUTROS 
Executado: MARIA DE ~ PACHECe DE 

SOUZA E OUTROS 
Advogado: Roberto Emerso VIeira doe .Santos e outros 
DESPACHo": 1 - OefirÓ o pedido de ft. J.42. 2 ; Oficie-se a . 
Caixa EconOmlca Federal ioliàlando a convençllo total de 
valor depositado na Agência rf' 0658, Corbl rf' 00000639-3, 
para a Conta rf' 06o47.003.fo.450-0 em nome da ~ 
dos Advogados da Caixa EconOmica Federal (gula de depósítO 
de n. 297). 3- Apó{l o cumprinJento,desta ordem, que dever6 
ser collUlicado a este Jul~o. ittimenHe os exeqüentes para 
requererem a eídiriçAo do teMo, cno entendam que houve a 
Integral quilaçilo da divida. -4 - lntim-. 

Exec:uçllo Flsea!: ·2001.31~.000899-3 
Exeqüente:·. CFf 
Advogado: 'Jônrri Malkel doe Santos e OIAroa 
Executado: JRMAOEREJRALTOA . 
Executado: REGINALOO RODRIGUES O~ SILVA 
DESPACHO: 1 - Marifeste-se a exeqllente IObre a alegaçilo 
de que a ~ FisCal rf' 2001.31.00,000653-8 tem como 
tllulo executivo a mesma COA que aparehl esta execução (ft. 
2-4), requerendo o que t!!W1def de'~eilo. 2 -~· 

Execuçlo F~~e~~l: 2oo1 .31 .00.000894-0 
ExeqOente: ÇEF , ,. ' 
Advogado: Jcinny Malkel doi SaniOI e~ 
Executado: FROM WORLD TECIDOS L TOA 
Executado: JALOENIR DE AGUIAR PORTELA 

· Executado: . JOSé AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
DESPACHO: f - Oetennlrlo. com ateio no art 28 da Lei rf' 
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6.830/80, a reooilo deste ao Processo n• 2001.31.00.000655-
3, autos nos quais serilo praticados todos os atos tendentes a 
execução das dive!Sa& dividas. 2 - As dividas devem ser 
consolidadas nos autos prinàpais. 3 - Intime-se. • 

Exea~ção FIScal: 1999.31.00.00176~ 

Exeqüente: COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS 
CVM 

Advogado: Alexandre Hildebrand Garàa 
Executado: IND MOBIUARIA OARC SA 
Advogado: · Walquiria das Dores da Gama 
DESPACHO: 1 - Defiro o pedido fonnulado pela exeqüente à 
fl. 30. 2 - SUspenda-se a execução nos termos do art. 40 da 
Lei n• 6.830/80. 3·- Intimem-se. 

Execuçlo FISCal: 2001.31 .00.000653-8 
ExeqOente: CEF 
Advogado: • Uana Cooha Mousinho Coelho e O!Jiros 
Executado: ' JR MAOEREIRA L TOA 
Executado: REGINALOO RODRIGUES DA SILVA 
DESPACHO: 1 - Manifeste-se a exeqOente sobre a alegaçilo 
de que a Execuçao F16cal n• 2001.31.00.000899-3 lem como 
titulo executivo a mesma COA que aparelha esta execução (ft. 
21 ), requerendo o que entender de dire~o. 
2 -lntima-se. 

ExeaJção FISC81: 2000.31.00.002981 -7 
ExeqOente: CONSELHO REGIONAL DE 

CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 
Advogado: Daniel Lacerda Farias 
Exectiado: MARCELO CARDOSO NASSAR 
DESPACHO: 1 - Cancelo a penhora do bem descrito ã ft. 21 , 
tendo em vtsla que a Impenhorabilidade do bem de lamma 
abrange, al~m do própdo Imóvel residenàal, os equipamentos 
e móveis que o guarnecem (EREsp n• 110436/SP; REsp n• 
120572/RS; REsp n• 150021/MG; REsp n• 119479/SP). 2 -
Requeiris o exeqüente o que entender de d~eito. 3 • Intimem
~ . 

Execuçlo Diversa: 2000.31.00.0013J.4-0 
ExeqOente: CEF 

' AdVogado: Hermenegildo An!orio Crispino e outros 
Executado: MARLINOO MARTINS SERRANO 
Executado: ISOUNA MARIA PORFIRIO SERRANO 
DESPACHO: I - Requeira a exeqüente o que entender de 
d~eito. 2 - Intime-se. 

Execuçao Diversa: 2001 .31.00.000743·7 
Exeqüente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECCIONAL DO AMAPÁ 
Advogado: Paulo Henrique Cascaes 'Teixeira 
Exectiado: JOSé. FERREIRA COSTA 

DESPACHO: I - Manifeste-se a exeqüenle sobre o 
cumprimento paràal do mandado de citação e penhora (fts. 
15/16), requerendo o que enlender de dire~o. 2 - Intime-se. 

Exec:uçAo Diversa: 200).31.00.001028~ 
Ereqoente: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-

ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 
INFRAERO 

Advogado: Humberto Sales Batista e outros 
Executado: IA MOWBRAY ME 
DESPACHO: I - Manifeste-se a exeqüente sobre o 
cumprimento paràal do mandado de citação e penhora (fts. 
58/6ü), requerendo o que entender de direito. 2 -Intime-se. 

Execuçio FISCII: 
ExeqOente: 
Procurador: 
Executado: 

94.0000005-7 
INSS 
José Carvalho dos Anjos 
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO 
AMAPÁ 

Advogado: José Edson GWllariles Lopes 
Executado: HAMILTON LOBA TO COUTINHO 
DESPACHO: 1 - Defiro o pedido formulado pelo exeqOente à 
ft. 117. 2 - Suspenda-se a execução por 1 (um) ano em face da 
ades!o do exec:otado ao Refis. 3 -Intimem-se. 

- ExecuçAo FISCal: 
Exeqaente: 
Procurador: 
Executado: 

93.0000075-6 
INSS 
José Carvalho dos Anjos . 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 00 
AMAPA - CAESA 

Executado: NILSON MARQUES PERBRA. 
Executado: CLODOVlS BATISTA NERY 
DESPACHO: I - Deliro o pedido formulado pelo exeqOente a 
ft. 179. 2 - Suspenda-se a execuçao por 150 (cento e 
ànqQenta) ãoas em face da adesAo da executada ao Refis. 3 -
Intimem-se. 

AUTOS COM DESPACHO E SENTENÇA 

Execuçao Diversa: 2001.31.00.000817-3 
EiceqOente: UNIÂO FEDERAL 
Procurador: Sebaslilo Correia Uma 
Executado: · JOSé. MOURA E CIA L TOA E OUTROS 
Advogado: Joio Hervique 6capin e outro 
DESPACHO: 1 - Seguem sentenças extintivas em relaçilo as 
executadas José Moura & CIA Uda, Constllntinos e Santos 
Uda, Salomlo Alcolumbre e ' CIA Uda, Expedito e Silva, A C. 
Cambraia, Grampos Olapoc Lida, Olapoc - Peças e Auto 
Serviço Lida, Noseo Posto Ltda, TrevAo - Com~cio. 
Importação e Representaçllo Lida, Silva e Filio Com. Repres. 

· Lida, Monte & Fbls Uda, Gomes & Amaral Coméfào e 
Repres. Uda. 2 - Deliro o peãdo de cispensa da avaliação, 
devendo a Sra. Leiloeira PObllca adolar como valor do bem seu 
preço de mercado 6 6poca dos leiOes. 3 - Qes9le a Secrefaria 
data para a rellzaçlo dos lei6es do bem pénhorado (ft. 283). 
4 - SeMrt ec>mo Leioeira POblic8 • Sra. Jaàara Coutinho 
Oiniz. Fixo 1111 oomlsalo em 5% (cinco pol' cento). 5 -~ 
se Ecital de Lello na forma do art 686 do CPC. 6 - lntim~a 
devedonl (art. 687, § 51, do CPC) e Leiloeira. 7 - Intimem-se. 
SENTENÇA: (.-). Ante o nposto, julgo extinta a presente 
Execuçlo, com esteio no art. 79-1, I, do CPC. Cultas, pelas 
exeaàcllls. P. R. I. 

M8od. de Seg.: 
lmpeb'a•ltf: 
Advogado: 

AUTOS COM D!!CISAO 

2002.31 .00.0002-4" 
OSENIRA SANTOS COSTA 
Joio Maria Oiven da Silva 



Macapá, 05.03.2002 

Impetrado: DIRETOR GERAL DA FACULDADE 
SEAMA 

DEdSÃO: ( ... ). Em face do exposto, defiro a liminar para 
determinar que seja feita a matricula da impetrante no curso de 
Nutrição. Notifique..se a autoridade coatora para prestar as 
informações no prazo de dez dias. Em seguida, dê-se 'olista ao 
Ministério Público Federal. 

Mand. de Seg.: 
Impetrante: 
Advogado: 
Impetrado: 

2002.31.00.000273-2 
SUZANE DA COSTA LOPES 
Luiz Viana da Silva 
DIRETOR PRESIDENTE DO CENTRO DE 
ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ- CEAP 

DECISÃO: ( ... ). Em face do exposto, defiro a liminar para 
determinar que seja fetta a ma h I cuia da Impetrante no curso de 
Ci~ncias Contábeis. Notifique-se a auJoridade coatora para 
prestar as informações no prazo de dez dias. Em seguida, dê
se vista ao Ministério Público Federal. 

Mand. de Seg.: 
Impetrante: 
Advogado: 

2002 . 31 .00.00027~ 
EDITORA GRÁFICA O DIA SA 
Augusto Bruno de Moraes Favacho e outro 
DELEGADO DA DELEGACIA DA Impetrado: 
RECEITA FEDERAL EM MACAPA 

OECISAO: DECISÃO: ( ... ). Em face do exposto, defwo a timinar 
para de(erminar que a au1oridade coatora forneça a 
autorizaçao para aquisição de papel de jornal, 
independentemeate da aprcsentaçao da declaraçilo de imposto 
de renda da impetrante e de seu quaro de sócios e 
administradores. Notiftque-se a autoridade coatora para que 
preste as informações no prazo de dez dias. Em seguida dê-se 
vista ao Ministério Público Fede<al. 

DE: 

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Plozo:JOdoJ} 

DALViNA PINTO DO NASCIMENTO (CPF 
n• 163.796.962-87} e JOSE UDIO DO 
NASCIMENTO (CPF n• 226.550.002-00). 

FINALIDADE: CITI~B para pagar(em), no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, a divida no valor de 
RS 2.65<4,62 (dois mn, ottocentos e 
cinqüenta c quatro reais e sessenta e dois 
centavos), com os acréscimos legais, ou 
oferecer bens a penhora, tantos quanto 
bastem para garantir a dfv'.da, sob pena de 
penhora e, quecendo, embacgar, no prazo 
de 10 (dez) dias, a partir da juntada da 
intimaçao da penhora, nos termos dos a rts. 
4° e 5" da Lei n• 5.74tn1, tudo de acordo 
com a Execuçao Diversa por Titulo 
Extrajudicial n" 2001.31.00.000076-4 
promovida pela Caixa Econômica Federal -
CEF contra Datvina Pinto do Nascimento e 
outro. 

NATUREZA 
DA DIViDA: 

SEDE DO 
JUIZO: 

Contrato pc• Instrumento Particular de 
Compra e Venda e Mútuo com Obrigações 
e Hipoteca de 13.03.1991. 

Fórum Pontes de M~anda sito na Av. FAB, 
1374, Centro, Macapa-AP. 

MacapáiAP, 1312/2002 

Anselmo Gonçalve~ da Silva 
Juiz Federal 

"/t.;_ h~ 
/ Git Lima Sousa 

Diretor de Secretaria 

SELEÇÃO PARA RECRUTAMENTO DE CONCIUADORES 
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA JUSTIÇA 

FEDERAL DA 1 a REGIÃO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

RESULTADO POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

r- ORDEM .. DE ... NOME DO CANDIDATO 
CLA~$1HÇAÇ.Õ.p 
____ 1 ° Antonio Marco5 Serravalle Santos 
I------:2~0~~-~~~-~M:"a"'n""·c"'le'--uma=7Sa!:nc.:tos=da~S~it.'"'a=~-·---

30. Neuza Rodrioues Barbosa 
r-- 40 __ Kellyane piniz Sherrlng - · _ _ __ _ 

_---5_õ_:__ ___ ~I \!fia Santos <l~i!Y!! _____ _ 

Tribunal de Justiça do Estado 
Des. Carmo Antonio de Souza 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 

2' PUBLICAÇÃO OE ACÓRDÃOS 

l.IAI!LAS CORPUS N' 762ai)_QJ. 
lmperranrc: SEBASTIÃO DE NAZ.ARÉ DA SILVA (Adv.) -
Paciente: EVANDRO ALENCAR PIMF.NTEL- Autoridade Coatora: 
JUiZO DE DIREITO DA 2' V ARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
SANTANA- RÓiator : DESEMBARGADOR CARMO ANTÓNlO 
~ "/IABEAS CORPUS. t·RISÃO. ALEGADO 
CONSTRANGI~IENTO ILEGAL. LIIJEROA!>f. PROVISÓRIA. 
PERDA DO OBJETO. Concedida a liberdl~C p1ovisória, perde o 
objeto o habeas corpus que atacava c:x:clusivamentc a prisão do 
paciente." 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ACÓRI>ÃO; "Vistos, relallldos e discutidos os prtsentes autos, o 
CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
unanimidade, conheceu da ordem e o julgou prejudicada, nos tem101 
do voto do Relator" (Registro n' 004.634) 

Macapã-AP, I' de março de 2.002 

MORGAN.-~ VA VIEIRA 
Secrctâlia do Con~~~istrarura, em exercicio 

TRIBUNAL I'LENO 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA N.' 08012002 
Rcqumnte: Câmara Municipal de M:uagao 
Advogada: SandJa Regina Martins Maciel Alcântara 
Requerido: Municfpio de Mazagllo 
Advogado: Frank José Sar3iva de Almeida 

"A CÂMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO, conformada com a 
dccisao de fls. 69n2, manifcsla, expressamente, seu desejo de não 
recorrer. 

Como se trata de desistência de recurso e não de ação, 
desnecessária é a homologação (cf. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 
Andrade Ncry, in Código de Processo Civil comentado e legislação 
processual civil e:ctra\.•agonle em víKor, )• cd., São.Paulo: RT, 1997, 
pp. 464/465). Nesse caso, a manifestayâo da parte surte efeitos 
imediatamente (CPC, art. 158), capur). 

Posto isto, determino seja certificado o trânsito em julgado da 
decisllo de fls. 69n2 c, em seguida, promovido o arquivamen1o 
destes autos. 

Macapã (1\P), 28 de fevereiro 2.002. 

(~) Dmmbargador CARMO ANTÔNIO DE SOUZA 
Presidente '' 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N.' 483/02 
Impetrante: C. R. Almeida S/ A - Engenhacin c Construções 
Advogados: Giovani José Amorim e Outros 
Informante: Secretário de Estado do Fll2.Cnda do Amapã 
Relator: Desembacgador Mello Casrro 

"Trata-se de Manda~o de Segurança, com pedido liminar, impetrado 
por C.R. ALMEIDA S/A - ENGENIIAR'IA E CONSTRUÇÕES 
eontr3 ato do SECRETÁRIO DO ESTADO DA FAZENDA 
consistente na rctençao da quantia de RS 574.371,19 (quinhentos e 
setenta c quatro mil, trezentos c setenta e um reais c dezenove 
centavos) devidos por conta da I 8' medição da execuçao das obras de 
implantaç~o da IJR-1 56, decorrentes do Contrato Administrativo n.' 
035193-0ER/1\P. 

Sustenta a impct.runtc. inicialmente, que nâo obstante tenha o 
montante total dos valores sido libcrodo pela Secretaria de Estudo de 
Transporte, foi a reFerida quantia retida ilegahncnte pela AutoJidadc 
Coatora por conta do disposto no art . 2) da Lei 9.711/98 e da Ordem 
de Serviço n.• 209191 do rNSS, que tratam d3 reten,ao obrigatória 
pelos confJatanles de 11% (onze por cento) do valor bruto das notas 
fiscai s/faturas de prcsraç~o de serviços, à titulo de antecipaçilo da 
Contribuiç3o Previdenciária. 

Asseverando a compctfncia des ta Corte para conhecer da açno 
mandamental, transcreve os artS. 23 da Lei 9. 7 t 1198 e 219 do Decrero 
3.0·18/99, c ainda os artS. 14 e 15 da Ordem de Serviço n.• 209, c 4 , 20 
c 25 da Instrução Nonna tiva n.• 181200, estas editadas pelo INSS e 
que no seu entender acrescentaram novas obrigações estranhas à Lei 
9.711198, para concluir, em slntcse, que caberà a retcnçao de valor 
eorrcspondcnlc a 11 % (onze por cento) sobre o total da nota fisc:a l, 
fatura ou recibo, somente quando refletirem, integralmente, valores 
relativos a prestação de serviços, c n:lo quando também reflet irem, 
além, dos serviços executados, o fornecimento de materiais c 
equipan1entos que renham sido utilizados e que "a uti lização de 
equipamentos e o fornecimento de materiais são intrínsecos dos 
com ratos de empreitJda total , tal qual o~ o foi fim1ado por Almeida e 
o Estado do Amapá" (sic). 

Nesse diapasão, ad~7. que havendo assumido a responsabilidade 
direta pela execuçao totll da obra, inclusive com o fornecimento de 
ma1criais e equipamentos, tratando·sc, portanto, de contrato de 
empreitada total c n:lo medi:mte cessão ou empreitada de milo-dc· 
obr3, incablvcl se mostra a rdci1çao dos valores devidos. 

Após tecer criticas a sistemática de cobrança da conll'ibuiç.'!o 
previdenciá.ria imposta pelo art. 23 da Lei 9.711198 e sustentar a 
ilegolidade e o abuso do alo prat icado pela Autoridade Coatora, no seu 
entender decorrente de equivocada interpretação dos mencionados 
dispositivos legais, assevera que os regulamentos editados pelo rNSS 
n4o têm o condão de "inovar a ordem legal e jurldica estabelecendo 
direitos clou obrigações, mas tão somente, regras operacionais de 
procedimento administrativo" e reitera que "a retcnyão de valor 
correspondente a 11% (o nze p01 cento) somente ocorrerá quando 
tratar-se de execução de setviços através de cessilo de mão de cbra c, 
nao quando tratar-se de cmpreillda total", conforme decisões judiciais 
que entcmle favorecer seus argumentos c que faz juntada. 

AsscvcranJo que resta devidamente demonstrado pelas suas razOes 
a liqu1dcz c certa de seu direito, sustenta como necessâria a conccss~o 
d:s limmiU para evitar lcdo irrcp3rivcl ou de dificil rcpan1ç.\o à 
manutenção de SUá.) ativrdades e ao cumprimento de suílS obrigações 
contratuais, fit~ecirus, Libutários c sociais, possibilitando aos 
mesmos o direilo de ação ind..:nizatória em seu desf;,.vor, r:rzão porque 
propugn> pela concessao liminar da segurallça para "~crermi nar às 
autoridades 1mpetradas, por si ou por seus prepostos, que rcaliz.tm, 
imediatamente, os procedimentos necessários à devolução do 
irnportància ilegalmente retida". 

ConclUI por requerer a concess3o da segurança, confirmado-se a 
hminttr conC(dida, esclarecendo, por fim, que esta não tem catétcr 
satisrati\'O. porquanto acaso n;lo cOftfimlada, o Estado poderá 
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ressarcir-se dos valores quando do repasse dos futuros crédi tos â 
impetrada por força da continuidade dos serviÇOS do próprio Contr.sto 
035193-DER/AP. 

Ao final. propugna pela notiticaç !'lo da Autorido.dc apontada co3tora 
para prestar as inform:~.çôes e o. intinHlÇào do representante do 
Ministério Público. 

Instrui os autos com documentos de Os. 16lW!lK flS. 

Este o 1clatório. 

