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LEIS 

LEI N" 0719 DE 12 DE novembro DE .2002 

Dispõe sobre o Código de Saúde do 
Estado do Amapá e dá outras 
providências, 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ: 

Faço saber que a Assembléia Legis lativa decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art . 1° - Esta Lei regula, no Estado do Amapa, direitos e 
obrigações que se relacionan1 com saU.dc e o bem estar, individual e co le tivo, de 
seus habitantes, dispõe sobre a Estrutura e a Organização do Sistema Único de 
Saúde . 

Art. 2° - 1\ saude é um direito social· c fundamental do ser 
humano, sendo dever do Estado e do Mun icípio, 'concorrenteme nte com a 
União, assim como da coletividade c do indivíduo, adotar as medidas 
pertinentes â sua prese1vação e a tio meio ambiente. 

§ 1° - O ciireilo ã saúde 6 garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à melhoria da qualid ade de vid<l, à redução do ris <.:u de 
doct~ça c _de outros agravos c ao acesso univers:1J e iguaJitârio ãs ações c 
setvtços para sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2° -Para fins deste artigo incumbe: 

I - ao Estado e aos Municípios, principalmente, zelar pela 
promoção, proteção e recuperação da saudc, pelo bem estar Jis ico mental e 
social das pessorts e da coletividade, Ucm como pela z~cabi litaçúo e 
ressocialização do doente . 

II - à coletividade em geral c aos indivíduos em particulaJ"; 
cooperar com os órgãos e entidades competentes na adoção de medidas que 
visem à Jir01noção, à proteção e a recuperação da saúúe dos indivíduos . 

Art. 3• - O estado de saudc, as ações c serviços de saude tem 
como principias: -~-

I -condições dignas de trabalho, de renda, de alimentação e 
nutrição, de educação, de moradia, de saneamento, de transporte c de lazer, 
assim como o acesso a esses bens c se1viços essenciais; 

II - correlação entre as necessidades 'coletivas de saude e as 
prioridades que o Poder Público estabelece nos seus planos c programas na 
área econõmico-social; · 

III - assistência prestada pelo Poder Pub lico como 
instrum ento que possibilite à pessoa o uso e gozo de seu potencial fisico c 
mental; 

IV - reconhecimento e salvaguarda dos direitos do indivíduo, 
· como sujeito das ações e dos se1viços de assistência em saúde, possillilitando-

Ule: • 

o) exigir por si, ou por meio de entidade que o represente 

c defenda os seus dire itos, setviços de qualidade prestados oportunamente e de 
modo eficaz; 

b) de cidir, livremente, sob a aceitação ou recusa da 
prestação da assistência a saúde, oferecida pelo Poder Público c pela sociedade 
civil organizada, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou incapacidade 
mental. · 

V - todo individuo tem direito de obter infonnações e 
esclarecimentos adequados sobre assuntos pertinentes ã. promoção, à proteção 
c à recuperação de sua saúde individual e coletiva; 

VI - as ações c os setviços de saúde, nos seus vários níveis 
de co mplexidade, os padrões de qualidade técn ica , científi ca e administrativa 
universalmente reconhecidos, os dilamcs da êtica profissional; 

VII - os agentes públicos e privados têm o dever de 
comunica.r ã.s autor~dacles competentes as irregularidades ou deficiências de 
que tenham conhccimenlo, direto ou indireto, apresentadas por ser...·iços 
públicos e privatlos qu e real izem atividades ligadas ao bem-estar fisico, mental 
e social do indivíduo ; 

VIII - a garantia do direilo à auto-regulação da fertilidade 
como livre decisão do homem, da mulher ou do casaL tanto para exercer a 
procriação como para evi tá-la, provendo os meios educacionais, cie ntífico e 
assistenciais para assegurá-lo, vedada qualquer forma coercitiva ou de indução 
por parte de qualquer pessoa fisica, jurídica ou privada. 

IX - constituição de entidades que representem e defendam 
os interesses dos usuã.rios; 

X -obtenção de infonnações c esclarecimentos necessúrios, 
sobre assuntos pertinentes ãs ações e aos serviços de saúde. 

TÍTULO II 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

CAPÍTULO I 
DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Art . 4• - No Estado do Amapá, as ações e os serviços de saúde 
são ex e cu lados e desenvolvidos pela administração direta, indireta c 
fundacional elo Estado e dos Municípios, c pela inici 'l0va privada, na fonna 

desta Lei e da sua respectiva regulamentação, constituindo o SÚS com clireçáo 
única na esfera do gove r·no Estadual e Municipal. 

§ 1° - Por serem de relevãncia pública, as ações e os sctviços 
pub licas e privados ele saude implicam na co-participação dt> Estado, dos 
Municípios, das pessoas e da sociedade em gcral

1 
na consecução ele resultados 

qualitativos e quantitativos para o bem comuu1 em matéria de saúde. 

§ 2° - A atençáa à saúde é livre à iniciativa privada, obse1vadas as 
nonnas de regulamcJ\tação, fis calização e co ntrole estabelecidas nesta Lei, na 
legisl ação nacional e na legislação suplementar estadual c na legislação 
suplemen tar municipal. 

§ 3 ° - !\ hierarquização c a regionalização dos serviços c ações de 
saúde conslituem base e cstratêgia de descentralização administrativa, de 
municipalização do atendimento e de integração finalis tica, sendo a 
regionaliza~:ão objeto de decisão conjunfa do Estado c dos Munidpios. 

§ 4° - Compete ao SUS, alêm de outras que vierem il. ser 
estabelecidas, as atribuições fL'<adas neste Código, na Constituição da 
Repuhlica, na Constituição do Estado c na legislação sanitãria nacionaJ, 
estadual c municipal. 
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Fazenda: Antônio E li:ts Ai r·cs rins Sa niOs 
lndustria e Comtrcio: Rc inaltl u .lusé Teixeira Gonçnlns 
Jnl'ra -Estrutura : Da nie l (h Si lva SnuzH 

Meio Ambiente: :\ rllonio C:t rlns d:t S ih:t Farias 
Pl<mejnmcnto: Antonio Sê rgio 1\'luntci.-o Fi lol'rc:io 
Saúde: RonahJo Dantas de Melo 
Scgurnnçu: Dori\':tl d~t Cos ta dos Santos 
Truhalho e Cidadani01: 1\'l:tri:t do Socorro da S ilva 
Sctrap: Jaczer de Limn Da ntas 

ADMINISTfv\(:.~0 INDIRETA E ÓH(;,\Qs VINCULA DOS 
Adap: Mari:t Gan:i:. Neta Bezcrr:l • 
Agcrnp : M:tri:r R:t imun da {los Santos ~asrimcnto 
Amprcv: 1\layrilcuc To rk Rodrigu es 
Ccforh: C léia Silv:t de Oliveira 
DDL: l\lanocl An lünio Bl'zcrnt Uaccl:u· 
Dctmn: Daímio Chaves llrilo 
Dctur: Sílvia Chíutli:r C:unpos lsacksson 
Diagro: Ca rlos An tu nin 1\hncid:t d e ~Jel\o 
feria: Sandra Hcgina S mith Neves 
Fundt:cap: Scbasti~o Ncl..;u n Silva tlc Suu·1.:1 
Ht!moap: .Juv:tnclc Amoras Tá vura J\fir;uula , lntl'l'in:l 
IEPA: Au~usto tJc Olivcir:J .Júninr 
Prncon: \Vashi ngton Luiz 1\l:t~alh:ies Pican~·o 
Jucnp: Picrrc Alcolu mbrc 
Laccn: Elza Lopes Ô<~ .SiiYa 
Prndap: Ril'h:ll'd Dias da Costa 
RDM: ~laria Célia Con·ra Uclo 
Rur~p: Moysés Rn~ériu tJa Silva 
Tcrr(\p: Luiz Carlos Gouveia 
IPEM: Udic lm a Cardoso da Silva Ncry 
AFAP: C l~cio Luis Vilhcn:t Vieira 
Corc.:n : Jlor:icio 'laurien Ferreira de l\l:l~a lh :lt~ 
Pescap: Dirceu de Andrade l'nnt cs 
CA P: l(;iti<~ Si lenc Guedes tlc Sou7.4l 
DGPC: Rona ldo Naza reno d:1 Silva Corlh o 

SOCIEIJAilES DE ECONO.\fiA ~liSTA 
Caesa: José Adeilton Barbosa Leite 
CEJ\: Luiz Jo.'ié du.li Sanfo.os 1\lnntciro 
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ESTADO DO AMAPA 

DIÁRIO OFICIAL 
ALBINO ALVES DE SOUZA 

Diretor 
LUIZIANE ANtANAJÁS C. DA SILVA 

Chefe da Divisão Administrativa 

MANOEL RAIMUNDO MELINDRA LOPES 
Chefe da Divisão Industrial 

ENEIDA MARIA LIMA FIGUEIREDO 
Chefe da Divisão de Comercialização 

Sede: Rodovia BR 156 Km 2, N" 0095 - Jardim I. Térreo do RURAP Macapá-AP 
CEP: 68 .909-970 1t 

Divisão Administrativa- 212-2136 /212-2 13 8 
Divisão Industrial - 212-2137 
Fone-Fax: (96) 212-21:15 

ORDEM 
OI 
02 

PREÇOS DE ASSINATURAS 
ASSINATURA J MESES 

Assinatura 38,79 
Assinatura c/ remessa postal 126.3 I 

REMESSA DE MATÉRIA 

6 MESES 
77,58 

252.63 

12 MESES 

155,1 6 I 
505,29 

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO .OFICIAL SOMENTE SERÃO 
ACEITAS SE APRESENTADAS NAS SEGIJINTES MEDIDAS: Bem DE LARGURA PARA 3 
COLUNAS, 12cm DE LARGURA PARA 2 C~ INAS, OU 26cm DE LARGURA NO CASO 
DE BALANÇO, TABELAS E QUADROS. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
Exemplar. . ......................... . .................... ................ R$ 0,76 
Exemplar Atrilsado ...................... . ...... .. RS 0,86 

PREÇOS DE PUBLICAÇÕES 
.. ..... ... RS 2,96 Ccntimetro composto em lauda padrão 

Centímetro para compor ..................... ............. R$ 4,15 
Página e;xclusiva ... . 
Proclama de Casamento 

.. R$ 354,95 
..... R$ 32,49 

Ao DIO reserva-se o direito de recusar a publicação de matérias apresentadas em 
desacordo càm s uas normas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das: 07:30 às 12:00 e Das: 14:30 às 18:00'horas 

Art. 5° - As ações c os serviços de saúde abrangem o meio 
runbiente, os locais pUblicas c ele trabalho c os produtos, os procedimentos, os 
processos, os métodos e as técnicas re lacionadas à saúde. 

Ar·t. 6°.- As pessoas jurídicas de dire ito pULJlico c as de direito 
privado participantes do SUS são responsáveis, objetivamente, pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidndc, caU!:>c-u-cm ao individuo ou à coletividade. 

Art. 7° - i\ política de saúde, expressa em planos de saúde do 
Estado e dos Municipios, será oricntãda para: 

I - a atuação articulada do Estado c dos Municipios, 
mediante o cstahelcc-imcnto de normas, a~õcs, serviços c ativitladcs soUrc: fato, 
situação ou loca! que ofereça ri sco â saúde individual c co letiva; 

II o reconhecimento c a valorização de práticas 
profissionais alten1ativas de assistência à saúde; 

III - a adoção do critério das reais necessidades de saúde da 
população, identificadas por estudos epidemiológicos locoregionais, refletidas 
na elaboração de planos c programas c na oferta de serviços de atenção à 
saúde; 

IV - a prior~idaclc das ações prevcnlivas em relaçüo ãs ações c 
aos serviços assistenciais; 

V - a fo rmulação, com runpla divulgação à sociedade, de 
indicadores de avalia~·ão de resultados das aç.õcs c dos serviços de saúde. 

VI -A regulaçüo tios sctviços de saúde. 

Art . 8°- A Uasc das 3tividades c programas no ãmbito estadual e 
municipal serão os plan0s de saúde do Estado e dos Municípios. nos quais se: 

compatibilizarão os objeuvos da política de saúde com a disponibilidade ele 
recursos. 

Parágrafo único - Para fms progranuiticos, os planos elo Estado c 
Municipio abrangerão as seguintes ãreas: 

a) ârca de aç.Jo sobre o meio ;unbicnte, cotuprccndcndo atividades 
de combate aos agressores enconlrados no ambiente natural e aos crii1dos pelo 
próprio homem e, as que visem a criar melhores condições ambientais p<-tra 
saUde tais como: condições de trabalho, a protcçà.o hídrica, a criação de áreas 
verdes , a sanidade dos alimentos, adequada remoçüo de dejetos e outras obras 
de engenharia; • . 

b} Arca de prestação de serviços d e saúde âs pcssuas, 
com preendendo q.s atividades de promoção, proteção c recuperação da saúde 
das pessoas, por meio de aplicação individual ou coletiva de medidas indicadas 
e comprovadas cientificamente; 

c) Arcas de atividades ele apoio, compreendendo programas de 
cru·áter permanente, cujos resultados deverão permitir o conhccüncnto dos pro
blemas de saúde da população c planejamento lias ações de saUde ncccssãrias: 
a capacitn<;úo de Recursos llumanos, a dislribuiçáo dos produtos tcrapéulicos 
essenciais c outros. 

Art. 9° ~ O processo de planejruncnlo c o r~amento do SUS será 
ascendente, do nível !ocal até o estadual, passando pelo regional, ouvidos Of: 

respectivos conselhos Jc saúde c compatib ilizando-se, em planos de saU.dt: 
estadual c munit:ipal, os objetivos da politica de saúde no Eslado com a 
disponibilidade de recursos. 

§ 1°- Os planüs de saúde serão a base das atividades c 
programação do Estndo c dos Municipios, e seu fina.n ciamento será previsto na 
proposta orçamentária. 

§ 2° - Ê vcdndn n transferência de recursos do E.slado parn o 
financiamenlo de ações ou serviços não previ~tus nos planos de saúde 
municipais, exceto em situnçôcs emergenciais ou de calamidade pública na 
ftrea da saúde. 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Art . 10- /\s ações c scnriços públicos de saúde, os serviços priva
dos contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúd<~. 
observado o artigo 255, da Constitu içào Estadual, objetivando alcançar uma 
prestação de assistência integral e resolutiva à população, tcn,i.o pur base as 
seguintes diretrizes c princípios: 

I - gru·nntia do acesso de forma univcrsa.lizada, aos serviços 
de saúde e. ã.s ações de saUdc, independente das condições sócw-econõmicas 
dos cidadãos," de formn igualitãrin, realizados em rede hicnu·quizada, 
assegurando o principio ele refcrCncia c con lrn-rcfcrência dos casos em que os 
serviços não dispuserem de capacidade resolutiva; 

II - garantia da cquidade como forma de suprir as 
dcficiCncias do tra tamento iguali tã.do de casos c situações; 

III - a tendimento inlegralizado, consistindo em conceber a 
saU.cle como açüo plena ao individuo, incorpor~1_do a assistência médico-psico-

odontolôgi ca, vigil<incia em saúde, dislribuição de medicamentos, 
lmunobiológ~os, sru1gue c hcmodctivados, e ações no:-mativas e indicativas das 
áreas de insumos de alitncntos, controle ambiental c saneantcnto básico, num t=l 
perspectiva integrada ao nível da rede de serviços; 

IV - participação da conntnidade na formulação das políticas 
de saU.de, controle, fiscalização c acompanhamento das ações e setviços de 
saúde; 

V - dcscentra]ização das ações c serviços, entendendo que o 
Estado e Município executarão e operacionalizarão os serviços que lhes 
couberem, definidos nesta lei, p ara que se completem de modo a evi tar duplici
dade de meios para fins idénlicos ou equivalentes; 

VI - detnocratizaç:ío das decisões , entendendo que os 
segmentos da sociedade participam efetivamente akavcs dos Conselhos 
Estadual , Municipal e Local , para garantir a estabilidade do Sistema Único de 
Saúde, "evitando a dcsconlinuidatie político-gerencial do sistema. · 

VII - gratu idade das ações e dos sezviços assistenciais 
prestados, vedada a coi.Jrança de despesa complementar ou adicional, sob 
qualquer titulo; 

VIII - conjugação da totalidade elos recursos iisicos, 
materiais e humanos do Estado e dos Municípios na realização de ações c 
presta7ão de sc1viços públicos de assistência à saúde c tlivul.e,~_s-áo de 

MSV 
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infon11ações quanto ao potencial desses serviços e à sua utilização adequada 
pelo usuário; 

IX - incentivo ao trabalho integrado e harmonioso dos 
profissionais que atuam na ãrca da saúde, promovendo o reconhecimento, em 
fãvOr da qualidade e da rcsolutividadc dos serviços e dils ações de saúde, da 
experiência e da capacidade técnica c científica demonstrada pelo profissionaL 

Art. 11 - As ações c Serviços de Assistência à Saude no SUS se 
constituirão numa reUe de estabelecimentos assistenciais com atendimento 
ambulatOJial, de internação, de Serviços Auxiliares de Diagnose c Terapia de 
acordo . com. o nível de complexidade c cobertura populacional existente no 
Estado, tendo lcgitimidaJc social c de rcsolutividade com capacidade d e 
adscrcver geografican1ente uma população, onde as nç.õcs de saúde estejam 
integralizadas. 

@ 

Art. 12 ~ A Rede de Assistência à Saúd'e se organizará em três ni
veis de atenção á saúde, compreendendo: 

a) NÍVEL I - De atenção á Saúde, se constitui estabelecimentos 
assistenciais de saúde com atendimento ambulatorial. 

b) NÍVEL II De atenção à snúde, se constituirá de 
estabelecimentos assistenciais de saúde com alcndimento runlJulatorial , 
psicosocial e internação nas quatro clinicas básicas c especialidades 
estratégicas. 

c) NÍVEL III - De atenção à saudc, se constituirá de 
estabelecimentos assistenciais de saútle com a te ndimento an1bulatorial c 
internação, sendo referência estadual dos atendimentos de média e alta 
çornplexidadc, além do Laboratório Central de Saúde Pública c l-!cmoccntru. 

Parágrafo único - O poder Executivo, através da Secretaria 
Estadual de Saúde, aprovado pelo Conselho Estadual cl.e Saúde, definirá o perfil 
de cada Estabelecimento Assistencial de Saúde 1 com recursos humanos e 

equipamentos, em regulamentos próprios no prazo de cento e vinte dias, a 
partir de publicação desta lei. 

CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA DO ESTADO E MUNidPIO 

SEÇÃO I 

Das Autoridades do Sus 

Art. 13- Ressalvada a competência do Govcrna<.lor do Estado c do 
Prefeito Municipal p a ra a prática de atos especificas decorrentes do exercício da 
chefia do ~oder Executivo, a direção do SUS é exerciLla, no Estado , pela 
Secretaria de Estado da Saúde e, no Municipio, pela respectiva Secretaria 
Municipal de Saúde ou õrgão cqu ivnlcntc. 

Art. 14 - Além dos secretários, as demais autoridades sanitárias 
no SUS são as identificadas na organização das secrcta.rir1s de saúde ou em 
órgãos equivalcnlcs; 

§ 1° Serão considerados ainda autoridades sanitárias 
competentes quaisquer func.:ionâ.rio da Secretaria d e Estado da Saúde, c das 
Secretarias Municipais de Saúde, devidamente credenciados com competCncia 
clelcga<.la por uma das autori<.lades citadas no caput deste artigo. 

§ 2° - A rclaçfw de autoridaúc sanitá ria competente pudcrã sofrer 
alterações c/ ou acrCscimo através de Normas Técnicas Especia.is. 

SEÇÃO II 

Da Compe1·ência do Estado 

Art . 15 Compete à Secrcta1ia de Estado da Saúde, 
fundamentalmente: 

I transferir aos Municípios, com os recursos 
con'cspondentes, os serviços de saúde próprios do Estado que aturun 
preponderante ou exclusivamente na ârea do Município, ou cuja complexidade 
interessa para garantir a resolutividadc dos sistemas municipais; 

II ~ prestar assistência técnica e apoio financeiro aos 
Municípios para a execução dos serviços c das ações de saúde de ãn1bito local; 

III - colaborar com a União na execução da vigilãncia 
sanitátia de portos, aeroportos c fronteiras; 

IV - acompanhar, avaliar c divulgar os indicadores de 
morbidadc, mortalidaúc c condições de risco ou agravo à saúde 1 no âmUi to do 
Estado; 

V - estabelecer nonnas para o controle e avaliação das ações 
com vista: ... à regulação dos serv iços de saúde, incluindo normas técnicas 
cspccia.is de vigilância em saU.dc compreendendo sanitãria 1 epickm iológica e 
meio ambiente; 

VI - identificar estabelecimentos ho~pitabses de referência e 
gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual do nivel Ilf 
de atenção à saúde em apoio âs ativida des básicas de saúde dos municipios; 

VII - aprovar, em consonância com o plano estadual de 
saúde, ·a localização d.e estabelecimentos assistenciais ele saúde; 

VIII - exercer, com eqüidade, o papel redistributivo de meios 
c instrumentos para os Municípios realizarem adequada políti ca de atenção _ 
bãsica de saÚde dos niveis l c li. 

Parágrafo único - O. Estado executará, suplctivaruente , serviços e 
ações de saúde nos Municipios, no limite das defi ciências locais e de comum 
acordo com a direção local do SUS. 

Art. 16 . Observad as as no rmas gerais de competência da Uni ão, 
o Estado estabelecerá normas supletnentarcs sobre promoção , defesa e 
recuperação da saú.de, individual e coletiva . 

Art . 17 - Compete, ainda, a Secretaria Estadual de Sauúe : 

I - coorúenar e/ em caráter complementar/ executar açóP.s c 
setvicos de: 

a) Assistência Integral à Saúde; 

b) Vigi lãncia Epidemiológica; 

c) Vigilância Sanitária; 

'd) Vigil ância AmlJicntaJ 

e) Sau dc do TralJalhaclor; 

f) Saúde do inrlio; 

g) Sa.nean1ento Uâsico, conjuntan1cntc com o setor 
especifico com financiamento des te ; 

I! - realizar, crn articulação cmn os Municípios e ou tros 
setores da Administraçiio Pública Estadual: 

a) medidas de proteção especial à criança, ao 
adolescente, ao idoso, ao portador de deficiência c à pessoa acometida de 
transtorno mental ; 

b) o atendi m ento integral aos portadores de deficiências, 
descentral izado c hierarquizado em nivcis de complexidade crescente, 
abrangendo desde a atc11ção Uâsica ate o fornecimen to dos equipamentos 
necessârios ã. sua integração social; 

c) a . fi scalizaç~w. o controle a avaliação dos 
equipamentos e da tecnologia utilizados no SUS. 

d) Programas de Informação , Pesquisa, Educação c 
Comunicaçüo em Saú de; 

III - cl<1borar c atualizar periocticamenlc 1 o plano estadual 
de saúde através de progrnmações anuais, tendo em vista as prioridades e 
esb.·atégias municipais; 

IV - paJtici pa r da forrnula1:>w da politica e da execução das 
ações de saneamento bâsico c saúde am!J iernal; 

V - promover os estudos , as investigações necessárias c a 
regulamentação pertinente ao objetivo de contiibuir para a investigação das 
causas c fa tores de terminantes dos agravos decorrentes de fatores externos, its 
circunstâncias de suas ocorréncias c às suas conscqüêucias para a saúde da 
populaçào ; 

VI - prevenir, reduzir e e liminar a morbidadc c mortalidade, 
bem como os sofrimentos humanos causados pelos agravos permanentes c 
emergentes, mcdiant{.:•o emprego dos conhecimentos ria Saúde PUblica; 

VII - formular, executar, acompanhar e avaliar, em carâtcr 
_ suplementar/ a politica de insumos e equipamentos para a saú.de; 

VIII - participar tia normatização , fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do traballiador, nas instituições c empresas públicas e 
privadas, atucmdo, ainda, em relação ao processo produtivo para garantir: 

a) assistCncia ao traUalhallor vítima de acidente de 
tr:1l>alho ou portador de doença do trabalho, visando Sua recuperação\ 
reabilitação ; 

b) participação ern es ludos, pesquisas, avaliação e 
controle elos riscos c agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trab~lho; 

c) participação na normatização, fiscalização e controle 
das condi~:ões de produ~·âo, extração , armazenamen to, transporte, distribuição 
c manuseio de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que 
apresentem riscos à saú.Jc do tral.Jctlhador; 

d) avaJ ~açfw do impacto que as tecnologias provocmn na 
saúde; 

e) informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade 
sindical, c às empresCts, sobre us ri scos de acidentes de trabalho c doenças do 
trabalho , bem co mo sobre os resultados de fi scalização, avaliação runbicntal c 
cxan1cs tlc saúde, de admisscl.o , periódicos c de demissão, respeitados os 
preceitos da êtica ·profissional; 

f) revisão pcriódica 1 com a colaboração .das entidades 
sindicais, da listagem oficial de doenç.as otiginadas no processo de trab alho; 

I X - instituir o Sistema de VigilãJlcia 1\limcntm· e Nutricional 
em interface com a Sccrctru·ia Estadual de Agricultura, Sec retaria Estadual de 
Educação c demais Orgãos afins. 

X - pru-ticipar do controle e da fiscalização da produção, 
armazcnwncilt0 1 distribuição, transporte, guarda, manuseio c utilização d e 
su bstãncias c produtos psicoativos, tóxicos e te ratogênicos; 

XI - orgru1izar, fiscalizar, controlar c participar da produção 
e distrilluição de medicamentos, de componentes farmacêuticos básicos, 
produtos quimicos, b.i.o tccnológicos, Imunobiológicos, hemoderivados c outros 
de interesse para a saúde, facilitando à população o acesso a eles; 

XII - adotar pol.itica d e recursos humanos/ abrangentes â 
capacitação, à formação c à valorização de profissionais de saúde 1 para 
propiciar melhor adequ a çüo âs necessidades especificas do Estado, do 
Municipio c de segmento~ da populat.;ão que requeiram atenção especial; 

XIII - participar, com os órgãos afins, da proteção do meio 
amUiente e do controle dos agravos que tCnha.m repercussão na saúde humana; 

XIV incrementar, em sua área de atuação, o 
desenvolvimento cientifico c tecnológi co; 

XV - coordenar a rede esladual de laboratórios de saúde 
pública c hemocentros , gerindo as unidades integradas na sua organização 
administrativa; 

XVI - avaliar a segurança, a eficácia c a utilidade das 
tecnologias relevantes para ;i saúde c â assist ência sanitfu"ia; 

XVII administrar , após deliberação das instâncias 
colegiada elo SUS, em carâtcr excepcional e durante o tempo estritamente . "· 
necessário para a normalização da situação iJTcgular 1 os serviços contratados 
ou conveniados pelo Municipio com o se tor privado, nos quais fique 
demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade praticado pela direção 
municipal do SUS. 

XVII I - as atividades de vigi lância em saúde serão exercidas 
em articulação c integração com outros setores, dentre os quais os de 
sanean1ento bâs ico, cner·gia, p lmu~jamento urbano / obras públic!ls, agricultu ra 
e meio ambiente. 

a) - a vigilãncia sanitâria 1 abrangerã o conjunto de ações 
capazes de eliminar/ diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes da produção c comercializa.ção de consumo 
humano, da prestação de scrviç.os de interesse da . saúde; inclusive a do 
trabalha<.lor. 

b)- a vigilância coidcmiolócica. abrangera o coniunto de 

MSV 



Macapá, 13.11.2002 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 4 

p.ções que proporcionam o conhecim ento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores de term inantes e condicionrulles da saúd e individual e 
coletiva, com a finalidade de adotru· e/ou recomendar med idas de prevenção c 
coptrole ~l as doenças c agravos ã saúde. · 

c) - a Vigilãncia Ambiental, abrangerá os conjuntos de 
ações que possibilitem o conhecimento c controle das cond ições ambientais dos 
aspectos . fisicos, quimicos e biológicos de interesse na produção de doenças 
incluindo qualidade do ar, água e solo c controle en tomológico e éU1Ünal, com a 
finalidade de adotar c f ou recomendar medidas c nonnas técnicas neccssâti as a 
promoção d a saúde. 

SEÇÃO III 
Da Com petência do Município 

Ar t . 18 - Compete a direção municipal do SUS , através do órgão 
de saúde ins tituíd a por Lei: 

I - gerenciar os sctviços de saúde ctos 11íveis l .c li de atenção 
à saúde, observando as diretrizes desta Lei, l>em como as no rmas supletiv:1s dr~. 
organização do s istema 'ún ico de saúde ajustada as condições sócio-econômicas 
do município; 

II - participar do plru1eja.mento, da Progrrunação e da 
organização da rede hierarquizada de prestaçüo de serviços do SUS, em 
articulação com a direção estadual; 

III - executar ações c serviços de: 

a ) Assistência Integral à Saude; 
b) Vigilá.ncia Epidemiologica; 

c) Vigilância Sanitária; 

d) Vigilância Ambiental 

e ) Vigilância Nutricional; 

f) Saúde do Trabalhador; 

g) Saneamento Básico, conjuntamente com o setor 
específico com financi8.inento deste; 

IV - dru· execução, no funbito municipal, à política de 
insumos c equipamentos para a saúde; .~ 

V - ·colaborru· na fiscalização das agressões ao meio am bientc 
que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos 
municipais, estaduais c federais competentes para controlá-las; 

VI - exigir estudo prévio sobre os "Cfei los para a saúde da 
população, em termos de risco-beneficio sanitário, nos casos de projeto ele obra 
ou de instalação de atividade potencialmente causadora de grave risco para a 
vida, a <iualidade de vida e a saúde coletiva; 

VII - participar da execução, do controle e da avaliação das 
ações referentes aos processos c aos ambientes Ue trabalho, e exercer n 
inspeção dos ambientes no toeantc ã ;_\.rea da saúde; 

VIII - colaborar com a União c com o Es tado na execução da 
vigilância sanitária rle portos, aeroportos c fronteiras; • 

IX- celcbrm· contrato e conven ios para aquisição de sc1viços 
de assistência à saúde, com entidades ele setor privado que atuarn, 
preponderante ou exclusivamente no municipio, uu cuja comple~x.idaLle 

interessa para garantir a resolutivid a dc do sistema local, bem como controlar c 
avaliar a sua execução; 

X - formar consõrcios administrativos intermunicipais; 

XI - ordenar a legislação referente q proteção sanitâria em 
sua ã r ea de abrangência, 

XI I - articular-se com o Estado c outros setores da 
administ ração pública munit:ipaJ para realizar as ações e os serviços referidos 
no artigo 19, inciso I!. 

§ 1° - No tocante ao inciso HI, a execução dos serviços c ações 
mencionados, far-se-à em mticu\ação com as esferas fede ral c estad ual do SUS, 
sobretudo quanto aos prazos fixados pela legislação, com au toridade sanitária 
nacional ou estadual, parct o atendimento de medidas ou. a adoção de 
providências re lacionadas com aqueles se1viços e ações. 

§ 2° Quando os Municípios constituírem consôrcios 
administrativos interm unicipais para desenvolver, em· conj unto, ações c 
serviços púb li cos d e saúde, np licar 4 se- oí ao consórcio o principio da direç<'\o 
única, a ser definida no ato constitutivo da entidade, quê ficàrá sujeita às 
mesmas nonnas de observância obrigatória pelas pessoas jurídicas de direito 
público integrantes do SUS. 

§ 3° - No âmbito de seu teiTitório, o Mun icíp io poderá organizar~ 
se em distrilos, núcleos ou sistemas locais de saúde com circunscrições 
sru1itárias para integrar c articulB.r recursos, lécnicas e práticas voltadas para a 
cobertura total das ações e dos serviços de saúde. 

Ar t. 19 - Os municirios poderão expedir, no que concerne 
estritrunente aos interesses \ocrus, normas suplementares a presen te Le i. 

CAPÍTULO IV 
DA PARTICIPAÇÃO COMPLEMENTAR DO SETOR PRIVADO NO SUS 

Art. 20 - Os gestores estadual e municipal do SUS poderão 
recorrer â participação do setor privado, quando a capacidade instalada dos 
se'rviços p róprios for insuficiente para garantir a ass istência â saúde da 
população, em caráter complementar de acordo com o ru·tigo 24, da Lei n" 8080 
c com o Plano de Saúde aprovado pelo respcctiv~-~s~lho de Saúde. 

§ 1° - A par ticipRçào complementar tio setor privado no SUS sctá 
efetivada media nte convênio ou contrato administrativo de direito pUblico. 

§ 2° - O convênio terá por objeto a real ização de atividades 
constantes de projeto específico, elaborado em conformidade com as nonnas 
reguladoras do SUS e cuja aprovação, nas suas instâncias, ficará condicionaQa 
à intcgr~ção do proj eto nos planos de saüde. 

§ 3 ° -Para a celebração de convênio ou contrato administralivo, a 
Sccreta . .ria de Estado da SaUdc darã prefcrCncia às entidades filantrópicas c âs 
entidades sem fins lucrativos. 

§ 4 ° - É vedada qualquer forma de transfercncia its entidades 
privadas com fins lucrativos da execução ou gestão de setviç.o público de saúde. 

Art. 21 · Os serviços de saúde do setor privado que participarem 
do SUS ficam sujeitos à normatividade tecnico~administrativa do sistema rcgiúo 
por esta lei e pelas normas suplementares emanadas pela direção do SUS nas 
esferas estadual e municipal. 

Art . 22 - É vedada a r\estinação de recursos públicos pru·a auxilio 
ou subvenção às entidades privadas com fins lucrativos . 

Art . 23 - Fica obrigado aos hospitais da rede privada a realização 
dos primeiros atcnc..lin1eli.tos c proced imentos de urgência c emcrgCncia. 

Art . 24 - rica proibida a cobrança de qualquer natureza par.:1 os 
atendimentos c procedimentos citados no artigo Rnlcrior. 

Parágrafo único - A recusa do atendimento (previsto no mtigo 
ru1Lcrior). implicarâ na cassaçfto da autorização de funcionamento, sem prejuízo 
das sanções civis ou penais decorrentes do dcscumprimertto dcst;1 Lei . 

Art. 25 - Ficam ol>rigaclos, neste ato, os hospitais d a rede privada 
a fD::ar em loca1 visível , possibilitil.ndo o conhecimento c esclarecimento sobre os 
di reitos previstos no artigo :!.4 . 

CAPÍ TULO V 
DA PARTICI PAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO DO SUS 

SEÇÃO I 
Das Co nfer~ncias e dos Conse lhos de Saúde 

Art . 26 - I\ pariicipa~:ão da co munid ade na gestão do SUS C uma 
das formas do controle social ela atunção do Poder PUblico , destinada a garantir 
o direito individual c coletivo à saúde c se efetiva inslitucionalmcnte, por meio 
das Conferências de SaCtrle c dos Co nselhos de Saúde. 

Parágr afo ún ico - Sem prejuizo da sua ntuação institucional na 
gestão do SUS, por meio dos conselhos e conferencias de Saúde , a comunidmlc 
poderâ part icipar do apcrft:içoamcnto do SUS, mediante outras iniciativas 
próprias. V 

Art. 27 - !\s Conferências de Saúde c os Conselhos de Saude 
Estaduais e Municipais são instãncias colegiadas, que expressam a 
participação da comunidade na gestào do SUS e no con trole das ações c dos 
serviços de saúde. 

SEÇÃO II 
Da Conferência Estadual de Saúde 

Ar t. 28 4 A Conferênc ia Estadual de Saúde, que contarâ com u 
representação de wiri os gr-u pos sociais interessados nas questões de saúde, 
promovera a avaliaçüu e a discussão cta realidade san itúr ia e propm·á as 
diretrizes para a polít ica de saúde no I.::stado. 

Parágrafo único ~ A representação dos usuàrios na Conferência 
Estad ual de Saúde scrâ pn.ritâria em relação ao conjunto dos representantes do 
Governo, dos prestadores de se1viços e dos profLssionais de saúde. 

Art. 29 ~ A Conferência Estadual de Saúde reunir-se· <i, 
ordinariamente, no m inimo a cad a 4 (quatro) anos, convocada pelo Sccrctârio 
de Estado c\a Saúd e e, extraordinariamcnle, quand o con\·ocada pelo 
Governador do Estado ou pelo Con selho E.statlual de SaUde. 

Art . 30 - I\ c;mvocação ordin;1ria se rá feita com antcccdCncia 
mínima de G (seis) meses e, R cxtraordináda, pelo menos dois meses anles da 
reunião . 

Art. 31 · A Conferência Estadual de 'Saúde será presidida pelo 
Secretário ele Estado da Saú de e tr.râ o apoio têcn ico do Consel ho Estad ual de 
Saúde , que a rcgulamcntaJ·â. 

SEÇÃO I II 

Do Conse lho Estadual de Saúde 

Art . 32 - O Conselho Estadual de Saúde é o órgüo pelo qual se 
efetiva a participação da comu nicladc na gestão do SUS. 

Parágra fo ún ico - O Poder Execulivu n :gulamcnlarà a e~trutura do 
Conselho Estadu al de Saúde. 

Ar t. 33 - Além d e expressar a participação da comunidade na 
área da saúde, o Conselho também exerce função de co n trole social das 
atividades governamentais na área. 

Art. 34 - O Conselho Estadual de Saúde, que funcionará, em 
caráter permanente, scrâ composto por representante do Governo, dos 
prestadores de serviços de saúde, dos profissionais de saúde c elos usuários. 

Art. 35- A reprcscntaç.:-LO Uos usuãrios no Conselho E~tadual de 
Saúde serã paritária em relação ao conjunto dos representantes do Governo, 
dos prestadores de serviços c dos profissionais ele saú~,~~-

Art. 36 - Para garantir a legitimidade de representação paritária 
dos usuários, C vedada a escolha de representante dos usuários que tenha 
vincu lo, dependência econômica ou comunhão de interesse com quaisquer dos 
representantes dos demais segmentos integrantes do Conselho . 

SEÇÃO I V 

Da Conf e rência e do Consel ho Municipa l de Saúde 

Art . 37 - A Conferência Municipal ele Saúd e tem atJibuições 
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análogas às da Confct·ência Estadual de Saúde, deverá ser realizada em pcriod o 
que precede à Conferência Estadual de SaU.de. 

Parágrafo único - A ConfcrC:ncia Municip:1l de Saúde ler/! sua 
cómiwsíç;;io, organizaç;lo e funcionrunenlu estabdecid{,Js pclu Municipio, de 
acordo com os interesses locais c em consonância com-o disposto no artigo 30. 

Art. 38 - O Conselho Municipal de SaUdc, com atribuições 
idênticas às do Conselho Estadual de Saúde, tcrâ sua composição, organizaç:ão 
e funcionamento estaiJclccidos pelo Municipio de acordo com as peculiaridades 
c os interesses locais de cada Município, observado o disposto nos artigos 35, 
36 e 3i 

Art. 39 - FicaJn criados os Conselhos loc<Ús de. Saúde, ou 
Conselho Diretor Integrado a cada cstabclccimcnlo assistencial de saUdc com 
objetivo de co-participar dt1 Gerência dos Serviços ele Saúde, com a participação 
dos usuários e dos servidores do mesmo, cuja compctCncia c campos scráo 
definidos por resolução do Conselho Estadual de Saudc c regulamentados pelos 
Conselhos Municipais de Saúde. 

CAPÍTULO VI 
DO FINANCIAMENTO E DA GESTÃO FINANCEIRA 

SEÇÃO I 
Do Fi nanciamento 

Art. 40 - As ações c os serviços do SUS, Estadual c Municipal, 
serão financiadas com os seguintes recu rsos: 

I - dotações ou crCclilos consignados nos orçamentos fiscais 
e de investimento do Estallo e dos Municípios; 

II - transferCncias da União para o Es_tado c os Municipios c 
transferências elo Estad o para os Municipios; 

III Recursos de oulras fontes serão considerados 
·constantes no artigo 32, da Lei n' 8080, de 19 de setembro de 1990. 

§ 1° - O fi nruiciamcnlo dos serviços c ações de saúde, 
considerado pelo Poder PUblico, como suporü~ <los interesses da cidadania, far
sc-â sempre mediante conelaç;lo cnlre a despesa e a r:s1kcliva fonte Ue reccila. 

§ 2° - Os recursos adicionilis, provenientes da prestação de 
serviços que não prcjud ican1 à assistCncia à saúde, só serão admitidos como 
outra fonte de financiamento quando os serviços_ por eles rcmuncrrtdos núo 
interferirem na assistência mnbulatorial ou hospitalar à saúde da população , 
ou não estiverem a ela dirclamentc lign(lus. 

Art. 41 -As ações de saneamento , que venham a ser executadas 
supletivamente pelo Estado e pelo Município, terão dotações orç<-unentúrias 
prôprias c serão financiadas por rec urso s tarifã.rios específicos c outros d o 
Estado, dos Municipios c, em parliculo:u·, do Sistema l'innncciro da Habitação, c 
por recursos da União. 

Art. 42 - Salvo os casos de doações de org,ulismos internacionais 
vinculados à Organização das Nações Unidas, ou de entidades ele cooperação 
técnica c os de financia.menlos c empréstimos, é vedada a participação direta 
ou indireta de empresas ou capiLais estrrU1gciros na assistência â. saU.dc. 

Parágrafo único - Nas hipóteses de que trata este arligo, c 
obrigatória a autorização do órgão com petente da Secretaria Esta<.lucll de 
Saúde, ouvido o Conselho Esladual de Saúde, ao qual cal.Jerâ co ntrolar ns 
atividades de senvolvidas os respectivos instrumentos jurídicos 
administrativos firmados. 

SEÇÃO II 
Da Gestão Financeiro 

Art. 43 - Os rec ursos financeiros tio SUS serão depositados nos 
fundos de saúde de cada cst"era de governo c movimentados pela direção do 
SUS, sob fisc.a.lização do rcspcclivo conselho de saúde, sem prcju"izu ela atuação 
dos órgãos de controle interno e externo. 

Parágrafo Ún ico - Nos fundos de saúde csLadual c municipal, os 
recursos financeiros do SUS serão discriminados coJ"lól.O despesas de custeio c 
de investimento e.las respectivas secretarias ele saúde, seus órgãos e entidades, 
da administração direta e indirela, Je modo que se identifique globalmen te os 
recursos destin<ldo::; ao setor de saúde. 

Art. 44 - Comprovada. no interesse do SUS, a convenit:ncia da 
ajuda financeira, a concessão de recursos pUblicas pru·a auxílio ou subvenção a 
entidades filantrópicas ou sem fi ns lucrativos ficará, ainda, subordinada ao 
preenchimento, pela entidade interessada, de requisitos de idoneidade técnica, 
cientifica, sanitária e administrativa, fL"X ados por ôrgão ou entidade específica 
do SUS , e à avaJiação do retorno social dos serv iços c ativicktdcs que realizam. 

Parágraf o ún ico - No exame de pedidos de financiamento, iuccntivo 
fiscal ou ele credito, ou outro beneficio financeiro formul ados pelo .setor privado 
sem !irls lucrativos, os órgãos competentes do Poder Executivo verificarão, 
obrigatoriamente, se não está havendo duplicação de meios pru·a atingir 
objetivos rea.lizávcis, previstos no SUS, e se cientificarão, previamente, da 
impossibilld alle da expansão de rede de serviços públi:os pertinentes. 

Art . 45 - O Estado apoiará financcirrunenlc, em carâter 
p rioritário, entidades filant.rõpicas ou sem fins lucrativos dedicadas aos 
serviços de prevenção e atendimento especiaJizado a pessoas portadoras de 
defic iencia e a pessoas idosas, observado o disposto no ru·ligu 42 . 

~-
"~ 

Art. 4 6 - A quantificação global dos recur'!ws próprios, incluiclos 
os transferidos pela Uniüo , que o Estado destinara aos Municípios para alcntler 
a despesas de custe io c investimento, constará do pla.flo cstaduaJ de saúde , 
elaborado pela Secretaria Estadual da SaUde c aprovado pelo Conselho 
Estadual de Saúde. 