Constata-se da leitura da pctiçao inicial, embora assim não o deseje 
a Impetrante, que do pagamento da fatura decorrente de contrato que 
mantém com o Estado do AmnpA, não obstante houvesse ocorrido o 
empenho do valor integral da fatura - fl. I 00 - o Estado Contratante 
reteve a importância correspondente :1 11'/o (onze por cento) do 
respectivo valor, O. IOI,eaindaque 

"0 proudimento adotadu pela Se,·rtluria de Traruport~s, 
corroboratlo pelo ato dll Secretaria dt Fazenda está a 
proporcionar verdadeira anttcipaçbo da ContribuiçtJo 
Prn·itünddria. A nora sistemática imposta pilo art. 13 da Lti 
9. 7 I 1196 i Jlagranlt~nlt inCOIISiitucional, J'tZ qut institui nOJ'a 
contribuiçao social, u qual somtntt podtrd str criada por lti 
complemtnlar." " ... "como podtnros Vl!rificar, a anttdpaçdo da 
contribulçdo prtvidenciária coru1itui vudadtiro confuco ou 
tmprlstimo compulr6rio, comldetando, ainda, o fato de qut o 
valor retido na no/a frscal ou fatura de prcstaçdo de serviços será 
sempre superior - e realmeltle o ~. cotrfornre já demonstramos 
anteriormente, ~ ao valor efetivamente dt:Vido a titulo de 
conlribuiçtJo previdenciária incideme sobre a foiJw de st~lários, 
vez: que nela -nota fucal, fatura t /ou rtcibo - estartlo presetJtts 
outros valores, que n4o o d2 mdo dt. obra, mas tamhlm os custos 
da utiliz:ardo dt equipamentos, nraleriais utiliZAdos t., ainda, o 
lucro do tmprttndtdor(sir,fl- 10111). 

Pata o exame desta Seguranya, toma-se obrigatória a incursão sobre 
a legalidade ou nilo da norma inserida no ar1. 31 da Lei fcdcr::ll n. 
9.711/98 c Resoluções 195,20) e 209. expedidas pelo rNSS. afirmadas 
como equivocadas - sic, fl. 13, posto que a retenção da parcela se fez 
à favor do Inst ituto Nacional de Seguridade Social, o que reclama a 
obrígntória intcrvcnçao na lide do referido Instituto N:1cional de 
Seguridade Social, pois como expressamente afirma: 

"Certo i que o ato coator dtcorrt tlt equil•ocada interpraartJo 
das alteraç4es lnrroduz/daspela Ltl9.71/, decrero 1.046199, bem 
como da Ordtm dt Strviço 209/1000." 

Aliás, é ll própria Impetrante quem traz aos autos sentença proferida 
por douta Magistrada Federal, n. I 06 e ss.. o que comprova 
materialmente a ausência de competência da Justiça Estadual, o que 
determina seja deslocada, obrigatória c necessariamente, à uma das 
Varas da Seção Judiciária Federal do Estado do Amapá, pouco 
importando que a retenção tenha sido fcit• pelo Exmu. Secretário de 
Estado da f-azenda do Estado do Amapá. 

O fundamental é que a retenção se Fez em nome c 3 ordem do rNSS 
c a sua dcsconstituição somente poder:\ ser rcaliL:~da pela Justiça 
Federal c com a obrigatória inclusao na lide do referido Insti tuto, nos 
precisos termo do art. l 09, inciso I, da Consti tuiçao Federal 

Com efeito, manifesta é a incompetência da Justiça Estadual do 
Estado do Amapâ. 

Com esses fundamentos. reconhecendo a incompctc!ncia ern r:JZJo 
da matéria e da pessoa, declaro-me incompetente paro conhecer. 
processar c julgar esta Segurança c, por conseqüência, detem1ino a 
remessa destes autos à Eg. Just iça Federal do Esrodo do Amapá, 
através da D. Corregedoria Ger:1l de Justiça, para os f111s de direito. 

Dê-se baixa. 

Publique-se c Intimem-se. 

Macapó, 1\P, 1' de março de 2002 

(a) Destmbargador Jlonildo Amaral dr ~frito Castro 
Rdalor"' 

,VA VIF.IRA 

Sll.ÇÃO ÍIN!CA 

EXCEÇÃO DE SIISPEIÇÀO N' 101 /D I 
Excipiente: JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Advogado: JOSÉ MARIA DE SOUZA BARBOSA 
Excepto: Dtsrmbargador CARMO ANTÔNIO 
Relator: Desembargador M,\R!O GURTYEV 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES 
CAPIBERIBE, Governador dcs1e Estado, através de seu procuradore 
em pctiçao confeccionada em quarenta c uma laudas, argOiu, por via 
de exccç3o, a suspeição do OC!emba r~ador CARMO ANTÔNIO 
DE SOUZA, para funcionar no j ulgan1ento da Apelação Clvel n' 
923/0 I, fundando o incidente na alegação de inimizade capital. 

Todavia, a argUiçao da cxceç3o ocorreu em 
29/081200 l. Portanto, cuida-se de peça flagrantemente inrempestiva, 
haja vislll que, ao ser ajuizada, o julgamento da apelaçao do qual o 
excipiente pretendia afastar o excepto, conforme ccrtidao acostada às 
fls. )90, jl havia ocorrido desde 08/0512001, sendo certo que o 
tr:lnsito em julgado se aperfeiçoara em 03/0912001. 

É que, por força do que estarui o art. 379, do 
Regimento Interno desta Cone, que adoplll para o procedimento dus 
excc<;ôes em segundo grau o comando do art. 305, do Código de 
Processo Civil, cuidando-se de exceção de suspeição nrgoida contra 
membro do tribunal que nao sej a relator ou revisor o desde que 
fundada em fato preexistente. a pet:çao iniciaJ do incidente deve ser 
prOIOColada, por óbvias razões, att o inicio do j ulgamento. Dcslllltc, 
no caso concreto - como jâ ocorreu em vários oulros - . quando o 
excipiente protocolou a peça inaugural deste incidente, de há muito 
havia prceluldo seu direito de exercer essa faculdade. 

Aliás, confortam o entendimento supra e a regra 
oegimental suso invocada. os seguintes precedentes da jurisprudência 
GaUcha e do Excelso Superior Tribunal de Jw tiça: 

"O prazo do art. 305 do CPC é preclusivo, do 
sorte que, transcorrido sem argOI~o. a 
correspondente exceção não pode mais ser 
validamente oposta, presumindo-se aceito o juiz." -

A<SV 



Macapá, 05.03.2002 

(RJTJERGS 1471298) 

"PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇ0ES - ... 
omlssls ..• 1) As exceções de impedimento e 
suspeição de Desembargador devem ser 
apresentadas antes do julgamento pelo colegiado -
2) ... omlssis ... . " - (STJ- Terceira Turma - RMS 
n'2.02218/RJ- Rei. Ministro Cláudio Santos- Julg. de 
21109/93-RSTJ 541411) 

Por outro lado, em sendo o eminente 
Desembargador excepto, à época do julgamento- como ainda o é- , o 
Presidente deste Tribunal, a vi do § ~·. do art. 3', também do 
Regimento Interno, em hipótese alguma integraria a composição do 
julgamento ocorrido, repiso, em 08/0512001. 

Assim, por essas duas impropriedades, impOc· 
se a rejeição liminar do incidente em tela, com suporte no § t•, do art. 
382, do Regimento Interno. 

No entanto, se assim nao fosse, melhor sorte 
nfto lhe seria reservada, haja vista que também padece do grave 
defeito de ser manifestamente improcedente, vicio que salta aos olhos 
do próprio conteúdo da petição inicial, como se verâ. 

Veja-s.e que o extenso petitório inicial nfto 
consta alusfto a qualquer fato que possa ao menos sugerir a falta de 
isenção do ilustre Desembargador qualificado como c;(ccpto, para 
participar do julgamento do referido mandado de segurança, ate 
porque, o principal argumento do incidente reside na integração dos 
Deiembargadores desta Corte 8ll Colegiado Misto, formado para 
ultimar o processo de "impeadtment", movido pela Assembléia 

Legislativa Estadual, em cujo procedimento especial a única 
intervenção do aqui excepto foi quando proferiu voto no sentido de 
anular o processo, a partir da fase inicial, reconhecendo a 
configuração de cerceamento da defesa do ora excipiente, ponto de 
vista que por sinal prevaleceu. 

Fora isso, o nome do ilustre Desembargador 
Carmo Antônio de Souza somente surgiu no alongado petitório 
produzido· em strie, quando S<:u subscritor noticia, como outro 
fundamento do incidente, a circunst!iteia do excepto haver-se referido 
ao excipiente em uma entrevista como "Governador afastado". E essa 
qual ificaçfto atribulda ao excipientll pelo ilustre Desembargador 
excepto, à todo cvid!ncia, n«o caracteriza alegada inimizade capital, 
que se configura, como sabidan'fcnte, pelo sentimento que gera ódio 
incontrolãvcl c att mortal. Na verdade, tal rcfer!ncia representava -
nada mais, nada menos - o tratamento ofic ial ao qual fazia jus, na 
ocasiao, o excipiente, porquanto, realmente, se encontrava 
juridican1ente afastado do cargo de Governador, conforme sustentei 
ao prestar informações na Exceç!o de Suspeiçfto n' 026/2001, argüida 
contra minha pessoa, cujo teor julgo oportuno trazer à colação, in 
vtrbis: 

"Outro argumento utilizado pelos 
excipientes para embasamento da presente 
Exceção de Suspeição res ide no fato deste 
magistrado, ao formalizar representação 
objetivando a deflagração de procedimento 
para solicitação de Intervenção federal no 
Estado, haver tratado o primeiro excipiente 
como 'Governador afastado'. No entanto, 
mais uma vez lhes falece raz~o. 

Realmente, elencando desacertos do 
primeiro excipientes de toda a sorte, 
embasei-me apenas nas desobediências a 
ordens e decisOes judiciais para representar 
pedindo a abertura do mencionado 
procedimento. É certo tambóm que lhe 
dispensei o tratamento de 'Governador 
afastado'. No entanto, o fiz porque, como é 
de conhecimento público, a Assembléia 
Legislativa 'do Es tado, no bojo do 
procedimento defl agrado, a pedido do 
Deputado Sérgio Barcellos, para apurar 
crime de responsabilidade Imputado a !;ua 
Excelência, tinha recebido a denúncia e, no 
mes mo ato, também o havia afastado do 
cargo de Go~ernador. E, embora S ua 
Excolêncla não tenha acatado a decisão 
assembleiana, também não a havia 
impugnado judicialmente, eis que preferiu 
Ignorá-la, adotando a postura de verdadeira 
desobediência civil. 

Pois bem, a despeito de sua 
discordância, não se podia ignorar que o 
afastamento fora decretado pela Assombléia 
Legislativa e que aquele ato administrativo 
s e encontrava em pleno vigor, haja vis ta 
que não fora revogado pela própria 
Assembléia e que o primeiro excipiente nao 
havia se Insurgido contra o mesmo, 41ela via 
própria, para discutir s ua legalidade. Na 
verdade, não havia tomado qualquer outra 
aUtude, senão a de Ignorá-la, repito. 

Porém, não se pode esquecer q ue 
os atos administrativos gozam da 
pres unção de legitimidade, de sorte que, 
mesmo quando praticados de forma 
viciada, slio exeqUivels e devem ser 
respeitados, até que sejam revogados ou 
que o Judlclárlo s uspenda s ua eficácia. Por 
Isso, apesar da deliberação assemblelana 
não estar sendo cumprida pelo primeiro 

excipiente, tratava-se de ato administrativo 
em plena vigência, razJio pela qual, em que 
pose a estranha resistência já comentáda, 
naquele momento a situação jurídica do 
prlmelro excipiente era mesmo de 
'Governador afastado'. Dal· porque, ao 
asslln' referir-me A s ua pessoa, nlo o fiz por 
'Uesrespeito ou por Inimizade, como se 
pro(qnde na exceção, mas porque, 
aceitando ou nlo Sua Excelência, essa ·era 
s'ua verdadeira situação jurldlca, que 
somente se modificou com a decisão do 
Colegiado Especial, que anulou o processo 
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de "impeechmenr. 
I r,c; J , 1.-

l) Como se ve, o próprio con!llxto da petiçao de 
exceçfto de sus~i~. deix~ clara sua manifesta improced~ncia, posto 
que fundada em inimizade capital, nfto elenca nenhuma atitude do 
ilustre excepto que possa ser traduzida em ódio por ele nutrido em 
relação ao excipicntc,.~u ... mesmo que cnractcrizc sua falta de isenção 
para julgar causas do interesse destll. 

N 

•. E:f• positis.' convcpcido. de que a exceção em 
tela, altm de conter .9s dçfeitos de forma supra comentados, que 
rnv~abli12AI11 sua adm1ssao, também é manifestamente improcedente, 
com fundamento no art. 382, § 1', do Regimento Interno desta Corte, 
com a redaç«o que llie foi dada pela Resolução n' Ot612001ffJAP, a 
rejeito liminarmente e determino o arquivamento do incidente. 

Intimem-se. 

Macapé/AP, 28 de feverei ro de 2002. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator'' 

Macafi~J~'de 2002 
CLAMY 11 • B \NDE BARBOSA 
Diretora d " faria Secção Única 

SECÇÃO ÚNICA 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N" 102101 
Excipiente: JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Advogado: JOSÉ MARIA DE SOUZA BARBOSA 
Excepto: Desembargador CARMO ANTÔNIO 
Relator: Desembargador MÁRIO GURTYEV 

"Vistos, d e:. 

JO!<O ALBERTO RODRIGUES 
CAPIBERIBE, Governador deste Estado, através de seu procurador c 
em petiçfto confeccionada em quarenta e uma laudas, argUiu, por via 
de exceçllo, a suspeiçno do Dcscmbarjador CARMO ANTÔNIO 
DE SOUZA, para funcionar no julgllfl}ento da Apelação Clvel n• 
962/01, fundando o incidente na alegaç«o de inimizade capital. 

Todavia, a argniçao da exceção ocorreu em 
29/0812001. Portanto. cuida-se de peça flagrantemente intempestiva, 
haja vista que, ao ser ajuizad:r, o julgamento da apelação do qual o 
excipiente pretendia afastar o' exCepto, conforme certidão acostada às 
fls. 6l,jâ havia ocorrido ,!fesde 19/0612001, sendo certo que o trânsito 
em julgado se aperfeiçoara' em' 03/09/2001. · 

É que; por força do que cstatui o art. 379, do 
Regimento Interno desta Corte, que adapta para o pJOCedimento das 
excc~Ocs em segundo grau o comando do art. 305, do Código de 
Processo Civil, cuidando-se de exceção de suspeição argaida contra 
membro do tribJnat"qú'e criao seja ,rel~tor ou revisor e desde que 
fundada em fâ(d preexist~rlte~ 'a P.etiçi!o 'inicial do incidente deve ser 
protocolada, poi-1 6b~ià$ razoes: ai~ b' inrl: io do julgamento. Destarte, 
no caso côncreto .... êOffio já ocorreu em vários outros - . qu:1r1do o 
excipiente protocolou a peça' inaugural"deste incidente. de há muito 
havia preclufdo s~u direito de exercer es_sa faculdade. 

Aliâs, confortam o ~ntendimcnto supra e a regra 
regimental suso invocada, os seguintes precedentes da jurisprudência 
Gaúcha e do Excelso Superior Tribunal de Justiça: 

:.' ., : . 
"O prazo do art. 305 do CPC é preclusivo, 

de sorte ·que, r transcofrldo sem argotção, a 
correspondente exceçlo 1 não pode mais s er 
validamente 'oposta, presumindo-se aceito o juiz." -
(RJTJERGS 147/298) 

"PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇOES - ... 
ómlssls ... ) ) As exceçOes de lmpedlmenlo e 
suspéi~b de Desembargador devem ser 

··apresentadas antes do julgamento pelo 
colegiado-:: 2) ... omlss/s ... . " - (STJ- Terceira 
Turma' , RMS n'2.021(81RJ- Rei. Ministro Cláud1o 
Santós .:.Julg. de 211~9/93-RSTJ 541411) 

Por outro lado, em sendo o eminente 
Desembargador exeepto, à ~poca do julgamento- coino ainda o~-, o 
Presidente deste Tribunal, tx v/ do § 3', do art. 3', também do 
Regimento Interno, em hipÓtese alguma integraria a composição do 
julgamento ocorrido, repiso, em 19/0612001. 

Assim, por essas duas impropriedades, impõe· 
se a rejeiçfto liminar do incidente em tela, com suporte no § 1', do art. 
382, do Regiménto Inferno. 

N; entanto, se assim nfto fosse, melhor sorte 
ntto lhe seria reservada. haja vista ciue também padece do grave 
defeito de ser manifestamente improcedente, vicio que salta aos olhos 
do próprio conteúdÕ da petiçlo inicial, como se ver4, 

Veja-se que o extenso petitOrio inicial nfto 
consta alusão a qualquer fato que possa ao menos sugerir a falta de 
isenção do ilustre Qesembargador qualificado como excepto, pnra 
participar do julgam\ nto. do referido mandado de segurança, att 
porque, o principal argumento do incidente reside na integra,ao dos 
Ocscmbargadores'-desta Corte ao Colegiado Misto, fom1ado para 
ultimar o processo dc~."imptachment", movido pela Assembléia 
Legislativa Estadual, em cujo procedimento especial a única 
intervençllo do aqui excepto foi quando proferiu voto no sentido de 
anular o processo, a partir 'da fase inicial, reconhecendo a 
configuraçiD de cerceamento da defesa do ora excipiente, ponto de 
vista que por sinal prevOic;eu. 

Fora isso, o nome· do ilustre Desembargador 
Carmo AntOnio· de Souza somente suigiu no alongado petitório 
produzido em strie, quanao seu 'subscritor noticia, como outro 
fundamer.to do incidentc,a'circunstància do excepto haver-se referido 
ao excipiente em uma entrevista ccimo ''Governador afastado". E essa 
qualificaçao atribúlda ·ao · excipiente pelo ilustre Des.mbargador 
excepto, á todo evidencia,• não caracteriza alegada 1nim1zade capital, 
que se configura, como sabidamente, pelo sentimento que gera ódio 
incontrolavcl e &t~ mortal. Na verdade, tal referência representava -
nada mais, nada menos - o tratamento r oficial ao qual fazia juS, na 
ocasia:o, o excipiente, porquanto, realr.1ente, se encontrava 
j uridicamente afastado do· cargo de Governador, conforme sustentei 
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ao prestar informações na Exceção de Suspeição n' 026/2001, argüida 
contra minha pessoa, cujo teor julgo oportuno trazer à colação, in 
Vtrbi.s: 

"Outro argumento utilizado pelos 
excipientes para embasamento da presente 
Exceção de Suspeição reside no fato des te 
magistrado, ao formalizar representação 
objetiva~t!o a deflagração de procedimento para 
solicitação de intervenção fede ral no Estado, haver 
tratadp o primeiro excipiente como 'Governador 
afasta~o'. No entanto, mais uma vez lhes falece 
razJio. 

Realmente, elencando desacertos do 
prftnelro excipientes de toda a sorte, embasei-ma 
apenas nás desobediências a ordens o declsOes 
judiciais para representar pedindo a abertura do 
mencionado procedimento. Ê certo também que lhe 
dispensei o tratamento de 'Governador afastado'. 
No entanto, o fiz porque, como 6 de conhecimento 
público, .a Assembléia Legislativa do Estado, no 
bojo do procedimento deflagrado, a pedido do 
Deputaífo Sérgl9 Barcellos , para apurar crime de 
responsabilidade Imputado a Sua Excelência, tinha 
recebido, a denúncia e, no mesmo ato, também o 
havia afastado do cargo de Govemador. E, embora 
Sua Excelência não tenha acatado a decisão 
assemblelana, também não a havia Impugnado 
judicialmente, eis que preferiu Ignorá-la, adotando 
a postura de verdadeira desobediência civil. 

Pois bem, a despeito do sua discordância, 
não se podia ignorar que o afastamento fora 
decretado pela Assembléia Legislativa e que aquele 
ato administrativo se encontrava em pleno vigor, 
haja vista que não fora revogado pela própria 
Assembléia.& que o primeiro excipiente não havia 
se insurgido contra o mesmo, pela via própria, para 
discutir sua legalidade. Na verdade, não havia 
tomadÕ qualquer outra atitude, senão a de ignorá· 
la, repi,to. · 

' Porém, não se pode esquecer que os atos 
administrativos gozam da presunção elo 
legitimldade, de sorte que, mesmo quando 
praticados ' de forma viciada, slio exeqOivois e 
devem ser respeitados , até que sejam revogados 
ou qúé o Ju~iciário s uspenda sua eficácia. Por 
Isso, apesar da deliberação assembleiana não estar 
s endo cumprida pelo primeiro excipiente, tratava-

s e de ato administrativo em plena vigência, razão 
pela qual, em que pese a estranha resistência já 
comentada, naquele momento a situação jurldlca 
do primeiro excipiente era mesmo de 'Governador 
afastado' . Dal porque, ao assim referir-me à s ua 
pessoa, não o fiz por desrespeito ou por Inimizade, 
como se pretende na exceção, mas porque, 
aceita~do ou não Sua Excolêncla, essa era sua 
verdadeira situação jurldlca, que s omente s e 
modificou com a decisão do Colegiado Especial, 
que anulou o processo de •;mpeachmenr. 