Ar t. 47 - Na tr<'tnsrerl:nc:ia, para os Mu n icípios, de recursos 
estaduais ou provenientes da E:sfera Federal, a fc<ação rie valores fica râ 
sul>onlinada ao artigo 35, da Lei n" 8080/'10. 

§ 1 o - No caso de Municipio sujeito a notório processo de 
migração, ou a Ouluação populacional cíclica, os critêrios dernogrâficos 
mencionados neste artigo serão ponderados por outros indicad ores de 
crescimcnlo d a população, estabelecidos pela Secretaria de E.stado da Saúde. 

§ 2° - A..ICrn ele outros qu e venhrun a ser estabelecidos, é requisito 
essencial p ara o recebimento de recursos do Sstado a exi~tCncia, no municipio, 
de Conselho de Saúde, FundQ de Saúde c Plano de Saúde. 

Ar t. 48 - Sem prcjuizo do controle cxten1o, destinado à verificação 
da probidade dos agentes da i\dministração e da legalidade da aplicação dos 
recursos pUblicas~ as esfe.ras cst<H.lunl e municipal estabelecerão instrumentos 
e procedimentos eficazes de coulrole interno da execução orçrunentãria dos 
recursos dos Fundos de Saúde. 

SEÇÃO III 

CAPÍTULO VII 
DOS RECURSOS HUMANOS PARA SAÚDE 

Art . 49 - A Secretaria de Estado da Saúde devera adotar uma 
politica de Recursos Humanos em SaUde vis~11do à capacitação, à formação e à 
valorização profissional da á.rea, para proporcionar melhor adequação às 
n ecessidades específicas de cada município do Estado do Amapá. 

Art. 50 - A Secretaria de Estado da Saúde, através do ôrgão 
competente, exccut<:u-á a politica de administração c preparação de recursos 
hu m anos para o Sistema de Saúde~ ru·ticulando com a União c municipios, 
visando, sobretudo: 

- <-1 urg,mização de Ce ntros de formação de recurso s 
humanos com obje tivo de institucionalização de programas de capacitação 
pcrnuu1cnte da equipe de saúde, medinntc integração operacional e curricular 
com as instituições de ensino em diferentes graus de escolaridade; 

II - a valorização do tempo integral e da dedicação exclusiva 
nos serviços do SUS. 

III - a adequação dos recursos humanos às necessidades 
específicas d e cada Muni cípio c de segmen tos da população qu e requeiram 
atcnç[1o especial ; 

IV· a utilização c\<1 rede de serviços pU!Jl icos como campo de 
ap licação para o ensino e â pesqui::;a em ciências da snúdc, e o trei n ame nto em 
serviço . • 

§ 1° - A politica sahu·iaJ e o plano de carreiras, de cargos e 
salários dos servidores da ârcn da saúde serão executados, levando em conta os 
seguintes elcmt;ntos, i:tlem d e outros c.x.igidos pela política de saU.de: 

1. Fonnaç[lo profissional ; 
2. Espccificidaclc da funçáo; 

3. Complexidade das atribuições; 

4. Local e condições de tra!Ja..lho; 

5. Hiscos inerentes à atividade; 

6. lncentivo ã qualidade dos s ctviços prestados, 
aperfeiçoamento profissional continuado c permanCncia do servidor no SUS. 

§ 2° . Fica o Poder Executivo na obrigação de, no prazo má..ximo 
de O 1 (um) ano, enviar o projeto de Lei que ins titua o Plano de Carreiras, de 
Ca1·gos c Salários dos servidores da ú..rca da saUde. 

Art. 51 - Ê vedada a nom eação ou desi gna~~ão , para cargo ou 
função pUblica de chefia ou as.scssonunenlo, na área da saúde, em qualquer 
nivcl, de proprietários, sócios ou pessoas que pru·ticipe de direção, gerência ou 
administração de entidades que mantenha contratos ou convênios com o SUS. 

Ar t. 52 - Os cru·gos de dircçào, chefia c assessoramento da 
Secretaria de Estado da SaUdc deverão ser ocupados por servidores da carreira 
pertencente ao plano de cargos c salãrios do Estado ejuu servidores federais 
integrantes do SUS. 

CAPÍTULO VIII 
SI STEMA DE I NFORMAÇÃO EM SAÚDE 

Art. 53 - O Estado organizará , em articulação com us Municípios, 
o Sistema Estadual de Infonunçõ es e m Saúde , abrangt::ndo questões de eventos 
vitais , de vigilãncia e de produção de serviços de saúde. 

Parágra f o único •- a disponibilidade das informações c demais 
disposições sobre o Sistema E:sladual de Informações serão objeto de 
regul<rmentaç5.o especifica. 

Art. 54 - Os órgãos e entidades públicas c as entidades do setor 
privado, participantes ou não do SUS, estão obrigados a fornecer informações 
ao sistem a estadual c municipal do SUS na forma por esta solicitada, para fins 
de p lanejamento, rle corrcçfw linalistica de atividades e de el a boração de 
cstatisticas da saúde. 

Parág rafo Único - A recusa ern fornecer as infonnações solicitadas 
pelas instancias gestoras do SUS aca.r.Tetarú a cassação do a..l va.rã de 
funcionamento da entidade e outras sanções cabíveis. 

Ar t. 55 - Os Céu·tôrios de registro civil ficam obrigado a reme.; te r às 
inst.ancias gestoras do SUS, no resp ectivo nivcl de competencia, nos prazos por 
elas determinados, có.pia de declaração de óbito c de nascidos vivos ocun·idos 
n o Estado. '- . 

Pa rágrafo único - Definido o pra?.o, e não sentlo ol.Jedccido, o órgão 
compctclltc do SUS comunicarâ o fato ao Ministério PúlJJico. 

CAPÍTULO I X 
LABORATÓRIO CENTRAL DE S AÚDE PÚBLICA 
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Art. 56 -A Secretaria de Saúde deverá manter em funcionamento 
o Laboratório Central de Saúde Pública que coorden ará e avaliani todos os 
laboi·atórios integrantes do SUS, tendo objetivo de dar apoio ao 
dia.gnósljco-tcrapêutico c aos programas tlc proteção, promoção c recuperação 
da saúde oriundos das atividades de vigilimcia em saúde. 

Art . 57- O Laboratório Central de Saúde Pública, constituir-se-á 
em referência Estad u al para análise, devendo definir métodos, parâmetros e 
critérios atravês de nonnas técni cas para execução dos Serviços J_,::tboratol"iais 
dá rede do SUS, obsetvando a Legislação Federal. 

Art . 58- O Laboratório Central de Saúde Pública, se encarregará 
do controle da qualidad e, das pesquisas c das aná.Jises de produtos c da 
prestação de serviços de interesse da saúd e, seguindo metodologia estabelecida 
por le{ls!ação federa l especifica e, na falta desta, poderá ÍL"<ar normas 
complementares. 

TÍTULO - III 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 

CAPÍTULO I 
ASSISTÊNCIA A GRUPO DE RISCO 

Art. 59 - Os gestores do SUS nas esferas estadual e mu n icipal 
elaborarão politicas específicas e conjuntas com as ârcas de educação, 
trabalho, promoção social c outras que ven ham a interferir direta ou 
indirctanu:n le nos gyupos de risco, visanUo a prevenção dos agravos c riscos de 
adoecer , dcfmindo esses grupos c as ações atravês d e rcgulruncnlação 
especifica. 

Art. 60 - A Secretaria de Estado da Saúde coordenará a 
execução, ~m nível Estadual , das atividades que serão desenvolvidas nos 
estabelecimentos assistenciais de saúde.: que integram o SUS, visando à 
proteção dos gru pos de risco cios élgravos e riscos de ad oecer, conforme 
d isposto no artigo 265 da Constituição do Estado. 

Parágrafo único - A oricntaç~o H ser seguid a pelos õrgãos 
integrantes do sistema para efeito do disposto neste artigo, deverá basear-se 
nas diretrizes nacionais e nas recomendações c normas técnicas emanadas do 
Ministêrio da Saúde, sem prejuízo das normas supletivas estaduais. 

CAPÍTULO II 
SAÚDE MENTAL 

Art. 61 Os gestores estadual e municipais do SUS 
implementarão uma poliUca de saüdc m~l.tal que vise â substituição do 

procedimento de internação hospitalar pela adoção e desenvolvimento de ações 
predominantemente extra-hospitalares, na forma de p rogramas de apoio à 
desospitalização que darão Cnfase à organização c à manutenção de ret.les de 
serviços c cuidados assistenciais, destinados a acolher os pacientes em seu 
retorno ao convivia social, observados, ainda, os seguintes princípios: 

I - desenvolvimento, em articulação com os órgãos c 
entidades públicas e privadas da área de assistência. e promoção social, de 
ações c serviços de r e cu pcraçfto d a saúde de pessoas acometidas de transtorno 
mental , s ua reabilitação e reinserção na família e na s_ocicdad e ; 

II - a atenção aos problemas de saúde mental, rcalizar-sc-ú, 
basicamente, no âmbito comunitário, med iante assistência em ambulatórios; 
d omicilias, hospitais dia, oficinas terapêu ticas , centros c núdcos d e atenção 
psicossocial, residências terapêuticas, espaços tle convivência ) espaços 
culturais, cooperativas sociais c outros de caráter <.u1li manicomial 1 de modo a 
evitar ou a reduzi r ao mâ.ximo possivcl a internação hospitalar prolongada ou 
breve de tempo integral; 

III - toda pessoa acometida de trã nstorno menta l terá seus 
direitos relacionados à saúde, garantidos em leis nas três esferas de poder, 
respeitados assim como as rcfercutcs à sua cidadania; 

IV - a vigilância dos dil·eitos indisponíveis dos indivüluos 
assis tidos scrã realizada em conformidade com lcgislru:,:ão prõpria para este fLm. 

Art. 62 - A internaçüo d e qualquer pessoa em estabelecimento de 
saúde destinado ao tratamento de transtorno mental dar-se-á, 
prefercnciaJn1ente, em centros de referência psicu -social c hospitais gerais c 
somente poderá cfctuur-se após a avaJiaç5.o c ;1utorização do médico psiquiatra 
dos referidos serviços. 

Art . 63 . É vedada à pessoa sem habilitação legal para o exercido 
da profissão a prática de técn icas psicotcrãpicas, ou de ou.tro tipo, com 
fundamento em processos não reconhecidos cientificamente , capazes de 
influenciar no estado mental dos individuos o u da coletividade , ainda que sem 
finalidade· ostensiva de protc ão ou recuperação lia saúde. Os cargos de direção 
nos setviços públicos de rcfcri:ncia psiqujátrica, psicossocial c dos progrrunas 
Uc saúde mci1tal, estadual c municipais, deverão ·se r exercidos por profissionais 
com especialização na ãrca da saúde mental. 

Art . 64 - f; dever de todo cidadão comu nicar ã autoridade 
sanitáJia todo fato ou ato capaz de induzir neu roses coletivas. 

CAPÍTULO III 
DAS ASSISTÊNCIAS ESPECÍFICAS 

Art. 65 - O SUS, pelo seu corpo clínico especializado, prestará 
a tendimento para a prática de aborto nos c-asos previstos na legislação penal. 

Art. 66 - O órgiio competente do S US estadual promoverá o 
esclarecimento pUblico e a divulgação das norrnas sobre as condições c os 
requisitos que fac ilitem a remoção de órgão, tecido ou substância hwnan.n, 
para fins de transplante , pesquisa c tratamento, bc.m como sobre a coleta, o 
proccssanlCn to e a transfus:i.o de sangue c seus derivados, sendo vedad o todo 
tipo de comercializm;ão. :-; .. 

Ar t . 67 - N; ' ;unbilo do Estado, lodos os órgãos e entidades 
hospitalares estão obrigados a notifico.r , em caráter de emergência, todos os 
casos de morte encefálica comprovat.la . 

Art . 68 · Será disciplinado no âmbito do Estad o através de 
nonnas técni cas e em consonância com a legislação nacional, o processo de 
colel;-t, processamento/ pcrcu t·so c trm1sfus~w d o sangue e seus derivados. 

Art. 69 · Respeitada a privacidade dos demais internados, 
asscgurru·- se-á :::to paciente, internndo em todos os hospitais do Estado , a 
faculdade de ser assistido espiritualmente, por ministro de cu lto religioso de 
sua escolha. 

Art . 70 - Nos internamentos de criru1ças c de pcss~as idosas nos 
estabelecimentos do Es ta do, serão proporcionadas condições para n. 
perma.ni:ncia com o menor e em período integral, de um dos pais ou cio 
responsável. 

Art. 71 - Os gestores do SUS manterã o em funcionamen to: 

I - unidades terapêuticas pa1·a recuperação de usuârios de 
substâncias que gcr~un dependência física ou psiquica, resguard a do o dire ito de 
livre a desão dos pnci(~J1l<·!.i aos prognunas de recupcraçüo; 

II - atendimento integral aos portadores de dcfidCncias, em 
todos os nivcis de complexidade, incl u indo o fornecimento tios ecpipamcntos 
neccssârios à sua plena in lcgrnção social. 

Art . 72 - A Assistência Fru·macêutica a ser dada aos usu â rios do 
SUS deverá ser normalizada alravês de prescrição com base na tlenomin açüo 
genêrica dos medicamentos, bem como fará fixar, crn todas as farmâcias efou 
dispensários, a li sta dl~ medicamentos identificados por sua dcnominaçüo 
gcnêrica. 

TÍTULO IV 
DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Art . 73 Pela interdependência do seu conteúdo c do 
desenvolvimento de suas ações, a vigilã.ncia sanitária , a vigilância 
epidemiológica c vigilância ambiental são tratadas , conccilualmentc, como 
vigi lâ ncia em saúd e, im plic<?núo compromisso solidário elo Pode r Público, do 
setor privado e da socicdadr. em ger;:tl na prutcçüo c defesa da qualiúndc de 
vida. 

§ 1° - A a tuação do slsLcma de vigilfu1cia em saúde , no âmbito do 
Estado, dar-se -á de forma in tegrada com os três sistema ele vigil:Jn cia, 
cmnprccndcndo: 

I · prou..: çâo do runbicnte c defesa do desenvolvimento 
sustentado; 

li - saneamento básico; \ ..... 

III - fisca.lizaç.:-uJ de alimentos, {Jguas c bebidas para 
consumo humano; 

IV - fiscalização de medicamentos, cquiparnentos, produtos 
lmunolõgicos c outros insumos de in teresse para a saúde; 

V - proteção do an1bicnLc d e t rabalho e da saúde do 
trabalhador; 

VI ~ cxecuç:\o dos servi~~os de assistência à saúde; 
VII - prcvcnç~-w. diC~gnóstico, tratamento c cont role <las 

doenças transmiss íveis, c rônico-degenerativas c outras doenças ocasionndns 
por fa tores externos; 

VIII - produçflO, transporte, distribuição, gunrdD, n HlltUsr io 
c utilização de ou tros bens , substâncias e produtos psico<1t ivos, tóxicos c 
radioativos; 

IX - fiscalização da coleta, do processamento c da tn.u1sfusiw 
do .s<-mguc e seu~ ll.crivados; 

X ~ controle c a fiscalização de radiações ele qunl4uer 
natureza; c 

XI - n. colabo ração, co m a União, na fi scal ização dos portos, 
aeroportos c fro nteiras. 

§ 2°· A ntua çf10 administra tiva de que tr11ta este artigo se rá 
realizada pelos órgãos c aulo~·ü. l ades sanitúrias cstadua.is c mun icipais . 

§ 3° - Os órgãos c au toridades do Poder Pú blico , be m como 
qualquer pessoa, cntici:H.lc de classe ou associação comunit<"tria poderão 
solicitar às autoridades de vig il flncia em saúde a adoçAo de providências em 
conformidade com as atr ibuições previstas nos incisos I a X. 

§ 4 ° - Os õrg:ios e au toridades estaduais do SUS arliculnr-sc-ão 
com autoridades e ôrgão~ de outras â.rcas estaduais c CC?In n d Írcção nac ional 
do SUS, para a reaJizaçtw c promoção de estudos c pesquisas 
interdisciplinares, a identificação de fatores potenci almente prejudiciais ú 
qual~dadc de vid a e a avaliação de rcsulLados de interesse para a saúde. 

§ 5° . Enlende·se por vigil ãncia em satu!c o conjunto de ações 
capazes de: 

I - eliminar, diminuir ou prevenir riscos de agravo à saúde 
do individuo e ela coletividade; 

li·_ intervir nos problemas sanitúrios decorrentes do meio 
c:unbicnte, da p rodução, di striUuição, comercialização e uso de l;cn s tle capital c 
consumo, e de prestação de sc1viços de interesse da saúde; 

III - exercer fiscalização c conlrolc sobre o meio ambiente c 
os fatores que interferem na sua qualidade, abrangendo o ambiente de 
trabalho, habitação c lazer. 

§ 6° ~ No campo da vigilfuLcia em saúde serão obseivndas rts 
seguintes nonnas: 

I é vedada a adoção ele medidas obrigatôrias que 
impliquem riscos à vida; 

. ,~ 
II os ;ttos que substanciam conUicionan1entos · 

administrativos, sob as mod ali dad es de limites, encargos e sujeições, serão 
proporcion<:ús aos fin s qu e em cada situação se busquem; 
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III - dar-se-á prcfcrCncia à colaboração voluntãria das 
pessoas c. da comunidade co m :-ts aulorid a des sanitúria~. 

§ 7° - O órgão competente do SUS dcvcr3 b<1ixar instruções 
normativas c normas rcgu1adoréls da atuação tlu iodivitluu, das. autoridades e 
agentes sanit.Arios incumbidos da s ações, fiscalizações c conu·olc previstas 
nesta lei e disporã. especialmente sobre: 

I - lipifica<,·ão das infrações sanitã.rias; 

II - procedimento de apuração dos fatos c dcfiniç:·w dr: 
responsabilidade do agente causador da ação ou omiSsão d anosa; 

III - aplicação das sanções administrativas. 

TÍTULO V 

DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA ESTADUAL E RESPECTIVAS 
SANÇÕES 

CAPÍTULO I • 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art . 74 ·- Âs infrações sanitálias ao disposto nesta Lei, seu 
Regulamento c ns Normns Técnicas Especiais, serão apuradns em Processo 
Administrativo prôprio que observara rito c prazos aqui estahclccitlos. 

Parágrafo único Consil.lcrar~sc ~â tam bêm Processo 
Administrativo, sujeito aos procedimentos desta Lei,. o que versar soU re a 
aplicação e interpretação tia Legislação Smlitá ri a Estadual e MunicipaL 

Art. 75- As infrações à legislação snnilaJ·ia federal, ressalvadas 
as previstas expressamente em normas especiais, são as confit..'1Jrad~s rw 
presente Lei. 

Art. 76 ~ Sem prejuízo das scuJçôes de natureza civil ou penaJ 
cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, ;;tltcrnativn ou 
cum ulativruncnte, com as penalidades de: 

emp resa; 

I M advertência; 

II- multa; 

III - apreensão de produto; 
IV - inutilização de produ lo; 
V - i.J>lcrdiçáo de produto; 

VI- suspensão de vendas e/ou fabri cação de produto ; 
VII - cancclamenlo de registro de produto; 
VIII - interdição parci a l ou lolal do cslabclecimenlo; 
IX M proibição de propaganda; 

X - cancelamento tle autoi·izaçüo para funcionamento de 

XI cancelamento do a lvará de licenciamento ele 
estabelecimento. ~' 

Art. 7f ': O resu ltado da infração sanitári'u ê imputâvcl a quem 
lhe deu causa ou para ela concorreu. 

§ 1° - Considera-se causa a ação ou omissào sem a qual a 
infração não leria ocorrido. 

§ 2° M Exclui a imputaçfto de infração n n1usn decone ntc de força 
maior ou proveniente de eventos naturais ou circu nslãncitl.s imprevisivcis, que 
vier a detenninnr nvaria, deterioração ou alteração de' produ tos ou bens do 
interesse tln saúde pública. 

Art. 78 - /\s infrações sa.nitârias classificrun-se em: 

I ~ leves, aquel:=ts em que o infrator seja beneficiado por 
circunstãncia atcnuru1te; 

li M graves, aquelas em que for verificada uma circunstftncin. 
agravante; 

III M gravissimR.s, aque las em que scj•' verificada a cx.istCncia 
de duas ou mais circunstâncias agravantes. 

Art. 79 . A pena de multa consiste no recolhi.mcnto de 
imporl..Wcia em dinheiro, va.riãvcl segundo a gravidade dn infração, confo rme a 
classificação cstaUclccida no artigo a:-ttcrior, a que corrcspondem às lcgi!:ilcwücs 
especificas dos sistemas fazendâ.rios estadual e municipais para os quais 
estabelecerá parfunctros para essns coUranças. 

I - para as do item I, (referentes à~ legislações Estadual c 
Municipais); 

II - para as do item li, (referentes às legislações Estadual e 
Municipais); 

III - para as do item !11, (referentes as legislações Estadual c . 
Municipais). 

§ 1° M A multa scn1 aplicalia em doLiro nas reincidências 
específicas c acrcscid ~ da rnetaclc de seu valor nas gcnêricas. 

§ 2° . Sem prejuizo do Ji::;puslo nos :u·t igus 4° c G", desta Lei, a 
autmidade sanitã.ria levará em consideraçélo, na apl icação da ·multa, a 
capacidade econômica do infrator. 

§ 3 ° . Os valores estabe lecidos neste ar tigo serão corrigidos com 
base na variação da in.flaçflo ou do sistema fazcndttrio do Eslaclo r: do!:> 
Municipios. 

Art. 80 ~ Para a imiJo3içãu da pena e a sua graduação, :1 

autoridadt: sanitária 1evarâ em cunla: 
I - as circunstânc-ias atenuantes c agravantes; 
II - a gravidade elo fato, tendo em vista as suas 

conseqüências para a saúde püblica; 
III M os antecc<.lcntcs do inú·ator qu anto às normas 

sanitãrias. 

Art. 8 1 - Siio circunstáncias atenuante::;: 

I · a ;tçâo do infrator não ter sido fund amental para a 
consecuçâo do evento; 

II - a errada compreensão tia norma sanitária
1 

admitida 
como excusávc l, qua.nto patente ã incapacidade do agente para en tender o 
caráter ilícito do fa to ; 

III · o infrator, pnr espontânea vonlaclc, imediatamente , 
proc ura r rep arar ou minorar as conseqÜCqcias du alo lesivo R saúde pública 
que lhe fo r imputado; 

IV · t<:r o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para a 
próti C":'=l do alo; 

V · ser o infrator lJl'imário c, a falta cometida, s er de natureza 
leve. 

Art. 82 ·São circunstá.ncias agravmtes: 

I ~ ser o infrntor reincidente; 

II · te r o infrator cometido a infração parn obter vantagem 
pccuniâ.ria decorrente do consumo pelo púb li co do produto elaborado , em 
contrfü·io ao disposto nn legislação sa.nitúria; 

III · o infrator coagir outrem para a execução materia l da 
infrAção; 

IV ter a infração conseqüências calrunitosas à saúde 
publica; 

V · se , tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, o 
infrator dci.xar c.lc tomar as providencias de sua a lçada , tendentes a cvitã~lo; 

VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude 

Parágrafo lJni co ·M A. reincidência específica torna o infrator passive} 
de enquadramento na penalidade máxima c a caracterização da infração como 
gr:.~ vissim a. 

Art. 83 · Havendo concurso de circunstã.neias atenuantes c 
agravéU1tes, a. ap licação da pena serú considerada em razão das que sejam 
preponderantes. 

Art . 84- Siio infrações sanitária" 

I · construir , instalar ou fazer funcionar, em qun.lquer parte 
do Estado do Amapá, laboratórios de produção ele med icamentos, drogas, 
insumos , cosmCticos, produtos de higiene, clicléticos, correlatos, ou quajsqucr 
outros estabelecimentos que falJriquem alimentos, aditivos para alimentos, 
hr.bidas, embalagens, saJ1cantes e demais produtos que intc ressen1 à saúde 
pública, sem registro, li cença c autorizações do órgão srulitârio competente ou 
con trariando as normas legais pertinentes: 

Pena . advertência, interdição, cancelamento de autotização 
c de licença , e f ou multn. 

II - construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos 
ou casas de saúde, clinicas em geral, casas ele repouso, serviços ou unidades 

,-,;*. 
de saúde, estabelecimentos ou orgauizaçües afins, que se dediquem à 
promoção, â proteção e à recupcrac;ão da saúde , sem li ce nça do órgão sc:mi tário 
compe tente ou contrariando nonnas legais c regulamentares perlincntes: 

Pena M adverténcia, interdição , cancchunento da licença e f ou 
multa. 

III instalar consultõrios médicos, odontológicos c de 
quaisquer alividades pararnédicas, laboratórios de ruuüiscs c de pesqu isas 
clinicas, bancos de sangue, de leite humano, de olhos, c es taUelcc.imentos de 
atividade:-:; aJins , insütutos de esteticisnw, ginãslica, fisioterapia c de 
recuperação, balneários, estâncias hidrorniuerais, termais, climatérkas, <.lc 
repousos, c congêneres, gab inete:-:; ou serviços que utilizem aparelhos c 
equipamentos geradores de raio X, substàncias radiontivns ou radiações 
ionizantes e outras , estnbclecjmentos, laboratórios, oficinas c setviços Uc ólica , 
de aparelhos ou materiais õticos, de prôtese dentária, de aparelhos ou 
materiais para uso odontolõgico, ou explorar ativicl::~des comcrcia..is, industriais, 
ou filrulti·ópicas, com a participação de agentes que exerçam profissões ou 
ocupações técn icas c au xiliares relacionadas com a saúde, sem licença do 
ôrgão sa.nitãrio competente ou coulrariando o disposto nas demais normas 
legais c regulamentares pertinentes: 

PenaM advertência, interdição, cancelamento da licença e f ou 
mult;·L 

IV · exl rair, produzir, fabricar, transformru·, preparar, 
manipular, purifi car, fra('ionar, em b aJru· ou rccmbalar, importar , exportr1r, 
a rmazenar, expedir, trru1sportar, comprru·, vender, ceder ou usar alimentos, 
produtos alimcnticios, medicamentos, drogas, insumos fannacCutico s , 
produtos dictêticos, d e h igiene, cosmêticos, conelatos, embalagens, sancantcs 1 

utensilios c aparelhos que interessem à saüdc pública ou individual, sem 
registro, licença, ou a utorizações do ôrgão sanitârio competente ou 
contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente: 

Pena - advertência , apreensão c .inut.il ização, interdição, 
Céu1cclamento do rcgisJ.ro cfo u mu lta. 

V · fazer propaganda de produtos soU vigilância sanitária, 
~lim cntos c outros, con trari::U1d o a legislação sanitãria: 

Pena M adver tCnci a, proiUição de propagaJHÜl, suspensão de 
venda efou multa. · 

VI - deixar aquele que tiver o dever legal de faze-lo, de 
notificar doença ou zoonose transmissivcl ao homem, de acordo com o que 
disponham as normas lega is ou regulam e11l"ares vigentes: 

Pena· adverten cia e/ou m ul ta. 
VII - impedir ou dificultar a ap licação de medidas sanitárias 

rel ativas às doenças transmissíveis c ao sacriiTcio d e a.nimais domCsticos 
considerados perigosos pelas nutoridndcs sanitárias: 

Pcnr~ ~ ndvcrtência cfou multa. 

VIII - reter atestado de vacinaçáo obrigatória, deixar ele 
executar, dific u ltar ou opo1··sc à execução de medidas, sanitã.rias que visem ã 
prevenção tlas doenças transmissíveis c sua disseminação, à preservação c ã 
manutenção ela saUdc: 

Pena · adv~rténcia, intcn.liç?io, cancelamcnlo de licença ou 
autorização cfou multa. 

IX · opor~ sc. ã exigência de provas imunológicas ou â sua 
execução pelas autoridnUes saniLárias: 
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Pena- advertência ejou multa. 
X - obstar ou dificultar a ação fiscal izadora das autoridades 

sanitárias competentes no exercício de suas funç~§..~; 

Pena - advertência, interdição, cancelamento de licença c 
autoriz':lçào, e/ou multa. 

XI - aviar receita em desacordo com prescrições médica s ou 
determina_ç_ão expressa de lei c nonnas regulamentares: • 

Pena · advertência, interdição, cancelamento de licença c / ou 
multa. 

XII - fornecer , vender ou praticar atos de comércio em 
relação· a medicamentos, às drogas c correlatos cuja venda c' uso dependam de 
prescrição médica, sem observância dessa exigência c contrariando as normas 
legais e rct;;ulamcntai·cs: 

Pena- advertência, inten.lição, cancelamento da licença c f ou 
multa. 

XIII - utilizar qualquer dcpend él'lcia da farmácia ou da 
drogaria, para vender, fo rnecer ou praticar atos de comércio de produtos que · 
não tenham o objetivo de promoção, prevenção, proteção e recuperação dn · 
saúUe ; 

Pena - advertência., apree nsão c inutilização e j ou interdição 
do produto, cancelamento da licença cjou multa. 

XIV - retirar ou aplicar s~mguc, proceder a operações de 
plasmaferese, ·ou desenvolver outras atividades hemoteráp icas, contrariando 
normas legais c regulamentares: 

Pena - advertên cia, interdição, cancclnmento da licença c 
registro, e f ou m ulta. 

XV - exportar sangue e seus derivados, placentas, órgãos, 
glândulas ou hormônios, bem cotno quaisquer substàncias ou partes do COilJO 

humano, ou utilizá-los contrariando as disposições legais e regulq.mcntares: 
Pena - advertência , interd ição, cancelamento de licença c 

registro, ejou multa. 
XVI - rotular alimentos e produtos alimenlícios ou bebidas, 

bem como medicamentos, d rogas , insu mos farmacêuticos, produtos dietéticos, 
de higiene, cosméticos, perfumes, correlatos, sancan tês, de correção estCtiea c 
quaisquer outros, co n traJ·iandu as normas legais c regulamentares: 

Pena - advertcncia, inu tilização, interdição e j ou multa. 
XVII - Altera r o processo de fabt-icação dos produtos sujeitos 

a controle sanitátio , modificar os seus componentes básicos, nome C demais 
elementos, objeto do registro, sem a necessâria autorização do órgão sanitürio 
competente: 

Pena ~ advertê ncia, iuterdição, caJ1cclamento do registro, ria 
licença c autorização, cjou multa. 

XVIII reaproveitar vasilhames de sancantes, seus 
congêneres c de outros produtos ca pazes de serem nocivos à saú.de, no 
cnvasilhamcnto de alimentos , bebidas, rcfiigerantes, produtos dietêticos, 
.medicnmentos, d rogas, produtos de higiene, cosmêticos c perfumes: 

Pen::l ~ advertência, a preensão , inutilizaçüo, interdiçüo, 
cancelamento do registro e/ ou multa. 

XIX ~ expor à venda ou entregar ao consun1o produtos de 
interesse 'à saúde cuj6 prazo ele va lidade tenha expi.n{do , ou apor-lhes novas 
datas, após expirado o prazo: 

Pena - mlverténcia, apreensão, inu lil ização, interdição, 
cancelamento do registro, da licença c da autorização, ejou multa. 

XX ~ industrializar produtos de inlcresse sanitá.Iio sem a 
assistência tlc responsável lccnico legalmente h abilitado: 

Pena - advertência, a preensão, inutilização, interdição, 
cancelamento do registro cjou mulla.~ . . 

-....:.~dt<, 
XXI - utilizar, na preparação de hormônios, órgãos de . 

animais doentes, estafados ou emagrecidos ou que apresentem sinais de 
decomposição no momento de serem manipulados: 

Pena ~ advertencia, apreensão , inutilização, interd ição, 
cancelamento do registro, da autorização e da licença, e f ou multa. 

XXII - comercializar produtos biológicos, imu"noteni.picos c 
outros que exijam cuidados especiais de conservação, preparação , expediçào, 
ou transporte , sem oiJservância das condições necessárias..à sua preservação: 

Pena · advertência, apreensão, inutilizaçüo, interdição, 
cancelamento do registro e /ou multa. 

XXIII - aplicação, por empresas particulares, de raticidas 
cuja ação se produza por gás ou vapor, em galerias, bueiros, porões, sót~ws ou 
locais de possível comunicação com residências ou freqüe n tados por pessoas c 
animais: 

Pena · adverténcia, in terdição, cancelamento de licença e de 
autorização, cjou mult~. 

XXI V - desCumprimento de normas l~ais e regulamentares, 
medidas, formalidades c outras exigências sanitárias pelas empresas de 
transportes, seus agentes c consignatários, comru1dantes ou responsáveis 
diretos por embarcações, aeronaves, ferrovias, veícu los ten·estrcs, nacionais c 
estrangeiros: 

Pena - advertê nci a , interdição e/ou multa. 
XXV ~ inobservância das exigências sanitãrias relativas a 

imóveis, pdos seus proprietários, ou por quem detenha legalmente a sua posse: 
Pena· advcrtCncia, interdição, e/ou 1nulta. 
XXVI - exercer profissões e ocupaç_õe"s re lacionadas á saude 

sem a necessãria habilita ção legal: 
Pena- interdic;êto ejou multa. 
XXVII * cometer o exercício de encargos relacionados à 

promoção, H protcçãQ e ã recuperação a saúde de pessoas sem a necessária 
habilitação legal: 

Pena- interdiçüo ejou multa. 
XXVIII - proceder à cremação de cadáveres, ou ulílizá-los, 

contrari~do as nonnas sanitárias pertinentes: 
Pena- adver tência, interdição cj ou mu lta. 
XXIX - fraudar, falsificar ou ady1terar alimentos, inclusive, 

bebidas, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, cohclatos, cosméticos, 
produtos de higiene, die l(:ticos , saneantes c quaisquer outros que interessem à 
sauue públicn: 

Pena ~ advcrlência, apreensão, inutilização ejou interdição 
do produto, suspensão de venda e/ou fabrica\{ãO do produto, cancelamenio do 
registro do produto, interdição parcial ou total do' estabelecimento, 
cancelamep.to de a utorização para funcionamento dn emp resa, cancelamento 
do alvará de licenciamen to do estabelecimento. 

XXX · transgredir outras normas legais e regulamentares 
destinadas ft · ~ n)t cção da saúde: 

Pct;a - advertência, apreensãO, inutilização ejou in terdição 
do produto; suspensao de vend a ejou fabricação do produto, cancelamento do 
regtstro do p rod u to ; inte rdição parcial ou total elo esta beleci mento 
cancelan_1ento_ el e ~utorizaç:lo para funcionamento da empresa, r:ancelamcnt~ 
do alvara de hccnctam.ento do cslabeledmcnto, proibição de propaganda . 

XXXI · expo r ou entregar ao consumo humano sal refinado 
moido ou granulado, que não contenha iodo na proporção estabelecida pcl~ 
MinistCrio d::t Saú de. (Obs.: Item xxX; com redação dada pe la Lei nu 9005, ele 
16 /03/l lJ95). 

_ Pena - adve~tl:n~ia, 8. preensão cjou interdição do produ to , 
suspensa~ de v~n~a e j ou fabn caçao do produto, ca ncelrun ento do registro tio 
produto, mtenh çao parcial ou total do estabelecimen to , cancelamento de 
autorização par a funcionamento da empresa, cancelwnen to do aJvaTâ de. 
li ccncim11ento do estabelecimento. 

XXXII ~ descumprir atos emanados das autoridades 
sanitárias competentes visíómt.lo ú aplicação da legislação pertinente: 

Pena ~ advertência , a preensão, inu tiljzação ej ou intenlição 
db produto, suspensão de venda ejou de fabricação do produto, cancelarnento 
do registro do p rodu to, intenlição parcial ou total do estabelecimento; 
cancelamento de autorizaç-ão para func ionamento da empresa, cancelamento 
cio alvani. de liccnciameúto do cstaiJclccimcnto, proibição de propaganda. 

Parágrafo Ún ico7 Independem de licença para fu ncionamen to os 
eslabclecimenlos integrantes da Administração Pública ou por ela institu ídos, 
ficando sujeitos, porêm, âs cxigl:ncins pertinentes às instalações, aos· 
equipamentos e à a1nuclhngem adequados c à assistência c responsabilidade 
têcnicas. 

Art. 85 - A inobservãncia ou a desobediência ãs normas 
sanitârias para o ingre!>so c a fi..xação de estrru1gciro no Pais, implicará em 
impedimento do desembarque ou pennru1Cncia do alienigenâ no território 
nacio na l, pela autoridade sanitãria com petente. 

TÍTULO VI 
DO PROCESSO 

A1·t. 86 - i\s infrações sa11ilárias serúo apuradas em processo 
administrativo próprio, iniciado com a lavratura <.le .a ulo de infração, 
obse1vados o rito c prazos estabelecidos nesta Lei. 

Art. 87 · ~ O auto de infração será lavrado na !"c de da r epa.rtição 
competente ou no local em que for verificada a infraçüo

1 
pela autoridade 

sanitária que a houver constatado, devendo con ter: 

I · nome do infrator, seu domicilio c rcsidéncia, bem como os 
demais elemen tos necessários à sua qual ificação c identificação civil; 

I! - local, data c hora da lavratura onde a lnfração foi 
verificada; 

I II ~ descrição da infração c menção do dispositivo legal ou 
regulamentar trru1sgredido; 

IV ~ penalidade a que estú s ujeito o infra tor c o respectivo 
preceito lega l (1U c autoriza a su a imposiçüo ; 

V c iôn t: in, pelo nutuntlo, de que responderei. pelo fato e m 
processo administrativo ; 

VI - a~sinntura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, 
de duas testemunhas, c rio au tuautc; 

VII ~ prnzÓ para interposição cJc recurso, qu~u1do cabível. 

Parágrafo único - Havendo recusa do infrator em as~iuar o auto, 
serâ feita, neste , a menção do falo. 

Art . 88- i\s penalidades previstas nesta Lei serão aplicauas pelas 
autorida des sanitárias do Estado do 1\Jllapá c dos n1unicipios,· conforme ns 
atribuições que lhes sejam conferidas pelas legislações respectivas; 

Art. 89 ~ !\ autoridade que determinar a lavratura de auto de 
infração ordenará, por despacho em processo, que o autuante proceda à prévia 
verificação da matê1la de fato. 

Art. 90 · Os servidores fican1 responsáveis pelas decla rações que 
fi zerem nos autos de üúração, sendo passiveis de punição, por falta grave, em 
casos de falsidade ou omissão dolosa. 

Art . 91 - O infrator será notificado para ciência do auto de 
in fraç ão: 

I ~ pessoalmente; 
II - pelo corre io ou via postal; 
III ~ por ed ital, se estiver em lugar incerlo ou não sabido. 

§ 1° ~ Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar~sc a 
exarar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pela 
autmidade que efetuou a notificação. 

§ 2° - O edital referido no inciso lll, deste artigo, será pctblicaclo 
uma única vez , nn imprensa oficial, considerando*sc efetivada a notificação 05 
(cinco) dias após a publicação. 

Art. 92 - Quartdo, apesar da lavratura do auto de infração, 
subsistir, ainda, para o infrator, obrigação a cumprir, scrâ expedido edital 
fixando o prazo de 30 (tl'inta) dias para o seu cumprimento , observado o 
disposto no § 2 ' , do art. 91. 

Parágrafo único - O prazo para o cumprimento da obrigação 
subsistente poderá ser reduzido ou aumentado, em casos excepcionais, por 
motivos de interesse pUblico, mediante despacho fundwnentado. · 

Art. 93 - i\ desobediência à determinação contida no edital a que 
se alu de no art. 92, desta Lei, alê:m de s ua execução ·forçada acruTctan1 a 
imposição de multa diária, arbitrada de a cord o com os valores correspondentes 
à classificação da infração, ate o exato cumprimento el a obrigação , sem prcjuizo 
de outras penalidades previstas na legislação vigente. 
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Art. 94 - O àcsrcspcito ou desacato ao sctvidor compelcntc, em 
razão de suas atribuições legais, bem como o cmb.-u·go oposto a qualquer alo de 
fiscalização de leis ou atos regulamentares e m mnlCria de saUdc, sujeitarão o 
infrator à penalidade de mulla. 

Art . 95 - J\s multas impostas em aula de infraçào poderão sofrer 
redução de 20°/o {vinte por ce nto) caso o infr:üor efetue o pagamento no pr::1zo 
de 20 (vinte) d ias, contados da data em que for notificado, implicando na 
desistCncia tácita de defesa ou rccurso~~-

Art . 96 - O infrator poderá oferecer defesa ou imp ugnação do 
auto de in fração no prazo de 15 (quin ze) dias contados da sua not!ficação. 

§ 1° - Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que se 
refere este artigo tlcverâ a autoridade julgadora ouvir o sctvitlor autuante, que 
terá o prazo de 10 (dez) dias para se pronunciru· a respeito. 

§ 2° - Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto de 
infração será julgado pelo dirigente do órgão de vigilãncia sru1itaria competente . 

Art . 97 .: A apuração do ilícito, em se u·atando de produ to ou 
substância referidos no art. 84, inciso IV, fw·-~c-â meUianle a apreensão de 
arnostras para a realização de análise fiscal c de interdição, se for o caso. 

§ 1° - A apreensão de amostras para e feito de análise, fiscal ou de 
controle, não serâ acompanhada de inten.lição do produ to. 

§ 2° - Excetuam-se do disposto no parâgrafo anterior, os cn.sos 
em qu e sejam flagrru1tes os indicias de alteração ou adulteração do produto, 
hipótese em que a interdição terã caráter preventivo ou de medida cautelar. 

. § 3° - 1\. interdição do produto ser:\ obrigató1ia, qu;mdo 
resultarem provadas, em anãlises laboratoriais ou no exé.une de processos, 
ações fraudulentas que impliquem em falsificaçào ou <H.lultcração. 

§ 4°- A interdição do produto c do estabelecimento, como medida 
caute1ar, tlurarã o tempo nccessã.rio à realização de testes, provas, análises ou 
outras providências requeridas, não podendo, em qualquer caso, exceder o 
prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual o produto ou o estabelecimento será 
automalicrunenle li berado. 

Art . 98 - Na hipótese de interdição do produto, prevista no§ 2", 
do art.97, a autoridad e sanitária lavrará o termo respectivo, cuja l u via serâ 
entregue , juntamente com o auto de infração, no infrator ou ao seu 
representante legal, obedecidos os mesmos requisitos daquele, quanto à 
aposição do ciente. 

Art . 99 · Se a interdi ção for im posta como resultado de laudo 
laboratorial, a autoridade sanitã.ria competente fará constar do processo o 
despacho respectivo c lavrará o termo de intcrdiçào, inclusive, do 
cstabelecirncnto, quando for o caso. 

Art . 100 - O tenno tlc apreensão c de interdição espec i fica.r~i :1. 

natu reza, quantidade, nome c fou marca, tipo, procedência, nome e endereço 
da empresa c do deten tor do produ lu. 

Art . 101 - A apreensão do produto ou subst{mcia consistirá na 
colheita de runostra rcpre!:>entativa do estoque cxistcnlt, a qual, div idida em 
trés prutes, scrã tornada inviolável, para que se assegurem as característ ica~ 
de conservaç-fw c autenticidade, sendo uma delas entregue ;,o d etentor ou 
responsável, a fim de servir como contraprova, c as duas outras imetliatruncntc 
encaminhadas ao laiJoratório oficial, para real ização das anâJises 
indispensáveis. ~ 

'~ 
§ 1° - Se a sua quantidade ou natureza não permilir a colheita de 

amostras , o p rodu lu ou substância serú encaminhado . ao laboratório oficial , 
para real ização da análise fi scal, na presença d.o seu detentor ou do 
represent;:tntc legal da empresa c do perito pe la mesma indicado. 

§ 2° - Na hipõtesc prevista no § 1." deste artigo, se ausentes as 
pessoas m cncionaJas, serão convocadas duas testemunhas p R.ra presenciar n 

anitlise. 

§ 3° - Serâ lavrado laudo minucioso c conclusivo da análise fiscal, 
o qual será arquivado no laboratôrio oficiaJ, c cxtraidas cõp ias, u ma para 
integrar o processo e as demais para serem C'ntregues no detentor ou 
responsável pelo produ to ou substãncia e à empresa fabricante. 