Como se vê, o própFio contexto da pctiçfto de 
exccç!o de suspeiçlo deixa clnra sua manifesta improcedência, posto 
que fundada em inimizade capital, nilo clcnca nenhuma atitude do 
ilustre excepto que possa ser traduzida em ódio por ele nutrido em 
relação ao excipiente, ou mesmo que caracterize sua faJta de isenção 
para julgar causas do interesse deste. 

Ex poslris. convencido de que a exceção em 
tela, al~m de conter os defeitos de fomlil supra comentados, quo 
inviabilizam sua admissão, também t manifestamente improcedente, 
com fundamento no art. 382, § 1' , do Regimento Interno desta Corte, 
com a redaçilo que lhe foi dada pela Resoluçfto n' 016/2001ffJAP, a 
rejeito liminannente e determino o arquivamento do incidente. 

Intimem-se. 

Macapã/AP, 28 de fevereiro de 2002. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator" 

Macap~~l úe rl de ?002. 

CLAMY , O D~ARBOSA 
Diretora a Se retarra da Secção Única 

SECÇÃO ÚNICA 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N" 103/01 
Excipiente: JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Advogado: JOSÉ MARIA DE SOUZA BARBOSA 
Excepto: De.~cmbargador CARMO A. 'iTÓNIO 
Relator: Des:mbargador MÁRIO GURTYEV 

"Vistos, etc. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE. 
Governador deste Estado, atrav~s de seu procurador e em petição 
confeccionada em quarenta c uma laudas, argUiu, por via de exceção, 
a suspeiçllo do Desembareador CARMO ANTÔNIO DE SOUZA, 
para funcionar no julgamento da Apelação Clvcl n• 961/0 I, 
fundando o incidente na alegaçao de inimiz.ade capital. 

Todavia, a argOiçfto da · exceçfto ocorreu em 
03/0912001. Ponanto, cuidt·SC de peça flagrantemente intempestiva, 
haja vista que, ao ser ajuizada, o julgamento da apelação do qual o 
excipiente pretendia afastar o excepto, conforme certidfto acostada às 
fls. 60, jã havia ocorrido desde 19/0612001, sendo certo que o tr.lnsito 
em julgado se aperfeiçoara em 12/09/2001. 

E que, por força do que estatui o art. 379, do 
Regimento Interno desta Corte, que adapta para o procedimento das 
exceções em segundo grau' o comando do art 305, do Código de 
Processo Civil, cuidando-se de exceçao llc suspeiç!o argüida cootra 
membro do tribunal que nllo seja relator ou revisor e desde que 
fundada em fato precxistenu:; a petiçlo inicial do incidente deve ser 
protocolada, por óbvias razl!cs, at~ o inicio do j ulgamento. Destzrte, 
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no caso concreto - como j6 ocorreu em vârios outros - , quando o 
excipiente protocolou a pc:çn inaugural deste incidente, de há muito 
havia prcclufdo seu direito de exercer essa faculdade. 

Aliâs. confortam o entendimento supra e a regra 
regimental suso invocada, os seguintes precedentes da jurisprudência 
Gaúcha e do Excelso Superior Tribunal de Justiça: 

"0 prazo do art. 305 do CPC é preclusivo, 
de sorte que, transcorrido sem argOição, a 
corrospondonto oxcoçao não podo mais ser 
validamente oposta, presumindo-se aceito o juiz."
(HJ/JE'IIGS 147/298) 

"PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇÕES -
omissis ... 1) As exceções de impedimenlo e 
s uspeição de Desembargador devem ser 
apresentadas antes do julgamento pelo 
colegiado - 2) ... omissls .... "- (STJ - Terceira 
Turma - RMS ~r '1.02218/IU- Rei. Ministro Cláudio 
Samos - Julg. de 11109/93- RSTJ 54141/) 

Por outro lado, em sendo o eminente 
Desembargador excepto, :1 época do julgamento- como ainda o é-, o 
Presidente deste Tribunal. ex vi do § 3', do art. 3', também do 
Regimento lntemo. em hipótese alguma integraria a composição do 
julgamento ocorrido, repiso, em t9/0612001. 

Assim, por essas duas impropriedades, impõe
se a reJeiç!lo liminar do incidente em tela. com suporte no§ 1°, do art. 
382. do Regimento Interno. 

No ent3nto, se assim nao fosse, melhor sorte 
não lhe seria reservada, haja vista que também padece do grave 
defeito de ser manifestamente improcedente. vicio que salta aos olhos 
do prOprio conteúdo da petiçao inicial, como se verá. 

Veja·se que o extenso pctitório inicial nOo 
consta alusão a qualquer fato que possa ao menos sugerir a falta de 
iscnçao do ilusuc Desemhargador qualificado como excepto, para 
participru; do julgamento do referido m3Jldado de segurança, até 
porque, o principal argumento do incidente reside na integração dos 
Desembargadores desta Corte oo Colegiado Misto, foml8do para 

ultimar o processo de "ímpcachmenl ", movido pela Assembléia 
Legislativa Estadual, em cujo procedlmento especial a única 
inttrvcnçi!o do aqui excepto foi quando proferiu voto no sentido de 
anular o processo, a partir da fase inicial, reconhecendo a 
configuraçao de cerceamento da defesa do ora excipiente. ponto de 
vista que por sinal prevaleceu. 

Fora isso, o nome do ilustre Desembargador 
Carmo Antônio de Souza somente surgiu no alcngado petitório 
produzido em sbie, quando seu subscritor notir ia. como outto 
fundamento do incidente, a circunstância do excepto baver-se referido 
ao excipiente em wna entrevista como "Governador afastado". E essa 
qualificaçi!o atribulda ao excipiente pelo ilustre Desembargador 
excepto. à todo evidência, n~o caracteriza alegada inimizade capital, 
que se: configura. como snbidamente, pelo sentimcnlo que gera ódio 
incontroiAvcl e até mortal. Na verdade, tal refertncia representava -
nada Rlais, n3da menos - o tratamento oficial ao qual fazia jus, na 
ocasião, o excipiente, porquanto. realmente, se encontrava 
juridicamente afastado do cargo de Governador, conforme sustentei 
ao prestar informações na Exceçao de Suspeiçi!o n• 026nOOI, argUida 
conlla minha pesson. cujo teor j ulgo oportuno trazer à colação, In 
ver bis: 

"Outro argumento utilizado pelos 
exciplentos para embasamento da presente 
Exceção de Suspeição reside no fato deste 
magistrado, ao formalizar representação 
objetivando a deflagração de proeedimento para 
solicitação do intervençao federal no Estado, haver 
tratado o primeiro excipiente como 'Governador 
afastado'. No entanto, mais uma vez lhes falece 
razão. 

Realmente, elencando desacertos do 
primeiro excipientes de toda a sorte, embasei-mo 
apenas nas desobediências a ordens e decisOes 
judiciais para representar pedindo a abertura do 
mencionado procedimento. É certo também que lhe 
d ispensei o tratamento de 'Governador afastado'. 
No entanto, o fiz porque, comó ~ do conhecimento 
público, a Assembléia Legislativa do Estado, no 
bojo do procedimento deflagrado, a pedido do 
Deputado Sérgio Barcellos, para apurar crime de 
responsabilidade Imputado a Sua Excelência, tinha 
re_cebldo a denúncia e, 110 !Jle~!"!l9 ;!tO, _tamlx\m o 
havia afastado do cargo de Governador. E, embora 
Sua Excelência nao tenha acatado a decido 
assemblelana, também nao a havia Impugnado 
judicialmente, eis que preferiu Ignorá-la, adotando 
a postura do verdadeira desobediência civil. 

Pois bem, a despeito de sua discordancla, 
nao se podia Ignorar que o ó!!fastamento fora 
decretado pela Assembléia Legislativa e quo aquele 
ato administrativo se encontrava em pleno vigor, 
haja vista que nao fora n~vogado pela própria 
Assembléia e q ue o primeiro excipiente não havia 
se Insurgido contra o mesmo, pela via própria, para 
discutir sua legalidade. Na verdade, nao havia 
tomado qualquer outra atitude, aenao a de ignorá
la, n~plto. 

Porim, não se pode esquecer que os atos 
administrativos goum da presunçilo do 
legitimidade, de sorte que, mesmo quando 
praticados do forma viciada, Uo exeqüinis e 
devem aor respeitados, até que sejam revogados 
ou que o Judlcl~rlo suspenda sua efi~cla. Por 
Isso, apesar da dellbtraçao auemblelana não estar 
sendo cumprida pelo primeiro excipiente, tratava
se de ato admlnlstraUvo em plena vigência, razão 
pela qual, em que pese a estranha resistência ja 
comenfada, naquele momento a situação juridica 
do primeiro exclplento era mesmo dt 'Governador 
afastado'. Oal porque, ao assim referir-mo i sua 
pessoa, não o fiz por desrespei!;) ou por Inimizade, 
como se · pretende na exceçlo, mas porque, 
aceitando ou nao Sua Excelência, essa era sua 
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verdadeira s ltuaçao jurldlca, que somente se 
modificou com a declslo ·do Colegiado Especial, 
que anulou o processo de •;mpeachment•. 

Como se v!, o próprio contexto da petiçllo de 
exceção de suspeição deixa clara sua manifeslll improcedência, posto 
que fundada em inimizade capita1, nlo elenca nenhuma atitude do 
ilustre excepto que possa ser traduzida em ódio por ele nutrido em 
iCiaçâo ao excipiente, ou mesmo que caracterize sua falta de iscnç~o 
para julgar causas do interesse deste. 

Ex positi.s, convencido de que a exceçÃo em 
tda. além de conter os defeitos de fom1a supra comentados, que 
inviabilizam sua admiss4o, também t manifestamente improcedente, 
com fundamento no art. 382. § I', do Regimento Interno desia Corte, 
com a rcdaç~o que lhe foi dada pela Resolução n• OI6nOOIITJAP, a 
rejeito liminarmente c determino o arquivamento do incidente. 

Macapà/AP, 28 de fevereiro de 20()2: ·· 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator" 

Mac~~~· ~~w ~e 2lJ02. 

CLÁ~~ ~ . -~~RA BARBO~A 
Diretora da S refaria da Secção Unica 

SECÇÃO úNICA 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N" 104101 
Excipiente: JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Advogado: JOSÉ MAIUA DE SOUZA BARBOSA 
Excepto: Desembargador CARMO ANTÔNIO 
Relator: Duembargadur MÁRIO GURTYEV 

11Yistos, (te. 

JOÃO ALHERTO RODRIGUES 
CAPIBERIBE, Governador deste Estado, através de seu procurador c 
em petição confeccionada em quarenta e uma laudas, argUiu, por via 
de exceção, a s~spcição do Desembargador CARMO ANTÕNJO 
DE SOUZA, para funcionar no julgamento do Agravo de 
Instrumento n• 76t/OJ, fundando o incidente na alegação de 
inimizade capital. 

Entretanto, em sendo o eminente 
Desembargador excepto, à época do julgamento- como ainda o t - .o 
Presidente deste Tribunal, ex vi do § 3', do art. 3', também do 
Regimento Interno, em hipótese alguma integraria a composição do 
julgamento ocorrido, repiso, em 08/0snoot. 

Ass im, por essa impropriedade a rejeiça:o 
liminar do incidente em tela, com suporte no § 1•, do art. 382, do 
Regimento Interno, jâ se impunha. 

No entanto, se assim não fosse, melhor sor1e 
nao lhe seria reservada, haja vista que também padece do grave 
defeito de ser manifestamente improcedente, vicio que salta ans olhos 
do próprio conteúdo da petiç3o inicial, como se verá. 

Veja-se que o extenso petitório inicial não 
consta nlusao a qualquer fato que possa ao menos sugerir a falta de 
iscnçi!o do ilustre Desembargador qualificado como excepto, para 
participar do julgamento do referido mandado de segurança, at~ 
porque, o principal argumento do incidente reside na integração dos 
Desembargadores desta Corte ao Colegiado Misto, formado para 
ultimar o processo de "impeachment", movido pela Assembléia 
Legislativa Estadual, em cujo prOt~dimcnto ~-pccial a única 
intervenção do aqui excepto foi qu3Jldo profer!u voto no sentido de 
anular o process~. a partir da fase inicial. reconhecendo a 
configuraç~o de cerceamento d• defesa do ora excipiente, ponto de 
vista que por sinal prevaleceu. 

Fora isso, o nome do iluslle Desembargador 
Carmo AntOnio de Souza somente surgiu no lll~ngado petitório 
produzido em strie, quando seu subscritor noticia, corno outro 
fundamento do incidente, a ci rcunst.1ncia do excepto haver-se referido 
ao excipiente em uma cntrcvisi.A como "'Governador afastado". E essa 
qualifocaç4o atribuída oo excipiente pelo ilustre Desembargador 
excepto, l todo c\·idtncia, nfto caracteriza aleg.ada inimizade capital, 
que se configura, como sabidamente, pelo sentimento que gera ódio 
incontrolável e até mortal. Na ycrdade, tal rcfer~ncia representava -
nada mais, nada menos - o tratamcnlo oficial ao qual fazia jus. na 
ocasião, o excipiente, porquanto, realmente, se encontrava 
juridicamente afasllldo do cargo de Governador, conforme sustentei 
ao pn:star iuformaçõés na Exceçao de Suspeição n• 02612001, argUida 
contra minha pessoa. cujo teor julgo oportuno tra2er à colação, in 
vtrbi.J: 

"Outro atgumonto utilizado pelos 
excipientes para embasamento dá presente 
EXceção de suspelç~o ..-&ldà no fato deste 
magistrado, ao fonnallzar raprasentaçao 
objoUvando a doflagraçlio de procedimento 
para sollcitaçllo de Intervenção federal no 
'Estado, haver tratado o primeirp excipiente 
como 'Governador afastado'. No entanto, 
mais uma vez lhes falece razao. 

Realmente, elencando desacertos do 
primeiro excipientes de toda a sorte, 
embasei-me apenas nas desobediências a 
ordens e deolsOes judiciais para representar 
pedindo a abertura do mencionado 
procedimento. É Cforto também que lhe 
dispensei o tratarr:ento dt 'Governador 

afastado'. No entanto, o fiz porque, como 6 
dt conhecimento público, a Assembléia 
Legislativa do Estado, no bojo do 
procedimento deflagrado, a !*lido do 
Deputado Sérgio Barcelloi, para apurar 
crime de n~sponsabllldad• Imputado a Sua 
Excel6ncla, tinha recebido a denúncia e, no 
moemo ato, também o havia afastado do 
cargo dt Govomador. E, embora Sua 
Excelência não tenha acatado a decido 
assemblelana, também nao a havia 
Impugnado judicialmente, eis que preferiu 
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ignorá-la, adotando a postura de verdadeira 
desobediência civil. 

Pois bem, a despeito de sua 
discordância, nlo se podia Ignorar que o 
afastamento fo ra decretado pela Assembléia 
Legislativa e quo aquele ato administrativo 
se encontrava em pleno vigor, haja vista 
que nlo fora revogado pela própria 
Assembléia e que o primeiro excipiente nao 
havia se Insurgido contra o mesmo, pela via 
própria, para discutir sua l<lgalldado. Na 
verdade, não havia tomado qualquer outra 
atitude, senão a de ignorá-la, repito. 

Porém, não se pode esquecer que 
os atos administrativos gozam da 
presunçao de legitimidade, de sorte que, 
mesmo quando praticados de forma 
viciada, são exeqOiveis o devem ser 
respeitados, até quo sejam revogados ou 
que o Judiciário suspenda s ua eficácia. Por 
isso, apesar da deliberação assemblelana 
não estar sendo cumprida pelo primeiro 
excipiente, tratava-se de ato administrativo 
em plena vigência, razão pela qual, em quê 
pese a estranha resistência já comentada, 
naquele momento a situaçao jurídica do 
primeiro excipiente era mesmo de 
'Governador afastado'. Dai porque, ao 
assim referir-me à sua pessoa, nao o fiz por 
desrespeito ou por Inimizade, como se 
pretende na exceçlo, mas porque, 
aceitando ou nao Sua Excelência, essa era 
sua verdadeira situaçao jurídica, que 
s omentê se mod ific ou com a decisão do 
Colegiado Especial, que anulou o processo 
de ·;mpeachmont". 

Como se v!, o próprio contexto da petição de 
exceção de suspeição deixa clara sua manifesta improccdeneia, posto 
que fundada em inimizade capital, não elenca ncnhunl3 atitude do 
ilustre excepto que possa ser traduzida em ódio por ele nullido em 
rclaçllo ao excipiente, ou mesmo que caracterize sua falta de isenção 
para julgar causas do interesse deste. 

Ex positis, convencido de que a exceção em 
tela, altm de conter os defeitos de fomta supra comentados, que 
inviabilizam suo ndmiss!o. tambtrn é mBnifcstamente improcedente, 
com fundamento no art. 382, § I'. do Regimento Interno desta Corte, 
com a redação que lhe foi dada peta Resolução n• 01612001/TJAP, a 
rejeito liminarmente e detennino o arquivamento do incidente. 

Macapâ/AP, 28 de fevereiro de 2002. 

Dm ntbargador MARIO GURTYEV 
Rela1or " 

M~f'A , I d. ~c :~02. 
CLA~J\711. . B NDE~~BO~A 

Diretora daS cre ar ia da Secçcio Unica 

SECÇÃO ÚNICA 

EXCEÇÃO D~ SUSPEIÇÃO N' 133/01 
Excipiente:JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAI'IBEIUilE 
Advogado:JOSÉ MARIA DE SOUZA BARBOSA 
Excepto: Desembargador CARMO ANTÔNIO 
Relator: Dmmbargador MÁRIO GURTYEV 

"Vistos, ttc. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES 
CAPIBERIBE, Governador deste Estado, através de seu procurador e 
em petição confeccionada em quarenta e uma laudas, àrgoiu, por via 
de exceção, a suspciçlo do Desembargador CARMO ANTÔNIO 
DE SOUZA. para funcionar no julgamento do Agravo de 
Instrumento n• 811/01. fund ando o incidente na alcga~!o de 
inimizade capital. 

Entretanto, em sendo o eminente 
Desembargador excepto, 4 ~poca do julgamento - como ainda o é - , o 
Presidente deste Tribunal, tJ< vi do § 3' , do art. 3' , tambtm do 
Regimento Interno, em hipótese alguma integraria a composição do 
julgamento ocorrido, repiso, em 08/0Snoo I. 

Assim, por essa impropriedade a rcjeiçao 
timinar do incidente em tela. com suporte no § 1', do art. 382, do 
Regimento Interno, já se impunha. 

No entAnto, se assim não fosse, melhor sorte 
ni!o lhe seria reservada, haja vis ta que também padece do grave 
defeito de ser manifestamente improcedente, vicio que salta aos olhos 
do próprio conteúdo da petição inicial. como se verfl. 

Vcja·sc que o extenso pctitório inicial nAo 
consta alusão a qualquer fato que possa ao menos sugerir a fallll de 
isençao do ilustre Ocsembasgador qualificado como excepto, para 
participar do julgamenlo do referido mandado de segurança. alt 
porque, o principal argumento do incidente reside na integraçao dos 
Desembargadores desta Cort< ao Colegiado Misto, fonnado para 
ultimas o processo de "lmJHach~nl ", movido pela i\ssembltia 
Legislativa Estadual. em cujo procedimento especial a únlea 
intervcnçao do aqui excepto foi quando proferiu voto no sentido de 
anular o processo, a partir da fase inic io!, reconheundo a 
conligurw;lo de cetceamenlo da defesa do ora excipiente, ponto de 
vista que por sinal prevaleceu. 

Fora isso, o nome do itustre Desembargador 
Carmo AntOnio de Souza somente surgiu no alongado petitório 
produzido em série, quando seu subscritor noticia, como outro 
fundamento do incidente, 1 circunstlneia do excepto haver-se referido 
ao excipiente em uma entrevista como "Governador afastado", E essa 
qualifocaçao atribulda ao excipiente pelo ilustre Desembargador 
excepto, ltodo evid!ncia, nlo easacteriza alegada inimizade capital, 
que se configura, como nbidamente, pelo sentimento que gera ódio 
incontrol6vel e att mortal. Na verdade, 1lll referência representava -
nada mais. nada menos - o lrltamento oficial ao qual fazia jus, na 

\ 
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ocasiilo, o excipiente. porquanco, realmente, se enconcrava 
juridicamente afastado do cargo de Governador, confonne susu:ntei 
ao presuu infonnações· na Exceç§o de Suspeiç§o n' 02612001, argUida 
concra minha pessoa, cujo teor julgo oportuno trazer à colaçlo, In 
vubiJ: · · 

"Outro argumento utilizado pelos 
excipientes para embasamento da presente 
Exceção de Suspeição reside no fato deste 
magistrado, ao fonnallzar representação 
objetivando a deRagra~o de procedimento para 
soliclta~o de lnterven~o federal no Estado, haver 
tratado o primeiro excipiente como 'Governador 
afastado'. No entanto, mais uma vez lhes falece 
raUO. 

Realmente, elencando desacertos do 
primeiro exclpienles de toda a sorte, embasei-me 
apenas nas desobediências a ordens e decisões 
judiciais para representar pedindo a abertura do 

mencionado procedimento. É certo também que lhe 
dispensei Ó tratamento de 'Governador afastado'. 
No entanto, o nz porque, como é de conhecimento 
público, a Assembléia L.eglslatlva do Estado, no 
bojo •do procedimento defiagrado, a pedido do 
Deputado Sérgio Barcellos, para apurar crime de 
responsabilidade Imputado a Sua Excelência, tinha 
recebido a denúncia e, no mesmo ato, também o 
havia afastado do cargo de Governador. E, embora 
Sua Excelência não tenha acatado a decisão 
assembleiana, também não a havia Impugnado 
judicialmente, eis que preferiu Ignorá-la, adotando 
a postura de verdadeira desobediência civil. 

Pois bem, a despeito de sua discordância, 
não so podia Ignorar que o afastamento fora 
decretado pela Assembléia L.eglslatlva e que aquele 
ato administrativo se encontrava em pleno vigor, 
haja vista que não fora revogado pela própria 
Assembléia e que o prlmolro excipiente não havia 
se Insurgido contra o mesmo, pela via própria, para 
discutir sua legalidade. Na verdade, não havia 
tomado qualquer outra atitude, senão a de Ignorá
la, repito. 

Porém, não se pode esquecer quo os atos 
administrativos gozam da presunção de 
legitimidade, de sorte que, mesmo quando 
praticados da fonna viciada, silo axoqOivols e 
devem ser respeitados, até que sejam revogados 
ou que o Judiciário suspenda ,ua eficácia. Por 
Isso, apesar da deliberação assemble~ana não estar 
sendo cumprida polo primeiro excipiente, tratava
se de ato administrativo em plena vigência, razão 
pela qual, em que pese a estranha resistência Já 
comentada, naquele momento a situação jurldlca 
do primeiro excipiente era mesmo de 'Governador 
afastado'. Oal porque, ao assim referir-me à s ua 
pessoa, não o fiz por desrespeito ou por Inimizade, 
como se pretende na exceç~o. mas porque, 
acoitando ou não Sua Excelência. essa era sua 
verdadeira situação jurídica, que somente se 
modiOcou com a declsao do Colegiado Especial, 
que anulou o processo de "impeechmenr. 

Como se ,e, o próprio conu:xto da petiç:lo de 
exceção de suspeição deixa clara sua manifesta improc.ed!nc~a, posto 
que fundada em inimizade capital, n3o elenca nenhuma allt~dc do 
ilustre excepco que possa ser craduzida em ód1o por ele nulr.'do em 
rclaçao ao excipiente, ou mesmo que caracterize sua falta de ISençao 
para julgar causas do interesse deste. 

Ex posltls, convencido de que a exceção em 
tela, além de conter os defeitos de form~ supra co~encados, que 
inviabilizam sua admiss:lo, tambtm t mamfestamente 1mprocedenu:, 
com fundamento no art. 382, § 1', do Regimenco Incemo desca Corte, 
com a rcdaçlo que lhe foi dada pela Resolução n' 0161200lffJAP. • 
rejeito liminarmente c detern1ino o arquivamento do incidente. 

Intimem-se. 

Macapâ/AP, 28 de fevereiro de 2002. 

Desemba11:ador MÁRIO GURTYEV 
Relator " 

~~ap!J/~, r dy~ef002. 
CI.AMY H. ~DE BARBOS.A 

Diretora da cr taria d Secção Unica 

SECÇÃO ÚNICA 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÀO N" 134/01 
Excipiente: JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Advogado: JOSi: MARIA DE SOUZA BARBOSA 
Excepco: Desembargador CARMO ANTONIO 
Rellllor: Desembargador MÁRIO GURTYEV 

"Vistos, ttt. 

JOÀO ALBERTO RODRIGUES 
CAPIBERIBE, Governador deste Estado, atravts de seu pr?"urador.e 
em peciçno confeccionada em quarenta e uma laudas, argll1u, por v1a 
de exceçio, a suspeiçlo do Due~bargador CARMO ANTÔNI~ 
DE SOVl.A. para funcionar no JUigamen~ ~a .Apelaç~ Clvel n 
870101, fundando o incidenle na alegaçilo de 1n1mozade eap1tal. 

Todavia, a arguiçlo da exceçlo. ocorreu .em 
2.5/0912001. Po(lanCO, cuida-se de peça flagrantemenu: mu:mpestiva, 
haja vista que, ao ser ajuizada, o julgamento da apelaçlo do qual o 
excipiente preu:ndia afasw o excepco, confonne certldlo acostada às 
fls. 156, jA havia ocorrido desde 07/0812001, sendo c:er1o que o 
cransico em julgado se aperfeiçoara em OS/! 112001. 

. . É que, por força do que eslallli o ~ 379, do 
Regimento Interno desta Corte, que adapta para o proccd1men.co das 
exceções em segundo grau o comando do art. 30S, do ~ód1go de 
Processo Civil, cuidancb-se de exceçlo de suspeíçlo arg111da concra 
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membro do tribunal que não seja relator ou revisor e desde que 
fundada em fato prcexistcncC, a petiçao inicial do incidente deve ser 
procoeolada, por óbvias razOes, att o inicio .~o julgamento. Destarte, 
no caso concreto - como jã OCOITeu em vârios outros -. quando o 
excipienu: procoeolou a peça inaugural deste incidente, de hã muico 
havia prccluldo seu direico de exercer essa faculdade. 

Aliás, confortam o entendimenco supra e a regra 
regi meneai suso invocada, os seguinces prccedenu:s da jurisprudencia 
Gaúcha e do Excelso Superior Tribunnl de Justiça: 

"O prazo do arl 305 do CPC ó preclusivo, 
de s orte que, transcorrido sem argOição, a 
correspondente exceção não pode mais ser 
validamente oposta, presumindo-se aceito o juiz." -
(RJTJERGS 1471298) 

"PROCESSUAL CIVIL. - EXCEÇÓES - ... 
omissis ... 1) As exceções de impedimento e 
suspeiçao de Desembargador devem ser 
apresentadas antes do julgamenlo pelo 
colegiado- 2) ... omlssls .... "- (STJ- Terceira 
Turlllll - RMS n"2.02218/RJ- Rei. Mlrrlsrro Cláudio 
Santos-Julg. de 21109193 - R.STJ 541411) 

Por oucro lado, em sendo o eminente 
Desembargador exccpco, A tpoca do julgamento- como ainda o t -.o 
Presidente desce Tribunal, ex vi do § 3', do art. 3', laJnbtm do 
Regimento Interno, em hipótese alguma integraria • composição do 
julgamento OCOITido, repiso, em 07/0812001. 

Assim, por essas duas impropriedades, impõe
se a rejeiçilo liminar do incidente em tela, com suporte no § I', do art. 
382, do Regimenco Interno. 

No enCMto, se assim o lo fosse, melhor ·sorte 
não lhe seria reservada, haja vista que também padece do grave 
dcfeico de ser manifestamente improcedente, vicio que saiU aos olhos 
do próprio conteúdo da petição inicial, como se verâ. 

Veja-se que o extenso peticório inicial niio 
consta alusão a qualquer fato que possa ao menos sugerir a falta de 
isenção do ilustre Desembargador qualificado como excepto, para 
participar do julgamcnco do referido mandado de segurança, act 
porque, o prcnc1pat argumenco do incidente reside na inccgraçllo dos 
Desembargadores desta Corte ao Colegiado Misto, fonnado para 
ultimar o processo de "impeachmtnt", movido pela Assembléia 
Legislativa Estadual, em cujo procedimento especial a única 
inccrvenção do aqui excepto foi quando proferiu voto no sentido de 
anular o processo, a partir da fase inicial, reconhecendo a 
configuraçAo de cerceamenco da defesa do on1 excipience, ponco de 
vista que por sinal prevaleceu. 

Fora isso, o nome do iluscrc Desembargador 
Carmo AntOnio de Souza somence surgiu no alongado peticório 
produzido em série, quando seu subscritor nocie ia, como outro 
fundamento do incidente, a circunstância do excepto haver-se referido 
ao excipiente em uma encrevisca como "Governador afascado". E essa 
qualificaçmo atribulda ao excipiente pelo iluscrc Desembargador 
excepto, ã todo evidência, nlo caracteriza alegada inimizade capical, 
que se configura. como sabidamente. pelo sentimento que gera ódio 
incon~olável e act mona!. Na verdade, cal refertncia representava -
nada mais, nada menos - o tratamento oficial ao qual fazia jus, na 
ocasião, o excipiente, porquanto, ·realmente, se enconcrava 
juridicamente afascado do cargo de Governador, confonne susU:ntci 
ao prescar infonnaçOcs na Exceçilo de Suspeiçlo n' 02612001, arguida 
contra minha pessoa, cujo teor julgo oportuno crazer l colaç!o, in 
ver bis: 

"Outro argumento utilizado pelos 
excipientes para embasamento da presente 
Exceção' de Suspeição reside no fato deste 
magistrado, ao fonnalizar representação 
objetivando a denagraçã!) de procedimento para 
solicitação de lntervençAo federal no Estado, haver 
tratado o primeiro excipiente como 'Governador 
afastado'. No entanto, mais uma vez lhes falece 
razão. 

Realmente, etencando desacertos do 
primeiro excipientes de toda a sorte, embasei-me 
apenas nas desobedlenclas a ordens e decisões 
judiciais para representar pedindo a abertura do 
mencionado procedimento. Ê certo também que lhe 
dispensei o tratamento de 'Governador afastado'. 

· No entanto, o nz porque, como é de conhecimento 
público, a Assembléia Legislativa do Estado, no 
bojo do procedimento defiagrado, a pedido do 
Deputado Sérgio Barcellos, para apurar crime de 
responsabilidade Imputado a Sua Excelência, Unha 
recebido a denúncia e, no mesmo ato, também o 
havia afastado do cargo de Governador. E, embora 
Sua Excelência n~o tenha acatado a decisão 
assemblelana, támbém não a havia Impugnado 
judicialmimte, eis que preferiu Ignorá-la, adotando 

' a postura de verdadeira desobediê~cla civil. 

Pois bem, a despeito de sua dlscordAncia, 
nlo se podia Ignorar que o afastamento fora 
decretado pela Assembléia Legislativa e que aquele 
ato administrativo se encontrava em pleno vigor, 
haja vista que nlo fora revogado pala própria 
Assembléia e que o primeiro excipiente não havia 
se Insurgido contra o mesmo, pela via própria, para 
d iscutir sua legalidade. N~ verdad~, nllo havia 

• tomado qualquer Oljtra,atltude, se~3o a de Ignorá
la, repito. 

Porém, nlo se pode esquecer que os atos 
administrativos gozam da presun~o de 
legitimidade, de sorte que, mesmo quando 
praUcados de forma viciada, do exeqüíveis e 
devem ser respeitados, at6 que sejam revogados 
ou· que o Judiciário suspenda sua eftcácla. Por 
Isso, apesar da dellberaçlo aaHmblelana nlo estar 
sendo cumprida pelo primeiro excipiente, tratava-

se de ato admlnistrãuvo em plenà vlglncla, razão 
pela qual, em que pese 1 estranha reslstancla ji 
comentada, naquele momento 1 sltuaçlo jurldlca 
do primeiro excipiente era mesmo de 'Governador 
alaatado'. Dal porque, 10 assim referir-me l sua 
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pessoa, nlo o fiz por desrespeito ou por Inimizade, 
como se pretende na exceçlo, mas porque, 
aceitando ou nao Sua Excelência, essa era s~a 
verdadeira situação juridica, que somente se 
modlncou com a decisão do Colegiado Especial, 
que anulou o processo do r,mpeschment". 

Como se vê, o próprio contexco da peciçao de 
exceçilo de suspeiçGo deixa clara sua m11nifcsca improcedencia, posco 
que fundada em inimizade capical, não elenco nenhuma aticude do 
ilustre excepco que possa ser traduzida em ódio por ele nucrido em 
relação ao excipiente, ou mesmo que caracterize sua falta de isenç:to 
para julgar causas do interesse deste. 

Ex positis, convencido de que a cxceçM em 
tela, altm de conter os defeitos de fonna supra comencados, que 
inviabilizam sua admissão, também t manifestamence improcedence, 
com fundamenco no an. 382, § 1' . do Rcgimentu Incemo desca Corte, 
com a redaçao que lhe foi dada pela Resoluçlo n' 016/2001ffJAP, a 
rejeito liminarmente c determino o arquivamento do incidente. 

Macap!J/AP, 28 de fevereiro de 2002. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relatcr" 

SECÇÃO Úl'i!CA 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N" 135101 
Excipiente: JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBt:;RTilE 
Advogado: JOSÉ IIIARIA DE SOUZA BARBOSA 
Excepto: Ducmbargador CARMO ANTONIO 
Relacor: Desembargador MÁRIO GURTYEV 

"'Vistos, ttt. 

JOÃO . ALBERTO RODIUGUES 
CAPIBERIBE, Governador deste Escado, atravês de seu procurador e 
em petição confeccionada em quarcnca e uma laudas, argoiu, por via 
de exceçi!o, a suspeição do Desembargador CARJ\10 ANTONIO 
DE SOUZA, para funcionar no julgan.'enco da Apelação Clvel n• 
894/01, fundando o incidence na alegação de inimizade capical. 

Todavia, a argUiçllo da exceçl!o ocorreu em 
21/0912001. Ponanco, cuida-se de peça flagr11nccmence incempesliva, 
haja vista que, ao ser ajuizada, o julgamento da apelaç§o do qual o 
excipienu: prclendia afastar o excepto, confonne certidão acostada às 
fls. 66,jáhavia OCOITido desde 14/0812001. 

É que, por força do que estatui o art. 379, do 
Regimento Interno desta Cone, que adapt.a pilla o procedimento das 
exeeçOcs em segundo grau o com11ndo du art 305, do Código de 
Processo Civil, cuidando-se de exceçlo de suspeiçlo argUida contra 
Relocor c desde que fundada em faco preexistente, a petição inicial do 
incidcnce deve ser protocolada, por óbvias razOes, act quinu dias d• 
distribuiçlo. Destar1.c, no caso concreto - com<? já ocorreu c:rn vârios 
oucros -, quando o excipiente protocolou a peça inaugural deste 
incidcnce, de hã mui co jã havia precluldo seu direico de exercer essa 
faculdade, uma vez que a diSiribuiçtlo do mesmo - que inclusive já se 
enconcravajulgado - bavia acontecido em 08/0212001. 

Aliás, confonam o cntendimenco supra e a regra 
rcgimencal suso invocada, os seguintes precedentes da jurisprudência 
Gaúcha e do Excelso Superior Tribunal de Jusciça: 

"0 prazo do arl 305 do CPC 6 preclusivo, 
de sorte que, transcorrido sem argüição, a 
correspondente exceção não pode mais ser 
validamente oposta, presumindo-se aceito o juiz."
(RJTJE:RGS 1471198) 

"PROCESSUAL. CIVIL. - EXCEÇOES - ... 
omlssis ... 1) As exceçóes de Impedimento e 
suspeiçao de Desembargador devem ser 
apresentadas antes do julgamento pelo 
colegiado- 2) ... omlssls .... "- (STJ- Terceira 
Turma- RMS n'2.022/81/U - Rei. Ministro Cláudio 
Santos- Julg. de 2/109193- R.STJ 54/41 I) 

Por oullo lado, em sendo o eminence 
Desembargador excepto, A tpoca do julgamenco- como ainda o t -, o 
Presidenle dcste.Tribunal, ex v/ do§ 3', do·art. 3'. tamb~m do 
Regimenco Interno, em bipóu:se alguma incegr.lria a composição do 
julgamenco ocoiTido, repiso, em 1410812001. 

Assim, por essas duas impropriedades, impõe· 
se a n:jeição liminar do incidente em tela, com suporte no§ 1', do are. 
382, do Regimento Incemo. 

No encanto, se assini nlo fosse, melhor sonc 
n:lo lhe seria reservada, haja vista que uunbém padece do grave 
defeico de ser manifescamenu: improcedenle, vicio que salta aos olhos 
do próprio conlcúdo da petição inicial, como se verá. 

Veja-se que o cxcenso petitório inicial nlo 
consta alusão a qualquer falO que possa ao menos sugerir a falca de 
isençlo·do ilustre Desembargador qualificado como excepco, ~ara 
participar do julgamento do referido c:nandado de ~gun10ça, act 
porque, o principal argumenco do incidenu: reside na 1ntcgraçlo dos 
Desembarg~ desta Corte ao Colegiado Misco, fonnado para 
ultimar o processo de "impeachmenl", movido l"'ia Assembltia 

Legislativa Estadual, · em êujo procedimcn~? especial. 1 . única 
inu:rvenylo do aqui excepco foi quando profcnu voco no sentido de 
anular o processo;~.· partir da' fase inicial, recõnhecendo a 
configuraçlo de cerceamento da defesa do ora excipiente, ponto de 
vista que por sinal prevaleceu. 

Fon1 isso, o oomc do ilustre Desembargador 
Carmo Antônio de Souza somence sursiu no alongado peticório • 
produzido em strie,. quando seu subscritor noticia, como oulro 
fundamento do incidcnu:, a circunsclncia do excepco haver-se referido 
10 excipiente em uma cnlrevista como "Governador afastado". E essa . 
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qualificaçao atribulda ao excipiente pelo ilustre Desembargador 
excepto, à todo evidencia. ndo caracteriza alegada inimizade capital, 
que se configura, como sabidamente, pelo sentimento que gera ódio 
inconlrolàvcl c até mortaL Na verdade, tal rcferé!:ncia representava -
na<Sa mais, nada menos - o tratamento oficial ao qual fazia jus, na 
ocasião, o excipiente, porquanto, reaJmcnte, se encontrava 
juridicamente afastado do cargo de Governador, confonne sustentei 
ao presur. infonnaçôcs na Exceçao de Suspeiçao n• 02612001, argoida 
contra minha pessoa, cujo t<or julgo oportuno trazer 11 colaçllo, in 
vtrbls: 

"Outro argumento utilizado pelos 
excipientes para embasamento da presente , 
Exceção de Suspeição reside no fato deste 
magistrado, ao fonnalizar representação 
objetivando a deflagração do procedimento para 
solicitação de Intervenção federal no Estado, haver 
tratado o primeiro excipiente como 'Governador 
afastado'. No entanto, mais uma vez lhes falece· 
razão. 

Realmente, eloncando desacertos do 
primeiro excipientes do toda a sorte, embasei-me 
apenas nas desobedlôncias a ordens e declsOes 
judiciais para representar pedindo a abertura do 
mencionado procedimento. É certo também que lho 
dispensei o tratamento de 'Governador afastado'. 
No entanto, o fiz porque, como é de conhecimento 
público, a Assembléia Legislativa do Estado, no 
bojo do procedimento deflagrado, a podido do 
Deputado Sérgio Barcellos, para apurar crime do 
responsabilidade Imputado a Sua Excelência, tinha 
recebido a denúncia e, no mesmo ato, também o 
havia afastado do cargo de Governador. E, embora 
~ua Excelência não tenha acatado a decido 
assomblelana, 13mbém não a havia Impugnado 
judicialmente, eis que preferiu Ignorá-la, adol3ndo 
a postura de verdadeira desobediência civil. 

Pois bem, a despeito de sua discordãncla, 
não se podia ignorar que o afastamento fora 
decretado pela Assembléia Loglslativa e que aquele 
ato administrativo se encontrava em pleno vigor, 
haja vista que não fora revogado pela própria 
Assembléia e que o primeiro exclpl~nb não havia 
se insurgido contra o mesmo, pela via própria, para 
discutir sua legalidade. Na verdade, não havia 
tomado qualquer outra atitude, aenlo a de Ignorá· 
la, repito. 

Porém, nao se pode esquecer que os atos 
administrativos gozam da presunção de 
legitimidade, de sorte quo, mesmo quando 
praticados de fonna viciada', são exeqUivels e 
devem ser respeitados, até que sejam revogados 
ou que o Judiciário suspenda sua encácla: Por 
Isso, apesar da deliberação assemblelana não estar 
sendo cumprida pelo primeiro excipiente, tratava
se de ato administrativo em plena vigência, razão 
pela qual, em que pese a estran~a resistência já 
comentada, naquele momento a situação jurldica 
do primeiro excipiente era meamo de 'Governador 
afastado'. Dal porque, ao assim referir-me à sua 
pessoa, náo o fiZ por desrespeito ou por lnlinl_zad,e, 

como se pretende na exceção, mas porque, 
aceitando ou não Sua 'Excelência, essa eo.i sua 
verdadeira situação juridica, que somente se 
modificou com ·á· cieciSio do Colegiado Especial, 
que anulou o processo de "impeechmenr. · 

Como se ve, o próprio cont:xto da pctiçllo de 
exceçilo de suspeiçilo deixa clara sua manifesla improcedàtcia, posto 
que fundada em inimi:zãdc capital, nllo clcr.ca nenhuma atitude do 
ilustre excepto que possa ser traduzida em ódio por ele nutrido em 
relaçilo ao excipiente, ou mesmo que caracterize sua falia de isençlo 
para julgar causas do interesse deste. 