§ 4° - O infrator, discordando do resultado condenatório da 
anftl isc, poderâ., em separado ou juntamen te com o pedid o de revisão da 
decisão recorrida, requerer perícia de contraprova, apresentando á amostra em 
seu poder e indicando seu próprio perito. 

§ 5° - Da perícia de contraprova serú lavrada a ta circunstan ciada, 
datada e nssinada por todos os participantes, cuja 1 a vra integrara o processo, c 
conterá todos os quesitos formulados pelos peritos. 

§ 6° - 1\ perícia de contraprova não será efetuada se hou ver 
in dicias d e violação da an1ostra em poder do in frator c, nessa hipôtcse, 
prevalecera como d efinitivo o laudo condenatório. 

§ 7 ° - Ap licar-se- á, n a perícia de contrap ro~a, o mesmo mê todo de 
análise emp regado na análise fiscal condenatõria, saJvo se houver concord:inci[l 
dos pe ritos quanto à adoção de outro. 

§ 8° - A discordância entre os resultados da análise fiscaJ 
condenatória e da perícia d e contraprova ensejará recurso à auloridade 
superior no prazo de 10 (dez) dias, o qual determ inará novo exame pericial, a 
ser realizado na segunda amostra ent pod er do labo ratório oficial. 

. . Art. 102 - Não sendo comprovad a, atrav~s·da anâlise fiscal, ou da 
perícia de con traprova, a infração objeto da apurac,:ão , c sendo considerado u 
prod uto próprio para o consumo , a autoridade competente lavrará despacho 
liberand o-o e determinando o a rauivamento do processo. 

Art . 103 - Nns trru1sgrcssões que independam de ana li ses 011' 

pcricias, inclusive ppr desacato f\ autoridade sanitârin, o processo obedccerâ ;i 
rito sumarissimo c scrâ considerado concluso, caso o infrator não apresente' 
recurso no prazo el e 15 {quinze) dias. 

Art . 104 ~ Das decisões condcnatõrias poderei o infrator recorrer, 
dentro ele igu;"tl prazo n.o fixnclo para n defesa, inclusive, quando se tratar de 
multa. 

Parágrafo único - Mantida a decisão condenatória, caberú rccursc 
para a autorid;"tde superior, dentro da esfer~ governan1cntal sob cujajurisdiçi.ic 

se haja instau rado o processo, no prazo de 20 (vinte) dias de Sua ciCncia ou 
publicação. 

Art . 105 - Não caberá recurso na hipótese de condenação 
definitiva do prod uto em razão de laudo laboratorial, confirmado em pericia de 
contraprova, ou nos casos de fraude, fals ificação ou adulteração . 

Art . 106 - Os recursos interpostos das decisões não definitivas 
somente terão efeito suspensivo relativamente ao pagamento da penalidade 
pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento da 
obrigação subsi sLentc! na form:::a do disposto no art.92. 

Parágrafo tíni co · O recurso previsto no § s•, do art.lOl, sera 
apreciado no prazo de LO (dez) dias, admitindo prorrogação pelo mesmo 
período. 

Art . 107 - Quando aplicada n pena de mul ta, o infrato r será 
notificado pa ra efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
data da notificação, rec.:o lhcndo-a â conta do Fund o Nacional de Saüdc, ou âs 
reparliçõcs fazendari.ns dos Estados, do Distrito Federal c dos Territórios, 
conforme a juriscJ.içáo administrativa em que ocorra o processo . 

§ 1° - A notifiC'ação será feita mediante registro postaJ, ou por 
meio de edital publi cado nn imprensa oficial, se não localizado o infrator. 

§ 2° -O não recolhimento da multa, dentro elo prazo fixado neste 
artigo, implicar<i na sun ipscrição para cobrança jud irinl, na fo rma da 
legislação pertinente. 

Art . 108 - Decorrido o prazo mencionado no panigralo único do 
/\rt.104, sem que srja n :conida a decisão condcnatõrin., ou requ erida a pericia 
de contraprova, o laudo de análise condenatório scrâ considerado d efini tivo c o 
processo, desde que n~w instaurado pelo órgão de vigilãncia sanítâ ria federal, 
scr-lhe-ã transmitido para. ser declarado o cancela mento do registro e 
determinad a a aprcensf10 e a inutilização elo produto, em to.do o Lcrritório 
nacional, independentemente de outras penalidades cabivcis , quando for o 
caso. 

Art. 109 - 1\. inutilização dos produtos e o eancelamento do 
registro, da aulmização pn.rB o fun c ionamen Lo da empresa c d a licença dos 
estabelecimentos somente ocorrerão após a publicação, na imprensa oficial , de 
decisão ineconivcl. 

Art . 110 - No caso de condenação definitiva do produto cuja 
altcraçúu, atlulteraçf!o ou falsificaçfw não impliquem em torná-lo imprõp rio 
par<1. o uso ou consumo, poderá a autoridtule sanitár ia, ao proferir a d ecisão , 
destinar a sun distrihui~·f1u n cstnbelccimentus assistenciais, de preí'e rCncia 
oficia_is, quanclo esse aprovcitruncn to for viãvcl em programas de saúde. 

Art. 111 - Ultimada n instrução do processo, uma vcz esgotados 
os prazos para recu rso sem aprcscntaçfto de defesa, ou apreciados os recursos, 
a auloridadc sanilãria proferirá a decisão finaJ, li anUo o processo por concluso, 
após a publ icação desta última n a imprc~sa ofi cial e da adoção das medidas! 
impostas. 

Art . 112 - 1\s infrações às disposições legais e regulamentares dc1 

ordem sanitáda prescrevem em S(ci nco) anos. 

§ 1° - A p rcscrÍ(,'Üo interro mp e-se pela notificação, ou ou t1·o ato d~ 
autoridade competcnlc, que obj etive a sua apuração c conseqüen te imposição. 
de pena. 

§ 2° . Nfw con~e o prazo prescricional enquanto ho uver processo 
administrativo pendente de decisão. 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art . 11 3 - O Estado, pelos seus órgãos competentes, poderá 
celebrar convenios com a União, outros EstaUos-MemUros, os Municípios c com 
entidades PUblicas c Privadns, Nacionais, Estrangeiras e Internacionais, 
objetivando a execução de preceitos cspecificos desta Lei. ' 

Art . 114 - O Estado e os Municípios po<jcrão co nstituir, por ato 
:-t dm inistrativo conjunto, mecanismo p rõp ri u, com a finalid ade de propor 
solução consensu a l de even tuais conni tos ou impasses de natureza politi co
admin istrrttiva , surgidos na im plem entaç8o das ações e dos serviços d e saúde e. 
que não tenham sido resolvi dos pelos órgãos ou procedimentos regul a res d a 
Adminis tração Es L::tdual e Mu ni cipal. 

Parágrafo ún ico - As recom endações ou conclusões do õrgão ou 
instrumento de que trata este artigo n ão impedc1n a pos tu lação das partes 
interessada!:; perante as in~tància!:; jurisd icionais, mas, uma vez acolhidas pelas 
partes, desde que não haja violação de norma legal, im pli carão compromi~so. 

inst itucion a l tcnnin;:t t ivo do con ni to ou impasse. 

Art . 115 - Js serviços de saúde, pertencentes ao Sistema 
Estadual ou MunicjpaJ d e Previdência Social, in tcgnu·-sc-ão ã respec tiva 
di reção do SUS. 

Art . 116 - Os gestores do S US estimularão a transferência ele 
tecnologia d as unive rsidades e inslitulos d e pesquisa oficiais aos serviços 
públicos de saúch.: no Estado c nos Mu nicipios. 
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Art . 117 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90 (noventa ) d1as, a contar da sua vigência. · 

. Art . 118 - A Secretaria de Estado da Saúde, por seus órgãos c 
a_u_tu.ndadcs co~~etentes de sua estrutura, fica au torizada a expedir n ormas 
lecntcas _t!tpcc1rus e outros atos administrativos cabíveis, a provadas pelo 
Conselho Estadu al de Saúde, destinadas a complementar esta Lei e seu 
Regulamen to. 

Parágrafo unrco - 1\ não obed iéncia às 1ionnas técn icas especiais 
constituem infr ações sanitárias, ficando o in frator sujeito ã penalidade desth 
Lei . 

Art. 119 - 1\ autorida de sanitária competente, sempre qu e julgar 
necessário, poderá requisitar o ap oio dos Policiais Civis e Militares, para 
garanti r o pleno cumprimento das de terminações emanadas d o u so do scb 
poder de policia. 

Art. 120 - Fica criada a Ta'<a de Vigilância em Sa ude, a n ivç! 
estadual e municipal e, os p a râmetros para seu càlcu lo serão estabelec idos 
pelos gestores do SUS, através dos Conselhos de Saúde respectivos. 

§ 1° - O Sistema Fazendãúo do Estado fornecerá a:nualmentc ao 
órgão competente, os parâmetros para càlculo c co brança da taxa de Vigilância 
em Saúde. 

§ 2° - Os parfunetros acima c itados• serão estabelecidos no 
)<egu!amcn to desta Lei . 

Art. 121 - O Pod er Executivo Estadual tran sferirá para o 
Município, com recursos correspondentes c sob regulam en tações aprovad~s 
pelo Conselho Estadual de Saúde, os se1v iços e ações de saúde elo Estado qu'c 
atu a m , preponderante ou exclusivamente, na área do Município, ou cuj'a 
complcx.idadc interesse pru·a garantir a resolulividade dÇ> s istema local . 

§ 1° - Para o atendimento do disposto no "caput", deste artigo \i 
transferência do patrimônio, dos recursos humnnos e dos recursos materiais 
será efetuada por intermédio dos respectivos instrumentos j u r ídicos. 

§ 2° - O Poder Executivo, obse rvada a legislação pertinen te';, 
podcrâ autorizar o afas tamento, junto aos Muuicipios, d e s ervid ores que j~ú 
estejam exercend o funções 110 SUS. 

Art . 122 - Esta Lei entrará em vigor na <.lata de sua publicaçf10, 
revogadas as disposições em contra rio, em especial, as Leis n•s 0046 , t!_e 
22/ 12/92 e 0139 , de 27/12/93. 

Palácio do Setent rião, 1 2 de novembro de 2002 

MARI~"'A[~~'UzAk_~fGUEIREDO 
Governadora 

LEI N° 0720 DE 12 DE no v embr o DE 2002 

Seguinte Lei: 

Cria o Programa dê Proteção. 
Assistênc ia e Auxílio às Vítimas e às · 

Testemunhas de Violência e 
Infraçõe s Pe.nais. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ : 

Faço saber que a Assembléia Legis lativa decreta e eu sanciono a 

Art . l 0 
- Fica ciiaclo, no Estado du 1\.mapâ , o Programa d e 

Proteção, Assistênc ia e Au xilio ãs Vitimas c às Testemu nhas de ViolCncia c 
Infrações Penais. 

Parágrafo Úni co - O Programa objetiva proteger as vitinV' s de 
violência c imperlir mneaçrts ou ;:tlentados contra :1 vi da ou a in legddade fisica 
e psicológica d ns testctnullhas de in frações penais . 

Art. 2° - Entende-se co mo vi limas ou testemunhas de violência 
ou d e infrações penais: 

I - pessoas que tenham sofrido dano de q ualquer natureza, 
lesões fisicas ou mentais, sofrimento emocional , perda finance ira ou 
sub-stancial dctriçncnto d e seus direitos humanos como conseqüência de ações 
ou omissões ti p ificadas na legislação penal; 

II - os farn i liru-cs o u pessoas que possu am relação imediata 
com a vitima, bem co.mo aquelas que tenham sofrido algum dano ao intervirem 
em socorro de outrem em estágio de perigo atual ou iminen te; 

III - as testem unhas que sofreram an1caças por h averetn 
p resenciado ou, indiretamente, tomado conhecimento de atos criminosos e 
detenham informações neccssãrins ã invcsligaçfto c à ap ura ção dos fatos p ela s 
autoridades competentes. ~· ... 

Art . 3 ° - Pru·a a execução do Programa d~ Proteção , Assis tência c 
Au xilio às Vitimas c â.s Testemun has de ViolCncia e Infrações Penais, os órgãos 
competentes da Administração Pública do Estado do Am apá deverão: 

I - informar, orientar c assessorar as vítimas d e violência 
envolvidas em questões de natureza c riminal c civil; 

II ·- colaborar para ·a adoção de medidas im_edia tas para a 
reparação do dru1o ou lesáo sofrida pela viti m a Lic violência e d e infrações 
penais; 

III - proteger a integridade e promover a segurança dns 
vit imas e das tes temunhas; 

IV - prestar assistCncin ju.ridica gratuita; 

V - conceder bolsas de estudos·. aos filhos que perderam o 
sustento famil iar; 

VI - a poiar programas pedagógicos relacionados ao trabalho 
c à readaptação social c profissional da vítima; 

VII - possibilitar in ternação hospitalar , lralan1entos, acesso 
a medicamentos, à prótese ou a instrumentos médicos essenciais à reabilitação 
da vitima, inclu íd o tratamento psicológico; 

VIII - abriga r as vitimas, enq u anto durar o tratamento, em 
imôvcis públicos que possuam área de ocupação adequada à prática Lic 
atividades laborais, ed ucacionais e de lazer; 

IX - conscientizar a população das formas de evitar as 
agressões fisi cas e morais c Ua necess idade de contribuir para· a invest igação 
de atos criminosos. 

Art . 4 ° - Os meios de auxilio e os serviços públicos previstos 
nesta Lei serão destin ados às vít imas ou às testemunhas de violência ou 
infrações penais que sat isfaçam as seguintes condições: 

I - seja comprovado o estado de necessidade e a incxistCncia de 
recursos econômicos para arcar com as despesas; 

II - tláo estejam am paradas po r ncll hum t ipo de scg.u ro que 
cubra o bene[ício solicitado; 

I II - sejam residentes c domiciliados no Estado elo Amnpú. 

Art. 5° - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a celebrar 
convCnios com organizações não-goven1runcn tais ele direitos hu m anos, 
entidades associativas, universidades e com o Governo Federal para o 
cump ri mento das disposições contidas nesta Lei. 

Art . 6° - Esta Lei serâ regu lamen tada pelo Poder Executivo no 
prazo de 90 (noventa)_ d ias. 

Art . 7° - Esta Lei enlra em vigor nrl clrtl a de sua publicação. 

Macapá, 1 2 de nove mb ro de 2002 

v"~'. >M.c.\!.iü,d)Cl 
MARIA 'tlALV't"l:icr SlJUZÁ FIGUEIREDO 

Governadora 

LEI N° 07 21 DE 12 DE nov e mb r o DE 2002 

seguinte Lei: 

Institui o Conse lho de Prevenção, 
Tratamento, Fiscali zação e 
Repressão do Uso Indevido de 

Substâncias Psicoativas do Estado do 
Amapá - CONE N/ AP e dá outras 
providências. 

A GOVERNA DORA DO ESTADO DO AMAPÁ: 

Faço sabe r que a Assemb léia Legi slativa decreta e eu sa nciono a 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art . 1 o - Fica instituido o Conselho de Prevenção, Tratmnento, 
Fiscaliza ção c f-<2press?to do Uso Indevido de Subst:?tnciAs Psicoat:ivns do 
J•:stado do Amapá - CONEN/ 1\P, com a ntriu u i,·ào de funll ulcu· n polilicn 
estadual edu cativa, preventiva, ele tratamento, fiscali zação e repress:i.o ao 
trâfico de substâncias psicoativas ilicitas. 

Art . 2° - O Conselho tlc Prcvcn)·üo, TrntaJuento , Fiscalização e 
Repre ssão do Uso Indevido de S ubstâncias Psicoativas do Esladu d o Amapã -
CONEN/ AP, scrâ di r igido po"r um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos entre 
os Conselheiros. 

Pa~ágrafo único - O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos 
através de voto secreto, por maioria absoluta, para um mru1dato de 02 (dois) 
anos, permitida uma recondução. '\-.- ~ 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA 

Art. 3 • - Compele ao Conselho de Prevenção, Trata.mentu, 
Fiscalização c Repressão do Uso Indevido de Substâncias Psicoativas do 
Estado do Amapá CONEN/AP: 

I - elaborar, coordenar e acompanhar a polí tica estatlua1 ele 
preven ção, tratru11ento de usu ~t rios, fiscalização e repressão ao tráfico de 
substàncias psicoativas, compatibilizando-a com a polí tica nacional; 

II - pro mover e apoiar a realização de even tos cie n tíJi cos, 
estudos c pesquisas nas âreas ·de educação dinica , de epidemiologia c de 
sôcio-antropologi a, relacionados às substâncias psicoativas licitas c ilicitas; 
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nomeados pelo Goven1ador do Estado, observados os seguintes critérios: 

I - 03 (três) representantes do Poder Executivo Estadual, 
escolhidos pelo Governador do Estado, representando as seguintes entidades; 

o) Secretaria Estadual de Justiça c Segurança Publica; 

b) Pol icia Militar do Estado do Amapá; 

c) Policia Civil do Estado do Amapa. 

li - O 1 (um) represen tante do Ministério Publico Estadual, 
indicado pelo Procurador Geral de Justiça; 

III - 01 (um) representante do Poder Judiciiu-io, indicado 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amap:i; 

IV - 01 (um) representante do Poder Legislativo Estadual (o 
Presidente da Comissão de Direitos Hurnru1os da Asscmblêia Legislativa do 
Estado do /\ntapa); 

V - 01 (um) rcprcscntalltc do Mi nistério Público Federal, 
com atuação no Estado do Amapá, indicado pelo Procurador Geral da 
República; 

VI - 01 (um) representante do Departamento de Policia 
Federal, indicado pelo Superintendente Regional do Amapá; 

VII - O l (um ) representante da U!1ivcrsidade Federal do 
Amapa, indicado pelo Reitor; 

VIII - O 1 (um) representante do Conselho da Ordem dos 
Advogados do Brasil , Secção do Amapú, indicado pelo Presidente ; 

IX - 06 (seis) representantes da sociedade civil organizada, 
eleitos por uma asscml>lêia ele entidades de defesa c ou promoção de direitos 
humanos em geral, com sede c atuação no Estado do Amapã. 

Parágrafo único · Os representantes das organizações não 
governamentais serão escolhidos em asscmU lêia das organjzaçõcs, 
especialmente convocada para tal fim, pelo Presidente do Conselho, mediante 

edital publicado no Diátio Oficial do Estado, com antecedência mínima de 2o 
(vinte) dias. 

CAPÍTVLO IV 
DO MANDATO 

Art. 6° · O mandato dos Conselheiros ~erá de 02 júuis) anos. 

Parágrafo Único - 1\ função do membro do Conselho dos Direitos 
Humanos é considerada serviço púUlico rclcvéUltc, não sendo remunerada. 

CAPÍTVLO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 7° - A primei ra assembléia uas organizações não 
governamentais de que trata o Parágrafo Unico du i\rt. 5°, será convocada pela 
Secretaria Especial de Governo, no prazo de 30 (t rinta) dias da publicação 
desta Lei. 

Art. 8° - A cslrulura admin istrativa do Conselho serâ fLxada em 
seu regifTl'!nto interno. 

Art . 9° . Compete ã Secretaria Espet.:ial. de Governo prover os 
recursos fir1anceiros, humanos c matcriajs neccssá.I~os ao funcionm11ento do 
Conselho criado por esta Lei. 

Art . 10 - Fica criado o cargo ctc Secretário Executivo do 
Conselho, em nivcl de CDS-2. 

Art. 11 - O Conselho ap resentar;] ;\ Secretaria Especial de 
Governo, anualmente, proposta orçamentãria pa ra o dcscnvolvimenlo c 
manutenção de suas atividade!'!. 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Macopá, 12 de novembro de 2002 

',.,~, ·, •. ~~c· 
MARIA DALv/:fíÉjbV'tA FIGVEIREDO 

Governadora 

LEI W 0723 DE 12 DE novembro DE 2002 

seguinte Lei: 

Crio a Coso do Estudante Amopaense, na 

capita l do Estado do Amapá. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreto e eu sanciono a 

Art . 1° - Fica criada , no ámUilo do Estado do Amapá, a Casa do 
Estudante Amapaense co m sede na capital do Estado. 

Art. 2° . A Casa do Estudante tem jJor finalidade abrigar os 
estudantes amapacnses do interior do Estado, comprovadamente carentes, f!lle 
tenham s ido aprovados no vcstibulaJ· para os cursos de grad uação, ofertados 
por Universidades PUblicas, c aqueles regularmente matriculados em Cursos 
Profissionalizantes, ofertados pela Rede Oficial de Ensino. 

Art. 3° - 1\ Casa do Estudante Amapaense reger-se-á por 
estatuto próprio, com adminislrnção c supervisão ela Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art . 4° - Somente tcrã direito â vaga ofertada pclrt Casa du 
Estudante do /\.mapá o candidato que comprove seu domicilio em qualquer 
Município cjou local idade do interior do Estado. 

Art . 5°- Esta Lei scni regulamentada pelo Poder Executivo no 
prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogada a Lei n" 0 198 , de 29 de março de 1995. 

Macopá, I 2 de novembro de 2002 

MA~)(~\ft~iJ~.{;;IGVEIREDO 
Governadora 

DECRETOS 

DECRETO N.0 6595 de l 2 de NOVEMORO de 2002 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAJ{ NO VALOR DE H$ 

51.098,00 PAJ{A O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

I'ROV!Df:NCIAS. 

A GUVI.;]{NAIJORA 0.0 ESTADO DO MW'Á, usando das atribuições que 

lhe são conferidas através do inciso VIII , do art. 119, da Constituição Estadual c do art. 8°, da 

Lei n.0 0646, de 09 de janeiro de 2002, que estima a Receita e fixa a Despesa para o Exercício 

de 2002. 

DECJ{ETA: 

Art. I o Fica aberto o Crédito Suplemen tar no valor de R$ 51.0~8,00 

(CINQÜENTA E UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS), desti nado ao reforço de dotações 

consignadas no orçamento vigente. confonnc aucxos constantes du presente DcGrcto. 

Art. 2o Os recursos necessá rios ;, execução do disposto no artigo anterior, 

correrão à Cauta das Fontes estübelecidas nos incisos 11 c 111, § 1" do art. 43, da Lei Fedem! 11.
0 

4.320/64, conforme alJa Lx o cspçcificado: 

I - Excesso de Arrecadaçilo proveniente: 

a) da fonte: 040 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA no valor de 

R$ 44.598.00. 

li -Anul ação Ptucial ou Total de Dotações Orçamcnt5rias no valor de 

R$ 6.500,00. 

A rt. J o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrórin. 

Macapli-AP , 1 2 de novembro de 2002 

~IAIUA~~FIGUEIHEDO 
- Gover adora -

ANTÕNIO SÍmGLO t TEIRO FILOCREÃO 

Anexo do Decreto tL0 6 59 5 ele l 2 de novembro de 2002 .. 

ANEXO l · SUI;LEMENTAÇÃO 

16.txl0- SECRETARIA DE EST. D/\ AGRIC., PESCA, FLOR. E DO 1\ll/\STECIMENTO 
16.202 - INSTITUTO DE TF,RRAS DO ML'\I'Á 

----cõnrco FI' 

20.122.0014 2.7t9 040 
040 
040 
040 

N 'AT. 

33 
33 
33 
33 

90. 14 
90.30 
90.33 
9U.39 

--'-----

VALOR 

12.598 
10.500 
4.000 

24.000 

ANEXO li -ANULAÇÃO 

R$1 00 
TOTAL 

51.098 

16.000- SECRETARIA DE EST. DA 1\GRIC., PESCA,l'LOR. E DO AJ3i\STECIMENTO 
16.202- INSTITUTO DE TEimAS 00 A.t'I>!AI'Á 
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III · celebrar e fi scal izar convênios , contr atos, acordos e 
termos de cooperação técnica, com entidades pUblicas, privadas, nacionais c 
internacionais visando â implantação de seus objetivos;. 

IV - elaborar, aprovar, implantar e implementar o Plano 
Estadual de Prevenção, Tratamento, Estudos c Pesquisas relacionados no 
consurr;io e ao abuso de Substãncias Psicoativas; 

V - propor critérios pru·a programação e para as _execuções 
financeiras c orçamentárias <.l o fu ndo estadual an tid rogas , fiscalizando a 
movimentação e aplicação dos recursos. 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO 

Art. 4" - O Conselho de Prevenção, Tratamento, l"iscalização c 
Hcpressão do Uso Indevido de Substãncias Psicoativas do Estado do 1\mapã 
CONEN/AP será composto por 18 (dezoito) membros titulares e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Governador do Estado, observados os seguintes 
critérios: 

I - 06 (sei s) rep resentantes do Potl cr Executivo Esta uual , 
escolhidos pelo Govemador do Estado, representando as seguintes entidades: 

a) Secretaria Estadual de Justiça e Scgura.r;ça Pública; 

b) Centro A.mapaense de Prevenção c Tratamen to ao 
Abuso de Substãncias Psicoativas; 

c) Policia Militar do Estado do Amapá; ':-.·/ 

d) Policia Civil do Estado.do 1\mapá; 

e) Secretaria Estadual de Educação; 

f) Secretaria Estadual de Saúde. 

II - O 1 (um) representante do Ministéiio Público Estadual, 
indicado pelo Procurador Geral de Justiça; 

III - 01 (um ) rcprescnta.r1te do Ministério Público Federal , 
com atuação no Estado do Amapá, ind icado pelo Procurador Geral da 
RepúbliciO ; 

IV - O l (um) reprcsenliU1te do Departamento de Policia 
Federal, ind icado pelo Su perin tendente Regional do A~mapá; 

V - O 1 (um) representante da Universidade Federal do 
/\mapa, indicado pe!o Reitor; 

VI- 01 (um ) representan te do Poder Judiciário do Estado do 
J\rnapú, ind icado pelo Presidente do TribunaJ d e Justiça do Estado do 1\mapã; 

VII - O 1 (um) representante do Poder Legislativo Estadual, 
indicado pelo Presiden te da AsscmblCia Legislativa do Estado do Amapâ; 

VIII - 06 (seis) representantes da sociedade civil 
organizada, eleitos por uma assembléia de en tidades que tenh~ atuação na 
ârca da competC n cia dos Conselhos. 

Parágrafo Único - os representantes das organizações não
governamentais serão escolhidos em assemb lêia dns organizações, 
especialmente convocadas para tal fim, pelo Presidente do Conselho, mediante 
Edital, publicado no Diário Oficial do Es tado, com antecedência mínima de 20 
(vinte) dias. 

CAPÍTULO IV 
DO MANDATO 

Art. 5° - O mandato dos Conselheiros scril. de 02 (dois) anos. 

Parágrafo Único - 1\ função do membro do Conselho de 
Prevenção, Tratament o, Fiscalização e Repressão do Uso Inrlevido de 
Substãncias Psicoativas do Estado do Amapa - CONEN / 1\P e considerada 
scJviço pUblico relevan te, não sendo remunerada . .. ~-· 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 6° - A primeira. assembléia d as organizações n ão
governamentais de qu e tra ta o Art. 4°, Parágrafo Unico, scrâ convocada .pela 
Secretaria de Estado da Justiça c Segurança Pública, no prazo de 30 (trmta) 
dias da publicação desta Lei. 

Art . 7" - O Conselho nos 02 (dois) primeiros mandatos será 
presidido pelo Secretário de Justiça e Segurança Pública, sendo o Vice
Prcs ideti.te o dirigente do Cent ro Am apacnsc de Prevenção e Tratamento ao 
Abuso de Substâncias Psicoativas. 

Â.rt . 8° -A estrutura administrativa do Conselho será fl.x ada em 
seu Regimento Interno . 

Art . 9" - Compete à Sccrcta.r·ia de Estad o da Justiça 'e Segurança 
PUblica p rover os recursos financeiros, humanos e mate1iais nccessârios ao 
func ionamento do Conselho criado por esta Lei. 

Art. 10 - Fica criado o ca rgo de Secretário Executivo do 
Conselho , em nivel de CDS-2. 

-· Art. 11 - O Conselho apresentara á Secretaria de Estado da 
Justiça c Segurança Pública , anualmente, proposta orçamentária para o 
desenvolvimento e manutenção de suas atividades. 

Art 12 : Esta Lei en tra em vigor na data de sua publicação. 

Macapó, 1 2 de novembro de 2002 

:-.fvx-:...J): "t~,__.J.._'U 
MARIA DAl~E SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

LEI W 0722 DE 12 DE novembro DE 2002 

seguinte Le i: 

Cria o Conselho Estadual dos Direitos 
Humanos- CEDH. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ: 

Faço saber que ,a Assembléia Legis lativa decreta e eu sanciono a 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PREUMINARES 

Art. I 0 
- l"ica criado o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, 

nos tem1os do Art. .'334, da ConstituiçAu do Estado do Am apá, órgão 
permanente c autônomo vinculado à Secretaria Especial de Governo, com a 
finalidade tle investigar as violações de d ireitos humanos no tenilório do 
Estado do Amapá, encaminhar às auto ridades compe ten tes as denúncias c 
represen tações que lhe sejam dirigidas, estudar e propor soluções de ordem 
geral para os problemas referentes à defesa c à promoção dos direitos 
fundan1enta.is da pessoa humana. 

Art . 2" - O Conselho Estadual dos Direitos Humanos será 
di rigido por um Presidente e um Vice· Presidente , eleitos pelos Conselheiros. 

Parágra~o único - O Presidente e o Vice -Presidente serão eleitos 
atravCs de voto secreto, por maioria absoluta, para um mandato de 02 (dois) 
anos, permitida uma recondução. 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA 

Art . 3° -Compete ao Conselho Estadual dos Direitos Humanos: 

I - elalwrar seu regimento interno; 

II · receber e encaminhar às autoridatles competen tes 
petições, rep resentações, denúncias ou quei.xas, de qu alqu er pessoa ou 
entidade, por desrespeito aos dire ilos individuais e colelivos , assegurados nas 
Constituições Federal e Estadual c na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos ; 

III - est.im.LIIar c promover programas educativos visando ,-l 
conscientização dos direitos humanos e da cidadania; 

IV · manter in tercâmb io e coope ração com entidades e 
órgãos pú blicos e privados, nacionais e internacionai s de defesa dos direitos 
humanos; 

V instituir manter atualizado um centro de 
documentação onde se possa arquivar e sistematizar dados e informações 
sobre denúncias recebidas c sob re outros aspectos necessãrios à defesa dos 
direitos humanos; 

VI · estimular a organização de mecanismos de defesa elos 
direitos humanos nos mu nicipios; 

VII · exercer outras atribuições especificadas nesta lei. 

Art. 4° • . Para cumprir suas finalidades institucionais, o 
Conselho ou qualque r um de seus membros , no exercício das respectivas 
atr ibuições, podcrã: 

I · requisitar dos órgãos públicos estaduais certidões, 
atestados, informações, cópias de documentos c de expedien tes ou IJ roccssos 
ad ministrativos; 

II - p ropor a autoridade de qualquer nivel a instau rar;áo d< 
si.nd icãncias, in quéritos c processos administra tivos ou judiciais para 
apu ração de responsabilidade pela violação de direitos h umanos; 

III - ter acesso a qualquer unidade ou instalação pública 
esta dual, para acompanhan1cnto de diligências ou realização de vistorias, 
exames e inspeções; 

flagrante; 
IV - estar presente aos fatos de f01malização de prisão em 

V - Ler acesso a todas as depcndencias de uniuades 
ptisionais estaduais e estabelecimentos dcsUnados ã. custódia de pessoas, para 
acompanhamento ou cumprimento de t!iligCncias, vistorias c in speções; 

VI - presenciar o cump rimento de mandato de manutenção 
c reintegração de posse, quando houver pluralidade de réus. ,~ 

Parágrafo único · Os pedidos de informaçócs ou providencias c as 
requisições do Conselho ou de qualquer de seus membros, deverão ser 
respond idos pelas autoridades estaduais no prazo de 30 (hinta) di as. 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO 

Art. 5° - O Conselho Estadual dos Direitos Hu manos será 
composto por 16 (dezesseis) membros titulares c respectivos suplentes, 

IIISV 
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-

DECRETO N.0 6590 de 12 de NOVEMBRO de 2002 

i\llRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 

R$ 113.924,00 !'ARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ 

OUTRAS PROViDÊNCIAS. 

A GOVERNADOHA DO ESTADO DO A~·IAI'Á, usando das 

atribuições que lhe são conferidas através do inciso VIII , do art. I 19, da Constituiçüo 

Estàdual e cio art. 8° , da Lei n.0 0646 , de 09 de janeiro de 2002, que estima a Receita c 

fixa a Despesa para o Exerci c io de 2002. 

DECRETA: 

Art. [o Fi ca aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 113.924,00 

(CENTO E TREZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAJS), destinado ao 

reforço de dotações consignadas no orçamento vigen te, conforme anexos constantes do 

presente Dccréto . 

Art. zo Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, 

decorrerão à conta c convênio finnado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia!FINEP 

e o Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá ,'na forma do art. 

43, da Lei Federal n." 4.320/64. 

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na da ta ?c sua publicação, revogadas 

as disposições em con trário . 

Macapá -AP, 1 2 de novembro de 2002 

MAJUA ~FIGUEIREDO 
-Governadora -

ANTÔNIO SÉRGIO~TEII{O FILOCHEÂO 
- Secretário do Planejame nto -

AnexodoDecreton.0 6596 de 12 de novembro de 2002 .... 

ANEXO I -SUPLEMENTAÇÃO 

27.000 - SECRETARJI\ DE ESTADO DA C!ÊNCLA E TECNOLOG1A 
27.201-!NSTJTUTO DE PESQUISA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO EST. DO MW'Á 

R$1,00 

19.571.0159 2.854 0:10 3390. t4 19.617 
030 3390.30 13.5ótJ 

030 3390.33 7.851 

030 3390.36 J3. 14:J 

030 3390.39 12.083 
66.263 

19.572.0159 2.851 030 :JJ<JO.J4 ;>1,500 

030 33Y0.30 4.229 
030 3390.33 4 285 

030 3390.36 4.000 

030 4490.52 13.647 
47.66t ---

DECRETO N." 6597 de 12 de NOVEMBRO de 2002 

AJIRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 

R$ 41.200,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AII'W'Á, usando das · 

atribuições que lhe são conferidas através do inci so VIII, do art. 119, da Conslituiçilo 

Estadua l e do art. ~",da Lei tl." 0646, de OY de janeiro de 2002, que es tima a Receita c 

fixa a Despesa para o Exercício de 2002. 

IJECIU<:TA: 

Art. 1 o Fica aberto o Crédito Suple mentar nu valor de R$ 41.200.00 .· 

(QU1\RENTA E UM MIL, DUZENTOS I<EAJS), destinado ao reforço de dolaçócs 

consign.adas no orçamento vigente, conforme anexo constante do presente Decreto . 

Art. zo Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, 

decorrer;io ü conta de convênio firmado entre o Ministério da Previdê ncia e Assis tência 

Social e o Governo do Estado do 1\mapá, na forma do art. 43, da Lei Federal n.0 4.320/64. 

Art. J o Este Decreto cnlra em vigor na data de sua publicação, rcvogndits 

as disposições em coutritrio . 

Nlacapô-AI' , 1 2 de novembro de 2002 

NWU~~flGUEUUWO 
- Govemadura -

MTÓNW SO<RG!O ~>NTEIRO FILOCREÁO 
- Secrelano do PlaneJamento -

Anexo do Decreto n." 6597 de 12 de novembro de 2002 .. 

ANEXO I ·SUPLEMENTAÇÃO 

20.000- SECRETA I< IA DE ESTADO DO TRABALHO E DA CIDADANIA 
20.303- FUN:JO DE ASSISTÍCNC!A SOCIAL 

R$1,00 

~OO!GO -- _ .::..F.::..f _ II-......:..Nc..:A:.:T...:.._--I-__ V:.:AL=.:O:.:R:._ __ 
1 
__ ..:cT-=O...:.T:..;AL=----I 

45 01 42 o t55 o 17 3390.36 41.200 
41.200 ---·- - - --- ____ .!_ ___ ].__ ____ _,__ ______ _ 

DECRETO No 6598 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, incisos VIII e XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá, c/c a Lei n" 0309, de 05 / 12/9G, tendo em vista o teor do 
Ofício n° 2158/02-GAB/SEAD c 

Considerando que uma das metas prioritârias do Governo do 
Estado do Amapâ e a valorização do servidor pUblico, em vista da execução de 
suas atividades em beneficio da coletividade; 

Considerando que a Lei n" 0309, de 05 de dezembro de 1996, 
determinou ao Governo do Estado elo Amapá efetuar o pagamento do i\uxilio de 
Assistência Social "JJõnus'~ a todos os servidores relacionados na Portaria n° 
2936/96-M/\RE; 

Considerando , ainda, que, em se tratando de auxilio, não fazem 
jus os servidores bcncficiãrius ã Gratificação Natalina, 

DE C R E TA: 

Art. 1° - Conceder, em caráter excepcional, aos servidores não 
concursados pelo Governo do Estado do J\rnapá, relacionados nos Anexos da 
Portaria n" 2936 , de 07/10/<JG, originária do Ministcrio da Administração 
FcdcraJ c Reforma do Eslatlo , o pagamento, no mCs de dczembro/2002, de 
mais um valor elo Auxilio de i\ssistCncia Social. 

Parágrafo único- Exclui-se, do previsto neste art..igo, os servidores 
que não se encontram exercendo atividades para o Executivo Estadual nos 
órgãos c entidades ela Administração Direta ou Indireta, mencionados no artigo 
anterior. -~ ...... 

Art. 2° - O disposto neste Decreto não se estende aos servidores 
contemplados pela Lei n• 0424, ele 01 de julho de 1998, uma vez que esses 
servidores jã pertencem no Quad ro de Pessoal Civil do Estado do Amapã. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução deste Decreto 
correrão R conta do cxcrcicio financ ei ro corrente. 

Art. 4°. - Este Decreto entra em vigor na data de sua puUlicação. 

Macapá , 1 2 de novembro de 2002 

\ N!:.i'Si:-' ,~;-'-'-""'i._,-_j 
MARIA ÓALV'Ã'DE SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N" 6599 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando elas atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do 
Amapa, c/c o ar t. 2", da Lei n" 0217, de 19 de junho de 1995, e tendo em vista 

o contido no Ofício n° 1237/GT -AP/SPRN/PPG-7/GAB/SEMA, 

DECRETA 

Art. 1° Ficâ nomeada Colaboradora Eventual do Estado. do 

Amapã, Ano Cláudia de Oliveira Gonçalves, junto á Secretaria de Estado do Meio 
1\mbiente, no período ele O I f 1 1 a 31/12/02. 

Art. 2° - As despesas com ajuda de custo correrão à conta do 
Çonvênio 2000CVOO 162. 

MSV 
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Art . 3 ° - Este Decre to entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá. 1 2 de novembro de 200.2 

MARIA ~~}~~~b'ü~"NrGUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 6600 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ. u sando da s a tJibuicões 
que lhe são conferidas pelo artigo 1 19 , inciso XXII, da Constituição do Es tado 
do Am apá, c/c o art. 46, da Lei n " 0338, de 16 de abri l de 1997 e tendo em 
vista o teor do Ofício n° 01444/02-SEED, 

RESOLVE: 

Nomear os servidores, abai..xo relacionados, para comporem n 
Equipe Técnica Responsável pela Execução do Projeto Escola - Educadores no 
Prevenção - DST/AIDS e SPA's, com o objetivo ele" reduzir o índice de 
incidência de infecção pelo IIIV c outras DoenÇas Sexuàlmcnte Transmissíveis
DST" Drogas no Estado do Am apá: 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEED 

Vanja Orico do Nascimento Souza 
Rita Mascarenhas Campos 

Eu ridice Silva Silveira 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/ SESA 

Assunção de Maria J~ ocha Lim a 
Aline Siqueira de Miranda 

Vencclau Jackson da Conceição Pru1loja 

GERÊNCIA DE PROJETO "PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS 
. PSICOATIVAS/CAPT A/GABI" 

Michclc Maleama Sfair da Cru z 
Sergio Adriano Pereira Mendonça• 

R.ileny Mascarenhas C. Albuqu erqu e 
Lucilene Brasil Sa rm en to 

Suzana Maria da S ilva Ferreira Lima 
Maria Natália Aparecida Soares Rodrigues 

Macapá, 1 2 de novembro de 2002 

\ n~~~v..,Ao 
MARIA D~LV li 6!! SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO No 6601 DE 12 DE no vembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a t.rilluiçóes 
que lhe são conferid a s p elo ru·tigo 119 , inciso XXII, <ia Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. 46, da Lei n " 0338, de 16 ele aÓril ele 1997, de a cordo 
com o Decreto 11° 1587 , de 15/ 06/01 c tendo em vistn o contido no Ofício no 
804/02 -GAB/PRODAP, 

RESOLVE 

Exonerar Marli Monteiro de Lima dos Sant os elo cargo em 
comissão ue Gerente d e Subgru po de Atividades do Projeto "Governo On-Line", 
Código FGS-2 , do Pmcessamento de Daclos do Amapã, a contar de 1 o ue 
novembro de 2002. 

Macapá, 12 de novembro de 2002 

MARIA ' c))fl.,~'fc5v~'~IGVEIREDO 
Governadora 

DECRETO No 6602 DE 12 DE nov e mbro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferid as pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã, c/c o art. 46, ela Lei n" 0338, de 16 d e abril ele 1997 , de acord o 
com o Decreto n" 1587, tle 15/06 / 01 c tendo em vista o contido no Ofício n° 

804/02-GAB/PRODAP, 

RESOLVE 

Nomear Raimundo Laeste Seno Lima para exercer o cargo em 
comissão de ·Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Governo On-Line'', 

Código FGS-2 , do Processamento de Dados do /\ma pá, a contar de 1 • de · 
novembro d e 2002. 

Macapá, 1 2 de novem bro de 2002 

\J'-~-\~~~---'-'-\.0 
MARIA DAÜ' k ll>E SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 6603 DE 12 DE nov e mbro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ . usando das atribu ições 
q ue lhe são conferidas pelo artigo 1 19, inciso XXII , da Constituição do Estado 
do Amapa, cfc a Lei n" 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 802/02-GAB/PRODAP, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Antônio Gonçalves Ferreira de Oliveira do · 
cargo em comissi'w de Prcsjdente da Comissão Pcmutncnte de Licitação, Código 
FGS-2 , do Processamento de DBtlos do Amapã, a contar de 1" de novembro de 
2002 . 

Macapá, 1 2 de novembro de 2002 

MARIA"t"'A~~i:Jwl~~GUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N" 6604 DE 12 DE novembr o DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usand o das a tribu ições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n" 0338, d e 16 de abri l de 1997 e tend o em vista o 
co ntido no Ofício n° 802/02-GAB/PRODAP, 

RESOLVE: 

Nome.-u Antônio Silva Guitnarães para exercer o cargo em 
comissão de Presidente da Comissão Pen nanenlc de Licitação, Código FGS- 2, 
do Processamento de Dados do Amapá, a co ntar (le 1" de novembro de 2002. 

Maca pá. 1 2 de novembro de 2002 

~ . ~ 
\ "'~~-'-<.>,:\..c;.'-> ·'-'1_.__, 

MARIA'" DALVA "8E SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 660!1 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atri buições 
qu e lhe são conferidas pelo artigo 11 9 , inciso XXII, da Constituição do Estado 
do 1\mapã, c/c o art. 46, uu Lei n" 0338, de 16 de a bril de 1997 c de acordo 
com o disposto no Decreto n" 550'!, de 04 / 12/97, 

RESOLVE: 

Exonerar Iracema Bastos Nunes Melo do cargo em com issão de 
Gerente d e Subgrupo el e Ativ i d~dcs do Proj eto "Visão Para Todos" , Código 

CDS-1, d a Secretaria de Estado da Saúde, a con tar d e 1 o uc novembro de 
2002. 

Macapá, 12 de novembro de 2002 

\ rva\\.<:..:;1..'-'-'-'·=tD 
MARIA 't>AC~A'.Dt SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 6606 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições 
qu e lhe são conferidas pelo a rtigo 119. inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapa, cfc o art. '16 , da Lei n" 0338 , de 16 de ab1il de 1997 e de acordo 
com o dispos to n o Decreto n° 5509 , de 04/12/97, 

RESOLVE : 

Nomear Iracema Bastos Nunes Melo para exe rcer o ca rgo em 

comissão de Gerente do Projeto "Visão Para Todos" , Código CDS-2 , da 
Secretaria de Estado da Saúde, a contar de 1 u de novembro de 2002 . 