Ex posltls, convencido de que 'a cxceçao em 
tela, além de conter os defeitos de fonna supra comenlados, que 
inviabilizam sua admisslo, também é manifeslamentc improcedente, 
com fundamento no art. 382, § t•, do Regimento Interno desta Corte, 
com • redaçilo que lhe foi dada pelo Resoluçllo n• Ot61200t/TJAP, a 
rejeito liminarmentc e dctennino o arquivamento do incidente. 

lntimem·se. 

Macapi/AP, 28 de fevereiro de 2002. 

Dcsemb•11•dor MÁRIO GUilTYEV 
h/ator" 

C:~'1Jj~r~::~SA 
Dirtlor~l ~.~!~o lintca 

CÀMABA ÚNICA 
AGRAVO QE !NSTBUf!'ENI9 NO 961/0~ 

Agravante: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS S/A. -
ICOMI . 

Advogado: Dr. FRANCISCO JOSé MARQUES SAMPAIO 
Agrilvada: RAIMÚNDA DOS SANTOS ROSA . 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO . 
Relator. DasenibarQador MÁRIO GURTYEV 

Vistos, etc. 

" INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS SLA. -
!COMI , por infennédio de seus advogados, Interpôs Agravo de 
Instrumento, com pedido de efdo suspensivo, conlla a 
decido do Juizo de Dlrefto da Segunda Vara Clvel da 
Comarca de Sántana que, por ocasião do saneamento do 
processo, na ação de Indenização por danos morais e 
materiais que lhe move RAJMUNDA DOS SANTOS ROSA, 
reíeilou as preliminares argOidas na contestação, Indeferiu o 
requerimento de Citação do Munlclpio de Santana como 
litisconsorte passivo necessário e, no entender da agravante, 
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ainda restringiu os pontos controvertidos da lide. 

Argumenta, em resumo, que o prolalor da decisão 
guerreada equivocou-se ao fixar os ponlcs controvertidos da 
lide, eis que se limitou apenas às alegações aduzidas na 
inicial, sem levar em consideração os argumentos expandidos 
na contestação. Sustentou. ainda, ser indispensável a citação 
do Municlpio de Sanlana como litisconsorte passivo 
necessário, tendo em vista que este, no entender da 
ag()lvante, foi omisso em relação ao dever de promover o 
saneamento básico da região. 

A agravante também criticou a rejeição das 
preliminares argüidas na peça defensiva, especificatr~ente no 
que tange à argüição de inépcia da inicial que, a seu ver, não 
fez menção aos danos materiais e morais sofridos pela 
agravada e nem juntou provas acerca da suposta 
contaminação por arsênio. Por fim, salientou que a 
mencionada exordial não trouxe os documentos indispensáveis 
à propositura da ação, afrontando, assim, o disposto no art. 
283, do estatuto processual civil. 

Com esses argumenlos, pediu que a presente 
irresignação seja recebida com efeito suspensivo, para o fim 
de que não sejam produzidas as provas antes do julgamento 
do mérito do presente recurso e, ao final, requereu seu 
provimento. para reformar a decisão guerreada, no sentido de, 
alternativamenle, acolher as pr~liminare~ argüidas na 
contestação, fixar corretamente os pontos controvertidos e 
determinar a citação do Municlpio de Santana, como 
l~isconsorte passivo necessário. 

Assim, passo a apreciar o pleito de efeito suspensivo, o 
que faço sob a seguinte fundamentação: · 

A luz da melhor orientação sobre a inlerprelaçâo do art. 
558, caput, do Código de Processo Civil em vigor, salvo nas 
situações especificamente elencadas em seu bojo, a atribuição 
de efeito suspensivo a agravo de instrumento com suporte na 
previsão genérica que o dispositivo também contempla. 
somenle é possível quando o pleito se mostrar relevante e da 
demora no julgamento do recurso houver risco do agravante 
experimentar dano irreparável ou de dificil reparação. 

Fundamentação relevante. confonne ensina a boa 
doutrina. é aquela que estampa a fumaça do bom direfto, isto 
é, a que mesmo em uma aferição perfunctória de seu 
conteúdo. desde logo mostra a plausibilidade do direito 

perseguido. E, no caso concreto, salvo no que diz respeito à 
definição dos pontos controvertidos, não vislumbro a presença 
desse requisito nos demais fundamentos da irresignação, 
conforme passo a justificar, o mesmo ocorrendo com o 
periculum lu mora. Senão vejamos. 

. . Peliçào inepta, por força do que estafui o Parágrafo 
Umco, do art. 295, do Código de Processo Civil, e como é por 
demais sabido, é aquela que se apresenta desprovida de 
pedido ou causa de pedir; ou que da narrativa dos fatos não 
decorrer logicamente a conclusão; ou que deduz pedido 
juridicamente imposslvel; ou, finalmente, que contém pedidos 
incompatíveis enlre si. 

In casu, o Juizo a quo, no meu sentir, andou bem em 
rejeitar a aludida preflminar, uma vez que a petição inicial, 
embora não seja primorosa, moslra, por sinal com clareza, a 
causa d~ pedir, e formula pedido que guarda perfeita relação 
de Jog1C1dade com os fatos narrados sinteticamente em seu 
corpo,' razão'"peta qual não há se f à la( em ausência de lógica 
entre seu conteúdo histórico e :i conclusão, como pretende a· 
agravante, e. consequentef)'l~nte , em inépcia. 

Veja·se que agravada afinnou encontrar·se 
contaminada por arsõnio, decorrente da acumulação do 
minério de manganês implemef\\ada pela ora agrava'nte à 
margem do Rio Matapi, e, com fundamento em sua culpa (da 
agravante), ple~eou sua condenação em ~rdas e danos. É 
certo que a inicial, como já asslnala~o. é sucinta e poderia ter 
melhor esclarecido sobre a ocorrência dos d~nos materiais e 
morais. Entretariio, essas peculiaridades nllo 'caracterizam 
ausência de lógica entre a narrativa dos fatos· e a conclusão 
confonne já realçado. ' 

No que pertine à alegada afronta ao art. 283, do Código 
de Processo Civil, e à ausência de provas da mencionada 
contaminação também não invlabiliza o prosseguimento do 
processo, bem assim seu desenvolvimento v~lido e regular. 
Por isso, também não ensejam indeferimento da inicial. Mesmo 
porque, a implicação que a fragilidade da prova provoca. como 
regra, ainda que consubstanclólda na áüséncia de documentos, 
6 no resultado do julgamenTo l)'leril~rio, jà que poderá ai:áíretar 
juizo de improcedência. Até porque, salvÓ eis documéntos que, 
por força d.e lei. obrigatoriamente devem acOmpanhar uma 
petição Inicial, a ausência de qualquer out,ro cuja presença não 
caracterize esse pressuposto de procedibilidade, não tem o 
condAo de juslific~r o Indeferimento da exordial. E. em se 
tratando de ação de indenizaçAo como a versada nos autos, a 
lei nlo faz exigência dessa· ordem em relação aos documentos 
que devem Instrui-la. 

Entretanto, se assim nlo f?sse, não teria como aferir 
sobre a presença de pressuposto daquela natureza, uma vez 
que a agravante não instruiu o recurso com cópias dos 
documentos que ac:ompanharam a petiÇJo inicial e nem 
mesmo ~xplicilou quais são, i mitando-se a mostrar-se 
preocupada com a ausência de aútenticação dos 
representados por cópia$. ' · · 

Laboro~ com acerto a '"stAncia ll)onocrAtlca, ainda, ao 
rejeitar a citação do tylunlcfpio de Santana como itisconsorte 
passivo necessário, eis que o Executivo Municipal, pelo menos 
em tese, nlo serâ atingido pela sentença a ser proferida na 
açlo principal. Aliãs. e~u mat6ria jé . foi obieto de v é rios 
agravos de instrumenlo Interpostos anterlonnente pela ora 
agravante. dos quais fui Relator, dentre os quais destaco o de 
n• 91 t /Ot , julgado em 05 de fevereiro do ano em curso, cujo 
acórdlo, nesse particular, ficou assim ementado: 

"PROCESSUAL CIVIL - ... om/$s/s ... - Munlcfplo 
que nlo sofrenl efeitos da sentença - Lltlsconaórelo 
necesdri:o Inexistente - Indeferimento do ·cúmulo 
subjetivo ,. Poasibllldade da exlatJncla de ente público 
aolidáric. com o réu - lnexlstJncla de pleito do autor 
arrolando·o como co-réu - Sltuaçlo em que a fonnaçlo de 
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litisconsórcio passivo é facultativa e dependo de iniciativa 
exclusiva do autor - Impossibilidade de acolhimonto de 
pleito do réu dessa natureza, deduzido om ord,em 
sucessiva - ... omíssls ... - 1) ... omissls .. - 2) ... omiss/s 
... - 3) ... omlssís ... - 4) Se o ente público que o réu quer 
trazer ao! processo, à luz da postulação exordial, em hipótese 
alguma sofrera efeitos de eventual sentença favorável ao 
autor, indefere-se a fonnação do litisconsórcio passivo. eis que 
nesse caso não há litisconsorte necessário - 5) A possibilidade 
da existência de responsável solidário com o réu não autoriza a 
formação, requerida por este em ordem sucessiva, de 
litisconsórcio passivo, que ro caso é facu ltativo e depende de 
iniciativa exclusiva da parte autora - 6) ... omissi s ... " 

E no voto que proferi, procurei deixar clara a 
impossibilidade de fonnaçao de litisconsórcio necessário, uma 
vez que, fora de qualquer dúvida, não há a menor possibilidade 
de sentença eventualmente favorável :1 autora atingir . o 
Municlplo de Santana, explicitando ainda. que, quando muito, o 
Municlplo poderá ser considerado responsável solidário, 
hipótese em que o l~isconsórclo é facultativo e, por isso 
mesmo, deve ser provocado peta parte autora. Por oportuno, 
acho conveniente trazer a lume aquela motivação: 

"Por fim, l aborou com acerto a ilustre magistrada 
subscri tora da decisão guerreada também ao indeferir a 
suspensão do processo, para juntada de laudo técnico nao 
determinada pelo Juizo , e o pleito do citação do Municlpio 
de Santana, como litisconsorte passivo necessário. 

No que pertine a este último, porque, consoante 
asseverei no decisum multireferldo, não há a menor 
possibilidade, à l uz do pleito deduzido na exordial, da 
Fazenda Pública do mencionado Municlpio ser atingida 
por eventual sentença favorável à parte autora na ação 
Indenizatória à qual se vincula o presente agravo. A uma, 
porque, caso seja acolhida a alegada Ileg itimidade passiva 
ad causam da ora agravante, o processo será extinto sem 
aforição do mérito e sem qualquer conseqUência imediata 
para o Município de Santana, que, no máximo, poderá vir a 
ser posterlonnente acionado. A duas, porque, analisando a 
argumentação utilizada pela própria agravante para 
~uscitar a formação do litisconsórcio passivo, o que logrei 
perce!>or foi a mera possibilidade do aludido Município, 
polo menos ~m tese, poder ser considerado responsáve( 
solidário pelos dar.os sofridos pela parte autora, segundo 
a Inicial. E e~sa circunstància, à toda evidência, nao o 
qualifica como litisconsorte necessário, tendo em vista 
que, no caso de solidariedade passiva, ex vi do que 
preceitua o art. 904, do Cód igo Civil, ao credor, além de 
poder acionar a todos os devedores, 'também é 
assegurado escolher cont ra qual dos responsáveis 
solidários deve aforar a respectiva ação. Logo, a situação 
defendida nos autos pela ora agravante, quando multo, 
poderia autorizar a fonnaçao de um litisconsórcio passivo 
facultativo. Mas, por força do citado dispositivo do Código 
Civil, essa faculdade é conferida exclusivamente ao autor e 
não ao réu, é lógico." 

Todavia, no tocante à definic;,ão dos pontos 
controvertidos, convenci·me de que o declsum 
tempestivamenle fustigado, data maxima venia , está a 
merecer pequeno reparo, eis que a ilustre Juiza limitou·se 
definir como pon(os controvertidos da demanda a 
co~ l~minaçã,o d,a ·auto r<~ e a 'liçgada culpa da ora agravânle 
conforme s'e extrai ilo pronunciamento a seguir: . • 

"Fixo como ponto controvertido da demanda a 
posslvel contaminação do autor (sic), pelo minério 
denominado arsênico (slc), em virtude de conduta 
negligente da Requerida, que teri a pos~ibilitado a sua 

propagação no melo ambiente, em especial nas águas do 
Rio Matapl: ... " ·· 

E, . no meu sentir, out,ros pontos ai11da são (!bjeto de 
controvérs1a, qua1s seJam, a contaminação do rio, inclusive por 
arsênio originilrio de fonte diversa da mencionada na Inicial, e 
a extensão dos danos morais e materiais. ' 

Não obstante, não assisle razilo à agravante quando 
pretende que ainda lhe seja oportunizado especificar provas, 
haja vista que estes elel)18nlos de convicção, no respeitante à 
parte ré, devem ser especificado na contestação, ex vi da 
parte fi~ ai do art. 300, do Código de Processo Civil. 

A(!e_~.ai!. o. a,c;r~!CÍIJ)o des.les pontos conllovertidos 
deve produzir efe~.o nos autos Imediatamente, para evitar qué 
a prova seja colhida sem considera-los. E nisso, em relação a 
essa particularidade, reside o perigo de dano irreparável ou de 
dificil reparação a que ficara exposta a agravante. 

Ante o exposto, acolhendo parcialmente o pleito de 
sobrestamento dos efeitos da deci~~o afrontada, confiro efeito 
suspensivo ativo ao recurso, tão·somente, para, desde logo, a 
fm de ev~ar prejulzo na instruÇllo, ampliar o rol de pontos 
controvertidos, qu~ fica acrescentado dos seguintes: 
çontamlnaç.Ag Rjo Matapj jnclusNe por ars~njo grigjnérjo de 
fonte d iversa da mencionida na jnjdal e a Cxtensao dgs danos 
morajs e materjais. v -

Al~m disso, detennino a.s seguini~s p rovidências: 
I - comunique-se o inteiro teor desta decisão ao 
Juiz da causa: . 

2 • i11time-se a agravada para o(erccer contraminuta, 
caso queira, no decêndio legal. · 

Intimem-se. 

MacaP' (AP~ 01 de março de 2002. 
(a)DHembargador MÁRIO GURTYEV 

RfiiBtor" 

Macap~ (~04~ driO de 2002. 

Bel'. Maria er U Rod ~•• de Oliveira 
Ditetora da'S etaria ,a Camara Única 
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Macapá, 05.03.2002 

Ofícios Judiciais 
·Varas e Secretarias da Capital 

CONAlCA DE MACÁPA 
ArA DE DISfiiBUICAO DO DIA lS/01/2002 

CIVEL 

DI STRIBUICAO: 000005 11/2082 • !ALEATORIA) 
VARA . : la . VAU CUEL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : CIVIL PUBLICA 
VALO! CAUSA : 50.000.000 I 00 
REQUERENTE : MINISTERIO PUBLICO 
REQUERIDO : EDUARDO ALMEIDA REISE OUTROS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: ~.Q000ll6/2002 • (ALEATOW) 
'VARA : la. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 
PEJro : womow 
VALÓl CAUSA : 19.00~ 1 0 0 
REQUERENTE : SEBASTIAO tlEKAQUE SARMENTO 
REQUERIDO : SERGIO DANTAS VASCONCELOS 
ADVOGADO 

CIINIMAL 

DISTRIBUICAO: 00000151il00 l • (ALEATORIA) 
VAU : la . VARA CRUIMAL 
PEITO : TRAFICO DE TOX ICOS/ART . I2ai4,Lei 6168/16 
OCOUEMCIA : DTE 
OUGEN : DTE 
AUTO i : DELEGACI A DE TOXICOS E ENTORPECENTES 
REU : URJA RAIMUNDA DA SILVA COSTAE OUfkOS 

!NFÀHCIA E JUVENTUDE 

O ISTIIBU lCAO: OOOOOS09/200l • (DIRECIONADA) 
.VAIA : VARA DE INFA NCIA E JUVENTUDE 
FEITO : SUPRIMENTO DE IDADE 
REQUElENTE : I. 8. L. E OUTROS 
REQUER IDO : J. P. A. DE L.T . 
ADVOGADO 

FAKIL IA 1 ORFAOS E SUCESSOES 

biSUIBUICAO: OOOOOSI4/l002 • (ALEATORIA) 
VARA : la . VARA DE FAMILIA; OiFAOS E SUCESSOES 
FEITO : ACAO DE DIVORCIO 
VALOR CAUSA : 180,00 
lEQUmNTE : E.G. DE S. 
REQUERIDO : U .C. 
ADYOOADO 

DISri!BUICAO: 00000l20/2002 • (ALEATORIA) 
VARA . : 1&. VARA DE,FAMILIA, OlPAOS E SUCESSOES 
FEITO : DIVORC IO CONSENSUAL 
VALOR CAUSA : 1801 09 
lEQUEREMTE : A.J. S. DA U OUUOS 
ADVOGADO 

DISTR IBUICAO: OOOOOSH/2001 • (ALEArORIA) 
ViU : la. VAU DE FANILIA, OIFAOS E SUCESSOES 
FEITO : ACAO DISSOL. ~IQ .SOC. CUMULADA OU N/BEHS 
.vALOR CAUSA : IDO , 00 
REQUERENTE ' : N. DO S.C.R. 
REQUEiiDO : LA . DE B. 
ADVOGADO 

' 
OI STliBUICAO: 00000512/2002 • (ALEATORIA) 
VARA : la. VAIA DE FAKILIA, omos E SUCESSOES 
FEITO : MEDIDAS CAUTELAlES INOMINADAS 
VALOR CAUSA : · 50Ó,OO 
lEQUEIENTE : C. DOS S. A. 
IEQUERIDO :S. DE O.N. 
ADVOGADO 

DISTIIBUICAO : OOOOOl iS/2001 • (ALEATOliA) ' 
VAU : 11. VARA DE PIMILIA, ORPAOS E SUCESSOES 
FEITO : ACAO DE ALIMENTOS 
VALOR CAUSA : 5.760 100 
lEQUElENTE : U . DA C. 
iEQUEliDO ·:·G. QA S.C. 
ADVOOAOO 

DISTIIBOICAO: 00000511/2002 • (ILBATQRIA) 
V!U : la . VAIA DE FAWILIA, OIFAOS E SUCESSOES 

. FEITO : ACAO DE AL IWEMTOS . 
.YALOl CAUSA : ... I ,'800,00 . ~ 
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REQUERENTE : S.T. DA C.U. 
REQUERIDO : I. DA S.S. 
ADVOGADO 

DISTliBUICAO: OOOOOW/2001 - !ALEATORIA) 
VARA : li. VARA DE FAWI LIA , ORFAOS E SUCESSOES 
PEITO : IIVESTJGACAO PATERNIDADE C/C AL IMENTOS 

VALOR CAUSA : 180 100 
REQUERENTE : A.F. T. 
REQUERIDO : J.H. DE L. 
ADVOGADO 

DISTliBUICAO: OOOOOSI0/2002 • {ALEATORIA) 
VARA : li.. VARA DE FANILIA 1 ORFAOS E SUCESSõES 
FEITO : IIVESTIGACAO PATERNIDADE C!C ALIMENTOS 
VALOR CAUSA : ).624 100 
REQUERENTE . : N.P.L. 
REQUERIDO : M. DOS S.U. 
ADVOGADO . 