Macapá, 12 de novembr o de 2002 

\ f\i(}..~Js~ 1....1_~~~\to 
MARIA bo1LVÀ Dé SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 6607 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das at ribui <;õcs 
que lhe são con feridas pe lo culigo 119, inciso XX II, úa Constituição do Estado 
do Amapã, c/c o art. 46, da Le i n• 0338, de 16 de a bril de 1997 c de acordo 
com o dispo sto no Decreto n° 5509, de 04 I 12/97 , 

RESOLVE 

Nomear Terezinha de Jesus Brito de Vasconcelos para exercer o 
cargo em com issão de Gerente de Su lJgrupo de Atividades do Projeto "Visão 
Para Todos" , Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Saúde, a contar de I" 
d e novembro de 2002. 

-

Macapá, 12 de no vembro de 2002 

• \·\~ ( , · ··.ct<::· 
MARIA"DALVA~YsoUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 6608 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das altibuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII , da Constituição do Estado 
do Amapã, cfe a Lei no 0437, d e 23 de dezembro de 1998 c tendo em vista o 
contido no Ofício n° 01610/02-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Exonerar Ana Maria Picanço Pereira do cargo em comissão de 
Diretor da E. E. Maria Mcri~ dos San tos Cordeiro Femandes, Código CDS-2 , 
da Secretaria d e Esta do da Educação. 

Macapá, 12 de novembro de 2002 

MARI}b'~~~~'g-~~~~YGUEIREDO 
Governadora 

MSV 
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DECRETO W 6609 DE 12 DE no vembr o DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTA DO DO AM APÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XX II, 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° 01610/02-GAB/SE ED, 

RESOLVE: 

No mear· Edigleuma dos Santos Cardoso pru·a exercer o cargo em 
comissão de Diretor da E.E. Prol" Mar-ia Meriru1 dos Santos Cordeiro 
Fernandes , Código CDS-2, da Secretar-ia de Estado da Educação. 

Macapá , 1 2 de no vembr o de 2002. 

MARI}-~~~-':i;'bw1'FIGUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 6610 DE 12 DE no vembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usru1do das atribuições 
que lhe são conferi das pelo artigo I 19, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapa, c/c o art. 46, da Lei n" 0338 , de 16 de abtil de 1997, de acordo com 
o disposto no Decreto n" 2537, de 14/08/01 c tendo em vista o teor do Ofício 
n° 533/02 -DIPRE/TERRAP, 

RESOLVE: 

Exonerar Kerly Marcia Lima Nasc imento do cru-go em comissão Ue 
Gerente de Subgrupo de Atividades da" Projeto "Regularização Fund iária para a 
Região do Bailique", Código CDS-2 , do Instituto de Terr;ts do Amapa. 

Macapá, 12 de no vembro de 2002 

MARIÀ·"t1~'q}é~~ FIGUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 6 611 DE 12 DE nov e mbr o DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ,'usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo ar-tigo 119, inciso XX!l, 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 disposto no Decreto n" 2537 , de 14/ 08/01 e tendo em vista o teor do Ofício 
n° 533/ 0 2- DIPRE/TERRAP, 

REsOLVE: 

Nomear Josemar da Silva Moraes para exercer o cargo em 
comissão de Geren te de Subgrupo de Atividades rio Projeto "Regularização 
Fundiária para a Região do Bai lique", Código CDS- 2, do Instituto de Terras do 
Amapá. 

Macapá, 12 de nov embr o de 2002 

MARI).J''D";'L\~~~~iàu1f'FIGUEIREDO 
Governadora 

DECRETON° 661 2 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERN ADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 1 19, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá , cfc o art. 46 , da Lei n• 0338, de 16 de abnl Llc 1997, de acordo c~m 
0 disposto no Decreto n" 2960, de 18/09 / 00 e tcndo,em vista o teor do Oftclo 

no 531 / 02- DIPRE/TERRA P, 

RESOLVE 

Exonercu· Raimundo Gomes da Costa do cru·go em con'l issão de 

Geren te de Subgrupo de Atividades do Projeto "Assentamentos Urbanos" , Código 
FGS-1, do Instituto de Terras do Amapa. 

Macapá, 12 de no vembro de 2002 

MARI~'t~t~~'bf-A°FIGUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 6613 DE 12 DE no vembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atri buições 
qu e lhe são conferidas pelo artigo 11 9, inciso X)(! I, da Constituição do Estado 
do Ama pá, c/c o a.rt. 46, da Lei n" 0338 , de 16 de abril de l\!97, de acordo com 
o disposto no Decreto n"_ 2960 , de 18/09/00 e tendo em vista o teor do Ofício 
n° 531/02-DIPRE/TERRAP, 

RESOLVE 

Nomear Kerly Marcia Lima Nascimento para exercer o cargo em . 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "A1sentamentos 
Urbanos", Código FGS-1 , do Ins titu to de. Terras do Amapa. 

Mocapá, 12 de novembro de 2002 

\;V'"\ c - \.llcL :,_.;tp • 
MARIA DAL\IA'\DE SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N" 6 6 14 DE 12 DE novembr o DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribu ições 
que lhe são conferidas pelo ru·tigo 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 Ofíc io n° 01 531/ 0 2-GAB/SEED, 

RESOLVE : 

Exonerar Maria Valdenora Monteiro do Amaral da fu nção 
comissionada de Secretário Escolar da E.E Wil son Hill rle Araujo, Código 
CDI-2 , da Secretaria de Estado da Educação, a contar de 1 • de novem oro de 
2002. 

Macapá, 12 de no ve mbr o de 2002 

\ fv~.,.\ 0:."'=.<-'.JC·"-'X.o 
MARI Ã: DALV"A'm: SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N" 6 61 5 DE 12 DE novemb ro DE 2002 

A GOVERNA DORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 1 19, inciso XXII, da Constitu ição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0437 , de 23 de dezembro de 1998 c tendo em vista o 
contido no Ofício n° 01531 / 02 - GAB/SEED, 

RESOLVE : 

Nomear Ne ila Pere ira do Rosário, ocupante do cargo de Professor 
de Ensino de 1 o Grau, Classe A, Referência O 1, pertencente ao Quad ro de 
Pessoal Civi l do Estado do Amapá, para exercer a funçüo comissionada de 
Secretário Escolar da E. E Wilson 1-Iill rle Araujo, Código CDI - 2, da Secretaria 
de Estado da Educação, a contar de L" de novembro de 2002 . 

Macapá , I 2 de nove mbro de 2002 

MARI"xb~'A'l'Dt~'ou~"l~rGU.EIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 6 6 1 6 DE 12 DE nov e mb ro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. ~6. da Lei n" 0338, de 16 de ab ril de 1997, de acordo 
com o Decreto n• 3144, de 24/06 / 02, e tendo em vista o contido no Ofício n° 
687 -GAB/ SEFAZ. 

RESOLVE : 

Exonerar Sonia Maria Ribe iro Rodrigues do cm·go em comissão de 
Gerente de Subgrupo d" Atividades do Projeto "Aumento de Arrecadação do 
ICMS", Código CDS - 1, da Secretaria de Estado da Fazenda. 

Macapá, 1 2 de nov e mb r o de 2002 

' \!~~ ;_,...,..~"-"'-=\..o 
MARIA "íi ALVJ\ bE SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 66 1 7 DE 12 DE nov e mb ro DE 2002 

.A GOV ERNADORA 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" 3144, de 24/06/02, e tendo em vista o contido no Ofício n° 
687 - GAB/ SEFAZ, 

REsOLVE : 

Nomear Eliana de J esus da Silva pa ra exercer u cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Aumento de 
Arrecadação do ICI.\S", Cód igo CDS - 1, da Secretaria de Estado da Fazenda. 

Macapá, 1 2 de no ve mbr o de 2002 

~
') .. 

\j\J' .\~Ul<..L~~~ 
MA RIA DALV ÓE'SO UZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 66 18 DE 12 DE novembr o DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confetidas pelo artigo 119, inc iso XXI! , da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n" 0338, de 16 de abril de 1997, e lendo em vis ta o 
contido no Ofício n° 689- GAB/SEFAZ, 

R E S O L V E: 

Exonerar Raimundo Chaves Cardoso da função comiss ionada de 
Chefe do Posto Fiscal do Krn 09/DFT/ DF, Código CDI- 2, da Secretaria tl e 
Estado da Fazenda, a contàr de 04 de novembro de 2002 . 

Macapá , 12 de no vembro de 2002 

MARIA' b~~~~touz}-~~GUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 6619 DE 12 DE novembr o DE 2002 

A G.OVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
qu e lhe são co nfetidas pelo ar tigo 119, inciso XXII, da Cons tituição do Es tado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o 
con ti do no Ofício .n° 689 -GAB/SEFAZ, 
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RESOLVE : 

Nomear Jânlo Coelho Araújo, ocupante do cargo de Fiscal de 
'l'ributos Auxiliar da Fazenda Estadual, Classe 2', Parlrão I, pertencente ao 
Quadro de ·Pessoal Civil do Estado do Amapa, para exercer a função 
comissionada de Chefe do Posto Fisc~l do Km 09 /DI'T/DF, Código CDI-2, da 
Secretaria de Estado da Fazenda, a contar úe 04 úe novembro de 2002. 

Macapá, l 2 de novembro de 2002 

V'-"'~: .""',_~.._,s.G.• 
MARIA DALVA DI! SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 6620 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ , tisando das atribui çô <'s 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, dâ Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n° 0609, de 06 de julho de 2001, c tendo em vista o 
7ontido no Ofício n° 3253/COPEN, 

REsOLVE: 

Exonerar Everaldo Tentes Barroso da função comissionada de 
Hesponsável pelas Atividades de Controle Legnl dos ApC'nados /CTP, Orupo !!, 
Código CDI-2, do Complexo Penitenciaria, a contar t!e I" de novembro de 
2002. 

Macapá. 12 de novembro de 2002 

\>'<'Q~. ~-'-U-'-'-<...á.u 
MARIA DA~E SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N" 6621 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso )()(!I, da Constituição do Estado 
do Amapa, c/c a Lei n" 0452 , de 09 de julho de 1999, 

RESOLVE: 

Exonerar Ana Maria Dias da Silva da fut'tçii o comissionada de 
Sccre liuio AdministrativofCPL, Código CDI-1, da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, a contar c.le 1" de novembro de 2002. 

Macopá, 1 2 de novembro de 2002 

DECRETO N° 

\ '\.cl ·~~- \..~\....,_~elO 
MARIA'-DALVA-~E SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

6622 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe: são conferidas pelo artigo il9, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n° 0609, de 06 de julho de 2001, c tendo em vista o 

contido no Ofício n° 3253/COPEN , 

REsOLVE: 

Nomear Everaldo Tentes Barroso , ocupante do cargo de Agente de 
Policia, Classe 2" , Padrão I, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil úo Estado 
do Amapá, para a função comissionada de Chefe da Unidade c.le Vigilância e 
Disciplina/CPM, Código CDI-3, do Complexo Penitenciário, a eo~tar de 1 o de 
novemhm de 2002. 

Macapá, 1 2 de novembro de 2002 

MAR!~ D'A"t~~~'Ou~FIGUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 6623 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferid as pelo artigo 119, inciso XXll, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/ c a Lei n• 0609, de 06 de julho de 200·1, e tendo em vista o 

contido no Ofício n° 3253/COPEN, 

R E SOL V E: 

Nomear Ana Maria Dias do Silva, ocupante do cargo de Agente 
·Administrativo, Classe A, Padrão I, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex
Território Federal do Amapá, para a fun,·ão comissionada de Responsável 
pelas Atividades de Controle Legal dos Apenados/Cl'P, Grupo ll, Código CDI-2 , 
do Complexo Penitenciário, a contar de 1" de novemb•;o lle 2002 . 

Macapá, 12 de nov embro de 2002 

\;"oa.~~r ~L"-""'-'\;:) 
MARIA DALVÃ~E SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 6624 DE 12 DE novembro · · ·DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 46, da Lei no 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
o disposto no Decreto n" 2960, de 18 /09/00, e tendo em vista o teor do Ofício 
n° 532/02-DIPRE/TERRAP, 

RESOLVE 

Exonerar Uendel Pacheco Cabral do cargo em comissão de 

Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Assentamentos Urbanos", Código 
FGS-1, do Instituto de Terras do Amapá. 

Macapá, 12 de novembro de 2002 

· \i\'~'-g,<csu·,_._)o"J 
MARIA D)I.LVA DElSOVZÁ FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO No 6625 DE , 12 DE novembro DE 2002 

_ A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atrib uições 
que lhe sao co nfendas pelo artigo 11 9, inciso X-'<Il, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. 46, da Lei 11° 0338, de 16 de abril c.lc 1997, de acordo com 
o d1sposto no Decreto n" 2960, de 18/09/00, c tendo em vista o teor do Ofício 
n° 532/02-DIPRE/TERRAP, 

RESOLVE 

Nomea r Raimundo Nonato Silva Nazaré para exercer o cargo em 

comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Assentamentos 

Urbanos" , Código FGS- 1, do Instituto de Terras do Amapá. 

Macapá, 1 2 de novembro de 2002 

MARIA\ b*.:'Jifsoui?FIGUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N" ú6 ·26 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confe1ic.las pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
c.lo Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n° 680/02-GAB/DDL, 

RESOLVE: 

Autoriznr Manoel Antonio Bezerra Bacelar , Diretor <lo 
Departamento EstnU.uaJ do Desporto c Lazer, para viajar da sede de suas 
atribuições, Macapá;AP, até a cidade de Poços de Caldas-MG, a fim de 
acompanhar , como Dirigente. a Delegação do Amapá que estará participando 

das Olimpíadas Colegiais sub 14, no periodo de 28/11 a 11 I 12/02. 

Macapá, 12 de novembro de 2002 

~ " MARI~''r)A'fv>À tf~~sbU~~GUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 6627 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando da.s atribuições 
que lhe são confe ri das pelo ru·tigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 

do Amapa, e tendo em vista o contido no Ofício n° 680/02 -GAB/DDL, 

RESOLVE: 

Designar Magno Souza Pantoja, Presidente c.la Comissão 
Permanente de Licilação/DDL, para exercer, acumu lativamente c em 
substituição, o cargo de Di retor do Depar tamento Estadual do Desporto c 
Lazer , durante o impedimento c.lo respectivo titular, no período de 28/ li a 
11/ 12/02. . 

Macapá , 1 2 de novembro de 2002 

\.'"~ ~\.U.~.,_;u:-\u;::; 
MARIA DÀLVÁ'DE-'60UZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 6628 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA 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• 0699, de 28 de junho de 2002, c tendo em vista o 

contido no Ofício n°.861/Gabinete, 

RESOLVE: 

Nomear Flávio Augusto França Souto, ocupante do cru·go de 
Técnico em Recursos Amb ientais, GAS-0 l , pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Hesponsavel 
pelas Atividades el e Laboratório de Geoprocessnmcnto/Geologia/CPZG, 
Grupo 11, Código FGI-2 , da Sccretru·ia de Estado do Meio Ambiente. 

Macapá, 12 de novembro de 2002 

MARIA~~~}óti:~IGUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 662 9 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADO~A DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sáo conferidas pelo artigo 119, inciso XX!l, da Con stituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei no 0338, de 16 de ab1il de 1997, 

REsOLVE: 

Nomear João dos Santos Nunes, ocupante elo cargo de /\gente de 
Limpeza e Consc1vação, Classe B, Padrão IV, pertencente ~o Quadro de 
Pessoal do ex·Território Federal do Arnapã, para exercer a fun\·ão 
comisslonada de Responsável pelas Atividades de Material, Patrimônio c 
Se1v iços Gerais/ DAA, Grupo 11, Código CDI-2 , da Vice -Governacloria, a contar 
de 1 o de novembro ele 2002. 
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Macapá, 1 2 de nov e mbro de 2002 

\j\.~"~ : - ··I..U .. c:~-~j_ C> 
MARIA DAL~OUZ:A FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N" 6 6 3 o DE 12 DE no ve mbr o DE 2002 

. A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atrib uições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapa, c/c a Lei n" 0617, de 16 de julho de 2001 c tendo em vista o 
contido no Ofício n° 244/ 02-SECOM, 

RESOLVE : 

Nomear Antonio Carlos de Souza Brito, ocupante do cargo de 
Dati lógrafo, Classe D, Padrão lll, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex· 
Tcrritõrio Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de Sccrctãrio 
Execu tivo , Código CDI-2 , da Secretaria de Estado da Com unicação, a con tar 
de 26 de agosto de 2002. 

Macapá , 1 2 de nov e mbr o de 2002 

MARI·A~~Â-'Sõ~ 'Sou~~' FIGUEIRI!D~ 
Governadora 

DECRETO N° 66 3 1 DE 1 2 DE no ve mbro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atri buições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o d isposto no art igo 7", inciso I, da Lei n' 0066, de 
03/05/93, teb do em vista o contido no Ofício n° 2165/02 - GAB/ SEAD c 

Considerando o resultado fina l inse1ido no Edital de Homologação 
e a conseqüente convocação dos aprovados, de acordo cop1 a ordem 

·. classi ficatôJia, 

RESOLVE 

Nomear Charles Alan Monteiro Miranda para ocu pa r o cargo de 
Prov imento Efclivo de Perito Cdminal, Classe 3°, Padrão I, Grupo TCcnico 
Cientifico - NS , do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá. 

Macapá, 1 2 de novembro de 2002 

'·v - c ~· ~""' ·""-çl o 
MARIA ~~E ~OUZ:A FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 663 2 DE 1 2 DE no vembro DE 2002 

A ~OVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das attibuições 
que lh e são conferidas pelo art. 119, inciso XXII , da Con~tituição do Estado do 
Am apá, de acordo com o disposto no artigo 7", inci90 I, da Lei n' 0066, de 
03/05/93, tendo em vista o contido no Ofício n° 2156/ 02 - GAB/SEAD e 

Considerando o resultado final inserido no Edital de Homologação 
e a con seqüen te convocação dos aprovados , de acord o com a o rdem 
classificatóri a , 

RESOLVE 

Nomear Benedito Alfredo Gomes Rodrigues Filho para ocupar o 
cargo de Provimento Efe tivo de Perito Criminal, Classe 3", Paclt;ão 1, Grupo 
Tccnico Cientifico - NS, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa. 

Macapá , 12 de . novembro de 2002 

~ . 
MARI~\ti'~;í~~l.~'tuti-BGVEIREDO 

Governadora 

DECRETO N' 6633 DE 1 2 DE novembro DE 2002 

. A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das a tribui ções 
que lhe são conferidas pelo a rt. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapa, de açordo com o disposto no art igo 7", inciso I, da Lei n ' 0066, de 
03/05/93, tendo em vista o contido no Ofício n° 2156/02-GAB/SEAD e 

Considerando o resultado fi nal inserido no Edital de Hom ologação 
e a conseqüente convocação dos aprovados, de acordo com a ordem 
classifi ca túria , 

RESOLVE 

Nomear Maria Amélia Voz Cavalcante para o cu p ar o cargo de 

Provi mento Efetivo de Médico Legista, Classe ·3", Pad rão I, Grupo Têcnico 
Cientifico - NS, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá. 

Macapá, 1 2 d~ nov e mbr o de 2oo2 

\f,...,J. ~0_.~-,,_J_o 
MARIA DALVA bE SOUZ:A FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 6634 DE 12 DE novembr o D'E 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIJ, da Constituição do Estado do 
Amapa, de acordo com o disposto no artigo 7', incisÓ I, da Lei n' 0066 , de 
03/05/93, tendo em vista o contido no Ofício n° 2167/ 02 - GAB/ SEAD e 

Considerando o resultado final inserido no Edital de Homologação 
e a conseqü.entc convocação dos ap rovados, de acordo com a ordem 
classificatória, 

.• 

RESOLVE : 

Nomear João Correra Ba hia para ocupar o cargo de Provimento 
Efetivo de Méd ico )..egista, Classe 3", Pad rão 1, Grupo Técnico Cientifico- NS , 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado d·o Amapá. 

Macapá , 1 2 de no v em br o de 2002 

· •v·»-~ · -\.\..~-'-'-=tu 
MARIA DALVA68 SOUZ:A FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 66 35 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO"DO AMAPÁ , usando das atrib ui ções 
qu e lhe são conferidas pelo art. 11 9, inciso XXJ!, da Constituição do Estado do 
Amapa, de acordo com o disposto no artigo 7', inciso I, da Lei n' 00 66 , de 
03/05/93, tendo em vista o contido n o Ofício n° 2167/02 - GAB/SEAD e 

Considerando o resultado final inserido no Edital de Homologação 
e a conseqüente convocaç ão dos aprovados, de acordo cOm a ordem 
classificatõria, 

RESOLVE : 

Nomear Rogério Pessoa de Lima para ocupar o cargo de 
Provim ento Efetivo de Mêdico Legista, Classe 3;~ , Padrão I, Grupo Técnico 
Cientifi co - NS, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapã. 

Macapá, 1 2 de nov e mb ro de 2002 

MARil6~~~"!Juz~'tGUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 6636 DE 12 DE nov e mbro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I 19, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
/\mapa, de acordo com o disposto no artigo 7', inciso I , da Lei n' 0066 , de 
03 / 05/93, ten do em vista o contido no Ofício n° 2167/02-GAB/ SEAD e 

Cons iderando o resultado final inserido no Ed ital de Homologação 
e a conseqüente convocação dos aprovados, de acordo com a ordem 
classificalôria, 

RESOLVE 

Nomear Ray Voz Cruz para ocupar o cargo de Provimento Efetivo 
Ue Auxiliar de Perito Crim inal, Classe 3 11

, Padrão I, Gru po Técnico Cien tifico -
NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapil . 

Maca pá , 1 2 de novembr o de 2002 

MARIA\_bA~~ô'vff~~GUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N°" 66 37 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usan do das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII , da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7 °, inciso I, da Lei n° 006 6, de 
03/05/93, tendo em vista o contido no Ofício n° 2167/02-GAB/SEAD c 

Cons iderando o resultado final inserido no Edital de Hom ologação 
e a . conseqüente convocação dos aprovados, de acordo com a ordem 
classificatóri a, 

RESOLVE 

IIISV 
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Nomear Maria Izabel Queirós dos Santos para ocupar o cargo de 
Provimento Efetivo de Médico Legista, Classe 3", Padrão 1, Grupo Técnico 
Cientifico - NS, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa. 

Macapá , 12 de novembro de 20Q2 

MARIA"o"A'f~-)Sf~~~\_;~GUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 6638 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo arl. 119, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
A.mapã, de acordo com o disposto no artigo 7", inciso 1, da Lei n" 0066 , de 
03/05/93, tendo em vista o contido no Ofício n° 2169/02-GAB/SEAD e 

Considerando o resultado final inserido no Edital de Homologação 
e ·a conseqüen~e convocação dos aprovados, de acordo com a ordem 
classificatória , 

RESOLVE 

Nomear Pablo Abdon da Costa Frances pam ocupãr o cru·go ele 
Provimento Efetivo de Perito Criminal, Classe 3", Padrão 1, Grupo Técnico 
Cientifico - NS , do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa. 

Macapá, 12 de no vembro de Z002 

MARI)/6~'-"Sou~~' FIGUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N° 66 39 DE 12 DE novef!'.bro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO t<MAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confericlas pelo ru·t. 119, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7", inciso I , da Lei n" 0066, de 
03/05/93, tendo em vista o contido no Ofício n° 21 69/02-GAB/SEAD e 

Considerando o resultado final inserido no Edital de Homologação 
c a conseqüente convocação dos aprovados, de acordo com a ordem 
classificatóda, 

RESOLVE 

Nomear Dilson Ferreira da Silva para ocupar o cargo de 
Provimento Efetivo de Mêdico Legista, Classe 3o.., Padrão I, Grupo Têcnico 
Cientifico - NS, do Quadro de Pessoal Civil'do Estado do Amapá. 

Macapá , 1 2 de novembro de 2002 

\ .v- L\ .'-I: -'-u.'-;__;.<.\Lo 
MARIA' DALV A ~ SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N° 664 0 DE 12 DE nov embro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX li, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7', inciso I, da Lei n" 0066, de 
03/05(93, tendo em vista o contido no Ofício n° 2169/02-GAB/SEAD e 

Considerando o resultado final inserido no Edital de Homologação 
c a conseqüente convocação dos aprovados, de acordo com a ordem 
classificatória, 

RESOLVE 

Nomear Paulo Almeida Xavier para ocu1;ar o cargo de Provimen to 
Efetivo de Medico Legista, Classe 3', Padrão l, Grupo Técnico Cientifico - NS, 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapã. 

~A; 

Macapá, 1 2 de novembro de 2002 

DECRETO N° 6 6 4 1 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ; usru1do das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7', inciso I, da Lei n' 0066, de 
03/05/93, tendo em vista o contido no Ofício n• 2169/02-GAB/SEAD c 

Considerando o resultado fmal inserido no Edital de Homologação 
e a conseqüente convocação dos aprovados, de acordo com a ordem 
classificatôria, 

RESOLVE 

Nomear Ana Célia Tito da Costa Bomfim para ocupar o cargo de 
Provimento Efetivo de Méd ico Legista, Classe 3u, Padrão I, Grupo Técnico 
Cientifico - NS, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá. 

Macapá, 1 2 de nove mb ro de 2002 

\ '\,~U.:l-~'.0<~>.) 
MARIA 'DALV:4 DE SOUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

DECRETO N" 6642 DE 12 DE nov e mbro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confetidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapã e tendo em vista o teor doMemo n• 006/2002/GAB/ARSAP, 

RESOLVE 

Tornar sem efeito os \.e rmos do Decreto n° 6176 , de 18 de 
setembro de 2002, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 2873, 
de 19 de setembro de 2002, que nomeou Lindalva Santana de Brito Assunção , 
para exercer a função comissionada t.lc Secretário AdminislrativofDNF, da 
Agência Reguladora de Serviços Publicos Delegados do Estado do Amapá. 

Macap6, 12 de novembro de 2002 

MARI'it;~t)~~'-~~~ FIGUEIREDO 
Governadora 

DECRETO N' 6643 DE 12 DE novembro DE 2002 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá c jcndo em vista o contido no Ofício n• · 627/02-GAB/PROG; 

RESOLVE : 

Homologar o deslocrunento de João Batista Silva Plácido , 
Procurador Geral do Estado , da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a 
cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos de interesse da 
Administração Estadual, nos dias 07 c 08 de outubro de 2002. 

Macapá , 12 de novembro de 2002 

DECRETO N° 6644 DE 12 DE novembr o DE 2002 

A GOVERNADORA 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° 627 /02-GAB/PROG, 

RESOLVE 

Homologar o deslocruncnto de João Batista Silva Plácido, 
Procurador Geral do Estado, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a 
cidade de Brasília- DF , a fim de tratar de assuntos de interesse da 
Administração Estadual, nos dias 04 e 05 de novembro de 2002. 

Macapá, 1 2 de novembro de 2002 

\ ,- -, .\ _;_,.A\>-1'...;'-"~__o 
MARIAJD~~ suUZA FIGUEIREDO 

Governadora 

MSV 



Macapá, 13.11.2002 

Defensoria 
Délcio Ferreira de Magalhães 

PORTARIA 
N° 189/02- DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, ~:;ando das atribuições que lhe são conferidas 
no Artigo se, Inciso Xll!, da Lei Complementar Estadual 
n° 0008, de 20.12.94. 

RESOLVE: 

Homologar a des1gnação do servidor Dr. TARCISO 
VILHENA DE SOUSA, nomeado através do Decreto n° 
5606, de 20/08/2002, para responder pela Chefia de 
Núcleo Regional da Comarca de Serra do Navio/AP , 
CÓdigo CNR, a contar de 20 de agosto de 2002. 

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL 

ESTADO DO AMAPÁ, EM o DE NOVUERO 

2002 ~~tijL/~ : 
E AGALHÃE 

e ai do Estado 

PORTARIA 
N° 190/02-DEFENAP 

DO 
DE 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
no Artigo se, Incisos XII, Xlll e XVIII da Lei 
Complementar Estadual n° 0008, de 20.12.94, 

RESOLVE: 

Constituir Comissão, composta pelos servidores SUELY 
MARIA COELHO COUTINHO, RAIMUNDA DE NAZARÉ 
DA SILVA RAMOS e CLEINE PALMEIRA DA SILVA, 
sob a Presidência da primeira, rea li zarem levantamento 
dos Bens Patrimoniais, pertencen tes a Sede dà 
Defensoria Pública e ao Núcleo Regional de Santana, no 
período de 04 à 13 de novembro de 2002. 

Dê-se ciência, registre-se, publiq ue-se e cumpra-se. 

GABINETE DO DE.FENSOR PÚBLICO-GEVO 
ESTADO DO AMAPA, EM 05 E NOVEMB O DE 
2002. 

~ ~tt{(i- ~ ' 
E MAGALHA 5 

- ral do Estado 

PORTARlA 
N° 191/2002-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. so, Inciso Xlll, da Lei Complementar Estadual 
no 0008, de 20.12.94, 

CONSIDERANDO, o encerramento do Exercício de 
2002. 

RESOLVE: 

Estabelecer que o prazo para atualização e entrega dos 
Relatórios de Atividades Administrat ivas, Jurídicas e 
Sociais será até o dia 11 de novem bro de 2002. Os· 
Relatórios de Atividades Setoriais deverão ser enviados 
ao Núcleo Setorial de Planejamento para consolidação 
das informações. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 05 DE NO~hRO DE 

""· 1 I 
,4~~~-! .. · 

PORTARIA 
N° 192/2002-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuicões oue lhe são conferidas 

(DIÁRIO OFICIAL) 

pelo Art. ao, Inciso Xl!I, da Lei Complementar Estadual 
no 0008, de 20.12.94, 

CONSIDERANDO, o cumprimento da execução do 
Projeto: " Núcleo de Atendimento Especial da 
Criança e do Adolescente", celeb rad o entre o 
Governo do Estado do Amapá e o Ministério da Justiça 
com a interveniencla da Defensoria Pública do Estado e 
o Departamento da Criança e do Adolescente da 
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, firmado 
sob o Convênio de N° 085/01- SIAFI no 431797, 

RESOLVE: 

Dar publicidade à aprovação da Prestação de Contas 
do supracitado convênio, pela boa e regular aplicação 
dos recursos, nos termos do parágrafo 3°, Art. 31 da 
Instrução Normativa de n° 01/97, da Secretaria 
do Tesouro Nacional , conforme o Ofício no 
1290/DCA/SEDH/MJ, datado de 30 de outubro de 
2002. Ato do Senhor Secretário de Estado de 
Direitos Humanos. 

Dê-se ciência, reg istre-se e publique-se . 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 05 DE NOVEMBRO DE 
2002. 

Policia Militar 
Cel. PM Walcyr Alberto Costa Santos 

r O R TA I{ I A N' 445/200 2 - PM I 

O COMANDA<'I/TE (;ERAL DA POLIClo\ 
MILITAR DO A~·tAI'Á. no uso d:t" arrihuiçües que lhe são 
(Onfc.: rida'\ pelo Decreto Governamental (N) n° 001. de 24 Uc Jant1ro 
de 19SO l' tcndu em vista o comido no OfiCIO n° 1388/02 - PI / IJA, 

RESOLVE : 

l. Designar o Sll PM MESSIAS HUGO 
~lA CENA RAMOS, pcnenccntc ao Quadro Ua União - PMAP. para 
se llcslocar da .'\Cd\~ de SU;tS m rib ui çõc~. Ferreira Go mes - AP. a!é a 
Capi!al do Estaúo, il funde ser ouvido em IPM . no::. tbas 21 e 22 Out 
01. 

2. 1)1;' :'H.:urdo co m o Anexo 1[. do De crc!u n° 3643, 
de :?ü Out fJO c na Lei n" !0.'1&\ u~ tJ:I JuJ 01 autori.w o !iaquc de 1 · y~ 
(urna l' meia ) di;í ri:•:.. 

Quartc/;km 1· . 21 c Outio d' 2002 
t.''n 

W ALC . l.llE ,' TA S TOS - Ccl QOr:vJ 
Comand;tnt Geral da PMAP 

I' O R TA R I A N" 446/2002 - PM I 

O CO:I-!ANDANTE GERAL DA POI.ICIA 
MILITAR 00 A1\L\P.Á . no uso das atrihuiçõcs que lhe são 
confenda\ pelo Decreto Govt:rnamcnt<Jl (N) n" 001, de 24 clc J:tneiro 
ck 1'180 t: tcndo em vista o contido no Oficio n" 1392102 - PI/BA , 

RESOLVI::: 

I. Dcs>gnar o 3o SGT I'M RENfc NEGRÃO UO 
UEGO, pertencente: ao Quadro d3 União - PMAP, para se Jes loc:~r 
da scJt.: Je :-u:is atrihuições, B;liliquc - AI', até .l.<; loca1iJadcs de 
C'wias do !\raguan, S;:io Joaquirn do Pacu1 e Itauba1 do Piririm- AP. a 
fim de efetuar fiSCitliza~:;io ambiental c pakstras cducmivas. no 
per iodo de 18 à 21 Out 02. 

2. De acmdo com o Ane)(O 11. do Dccrttu n" 3643, 
de ::!6 Out 00 I! 113 Lei n" IOAH6, de 04 Jul 02 autorizo o snquc de 3 1l 2 

(t rês c mt:ia) diári:L-,. 

II'ALC 

PORTA R I A N .0 4.47/2002 -I'M/I 

O COMMillANTE GERAL DA POLÍC IA 
MILITAJ{ DO AMAJ'..\. uo uso das atribui(,·ôcs que lhe sjo 
conláitliL" pelo Dt:crcto (kl\'crnament:Jl (N) n" 001. de 2<1 de Janeiro 
de 1980 e tendo em vislil n coutido no OfiCH) n° 207/2002 - PM 4. de 
02 Out 02. 

RESOLVE: 

I - Autori7. ;tr o deslocamcnlo dos policiitis 
milit:trcs ~ihai xu ·relacionados , pcrten.:cnte<: ao Oundro da Uniiio -
PM/\P, da sede de !-.uas ;n ribuu;ôes , Macapá - AP, alé as Jocaltd<!dcs 
dt: Laranjal do Jari, Ferreira Gomes, Ta r1arug01lzinho c Oiapoqu ~.: -
A P, a fim dt: rea1i.ta rem manutenção corretiva c prt:ventiva na." 
viaturas 124, li R. 67 c 126. pertencentes ao l3Jtalh:io Ambiental, para 
a viabilizaç.1n · d;:~s mesmas dur:~nte o 2o Turno da.<: Elciç 6cs. no 
per iodo de 17 à 2J Out 02. 

SU Q PPM I35I MANOEL FRA:-<CISCO DOS SANTOS COSTA 
Cad. 981176 
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Sll QPI'M 137~ JAIR SANTOS DA SILVA Cad. 98201lJ 

r O R TA R I A N .0 4~8!2002 -!'~!/! 

O COMANDANTE GERAL DA l'OIJCIA 
f\11IJ"~'AR DO A~t'JAPÁ. no uw das atri buições que lhe são 
confeml;ts pelo nccrcto Govern<tmcnlal (N) n° 001. de 24 de Janeiro 
dt: 1 9~0 l' te ndo crn viSI.'l n contido no Oficio n'" 1365!2002 - Pl _ 
Br\. úc 16 Otn 02. 

R E S O L V E: 

• I - Autorizar o Jcsloc.1ntt.:nln dos policiais 
mili tares abuixn rdacJOnados, pertencentes ao Ouatlro da União -
PM;\P. d:1 :-cdc de ~ua.<. atribuições, .1° PPM/ P Cia Amb/Mazag:lo, 
até. o_ Município de Luanjnl do Jari - 1\P, :1 lim de re forçarem o 
poltc.:wrnento da~ Eteiçües no referido Munic1pio, no período de 2,1 à 
2K Ou! 02. 

2' TEN QOAI'M NEWTOI\ MONTEIRO DO CARMO 
Cud.9 11~1 74 . 

SUil TEN QPPM 023 .IOSf: 1.-IARIA DO ESI'IIUTO SANTO 
IIARHETO Cad. 974323 

2 - De acordo com o i\.m:xn 11 , do Decreto n" 
:V~.'\. til.' 2.6 out 00 c l.ci 11 ° 10.4 , de 04 Jul 02, autorizo o saque de 
.t IJ1 (quatro e mc!a) diária!· 

WALCY 

PORTARIA N." 449/2002 -rM/1 

O COM.o\.,'IDANTE GEI!AL DA POLÍCIA 
f\ IJLIT:'\R UO AMAPÁ , 110 uso das atribuições yuc. lhe são 
conft:ridas pelo Decreto Governó\menta l (N) n° 001. dt.: 24 de JJnciro 
d~ 198() c tcra.lo em vi~ta o contido no Oficio nn 015/02 - IPM nn 
I I :!,'02. de 17 Ow 02. 

R E S O L V E: 

I - Autori7.ar o deslocamento dos policiais 
mil itare<; abal.'m relacionados. pertencentes ao Quadro da Uni~o -
l'?.tAP. d.1 sede de sua~ :.1Uibuiçõcs, Macapa- AP, :1té o f-.·1uniclpio dt: 
Laranjal do Jari · AP. a fim dt: to mar o Termo de Declaração do SD 
PM liAM I LTON SOUZA UMA, indiciado no Inquérito Poli<:ial 
\1 i!itar ck 11 ° 111/02 - CG, no período de 21 <'I 25 Out 02. 

zo TEN I'M MANOV.LSILVA T>O NASCIMENTO Cad. 920932 
S!J U TEN PM CL\liDIO G!JIL!IERME LOURENÇO 
Flli\SECA Cad. 972509 

P O I! TA R I A N' 451/2002- PM/I 

O C:O~lo\NIMNTE GEHAL DA I'OLÍCV\ 
l\IILITAR OU AMAJ>...\, no uso tl:1s alri bui~'Õcs que lhe são 
çonfl!ridas pcl1l Decreto Govemamental (N) n" 001, de 24 de J:meiro 
dt: 19t){ J. c lcm.Jo em vista o contido no Oficio n" 140:V2002 - P l -
111\. d~ IX Out 02, 

R E S O I. V E: 

1. /\uto riGif o desloomcntn Llo SO QPPM 1169 
,\IESS IAS IIU(;O MACENA RAMOS - CAD. 977!44, 
pcnc:nccntl· ao Quadro da Uni:io - PMAP, da !>Ctle de suas 
;mibuu;ilcs. r PI'M'13 Cia 1\ml>/Ferrcrra (lomcs. até a C1pital do 
btado. a fim Je se r ouvido Oi\ Comissão de Processo 1\dmimstr<\livo 
c~) lllO lc.<.t cm unh:~. no d1a 24 Out 02. 

2. De a.::ordo com o Anexü li. do Ot:~rctn n" 3643, 
dl· :!6 Out 00 c Lei 11 ° 10.-186. de 04 Ju l 02. autorizo o saque de 1l2 

(me i :..~) dtár1a. 

WALC Y 

I' O R TA R I A N .' 450/2002 - PM/ ! 

O COM.<\NOANTE GERAL DA I'OLÍClo\ 
f\tiLITAR DO AAW'Á, no uso das alribuiçôe..:; que lhe são 
confe rida!\ pelo Decreto Govt:rn:tmenta l (N) n11 001, de 24 de Janeiro 
lk 1980. c tt:nd o em vista o contido no Oficio n" 1377n002 - Pl -
Bt\. tlc I fi Out 02, 

R E S O L V E: 

\. Autorizar n deslocamento do SUB TEN QPPM 
O-IR FRANCISCO GONÇALVES PIMENTEL - CAD. 921890, 
pertcnccme ao Quadro da União- PMAP, da sede de suas atribuições, 
J" PPM/23 Cia Amb/l'cdra Branca do Amapari- AP, até o Distrito de 
Lourcnco. no periodo de 19 à 28 Out 02, a fim de rdorç.~r o 
policiatncnto Jas Eleiçõcs/2002 - 2" Turno. 

2. De <Jcordu com o Anexo I I do Decreto n" 3643. 

MSV 



Macapâ, 13.11.2002 

de 26 Out 00 c l.t:i no 10.4H6, de 04 Jul 02, autorizo o saque de 7 Vz 

tsetc t m~ia) diüriatt!:1:·. 

O a • , · á, t?t O tub de 2002. 

WALCY ALBE~~ASé -Cci.QOI'M Co~~cr•l da PMAI' 

1'0RTARIA N." 454/2002 -PM/1 

O COMANDANTE GERAL DA POUCIA 
MILITAR DO AMAPÁ. no uso das atrihuiçúcs que lhe. são 
confcrida'i pelo Decreto Governamental (N) nn 001, de 24 de Janeiro 
de 19HO e Dr=:crcto (N) no 022. de 12 Jun 81. em seu artigo 4<> , 5°, 11 e 
12, 

RESOLVE: 

1. Retificar o termo da Portaria n° 0146/2002 - PM 
- 1'1 Seção, de 15 Abr 02, publicada na letra "u", do item 4, da Y 
Parte do BG n' · 070, de 17 Abr 02, que transferiu n SD QPPM 1788 
AMAIULDO NOGUEIRA MOURÃO, que passa o vigorar com a 
seguinte redação: 

Qndc cg_ás.:illjtt!;_ 
Transferir por inconvenit!ncia do serv iço e sem ônus pnra 

o Estado. 

l .cia -se: 
Transf~ por necessidade do serviço. 

Quartel em Macapá-AP. 14 de Outubro de 2002. 

WALCYI! AIJIEIUO COSTA SANTOS- Cel QOPM 
Comnmlantc Gemi da PMAP 

Í>O R TA R I A N ." 455!2002 -PMJl 

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA 
MILITAR DO AMAPÁ . no uso da~ atrihuiçõe~ que lhe são 
conferidas pelo Decreto Governamental (N) n° 001, de 24 de hneiro 
de 1980 c tendo em vista o contido no Oficio no 005/02- IPM, 

R E S O L V I::: 

1 - Autorizar o deslocamento dos po liciai s 
militares ahaixo, J)l!rtenccntcs ao Quadro da União - PMAP, da scJc 
de suas :mibuições, M<1capá- AP, até o Município de Laranjal do Jari 
- AP, a fim Jc apurar ratos em Inquérito Policial Militar. no período 
de 1:1 a 20 Out 02. 

TEN CEL QOI'M JOSÉ ROCHA BERNARDES 
2" SGT I'M IUCK NELSON DUARTE FARIJ\ 

2 - De acordo com o Anexo 11. do Decreto 11° 

.\64:1. de 26 OU! 00 \,! Lei 0 ° I 0.4 'de 04 Jul 02, autorizo o saque de 

WALC 

corpo de Bombeiros 
Cel. OOPM José Raimundo Figueiró de Lima 

AYJSO DE LI ClT AÇÀ_Q 

O CORPO DE llOMUEJJWS Mll.JTAR IX) ESTA!)() 00 
/\MAPA, através de sua Comissão Permanente de Licitaç.âo, toma 
público que promowrá Licitação. confOrme abaixo: 
MODÁLIDADE: CA.KIA CONVITE N" 040/2002. 
TIPO; MENOR PREÇO. 
OliJETo, Aqui•lçlo de material de CONSUMO 
(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL). 
FONTE DE REetmSOS: 00\-FPE. 
DATA /HORÁRIO: 2\.J 1.2002- ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL: SH ln da CPL, no Quartel dQ Comnndo Gemi do CBMAP. 
ESCLARECIMENTOS: 00xx9G 212-1227 R li. 
EDITAL: Colllpleto a :>er adquirido na Srdo du CPL no Cmdo Ueral 
doCDMAP. 

S {1hA- I' SGT BM 
e da C1L*MAP = 

Secretaria Especial de Governo 
Edivan Barros de Andrade 

PORTARIA 

(P) N 085/2002-SEGOV 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE 
GOVERNO, ryo uso das suas atribuições que lhe sao conferidas, 
pela Lei n" 0664 de 08 de abril de 2002 e, Decreto n" 1715 de 17 de 
abril de 2002 e. tendo em vista o contido no memo. n~ 002/2002-0P. 