OISfiiBUICAO: 0000051)/2002 • (ALEATORIA) 
VARA : la . VAlA DE FAM ILIA, OlFAOS E SUCESSOES 
PEITO : ACAO RECOMB . DISSOL. SOC. FATO CUMUL.BENS 
VALOR CAUSA : 500 100 
REQUERENTE : N. DA S.R • . 
R.EQUEIIDO : A1B. DE F. 
ADVOOADO 

D!STRIBUICAO: OOOOOSI7Jl002 • (ALE ATO RIA) 
VAiA : la .. VARA DE FANJLIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : IJIYESTIOACAO PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
VALOR CAUSA : : 2.160 100 
REQUERENTE : l.l.l . P. 
REQUERIDO : I .U. DA S. 
ADVOGADO 

DISTliBUICAO: OOOOOSII/2002 • (UEATOUA) 
VARA : la. VARA DE FANILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : HONOLOGACAO DE ACORDO 
VALOR CAUSA : UOO,OO 
REQUER.ENTE : A.T .C.E OUTROS 
ADVOGADO 

DISfiiBUICAO: OOOOOSI9/2002 • (ALEATORIA) 
VARA : la . VARA DB F&KJLIA, ORPAOS E SUCESSOES 
PEITO : IMVBSTIGACAO PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
VALOR CAUSA : U 20,00 
REQUERENTE : U . DE U. 
REQOEIIOO : U .A. 
ADVOGADO 

OISTiiBUICAO: 00000512/2002 • (ALEATORIA) 
VARA : la. YUA DE FAMILIA, ORPAOS E SUCESS~ES 
PEITO : HOMOLOGACAO DE ACORDO 
VALOR CAUSA : lS. 000, 00 
lEQUEIENTE : l. DE S.L.E OUTROS 
ADVOOAOO • . 

DISUIBUICAO: OOOOOS25/2002 • (ALEATORIA) 
VAU : h : "VAR~ DE F.AMILIA 1 ORFAOs' E SUCESSOES 
PEITO : RBVISAO DE ALIWE»TOS 
YALOI CAUSA : l i O, 18 
lEQUE RENTE : J. DE C. F. 
REQUEliDO : C.S.C. 
ADVOGADO 

TiiBUKAL DO IUU E EIECUCAO PEUL 

DISTiiBOICAO: OOOOOIS0/1002 • (DIRECIONADA) 
V ARA : V AlA DO Til BUNAL DO JUR! 
FEITO : Cl!NES DOLOSOS ·co nu A V IDA 
OliGEM : 7aDP 
AUTOR : SETIMA DELEGACIA DE POLICIA 
lEU : AL~IDES CAIIPÓS DE ALNEIDAE OUTROS 
ADVOOADO 

c~} ·., 
ED. ~Í ALDO b(lliASCJ' TO OLIVEIRA f, pi fi 8~1001\ . . 
REGIULOO !S DE AMDIADE 

. JIIJZ ~ IBOIIÍOR 

COMAlCA DE WAÇAPA 
ATA DE DISfRIBUICAO 00 DIA ~8/01;1002 

C IV ÉL : - • 
... ~ . 

OISTliBOI CAO: ·OOOOOSll/1002 ·tALEATOllA) 
VAU · •· : la':' VAlA CIVEL E' PA!ENDA PUBLiéA 

.. - . • c· 1. 

••· ~· ·•••·-.., ·--• ·--r ,-.····· • 

FEITO . : ?EOIDO DE ALYARA 
VALOR CAUSA : o I 00 
REQUERENTE : OSVALDINO DA LUZ PARAENSE 
ADVOGADO 

DISTRI BUICAO: OOOOOSJJ/1002 - IALEATORIA) 
VARA : la. VAU CIVEL E PAZEN~A PUBLICA 
FEITO : PEDIDO DE ALVARA 
VALO i CAUSA : O, 00 
REQUERENTE : MANOEL DA SILVA FERREIRA 
ADVOGADO 

DISTliBUICAO: 00000526/1002 • (ALEATORIA) 
VARA : 4a . VARA CIVEL E FAZENDA P~BLIC6 
FEITO : MANDA DO DE SEGURANCA 
VALOR CAUSA : I 00 100 
REQUERE NTE : ALU IZIO SANTOS SILVA 
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IEQUEtiDO : INST ITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVINENhJ 
E~ ADN. PUB 

ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00000ll7 /2002 - {ALEATORIA) 
VARA .: 41. VARA CIVEL E FHEHOA PUBLICA 
FEITO : POPULAR 
VALOR. CAUSA : 100,00 

. REQUERENTE : ANNIBAL BARCELLOS 
REQUERIDO : ESTADO DO ANAPAE ÓUTiOS 
ADVOGADO 

DISflJBUICAO: 00000ll8/2002 • (ALEATORIA) 
VARA : 4a . VAU CIVEL E FUENDA PUBLICA 
FEITO : NOTI PICACAO 
VALOR CAUSA : I .OOO,Oú 
REQUERENTE : ~ANOEL CRISTOVAO DE LU~A • EPPE OUTROS 
REQUERIDO : TEiNOLAR S/A 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00000Sl8/l002 • (ALfATORIA) 
VARA : la. VARA CIVEL E FA ZE NDA PUBLICA 
FEITO : PEDIDO . DE ALVARA 
VALOR CAUSA : 0,00 
lEQUEIENTE : ALCIRENE FIGUEIREDO DA SILVA 
ADVOGADO 

DISTUBUICAO: OOOOOlH/l002 - (ALEATORIA) 
VAU : 5a. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : PEDIDO DE ALVARA 
VALOR CAUSA : . O ,00 
lEQUElENTE : NA RC'!LEHE COSTA VILHEHA 

·; ADVOOADO . 

CRIM INAL 

DISf.RIBUICAO: OOOOOJS)/2002 - (ALEATOR IA ) 
VARA : h . VAlA CliN IHA L 
PEITO : PUlTO 
OCORRENCIA : &aOP 
ORIGEM : 5&DP 
AUTOR. : SEXTA DELEGACIA DE POLICIA 
REU . : FRAHK QLIVEIRA DIAS 

DISTR.IBUICAO: OOOOD!Sl/2002 • IALEAfORIA) 
VARA : h. VAIA ·CR IM INAL 
FEITO : PORTE ILEGAL OE ARNA 
OCOUEMCIA : 6aDP 
ORIGEM : 6aDP 
AUTOR : SEXTA DELEGACIA DE POLICIA 
REU • : JORGE TÊIXEIRA GAlA 

DISTRIBOICAO: 00000157/2002 - (ALEATORIA) 
VAlA : la. VAU CliNIHAL 
PEITO : FURTO . 
OCORRENC I A : 6aDP 
OUGBM : 6aOP 
AUTOR : SEXTA' DELEGAC-!A DE POLICIA 
REU : -cJIIA YUARE DOS SANTOS 

. -
DISTRIBUICAO: OOOOOIH/1002 • (ALEAt'ORIAr 
VARA : Ja. YUA CR IMINAL E .AUDIT9RIA MILITAR 
FEITO : FURTO . • 
OCOUENCIA : •hDP 
OIIGEW : hDP 
AUTOR : SEXTA DELEGACIA DE POLICIA 
tEU : FABIO aom amos . 

DISTliBUICÂó: OOOOOIH/1002 · - (ALEAfOliA) 
VAU : '31 . VUA CliNIHAL E AUDIT'OliA NILJUk. 
PEITO ': TUFICO DE TOliCOS/ARf. lhi4 ,Lei 6168!76 
OCOUENCU : SEm ÓELEGACIA DE POLICIA 
OliGEN · : -SEITA DSLÉGlCIA DE P 
AUTOR . : SEITA DELEGlCil DE POLICIA 
REU : J'OIE FiUUÕO WAIQOES DA SILVA 
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D!STRIBU!CAO: 000001 }8/lOOl - (ALEATORIA) 
VARA : Ja. VARA CRI MINAl E AUDITORI A MiliTAR 
fEI TO : HABEAS CORPUS 
úCúRREHCH 
AUTOR 
HU 

: AlE SSAWDiO DE úLIV E I RAE OU!'ROS 
: DELEGADO DE POliCI A TIIULAI DA 

~ElEGAW. C.C. PAH! 

OISTK IBU ICAO: 00000160!1001 - (ALEAfORI A) 
VARA :la . VARA CRIWAL E AUOITOW MILITAI. 
FEITO · : FURTO 

OCO RRENCIA : ~aOP 
ORIG EM. : h DP 
AUTOR : QUARTA DElEGACI A DE POLI CI A 
lEU : LUCIVALDO GANA DA COSí'A 

DISTRIBU ICAO: 00000159/lUOl - (RED IST . OllECIONADA) 
VAiA : la. VARA CRI MINAL E AUDitORIA NlllTAk 
FEITO • : ROUBO 
OCOmNCI A : DELEGACIA DE CRIMES CONTRA l) PATR IN 
ORIGEM : DElEGACIA DE CRIMES 
AUTOR : DELEGACIA DE CRINES CONTRA O PATRiklJNI O 
REU : FERHANOO IOALI NA SACk AMEKY'O JUNIORE OUHOS 

I Nf ANC I A E JUVENiUDE 

DISfRIBUICAO: 00000 529/2002 • (OIRECIONADAi 
VAIA : VARA DE IHFANCIA E JUVEN TUDE 
FEITO : ALVW JUDICI AL 
REQUERENTE : A.C.A. 00 N. DE N. 
ADVOGAO(! 

TRIBU NAL DO JURI E EHCUCAO PENAL 

DI SU IBUICAO: OOO OO!ll /l002- (OIRECIONWA) 
VARA : VARA DO TRIBUNAL DO JURI 
PEITO : CRI MES DOLOSOS CONTRA A VIDA 
OR IGEN : 6aOP 
AUTOR : SEXH DELEGACI A DE POLICIA 
REU : ELSON OLIVEIRA DA GANA 
ADVOGADO 

JUIZADO ESPECIAL 

OISTRIBUI~AO : 0000013~ /200 2 • (OI HCIONACA I 
VAlA 
FEI TO 
OR IGEk 
HQUEiEllif 
lEQUE i IDO 
ADVOGADO 

: JUIZADO ESPECI AL CENTRAL CIVEl 
: RECL ANACAO CIVt .(CONHECI NENTOi 
: JUIZADO CIVEL 
: CARLA VANESSA DE M-ORAES ALENCAR 
: OlAVO VI EilA FEUEUAE OllflOS 

DISTRI BUICAO: OOOOOIH/2002 • (DIRECIONADA! 
VARA : JUI ZADO ESPEC IAL CENtUL CIVEL 
FEI TO : RECWACAO CI VEL( CONHECI WEN TO I 
ORIG EM : JU IZA DO CIYEL 
REQUERENTE : BENEDITO CORREA DE KIIANDA 
REQUERIDO : WAR IA ALiAMIRA DOS SANTOS RODR IGUESE 

OUTROS 

ADVOGADO 

DISTII BUICAO: 00000ll6/2002 : (DIREC IOKADAj 
VARA 
fEITO 
ORIGEM 
ReQUEHNTE 
REQUER IDO 
ADVOGADO 

: JUIZADO ESPECIAL CENUAL CIVEL 
: RECLANAC~O CIVEL (CONHECUEnOI 
: lU I ZAOO C IV EL 
: RAI MUNDO FERNANDO iODliGUES DA SILVA 
: ALUI!IO SILVA DA COSTA 

DISTRIBUICAO: 00000111/200! - (D IRECiô!ADAi 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTlAL CIVEL 
FEI TO : RECLA MACAO CIVEL( COMBECIXENTOi 
ORIGEM : JUIZADO CIYEL 
REQUERENTE : JOSE WENCESLAU FERREIRA IOS A 
REQUERIDO : ASSOCI ACAO DE GUUDAS DE PHSIDIO 

DO E. DO AMA PA 
ADVOGADO 

OISTliBUICAO: OOOOOI J8/2002 • (DIRECIONADA! 
VAU : JUIZADO ESPECIAL CENtUL CIVEL 
FE ITO : lECLANACAO CIVEL(EXECUCAOI 
ORIGEM : JU I! ADO CIVEL 
lEQUElÊNTE : ORLEAMS LEITAO DE Pl NHO 
IEQUEHDO : JAil Ul!MHO PIMENTEL DE SOUSA 

-ADVOGADO : 
DISfliBUICAO; 00000Sl9/l00 l • (DilECIOIADA) 
VAU : JUIZADO ESPECIAL CEHTHL CIVEL 
FEITO : .RECLANACAO CIVEL(CO NRWXENTOI 
OR IGEM : JUIZADO CIVEL 
REQUEREN TE : OS MAR I ZA MONTEIRO DOS SAMTOS 
REQUERIDO : SOFRIO !DISTRIBUIDOR ErCLUSIVO 

KI BON SORVANE I 
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ADVOGADO 

DI STRIBUICAO: OOOOOHOi1002 • (D IRECIO~ADA I 

VARA : JUIZADO ESPECIAL CEH!' lAL CIVEl 
FE ITO : RECLANAC~O CIVEL(EXECUCAO) 

ORIGEM 
R~QUElENTE 

REQUEP.J DO 
ADVOGADO 

: JUI !ADO CIVEL 
: RAINUNDA DA S. PI NTO 
: CELIA MARIA SI LVA CO RTES 

DISTRiaUICAO: OOOOOHI/2002 • (DIRECIO NADA ! 
VARA : JU I lADO ESPECIAL CENTRAL C IV EL 
f E I TO : RECLANACAO CI VE L( EXECUCAO I 
OR IGEN : JUI ZA DO CIYEL 
REQUEHNfE : SANDRA SUELY LOPES BAUOS 
RE QU ER I DO : I RAGUAC I MONTE I kO PINHE IRO 
ADVOGADO 

DISTIIBUICAO: 0000054 2(2002 • (Di lEC IO~ADA I 
VARA : JU IHDO ESPECIAL CENTI.AL CIYEL 
FE ITO : RECLANACAO CI VEL (CONHECI MENTOI 
ORIGEM : JU ilADO CI VEL 
RE QUERENTE : ELEN I LDE SI LVESfRE FREITAS 
REQUER IDO :JAIME DA SilVA PEREZ 
ADVOGADO 

DISfRIBUICAO: 0000050/2002 • (DIRECI ONADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEHTRAL CJYEl 
FE ITO : RECL AMACAO CI VE L( EIECUCAO) 
ORIGEM : JU IZADO CIVEL 
REQUERENTE : iA INUNDO IS RA EL DA SILVA 
REQUERIDO : ALDEm CASTELO CO MERCIO E REPRESENTACAú 
ADVOGADO 

DlmiBUI CAO: OOOOOH~/2 002 • (DIRECIONADA) 
VA RA : JUIZADO ESPECIAL CENrRAL CIVEL 
fEITO : RECLAWAC!O CI VEL(CONHECI NENTúl 
ORIGEM : JU!!AOO CIVEL 
REQUERENTE : ANGElA SINEI FERRE IRA OL!YEIRAE OUUOS 
REQUER IDO : TEL ENAR NORTE LESTE Si A 
AOV(}(iADO 

DISTI. IBUICAO: OOOOO Hl/2002 • (DIRECIONADA) 
VA RA : JUIZADO ESPECIAL CENHAL CIVEL 
fEI TO : RECLANACAO CI VELICOHHECI MENTOI 
Ol iGEN : JUIZADO CIVEL 
RE QU ERENTE : Vl lS\lN BARBOSA MELO 
REQUERI DO : IWL EfE CAXIAS OA SIL VA 
ADVOGADO 

DISTR IB U!CAO: 000 00 546/2002 • (D IREC IOHÀDA I 
VAU : JUIUDO ESPECIAL CENTRAL CIVEl 
fEI TO : lECL AMACAO CI VEL(COHHECI MENTOI 
OR IG EM : JUIZADO CIVEL 
REQUERENTE : L I NDOWAR MENDES COSTA 
REQUERIDO : LEONAR AFONSO GONCALYES DOS SAH!OS 
ADVO'JADO 

• DISU IBUICAO: 00000547/2002 - (D IRECI ONADA! 
VARA : JUIHDO ESPECIAL CENUAL CIVEL 
FEITO : REC LANACAO CI YEL(EIECUCAO) 
OR IGEM : JUIZADO CIVEl 
REQUERENTE : LINDONAl MENDES COSTA 
REQUERIDO : ALHANDRE COUTINHO DE OLIVEIRA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO : 00000l48(200l • (DIRECIO NADA) 
VARA 
FEITO 
Oi IG EM • 
REQUERENTE 
RE QUE RIDO 
ADVOGADO 

: JUJZAOO ESPECIAL CENilAL CIVEL 
: RECLANACAv CIVEL(COIIHECINENTO) 
: JUIZADO CIVEL 
: CARWEN LUCIA CUNHA MAUES 
: ANfOHIA UR JA DA COSTA BEtERkA 

OISTl!BUICAO: 00000119/2001 • (DilECIONADAJ 
VARA : JUIZ ADO ESPECIAL CEHflAL CIVEL 
FEITO : lECLANACAO CIVEL(CONHECINENTOI 
ORIGEM : JOIHDO éi VEL 
REQU ERENTE : ANA CELIA tAVAlES DA SILVA 
REQUERI DO : rmm um 
ADVOG ADO 

f' 

Cw~~~ 
l'lP/ EDF.~fLDO'·Pü NAS f ENTO OLIVEIRA I/ OI RI OIOOl ., 

lE JNALOO : ES DE ANP2ADE 
JU Z OIS) BUIDOR 
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COMARCA DE NACAPA 
ATA DE DISTR IBUICAO DO DI A 29/01 /2(102 

CIVEL 

DISTl iBUICAO:' 00000}61/2002 • (ALEATtlRI AI 
VARA : la. VHA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : MONITORIA 
VALOR CAUSA: 6. 611 ,2 1 
IEQUERENTE : AUTO POSTO SIGA BEN LTDA 
REQUER IDO : ENAZON IA ENPlESA DE CONST'RUCAO fiA 

ANA iON!A LT~! 

ADVOGADO 

DI STRI8UICAO : OOOOOHI/200! - (ALEATORIA I 
VARA : 2a. VARA CIVEL E FAZENDA PUBL I C!. 
fEITO : OUTRAS ACOES:PROC ED INENTO ORDINAill1) 

VALOR CAUSA : 18 .00!,00 
REQUERENTE : RONILDA NUNE ~ DO AWA RAL 
REQUERIDO : TELENAR NORT: LESTE LTDA 
ADVOGADO 

DISTR IBU ICAO: 00000566(1001 • (ALEATORIA I 
VARA : la. VARA CJVEL E FAZENDA PUBL ICA 
FEITO : MANDADO DE SEGURANCA 
VALOR CAUSA : 1.000 ,00 
REQU ER ENTE : YAL OELICE W A DE OLIVEIRA 
REQUER IDO : PRESIDENTE DA COWISSAO DO CONCURSO 

0U& tJCO Dll AKA~ 

ADVOGADO 

DISf RIBUICAO: 00000161/2002 • (ALEATORIAI 
VARA : h . VARA CIYEL E fAZENDA PUBLICA 
fEITO : COBR ANCA 
VALOR CAUSA : 8.61\ , Il 
REQUER ENTE : Bm o DA AMA ZúHIA Si A 
lEQU ER IOO : LU IZ DE ME LO FERREIRA 
ADVOGADO 

OISTRIBUICAO: OOODOHOi2002 • (DIRECIONADA! 
VARA : h . VARA CIVEL E fAZENDA PUBLir~. 
FEITO : EMBARGOS A EXE CUCAO OU DEVEDOR 
VAlOR CAUSA : O, 00 
iEQUEmTE : JANE MAR IA RODRIGUES RIBEI RO BARBOSA 
REQUERI DO : ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA ANA &ONIA • ASSEAkA 
ADVOGADO 

DISTR!BU ICAO: OOOO OSSI / 20 02 • (ALEATORI AI 
VAlA :la . VARA WEL E fA ZENDA PUBLICA 
FEITO : MANDADO DE SEGURANCA 
VALOR CAUSA : 100 , Oó 
lEQUE lENTE : FELI PE GOMES FACA NRA 
REQUER IDO : CENTRO DE EXSI NO SUPER IOR DO ANAPA • CEAP 
ADVOGADO 

DISTR IBUICAO: 00000l6l/l002 • (DIRECIONADA) 
VARA : la. VARA CIVEL E FAZEND~ PUBLICA 
FEI TO : EXECUCAO DE TITUlO JUDICIAL 

VALOR CAUSA : 20 ,82 
lEQUElENfE : ESTA DO DO AWAPA 
REQUEli DO : ANA DA SILVA LEITEE OUT ROS 
ADVOGADO 

wum 

DISUIBUICAO: 00000 16 2/2C02 • (ALEATORIA I 
VAU : h . VARA CIIN INAL 
FEITO : DEMAI S CRIMES PREV .LEI ANTHOXICOS 
OCOUENCIA : 6aDP 
ORIGEM : 6aOP 
AUTOR : SEITA DELEGACIA DE POLICIA 
lEU : UGNO XUliLO SILVA SOUZA 

INFANCU E JUVENTUDE 

DISTIIBUICAO: 00000lllfl902 • (DIRECIONADA) 
VAU : VAlA DE INFAHCIA E JUVENTUDE 
FEl TO : ADOCAO 
REQUERENTE : A.O . DA S.O.E OUflOS 
ADVOGADO 