R E S O L V E: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

. . Art. 1" • Homologar o deslocamento do • 
servidor HELIO DE CASTRO CARVALHO, Gerenle Operacional do 
Orçamento Participativo, CODJGO CDS - 1, que viajou de Macapá 
sede de suas atnbUJções. até os Municípios de Laranjal e Vitória do 
Jari, no período de 01 a 12.07.02, com o objetivo de fazer 
levantamento sócio-econômico e traçar medidas para que estas 
comunidades participem do Orçamento Participativo. 

Publique-se . 
Art. r ~ Dê-se Ciência, Cumpra-se e 

Secretarias de Estado 

Indústria e Comércio 
Reinaldo José Teixeira Gonçalves 

PORTARIA (P) N' 272/2002- SEICOM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
J\UNERAÇÃO , no uso das suas atribuiçõeS que lhe são conferida.;; 
pelo Decreto 11° 4341 de 29 de Julho de 2002 c, tendo em vista o que 
consta no Mcmo. n' 069/2002-DRM/SEICOM. 

RESOLVE: 

Art. lo • Homologar o deslocamento do servidor CÉLIO 
AR<\.ÍJJO DA SILVA, Diretor do Departamento de Recursos 
Minerais , código CDS -3 , que viajou d"' sede de suas atribuições 
Macapá·AP, até o municíp io de Serra do Nnvio , cujo objclivo foi 
verificar os trabalhos de levantamento da comissão que está tratando 
dos bens da !COMI, que serão revertidos 110 Estado do Amapá, 
juntarllcnte com o Secretário da SErNF, no perlodo de 05 a 
07.11.2002. 

Art. 2° - Revogam·sc as disposições em co ntrário. 
Dê-se ciê.ncia, cumpra· se c publica-::;c. 

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA. 
COMÉRCIO E MINE~ÃO, em Ma -AP. li d~ novembro de 

2002. ;;;.~ 

REINALD JOS . 

Saúde 
Ronaldo Dantas de Melo 

PORTARIA N° 797/02-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4591 de 
31.07 .02, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2002/20593, 

RESOLVE: 

Designar os servidores MARIA AURELIANA SAMPAIO DOS 
SANTOS - Enfermeira, MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA DE LIMA -
Chefe da Unidade de Informação e Análise da Situação em 
Saúde- CDS-1, DIORLIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - Auxil iar 
Operacional de Serviços Diversos, e ABElARDO DE SOUZA 
MARTINS - · motorista, a se deslocarem da sede de suas 
atividades - Macapá-Ap, até o Município de Mazagão, a fim de 
realizarem supervisão na área ele controle de doenças 
imunopreveníveis, nos dias 05 e 06.11.02, ocorrendo as 
despesas através dos recursos do TFECD. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: Macapá, 06 de 
2. 

-1 

PORTARIA N° 798/02-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4591 de 
31.07.02; e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2002/20593, 

RESOLVE: 

Designar os servidores MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA DE LIMA -
Chefe da Unidade de Informação e Análise da Situação em 
Saúde - CDS-1, MARIA JOSÉ BOGÉA DE OLIVEIRA -
Enfermeira, e ABElARDO DE SOUZA MARTINS - motorista, a se 
deslocarem da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até os 
Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande, a fim de 
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real izarem ~upervisão na área de controle de doenças 
1munoprevemve1s, nos dias 07 e 08.11.02, ocorrendo as 
despesas através dos recursos do TFECD. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: Macapá, 06 de 

:~ 

PORTARIA NO 799/02-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4S91 de 
31.07.02, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2002/20S93, 

RESOLVE: 

Designar os servidores MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA DE LIMA -
Chefe da Unidade de Informação e Análise ca Situação em 
Saúde - CDS-1, DIORL!ANE OLIVEIRA DOS SANTOS - Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos, SEBASTIÃO DO ESPIRITO 
SANTO GOMES - motorista, e MARIA AURELIANA SAMPAIO 
DOS SANTOS - Enfermeira, a se deslocarem da sede de suas 
atividades- Macapá-Ap, até os Municípios de Calçoene, Amapá 
e Pracuúba, a fim de realizarem supervisão na área de controle 
de doenças imunopreveníveis, no período de 11 à 14 .11.02, 
ocorrendo as despesas através dos recursos do TFECD. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: Macapá, 06 de 
novembro de 2002. 

.4 
CARLOS INALDO NOGUEIRA MARTINS 
Secretari de Saúde - Adjunto 

PORTARIA NO 800/02-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são confendas pelo Decreto n° 4591 de 
31.07.02, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2002/20593, 

RESOLVE: 

Designar os servidores MARIA ANGÉLICA OLIV:OIRA DE LIMA
Chefe da Unidade de Informação e Análise da Situação em 
Saúde - CDS-1, SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO GOMES -
motorista, e MARIA JOSÉ BOGÉA DE OLIVEIRA - Enfermeira, a 
se deslocarem da sede de suas atividades - Macapá·Ap, até os 
Municípios de Oiapoque e Tartaruga\zinho, a fim de real izarem 
supervisão na área de controle de doenças imunopreveníveis, 
no período de 18 à 22.11.02, ocorrendo as despesas através 
dos recursos do TFECD. · 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: Macapá, 06 de 
002. 

. ~ 
Secreta ri 

PORTARIA No 801/02-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4591 de 
31.07.02, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2002/20593, 

RESOLVE: 

Designar os servidores MAIUA JOSÉ BOGÉA DE OLIVEIRA -
Enfermeira DIORLIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - Auxiliar 
Operacion;l de Serviços Diversos, MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA 
DE LIMA - Chefe da Unidade de Informação e Análise da 
Situação em Saúde - CDS-1, e ABElARDO DE SOUZA MARTINS 
- motorista, a se deslocarem da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até os Municípios de Itaubal do Piririm e Cutias do 
Araguari, a fim de rea lizarem supervisão na área de controle de 
doenças imunopreveníveis, nos dias 25 e 26.1 1.02, ocorrendo 
as despesas através dos recursos do TFECD. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: r~acapá, 06 de 

2. 

,i 
CAR 

PORTARIA NO 802/02-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4591 de 
31.07.02, e considerando o que consta do Prot. Geral no 

2002/20S93, 
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RESOLVE: 

Designar os servidores MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA DE LIMA -
Chefe da Unidade de Infor~ação e Análise da Situação em 
Saúde - .CDS-1, MARIA AURELIANA SAMPAIO DOS SANTOS -
Enfermeira, e SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO GOMES -
motorista, a se deslocarem da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até os Municípios de Serra do Navio e Pedra Branca 
do Amapari, a fim de realizarem supervisão na área de controle 
de doenças imunopreveníveis, no período de 27 à 29.11.02, 
ocorrendo as despesas através dos recursos do TFECD. 

GABINETE Macapá, 06 de 

PORTARIA N° 803/02-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4591 de 
31.07.02, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2002/20593, 

RESOLVE: 

Designar os servidores MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA DE LIMA -
Chefe da Unidade de Informação e Anál1se da Situação em 
Saúde - CDS' 1, SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO GOMES -
motorista, e MARIA AURELIANA SAMPAIO DOS SANTOS -
Enfermeira, a se deslocarem da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até os Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do 
Jari, a fim de realizarem supervisão na area de controle de 
doenças imunopreveniveis, no período de 09 à 13.12.02, 
ocorrendo as despesas através dos recursos do TFECD. 

GABINETE DO Macapá, 06 de 

PORTARIA N° 806/02-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 4591 de 
31.07.02, e considerando o que consta do Prol. Geral no 
2002/20866, 

RESOLVE: 

Relatar, a pedido, o serviclor ELISON ABRAÃO CIRIACO DE 
LIMA - Técr.ico em Laboratóno, lotado no Hospital Estadual de 
Santana, para o Hospital Estadual de Laranjal do Jari. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: Macapá, 07 de 
novembro de 2002 . 

CARd O NOGUEIRA MARTINS 
Secretario e Saúde - Adjunto 

PORTARIA NO 807 /02-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4591 de 
31.07.02, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2002/20866, 

RESOLVE: 

Relatar, a pedido, o servidor ADILSON DE ARÀÚJO CORREA -
Técnico em Laboratório, lotado no Hospital Estadual de Laranjal 
do Jan, para o Hospital Estadual de Santana. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: 
novembro de 2002. 

Segurança 
Derivai da costa dos Santos 

Macapá, 07 de 

PORTA R I A N.' 5t512002-SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere 
o art. 159 da Lei n.0 0Cl66, de 03 de maio de 1993, combinado 
com o art. 165 da mesma Lei e, tendo em vista os Decretos 
Estaduais n.• 6216, 6217, 6231 e 6232, de 18 de setembro de 
2002, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 

I - Dissolver a Comissão de Sindicância constituída 
pela Portaria n• 420/2002-SEJUSP, publicada no D O E n• 
2874, no dia 23 de setembro de 2002. 

11 - Designar os servidores ANTONIO CARLOS 
SOUSA BRASIL. Agente de Policia Civil. JACIMARY 
MONT~IRO DE MOURA, Escrivão de Policia Civil e JOSELE 
MARIA OLIVEIRA DA SILVA, Agente de Policia Civil, para, sob 
a pre~dência do primeiro, integrarem Comissão de SindicãrK:ia 
incumbida de apurar os fatos relacionados com o 
desaparecimento de uma pistola automãtica de fabricação 
francesa, marca Mabr mcx:lekl O, n.0 112122, calibre 32, 
objeto do IP n.' /98-D O, conforme assente de fls . 13. 
envolvendo os ciais em exercício no segundo semestre do 
ano de 1998, elegada Oiapcx:Jue. 

PUB UE-SE, -SE CIÉNCIA E CUMPRA-SE. 
pá-AP, 22 outubro de 2002. 

. P 

PORTA R I A N.' 57 612002-SEJUSP 

O SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere 
o art. 159 da Lei n.' 0066, de 03 ·de maio de 1993, combinado 
com o art. 165 da mesma Lei e, tendo em vista os Decretos 
Estaduais n.' 6216, 6217 e 623t. de 18 de setembro de 2002, 

RESOLVE: 

I - Dissolver a Comissão de Processo Disciplina r 
constitui da pela Portaria n.' 39812002-SEJUSP, publicada no D 
O E n.' 2880, no dia 30 de setembro de 2002. 

11 - Designar os servidores ANTONIO CARLOS 
SOUZA GUEDES, Delegado de Policia Civil, ANTONIO 
CARLOS SOUZA BRASIL, Agente de Policia Civil e 
JACIMARY MONT E MOURA, Escrivão de Policia Civil, 
para, sob a pr 1dência do primeiro, integrarem Comissão de 
Processo O~iplinar incumb a de apurar os fatos conhecidos 
na peça pJ.éliminar e informa iva - Processo de Sindicância n. 0 

009/0H?tJUSP, envolven o servidor RENATO CtSAR 
VIEI7DA SILVA, Delegad de Policia Civil. 

PUBLIQUE-SE, D -SE CIENCIA E CUMPRA-SE. 
• Macapa-AP. 18 d outubro de 2002. 

( Oorival da Costa dos Santos 
o1 Secretário de Estado da Just. e Seg. Publica 

PORTA R I A N.'51 Cf 12002-SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBUCA, usando da atribuição que lhe confere 
o art. 159 da Lei n.' 0066, de 03 de maio de 1993, combinado 
com o art. 165 da mesma Lei e, tendo em vista os Decretos 
Estaduais n.' 6216, 6217, 6231 e 6232, de 18 de setembro de 
2002, 

RESOLVE: 

I - Dissolver a Comissão de Processo Disciplinar 
consmuida pela Portaria n.' 39912002-SEJUSP, publicada no D 
O E n.' 2881. no dia 01 de outubro de 2002. 

11 - Designar os servidores ANTONIO CARLOS 
SOUZA BRASIL, Agente de Policia Civil , JACIMARY 
MONTEIRO DE MOURA, Escrivão de Policia Civil e JOSELE 
MARIA OLIVEIRA DA SILVA, Agente de Policia Civil, para, sob 
a presidência d~meiro, integrarem Comissão de Sin~icância 
lncumbida Vapufà( os fatos que dão conta o Of1c1o n.0 

1851200 ICC, bem amo o Inquérito Policial n.' 06412001-
volvendo os rvidor MIGUEL MACHADO SOBRINHO, 

' orival da Costa dos Santos 
n1secretário de Estado da Just. e Seg. Pública 

PORTA R I A N.'5l?012002-SEJUSP 

O SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA. usando da atribuição que lhe confere 
o art. 159 da Lei n.' 0066, de 03 de maio de 1993, combinado 
com o art. 165 da mesma Lei e, tendo em vista os Decretos 
Estaduais n.' 6216,6217,6231 e 6232, de 18 de setembro de 
2002, 

RESOLVE: 

I - Dissolver a Comissão de Processo Disciplinar 
constituída pela Portaria n.' 40212002-SEJUSP, publicada no D 
O E n.' 2881, no dia 01 de outubro de 2002. 

11 - Designar os servidores ANTONIO CARLOS 
SOUZA BRASIL, Agente de Policia Civil, JACIMARY 
MONTEIRO DE MOURA, Escrivão de Policia Civil e JOSELE 
MARIA OLIVEIRA DA SILVA, Agente de Policia Civil, para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem Comissão de Sindicância 
incumbida de apurar os f,._ _-.)S que dão conta o memorando n. 0 

145/02-601 DP, Vendo as autoridades policiais 
responsáveis a instr ão do Inquérito Policial n. 0 123/98-
DCCP. 

Dorival da Costa dos Santos 
Secretário de Estado da ~st. e Seg. Pública 

P O R TA R I A N.•5 ';Í?J 12002-SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA. usando da atribuição que lhe confere 
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o art 159 da • .Lei n.' 0066, de 03 de maio de 1993, combinado 
com o art. 165 da mesma Lei e, tendo em vista os Decretos 
Estaduais n.' 6216, 6217, 6231 e 6232, de 18 de setembro de 
2002, 

RESOLVE: 

I - Dissolver a Comissão de Pro~esso Disciplinar 
constitui da pela Portaria n.' 42112002-SEJUSP, publicada no O 
O E n.' 2874, no dia 23 de setembro de 2002. 

11 - Designar os servidores ANTONIO CARLOS 
SOUZA BRASIL, Agente de Policia Civil, JACIMARY 
MONTEIRO DE MOURA. Escrivão de Policia Civil e JOSELE 
MARIA OLIVEIRA DA SILVA, Agente de Policia Civil, para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem Comissão de Sindicância 
incumbida de apurar os fatos noticiados na representação 
criminal motivad Jader Carlos Moraes, envolvendo os 
policiais civi ALGE IM BALDEZ DA SILVA e CARMEM 
CRISTINA IVEIRA A ORIM. 

BLIQUE-S , DÉ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 
de outubro de 2002 . 

PORTARIA NO 562/2002 

O DELEGADO GERAL DE POÚOA CML DO AMAPÁ, 
no usa das atribuições que 11\ê são 6:,fifér<das pi,lii Pófl:àri<i (ff) 
004)00 - SEJUSP, e tendo em vista o documento Memoralldo 
no 1847/2002/DPI- DGP 

RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da Mministra,;ãô, o Sl'.'rvidú( 
ZÉUO ZOZIMAR PINTO DE ARAÚJO, Guarda de Presídio , 
Classe" Es&Jedàl ", Pactr:W • 1 •• ao: Quadro ele l'e5>oâ! 
do Estador. do Município.cteSerra .. do,N""io, p<~r~ o 
Nunidpio de Laranjal do )ari, a contar de 21.102002. 

PORTARIA NO 563/2002 

O DELEGADO GERAL DE POUC!A CML 00 AMAPÁ, 
no uso das atribuições que me ~o conferidas pela Portaria (N) 
004100 - SEJUSP, e tendo em vlst.a o oocumento Memorando 
n° 1859/2002/DPl - DGP. 

RESOLVE~ 

RELOTAR. por Interesse aa AdmlnlStraç~. a 
servidora IVANETE PAES 6ARR!GA, Guarda de PresfdiO. aa.sse 
• 1• ·, Pactr11o • VI •• do Quaoro ae Pessoal do Estado, 
desta CilJ)ltal, pqra o MunJ<;fplo de TôrtarugaiZ!nno, a contar de 
22.10.2002. 

at.ençilo ao l\rtJ90 3° aa Portarla 
combinado com a Portaria n° 

Órgãos Autônomos 

DDL 
Manoel Antônio Bezerra Bacelar 

~§!!'=I~PQ_J~!;JJÇ,l;T.!',Ç~Q 

CONVITE 11/02/Q>L./l)Dl/AP 
OBJETO: MATERIAIS ESPORTIVO PARA O DDL/AP 
ABERT\JRA: 07/11/002 ÀS 09:00HS 

FIRMA VENCEDORA 
Ol .M.A.M . CARDOSO 
ITI\NS:Ot ,112,03 111~.05,06,07,08,09,10,1 1,12,13,14 e 15. 

VALOR: R$27 500.00 
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Autarquias Estaduais J 

Adap 
Maria Garcia Neta Bezerra 

PORTARIA N.' 070/02-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGENCIA 
DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ-ADAP. no uso tk suns 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art(s) 10, Inc. I e 40 
Inc. IX da Lei n.0 0338 de 16.04.98. e tendo em vista o contido no 
MEMO N' IOJ/02- GERÊNCIA DE PROJETOS. 

RESOLVE: 

Art. 1.., - Au torizm o deslocamento dos 
servidores MÁRIO DE JESUS liJCIEN, gerente do projeto 
"CaptaçAo de Recursos junto ao Banco Mundial" , UIOELBERTO 
CONCEIÇ,i.O DO CARMO PINTO, gcrcnlc de subgrupo de 
atividades do _referido projeto. c ANTONIO CARLOS RIBEfRO 
MACHADO, motorista, da sede de suas atribu ições Macapá-AP. até 
os Municlpios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 08 a 
10111/2002, com objetivo de acompanhar estudos, no àmhitn do 
PROGRAMA COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS (BIRD). 

DÊ CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUI:-SE. 

Lacen 
Elza Lopes da Silva 

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO 
UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊN IOS 

EXTRATO DE CONTRATO N.0 00015 /2002-LACEN 
PROCESSO N. 0 17.000.246/2002 

01 - PARTES: O Esta do do Amapá, através do 
Laboratório Central de Saúde Públi ca como Contratante 
e a empresa M. S. OLIVEIRA & H. RABELO LTDA - ME 
como Contratada. 

02 - OBJETO CONTRATUAL : O objeto do presente 
instrumento constitui-se na prestação de serviços, de 
firma especia lizada para ministrar Cursos de Informática 
especificadas no Edital da Carta Convite n. 0 OlS/2002-
CPL-LACEN-AP e discriminados em seu anexo I , que 
fazem parte integrante do presente instrumento. 

03 - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato, 
decorrente do certame licitatório modalidade Carta 
Convite n. o 01S/2002 - CPL-LACEN-AP, tem respaldo 
legal no Art. 12 § 4. 0 da Constituição do Estado do 
Amapá, assim como o disposto na Lei n.o 8 .666/93 e 
suas alterações. 

04 - ·DOTAÇÃO E PREÇO : As despesas decorrentes 
deste Contrato corre rão à conta do Elemento de 
Despesa 3390.39, Fonte 030, Programa de Trabalho • 
10.303.0087.28260000 no valor de R$12.138,00(Doze 
Mil, Cento e Trinta e Oito Reais), conforme Nota de 
Empenho n.0 2002N E0038S, de 23/10/2002 . 

OS - Este- contrato tem seu termo inicial na data de sua 
assinatura e seu prazo de validade será até 31.12.2002, 
prorrogável a critério da Contratante. 

06 - DATA DA ASSINATURA: 01 de novembro de 
2002 

~ 
DR.• ELZA LOPES DA SILVA 

Diretora-Presidente do LACEN-AP 
CONTRATANTE 

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO 
UNIDADE DE CONTRA TOS E CONVÊNIOS 

EXTRATO DE CONTRATO N .0 00015-A/2002-LACEN 
PROCESSO N. 0 17.000.246/ 2002 

(DIÁRIO OFICIAL) 

01 - PARTES: O Estado do Amapá, através do 
Laboratório Central de Saúde Pública como Contratante 
e a empresa SIMÕES & SOUSA LTDA como Contratada . 

02 - OBJETO CONTRATUAL : O objeto do presente 
instrumento constitui -se na prestação de serviços , de 
f irma especia lizada para ministrar Cursos de Informática 
especificadas no Edital da Carta Convite n. 0 015/2002 -
CPL-LACEN-AP e discriminados em seu anexo I, que 
fazem parte integrante do presente instrumento. 

03 - · FUNDAMENTO LEGAL : O presente Contrato, 
decorrente do certame licitatór io modalidade Carta 
Convite n. o 01S/2002 - CPL-LACEN-AP, tem respaldo 
legal no Art. 12 § 4. 0 da Constituição do Estado do 
Amapá, assim como o disposto na Lei n. 0 8.666/93 e 
suas alterações. 

04 - DOTAÇÃO E PREÇO: As despesas decorrentes 
deste Contrato correrão à conta do Elemento de 
Despesa 3390.39, Fonte 030, Programa de Trabalho 
10.303.0087.28260000 no valor de R$12.600,00(Doze 
Mil, Seiscentos Reais), conforme Nota de Empenho n. o 
2002NE00388, de 24/10/2002. 

OS - Este Contrato tem seu termo inicial na data de sua 
assinatura e seu prazo de va lidade será até 31.12.2002, 
prorrogá vel a critério da Contratante. 

06 - DATA DA ASSINATURA : 01 de novembro de 
2002 

CL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PRIMEIRA FASE DO CERTAME 

CART4 CONVITE 021/2002-ÇPL/LACEN-AP 
CONVENI O 032/2000/PROLACEN/ANVISA 

PROCESSO 17.000.308/02-CPL/LACEN-AP 
HODAUDADE: CONVITE N.0 021/2002-
CPL/LACEN-AP 
OBJETO: SELECIONAR EMPRESAS PARA O 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE 
LABORATÓRIO, PARA O LABORATÓRIO CENTRAL 
DE SAÚDE PÚBLICA/LACEN. 

FIRMAS CONVIDADAS 

-BIOSYSTEMS- COMERCIAL IMP. EXP. DE 
EQUIPAMENTOS P/LABORATÓRIOS LTDA; 
-WATERS COMERCIAL LTOA; 
-TIAGO TEIXEIRA HARCONI-ME; 
-INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA. 

• GEHAKA LTDA; 
-ÇENTRAL MÉDICA L TOA; 
-9. H. BARROS-ME; 
-MÁRIO S. H. OUVEIRA COM. E 
REPRESENTAÇÕES; 
-UNIQUE INO. E COM. PROD. ELET. LTDA; 
-LIVRARIA INTERCIÊNCIA L TOA; 
-ANALYSER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA; 
-LIVRARIA L H C LTDA; 

• -E . J. KRIEGER &. ClA LTDA(PERHUTION); 
-LIVRARIA POLITÉCNICA L TOA, 
-RICER,A IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO LTDA. 

FIRMAS QUE COMPARECERAM NO PRAZO LEGAL 

FIRMA 1- ANALYSER COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LTDA; 
FIRMA 2- TIAGO TEIXEIRA MARCONI-ME; 
FIRMA 3-INOÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO 
ELETRÔNICA GEHAKA LTDA; 
FIRMA 4-E. J. KRIEGER & CIA L TDA(PERMUTION); 
FIRMA 5 -MÁRIO S. M. OLIVEIRA COM. E 
REPRESENTAÇÕES; 
FIRMA 6-WATERS COMERCIAL LTDA, 
FIRMA 7-CENTRAl MEDICA LTDA. 

FIRMAS PARTICIPANTES INAÍ!IUTADAS POR 
NÂO ATENPEREM O ITEM 5.2 DO EDITAL 

FIRMA 1- ANALYSER COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
L TOA, 
FIRMA 4- E. J . KRIEGER &. CIA 
L TDA(PERMUTION). 

OBS: As firmas inabilitadas, se desejarem, 
poderão entrar com o devido recurso contra sua 
Inabilitação no prazo l~al. 

Macapá-(AP), 12 de novembro de 2002 

Bel• MÁRCIA R 
Presidente 

A DE SOUZA 
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Terrap 
Luiz Carlos Gouveia 

POR T AiliA 
CP) N ' 142/2002 - URH/TERRAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ- TERRAP , no uso das atribuições 
que lhe são conferidas polo Decreto dCit n ° 4342, 
de 2 9 de julho de 2002. 

RESOLVE: 

Art . \0 
- Homolog:tr a des lgnaç5o dos servidores 

JANDYR SILVA FARIAS, Cht:ft da Divisilo tlc Regularização 
Fundiâri•. código FGS-2, JOSE CARVALHO DE SOUZ.A, Chefe da 
Di visão de.: Serviços Têcn icos, código FGS-2. EOMILSON ALVES 
OE CASTRO .JUNIOR, Gerente de Subgrupo de Auvidadc do Projeto 
Rcgul :mzaç :'lo Fundiária para o Vulc do Jari , códi go FGS-2 c PEDRO 
PAU LO ~!ATOS BOSQUE, Chefe da Coordenadoria de Património 
Fund~<uio, código FGS-3,a viajarem da s..:dc.: de.: suas atribuições 
Macap:}-AP até a localidade de Laranjal do Jari -AP. com o objetivo de 
aprcscmaç:'lo e avaliação do Relatório Técnico de fi scali zação de 
levantamento plmuferico e vistoria rural nos imóveis denominados 
Arapiranga, Porto Salvo, Capinai, Conceição, Boa Espt" rança, 
Carna\cao, Vúrzca Grande, Oagé c Tapcrcba. , no período de 06 a 
09.11 .2002. . 

Art. 2° - Revogam-se a.s dispos ições em contr:\rio. 

GABINETE DO DIRETOR P DE 
TERRAS DO AMAPÁ-TE 

Macapá-AP, 

Di agro 

()I C/YE}I:N1/YRJICIYE 
ílt1.'-.ru.6sh"tuiçdo 

Carlos Antonio Almeida de Mello 

PORTARIA 
N.' 029/2002·01AGRO 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AG~NCIA DE OEFESA E INSPEÇÃO 
AGROPECUARIA, nomeado pelo Oecrelo Estadual N' 4060. de 15 Julho de 
2002. tendo em vista a Constituiç~o Estadual e a Lei No 0701 de 28 de junho de 
2002 e atendendo o Memo. n .~ 023102/DDNDIAGRO. 

RESOLVE : 

Designar o deslocamento dos servidores, ALVARO RENATO CAVALCANTE DA 
SILVA, Direlor do DIPA, Cod· FGS- 3, MARIA EUGENIA OLIVEIRA PICANÇO, 
CheCe da Div. De Regionais. Cad· FGS· 2. RAIMUNDO SERGIO SILVA DA 
GAMA, Cllele da Unidade de Administração Geral, Cod· FGS- I. VITURINO 
MENDES DA SILVA, Agente de Aliv. Agropecuária, ORIVALDO SANTAREM 
COIMBRA, Responsavel pelas Ati~dades Regionais de Oiapoque, Cod· FGI· 2. 
SAMUEL DE SOUZA JORGE, Responsavel por Grupo de Atividad es/OAF, Coo
FGI· 2 e RAIMUNDO GOMES OOS SANTOS, Aux. Op. de Serviços Oiversos. 
que viajarão de Macapa sede de suas atividades até o ~n.midpio de Cutias do 
Araguari, onde no periodo de 18 a 27 .1 1.02, irão realizar cadastramento de 
propriedades rurais. devendo as despesas com diàrias ocorrer à conta do 
Recurso Orçamentâuo 

Dê· se ciência, curnpra·se e publique-se. 

Macapa-AP, 12 de novembro- :00

1

2. ~ 

CAR~- ~ MELLO 
01retor Presidente/DIAGR 

Sociedades de Economia Mista 

CEA 
Luiz José dos Santos Monteiro 

:\\'ISO IJ F AIIJII~:>C I ,\ PGBI.IC..\ :\ ' fi01 1201J2 

. \ Dirct0ri:t Técnic:-t d" Companhin de Elc.tr icidadc dt' A11 K1pú -
CF. .-\ . 1111 u~o d~ s :Jtribui,·ü .... -s rL·gún'<C'nl:.lis. em ab:.'fltlimL'fllo j d:i tl!'ld :J 
<."P ll!r<.st u:.tl d<.: Ctmcl..-..;~iio e cumprim.ln d ~o.1 L1lllÍJ-l.1~·.:i ·• d;1 ,1\(; (:,:--.!CI:\ 
'\'. \C I O~ \1. OF. E~VR CIIA EJ.J'::TRI C..\ - A:--.:Efl.. c~ •ntida no Art . 4" 
d.1 l~ t'""Ju ,;··:""i!• A\.l T I n" 4n ·~ nrl2. ck ()) dl· .o.;o.:-ttmhro de 20n2. h ~..·m 

t·n nh.' c-on-> Jtkr:lndo a n..:"L'C!'~ icbdc · 

D.: unir c~fnrÇ\><> vi<>Jndn rc<hr7.ir C'l dcspcrdi~..i o 'k .:n ... '-rgia 
c:ldnnl no HrJ ~Ú\. 

lk ;~u n1t11tn r :1 l'll,.-tn de mcrgi :~ clétric1 an!'<o ~cu " <.·on:-;unmlnrc". 
I)~· ÇC~Jirihtur p:lf :..t O lTI..~t..inH.,I O do paiS I.:Oin (I mh111110 d~,.· 

in•r:tL1•><"- nmbi ... ,Jt:~i". 
1>.: t.,lmprir :\ k~sla,·ih.l do sctnr '-·ktri ~.·0 brJs iki ro com :1 

.:bh•'r:~t;J o doe;; prog,ram(\ç d.: comh:n e ao d.:!>pcrdicio rl.: aK·rgi J 
dC11ica: 
Qu~o• "" l'tm t·l~).ion<iri o). tt~m de dil igL,a .iarl'm 11<1 !'i."f""tirJo d..: 
:Jtk:qu::~r f' t·unsiUIHl dl.! t"'tlt-rg i:J i1s !Hx .. :ss id:HJ ... ·o,: Jus seus 

uo;;u:lriL•': 

. \t •s n• ll~llmidtlf l~. :.111 pUhlicn t: ln gt·r:d c lll'mai.c;. in l (, .l.!,:-aUtl<.:. 
1pu . .: .::-:t:nâ a·:.d iz.:Hul., :\udiês1ei:.~ PUhlit::!. 110 dia 2~ dt· novcmbw ti<.' 
2002. d.1 .~ 14:fJ{J fl~ I~ :(JO h t'f:lS. no nuditório da CEA sito à Av. Padre 

MSV 
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Macapá, 13.11.2002 

Júli(l M:uia Lomhacrd n° 1900. b:ürro S:mta Hitl. Macapi~ :\nmpr'. 

I. OBJETI\"0: 

"Aprc~rnt<~~-;lo a11 púhlico L,ll gcr;.~l tlo Programa ,\nual de 

f.ficill1t.i:t En~.'fg ... tic:\. ciclc- 200'2 '2003 d..1 CFA de fom1a :t propiciar 
n o~ _ronsumidorcs c socicdndc em gcr:1l \) conhocim1.'11to dm: 
h~..·ncfic i os do 1-'ror;-amJ. ;u; ... ill\ como o~cr !\uhsídios c inforrnaçõ~Cs 
<H.liLiona i:-; <.:om vi!-.1a~ ao aprinwruntL,Io de suu dahuri!~O dcfinit iYa• 
p3ra L'11CJminluuncutC'I li A~1~F.l .. 

2. . CM.E;-;1),\KIO 1),.\ AL'DIÉ'it'l ,\ p(lULIL\: 

11.1 1 'l01)2: 
Puhli c;H,;ãn do ,\vi~o de 
1111 di:irioOii L·i t~l d1, Estndocjomais r.l:t 
l·lil lil1102 u 25111.'20()2: 

Audiênc-ia Pl1hli<:a 

Hcc..:t'limmto d~ c0ntr ihoi.;õcs c i!L-.LTÍo,.'lk~ ch: C\'fh)f>Ítcrc~. p3t;\ 
p<lrticip;lrcm ll<' .\udiL:.,h:i :•: 
2:-t · \1 '2002 · 

J. DISI'O'illlll.ll..'\Ç"...\0 DF 1':\'FOR\HÇÜES F. 
KH.'UJI\IE'iTO DE CIY\TKIIll 'll;(li' S 

O tc;...1o hâsico da propo~t.1 do r.:f ... -ridt' programa c~ad :1 
d i~IH' !'= i)J\) dns int ... ,.l.-....,S:tdos no s~guint ... · 1..:mk"f~Ç''. 

C<,rnp;mhia d..: Eld ricid<.~dt.~ d<' : \rn;.~pá -CF:\ 
Diretoria Te"-1liL':l -DT 
i\ v. Padre Júlic> \l:1ria Lomh:~crd 1? 00 - S:mt.1 Rita . 

~bc.1pó-M' -l'I-:P: 68.900-t!JO 

Contrihuirti._·s sc,hr\! u as!-untu cJ.;, J\udiL,H:iu pPdt.T:i.o ~cr rt:nh ... 'lit.b s. atr.: 
n di a 2~ · 1 1 2002 p;n:J 0 t,ldt"f01;'P acinM 011 dir<."tamo1\c ~o IT(l{ocolo 
(i .... 'tal Ja CF :\ 

~. FORM .. \ DE I'.~R TIC' IP ,.\Ç.:\0 F C ,.\DASTR,.\\IC'ITO 
DF. F.:\POSITORES F. I'ARTICIP ,.\NTF.S NA 
:\\ 'Dlf-SCl.\ 

A p!lrti ..:ipaçãn p:1r:1 forn.:x-imrnto d..: oontri l,uiçõcs ~stnrã ah .. na 
a todo~ o .<o intcr .. ~c;ados. nu pcriodo d.:- JI.J .' J 1.'20U2 n 25!1\ .'1002 . 

1\ partit·ip:~.ç.ão na Audib:H.:ia. no di:. 28 -' 11 ,2002. t.."·.:tar;i limitadn 
:1nnúm<.'f(l de lug;.trL~ do nuJilúrio d.a CL\. ou seja. 75 (sctcni:J c 

cinoo) lugnrcs. 

As inscriçõcc; d(; c.wo.:;itorcs i nh.-r~s<:>;~dos em se mflnifcstnr 
\crhalmi..,lte Jm:mtc :1 :\udiôn;ia, no di:1 2Sll 1!2001, dC\\~rá ser 
n;~ li r.:~da prcl ·i anH.ntc, ato.! its I R h<)ras, Jo dia 25 ' 1112002, 
dirdammte 11::1 CEA wnfurmc mdt:rt):PS contidos no it;..,ll 3. 

lnscri~·0cs ,-jn p0 ~1nl sL-r:'í.o c:onsidcradéls se r cccb id :~ .c; c 
protoc:•'lõlcl"ls na 'i a g&-~t;a s da EJ!l'T • Emprc~a Uras ilcirn ct..:: 
L'orr~..'ios c Td.:gr~fo.c; . nté a d:'.la c honlrio ncima cit:Idos. 

h1sc..,·i\·ôcs pnqt'fi (,r~s ~ esse prn7.o po<.h.,-ão ser Cl'nside1·ad:•s. 
t':tSI ' o tc.·mrw predst o p:1ra a m:mil'c~1:t~Jio do púhlil:<' n5 o esteja 
c:ompk"tamcntc JH(;ctlchidn pelas inscriç~ prJ\'iJs c scr?io 
forma li7;td:•s na cbta c loca l da /\udiátcia . 

;\ id ... , Jti!Íc;tçào dl's partit:ipant~ cxpnsiton.:s c dos intL'TCS.~adCI'> 
em ap t'tl :IS f::"L'SI.'1H:iar o cn:nto, será l~ila quando do :ICI..~So il~ 
in!.1:J I U\"t,l(.~ J~) me$1110 

Cada exposição cq;~rri litnit:Jd.1 a c1ncfl min utos, nhccbxnrlo :t 

ordem de inscriçJo. O número de cxpos itorc~ scr:i ddinido em 
fun ~'ào di!S im;tTÚ,"()cS rca fi t.uda::: C do klllpO tot.1l prcvistn p<!ra 

o~ 1.h.1wim~1tos. 

S.:r:l cbd:l priorid.1dc ;i m:a n if(;staç:\o dt'S C:\llmh. orc!' in!>:nilos 
f JIIC ... ,tcaminhnrcm prc\'i:lmcntc su:ls contrihu içõcs form:'tis fl 

CEJ\. no [K'riodo c~pccificado no item 2, rc.o;p cit:~do:-. 
rcspcc.1i\:J11lul l!.!. <• limiw de p;uti cip:tt;lks c n pra11~ de 
insLTiçi'ks Ht·im:J. Jclinid<•S. 

Os C~'tnml ;i r ins c sugcst i\c.<;, dcvcrão ser fl.mdamcntados. 
m cnc:ion:u1do o it..:nl commt:'ldo. f.17cndo·Sl! ncomp;mh:lr ck 
ll!:\tos t~ltcrnali\·o~ c suh. itutin1s, c1u:mdo CTI\·olvcrcm su g.c~1Õc<; 

dl.!' indu~ o ou altL,-açiio. '1 rc..ial ou to I de yual4ucr dispos iiÍ '-'O . 

Todos os c.IL1ln imentos Sl'f 11 reg~: nu.k ·. dt.' fimn:J <.~ prL~I.:rnlr :J 

intq;ritbdc ck "'cus L'Ont....-,· h1s ....: I) :o;~ • mhimo apro\'citam ... 'Tlto 
mmo subsidias ao nprimor ncn do t h::~ lho a scr aprcscnL1do 
; ,\NI-.1·:1.. • ' 

. IOSIC. t \R PJo:IXO'I'<;)H; SO l 'Z.\ 
J);ret~r Tf.n1ko 

~..:::=:==PO==DE==R ==LEG==IS==LAT==IV==O :::::::.~ 
Tribunal de contas do Estado 
Amiraldo da Silva Favacho 

TRIBUNAL PLENO 

I' A UT A DE .JULGAMENTO 

Em cumprimento a dispositivo.<;, legais ·vigentes c por 
dctcrmit~nçiio do Exccl~ntü•~imo Conselheiro Amiruldo dn Siiva 
Favacho, Presidente desta Egrégia Corte de Contas, faço cient~ a 
todos os interessados e aos que a presente virem, que no dia 13 (tr.:-z..:) 
de novembro de 2002, às 09:30h. (novo.: horas .: trinta minut os), no 
Plenário ·:cons. Jose Verissimo Tavares", do Tribun"l de Con1~!) do 
Estado do Amapá. sito à Av. F AB sln. nesta cidade, realizar-se·•\ R 

133" Sessão Ordinãria para ju lgamento dos seguintes processos: 

PREST ACÃO DE CONTAS DE CAIXAS 
ESÇOLARES t: OL'TROS: 

. (DIÁRIO OFICIAL) 

lldatora: Cons. R<\QUEL CAPIIlEIUBE DA SILVA 

UI) PROCESSO N" 002095198-TCE 
ASSUNTO: Prest. d!! Contas do ConvCnio n" 0277/91:::-SEEJ) .' 

Cx. EsL:ohtr Mário Andrcaza. 
R ESPONS.Â. VEL: Vem Lúcia Deninr L:Hncira . 

02) PllOCESSO N" 002675198-TCE 
NiSUNTO: Prest. de Contas do Convênio n• 0291 198-SEED/ 

Cx. Escol<\f .~onso Arinos. 
KESPONSAVEL: Elid<te Codho Beurra. 

03) PROCESSO 1'" 002992/98-TCE 
AS~ UNTO: Prest. de Conta" do Convênio no 1970/97-SEED · 

ex. Escolar Pracuúba do Araguarí. 
RESPOKSA VEL: Maria Rai munJa Mirancht dos Santos 

04) PllOCESSO N" 003664/98-TCE 
ASSUNTO: Prl!sl. de Contas do Convênio n° 1829/97-.'5EE Di 

Cx. Escolar José Bonifácio. 
H I·:SPONSA VEL: Ana Cristina Silva P ires 

05) PROCESSO 1'" 003891/911-Tn; 
ASSPNIO: Prcst. de Contas do Conv~ni o n" 38l196·SEEDi 

Cx. Escolar lrandyr Pontes Nunes. 
RESPONS.Á.VEL: Marin do Norte Nascimento Alves. 

06) PROCESSO N" 001478/99-TCE 
ASSUNTO: Prcst. de Contas do Convênio n° 952/98-SEED/ 

Cx. Escolar José Plácido de Cao;tro . 
RESPONSAVEL: V~!r.i LU cia da Silva Tavan::~. 

07) I'llOCESSO N" 0022H7/99-TCE 
ASSUNTO: Pre!tt. de Contas rlo Convénio n° 2241 /97·SFED' 

Cx. Escolar General Azevedo Costt~. 
RESPONSAVEL: Airton Mauro N ina Ja Costa. 

UH) PROCESSO N" 002890/99-TCE 
ASSUNTO: Prest. de Conta:i do Com·Cnio n° 021 196-SEPLAN/ 

Federação dos Pescadores do Amapá. 
RESPONSÁVEIS: Raimu ndo Nonato l -17.arcth da Si lva e 

Lconi!Ço Cardoso de Paula. 

09) PRÚCESSO N" 003030/99-TCE 
ASSUNTO: Prcst. de Contas do Convênio n° 041 /97-SEINF. 

Associação dos Vigienses At léti co Lomdrim1. 
RESPONSÁVEL: Ronaldo Oel~nn Silva dt.: St,uza. 

llclntor: Con.s. RECILDO WANDERLEY SALOMAO 

l O) PROCESSO N" 001880/99-TCE 
ASSU>JTO: Prc!.-1. de Contas do Convênio n" 0278i98-SFED.' 

Cx. Escolar Maria Ivone de Menezes, c seu I" Termo 
Aditivo. 

RESPONSÁVEL: Amaury Suzartc F. Silva. 

11) PROCESSO :-;• 002164199-TCE 
A.SSL:-NTO: Prest. de Contas do Convênio n° 1773/97-...l:iEED/ 

Cx. Escolar Pror Luci mar Amor:ts Del Castill o. 
R ESPONS;\ VEJ .: Edgar Tad~u Matos Tostes. 

12) PROCESSO N" 002200/99-TCI•: 
ASSliNTO: Prest . de ContR~ do Convênio no 10~5/98-SEf.D.' 

Cx. Escolar São Jorge do Aporema.. e Sri!U JO Termo 
Aditivo 

RES PONSÁ VEI ,: Rosi l~nc Maciel Souza. 

13) PROCESSO N" 002374/99-TCE 
ASSUNTO: Prest. de Contas do Convênio n" 2571 :'98·SEE D/ 

Cx. Esco lar Tlahoca do Cajari. 
RF:SPONSÁ VF.L: Elzn MariA da Cost:\ da Silv;l, 

14) PllOCESSO :-;• 002376199-'fCE 
ASSUNTO: Prcsl. de Contt~s do Convênio n" 2451 /9&-SEEDr 

Cx. [sço\ar hnbocn d0 Cnjnri . 
R ESPONSÃ VEL Elza :\·faria da Costa da Si lva. 

15) PROCESSO N" 1Kl2991/99-TCE 
ASSUNTO: Prc ~1. de Contas do Convênio n., 2547l98·SF.F.Di 

Cx. Esco lar General Azevedo Costa. 
RESPO:\'SÁ VEL: Airton Mauro N ina da Costu. 

16) I'ROC'"SSO N" 002303/99-TCE 
AS~{ IN'f'O: Prcst. de C(lnt:J.~ do Convéni(l n° 009/96-Fl!DEC APi 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Estado do 
Amapa-SI':\'TRA 

RESPONS . .\ VEL: Tom~ de Souza Belo . 

17) PROCESSO 1'\" 004389/00-TCE 
ASSUNTO: Prest. de Cont11s do C nvênio n° () /99·.t\DAP/ 

Assoc1açlo da Escola rm lla Agrk a do Carvão 

KESPONSAVF I. lomt~Belo 

- --~ \4acapa; O e "'"cmbro de 2002. 

PAULO CELSO ~ SIL\·A E Ot:Z~ 

Secretá ·o Geral 

~::::::::===P===OD===ER===J===UD===ICIA===, RI===O :::::::::)) 

Tribunal Regional Eleitoral 
Des. Mário Gurtyev de OU~iroz: 

CARTÓRJO ELEITORAL DA 2' ZONA 

PORTARIA N" I32102 - CEM 

A Exm'. Sr". ALAIDE MARJA DE PAliLA 

Pág. 23 

LOBO, MMa. Ju iza Eleitora l da 2" Zona de 
Macapá, u.c;;ando de suas atribuições legais ele ... 

CONSIDERANDO que os tr:J.ba lhos relati vos 
às Eleições Gerais de 2Ó02, ocorreram com pleno êxito, fato 
ocasionado pela cooperação de todos que direta e ind iretamente 
contribuiram sobremane ira para o bom andamento do processo 
eleitoral; 

CONSIDERANDO que no âmbiro de 
Jurisdiçi'lo da 2• Zona de M':1capá, cabe a Juíza Eleitoral emanar 
protestos de agradecimentos aos seus colaboradores, 

RESOLVE: 

Art. I o • AGRADECER a colaboraç~o, o 
esp(rito de profissionalismo e de cidadania com q ue os 
servidores, abaixo relacionados , desenvolveram se us 
trabalhos perante este Ju(zo; 

Servidor(a) 0.-glo de 

Origem 

ADAIRES LIMA DE VASCONCELOS T.R.E./AP 

ADEMIR LIMXDE ARA UJO SESA/DAMF 

ADMIRDES M' SERRÀOSÃNTOS SEPLAN/GEA 

ADRIA M. CASTRO MONTEIRO T.J.E./AP 

ALDEMIRO DA SILVA COSTA T.J.E./AP 

ALZIMAR R. JES US MACHADO T.J .E./AP 

ANA LUIZA SILVA DE SOUZA D.R.T./AP 

ANTÓNIO A. VALENTE EPHINA SEAD/DAMF 

~6 CRAVEIRO DA CUNHA T.J.E./AP 

BENEDITA GOMES DA SILVA T.J.E./AP 

CARLSON UGIÓA PINTO T.J.E./AP 

CLAUDETE LIMA F. DE OLIVEI RA T.J.E./AP 

DANTE FACCHINETTI FERREIRA T.J.E./AP 

DENISE ARAGAO F. ANDRADE T.J.E./AP 

DEWSON FERREIRA DA SILVA D.R.T./AP · 

DEYVSON CASTRO SILVA Estudante 

DILMA CELIA DE O. PIMENTA T.R.E./AP 

DOUGLAS SANTOS PICANÇO T.J.E./AP 

EDINALDO CABRAL E SILVA T.R.E./AP 

EDNElA RODRIG UES COSTA !BAMAIAP 

ELIETE DE A. MAIA TRINDADE T.J .E./AP 

ELINETE NLJNES DE FREITAS T.R.E./AP 

ELISA C. PICANÇO MAC'HÀDO D.R.T./AP 

ELIZABETH BARROS V ALE T.J.E./AP 

ENEIDA M". GALEAO QUINTAS T.J.E./AP 

FRANCISCA N. S. DOS SANTOS D.R.T./AP 

FERNANDO RODRIGO PEREIRA PINI Estudante 

GESSE ASSUNÇAO BAIA UNIFAP 

GESSECLEIDE DE SOUZA MONTEIRO T.J.E./AP 

HEL TON DE A ANDRADE T.R.E./AP 

HARLEYSANTOSDESOUZA CTisrT.R.E/AP 

IIILENE MARILAN RODRIGUES T.J.E./AP 

HUGO P. FREITAS NETO T.J.E./AP 

IZA MARIA NUNES GUIDAO LJNIFAP 

JACENIRA DOS SANTOS ROCHA SESAIDAMF 

!AClARA QUEIROZ PASTANA C.M.M./AP 

JAK.ELINE MORA TO P. DE SOUSA T.J.E./AP 

JAQUELINE VIANA BARROS C.G.U/AP 

JOELMA RAMOS PACHECO D.R.T./AP 

JORGE C. LUSTOSA JACOBINA T.J/DF 

JORGE SILVA BARBOSA 1° Sargento PM 

JOSE FRANCISCO COELHO REGIS SEED/AP 

JOSE MONTEIRO CANTIDIO T.J.E./AP 

JOSE PAULO TAVARES C.E.AIAP 

JOSEMAIÜ BUENO FUNFAS G. Casa Civil 
- -

JOYCE EVANDRO M. SANTOS T.R.E./AP 

JUCIANE DO ROSARIO TE[)( EIRA SEED/AP 

JUCICLEIA M. NERY CASTRO T.J.E./AP 

LENA MARCIA BORGES T.R.E./AP 

LIETE DOS REIS SILVA P.M.P.Grande 

LINDACY DE SOUZA BRAGA SETRACI/CAP 

LUIZ C. DE MONT' ALVERNE SESAIDAMF 

LUIZ SÉRGIO LIMA DA ROCHA T.J .E./AP 

M" DO S. FERNANDES.MONTEIRO D.R.T./AP 

M• R. PRIMAVERA DE OLIVEIRA SEED/A P 

MARCELO MARINHO BRANCO T.J.E./AP 

MARCIA REGINA VALE MEIRA T.J.E./AP 

MAR CIO J. DOS PASSOS PEREIRA SEPLANDt\MF 

MARIA CLEIDE M. DE OLIVEIRA C.M.M./AP 

MARIA DA C. LIMA. RODRIGUES SEAD/DAMF 

MARIA DAS DORES P. DA SILVA P.M.M./AP 

MARIA DAS GRAÇAS DIAS A. LJAP 

MARIA DE FATIMA F. PEREIRA D. da R. FJAP 

MARIA DE F. SILVA BARBOSA T.J.E./AP 

MARIA DE L DA SILVA SIERRO T.J.E./AP 

MARIA DE NAZARE DE PATVA T.J.E.IAP 

M• DO SOCORRO COELHO. REGlS SEED/AP 

M•TVANETESANTOSNOGUErnA SEGUP/AP 
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M' MAR!LENE DE S. COELHO T.J.E./AP 

MARIA TEREZA A SALVADOR T.J .E./AP 

MARIA TEREZA R. DE OLIVEIRA T.J .E./AP 

~M~A~RI~L~EN~E~C.-A~Z~E~V~E~D~O~M~O~N~T~E~IR~O--~P~.~M~.Mi/ü> __ __ 

"MARrNETE BRITO GU IMARAES O.R.T./AP 

MERIVALDOS. DE OLIVEIRA UN IFAP 

NACELIO DA SILVA TAVARES B. B./AP 

NELMA P. GOES DE ARAUJO D.R.T./AP 

NEUSARINA M' FERREIRA PAZ D.R.T./AP 

NI LTON PEREIRA VASCONCELOS T.J.E./AP 

ORLANDO CAMPOS DE SOUZA T.J .E./AP 

RAQUEL NASCIMENTO PEREIRA C. G. U.IAP 

REGINA DA SILVA MACEDO T.J .E.IAP 

RILDA DA GRAÇA LODATO T.J .E./AP 

ROSEMERE F. DO NASCIMENTO T.J.E.IAP 

ROSILENE SOARES SANTOS T.J.E.IAP 

RUI GONÇALVES LIMA T.J .E./AP 

SALVADOR GOMES DE SOUZA T.R.E./AP 

SANDRA N. PORTAL DE MELO SEED/AI' 

SANDRA MARIA DE A. C. SANTOS SEADIDAMF 

SÚNIA REGINA DOS S. RIBEIRO T.J.E./AP 

STEVES RANGEL GALEAO T.J .E./AP 

SUELI MARIA DA COSTA PAES D.R.T./AI' 

TANIA REGINA DOS S. RIB EIRO P.M.M/AI' 

TEREZINUA COELHO REGIS SEED/AP 

VALDENI DA SILVA NOBRE D.R.T./AP 

VALMI GOES PARENTE PROG/DAMF 

VERA LUCIA SALES PESSOA D.R.T.!AP 

VERIDIANO FERRErRA c·~o~LA~R=Es~-+=T~.J~.E~./-A~I' -·-

VICTOR HUGO DETRANIAP 

ZELINDA CHAGAS GOMES A L.IAP 

Art 2" • ELOGIAR esses serv idores, que 
atuaram no Cartório Eleitoral, nos postos de Justificativas 
Eleitorais, nos treinamentos de mesários, na tranmissão dos 
resultados das eleições no Distrito de Bailique, nos treiname ntos 
de mesirios e como Coordenadores nas Escolas da rede Estadual 
e Municipal, onde funcionaram ns seções eleitorais da 2• 
Zona/Macapã, pe lo empenho, prestez.a, efic iência e dedicação a 
este Juízo; 

Arl. 3" • DETERMINAR a publicação da 
presente Portaria no Diirio Oficial do Estado e a afixaçao no 
J.trio deste Juízo. 

Ar!. 4' • ENCAMINHAR cópia da presente 
para os respec[ivos ór~ãos de origem dos referidos servidores, 
dctcm1inamlo que seja fe ita a dev ida anotação no a.'>semo 
funcional, o presente elogio. 

PUBLIQUE-SE, 

REGISTRE-SE, 

INTIME-SE e 

CUMPRA-SE 

Maô ~~no v mbro de 2002. 

Alaído/'N(aria dc"'P'"aUfa loD 
Juiz./ Eleitoral da r Zona 

Cartório Eleitoral da 7 • Zona - Laranjal do Ja~l-AP 

Excelentissimo Senhor DR. MARCO MIRANDA, Juiz 
Eleitoral da 7 • Zona , Laranjal do Jari e Vitória 
do Jari, Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc .. 

PORTARIA N'00/12001 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos as E~eiçõ&~ de 2002 , realizado no 
per i odo de 6 e 27 de outubro/2002(1 .. e 2~> turnos), 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que o Agente da 
Policia Federal à di sposiçAo da Justiça Eleitoral, 
para desempenhar tal mister nao mediu esforços nem 
colocou dificuldades, sempre colaborando em todos 
os sentidos, para que o sucesso da empreitada 
fosse alcançado por este Juizo Eleitoral; 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Polícia Feder al do Estado do Amapá , solicitando 
que seja o presente ELOGIO anotado nos 
assentamentos do referido Agente. 

Registre-se; 
Publique-.se e CUlilpra - se. 

Cartório Eleitoral da 7 • Zona - Laranjal do Jari-AP 

Excelentissimo Senhor DR. MARCO MLRANDA, Juiz Eleitoral 
da 7 • Zona, Laran j al do Jarj e Vitória do Jari, Estado do 
Amapé, no uso de suas atr ibuiçOes e na forma da Lei, 
etc .. 

PORTARIA N'OOl/2001 

CONSIDERANDO que os trabalhos • 
relativos as Eleições de 2002, realizado no 

·per iodo de 27 de outubro/20 02 (2° turnos), foram 
efet i vados a contento; 

CONSIDERANDO que Agente de 
Policia Federal à disposiçi!.o da Justiça Ele i to:ral, 
para desempenhar tal mister nao mediu esforços nem 
colocou dificuldades, sempre colaborando em todos 
os sentidos, para que o sucesso da empreitada 
fosse alcançado por este Juizo Eleitoral; 

CONSIDERANDO que o Agente de 
Policia Federal trabalhou sempre de bom humor e 
com presteza; 

CONSIDERANDO que tais fat os 
contribuiram significativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos trabalhos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR o Agente da Policial 
Federal do Estado do Amapá, ADILSON OLIVEIRA 
FARIAS, pelo zelo, probidade, lealdade, interesse 
e espírito público, com que de sempenhou e executou 
as tarefas que lhe foram atribuidas durante as 
Eleições/2002 (2 ° turno ), realizadas nesta ? • zona 
de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, onde sua 
colaboraça o foi decisivo para que o sucesso fosse 
logrado. 

Encaminhe-se cópia desta ao 
Departamento de Polícia Federal do E.!tado do 
Amapá,. solicí tando qu~ seja o presente ELOGIO 
anotado nos assentamentos do referido Agente . 

Ragis tre-o~to; 
Publique-.!& e cumpra-se. 

Cartório Eleitoral da 7 • Zona - Laranjal do Jari-AP 

Excelentissimo Senhor DR. MARCO MIRANDA, Juiz. 
Elei t oral da 7 • Zona, Laranjal do Jar i e Vitória do 

.Jari , Estado do Amapá , no uso de suas atribuições e 
na forma da Lei, etc .. . 

PORTARIA N' OQJ/2001 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relati vos as Eleiçõe.s de 2002, realizado no periodo 
de 6 e 27 de outubro/2002(1• e 2° turno.s), foram 
efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que o Agente da 
Policia Federal à disposição da Justiça Eleitoral, 
para desempenhar tal mister não med i u esforços nem 
colocou dificuldades, sempre colaborando em todos 
os sentidos, para que o sucesso da empreitada fosse 
alcànçad6 por este Juizo Eleitoral; 

CONSIDERANDO que o Agente da 
Policia Federal trabalhou sempre de bom humor e com 
p resteza; 

CONSIDERANDO que tais 

Policia Federal 
com presteza; 

contri buíram significativa e decisivamente 
CONSIDERANDO que o Agente da término satisfatório dos trabalhos; 

trabalhou sempre de bom humot" e 

fat'o s 
para o 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribuiram significativa e decisivamente para o 
término sat i sfatório dos trabalhos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR o Agente da Policia 
Federal do Estado do Amapá, GEORGE MONTEIRO E 
SILVA CHAVES, pelo ze l o, probidade, lealdade, 
interesse e espiri to público, com que desempenhou 
e executou as tarefa s que lhe foram atribuidas 
durante as Elaiçõa:J/ 2002 (1° e 2° t urno), 
realizadas nesta ;•zona de Laranjal do Jari e 
Vitória do Jari , onde sua c olaboraçao foi decisiva 
para que o sucesso fosse logrado. 

Encaminhe -se cópia desta ao 
Diário Oficial do Estado e ao Departamento de 

RESOLVE: 

IU.oGIAR o Agente de Pol icia 
Federal do Estado do Amapá , RAD!tJNOO NONATO. 
CARVALHO LARANJEIRA, pelo zelo, p r obidade, 
lealdade, interesse e e s pirito público, com que 
desempenhou e executou as tare fa s que l he foram 
.;ltribuidas durante as Eleiçõe.s/2002 {1 o a 2° 
turno ) , realizadas nesta ? •zona de Laranjal do Jari 
e Vitória do Jari, onde sua colaboração foi 
decisiva para que o sucesso fosse logrado. 

Encami nhe-se cópia, desta ao Diário 
Oficial do Estado e Departamento de Polícia. Federal 
do Estado do Amapá, solicitando que seja o presente 
ELOGIO anotado nos assentamentos do referido 
Agente. 

R.egi:Jtre-!le; 
Publique-se e cumpra-se . 
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I tJ,{ (i{U( / J I MARCO RANDA' 

Jui Ele i to 1 da 7• Zo a 

Car tório Eleitoral da 7• Zona - Laranja l do Jari-AP 

Excelentissimo Senhor OR. MARCO MIRANDA, Juiz 
Eleitoral da 7• Zona, Laranjal do Jari e Vitór ia 
do Jar i , Estado do Amapá, no us o de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc .. , 

PORTARIA N'004/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos E~aiçõgs d o 2002, realizado no 
per iodo de 6 e 27 da outubro/2002(1 .. e 2° turnos), 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que o Policial 
Civil à disposiç.lo da Justiça Eleitoral, para 
desempenhar ta l mister nao mediu esforços nem 
colocou dificuldades, sempre colaborando em todos 
os sentidos, para que o sucesso da empreitada 
fosse alcançado por este Juízo Eleitoral; 

CONSIDERANDO que o Policial Civil 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribuiram significativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos traba lhos·; 

RESOLVE: 

ELOGIAR o Agente de Policia Civil 
do Estado do Amapá, LUIZ VILHENA PIRES, pelo zelo, 
probidade, lealdade, interesse e espirito público, 
c om que desempenhou e executou as tarefas que lhe 
foram atribuídas durante as Eleiçàes/2002 (1 o e 2° 
turno), realizadas nesta ?•zona de Laranjal do 
Jari e Vitór:ia do Jari , onde sua colaboraçào foi 
deci.sivo para que o sucesso fosse logrado. 

Encaminhe-se cópia desta ao 
Departamento de Policia Civil do Estado do Amapá, 
solicitando que seja o presen t e ELOGIO anotado nos 
assentamentos do referido Agente. 

Canório Eleitoral da 7 • Zona - Laranja l do J ari-AP 

Excelentíssimo Senhor DR . MARCO MIRANDA, Jui z 
Eleitoral da 7• Zona, Laranjal do Jari e Vitória 
do Jari, Estado do Amapá, no us o de suas 
atr ibuiçõe s e na forma da Lei, etc .. 

PORTARIA n• 005/2002 

CONSIDERANDO que OS trabalhos 
relativos ás Elaiçõe.s de 2002, realizado no 
per iodo de 6 e 27 de o u tubro/2002 (1 .. e 2° turnos), 
foram efetivados a contento,· 

CONSIDERANDO que o Comandante 
da 1 • Ci a PMA/BA do municipio de Laranjal do Jari, 
esteve a frente do policiamento nas Eleições/2002 
( 1 o e 2° tw:nos ) , desempenhou tal mister nAo medi u 
esfo rç as nem colocou dificuldades, sempr e 
colaborando em todos os sentidos, para que o 
sucesso da empreitada fosse alcançado por este 
Juízo Ele i to r al; 

Policia t1ilit ar 
com presteza; 

CONSIDERANDO que o Comanda nte da 
trabalhou sempre de bom humor e 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribuíram significativa e decisivamente para o 
térmi no sa tis fatório dos trabalhos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR o Comandante da 1• Cia 
PMA/BA, LAURELINO JOSÉ BEZERRA DA CONCEIÇÃO - l 0 

Tem QOPM , pelo zelo, probidade , lealdade, 
interess e e espirito público, com que desempenhou 
e executou as tarefas que lhe fo r am atribuídas 
durante as Eleições/2002 (1° e 2° t ur no), 
r eal izadas nesta ?•.zona de Laranjal do Ja ri e 
Vitória do Jari. onde sua colaboraçA.o foi decisivo 
para que o sucesso f osse logrado. 

Encaminhe-se cópia desta para 
publicaçdo no Diário O.ficial d o E.stado e 
Comando Geral da Policia Mili ta.r do Estado do 
Amapá, soli citando que seJa o presente ELOGIO 
anotado nos assentamentos do referido militar. 

Ragi.,.tre-se; 
P ique-.se e cumpz:a-.5'e. 

Ca r tório Eleitoral da 7" Zo na - Laranjal do Jari -AP 

Exce len tissimo Senho r DR . HARa) HIRANDA , Juiz Eleitoral 
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da 1 " Zona, Laranj,il.l do Jari e Vitória do Jari, Estado do 
~a pá, no uso de suas atribuições e na forma da Lei, 
etc. 

PORTARIA N" 006/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às Eleições de 2002, realizado no 
per iodo de 6 e 27 de outubro/2002(1° e 2,. turnos), 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que os Policias 
Militares da 1• Cia PMA/BA do municipio de 
Laranjal do Jari· e Vitória do Jari, prestaram 
serviço para a Justiça Eleitoral nas Eleições/2002 
(1 o e 2° turnos), desempenhando tal mister, nd.o • 
mediram esforços nem colocaram dificuldades: 
sempre colaborando em todos os sentidos, para que 
o sucesso da empreitada fosse a l cançado po r este 
Juizo Eleitoral; 

CONSIDERANDO que OS Policiais 
Militares, trabalharam sempre de bom humor e c om 
presteza; 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribuiram significativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos trabalhos; 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Diário Oficial do Estado e ao Comando Geral da. 
Policia Militar do Estado do .A..m.a.pá, solicitando 
que seja o presente ELOGIO anotado nos 
assentamentos do referido militar. 

CarUrio Eleitoral da 1• Zona - Laranjal do Jar i -AP 

Excelentissimo Senhor DR. MARCO MIRANDA, Juiz 
Eleitoral da 7• Zona, Laranjal do Jari e Vitória 
do Jari , Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuiçOes e_ na forma da Lei, etc. 

PORTARIA N" 008/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às Eleiçõe.s- de 2002, realizado no 
periodo de 6 e 27 de outubro/2002(1° e 2° turno:J), 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que a Serventuária 
do Tribl..l'nal de Justiça do Estado do Amapá, lotada 
na Vara Única da desta Comarca, à disposiçd.o da 
Jus tiça Eleitoral como Coordenadora nas 
Eleições/2002 {1° e 2° turno"), desempenhou tal 
mister, nao mediu esforços nem colocou 
dificuldades, sempre colaborando em todos os 
sentidos, para que o sucesso da empreitada fosse 
alcançado por este Juizo Eleitoral; 

ELOGIAR os Policiais Militares da 
1' C ia PMA/BA, 2o SGT PM 337- CLEOMAR. MORAES,_ 2° 
SGT PM 351 - ROSSILENO THCMAZ SILVA DA CONCEIÇAO, 
CB PM 651- RAIMUNOO RAMOS DA SILVA, SD PM 1208 -
HAMILTON SOUZA LIMA, SD PM 1276-MARCELO NEY NEVES 

E SILVA, SD PM 1279 - JOSÉ CARLOS SflNTOS ~ 
CONCEIÇÃO, SD PM 1452 - MARCIO SEBASTIAO AMORIM 
DOS ANJOS, SD PM 1370- JARDEL JILVANNI MONTEIRO 
LOUREIRO SD PM 1545 - FRANCISCO DE CARVALHO 

BARROS ~D PM 1725 JOSIANE CRISTINA CORRÊA NOBRE CONSIDERANDO que a Serventuária 
DOS PA~SOS, SD PM 1771 - MARCIO HENRIQUE MACÊDO DA trabalhou sempre de bom humor e com prestezai 
SILVA, SD PM 1805 - PAULO CESAR MEDEIROS, SD PM 
1824-JOHM CESAR MARTINS OLIVEIRA, SD PM 1888-
0TEMIR RODRIGUES DA SILVA, SD PM 1919-ABELARDO 
MARTINS DE SOUZA FILHO, SD PM 1939 - SEVERINO 
GOMES DE MORAES, SD PM 2008- VALDELINO FV:WO 
CARDOSO SD PM 2082 - MARIO DO NASCIMENTO ARAUJO, 
SD PM ~173 - ELIELSON DE SOUZA ANDRADE, SD PM 
2230- LUIZ TIAGO PINTO CALAZANS, SD PM 2295-
MANOEL LUIZ TAVARES DE CASTRO, SD PM 2329 -

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribuíram signi ficativa e decisivamente para o 
.término satisfatório dos trabalhos; 

ZEDEQUIAS AMORD1 MIGUINS, SD PM 241~- WALDINEI ELOGIAR a Serventuária do 
TRINDADE DE SOUZA, SD PM 2434 - JOSE ARISTARCO Tribunal àe Justiça do Estado do Amaoá, LAIRTES 
GURJÃO MELO, SD FM 2474 - HILDEMA.R DE SOUZA MARA BARRETO MOREIRA, pelo zelo , . probidade, 
CORREA, SD PM 2502- ANTÔNIO CARWS REIS WBATO, lealdade, interesse e espirito público, com que 
l"'SGT PM 156- IVON DOS SARTOS COSTA, SD PM 1385 - •desempenhou e executou as tarefas que lhe foram 
DIELSON DE PAULA FERREIRA, SD PM 1549 - EXPEDI'I:P atribuidas durante as Eleições/2002 ( 1 ° Q 2o 
JOSE MORAES DE CASTRO, SD PM 1856- JOSÉ AILSON turno), realizadas nesta 7•zona de Laranjal do 
BARBOSA MONTEIRO , SD PM 2112-ALTANIR DA COSTA Jari e Vitória do Jari, onde sua colaboraç3o foi 
DAVID, pelo zelo, probidade, lealdade, interesse e decisiva para que o sucesso fosse logrado. 
espírito público, com que desempenharam e 
executaram as tarefas que lhe foram atribuidas 
durante as Eleições/2002 (1° e 2° turno ), 
realizadas nesta 7•zona de Laranja l do Jari\"f 
Vitória do Jari, onde suas colaborações fo a 
decisivas para que o sucesso fosse logrado. _\ 

Encaminhe-se cópia desta para 
publicação no Diário Oficial do E:Jtado e ao 
Comando Geral da Policia. Militar do E:Jtado do 
AmaplÍ, solicitando que seja o presente ELOGIO 
anotado nos assentamentos dos referidos militares. 

.Rogis tre-se,· 
Pub ique-se e cumpra-.se. 

nj~aJar;!Ap , 30/10/2002. 

~0f)ía{,~ 
MARCO IRANDA 

Eleitoral da 7• Zo a 

Cartór io E:.leitoral da 1• Zona - Laranjal do Jari-AP 

Encaminhe-se cópia desta para 
publicação no Diário O:ficia~ do Estado e ao 
Tribunal de Justiça" do Estado do Amapá, 
solicitando que sejd o presente Ei..oGIO anotado· nos 
assentamentos do referido Serventuário. 

Registre-se; 
Publique-sa e cumpra-3e. 

30/10/2002. 

Cartório Eleitoral da 1• Zona - Laranjal do Jari-AP 

Excele:1tissimo Senhor DR. MARCO MIRANDA, Juiz 
Excelentissimo Senhor DR. MARCO MIRANDA, Juiz Eleitoral da 7• Zona, Laranjal do Jari e Vitória 
Eleitoral da r· zona, Laranjal do Jari e Vitória do Jari , Estado do AmapA, no uso de suas 
do Jari, Estado do Amapá, no uso de suas .atribuições e na forma da Lei, etc. 
atribuições e na forma da Lei, etc. 

PORTARIA N" 007/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às Eleições de 2002, realizado no 
per iodo de 6 e 27 de outubro/2002 (1,. e 2° turnos), 
foram efet.1vados a contento; 

CONSIDERANDO que o Comandante da 
1• Cia PMA/BA do municiipio de Laranjal do Jari. 
esteve a frente do policiamento nas Eleições/2002 
(1 o e 2° turnos) , desempenhou tal mister, nAo 
mediu esforços nem colocou dificuldades, sempre 
colaborando em todos os sentidos, para que o 
sucesso da empreitada fosse alcançado por este 
Juizo E lei tora!; 

CONSIDERANDO que o Comandante da 
Policia Militar trabalhou sempre de bom humor e 
com presteza; 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribuiram significativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos trabalhosi 

RESOLVE: 

PORTARIA N" 009/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às Eleições de 2002, realizado no 
período de 6 e 27 de outubro/2002 (1 o e 2° turnos) , 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que a Serventuária 
do Tribunal de Justi ça do Estado do Amapá, lotada 

·na Vara única da desta Comarca, à disposi çd.o da 
Justiça Eleitoral como Coordenadora nas 
Eleições/2002 (1° e 2° turnos), desempenhou tal 
mister, nAo mediu esforços nem colocou 
dificuldades, sempre colaborando em todos os 
sentidos, para que o sucesso da empreitada fosse 
alcançado por este Juizo Eleitoral; 

CONSIDERANDO que a Serventuária 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

CONSIDE.RANDO que tais f a tos 
contribuiram significativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos trabalhosi 

RESOLVE: 

ELOGIAR a Serventuária do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, MARIA 
IZABEL ROZAL FEITOSA, pelo zelo, probidade, 
lealdade, interesse e espiritõ pUblico, com que 
desempenhou e executou as tarefas q,~e lhe foram 
atribuidas durante as Eleiçõe8/2002 (1° e 2° 
turno ) , realizadas nesta 7azona de Laranjal do 

ELOGIAR o Comandante da 1° C ia 
PMA/BA RAIMUNDO PIN'IYJ, 2° Tem QOPM, pelo zelo, 
probid~de, lealdade, interesse e espírito público, 
com que desempenhou e executou as tarefas que lhQ 
foram atribuidas durante as Eleiçõe.s/2002 (1 ° e 2° 
turno), realizadas nesta 7 • Zona de Laranjal d~ 
Jari e Vitória do Jari, onde sua colaboraç3o fel. 
decisiva para que o sucesso fosse logrado. 

Jari e vitória do Jari, onde sua colaboração foi 
ao decisiva para que o sucesso fosse logrado· Encaminhe-se cópia desta 
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Encaminhe -se cópia desta para 
.Publicaçào no Diário Oficial do Estado do Amapá e 
ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, 
solicitando que· seja o· presente ELOGIO anotado nos 
assentamentos da referida Serventuária. 

Registre-se; 
Publique-:Je e cumpra-.se. 

Cartório Eleitoral da 1 • Zona - Laranjal do Jari-AP 

Excelentlssimo Senhor DR. MARCO MIRANDA, Juiz 
Eleitoral da 7• Zona, Laranjal do Jari e Vitória 
do Jari, Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc. 

PORTARIA N" 010/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às Eleições de 2002, realizado no 
periodo de 6 e 27 de outubro/2002(1,. e 2° turnos), 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que a Serventuária 
do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, lotada 
na vara Única da desta Comarca, à disposiçao da 
Ju st iça Eleitoral como Membro da Junta Apuradora 
de Votos nas Eleições/2002 (1 o e 2° turnos ) , 
desempenhou tal mister, na.o mediu esforços nem 
colocou dificuldades, sempre colaborando em todos 
os sentidos, para que o sucesso da empreitada 
fosse alcançado por este Juizo Eleitoral; 

CONSIDERANDO que a Serventuária 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza ; 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribulram significativa e decisivamen te para o 
término satisfatório dos trabalhos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR Serventuária do 
Tribunal de Just iça do Estado do Amapá, ISAURA 
BICHO DE MOURA, pelo zelo, probidade, lealdade, 
interesse e espirito público, com que desempenhou 
e executou as tarefas que lhe foram atribuldas 
durante as Eleiçõa.s/2002 (1 ° Q 2° turno), 
realizadas nesta 7•zona de Laranjal do Jari e 
Vitória do Jari, onde sua colaboraçdo foi decisiva 
para que o sucesso fosse logrado. 

Encaminhe-se cópia desta para 
publicação no Diário Oficia~ do Estado do Amapá e 
ao Tribunal de Jus"tiça do Estado do Amapá, 
solicitando que seja o Presente ELOGIO a11otado nos 
assentamentos da referida Serventuária. 

Registre-se; 
Publique-.se G cumpra-se. 

Cartório Eleitoral da 7• Zona - Laranjal do JJri-AP 

Excelen tis simo Senhor DR. MARCO MIRANDA, Juiz 
Ele itoral da 7• Zona, Laranjal do Jari e Vitória 
do Jari, Esta do do Amapá, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc ... 

PORTARIA N" 011/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às Eleições de 2002, realizado no 
período de 6 e 27 de outubro/2002 (1,. e 2,. turnos) , 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que o Serventuário 
do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, lotada 
na Vara única da desta Comarca, à disposiçAo da 
Justiça Eleitoral como Coordenador de Transporte e 
Al imentaçdo nas Eleiç6es/2002 (1,. e 2° turnos), 
desempenhou tal mister, nAo mediu esforços nem 
colocou dificuldades, sempre colaborando em todos 
os s"entidos, para que o sucesso da empreitada 
fosse alcançado por est.e Juizo Eleitoral; 

CONSIDERANDO que o Serventuário 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribuíram significativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos trabalhos; • 

.RESOLVE: 

ELOGIAR o Serventuário do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, rnANCISCO 
.m: ASSIS LEAL .BARRETO, pelo zelo, probidade, 
leaidade, interesse -e espirito público, com que 
desempenhou e executou as tarefas que lhe foram 
atribuidas durante as Elaições/2002 {11) 2° 
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turno ) , realizadas nesta 7•zona de Laranja l do ELOGIAR o Serventuário do 
· Jar1 e · Vitória do Jari, onde sua colaboraça.o foi 
decisiva para que o sucesso fosse logrado. 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, ANTÔNIO 
RONALDO DE ALMEIDA NUNES, pelo zelo, probidade, • 
lealdade, interesse e espirito público, com que 

· desempenhou e executou as tarefas que lhe foram 
Encaminhe -se cópia desta pdra atribuidas durante as EleiçõetJ/2002 (1 ° a 2° 

publicação no Diário O~icial do Estado do Amapá e · turno ), realizadas nesta 7 •zona de Laranjal do 
ao Tribunal de JutJt.iça do EtJtado do Amapá, Jari e Vitória do Jari, onde sua colaboraçao foi 
solicitando que seja o presente ELOGIO anota do nos decisiva para que o sucesso fosse logrado. 
assentamentos do r efe rido Serventuário. 

Registre-.se; 
Publ · e-.se e cumpra-se. 

,;:, "~;~::~' 30/10 /200:. 

MARC~f/ 
ElRi tor~ h rir~ 7 • 7.nn..=. 

Cartório Eleitoral da ·p Zona - Laranjal do Jari-AP 

Excelentissimo Senhor 
Elei toral da 7 .. Zona, 
do Jari, Esta do do 
at ribuiçOes e na forma 

DR. MARCO MIRANDA, Juiz 
Laranjal do Jar i e Vitória 

Amapá, no uso d e suas 
da Lei, etc ... 

PORTARIA N" 012/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às Eleiçc5o.5' de 2002, realizado no 
per iodo de 6 e 27 da outubro/2002 (1 o e 2° turnos) '• 
foram efe.tivados a contento; 

CONSIDERANDO que a Serventuária 
do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, lotada 
na Vara única da de sta Comarca, à disposiçao da 
Justiça Ele i tora! corno Presidente da Mesa 
Receptora de Votos nas Eleições/2002 (1 o e 2° 

Encaminhe-se cópia desta par a 
publicação no Diário O:ficia~ do E~tado d o Amapá e 
ao Tribuna~ de Ju.s tiça do E~ tado do Amapá, 
solicitando que se ja o presente ELOGIO anotado nos 
assentamentos' do referido Serventuário. 

.Registre-se; 
Publique-.se e cumpra-se. 

Cartório Eleitoral da 1• Zona - Laranjal do Jari-AP 

Excelentissirno Senhor DR . MARCO MIRANDA, Ju iz 
Eleitoral da 7 • Zona, Laranjal do Jari e Vitória 
do Jari , Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuiçOes e na forma da Lei , etc .. 

PORTARIA N" 014/2002 

CONSIDERANDO que 
rela tiv os às Eloiçõe.s ct. 2002, 
per iodo de 6 e 27 de outubro/2002 (1° 
foram efetivados a contento; 