DISfl iBUICAO: OOOOOHJ/2002 • (DilECIONAOAI 
VAU : VAU DE IWFAMCI A E JUVEWTUOE 
FEITO : ADOCAO 
IEQUElEMTE : C.A. DAS C.U OUUOS 
IEQUEliDO : G.N. DOS S. 
ADVOGA DO 

FANILIA , ORFAOS E SUCESIOES 

DISTR IBUICAO: 00000li4Jl00 2 - lALEAt'Ol iAI 
VAU : ta. VARA DE FAN IL IA. ORFAOS E SUCESSOES 
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FEITO : REVISAO DE ALI,mros 
VALOR CAUSA : · 180,00 
REQUERENTE : P. P .G. 
REQUERIDO ": A. DE S.G . 
ADVOGADO 

DI~TRIBUICAO: 00000l60/2002 - {ALEATORIA) 
VHA : la. VARA DE FAWILIA 1 ORPAOS E SUCESSOES 
PEITO . : ACAO RECONHEC. SOC. FATO CUMULADO BENS 
VALOR CAUSA : 180100 
REQUERENTE : H. DE 8. DA S. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00000564/2002 - {ALEATORIA) 
VARA :la. VARA DE PAMILIA1 OltFAOS E SUCESSOES 
PEITO : INVESTIGACAO PATElNIDADE C/C ALIWENTOS 
VALOR CAUSA : 1.000,00 
REQUERENTE : (. T .C. DE A. 
REQUERIDO : J.II.F. 
ADYOGADQ 

DISTRIBUICAO: 00000ll8/l002 - (DIRECIONADA) 
VARA : la. VARA DE FANILIA1 ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO • : EXBCUCAO DE ALIIIENTOS 
VALOR CAUSA : H0100 
REQUER ENTE : E. S. DA S. E OUTROS 
REQUER I DO : E • M. DA S. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00000ll7/2002 - (ALEATORIA) 
VARA : 2a. VARA DE FAMILIA 1 ORFAOS E SUCESSOES 
FE{TO : REVISAO DE ALIMENTOS 
VALOR CAUSA : 180 I 00 . 
REQUERENTE : E.B.N. 
REQUERIDO : C. DA S.N. 
ADVOGADO 

DISTliBUICAO: 00000ll9/2002 - (DIRECIONADA) 
VARA : 2a. VARA DE FANILIA 1 OiFAOS E SUCESSOES 
FEITO : EXECUCAO DE ALIIIEifOS 
VALOR CAUSA : 2.144 146 
REQUERENTE : N. S. DO H. 
REQUERIDO : S. DE O.N. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00000556/2002 - (ALEATORIA) 
VARA : la. VARA DE FAMILIA 1 ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : MEDIDAS CAUTELARES. IHOWIHADAS 

VALOR CAUSA : 151 100 
REQUERENTE : D .C. DOS S. 
REQUERIDO : J.R. DOS'S. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOOOS6l/2002 - (A~EATORIA) 
VARA : Ja . . VARA DE fAMIL!A 1 ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : INVESTIGACAO PATERNI DADE POST MORTEN 
VALOR CAUSA : 1.000 I 00 . 
REQUERE~TE : 1.8. 8. 
REQUERIDO : D.C.C.-. DE C. 
ADVOGADO 

Ti IBUNAL DO JUR I E EXECUCAO P~L 

DISTRIBUICAO: 0000ú l61/2002 - (DIRECIOUADA) 
VARA : VARA DO TRIBUNAL DO JUR I 
FEITO : CRIWES DOLOSOS CONTRA A VIDA 
ORIGEM : 1 aDP 
AUTOR : SETI NA DELEGACIA DE POLICIA 
REU : ADIEL OLIVEIRA DA S ILVAE OUHOS 
ADVOGADO 

JUIZADO ESPECIAL 

DISTRIBUICAO: 00000163/2002 - (DIRECIONADA) 
VARA : JU!tADO ESPECIAL CEUTRAL CRIMINAL 
FEITO : PROPOSICAO OE PENA 
ORIGEM : JECAP 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA· 
REU :· RONILDO CASrRO DOS SANTOS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 0000016~/2002 - (DIRECIOUDA) 
VAIA 
FEITO 
ORIGEJI . 
AUTOR 
REU 
ADVOGADO 

·: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CRI MINAL 
: PIOPOSICAO DE PENA. 
: JECAP 

· ; JUSTICA PUBÜCA 
: RAIMUNDO NOKATO DOS SANTOS OLI VE IRA 

DISTRIBUICAO: 0000016S/2002 - (OilECIONADAI 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENflAL CRIMINAL 
PEITO : PROPOSICAO DE PENA 
OR IGEN ~ 1 ECAP 

-- -
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AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
REU : JOAO OSIALDO COUTINHO VIANNA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00000166/2002 • (DÜECIONADA I 
VARA 
PEITO 
ORIGEM 
AUTO I 
REU 
ADVOGADO 

: JOUADO ESPECIAL CENTRAL CRIMINAL 
: CONCILIACAO CRIMI NAL 
: JECAP 
: JUSTICA PUBLICA 
: RAIMUNDO NONATO SOUZA 

DISTRIBUICAO: 00000167/2002 - (DIREC IONADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CRIMINAL 
FEITO : PROPOSICAO DE PENA 
ORIGEM : JECAP 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
REU : ALEX DA CRUZ PENA 
ADVOGADO 

DISTRIBU ICAO: 00000168/2002 - (DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CRIMINAl 
FEITO : CONCILIACAO CRIMINAL 
OR IGEN : JECAP 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
REU : ONOFRE VILHENA BATISTA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00000568/2002 - (DIRECIONADA) 
VARA . : JU IZADO CIVEL MICRO EMPRESA 
FEl-TO : RECLANACAO CIVEL(CONHECIMENTOJ 

REQUERENTB : JAWINA MORAES LOPES - WE 
REQUERIDO : ACELINO AYRES SILVA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOOOS69/2002 - (D iRECIONADA) 
VARA .: JUI ZADO CIVEL MI CRO EMPRESA 
FEITO : RECLAWACAO CIVEL(CONHECINENTO) 
REQUERENTE : JAN INA MO RAES LOPES - WE 
REQUERIDO : MARIA LUCIA HAYKE 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO : 00000570/2002 - (D!REC IONADAI 
VARA : JUI ZADO CIVEL MICRO EMPlESA 
FEITO : RECLAJIACAO CIVEL{CONHECINENTO) 
REQUERENTE : 1AN !MA MORAES LOPES ~ ME 
REQUE RIDO : MARIA LUCIA DE V. BAYNB 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00000571/2002 - IDIRECIOWADA) 
VARA : JUIZADO CIVEL IIICRO EMPRESA 
PEITO : RECLANACAO CIVBL(CONHECINEHiO) 
REQUERENTE : JANINA IIORAES LOPES - ME 
REQUERIDO : HOSANA BARBOSA CARDOSO 
ADVOGADO 

OISTRIBUICAO: 00000572/2002 - {DiiECIOH~DA) 

VARA : JUIZADO CIVEL MICRO EMPRESA 
FEITO : RECLAWACAO CIVEL(CONH ECI XENfO) 
REQUERENTE : JANINA MORAES LOPES - NE 
REQUERIDO : CLBIOE ANTUNES SOAlES 
ADVOGADO 

DISfRIBUICAO: OOOOOS7l/2002 - {D IRECIONADA) 
VARA : JUI ZADO C IV EL MICRO EMPR ESA 
FEITO : RECLANACAO CIYEL(~'ONHECIJIENT"OJ 
REQUERENTE : JANINA NORAES LOPES - WE 
REQUERIDO : CONCEICAO ~ARfA DE ARAU JO 
ADVOGADO 

OJSiRIBUICAO: OOOOOSH/2002 - (DIRECIONADA) 
VARA : JUI!AOO CIVEL NICRO ENPRESA 
FEITO : RBCLANACAO CIVEL(CONHECINENTO) · 
REQUERENTE : JANINA MORAES LOPEl - ME 
REQUERIDO : MANOEL CARVA LHO 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00000575/1002 - (DilEC IONADA) 
VARA : JUIZADO CIVEL MICRO EMPRESA 
FEITO : RECLANACAO CIVEL(CONHECINENiO) 
REQUERENTE : SANINA IIORAES LOPES - NE 
REQUERIDO : NARIA MILEA FERREllA PAHTOJA 
ADVOGADO 

OISfi iBUICAO : 00000516/1002 - (DIIECIONADA) 
VARA : JUIUDO CIVEL IIIClO EIIPlESA 
FEITO : RECLAIIACAO CIVEL( COHBECIMENTO) 
REQUERENTE : JAIIIMA JIOlAES LOPES ~ ME 
REQUERIDO : AILSON CASTILLO GOWES 
ADVOGADO 

\ 

DI STliBUICAO: 00000571/2002 - · (D !lECIONADA) 
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VARA 
FEITO 
REQUEREHTB 
REQUERIDO 
ADVOGADO 

: JUIZA DO CIYEL NICRO EMPRESA 
: RECLANACAO CIVELI EXECUCAO) 
: ANA CELIA NASCIMENTO SILVA 
: SILV IA 00 SOCOiRO ROSARIO TAVA 

DIS\'RIBUICAO: OOOOOS78/200 2 • (DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO CIVEL MI CRO EMPRESA 
PEITO : RECLANACAO mEL(BlECUCAOJ 
REQUERENTE : ANA CELIA NASCINENt"O SILVHE 
REQUERIDO : OSWARINA MARQUES Piemo NETA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOOOS19/2002 - (DIRECIONADAI 
VARA : JUIZADO CIVEL MI CRO EMPRESA 
FEITO : RECLANACAO CI VEL( EXECUCAúl 
REQUERENtE : ANA CELIA NASCIMENTO S llVA-NE 
REQUERIDO : RUBEMILSON BATISTA DOS SANTOS 
ADVOGADO 

DISTI IBUICAO: 00000580/ 2002 - (DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO CIVEL MI CRO EMP RESA 
FEITO : RECLAWACAO CIVEL(EXECUCAO) 
REQUERENTE : ANA CELIA NASC IWEMTO SILVA-ME 
REQUERIDO : NADIR PAI VA DA SILVA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOOOSSI/2002 - {DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO CIVE~ MICRO EM PRESA 
FEITO : RECLAJIACAO CIVEL(EXECUCAO) 
REQUERENTE : ANA CELIA NASCIMENTO SILVA-ME 
REQUERIDO : EDI LENA NERY JUCA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO : OOOOOS82 /2002 - (DIRECIONADA ) 
VARA : JU IZADO CIVEL MICRO EMP RESA 
PEITO : RECL ANACAO CIVEL(EXECUCAOI 
REQUERENTE : ANA CELIA NASCIMENTO SILVA-ME 
REQUEliDO : REGINA CELIA CARMO DI AS 
ADVOGADO 

DI S1'RIBUICAO: 00000583/2002 - (DIRECIONADA! 
VHA : JUIZADO CIVEL NI CRÓ EMPRESA 
FEITO : RECLAMACAO CIVEL(mCUCAO) 

IEQUBlBHTE : ANA CELIA NASCIIIEHTO SILVA-ME 
REQUEl iDO : EL IMO R OLIVEIRA DE JIORAES 
ADVOGADO 

DISrRIBUICAO: 00000584/2002 - {DIRECIONADA) 
VARA : JUifADO CIVEL NICRO EMPRESA 
FEITO : RECLANACAO C I VEL( EXECUCAO I 
REQ UERENTE : M. A. C. CUNHA-ME 
REQUERIDO : ANA CLEDE 8. COELHO 
ADVOGADO 

DISTliBUICAO: 00000585/2002 - !DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO CIVBL MICRO EJIPRESA 
PEITO : RECLAJIACAO CIVEL(EXECUCAO) 
REQUERE NTE : X. A. C. CUNHA -JIE 
REQUERIDO : MARIA N. FIGUEIREDO 
ADVOG ADO 

DISfRI8UICAO: 00000586/2002 - (DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO CIVEL NICRO EMPRESA 
FEITO : RECLAJIACAO CIVBL(EXECUCAO) 
REQUERENTE : M. A. C. CUNHA-ME 
REQHER IDO : LIDIETE DE FEITAS CAETANO 
ADV OGADO 

DISTHBUICAO: 00000587i2002 - {DIRECIONADA) 
VARA : JU IZADO CIVEL MI CRO EMPRESA 
FEITO : RECLANACAO CIVEL(EIECUCAOI 
REQUERENTE : 11. A. C. CUNHA -ME 
REQUER IDO : CLEDIO ·CARDOSO CANORA I A 
ADVOGADO 

DISTl(BOICAO: 00000588/2002 - (DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO CIVEL IIICRO EMPRESA 
PEITO : RBCLAWACAO CIVEL(EIECUCAO) 
lEQUEREnE : M. A. C. CUNHA-ME 
REQUERIDO : LIDIANE N. DAS CHAGAS 
ADVOGADO 

DISTRIBVICAO: 00000589/2002 - (DIRECIONADA ) 
YARA : JUIZADO CIYEL MICRO EJIPlESA 
PEITO : lECLAJIACAO CIVEL( EIECUCAO) 
REQUERENTE : Jl . A. C. CUNHA -ME 
REQUERIDO : NARCILENE COSTA DAS NEVES 
ADVOGADO 



Macapá, 05.03.2002 

Varas e Secretarias do Interior 

COMA fiCA DE SANTANA 
JUiZO DA J" VAliA CiVF.l. 

C. __ ___:E::· D:..:l_:_TA:..:L=D-=E:..:I.:...N_:_T:::.1!J~1A:..:::.Ç.!.:II_·o _ _ __ _J 

l'rO<wo: 3.175/00 
llrqutrtntt: A.I.S.G 
(Adv. Dt:H:.'\SORIA PÚBLICA). 
Rf:U(S): M.C.G., 

SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA 

FINALIDADf: 

IS TD1AÇAO do requerido MIGUEL DA COSTA GOMES, 
bras1leiro, casado, autônomo. em lugar inceno e n~o sabido, do final 
da sentença de f. 43/46, a seguir transcrit:t· ·· ... Diante do exposto, e 
consider(llu/o tudo n mais que dus autos cotuta. julgo procedente, u 
prctrmão con.sub.ttancwda no uucial poro d{cretar a scparaçtio 
pultcral de ... . .. V1a df conseqriêncw. declaro e:rtmlo o processo com 
julgmnellto do mérito. IIOS /frmos do art. 169. I do CPC Os filhos do 
casal commuartio sob o guarda e rcspon mbihdade da mãe, ficando 
rcgulamL'n/ado n d1rerto de vurta do autor tiOS finai:s de semana 
alu:rnados. das OS h do .~tibado às 18 lt do domingo, nos moldes 
plellt'ados na exnrdwl. A autoru voltará a u.snr o nmne de so/tcirll, ou 
Sf!Jfl, ...... Cor1deno o nhr a p(lgar almumros f'm.favor de setu filhos ... 
. . na ru:iio de 02 (dois) sllldrios mimmar mensais, u serem 

• entrt.•gues à mJe tios IIH!mJr fs, lllfditmlf! ri!CibO. 0~; be11S do Clljt:/ 
dr\:c:m .n.·r partilhados, 50 % (cinqwmta pvr cento) paru cada 
côn) lt,f.{l! . hcuto de cus/as e lto11oninos adwxaticws, posto qw! 
tumb,•m concedo o bene{icío Ju J..ratuulmle de JltStiça à pllrle r t! ... 
Sama11a·AI'. I ::i df! tll':c;nbro de ]{)(}I (a} Marnu Vmicius Gouvr!a 
Qumtas- Jm: ele Drreito ··. 

SfDE DO JUÍZO: 
Rua Cláudio Lúcio ft!o11teiro, 2.100 - ria Ama;0110S • 68915-<100 

J -/7JI. 

' d cyi!(C~~2 
·- _1(;í6f~-~ 

inícius Cõ~Qlrlntas ~ .. ----
lull dc: U•rc:ÕII.I 

- -- -·-·-·- .-·----

COMARCA DE SANTANA 
JUÍ7.0 IJA ]"VARA C/VEL 

EDITAL DE IN TIMAÇÃO 

l' rom so n• 3.347/00 
Rrqurrrnt<: R.P.D., rep. por sua mãe S.C.P. 
(Adv.: Ddrosoria Pública) 
llrqut rido: M.C.D 

AÇÃO DE ALIMENTOS 

FINAUDADf.· 
INTIMAÇÃO da autor.1. R.P.D., atrnvés de sua gcnitora, SANDRA 
DA COSTA PUREZA, brasileira, solteira, do lar, atualmente em 
lugar incerto c nã• sabido, do dispositivo final da sentença de folhas 
28/30, a seguir transcnta: " .. . Dlan/4! do ~xposto. e '-·on.siderando Judo 
o mau que dos aulru constam. julf{o proctdellle em porte, a preten:cão 
cOtJSub.stancmda na inicial poro faar os :Jiimentos definitivru no 
equivalente a JQ-/. (trinta por unto) do salário minimo por mi.s, os 
quais são retroatn•os à data da CÍIO('ÕO (§ r do art. I j da Lei n• 
5.478168), rc.~rando otinlo prtJC~.rso com o julgamento Jv me! ruo. nu 
forma du art. 169, I elo Cóclí'go Je Processo Civil. Condeno. amúa. o 
requerido ao pagamento elas crutas proceJstwis c honnrãrros 
advocmicio.s que serão convertidos à DEFENAP, q11c arbilro em l O% 
(clez por cento) do valor d t: I 2 prestações "'e 'VIdas mensal me m e. 
Re.ualto que esla condenação sQ poderá ser executada nas cond1çõts 
do art. 12 da Let n• 1.060150, tendo em vista que concedo ao 
requerido os bene_ficros da'trs.ustimcia judrcitiriu gratuila . Decorrido 
o pra:o para e-h:nluul recurso daJ parte.'i ~ e:rped1âo CJ necesscirío 
para o cumprimento deste~ sentença, procttla-se iJJ baixas e arquive
s~. Publiq!4e·s~. Registre-se. Jm,mem·st. Santana, 28105101. (a) M/tQrl 
Biunqwiu Ftlho - ./ui= de Dirtrto Suh~tituto ". 

SfDf DO JUIZO: 
- 68925-000 
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COMARCA DE SANTANA 
JUiZO DA 2' VARA CiVF.J. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Promso: 3.904/00 
Jlcqurrrot<: N. T.S.L., rep. p/ mãe R.S.L. 
(Adv. DEIT.'óSORIA PÚBLICA). 
RÉU(S): I.K.A.B., rcp. p. B.R.A., G.J.F.B., rep. p. C.S.F 

e J.F.S .B., rop. p. M.I!' .S.S. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
Post Morten 

FINALIDADE: 
L'HIMAÇÃO do requerido GEOVAN JUNIOR FARIAS 

BENETHAR, menor impúbcrc, rep. por sua mãe CACILDA DA 

SILVA FARIAS, bras ileira. solteira. do lar. em lugar incerto e n~o 
sabido do final da sentença de f. 38/4 1 a seguir transcrita: " ... Dwnte 

Jo l!~po.slo, Jul~:o Parcialmt lllt proude.ute, a prel~ns,io 
cOtLfllbJiancrada na imcial para o fim de declarar que a autora r filha 
do Sr. Gro\·an da Stlva Bcntrthar. Isento de cu.rtus e hotroráriru 
advocaricios. umu \'eZ que também concedo o beneficio da assistência 
judtcrciria aru requeridos.. . Santann-A~. 27 ~e ':o~~mbro de ZOOI. (a) 
Afarcus Vinicru.r G01m~a Qumws - Jwz de Dm!tlo . 