os t raba l hos 
realizado no 
e 2° turnos), 

turnos) , de sempenhou tal mister, nao mediu CONSIDERANDO que a Serventuária 
esforços nem colocou dificuldades, sempre ·do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, lotada 
colaborando em todos o s s entidos, para que 0 na Va ra única da desta Coma r ca , à disposição da 
~~~:~s~le~~o::f;reitada fosse alcançado por este Justiça Eleitoral como Escriva EleitoraL 

desempenhou tal mister, nao mediu esforços nem 

CONSIDERANDO que a Se r ventuária 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

CONSIDERANDO que ta i s fatos 
cont ribui ram significativa e decisivamente para o 
t.é rmino satisfatório dos trabalhos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR a Serventuária do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ama pá , CONCEIÇÃO 
DO CARMO MONTEIRO · AZEVEDO, pelo zelo, probidade, 
lea l dade , interesse e espirito público, com que 
desempenhou e ex ecutou as tarefas que lhe foram 
atribuidas durante as Eleiçõe.s / 2002 ( 1 o e 2 ° 
turno ) , real izadas nesta 7"'Zona de Laranjal do 
J ar i e Vitória do Jari, onde sua colaboraçdo foi 
decisiva para que o s uce sso fosse logrado . 

Enc aminhe-se cópia desta para 
publicaç4o no Diário Oficial do E.stado do Amapá e 
ao Tribunal de Justiça do E.stado do Amã pá , 
solicitando que seja o presente ELOGIO anotado nos 
assentamentos da re fe rida Serven tuária. 

Regi:.tre-.se," 
Publique-.so e ctllllpra-3a . 

Car tório Eleitoral da 7 • Zona - Laran jal do Jari-AP 

Excelentissimo Senhor 
Eleitoral da 7.. Zona, 
do Jar i , Estado do 
a tri buiçO.es e na forma 

DR. MARCO MIRANDA , Juiz 
Laranj a l do Jari e Vitória 

Amapá, no uso de suas 
da Lei, etc. 

PORTARIA N" 013/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
re l ativos às E~oiçõe.s de 2002, realizado no 
periodo de 6 e 27 de outubro/2002(1° e 2° tur.no~), 

fo ram efetivados a conten to ; 

CONSIDERANDO que o Se r ve nt uá rio 
do Tribunal de Justi'ça do Estado do Amapá, lotada 
na .Vara Única da desta Comarca, à disposiçAo dà 
Justiça Ele.itoral corno Presidente da Me sa 
Recep tora de Votos nas Eleiç6e:./2002 (1 o e 2• 
tw:no.s), desempenhou tal miste r , nela mediu 
esforços nem colocou dif iculdades , sempre 
colaborando em todo s os sentidos, para que o 
sucesso da empreitada fosse alcançado por este 
Juizo Eleitoral; 

CON;:JIDERANDO. que o Serventu.!rio 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

colocou dificuldades, sempre colaborando em todos 
os sent idos, para que o sucesso da empre i tada 
fosse alcançado por este Juizo Ele itoral ; 

CONSIDERANDO qu e a Serventuária 
trabalhou sempre de bom humo r e com presteza; 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribuiram signi fi cat i va e decisivamente pa r a o 
término satisfatório dos trabal hos,· 

RESOLVE: 

ELOG:rAR a Serventuária do 
Tribunal de Justiça d o Estado do Amapá, VALVIRENE 
ROCHA DA COSTA , pelo zelo, probidade , leal dade, 
interesse e espirito público, com que des empenhou 
e execútou as tarefas que lhe foram at ri buidas 
durante as Eleiçõe.s/2002 {lo e 2° turno) , 
realizadas nesta ? • zona de Laranjal do Jari e 
Vitória do J ari, onde sua colaboraçdo foi decisiva 
pa ra que o sucesso fosse logrado. 

Encaminhe -se cópit! desta par a 
publicação no Diário Oficial do E.stado do Amapá e 
ao Tribunal de Ju.stiça do E.stado do Amapá , 
solicitando qu e seja o presente ELOGiO anotado nos 
assentamentos da referi da Serventuária. 

Regi.5'tre-se,· 
Pub~iquo-.so e Clllllpra-se. 

A~~o {fJ.:t· · 30/10/2002 . 

MARCO c, 
H z Ele i tora . da 7• Zo~ 

Car t ório Elei't:.oral da P Zona Laran jal do Jari-AP 

Excelentissimo Senhor DR . MARCO MIRANDA , Juiz. 
·Eleitoral da 7 "' Zona, La ra n jal do Jari e Vitória 
do Jari, Estado do Amapá, no uso de suas 
atribui çOes e na forma da Lei, etc ... 

PORTARIA N• 015/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
r ela ti vos às Ele.tçõe.s de 2002, realizado no 
per iodo de 6 e 27 de outubro/2002 (1 o e 2° turno.sJ , 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que a Servidora da 
Prefeitur a Municipal de Vitória d<it Jari, à 
disposiçao da Justiça Eleitoral como Chefe de 
Cartório, desemPenhou tal mister, nao mediu 
esforços nem colocou dif iculdades, sempre 
colaborando em todos os sentidos, para que o 
sucesso àa empreitada fosse alcançado por este 
Juizo Eleitoral; 

CONSXDZRANDO que Servidora 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

CONSID&RANDO que ta is fatos• 
contribuiram s ignificativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos trabalhos; 

RE'SOL~ 

CONSID&RANDO que tais fatos 
contribuiram significativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos trabalhos ; 

RESOLVE: 
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ELOGIAR Servidora da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, WA.LMIRA 

GÓES BRAGA, pelo ze l o, p r obidade, lealdade , 
interesse e espirito público, com que desempenhou 
e executou as tarefas que l he foram atribuidas 
durante as Eloições/2002 {1 o e 2° tu.r:no ), 
rea lizadas nesta 7"Zona de Laranjal do Jari e 
Vitória do Ja ri, onde sua colaboraçAo foi decisiva 
para que o sucesso fosse logrado. 

Encaminhe-se cópi a desta para 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá e 
a Prefeitura Municipal de Laranial do Jari, 
solicitando que se ja o presen te ELOGIO anotado nos 
assentamentos da referida servidora . 

.Regi~tre-se; 

Publique-se o cumpra-se . 

Cartório Eleitoral dtl 1 • zona - Laranjal do Jari-AP 

Excelent i ssimo senhor 
Elei tora l da 7 "' zona, 
do Jari, Estado do 
atribuições e na forma 

DR . MARCO MIRANDA , Jui z 
Lara njal do .]ari e Vitória 

Amapá, no us o de suas 
da Lei, etc . 

PORTARIA N" 016/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às E1eiçõe.s da 2002, realizado no 
periodo de 6 e 27 de outubro/2002(1° e 2" turnos), 
foram efeti vades a contento ; 

CONSIDERANDO que a Servidora da 
Preíeitura Nunicipal de Vitória do Jari, â 
disposiçlo da Justiça Eleitoral como Auxiliar de 
Cartór i o, desempenhou tal mister, nlo mediu 
esforços nem colocou dif icu ldades, sempre 
colaborando em todos os sentidos , para que o 
sucesso da empreitada fosse a lcançado por este 
Juizo Eleitoral; 

C.ONSIDERANDO que Servidora 
trabalhou sempre de bom hwnor e com prestez.a; 

CONSIDERANDO que ta i s fatos 
contribuiram significativa e decisivamente para o 
término satis fatório dos trabal hos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR a Servidora da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, AUREA DE 

CASTRO FERREIRA, pelo zelo, probidade, lealdade, 
interesse e espir i to público, com que des e mpenhou 
e exe"cutou as tarefas que lhe foram atribuidas 
durante as Eleiçõa.s/ 2002 ( 1 o e 2" turno), 
realizadas nesta J • zona de Laranjal do Jari e 
Vi t ória do Jari, onde sua colaboraçilo foi decisiva 
para que o sucesso foss e logrado. 

Encaminhe- se cópia desta para 
publicação no Diário O:ficial do Estado do Amaoá e 
a Prefeitura Municipal de Laranj~l do Jari , 
solicitando que seja o p r esente ELOGIO anotado nos 
assentamentos da referida servidora. 

Registra-se; 
Publi que-.se e cumpra-se. 

A~anjal d Jarf. 30 / 10 /2002. 

'!{1_~'/t(ftúL .J 
MARCO IRANDA 

.Ju.l E lei to 1 da 7• Zo a 

Cartóri o Eleitoral da 1 • Zona - Laranjal do Jari-AP 

Excelentissimo Senhor DR . MARCO MIRANDA , Juiz 
Eleitoral da 7 "' Zona, Laranjal do Jari e Vitória 
do Jari, Estado do Amapá , no uso de suas 
atribuições e na f orma da Lei, etc. 

PORTARIA N° 017/2002 

CONSIDERANDO que os traba lhos 
relativos âs Eleiçõe.s da 2002, realizado no 
periodo de 6 e 27 de outubro/2002{1° e 2" turno") , 
foram efetivados a contento ; 

CONSIDERANDO que a Servidora da 
Prefeitura t-l unicipal de Vitó ria do Jari, l o tado na 
Vara Única desta Comarca , à disposiçao d a Justica 
Ele itoral como Coordenadora da Mesa Receptora de 
Votos nas Eleiçõe.s /2002 (1 ° e 2° turno ), 
desemPenhou tal miste r, nao mediu es tdtços nem 
colocou dificuldades, sempre c olaborando em todos 
os sentidos, para que o sucesso da empreitada 
foss e alcançado por este Juizo Eleitoral; 

CONSIDERANOO que a Serv i do ra 
trabalhou sempre ·de bom humor e com prestez.a; 

CONSID&RANDO que tai s fatos 
contribuiram s i gnificativa e decisivamente para o 
término satisfa tório dos trabalhos; 

RESOLVE : 

ELOGIAR a Servidora da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari , ANTÕHIA 
FIGUEIJU:DO DOS SANroS, pelo z.elo, probidade, 
lealdade, interesse e espirito público, com que 
desempenhou e executou as tArPf!!§ que lhe fÕram 
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atribllidas durante as Eleições/2002 (1 o e 2° 
turno ), real izadas nesta 7 "Z ona de Lar anjal do 
Ja ri e Vitória do Jari, onde sua c ol aboraçao foi 
decisiva para que o s uces s o fosse l ogrado . 

Encaminhe-se cópia desta. para 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá e 
a Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, 
solicitando que seja o presente ELOGIO anotado nos 
assentame11tos do referido servi dor. 

Registre-se; 
Publique-se e cumpra-$e. 

j #a·> {jj_·· 
~1f!J~tf!Jf7. c~l. 

30/10/2002. 

Ca rt ório Eleitoral da 1 • Zona - I.aranj al do Jarl-AP 

Exc.elentis s i mo Senhor 
Elei t ora l da 7• Zona , 
do Jari, Estado do 

DR. MARCO MIRANDA , Juiz 
Laranjal do Jari e Vitór ia 

Amapá, no uso de suas 
atribuiçOes e na forma da Lei, etc .. 

PORTARIA N' 018/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relati vos às Eleições de 2002, realizado no 
pe r lodo de 6 e 27 de outubro/2002(1° e 2° turnos), 
foram efetivados a conte nto ; 

(DIÁRIO OFICIAL) 

para que o sucesso fosse logrado. 

Encaminhe-se cópia desta pdra 
publicação no Diário Oficia~ do Estado do ~pá e 
a Prefeitura Municipal de Laranja~ do Jari, 
solicitando que seja o presente ELOGIO anotado nos 
assentamentos do referido servidor. 

Regi.! tre-se; 
Pub~ique-se e cumpra-~e. 

AL n~· a o Jarifp, 30 / 10/2002 . 

.- W, ~~~ 
MARCO RANilA 

Ju · z Ele i to al da 7• Zon 

Cartório EJejtoral da t • Zona - Laranja l do Jari-l\P 

Excelent iss imo S .. enhor DR. MARCO MIRANDA, Juiz 
Eleitoral da 7 • Zona , Laranjal do J ari e Vitória 
do Jari, Estado do Amapá, no uso de suas 
at ri buições e na forma da Lei, etc. 

PORTARIA W 020/2002 

CONSIDERANDO que os traba I h os 
relativos ás Eleições de 2002, realizado no 
per iodo de 6 e 27 de ou tubro/2002 (1 ° e 2° turno3 ), 
foram efeti vados a contento; 

CONSIDERANDO que o Servidor da 
Pre feitura Municipal d e La r anjal do Jari, lotado 
na Vara Única desta Comarca, à disposição da 

CONS IDERANDO que o Servidor da Jus t iça Elei toral como Coordenador da Comissão 
Prefeitu r a f1_unicipal de Vitória do Jari , l otado na Transpote e Alimentaçao nas E~aiçõe~/2002 (1 ° e 2° 
Vara Única desta Comarca, à dispas içAo da J us tiça. turno ) , desempen hou tal mis ter, nao mediu esforços 
Eleitoral c omo Coorde nado r da Comiss~o Transpote .. e nem colocou dificuldaC\es, sempre colaborando em 
AlimentaçAo nas Eleíçôfils/2002 (1° e 2° turno), todos os sentidos , para que o sucesso d.a 
desempenhou tal mis t er, nd.o mediu esforços nem empreitada fosse alcançado por este Juizo 
colocou dificuldades, sempre col aborando em todos Ele i tora!; 
os sentidos, pa ra que o sucesso da empreitada 
fosse alcançado por este Juizo Eleitoral; 

CONSIDERANDO que o Se rvido.r 

CONSIDERANDO que o Servidor 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

t rabalh ou sempre de bom humor e com presteza; CONSIDElU\NOO que tais fatos 
contribu iram significativa e decisivamente para o 

CONSIDERANDO que tais fatos término satisfatório dos trabalhos; 
cont ribulram significativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos trabalhos; 

RESOLVE: 

RESOLVE: 

ELOGIAR o Servidor da 
Prefeitu ra Municipal de Laranjal do Jari, MANOEL 

da RAIMUNDO AZEVEOO DA LUZ , pelo zelo, probidade, 
Prefeitura Munici pa l de Vitória do Jari, AMA.RILDO lealdade, interesse e esplrito público , com que 
CARVALHO PINTO, pelo zelo, probidade, lealdade , desempenhou e executou as tarefas que lhe foram 
interesse e espirito público , com que desempenhou atribuidas durante as Eleições/2002 (1 ° e 2° 
e executou as tarefas que lhe foram atribuídas turno), realizadas nesta 7 "Zona de Laranjal do 
durante as Elfliçõ es/2002 (1° e 2° turno ) , Jari e Vitó ria do Jari, onde sua colaboraç~o foi 
realizadas nesta ? • zona de Laranjal do Ja ri e decisiva para que o sucesso fosse logrado. 
Vitória do Jari, onde sua colaboraçao foi decisiva 
para que o sucesso fosse log rado . 

ELOGIAR o Servidor 

Encaminhe-se cópia desta pa 1·a 
publicaçdo no Diário OLicial do Estado do Amapá e 
a Prefeitura 1-fwlicipal de Laranjal do Jari~ 

soli citando que seja o presente ELOGIO anotado nos 
assentamentos do referi do s er vidor. 

Regi3tre-sa; 
Publique-la e cumpra-se . 

)/::!;?!!;"/' '"""""" 
Jui~~or1/~7• :L 

-' 
Cartório Eleitoral da 1 • Zona Laran jal do JcJLJ.-AP 

E:.xcelentissimo Senhor DR. MARCO MIRANDA , Juiz. 
Ele~tora l da 7" Zona, La ra nj al do Jari e Vitória 
do Jari , Estado do AmapA, no uso de suas 
atribuições e na forma da Le i, etc. 

PORTARIA N• 019/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às El11ições de 2002, realizado no 
pe r lodo de 6 e 27 de outubro/2002(1° e 2° turnos), 
foram efetivados a conten to; 

CONSIDER.AliDO que o Servi dor da 
Prefeitura Municipal de Laran jal do Jari, lotado 
na Vara Única desta Comarca, â disposiçclo da 
Justiça Eleitoral como Coordenador da Comissao 
Transpote e Alim.entaç3o nas Elaiçõe5/2002 ( 1 o e 2° 
turno), desempenhou tal mister, n3o me diu esforços 
nem colocou dificuldades, sempre colaborando efn 
todos os sentidos, para que o sucesso da 
emp reitada fosse .alcançado por este Juizo 
Eleitoral; 

CONSIDERANDO que o Servidor 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

Encaminhe-se cópia desta ·pa r a 
oublicaçJo no Diário O:ticial do Estado do Amapá e 
'.:,. Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, 
solicitando que seja o presente ELOGIO anotado nos 
assen ta mentos do re f erido servidor . 

R4lgistre-se ,-
Publique -_,e e cumpra-3e. 

Curtório Eleitoral da 1 " Zona - LaranJal do Jari-P..P 

Ex ce lentissimo Se nhor 
E:.leitoral da 7 • Zona , 
do Jari, Estado do 
atribuições e na forma 

DR. MARCO MIRANDA , Jui:: 

Laranjal do Jar i e Vitória 
Amapá, no uso de 'suas 

da Lei, etc . 

PORTARIA N° 021/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às Eleições de 2002, realizado no 
per iodo de 6 e 27 de outubro/2002(1° e 2° turnos), 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que o Serv idor da 
Prefeitu r a Municipal de Laranjal do Jari, lotado 
na Varc:t única desta Comarca, à disposiçAo da 
Justiça Eleitoral como Coo rdenador da ComissAo 
Transpote e AlimentaçAo nas Eleiçõe,.,/2002 ( 1 o e 2 o 

turno), desempenhou tal mister, nAo mediu esforços 
nem co l ocou dificuldades, sempre colaborando em 
todos os sentidos, para que sucesso da 
empreitada fosse alcançado por este Juizo 
Eleitoral; 

CONSIDERANDO que o Servidor 
trabalhou sempre de bom humor e com preste za; 

CONSIDERANDO que tais fatOS• 
CONSIDERANDO que tais fatos contribu1.ram significativa e decisivamente para o 

con tribulram significativa e decisivamente para o· término satisfatório dos trabalhos; 
término satisfatório dos trabalhos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR o Servidor da 

RESOLVE: 

ELOGIAR o Servidor da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari , ANTÔNIO 
LOURENÇO DOS SARTOS .EROZ, pelo zelo, probidade, 
lealdade, inte resse e esplrito público, com que 
desempenhou e executou as ta refas que lhe foram 
atr ibuldas durante as Eleiçóes/2002 (1 ° e 2o 
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Encaminhe-se copla desta para 
publicação no Diário Oficial do Estado do ~pá e 
a Prefei tura Municipãl da Lar1Ulja1 d o Jari, 
solicitando que seja o presente ELOGIO anotado noS 
assentamentos do referido servi dor . 

Regi~tre-.!9/ 

Publique-5e e cumpra-se. 

Cartório E: l eitoral da 1 • Zona - Laranjal do Jari - AP 

Excele :1 tlssimo Senhor OR. MllRCO MIRANDA, Juiz 
Eleitora l da 7" Zona , Laranjal do Ja r i e Vitór ia 
do Jari, Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições e na for ma da Lei, etc . 

PORTARIA N' 022/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
rela t ivos às Eleições de 2002, realizado no 
per iodo de 6 a 27 de outubro/2002(1° e 2° turnos), 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que o Servidor da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, lotado 
na Vara Única desta Comarca, à disposiçélo da 
Justiça Eleitoral como Coordenador da Comissão 
Transpote e Alimentaçêlo nas E~eiçdes/2002 (1° e 2° 
t urno) 1 desempenhou tal mister, nAo mediu esforços 
nem colocou dificuldades, sempre colaborando em 
todos os se n t i dos, para que o sucesso da 
empreitada fosse alcanç ado por este Juizo 
Ele i tora!; 

CONSIDERANDO que O Servidor 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribuiram significativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos trabalhos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR o Servidor da 
Prefeitura Mun icipal de Laranjal do Jar i, 
FRANCISCO CARLos' DA SILVA DE CARVALHO, pelo zelo, 
probidade, lealdade, inte..resse e espirito pUblico, 
com que desempenhou e executou as tarefas que lhe 
foram atribuidas durante as E~eições/2002 (1 ° e 2a 
t urno), realizadas nesta 7 " Zona de Laranjal do 
Ja ri e Vitória do Ja rL onde sua colaboraçilo fo i 
decisiva para que o suces so fosse l og rado. 

Encami nhe-se cópia desta para 
publicação no Diário O~icial do E_,tado do Amapá e 
a Pre.feitura Jofunicipal de Laranjal do Jari, 
solicitando que seja o presente ELOGIO anotado nos 
assentame ntos do referido servidor. 

30/10/2002 . 

Cartório ~leitoral da 7" Zona - Laranjal do Jari -AP 

E>:celentiss~mo Senhor DR. MARCO MIRANDA , Ju1z 
Ele itora l da 7 • Zona, Laranjal do Jari e Vitória 
do Jari, Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei , e tc . 

PORTARIA N• 023/ 2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relae'ivos às Eleições de 2002, realizado no 
per iodo de 6 e 27 de outubro/2002(1° e 2° turnos ) , 
foram efetivados a content o ; 

CONSIDERANDO que a Servidora 
da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, à 
disposição da Justiça Elei t oral como Auxiliar de 
Cartório, desempenhou tal mister, nao mediu 
es f orças nem colocou dificuldades, sempre 
colaborando em todos os sentidos, para que o 
sucesso da empreitada fosse alcançado por este 
Juizo Eleitoral; 

CONSIDERANDO que Servidora 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribulrarn significativa e decisivamente para o 
término satis fat ório dos trabalhos : 

RESOLVE : 

ELOGIAR Servidora da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, NORA NEY 
RODRIGUES PICANÇO, pelo zelo, probidade, lealdade, 
interesse e espirito público , com que desempenhou 
e executou as tarefas que lhe foram atribuidas 
dura nte as El.eiçõo:s/2002 (1° e 2 ° turno ), 
realizadas nesta ?•zona de ,Laranjal do Jari e 
Vitória do Jari, onde sua colaboraçao foi decisivo 
para que o sucesso fosse logrado. 

Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, GLAUBB 
LUCIANO UIGO, pelo z.elo, probidade , lealdade, 
i nteresse e espirito público, com que desempenhou 
e executou ·· as tarefas que lhe foram atribu lda s . 
du rante as Eleiçõfu/2002 (1 ° e 2° turno), 
realizadas nesta 7"Zona de Laranjal do Jari ·e 
Vitór ia do Jari , onde sua colabo r acAo foi decisiva _ 

turno ), realizadas nesta 7 •zona de Laranja l do E11caminhe-se cópia dest a para 
Jari e Vitória do Jari, onde sua colaboraç3o foi · publicaçJo no Diário Oficial do Estado do Amapá e 
decisi va oara aue o sucesso fosse loarado. Prefeitura Municipal. eis Laranjal do Jari, 
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Macapá, 13.11 .2002 

solicitando que seja o presente ELOGIO anotado nos 
\ISsentamentos do referido servidor. 

Regis t.re-.se; 
Publique-se e cumpra-se. 

30/10/2002. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Regi.5tre-.se; 
Publique-se e cumpra - 3e . 

~~~l~Ap, 30/l0/2002 . 

/i? MARCO RANDA ~ 
Ju z Ele i to al da 7• z1na 

Cartório EleitoLal da 7• Zona - Laranjal do Jar i
AP 

Exce l entissimo Senhor DR . MARCO MIRANDA, Juiz 
Excelentissimo Senhor DR. MARCO MIRANDA, Juiz Eleitor~! da 7 • Zona, Laranjal do J ari e Vitória 
Eleitoral da 7• Zona, Laran jal do Jari e Vitória • do Jar1 , Estado do Amapá, no uso de suas 
do Jari, Estado do Amapá, no uso de sua·s atribuições e na forma da Lei, etc .. 

Ca rtór-io E: le itora1 da 7 • 2.ona - Laranja l do Jad-AP 

atribui ções e na forma da Le.i, etc. 
PORTARIA N" 026/2002 

PORTARIA N" 024/2002 

CONS IDERANDO que 
re~ativos ~s EleiçÕQs de 2002 , 
perlodo de 6 e 27 de outubro/2002(1° 
foram efetivados a contento; 

os 

CONSIDERANDO que 
trabalhos relativos tis Eleições da 2002 ( 2° 

no efetivados a contento; realizado 

os trabalhos 
tur nos), foram 

e 2° turnos}, 

CONSIDERANDO que a Servidora 
da Prefeitura Municipal de Lara n jal d o Jari, 
lotada na Vara única da desta Comarc a à 
disposiçtio da Justiça Eleitoral como Coorde~ador 
da Comiss.1o Transporte e Alimen taç a o nas 
Elaicões/2002 {1 o e 2° turnos), desempenhou tal 
mister, nào mediu esforços nem colocou 
dificuldades, sempre colaborando em todos os 
sentidos, para que o sucesso da emp r eita da f oss e 
alca nçado· por este Juizo Eleitoral; 

CONSIDERANDO que Servidor à 
trabalhou sempre de bom humor e c om prestezp; 

CONSIDERANDO que tais fa tos 
contribuiram significativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos trabalhos ; 

RESOLVE : 

CONSIDERANDO que o Capitão do 
Batalhão 3° Bis do Estado do Amapá, esteve a 
f rente do Policiamento nas Elaiçõas /2002 (2° 
turnos ), desempenhou tal mister nAo mediu esforços 
nem colocou dificuldades, sempre colaborando em 
todos os sentidos, para que o sucesso da 
empreitada fosse alcançado por este Juiz.o 
Eleitoral; 

CONSIDERANDO que o Capi t à o do 
Exército Brasileiro trabalhou sempre de bom hwnor 
e com presteza, onde as ordens foram atendidas com 
prontiddo ; 

COl.fSIDERANDO que tais f a tos 
contribuí ram significativa e decisivamente para o 
término satisfatório dos trabalhos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR O CapitAo do BatalhAo 3° 
ELOGIAR Servidora da • Bis da c idade de Macapá , Esta do do Amapá, PAUI.O 

Prefeitura Municipal de Laranja l do Jari, JOANA BLUM, pelo zelo, probidade, lealdade, interesse e 
TAVARES FIALHO, pelo zelo, probidade , lealdade, espirito público, com que desempenhou e execu tou 
interesse e esplrito público , com que d esempenhou as ta refas que lhe foram atr i buidas durante as 
e executou as tarefas que lhe foram atribuidas EleiçÕQs/2002 (2° turno ), realizadas nesta 7•zona 
durante as E~aiçõ&s/2002 (lo e 2o turno ), de Laranj al do Jari e Vitória do Jari , onde sua 
r~alizadas nesta ? • zona de Laranja l do Jari e colaboraç:t!o foi decisivo para que o sucesso f osse 
Vitória do Jari, onde sua colaboraçAo foi decisivo logrado . 
pa ra que o sucesso fosse logrado . 

Encaminhe-se cópia desta par a 
• publicação no Diário Oficial do Estado e ao 

Comando Geral do Ex é rei to do Estado do Arn.apá , 
solicitando que se j a o presente ELoGIO dnotado nos 

Encaminhe-se cópid desta par~ 
publicaçJo no Diário Oficial d o E.stado do Amapá e 

.a Prefeitura Municip12l de Laran j al do J12ri, 
solicitando qu e seja 0 presente ELOGIO anotddo nos ~~ assentamentos do referido militdr . 
U!i!i e ntomentos do refe rido servidor . 

Regí.stra-.se; 
Pub~ique -se e cumpra-se. 

Cartório Eleitoral da 7 • Zo:1a - Laran j al do Jar i -AP 

Excelentiss imo Senhor OR . MARCO MIRANDA, Juiz 
Eleitoral da 7• Zona, Laranjal d o J ari e Vitória 
do Jari, Estado do Amapá , no us o de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc. 

PORTARIA N° 025/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às E~eiçõe.s de 2002, realizado no 
periodo de 6 e 27 de o utubro/2002 (1° e 2 o tw:no.s) , 
foram efetivados a contento ; 

CONSIDERANDO que a Servidora 
da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, 
lotada na Vara Única da de sta Comarca, à 
disposiçAo da Justiça Ele i to ral como Coorde nador 
da ComissAo Transporte e Jl..limentaçao nas 
Eloições/2002 (1 o e 2° turnos ), desempenhou tal 
mister, na o mediu esfo rças nem colocou 
dificuldades, sempre colaborando em t odos os 
sentidos , para que o suc ess o da empreJ.. tada fosse 
alcançado por este Juizo Elei tora l; 

CONSIDERANDO qu e Servido ["a 

trabalhou sempre àe bom humor e com presteza; 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribuiram sign:ticativa e decisivament e para o 
término satisfatório dos trabalho s ; 

RESOLVE : 

ELOGIAR Servidora da 
Prefeitura Hunicipal de Laranjal do Jari, JACIMIRA 
COSTA SILVA, pelo zel o , probidade, lealdade, 
interesse e espirito pUbli co, com que desempenhou 
e executou as tarefas que lhe foram atribuidas 
durante as Elaiçõo!l/2002 (1 o e 2° turno ), 
realizadas nesta ? • zona de Laranjal do Jar i e 
Vitória do Jari , onde sua colaboraçAo foi decisivo 
para que o s uc e sso fosse logrado. 

Encaminhe-se cópia desta para 
publ i cação no Diário Oficial · do E~tado do Amapá e 
a Prefeitura Hunicipa~ da LaranJal d o J ari; 
solicitando que seja o presente ELOGIO cl notado nos 
assentamentos do referido serv i dor . . 

Registro- se; 

Cartório Eleitoral da 1 • Zona • La.~anje~! do Ja~l · AP 

E:xce!entissímo Senhor DR . MARCO MIRANDA, Jui 7 
Eleitora l da 1 • Zona , Laranjal do Jari e Vitória 
do Jari, Estada do Amapé., no de 
a t r i bui çOes e na forma da Lei. etc: 

PORTARIA N" 027/2002 

CONSIDERANDO que os trabalhos 
relativos às ElGições de 2002 ( 2° turno}, 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERJ\NOO que os Soldados 
do Ex é rei to do BatalhAo 3° Bis do Estado do 
Amapá, estiveram à disposiç.1o da J ust iça 
Eleitora l nas Eiaições /2002 (2° turno ) , 
desempenharam tal mister nao mediram 
esforços nem colocaram dificuldades, sempr e 
colaborando em todos os sentidos , para qu e o 
sucesso da empreitada fosse alcançado por 
es te Jui zo Eleitoral; 

CONSIDERANDO que os Soldados 
d o Exército trabalharam sempre de bom humor 
e com presteza, onde as o rdens f oram 
a tendidas com prontidêlo; 

CONSIDERANDO que tais fato s 
contribuiram significativa e decisivamen t e 
para o término sa ti sfatório dos trabal hos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR os Soldados 
Ofici.ais do Exército do Batalhão 3 ° Bi s da 
cidade de Macapá, Estado do Amapá, TN. 

VALDIZIO , SGT. SILAS, SGT. DARES,SGT . 
ANDRADE NETO, CB . P. ROBERTO , CB . 
CLODINALDO, CB . SOUZA, CB . AILTON, SD. 
MARCOS LIMA , SD. RICARDO, SD. MACOONALD, SD. 
BAL IEIRO, SD. IZAIAS , SD . BARBOSA, SD. 
SODRÉ , SD . ELIELSON, SD. ROSÁRIO E SD. 
FRANCA, pelo zelo, prob.ldade, lealdade, 
i nteresse e espirito pUbl ico, com que 
desempenharam e e xecutaram as tarefas que 
lhe foram atribuidas durante as 
EloiçÕQ.s/2002 (2° turno), realizadas nesta 
7 • zona de Laranja l do Jari e Vitória do 
Jari , onde suas colaborações foram decisivas 
para que o sucesso fosse l oa r ado . 
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Encaminh e-se cópia desta para 
publicação no Diário Oficial do E:stado e ao 
Comando Geral d o Ex é rei to Bra3ileiro do 
E:stado do Amapá, sol iC:i tcindo que seja o 
presente ELOGIO anotado nos assentamentos 
dos referidos soldados. 

Cartório Elei toral da 7 • Zona - Laranj al do Ja r i-AP 

E:xcelen tissimo Senhor 
Eleitoral da 7 • Zona, 
do Jari, Estado do 

DR. MARCO MIRANDA , Ju iz. 
Laranjal do Jari e Vitóri a 

Arnapil, no uso de suas 
atrtbuições e na forma da Lei, etc. 

PORTARIA N" 028/2002 

CONSIDERANDO que os traba lhos 
relativos às Eleições de 2002, realizado no 
per iodo de 6 e 27 de ou tubro/ 2002(1 11 e 2° turno 3 ), 

foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que o Serventuário 
do Tribu nal de Justiça do Estado do Amapá, lotada 
na Va ra única da desta Comarca, à disposiçAo da 
Justiça Eleitoral como Coordenador de Transporte e 
Alimentaç~o nas Eleiçõos /2002 {1° e 2° turno3), 
desempenhou tal mister, n3.o med iu esforços nem 
colocou dificu ldades, sempre colaborando em todos 
os s e ntidos , par a que o sucesso da empreite. da 
fosse alcançado por este Juizo Eleitoral ; 

CONSIDERANDO que o Serventuário 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

CONSIDERANDO que tais fatos 
contribuiram significa ti va e decisivament e para o 
t érmino satisfatório dos trabalhos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR o Serventuário do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, MARCOS 
GUAIUNO DE MOURA , pelo zelo, probidade, l ealdade, 
interesse e espirito pUbl ico, com que desempenhou 
e executou as tarefas que lhe for am atr i buldas 
dura nt e as Eleições/2002 (1 ° e 2 ° turno ), 
realizadas nesta 7 •zona de Laranj al do Jari e 
Vitória do Jari, onde sua col aboraçAo foi decisi.va 
para que o sucesso fosse logrado. 

Encaminhe-s~ cópia desta para 
publicação no Diário Oficial do E..st::ado do Amapá a 
ao Tribunal da Justiça d o E.:Jtado do Amapá, 
solie!'itando que seja' o presente ELOGIO anotado nos 
assen t ament os do r eferido Serventuário. 

Regi-5 t re -se; 
Publique-se e cumpra-se. 

30/10/2002 . 

Cartório Eleitoral da 7• 7.ona - Lnrnnjrll do Jilri - AP 

Excelenti ssimo Senhor DR . MARCO MIRANDA, Juiz 
Eleitoral da 7 • Zona , Laranja l do Jari ~ Vi tória 
do Jari , Estado do Amapá, no us o de suas 
atril>uJ ções e na forma da Le i, etc ... 

PORTARIA N° 029/2002 

CONSIDERI\NDO que os traba lhos 
relativos às E1Qiçõs3' de 2002, realizado no 
período de 6 e 27 da outubro/2002(1 11 

& 2° turnos}, 
foram efetivados a contento; 

CONSIDERANDO que o Policial Mi lita r 
da 1 • Cia PHA / BA do municipio de Laranjal do Jari, 
à dispos i çao da .Just iça Eleitoral nas 
Eleiçõoa/2002 (1 ° e 2° turnos), desempenhou tal 
mister , nAo mediu esforços nem colocou 
dificuldades, sempre colabora ndo em todos os 
sentidos, para que o sucesso da empreitada f osse 
alca nçado por este J uizo Eleitoral; 

CONSIDERJ\NDO que o Policial Mil itar 
trabalhou sempre de bom humor e com presteza; 

CONS IDERANDO que tais fatos 
contribuiram significativa e decisivamente para o 
término satisfatór i o dos t rabalhos; 

RESOLVE: 

ELOGIAR o Policial Hilitar do Estado 
do Amapá, J OSÉ AUGUSTO SOUSA SARTARÉM, pelo zelo, 
probidade, lealdade, interesse e eSpirito público, 
com que desempenhou e executou as tarefas que lhe 
foram atribuidas durante as E~eiçt3es/2002 (1 ° e 2° 
turno), realizadas nesta 7•zona d e Laranjal d o 
Jari e Vitória do Jari, onde sua co l aboraçAo foi 
decisi vo para que o sucesso f osse loqrado. 
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Macapá, 13.11.2002 

Encaminhe-se cópia desta para 
publicetçdo no Diário O.licial do E.stado ao 
cOmando Geral da Polícia Mil i ta r do E .:r ta do do 
Amapá., sol icitando que seja o presente ELOGIO 
anotado nos assentamentos do referido 
Serven tuá-rio. 

Registre-:ul; 
Publique-6e e cumpra-30. 

Tribunal Regional Federal 
Anselmo Gonçalves da Silva 

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

EXPEDIENTE DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2002 

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

AUTOS COM DESPACHOS 

Ação Ordinária: 2001.31.00.001319-4 
Autor: CESAR AUGUSTO SCAPIN 
Advogado: João Henrique Scapin 
Réu: UNIÃO FEDERAL (FA2ENDA NACIONAL) 
Procurador: Sebastião Correia Lima 
DESPACHO: ·1 - Chamo o fe~o à ordem. 2 - Revogo o 
despacho que recebeu a apelação interposta pelo autor (ft . 

'245), dado que intempestiva. 3 - De fato, tendo sido o autor 
intimado da sentença no dia 23/9/2002, através de regular 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, tem-se que 
escoou o prazo para apelação no dia 8/10/2002. Assim, 
encontra-se fora do prazo legal a petição de apelo protocolada 
no dia 9/10/2002. 4 - Tais as circunstâncias. resolvo não 
receber a apelação. 5 - Intimem-se. 

Ação Ordinária : 2002.31.00.001219-9 
Autor: NIL TON MONTEIRO INAJOSA E OUTROS 
Advogado : Walber Luiz de Souza Dias 
Réu: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
DESPACHO: - Há declaração expressa dos autores de que 
nao têm condições de pagar as custas do processo e os 
honorários de advogado (art. 4° da Lei n' 1.060150). Fica, pois, 
defendo o pedido de gratuidade de justiça, assumindo os 
autores todas as responsabilidades - civis, administrativas e 
criminais- no caso de falsidade (art. 2' da Lei n• 7.115183). 2 ~ 
Promovam os autores Nilton Monteiro lnajosa. Natanael P1res 
de 0/ivetra, Nadia Costa da SUva Souto, Nazareno Souza de 
Almeida, Noel dos Santos Pimentel, Nefma de Souza Garrido. 
Noel Coelho Palmenm. N81r de Nazaré dos Santos Bessa e 
Nelson Carlos da Silva Beckman, no prazo de 1 O (dez) dias, a 
autenticação das cópias dos documentos que acompanham a 
petição inicial, pois, em caso de impugna~o. não poderão ser 
tomados como tendo o mesmo valor dos originais (art. 365, 111. 
do CPC). 3 - Cite-se a Caixa Econômica Federal - CEF, por 
carta precatória, para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 4 
- ~ntimem-se. 

Ação Ordinária: 1997.31.00.000868-7 
Autor: JEREMIAS PENHA ASSUNÇAO E 

OUTROS 
Advogado: Reginaldo de Castro Maia 
Réu: CEF 
Advogado: Liana Cunha Mousinho Coelho e outros 
DESPACHO: - Revogo o item 2 do despacho de fl. 246 na 
parte referente à apresentação dos extratos das contas de 
FGTS. 2 - Para cumprimento do julgado deverá ser informado, • 
no prazo de 30 (trinta) dias, o numero de inscrição no 
Programa de Integração Social - PIS dos autores Jeremias 
Penha Assunção e Manoel Romero Garcia. 3 - Prestada a 
informação, direi sobre a intimação da CEF para cumprimento 
da parte incontroversa do julgado. 4- lntimem~se. 

Ação Ordinária: 
Autor: 

2000.31.00.000572-4 
JOÃO EUSTAQUIO BARROS ARAUJO E 
OUTROS 

Advogado: . Walber Luiz de Souza Dias 
Réu: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
Advogado: Manoel Moreira Filho 
DESPACHO: - Para cumprimento do julgado, deverão ser 
prestadas, no prazo de 30 (trinta) dias. as informações abaixo: 
a) O número de inscrição no Programa de Integração Social -
PIS dos aULores José Clrio Gonçalves Vrana, José Lutgardes 
Nasdmento Rodrigues e Júlio Teles costa; b) o nUmero do 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurldica - CNPJ do empregador 
dos autores José Estáquio Ban-os Araújo, José C!rio Gonç<Jives .. 
V1ana. José crista Gonçalves Freire. José ramos do Carmo. 
José Maria Macedo Pedrada, José Lutgardes Nascimento 
Rodrigues; Júlio Teles costa; 3 - Prestadas as informações. 
direi sobre a intimação da CEF para cumprimento da parte 
in~ontroversa do julgado. 4 -Intimem-se. 

Ação Ordinária : 2002.31.00.001217-1 
Autor: SEBASTIAO SANTOS ARAUJO E 

OUTROS 
Advogado: Walber Luiz de Souza Dias 
Réu: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
DESPACHO: - Há declaração expressa dos autores de que 
não têm condições de pagar as custas do processo e os 
honorários de advogado (art. 4' da Lei n' 1.060150). Fica, pois. 
deferido o pedido de gratuidade de justiça, assumindo o 
autores todas as responsabilidades - civis, administrativas e 
criminais - no caso de falsidade (art.2' da Lei n' 7.11 5183). 2 -
Promovam os autores, no prazo de 1 O (dez) dias, a 
autenticação das cópias dos documentos que acompanham a 
petição inicial, pois, em caso de impugnação, não poderão ser 
tomados como tendo o mesmo valor dos originais (art. 365, 111, • 
do CPC). 3 - ·c~e-se a Caixa Econômica Federal - CEF, por 
carta precatória, para contestação no prazo de 15 (quinze) 
dias. 4 - Intimem--se 

Ação Ordinária : 
Autor: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

2002.31 .00.001227-4 
CIRILO ALVES FERREIRA FILHO E 
OUTROS 

Advogado: Walber Luiz de Souza Dias 
Réu: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
DESPACHO: - Há declaração expressa dos autores de que 
nào têm condições de pagar as custas do processo e os 
honorários de advogado (art. 4' da Lei n' 1.060150). Fica, pois. 
deferido o pedido de gratuidade de justiça, assumindo os 
autores todas as responsabilidades - civis, administrativas e 
criminais- no caso de falsidade (art. 2• da Lei n' 7.115183). 2 -
Promovam os autores, no prazo de 1 O (dez) dias, a 
autenticação das cópias dos documentos que acompanham a 
petição inicial, pots, em caso de impugnação, não poderão ser 
tomados como tendo o mesmo valor dos originais (art. 365 , 111 , 
do CPC). 3 - Comprove a autora Raimunda Cec"ia de Matos 
Gonçalves, também no prazo de 1 O (dez) dias, a data de opção 
pelo FGTS. 4 - Cite-se a Caixa Econômica Federal - CEF, por 
carta precatória, para contestaç~ no prazo de 15 (quinze) 
dias. 5 - Intimem-se. 

Ação Ordinária : 1997.31.00.001083-0 
Autor: PAULO LUIZ DA SILVA E OUTROS 
Advogado: Antonio Cabral de Castro e outro 
Réu: CEF 
Advogado: Alberto Cavalcante Braga e outros 
DESPACHO: 1 - Em relação aos autores Paulo Sérgio Almeida 
da Silva. Raimundo Nonato Vieira Barbosa, Raimundo F. 
Siqueira, Raimundo Pereira da Silva, Raymundo Nonato de 
Oliveira Guimarães, Raimundo Queiroz do Couto e Raimundo 
Guedelha Leão, não há nada que ser executado, pois o 
processo foi extinto sem julgamento de mérito. 2- Intime-se a 
Caixa Econômica Federal para, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, em cumprimento ao julgado, promover a recomposição 
das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço- FGTS dos autores Paulo Luiz da Silva e Roberto dos 
Santos Ribeiro nos meses de janeiro de 1989 e abril de 1990. 
conforme reconhecido como devido pelo STF (RE n' 226.855-
7/RS), ST J (REsp n' 265.556/AL) e pela Lei Complementar n• 
11012001. Esclareço, ainda, que há honorários a ser 
executados no percentual de 7.5%. 3 -Intimem-se. 

A. Caut. lnom.: 
Requerente: 

Advogado: 
Réu: 

96 .000 t 400-0 
SINDICATO DOS SERVIDORES 
PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO ESTADO 
DO AMAPÁ 
Antonio Cabral de Castro e outro 
UNIAO FEDERAL 

Procurador: Manoel Lopes de Sousa 
DESPACHO: 1 - Intimem-se as partes para que requeiram o 
que entenderem de dirc~o no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Sem 
manifestação e pagas as custas, se houver. arquivem-se os 
autos com baixa na distribuicao. 

Ação Ordinária: 1997.3t .00.000002-2 
Autor: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBUCOS EM EDUCAÇÃO NO ESTADO 
DOAMAPA 

Advogado: 
Réu: 
Procurador: 

Antonio Cabral de Castro e outro 
UNIÃO FEDERAL 
Manoel Lopes de Sousa 

DESPACHO: 1 - Intimem-se as partes do retomo dos autos a 
esta ins1ancia, para que requeiram o que entenderem de direito 
no prazo de 30 (trinta) dias. 2 - Sem manifestação e pagas as 
custas, se tlouver, arquivem-se os autos com baixa na 
distribuiçao. 

Ação Ordinária: 2002.31.00.001167-3 
Autor: MARIA DAL VA DOS SANTOS E OUTROS 
Advogado: Walber Luiz de Souza Dias 
Réu: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

DESPACHO: 1 - Houve erro material na grafia do nome dos 
autores • Manoel de Lima Pereira e Maria Oilma Costa 
Damasceno na petição inicial. Retifique-se a autuação para os 
termos do documento de fis . 40 e 44, respectivamente . 2- Há 
declaração expressa dos autores de que não têm condições de 
pagar as custas do processo e os honorários de advogado (art. 
4' da Lei n' 1.060150). Fica, pois, deferido o pedido de 
gratuidade de justiça, assumindo os autores todas as 
responsabilidades - cMs, administrativas e criminais - no caso 
de falsidade (art. 2' da Lei n' 7.t15/83). 3 - Promovam os 
autores, no prazo de 10 (dez) dias, a autenticação das cópias 
dos documentos que acompanham a petiçao inicial, pois , em 
caso de impugnação, não poderão ser tomados como tendo o 
mesmo valor dos originais (art. 365, 111, do CPC). 4 - Cite-se a 
CEF, por carta precatória. para contestar, no prazo de 15 
(quinze) dias. 

Ação Ordinária: 2002.31.00.001166-0 
Autor: MARIA JOS'" ANTONIA FERREIRA 

PARENTE E OUTROS 
Advogado: Walber Luiz de Souza Dias 
Réu: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
DESPACHO: - Há declaração expressa dos autores de que 
não têm condições de pagar as custas do processo e os 
honorários de advogado (art. 4° da Lei n' 1.060150). Fica . pois. 
deferido o pedido de gratuidade de justiça , assumindo os 
autores todas as responsabilidades - civis, administrativas e 
criminais - no caso de falsidade (art. 2' da Lei n' 7.115183). 2 -
Promovam os autores, no prazo de 1 O (dez) dias. a 
autenticação das cópias dos documentos que acompanham a 
petição inicial, pots, em caso de impugnação, não poderão ser 
tomados como tendo o mesmo valor dos originais (art . 365, 111 , 
do CPC). 3 - Comprove a autora Maria da Silva Andrade, 
também no prazo de 10 (dez) dias, a data de opção pelo 
FGTS. 4 - C~e-se a Caixa Eco<IOmica Federal- CEF, por carta 
precatória, para contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Ação Ordinária: 2002.31 .00.001192-3 
Autor: LUCIVAl SOARES FERREIRA E 

OUTROS 
Advogado: Walber Luiz de Souza Dias 
Réu: • CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
DESPACHO: - Há declaração expressa dos autores de que 
não têm condições de pagar as Custas do processo e os 
honorários de advogado (art. 4' da Le.i n' 1.060150). Fica , pois, 
deferido o pedido de gratuidade de justiça, assumindo os 
autores todas as responsabilidades - e,Ms, administrativas e 
criminais - no caso de falsidade (ari. 2' da Lei n' 7.115183). 2 -
Promovam os autores, no pt"azo de 1 O (dez) dias. a 
autenticacão das cóoias dos documentos aue acomoanham a 

Pág. 29 . 

petição inicial, pois, em caso de impugnação, não poderão ser 
tomados como tendo o mesmo valor dos originais (art. 365, 111, 
do CPC) . 3- Comprove o autor Luiz de França Lopes, também 
no prazo de 1 O (dez) dias, a data de opção pelo FGTS. 4 - C~e
se a Caixa Econômica Federal - CEF, por carta precatória, 
para contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Ação Ordinária: 1999.31.00.001631-8 
Autor: EDSON NONATO MENDES PEREIRA E 

OUTROS 
Advogado: Fláviano Santa Ana Almeida 
Réu: CEF 
Advogado: Manoel Moreira Filho e outros 
DESPACHO: - Revogo o ~em 2 do despacho de ft. 169 na 
parte referente ao fornecimento de extratos. 2 - Para 
cumprimento do julgado, deverão ser prestadas. no prazo de 
30 (trinta) dias. as informações abaixo: a) O numero da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS dos autores 
Edson Nonato Mendes Pereira. Maria do Socon-o Correa e 
Raimunda Amaral Pastana Chagas; b) o número do Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurfdica - CNPJ cio P.mpregador dos 

autores Edson Nonato Mendes Pereira, Manoel José 
Bittencourt Ribeiro, lsameyre da C(lnha Nascimento, Maria do 
SocQ!TO Correa e Raimunda Amaral Pastana Chaga. 3 -
Prestadas as informações direi sobre a intimação da CEF para 
cumprimento do julgado. 4- Intimem-se. 

Ação Ordinária: 2002.31.00.001446-0 
Autor: LOJAS INCONSUL LTDA 
Advogado : Deorge Aragão de Almeida 
Réu : FA2ENDA NACIONAL 
DESPACHO: - A presente postulação padece de uma série 
de vicias que impedem a sua pronta admissão. São eles: a) a 
representação processual está deficiente. A procuração foi 
outorgada em nome próprio por Ruy Vaz Emygio, e não pela 
empresa autora. Não há, ainda. nenhuma prova de que ele é 
seu representante legal; b) não foi atribuldo valor à causa ; c) as 
custas- processuais iniciais não foram recolhidas, cabendo 
ressaltar que o benefício da assistência judicié'tria 'não se 
destina a amparar pessoas jurfdicas, motivo pelo qual fica 
indeferido o pedido de gratuidade de justiça; d) a ação está 
dirigida em desfavor da '"infundada e descab1da Execução 
F1scar que nao é parte legitima para figurar no pólo passivo de 
uma açao, tampouco a Fazenda Nacional, que não tem 
personaHdade jurldica própria; e) a postulação é fundada em 
alegações de que o trtulo executivo e o processo administrativo 
possuem uma série de irregularidades, contudo, a autora não 
1nslf uiu a petição inicial sequer com cópia da Certidão de 
Olvida Ativa. como se não fosse dever da parte apresentar as 
provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos 
alegados (art. 282, VI, do CPC); e f) não foi formulado o pedido 
de citação (art. 282, VIl, do CPC). 2 - Tais as circunstâncias, 
determino à au1ora que promova a emenda da petição inlcial, 
no prazo de 10 (dez) dias, para corrigir os vicias acima 
apontados, sob pena de indeferimento da petição inicial (art . 
284 do CPC). 3 - Reclassifique-se o fe~o para Ação de R~o 
Ordinário Tributária- Classe 1100. 4 - Intime-se. 

Aç~o Ordinária: 
Autor: 

2002.31 .00.00 1476-8 
AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO 
AMAPÁ LTDA 

Advogado: Ana Cristina da Rocha Monteiro 
Rcu: UNIÃO FEDERAL (FA2ENDA NACIONAL) 
DESPACHO: Verifica-se que a representação processual da 
autora encontra-se irregular. A procuração de fl. 23 foi 
outorgada por pessoa jurídica alheia a esta ação. Ante o 
exposto, com fundamento no art. 284 do CPC, determino que, 
no prazo de 1 O (dez) dias, a autora regularize a sua 
representação processual, sob pena de indeferimento liminar 
da petição inicial. (art. 295, VI , do CPC). Intime-se. 

Ação Ordinária: 
Autor: 

2002.31.00.001407-2 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 
VEICULOS LEVES E PESADOS DO 
ESTADO DO AMAPÁ COOTRAM 

Advogado: Reginaldo Barros de Andrade e outros 
Réu: UNIÃO FEDERAL (FA2ENDA NACIONAL) 
Procurador: Francisco Napoleão Ximenes Neto 
DESPACHO: I - Intime-se o autor para manifestação sobre a 
cootestação. 2 - Prazo: 1 O (dez) dias. 3 - Anote-se a 
habilrtação do advogado da requerida. 

Ação Ordinária: 
Autor: 

1999.31.00.001 09()-0 
MARIA DAS GRAÇAS CORREA GARCIA 
E OUTROS 

Advogado: Elcimara Ferreira Albuquerque 
Réu : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
Advogado: Geraldo de Assis Alves 
DESPACHO: 1 - Indefiro o pedido de requisição de saldos das 
contas vinculadas dos autores, pots tal informação é irrelevante 
para a execução do julgado e, ainda , porque esta informação 
pode ser prestada pelos próprios correntistas. 2- Pelo autor 
João de Deus Dav1 Barriga nao hé nada a ser executado, pois 
a ação foi extinta sem julgamento do mérito em relação ao 
rneSIHO . 3 - Revogo o item 2 do despad!O de n. 170 na parte 
referente à apresentação dos extratos das contas de FGTS. 4 -
Para cumprimento do julgado, deverão ser prestadas, no prazo 
de 30 (trinta) dias, as informações abaixo: a) o número de 
inscrição no Programa de Integração Social - PIS dos autores, 
corn exceçilo do referido no item 2. b} pelos autores Maria 
das Graças Con-êa Garcia, Neuza Corrêa Garcia. Claud/valdo 
Fe"eira Góes. Miauel de Souza Rodn"aues e Raimundn 

Barbosa dos Santos o n' do CNPJ do empregador. 5 -
Prestadas os informações direi sobre a intimação da CEF poro 
cumprimento da parte incontroversa do julgado. 6 - Anote a 
habilitação da nova procuradora dos autores, retificando a 
autuação. 7 - Intimem-se. 