SfDE DO JUÍZO: 
Rua Cláudio Lúcio Mo11ttiro, 1.10 Vila Amazonas - 68915-000 
Fa11t: (096) 281-1619 I F a,;,<- (O 83 • 1741. 

e fevercir~ ~ 
~A97f:'_1v7v/,/f,(,G~-- --~ 

1 br 91. ~uiciu.s Gou\'b Quintas --· 
Juizdc:Oitt i1o 

-·-- -.------~-

COMARCA DF. SANTANA 
JUiZO DA r VARA C/I•'EL 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Processo n' 4.663/01 
Autores: Banco do Brasil S.A 
(Adv.: Sandra Oli\'t ira - OAB n" 364) 
Ré MA lUA JOSÉ DOS SA!'\'TOS ALMEIDA 

COBRAN ÇA 

FINALIDADf: 

11'\TIMAÇAO da requerida ~LARLA J OSÉ DOS SANTOS 
AL~fELDA atualmente em lugar incerto e não sabido, para. no pr.tzo 
r!t 30 (trint2) dias, efetuar pagamento das custas processuais, . 
conforme folha de câlculos às [ 21, sob pena de ser ínscrito na Divida 
Ativa do Estado do Amapá, como a seguir discriminado: "OI - RS. 
30,06 (trinta uals t seis cttltm•os), rt/trttttt ds custas t dcspesu.ç 
proctssuni.r, cujo recolhimt nfo deverá Str tfetutulo em fm·or do 
Tribunal, de Justiça do Estado do Amapd, utrcrvé.s de Guia ti~· 

Hrcolhimcnto a ser exped;da pela C11utadoria tlesla Comarca; 

r.oM,I RCA DE SANT.H+/11 
J UIZO IJA r VARA CÍVEl. 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PkA.ZO DE J()(VINTE) DIAS 

Processo n• 4.919101. 
Requerente: N.P.A., rtp. p/ mir M.EJ> 
(Adv. DU'ENSORIA PÚBLICA). 
Requerido: H.S.B. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 

F!NALJDADE: • 
CITAÇAO do requerido HERMES DA SlLVA BRANDAO, 
brasileiro, solteiro, autônomo, confonne certidão do Sr. Oficial de 
Justiça, encontra-se atualmente em lugar incerto c não sabido, para os 
trrmos da presente ação ajuizada, e de que terâ o prazo de IS (quinzr) 
di2J, contados a partir da pllblicaçllo do presente edital, para que, 
querendo, conteste o pedido, através de adv~gado, cientific~do-lhe 
que se assim não o fizer, presumu-se-io ace11os pela parte r~, como 
verdadeiros os fat~s articulados pela. parte autora, conforme d1spõe os 
a11s 285 e 319 do CPC. 11 

... n6o stmlo conustofla n trçiio se 
prnumiriio aceitos ptlo riu, como vttdadtiros us fatos arlicu la~os 

pelo awor ". 
SEDE DO JVÍZO 
Rua Cláudio Lúcio Monteiro, ~.1 - Vilu Amazonas - 68915·000-
F4< . (OMJ 2s1 . u n 

COMARC,t DE SAN TIINA 
JUÍZO DA 1' VARA C/VF. I. 

EDITAL DE INT~-='l~M::..A:2Ç.:.::Ã:..::.O ___ _. .._ ______ _ 

Processo n• 4.237/01 
Autores: J.N.F.B., e outros, rcp. pl m~e B.O.F. 
(Adv.: Defensoria PUblica). 
Réu: J .R.B 

ALIMENTOS 

FINALIDADE: 
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INTI~L\Ç.\0 do requenco JACI RA~IOS BllAZÃO anoalmenl< 
em lug.nr mccrto e não sabido. t>ara, no pra.zo de JO (trinca) dias, 
efetuar pagamento das custas processu;11s, • conforme fol ha de 
cálculos ã.s f. 19, sob pena de ser u1scrito na Div1da Ativa do Es1:1do 
do Amapã, conto a seguir discriminado: "/)/ - R S. 69,09 (s~SJcllfa r 
110•·e reai.'i e nove ctntum.r). rrfurmc th- custa.r ( dt:spesus 
proctuunis, cuju recolhimento tlcverti ser efewatlo em fa\>'Of riu 
Triburml, de Justiça do Estado tlu Amnpá, através de Guia tfr 
Recolhimento u srr f-\'ptdülu prllt Cofllmloria tlestn Comarca; 

I 

SfDf DO JUIZO: 
!lua Cláudio Llicio Montriro, 2.100 • Vilo Anlnonas - 68925-000 
Font: (096) 281-1 619 / Fu - (096 J • 1 7~1. 

COMARCA DF. SANTANA 
JUiZO DA 1' YARA C fVEL 

EDITAL DE CURATELA 

INTERDITADO: FRAHCISCO ANTÔ!f\0 PEREIRA 
PIMENTEL. 
CURADOR: JOSÉ DE ALENCAR PEREIRA PIMENTEL. 
PROCESSO: 4.387101 

INTERDICÁO DE PESSOA 

CAUSAS DA !NTERDICÁO E LrMITES DA CURATELA: 
o interditado é portador de "distúrbio mental do Upo 
retardo mental grave", que o toma absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da VIda ctvil, 
ficando o curador Sr. JOSÉ DE ALENCAR PEREIRA 
PIMENTEL, nomeado para reger todos os atos da vida 
civil a ele ineren tes. 

Procuradoria Geral de Justiça 
Jair José de Gouvêa Quintas 

CORREGEDORIA-GERAL 

PORTARIA N!lmll002-CGIIP, de t• do m.o~o de 2002. 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBUCO DO 
ESTADO 00 AIIAPÁ, no""' das atnburçóeS que lhe solo coofEJtdas peb 
rnciSO 11 da Pai"'"' n.• 098/PGJ, oo '22 de jane<o oo \900; 

RESOLVE: 

CONCEDER ao De. tACI PELAES DOS REIS, Promotor de Juslço 
de t' en~ãnc<a, l~ular da Promoloro do Justiça da Comarca oo l'<napá-AP, 
lcença compensatória pelo plantao traballado oo Recesso Forense do 200t, 
conforme Portaria n• 5631200t~GMP, do 001121200t. asa usufruida oo 
per iodo de 2l'4 a 021512002 

Dê-se Clénc1a Regrs~e-se P\lblique-se c cump'a-se 

I 

PORTARIA N!10012002-COIIP, do 04 do rn.trço do 2002. 

O CORREOEOOR-GERAL DO IIIIIISTtRIO PÍIBUCO DO 
ESTADO 00 AIIAPÁ, oo trSO das atriluiçOos quo lhe são coof.mas poll 
i"""" 111 da Porlaria n.' cmtPGJ. do '22 de janeio de 1996: 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. HAROlDO JOSÉ DE ARRUDA FRANCO, 
Prcrnola do Justiça do Z' Olrlr.lncio, axwcendo SU3S lunções na Prancjaia 
lle Justiça can a~iluiçOos l*•nfa a V•a do Juiz;>do Especial da Carurca 
da Sanlana-AP, para, no periodo do 07 a t71312002. r~ 
arnulafivan..,te pola Prcrnoloria do Jusüça can atrinriçóos p<nnlo a t• 
v,. Clvol a de Fazenda Pi.tllica da rel,.m Can..-ca. 1m vlfLÓ! do 
autorização do afasl8rneofo ~ ao 111M, CU'Ifo'mo futaria n.• 
09512002-CGMP. de 2Ml212002. 

KSY 



Macapá, 05.03.2002 

·PoRTARIA N.' 10112002.CGIIP, do G4 do março do 2002. 

O CORREGEDOR.QERAL DO IIIISTtRio P<iBUCO DO 
ESTADO DO AIIAPA, no uso das a1ri>uiç6es "'" llle sikJ. oon!eridas peb 
iricisolll da Pa1ario n.' ~PGJ. de 22dejanein de 1996; 

RESOlVE: 

DESIGNAR o Dr. LUIZ ROBERTO PEDROSA DE CASTRO, 
P.tà'nola de Justiça de Z' enlr.lncia, llular da Promotaia de Jusli;a da 
lnlância e Juvenlude da Canarca de Santana-AP. pora, no palocb de 07 a 
171l'2002. responder ct.mulalivarroonlo pela Prandaia de Justiça com 
alrbrições pcrar!le a Z' Vara Civel e de Fazencb f'l1lli:a da relerida 
Canarca. em vi1ude de autaizaçllo da alas1amento coocedida ao l~ui:J'. 
conlame Porlaria n.• 00512002-CGMP, do 2810712002. 

06-se ciência. Registr ...... Publ~ e c~. 

,' 

PORTARIA N.• 0_9412002-CGMP, de 25 de fevereiro de 2002. 

O,Ju.Jc /~: ..... D~IONAR 8S Prctno!OU."41 W JustÇa ... 

ú:la·se:" .. . DESIGNAR as Pranotaas da Justiça ... 

Porlodo 
, •• 141312002 
15 a 311l'2002 

Dê-se ciência. Rcgish-se. Pul!lique-Sé e c~a-Sé. 

...-
/--~\capá-AP, 04 ~r~ de 2Xl2./ 

V"v-Y)\i' 2 ' ( 
~relj~ut1ÕA!vn .1 • 

Caregeda·Getal f 

---------'-o.--------..1. 
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO- CPL 

Portarias 174,078 e 111/2001-GAB/PGJ, 
respectivamente, do dia 08/03; 24/05 c 08/06/iOOI 

:-····························· ..................................... ' .............................. , 
i· Homologo, na forma da te/8.66&93, i 
! e hnOiese~ 2610217.002 ~ 

!,_, Dr. Pedro \odrig~~tire i,! 

Dir~tor-Gcral do MPEA-em exercício 

l i ......................................................... _ ................. --.................. ; 
RESULTADO FINAL 

RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 
REALIZADA NA FORMA ABAIXO: 

MODALIDADE: TOMADA OE PREÇOS NO 002/2002-CPL/MPEA 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEC 
DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OC 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
CONFORME O REFERIDO EOITAL . 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA OE ABERTURA DO CERTAME: 20/02/2002 
HORA: 10:00 horas 
N ° DO PROCESSO : 3002492/2001 

ta FASE- DA HABIUTAÇÃO 
Dos 3 (trts) empresas que rc<eberam o Edilal , apena; 

02 (duas) empresas, enviaram propostas quais sejam: AUTO POSTC 

SIGA-BEM e COMERCIAL BRITO NUNES LTDA. A Comissão 

procedeu minuciosa análise da documentaçlo correspondente, « 
considerou as cmpres;u licitantes HABILJT ADAS, uma vez qut 

apresentara~ iodos os documenlos exigidos do referido Edital. 

2a FASE - DA CLASSIFICAÇÃO 
Após minueiosa anilise da Proposla Comerciais, t 

Comissão considerou os licilinles CLASSIFICADOS, por estar<:rr 

com suas propostas conncrciais de acordo com o especificado nc 

Anexo I c H do referido Edital e terem atendido o dispositiVo 4.2.6 c 

sub-itens. 

· RESULTADO FINAL 
A Comissão finalizou os lnlbalhos adjudicando, pele 

crilério MENOR PREÇO GLOBAL, a empresa AUTO POSTO 

SIGA-BEM LTDA, por ofertar, para o objeto especificado, o val01 

de RS 127.200,00 (cento e vi~ te e sete mil e duzenlos r<:ais). 

Obedcc;ndo a iodos os ditames da lei 8.666/93 c 

altcraç~es posleriores, ;ubmetcrnos o presenle resultado à apreciaçJo 

sto Excelcntíssjmo Diretor Geral em cxcrctcio do Mini.s~rio Público 

do Estado do Amapi, para fim homolog•çlo e posleriot 

publicação. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Publicações Diversas 

Cl.l/Rf. DE ENGENII.\RIA f. .\RQfh TETiiRA DO AM.\P,\- C:f..\1\P 
CGC N"'o.&.640.7J6 ,' 0001 - JS -End. Pra•ado Mui n"OI- MAC"api , AP 

EPITAL pt: CONYOCACÁO 

O l'n:sidctlte do CLUBE lJE ENGENHAHIA E Arquil<turl do Amapá - C!:AAP,.no uso 

de suas arribWçón. cont"erid&s peJo an. J)•, aUnea -h:'. convoc.~ todos os woci3dos em 

pkno cozo de seus dirtitos csu~os. conforme ctispcwo no tR. 20", ptra rc:un1Jo de 

Assembl!ia Gml Ex!no<dinória, a realizar-se no dia li de ll\ll'ÇO de 2002. na sede do 

Clube, is 11:00 hs, em I' Coovocaçlo com 213 de wociadoo Pf<SCniCS ou is 19:00 hs em 

2' CoaYocaçlo"""' amdlde, ou is 19'.30 hs em J' Coovocaçlo, c:om qualquer númao de 

wocildos acima de~ p111 ddibcrat os scauimes assunlos: 

I - Posse da IIOYII dimoria; 

2 - lncludo no El&aNto do Oubc de normas patinentcs a.s EkiçOct dos con.sc:lhciros 

Regionais do CREA I AP, coafonne l.,.;<laçlo vi sente do Siacma CONfEA /CREA 'S; 

J - lnc:luslo r» EouNCO do Clube de paRpafo IUIOrir:ando o Clube • r<p<n<nw 

judicia!mauca Cluoc do< Eav<Mcirm c Alquildosqoc IIUIIIInu &1a<lo do Amopi; 

4- o ~1.11: oc:om;r. 

M1capl. Ol de~ de 2002 

-#& 
Ea~o' [lct.JOSt CU:MEIISON SA1iTOS BATC.TA 

Praidcn1c do CEAAP 

fl((u 
EDITAl. DE INTIMAÇÃO 

RF.C;JSl'tjO IJE P{JOl'FiS'f() J>t: l'ITULOS 

O I oi). T:tbcliãu de N~ e rtl3i~ lltl}.'O:'I unexos tb 
Comarca de Macapã, Estado do Amapâ, ã rua Tiradentes, 604 - B.:Wro 
cu:dr.d, J>lll: oomutçio 1'-'l(ll1, de., FJ\Z S;\Ul!H. llUC ~ c.:nwnlnan para 
rnot~o (1.~ tlntlM oh:nxo rei3C1onudf~~ de 1t$'flClH~hilid:wle de· Prot. 
566.522: lnah Jurema de Olivolra Medeiros; Prol 566.524: J 
Rocha Silva Me; Prol 566.553: Ana Maria Picanca dn Son3 
Ramos; Prol 566.558: R3imundo Nonato Vieir3 Pereira; Prol 
566.55g: Rutcleia Brito Concalcao; Prol 566.566: Celino 
Cordeiro Baslos; Prol 566.786: Sonl3 Lucia Lobato Abreu 
Me; Prol. 566.788: · Acines Santos Feitosa; Prol. 566.798: 
An r Martins ·costa; xxx E 1).8.(8, qw.: ni\n tt~.: ah..-yu~ ia11oriiu~W~ 

lN ·OS ti pu~ UU dttn."Dl IL'i nuro J.>VHIItl.: não O fiUI..'lll• Sl11dU ~~ 
ital publictdo :tlnt\..:S t impn:m:t Olãcl-11 e u.li:uk!o cmlutç.u 

de "ex 1" art' o 1-, p rafo t•. da Lei numero 9.492/97. 
M• pi ~' · . M• · de 2.CJ02. EU, 

, (JOSE ROBERTO SENA DE 
-:Al.-:-:-M;';E;.;ID~A:') ·"'t•~""'tiõo~"'e ~l'r"'o~"'....t0u>::o,~Cã'i'ilioo, Su""""'"· l)ou fi: o :Mno 
em público er.oso.::::::::::::::::::::::::::::::: 

CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA 
PORTO DE MACAP Á · 

DELIBERAÇÃO CAP/MCP N .O O 1/2002 
Sanlana(AP), IS de fevereiro de 2002 
O PRESil)ENTE DO • CONSELHO DE 
AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DE 
MACAP Á, no uso de suas atribuiÇões que lhe confere 
o artigo 2•, item VII, do regimento interno; c 
CONSIDERANDO a proposição da Companhia Docas 
do Par:I..CDP sobre a Norma de Cobrança de 
Annazenagcm Especial a ser aplicada no Porto de 
Macap:í, relatada pelo Conselheiro Otílio Nélio da 
Conceição CONSIDERANDO a deliberação e 
aprovação, por unanimidade, do Colegiado na sua 75' 
Reunião Ordinária, levada a efeito ncstll data; 
DELIBERA: . 
1. Aprovar a Norma de Cobrança de Armazenagem 

Especial a ser aplicada no Porto de Macapá; 
2. A presente Deliberação passa a vigorar a part\r 

desta data; 
3. Publique-se no Diário Oficial do Eslado do 

Amapá 

Órgãos Federais 

GRA 
Alfredo Pessôa Corrêa 
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PORTARIA N' 011!3 DE 01 DE MARÇO DF. 2002. 

O GF.RENTE REGIOI'iAL UO MINISTÉRIO 
DA FAZEI'iDA NO AMAPÁ, no uso de sua.< atribuições confc'ridJS 
pela Ponaria n" GM <J2 de 09.04.2001, publicada no Diá1io Or.cial da 
União de 09.04.2001 . 

RESOLVI>: 

1\lt t<~SEM EFEITO a Por~1ri.• 
de n" 0118 de 13 de fevereiro de 2002 public:r.la no Diário Or.cial do ..... ,c···.""'· 
- ~-----

PORTAR~ N" 0184 DE fu DE MARÇO DE 2002. 

O GERENTE REGIONAL DO MINISitRJO 
DA FAZF.NDA NO AMAPÁ. no uso de suas alribuiçõcs conferidas 
pela Portaria n" GM 92 de 09.04.2001, publicada no Diário Ofi cial da 
União dr. 09.04.2001. 

RESOI.V E: 

Arl) :"---TORNAR SEM EFEITO o Ponaria 
de n"0119 de 13 de fc~rciro de 2002 publicada no Diário or.cial do 
E513do de 18 de f'J>'CÍCiro de 2002. 

-· ç::# ____ _ 
PORTARIA N" 0185 ~~DE MARÇO DE 2002 

O GERENTE REGIONAl. DO M!NISI'ÉRJO 
OA FAZENDA NO AMAPÁ, oo uso dos suos.alribuições conferidas 
pela f>ortaria GM 92 de 09.04.2001, publicad.t no Diório Oficial da 
União de O'J.04.200!. 

R ESOL VE: 
Art. 1" • DESIGNAR PAULO CORREA DE 

SENA, Agcnle Administrativo, SIPE n" 64189 AUlENORA DAS 
NEVES UITENCOURT, Auxiliar de Fiscal SIAPE n" 1075379 e 
JOS_E_ MOURA SILVA, Datil6grafu, SIPE, n" 64181, para sob 0 
prestdenc•a do primeiro conslituírem Comissão de Proccs.w 
1\d~inistrativo Disciplinar para apurar irregularidade: envolvendo 
serv1dur federal const.lnlc no Proctsso n• 16439.000304/2002-97 b<m 
como as demais mfrações conexas que vierem :1 ser detectada~ no 
decorrer dos lrabalho~ 

. Art. 2' /ESTABELECER o prazo de 60 ( 
Sess<nla) dtn.< para a CO!J"IIL<ào do dos II:lbalhos: 

Artt :J* - Esta Portaria entrA em vigor na data da sua 
publicação. 

E~sn~ 
Ger~~ ... ~ 

PORTARIA N" 0186 DE OI DE MARÇO DE 2002 

O GERENTE REGIOI'iAL DO MINISTÉIUO 
DA FAZENDA NO AMAPÁ, no uso das suas atribuições oonreridas 
pela Ponaria GM 92 de 09.04.2001, publicada no Diário Or.cial da 
Uniõo de 09.04.2001. 

RESOLVE: 
Art. I" • DESIGNAR REGINA l.ÚCIA DA 

SILVA PINIIF.IRO, Auxiüar de Fiscal, SIAI'E n" 1064834, 
EDUVALDO MARTINHO MONTEIRO, Fiscal de Tributos, 
SIAPE 1064935 e JOAQUIM FEUPE DE SOUZA SIQUEIRA, 
Auxiliar d Fisca~ SIAPE o" 1064858, pam sob a presidência da 
primeira constituírem Comissão de Processo Administrativo para 
apurar irrcgul:uid ades envolvendo servidor (edcul conSlantc no 
Proctsso n' 16439.000305/2(}()2-81, bem como as demais infrações 
conexas que vierem a ser detectadaS no decorrer dos trabalhos. 

Art. ~" - ESTABELECER o prazo de 60 ( 
S<.<SCnla) dias para !J. eonclusão do dos trabalhos; 

publicação. . eM . 3° • Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

m 
Gereat 

I'ORTARIA N" 0187 DE 01 DE MARÇO DE 2002 

O GERENTI! RKGIONAL DO MINISTÉRIO 
DA FAZENDA NO AMAPÁ, no uso das suas atribuições oonfcridas 
pela Porlaria GM 92 de 09.04.2001, publicad.t no Diârio Or.cial da 
União de 09.04.200 I. 

RE S OLVE: 
Art. 1" • DESIGNAR EDY PINIIEIRO DE 

OUVEIRA, Auxiliar de Fiscal, SIAPE o• 1064950, SÉRGIO 
JOSÉ MENEZES DE OUVEIRA, Fisco! de Tributos, SIAPE o" 
1064959 e JOEL RAMOS CAVALCANTE FIUIO, Awtilior de 
F'ISU~ SIAPE • ' 1064823, para sob a presidência da primeira 
conSiiluírem Comissio de Processo Adminislralivo Disciplinar, riJo 
sum,rio, para apurar irregularidade envolvendo scntidor federal, por 
obiDdoao de argo, constante no Prowso ,o 164439.00030312002-
92 bem como as demais infrações a~nexas quuicrcm o ser delectadns 
nu decorrer dos trabalhos. .... ....... · · ... 

Art. 2" - ESI't\BÉU;CER o prazo de 30 ( trinta) 
dias para a ronclusáo do dos uibalhos; 

Art. 3~~ .. Ésta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicaç:lo. 


	