Ação Ordinária: 
Autor: 

95.000024().0 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVlDORES DA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DO 
AMAPÁ- ASFUSAP 

Advogado : Washirigton Caldas 
~éu: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

· Advogado: ltamir Ca~os Barcellos 
DESPACHO: Desarquivem-se os autos. Após, dê-se vista . 

Execuçao Frscal: 
Exeqüente : 
.Procur8dor: 

2000.31.00.002224-8 
UNIÃO FEDERAL (FA2ENDA NACIONAL) 
Ffllncisco Naoole~o Ximenes Neto 

MSV 



Macapá, 13.11.2002 

Executado: EMPRESA MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO DE MACAPÁ 

DESPACHO: 1 - Defiro o pedido formulado pela executada à fl. 
26. 2 -~ vista dos aulos a executada. 3 - Ano!<!...., a 
habilitaçãq dos advogados (fl. 27). 4 - lntimem-<õe. 

Execução Fosca!: 2000.31.00.002300-4 
ExeqOente: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
Procurador: Samuel Hilel Benchaya 
Executado: ENEL YO FERREIRA LEITE 
DESPACHO: - Antes de determinar a penhofa· do· imóvel 
indicado à n. 31 e descrito no ijem 1 da Declaração de Ajuste 
Anual de fl. J.C, traga a exeqüente a compr~o <!Ui' o imóvel 
pertence ao executado, apresentando cópia do respectivo titulo 
de domfni<> ou certidao de regíslro imobiliário, observando-se, 
em tudo, o disposto na Lei n' 8.009/90. 2 - Antes de determinar 
a penhora do vefculo indicado à fl . 31 e descrito no ijem 3 da 
Declaração de Ajuste Anual de fl . 34, comprove a exeqüente 
que o vefculo é de propriedade do executado e que a restrição 
ai apontada não mais subsiste, tendo em conta que "o bem • 
aüenado fiduciariamen1e nao pode ser objeto de penhora nas 
execuções ajuizadas contra o devedor fiduciário" (Súmula no 
242 do extinto Tf'R). 3 - Deeigne a Secreta/ia data pera o le~ao 
do bem penhorado à n. 28. 4 -Servirá como Leiloeira Pública a 
Sra. Jaciara Coutinho Diniz. FIXo sua comissão em 3% (três 
por cento) para bens imóveis e 5% (cinco por cento) para bens 
móveis. 5 - Expeça-se lidital de Leilão na forma do art. 685 do 
CPC ele o § 1' do art. 22 da Lei n' 6 .630/80 . 6 - lntimem-<;e , 
pessoalmente. as partes e a Leiloeira. 7 - A Contadoria para 
atualizaç~o da divida. 8 - lntimem-<;e. 
CERTIDÃO: Certifico que foi designado o dia 11 de abril de 
2003 para o 1' Leilão e o dia 25 de abril 2003 o 2' Lení!o, 
ambos às 9h. Dou fé. 

lntef)>Ciações: 
lnlerpelante: 

Advogado: 
Interpelado: 

2002.31 .00.001463-4 
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA 
ESTRUTURA AEROPORTUARIA 
INFRAERO 
Francisco Ferreira Alencar Junior e outro 
SERVIÇOS DE RECORTES • 
PUBLICAÇÕES DE DESPACHOS 
JUDICIAIS 

DESPACHO: Intime-se • requerente para, oo prazo de 1 O (dez) 
dias, efetuar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 
ter a dislribuição do feijo cancelada . 

AUTOS COM SENTENÇA 

Execução Fiscal: 2000.31.00.001127,5 
Exeq0en1e: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
Procurador: l'rancisco Napolello Ximenes Neto 
Executado: MAURO HENRIQUE BRABO ALVES 
SENTENÇA: ( ... ). Ante o expoeto, julgo extinta a presente 
'Execuçao, com esteio no art. 794, I, do CPC. Custas pelo 
execu1•do. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se o 
cancelamento da penhora acaso existente e arquivem-se os 
aulos com baixa na distribuição. Registre,se . Publique-. 
Intimem-se. 

DE: 

FINALIDADE: 

NATUREZA 
DA DIVIDA: 

SEDE DO 
JUizO: 

DE: 

FINAUDADE: 

AUTOS COM EDITAIS 

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 30 dias) 

Gilson Lima Freitas (CPF n' 013 .209.553-
04) . 

CITAR para pagar(em). no prazo de 5 
(cinco) dias, a divida no valor de R$ 
38-199,96 (trinta e oito mil, cento e 
noventa e nove reais e noventa e seis 
centavos). atualizado em 6.2.2001. com 
juros, mutta e encargos indicados na 
Certidão de Divida Aüva. ou garantir a 
execução através de: 1 - depósrto em 
dinheiro; 2 - oferecimento de fiança 
bancária ; 3- nomeação de bens à penhora, 
respeitada a ordem constante no art. 11 da 
Lei n' 6.830/80; 4 - nomeação de bens â • 
penhora oferecidos por terceiros, desde 
que aceitos pelo exeqüente . Não ocorrendo 
o pagamento, nem a garantia da execução, 
será efetivada a penhora na forma dos arts. 
1 O e 11 da Lei n' 6.830180, tudo de acordo 
com a Execução Fiscal n° 
1997.31.00.000404-1 promovida pela 
União (Fazenda Nacional) contra R. P. M. 
Renovadora de Pneus Macapá Lida e 
outro. 

TRIBUTÁRIA, conforme COAs n~ 23 6 96 
000430~2 . de 201911996, 23 2 98 000034-
44 de 24/9/1998, 23 7 98 00002~7 de 
13/11/1998 e 23 6 99 000127-38 de 
5/3/1999. 

Fórum Pontes de Miranda srto na Av. FAB, 
1374, Centro , Macapá/AP. 

Macapa/AP, _ _ _ _/ _ _ _ 12002. 

Anselmo Gooçatvcs da Silva 
Juiz Federal 

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 30 dias) 

J. G. Ferreira (CGC n' 04 .840.351/0005-
95) e seu co-responsável José Genésio 
Ferreira (CPF n' 163.894 .332-ll4) . 

CITAR para pagar(em), no prazo de 5 
(cinco) dias, a divida no valor de R$ 
1.097,02 (um mil, noventa e sete reais e 
dois centavos) , atualizado em 25.5.2001, 
com juros, multa e encargos indicados na 
Certidão de Divida Ativa, ou garantir a 
execução através de: 1 - depóMo em 
dinheiro; 2 - oferecimento de fiança • 
bancária; 3 - nomeação de bens à penhora, 
respeMda a ordem constante no art. 11 da 

NATUREZA 
DA DIVIDA: 

SEDE DO 
JUizo: 

DE: 

FINAUDADE: 

NATUREZA 
DA DIVIDA: 

SEDE DO 
' JUIZO: 

DE: 

FINALIDADE: 

NATUREZA 
DA DIVIDA: 

SEDE DO 
Juizo: 

DE: 

'FINALIDADE: 
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Lei n' 6 .830/80; 4 - nomeação de bens à 
penhora oferecidos por terceiros, desde 
que aceitos peJo exeqüente. Não ocorrendo 
o pagamento, nem a garantia da execução . 
serã efetivada a penhora na forma dos arts. 
I O e 11 da Lei n' 6 .830/80, tudo de acordo 
com a Execução Fiscal n' 96.0001332-2 
promovida pela União (Fazenda Nacional) 
contra J. G. Ferreira e outro. 

TRIBUTÁRIA, conforme COAs n~ 23 6 92 
000007-37 e 23 6 92 000009-ll7 de 
28.1.1992. 

Fórum Pontes de Miranda srto na Av. FAB, 
1374, Centro, Macapá/AP. 

Macapii/AP, _ _ / __ 12002. 

Anselmo Gooçalves da Silva 
Juiz Federal 

EDITAL DE CITACÃQ 

(Prazo: 30 dias) 

Ivan Ferreira Cereja (CPF n' 134.062 .482-
68). 

CIT,I\_~ para pagar(em), no prazo de 5 
(cinco) dias, a divida no valor de R$ 
95.475,51 (noventa e cinco mil, 
quatrocentos e setenta e cinco reais e 
cinqüenta e um centavos), ab.Jalizado em 
4.7.2001 , com juros, mutta e encargos 
indicados na Certidão de Dfvida Ativa , ou 
garanür a execução através de: 1 - depósito 
em dinheiro; 2 - oferecimen1o de fiança 
bancária ; 3 - nomeação de bens à penhora, 
respertada a ordem constante no art. 11 da 
Lei n' 6 .830/80; 4 - nomeação de bens â 
penhora oferecidos por terceiros, desde 
que aceitos pelo exeqüente. Não ocorrendo 
o pagamento. nem a garantia da execução. 
será efetivada a penhora na forma dos arts. 
10 e 11 da Lei n' 6.830/80, tudo de acordo 
com a Execução Fiscal n° 
1997.31.00.000105-1 promovida pela 
União (Fazenda Nacional) contra Solar 
Engenharia e Construções Ltda 
outros . 

TRIBUTÁRIA, conforme COA n' 23 2 96 
000229-50 de 17.9.1996 . 

Fórum Pontes de Miranda srto na Av. FAB, 
1374, Centro , Macapii/AP. 

Macapii/AP, _ _ / _ _ _/2002. 

Anselmo Gonçalves da Silva 
Juiz Federal 

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 30 dias) 

lvanetc Cardoso Leal (CPF n' 
307.062.892-34). 

CITA~ para pagar(em). no prazo de 5 
(cinco) dias, a divida no valor de R$ 
168.206,50 (cento e sessenta e oito mil , 
duzentos e seis reais e cinqüenta 
centavos), atualizado em 12.3.2002, com 
juros. multa e encargos indicados na 
Certidão de Divida Ativa, ou garantir a 
execução através de : 1 - depóMo em · 
dinheiro ; 2 - oferecimento de fiança 
bancária ; 3 - 'nomeaçao de bens i\ penhora , 
respertada a ordem constante no art. 11 da 
Lei n' 6.830180; 4 - nomeação de bens a 
penhora oferecidos por terceiros , desde 
que acertos pelo exeqüente. Não ocorrendo 
o pagamento, nem a garantia da execução, 
será efetivada a penhora na forma dos arts. 
1 O e 11 da Lei n' 6 .830/80, tudo de acordo 
com a Execução Fiscal n° 
1997.31.00.001163-7 promovida pela 
União (Fazenda Nacional) contra lvanete 
Cardoso Leal ME e outro. 

TRIBUTÁRIA, conforme CDA n' 23 6 97 
000039-56 de 14/3/1997. 

Fórum Pontes de Miranda sito na Av. FAB, 
1374, Centro. Macapa/AP. 

Macapii/AP, _ _ 1 __ 12002. 

Anselmo Gonçalves da Silva 
Juiz Federal 

EDITAL DE CITAÇÃO 
{Prazo: 30 diasl 

Benedijo Souza Martins (CPF n' 
014 .448.402-15). 

ffi!\8 para pagar(em), no prazo de 6 
(cinco) dias, a divida no valor de R$ 
206.819,27 (duzentos e seis mil, 
oitocentos e dezenove reais e vinte e 
sete centavos), atualizado em 20.7 .2001 , 
com juros, mutta e encargos indicados na 
Certidao de Divida Ativa , ou garantir a 
execução através de: 1 - depósijo em 
dinheiro; 2 - oferecimento de fiança 
bancária; 3- nomeação de bens à penhora, 
respeijada a ordem constante no art. 11 da 
Lei n' 6.830/80; 4 - nomeação de bens â 
oenhora oferecidos oor terceiros. desde 
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que aceitos pelo exeqOente. Não ocorrendo 
o pagamento, nem a garantia da execução, 
será efetivada a penhora na forma dos arts. 
1 O e 11 da Lei n' 6.830/80, tudo de acordo 
com a Execução Fiscal n' 92.0000009-6 
promovida pela União (Fazenda Nacional) 
contra B. S. Martins e outro. 

NATUREZA 
DA DÍVIDA: TRIBUTÁRIA, conforme 

20382000003 de 13.1.1982. 
CDA n' 

SEDE DO 
JUIZO: Fórum Pontes de Miranda sito na Av. FAB, 

1374, Centro, Macapá/AP. 

Macapá/AP, _ _ ) _ _ /2002. 

Anselmo Gonçalves da Silva 
Juiz Federal 

~~..--J ... 
Gil Lima Sousa 

Diretor de Secretaria __ 

Tribunal Regional do Trabalho 
Maria Zuíla Lima outra 

2' VARA DO TRABALHO DE MA CAPA 

JUÍZA DO TRABALHO TITULAR 
CLAUDfNE TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES 

SÉRGIO POLASTRO RIBEIRO 
JUIZ DO TRABALHO 

DIRETOR DE SECRETARIA 
MARCO CÉSAR DE OLIVEIRA WAN-MEY L 

NOTtFICACÓES 

PROCESSO N.'202.2t9812002-9 
Rcclamante!Excquentc: Maria de Nazaré da Silva Rodrigues 
Advogado: Tonhy Jachs Paes dos Santos 
Reclamado/Executado: Servi norte Serviços Gerais Ltda. 
Assunto: ~!ttmantc/exoouentç: I - comparecer na secretaria deste 
Juízo, no prazo de 05 dias para ret irnr as Guias do St.:guro 
Desemprego apensas nos autos, devendo informar ao Juízo no prazo 
de 20 dias, eventua l impossibilidade de habil il4lção, sob pena de 
cous idcmr-se aquela satisfeita. Il - Tomar ciência de que seu ped ido 
de fls.33 foi indeferido, po r ser inoportuno. 

PROCESSO N.' 202.341612001-2 
Reclamante/Exequcntc: Hamilton Figueiredo da Si lva 
Advogado: Romlse Si lva da Silva 
Reclamado/Exocutado: Rima - Empresa de Vigilância Uda. 
A~sunto: ao reclamante1exoouente: indicar bens da executada 
passíveis de penhora, bem como a localização dos ffi{.."Smos. 

PROCESSO N.' 202.19 t 512002-6 
Rcclamante!Exequcntc: Maria de Jesus dos Sanlos Si lva 
Advogado: Márcio Valéria Picanço Rego 
Reclamado/Exocutado: Safldra do Socorro Almeida Monteiro 
Assq!!!Q: ao reclamantc/exeqM9!le: compan.--ccr na secretaria deste 
Juízo, no pnu.o de 05 dias para apresentar sua CTPS paro anotação. 

PROCESSO N.' 202.66712001-1 
Reclamante/Excqm.-nte: João Rosario dos Santos 
Advogndo: José de Arimatéia Aires 
Reclamado/Executado: Auto Lavagem 2000 
Advogado: Mauro João Macedo 
Assunto: ao reclamado/executado: 1 - tomar cit:ncia de que foi 
oferecido lance para a arrematação dos bens penhorados nestes autos 
as fl s. 12Vl 25; 11- comparocer na secretaria deste Juizo, no prazo de 
48 horas para remir a execução, querendo. • 

PROCESSO N.' 202.173712002-l! 
Rcclamantc/Exequentc: Urbano Trindade Lueicn 
Advogado: Washington dos Sa ntos Caldas 
Rec lamado/Executado: ACS - Associação de Cabos c Soldudos 
PMIIJM-AP 
Advogado: Ocinéia Cristina de Sm1sa Pereira 
Assunto: as oartes liti'!antcs: tomar ciência do seguinte despacho: "Os 
d~pósitos das parcelas do acordo devem ser real izados na fonna legal, 
ou sêja. mediante guia a recolher na rede bancária oficial. O 
pagamento ext.rn.j udicial não será acei to se não for ratificado 
expressamente pelo reclamante, em Ju izo. Cons idero, até o presente 
monu .. -nto, não paga a 28 parcela do acordo. Dê-se ciência às partes." 

PROCESSO N.' 202.303712001-5 
Rec lamante/Exequcntc: Dcnilson da Si lva Lemos 
Advogado: Regina Helena Batista Pereira 
Reclamado/Executado: Construtora EngecollJda . 
Ad ,•ogado: Lourenço Ferreira Rodrigues FiJho 
Assunto: ªº rec lamadolexecur .. "Uin· r.omparcccr na secretaria dl.-stc 
Juízo, no prazo de "10 dias para comprovar o recolhimento das 
contribu.içõc:s previdenciarias devidas nestes autos. 

PROCESSO N.' 202,104612002-3 
Rcclamantc/Exequcntc: Edinaldo da Silva Baroosa 
Reclamado/Executado: M. S. Polaro Me (Peixaria Amazonas) 

A. F. C. Serra Me (Peixaria Amazona~~:) 
Advogado: Vicente Manoel Pereira Gomes 
ô..ll.Y.n!Q: ao reclamado/executado: comparecer na secretaria deste 
Jui7..o, no pr.IZO de 10 dias para comprovar o recolhimento das 
contribuições previdenciarias devidas nestes autos. 

PROCESSO N.' 202.212812002-x 
Rec lamante'Excquente: Orlando de Oliveira Souto 
Advogado: Nanira Januarla Silva de Souza 
Reclamado/Executado: Serpol Segurança Privada Ltda. 
Assunto: rul ._n:çJ.amantc/exoouente: comparecer na secretaria deste 
Juízo, no prazo de 05 dias para apresentar sua CfPS para anotação. 

PROCESSO N.' 202.43912002-6 
Rcclamante:!Exequente: Cirio da Silva Costa 
Advogado: Nanira Januária Silva de Souza 
Reclamado/Executado: L. C. L. Leite Construções e Comércio Ltda. 
Assunto : ao rcc lamantelexeoucntc: I - Tomar ciência de oue o veículo 
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indicado para penhora est.-'l com restrição judicial. conforme 
docwnento a fls.42. 11 - indicar outros bens da cxc:cutada passíveis de 
penhora, bem como a localização dos mesmos; 

PROCESSO N.' 202.231012002-x 
Rcclamante/Exequente: Benedito Freitas dos Santos 
Advogado: Sidney Pelaes de A vis 
Rcclamado/Exccutarlo: Estacon Engenharia S/ A 
Advogado: João Daibés de Campos Júnior 
Assunto: ao reclamantelexeg~: comparecer na secretaria deste 
Juízo, no prazo de 05 dias para apresentar sua CTPS para anotação. 

PROCESSO N.' 202.2249/2002-<l 
Reclamante!Exequente: Arlene Araújo do Nascimento 
Reclamado/Executado: Servinorte Adminislmdora de Serv. de Vig. 
Lida. 
Advogado: Rogério de Castro Teixeira 
~nto: ao reclamado/executado~ comparecer na secretaria deste 
Juízo, no prazo de 48 horas para comprovar os depósitos do FGTS, 
sob pena de execução do saldo e da indenização pela impossibilidade 
de habilitação ao Seguro Desemprego. 

PROCESSO N.' 202.283/2002-1 
Reçlama.ntc/Exequent~: Márcio Pa.ntoja Da vide 
Advogado: Maria Orl.andino Ferreira 
Reclamado/Executado: Tecno Montagem Industrial Uda. 
Assunto: ao reclamante/exooucntc: tomar ciência de que o proprietário 
do veículo indicado é diverso dos sócios ou da empresa executada, 
conforme espelho de fls.43. 

PROCESSO N.' 202.349/1999-x 
Reclarnante/Excquente: João Luiz da Silva Pereira 
Advogado: C~rlos Augusto Tork de Oliveira 
Reclamado/Executado: Amcel Amapã Florestal e Celulose 
Advogado: Gilson Ribamar Monteiro da Silva 
Assuntq: ao reclamado/executado: comparecer na secretaria deste • 
Juizo, co prJzo de 05 d ias para credenciar um representante para o 
recebimento de valores disponíveis nestes autos (R.c; 5 .693,37). 

PROCESSO N.' 202.990/2001-8 
Reclarnante/Exequcntc: Ndson Lubato dr: Deus 

Rafael Pereim de Solilll 
Advogado: Nanira Januária Sih·a de Souza 
Reclamado/Executado: Rima - Empresa de Vigilância Uda. 
Assunto: ~Jrun.anj~: tomar ciência do seguinte 
despacho com respeito a petição de fls.94: "lndcfiro, pois já constam 
nos autos documentos a respeito." 

PROCESSO N.' 202.450/2001-9 
Rcclamante!Excqucntc: Ministério Público do Trabalho 
Reclamado/Executado: ECT - Emp. De Construção e TctrJplanagcrn 
Ltda. 

·Advogado: Raul Artemidam Morales da Silveira 
Assunto: ao reclama~ tomar ciência do seguinte 
despacho: "Homologo o acordo de fls.J631165 e fls.l69 para que 
produza os seus efeitos legais. A I a parcela deverá vencer no prazo de • 
48 horas após a notificação do presente despacho c as demais em 30 
dias sucessivos.'' 

PROCESSO N." 202.318/1999-x 
Rcclamantc!Ex.tXJ.uentc: Amauri de Souza Barros 
Advogado: José Jurandir Bentes da Si lva 
Reclamado/Executado: Auto Escola São Fr.:mcisco Picanço Sá Uda. 
Assunto: ao reclarnantelex.eauente: tomar ciência do seguinte 
despacho: ''Não tendo ocorrido a entrega dos bens, toruno sem efeito a 
adjudicação. intime-se o t:!xeqücnlc a indicar outros bens ou mesmo o 
paradeiro do Executado para prosseguimento da execução." 

PROCESSO N.' 202.1450/2000-7 
Rec lamaote/Exequente: Benedito dos Santos Azevedo 
Advogado: Nanira Januaria Silva de Souza 
Reclamado/Executado: L. B. Oliveira Navegação Ltda. 
Advogado: Jo.ié Jurandir 
Assunto: ao rcclamantelc;;;eaucnte: comparecer na secretaria deste 
Juízo, no prJZo de 05 dias para manifestar-se quanto ao 
adimplemento do acordo, sendo que o silêncio será presumido como • 
quitação dos créditos. ~. 

PROCESSO N.' 202.1589/1999-2 
Reclama nte/Exequente: Manoel Ocnedito Lopes Correa 
Advogado: Elias Sal via no Farias 
Reclamado/Executado: Refrigerantes do Amapá S/ A ~ REAMA 
Advogado: Paula Regina de Oliveira rubciro 
Assunto: ª-Ln.ªrtcs litigantes: tomares ciê-ncia dos cálculos a fl225, 
cujo resumo é o seguinte: Valor devido ao reclamante (R$ 67.195,38); 
rNSS (RS 15.781 ,99); Custas (RS 1.405,24); Total Devido Pelo 
Reclamado (RS 84.382.61 ); Valor Pago (-R$74.069,81 ); Valor Devido 
(RS 10.312,80); IR a descontar dos créditos do reclamante 
(RS 16.398.53). 

PROCESSO N.' 202.80/2002-9 
ReclamantefExequcntc: Waldcmar Costa 
Ad \·ogado : José E livaldo Coutinho 
Reclamado/Executado: O. Lima Serviços Llda. 

Oswpldo Xavier de Lima 
Assunto: ao patrono do reclamante/cxoouentc: comparecer n<~ 
secretaria deste Juízo, no prazo de 10 dias para comprovar o valor 
sacado a titulo de FGTS (trazendo o comprovante), para abatimento 
de seu crédito, sob pena de expedição do Alvará no valor total. Sendo 
que ainda o feito pe:nnaneccrá parado, enquanto não for possível 
compensar o valor sacado. 

PROCESSO N.' 202.125312000-5 
Reclamante/Exequente: José Carlos de Souza Amoras 
Advogado: Clei.de Roc:ha da Costa 
RcclamadoJExccutarlo: Empresas Cemsa Const. Enge. E Mont. S/ A 

Eletronorte- Cenuais Elctricas do Norte 
Advogado: Horácio M.aurien Fcrrelra Magalhães 
Assunto: ao redamado/cxccutado: tomar ciência dç que o reclamante 
apresentou nos presentes autos Impugnação aos Cálculos as fls. 
2591260. 

PROCESSO N.' 202.1796/1999-7 
Recl.amante/Exequente: Aremilton Ferreira Santos 
Advogado: Sandra S. C. Oliveira 
Reclamado/Executado: Oficina Manalto 
Advogado: Franklin Csrvalho- Macedo 
Assunto: ao reclamantelexeauente: tomar ciência do seguinte 
despacho: "Considero que os bens adj udicados encontram-se 
abandonados (''rcs dcrelicta"). À doação dos mesmos pam Instituição 
de caridade. Dê-se ciência do despacho acima ao autor." 
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PROCESSO N.' 202.2468/2002-1 
Reclamante!Exequente: Eliane Borges Chagas 
Advogado: Manoel Carlos Pereira Souza 
Rcclamado!Exe:cutado: Dilcilene Ferreira da Silva Soutelo 
Assunto: ao rcclamant~: tornar ciência de que em virtUde 
do 11 Congresso de Direito do Traballio e Direito Processual do 
TrabaU1o que ocorrerá em Belém!PA a audiência designada para o dia 
13 .11.2002 às 08:15 homs foi trnnsferida para o dia 20.1 1.2002 às 
08:45 bons. 

IVEIRA WAN-MEYL 

2' V ARA DO TRABALHO DE MACA PÁ 

CLAUDINE TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES 
Juíza do Trabalho Titular 

SÉRGIO POL'\STRO RIBEIRO 
Juiz do Trabalho SuhstituLo 

MARCO CÉSAR DE OLIVEIRA WAN-MEYL 
Din:tor de Sct:ret<Jria 

NOTIFICAÇÃO 

" l'IWCESSO N' 202.1624/2002-6 
Rcdumuntc: RAJMUNDO l'ILOMENA NEVES DA COSTA 
RL..:lamada: EMPRESA DE VIGILÃNCJA ALVO L Til A 
Advogado: Márcia Norat Guilhon 
Assunto: À reclamada s.: ~ ua patrona. Tomar ciência ljUt.: a audiênc:ia 
an te riormente des ignada para 26/l l /"2002 foi antecipada para o dia 
21/ll/2002 às 08:45 horas, bs.:m como que o laudo da in~ps.:çiio 

judicial realizada na subestação portuária da ELETRONORTE, 
localizada t.lt::ntro da área da ICOMI, no município de Santana, 
encont ra-se juntado aos <lUtos. podendo apresentar ma ni fcstaç?to sobre 
o mesmo, no prazo de cinco dias. 

Dado e passado nesta cidade de Macapá, capital do Estado 
do Amapá, <lOS onzt: dias do rnês de novembro do ano dois mil e dois. 
Eu, ~/'=--4 (Eloiza Coelho Vasques), Técnico Judiciário, 
lavrei o plfsentc. 

2' VARÁ DO TRABALHO DE MACAPÁIAP 

EDITAL DE CITAÇÃO 
{Prazo de 48 horas) 

Pelo presente EDITAL fica citado(a) CICERO 
CIRQUEIRA ROACHA-ME, atualmente em lugar incerto c não 
sabido, ex.ecutado(a) nos autos do Processo 11 ° r Vf/MCP -
3365/2001-<J, em que ARINALDO DA COSTA é exeqüente, para 
pagar no prazo de 48 horas, ou garantir a execução, sob pena de 
penhora, a quantia de R.$2.308,00 (dois mi l, trezentos c oito reais), a 
qual ser:t reajustada ate a data do pagamento, correspondente a : 

Principal Corrigido 
Multa 

RS 1.500,00 
RS 450,00 
RS 358,00 
RS 2.308,00 

INSS 
Total Devido 

Caso não pague, nem garanta a execução no prazo supra, 
proceder-se-A â. pcnhom, em tantos bens quantos bastem pa...rn integral 
pagamento da dívida. E, para que~ chegue ao conhecimento dos 
interessados, é passado o presente Edital, que será ublicado no Diário 
Ofic ial deste estad fixado no local de sede desta Vara. 

"2' VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ/AP 

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo de 48 horas) 

Pelo presente EDITAL fica citado(a) JUVENAL DA 
SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido. cxe:cutado(a) nos 
autos do Processo n" 2' VT/MCP- 3324/2001-8, em que o Al'iGELA 
MARIA AZEVEDO DA SILVA e exeqiiente. para pagar no praw de 
48 horas, ou garantir a execução, sob pena de pcnhorn, a quantia de 
R$403,48 (quatrocentos e três reais e quarenta e oito centavos), a qual 
~erd reajustada até a data do pagamento, correspondente a : 

PRINCIPAL CORRIGIDO R$ 351,73 
INSS R$ 44,41 
CUSTAS RS 7,34 

RS 403,48 

2' VARA DO TRABALHO DE MACAPÁIAP 

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Praw de 48 horas) 

Pág. 31 

Pelo presente EDITAL fica citado(a) U. S. MACEDO, 
atualmente r:m lugar incerto e não sabido, executado( a) nos autos do 
Processo n" 2' VT/MCP- 169112002-X, em que o INSS é exeqüente, 
pam pagar no prazo de 48 horas, ou garantir a execução, sob pena de 
penhord., a quantia de RS234,l4 (duzentos e trinta e quatro rea is e 
quatorze centavos),a qual será reajustada até a data do pagamt..ílto, 
correspondente a : 

INSS 
Total devido 

RS 234,14 
RS 234.14 

2' VARA DOTRABALHODE MACAPÁIAP 

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo de 48 horas) 

Pelo presente EDITAL fica citado( a) G A BRUNO, 
atualmente em luga r incerto e não sabido, ex.ecutado(a) nos autos do 
Proccsro n' 2' VT/MCP - 1508/2002-4, em que MANOEL 
FERREIRA BARROS FILHO é exeqüente, para pagar no pmzo de 
48 horas, ou garantir a execução, sob pena de rx:nhora, a quantia de 
R$16.885,70 {dezesseis mil, oitocentos e oitenta c cinco reais c setenta 
centavos), a qual será reajustada até a data do pagamento, 
corn.:·spondentc a: 

Principal Corrigido 
INSS 

RS 12.864,67 
RS 3:685,41 
RS 335,62 
RS 16.885,70 

C ustas 
Tota l Devido 

ser abatido do principal corrigido acima: 

2' VARA DO TRABALHO DE MACAPÁIAP 

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo de 48 horas) 

Pelo presente EDITAL fica citado(a) ENGEPLAN-ENG E 
PLAI'iEJAMENTO LTDA, atualmente em lugar incerto c não 
sabido, cxccutado(a) nos autos do Processo nD 2" VT/MCP -
29l-U2001·2, em que LEUDI COSTA é exeqüente, para pagar no 
prazo de 48 horas, ou garant ir a execução, sob pena de penhora, a 
quaritia de RS60J,83 (se iscentos e três reais e oitenta e trCs centavos), 
a quaJ será reajustada até a data do pagamento, correspundcntt.: a : 

Principal Corrigido 
INSS 
CttS tas 
Total devido 

RS53{1.78 
RS62,20 
R$10,85 
R$603,83 

Caso não pague, nem garanta a execução no prazo_ supra, 
proceder-se-á à penhora, em tantos bens quantos bastem p_ara mtcgral 
pagamento da divida. E, para que_ chegue ao con_hec1mento . d~s 
interessados. ê. pa<;~ado o prt::...'\cntt: Ed1t.al , qut: será publicado no D1â.rio 
Oficial deste estado e afixado no local de costume, na sed~ desta Vara. 

Dado e p esta cidade de Macapá., capital do Estado do 
Amapá aos de nove ano dois mil e doís. 
Eu ~ êa), An lista Judiciârio , lavrei 

• CÉSAR OLIVEIRA WAN-

Tribunal de Justiça do Estado 
oes. Carmo Antonio de Souza 

AVISO DE LICITAÇÀQ 

TOMADA DE PREÇOS N' 00812002-CPLffJAP 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amap~. 
atrav~s da ComissA o Per msnen te de LicitaçAo, torna público, nos 
termos d11 Lei n" 8.666, dt 21 de j unho dr: 1993, com rr:daçAo da 
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Lei 9.648. de: 27 maio de 1998, que faré realiur licitaçilo, na 
modalid•de de TOMADA Dt: PREÇOS, do tipo MENOR • 
PREÇO, por u<cuçlo indireta, no regime de EMPRF.IT ADA 
POR PREÇO GLOBAL, 1 qual tem como objeto a OBRA Dt: 
CONSTRUÇÃO t: REFORMA DI: IMÓVEIS DA COMA RCA 
DE FERREIRA GOMES, MUNiciPIO DE FERREIR.\ 
GOMES, ESTADO DO AMAPÁ. 
A rduida licitaçrto oconcrj no I!lA._2lLD..E_..N.Q.Y.E.Millw.....nE. 
lQP.b.._j~_]IJ!I:U. na ula da Comissllo Permanente de 
LicifaçAo, sito à rua General Rondon, n° 1295 - Centro, ncst» 
cidade. 
O Edital completo e seus anexos encontram-se dispon{veis na 
CPLffJÀI', no endereço acima cih1do. de !lcgunda à !Ufa-feira, 
no horário das 7:30 às 13:30 e das 15:30 h 17:30 hora<, bem 
como quaisquer oulros uclarecimcntm n~ccessário!l . 

Macapà-AP, li novembro de 2002 

z;- --

TOMADA DE PREÇOS N" 01112002-CPUfJAP 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapó, 
».trnts lia Comisslo Pumanente de LicitaçAo, torna público, nos 
termos da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com rt:daçAo da 
Lei 9.648, de 27 maio de 1998, que fará realizar licitaçA o, na 
mod•lidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR 
PREÇO. por eucuç.Ao indirel.a, no rrgimc de EJ\1PR[ITADA 
1'01! PRlÇO GLOBAl., a qual tem co rn o objeto H OIIRA DE 
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE LARANJAL DO JARi, MLNIC h ' IO DE LARANJAl. DE 
JARI. ESTADO llO AMAI'-\. 
A referida licitaçlo ocorrerá no U1\..18 DE NOYEM.IffiQllf 
lOQ2, __ bJ~{J.1LJIYU.t. na ula da Comi!.!llo Permanente de 
Licitaçio. siln à rua General RontJon. n• 129S - Centro, nesta 
cidKtJe. 
O Edilal completo t seus annos encontram-se di!poniveis na 
CPLffJAP, nu endereço acima citado. de segunda à sexta-feira, 
no horário du 7:30 à! 13:30 e du 15:30 às 17:30 horas, bem 
como quai!quer oulros esclarecimentos necessários. 

Macapá-AP. li de novembro de 2002 

Bel. Nilton ~~eoocclos 
- PrcSidlrík da CPLJfJAP -

COMISSÃO PERMANENTE DE LI CITAÇ;\.0 

R.ESILLlAllilll.EJ-1 ClT AC ÁO 

P:A. N' 4039 / 2002- SG I TJAP 
TOMADA DE PREÇOS N' OIO / 2002 - CI'UfJAP 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ITEM VI-PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA: 
DESEMBARGADOR ESPÉCIE NÚMERO 
nada consta 

ITEM VIl- ACÓRDÃOS PUBLICADOS: 
ESPÉCIE NÚMERO DATA 
nada consta 

ITEM VIII- PROCESSO ARQUIVADO: 
ESPÉCIE NÚMERO DATA 
nada consta 

Macapâ-AP, OR 

Morglln 
Secretãria do Conselh 

DATA 

ATA OE O!STRIBUICAO E/OU RE-
OI ST RIBUI CAO 00 DEPART AME NTO 
JUOICIARIO 00 TRIBU NAL DE 
JUSTICA DO ESTADO 00 AHAPA. 

Ao(s) OB dia(s) dom de HOVEHBRO do ano de 2002, 
12:00 horas, realizou-se a Distribuicao e/ou Redis
tribuicao dos Processos abaixo re l acionados , conforMe 
nor-as do Reguento Interno. 

PROCESSOS OISTRIBUIOOS 

-CAH ARA UHICA 

REHESSA EX- Of! CIO(REO) No. OÓ00323-6 /2002 
ORIGEH :la. VARA CIVEL DE SANTANA 
PARTE! :CIRO NEY JOSE DOS SANTOS 
ADVOGADO : KLEBER ASSIS 
PARTE2 :DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA 2a OP SANTANA 
REHETEHTE :JUIZO DIREITO la VARA CIVEL SANTANA 
RELATOR (A) :Oes. HARIO GURTYEV DE QUEIROZ 

REHESSA EX-OF IC IO(REO ) Ho . 0000324-6 /2002 
ORIGEM :la . VARA CIVEL E FAZENDA PUBLI CA DE HACA 
PARTE! :AUSTREGECILOO DA COSTA 
ADVOGADO :LOURIVAL QUEIROZ DE ALCANTARA 

;Cíiá;õ[;;oi;;--- :íiOOi~ ~ Jmuu 
':· ~-: :~·· 'f 

PARTE 2 :SECRETARIO MUNI CIPAL AOHIHISTRACAO HACAPA 
~Ü:.'j REMETENTE :JUIZO DIREITO DA la VARA CIVEL HACAPA 

·-~ hÍúiÚlll ; 
Mt!liJI 
fÍu:ll: '" 

l.IULLJ<I! l.:slauiL 14 .772,95 Ls.JmiL 
I Aue.U.Ill!l 39.500,00 ~mif. I 3.800.00 ~aniL i 
'' f::'Lm~!tl_.t ~-§lgt~ 45 .373 ,00 ~~- _&ffi.Jál ~"l 

Para a prc:sc:nte licituçAo foi adotado o critério de 
julgamento de MENOR PRI:ÇO UNITÁRIO. 
VALOR LICITADO RS 105.512.00 (Cento e cioeo mil . 
quinhentu.!l e doze reais} 

Macapá. lO de outubro de 2002. 

NILTON PEI;.m:-ASCO:'ICELOS 
Presilftntc da CPLfl'J,\P 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
MOVIMENTO ESTA TiSTJCO 

OUTUBRO DE 2.002 
(DADOS COLHIDOS ATÉ 31.10.2002) 

ITEM I- PROCESSOS DISTRIBUi DOS: 
DESEMBARGADOR ESI'ÉCIE NÚMERO 
nada consta 

ITEM li- PROCESSOS DEVOLVIDOS P/ REDISTRIBUIÇAO: 
DESEMBARGADOR ESPÉCIE NÚMERO 
nada consta 

ITEM 111 -PROCESSOS JULGADOS: 
DESEMBARGADOR ESPÉCIE NÚMERO DATA 
nada consta 

ITEM IV- VOTOS PROFERIDOS: 
DESEMBARGADOR ESPÉCIE NÚMERO DATA 
nada consta 

ITEM V- PROCESSOS QUE PERMANECEM CONCLUSOS: 
DESEMBARGADOR ESPÉCIE NÚMERO DATA 
Carmo AntOnio nada consta 

Edinardo Souza MS 43 I 
Agravo( c/ Ag.Reg.) 78 1 

HC 751 
HC 756 
HC 757 
HC 758 
HC 760 
HC 761 
HC 763 
HC 764 
HC 765 
HC 766 

Agravo( c/ Ag.Reg.) 943 
Requerimento 087 

DOelu EvantZcll!ta nada consta 

24.08.01 
27.12.0 1 
o 1.02.02 
o 1.02.02 
01.02.02 
01.02.02 
01.02.02 
01.02.02 
01.02.02 
01.02.02 • 
o 1.02.02 
01.02.02 
08.02.02 
16.07.02 

RELATOR (A) :Oes . GILBERTO PINHEIRO 

REMESSA EX-Of!C!O(REO) Ho. 0000325-6/2002 

ORIGEM :la. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA DE HACA 
PARTE! :JOAO FRANCISCO CARVALHO HUNIZ 
ADVOGADO :LOURIVAL QUEIROZ DE ALCANTARA 
PARTE2 :SE CRETARIO MUNICIPAL AOHINISTRACAO MCA PA 
REHETEHTE :JUIZO DIREITO la VARA CIVEL HACAPA 
RELATOR(A) :Oes. HONILOO AHARAL DE HELLO CASTRO 

APEL ACAO CI VEL ( AC OU HS) No. 0001252-l /2002 
' ORIGEH :2a . VARA CIVEL DE SANTANA 

APELANTE :ESTADO 00 AHAPA 
ADVOGADO :A NA CELIA OOHO HARTIHS 
APEL ADO :ESHERINOA DE ALHEIOA DA SILVA 
ADVOGADO :JURANDIR BENTES 
RELATOR (AI :Oes. HARIO GURTYEV DE QUEiROZ 

APELA CAO CIVEL ( AC OU HS) No. 0001253-l /2002 
ORIGEH :3a. VARA CIVEL E fAZENDA PUBLICA DE HACA 
APELANTE :CANNES PUBLICIDADE LTOA • E OUTRO(S ) 
ADVOGADO :JOVIAHO CANEIRO FILHO 
APELADO :ESTADO DO AHAPA , E OUTRO (S) 
ADVOGADO :ANA CELIA OOHO HARTIHS 
RELATOR\A) :Oes. LU!l CARLOS GOHES DOS SANTOS 

APELA CAO CIVEL ( AC OU HS) No. 000 !25H/2002 
ORIGEH :2a. VARA C!YEL E fAZENDA PUBLICA DE HACA 
APELANTE :ESTADO 00 AHAPA (FAZE NDA PUBLICA ) 
ADVOGADO :HONIQUE DE MATOS ALVARENGA 
APELADO :CELESTINO PINHEIRO fiLHO E CIA 
ADVOGADO :RAUL ARTEHIOAN HORALES DA SILVEIRA 
RELATOR(A) :Oes. OOGLAS EVANGELISTA RAHOS 

-SECCAO UNICA 

HABEA5-CORPUS(HC) Ho. OOO~B59-3/2002 
IMPETRANTE :ANNA SHIRLENE FALCAO HOOESTO 
PACIENTE :NAGNO OAVIO PANTOJA DE OLIVEIRA , E OUTRO (S) 
AUT. COATOR:JU!lO DE DIREITO COMARCA DE LARANJAL DO JARI 
ADVOGADO :DEFENSOR PUBLICO 
RELATOR(A) :Oes . GILBERTO PINHEiRO 

HABEAS-CORPUS (HC) No. OOOOB60- 3/2002 
IMPETRANTE :ANNA SH!RLEHE fALCAO HODESIO 
PACIENTE :HARIA DE LOURDES RAHOS DA SILVA , E OUTRO(S) 
AUT. COATOR:JU!lO DIREITO VARA UNICA LARANJAL DO JARI 
REL ATOR(A ) :Des. GILBERTO PINHEIRO 
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PROCESSOS REOISTR IBUI OOS 

-CAHARA UNICA 

AGRAVO (Ag) No. 001076-lli2002 
AGRAVANTE :ES TADO 00 AHAPA 
ADVOGADO :ANA CELIA ODHO MARTINS 
AGRAVADO :LELIO JOSE HAAS (EH CAUSA PROPRIA ) 
RELATOR(A ) :Oes. GILBERTO PINHEIRO 

OBS :OI STRIBUIDO ORIG INALHENTE EH 31/ !0/2002 
RELAT.(ANT) :Oes. HONI LOO AHARAL DE HELLO CASTRO 

- TRI BUHAL PlENO 

TERHO CIRCUNSTANCIADO No . 000006-52/2002 
AUTOR :F RANCI SCO HILTON RODRIGUES 
OFENDIDO :JAlHE DOS SANTOS ROCHA 
RELATOR (AI :Oes. LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 

OBS :OI ST RIBUIOO ORI GINALHEHTE EH 25/10/2002 
RELAT. ( ANT): Oes. DOGLAS EVANGE LISTA RAHOS 

DE PARTAMENTO JUOICI ARIO 

ATA DE OISTRIBUICAO E/OU RE-
OISTRIBUICAO 00 DEPARTAMENTO 
JUDICIARIO DO TRIBUNAL DE 
JUSTICA 00 ESTAOO 00 AM AP A. 

Ao(s) l i dia(s) do tes de NOVEHBRO do ano de 2002. 
12:00 horas, rea l izou-se a Oistribuicao e/ou Redis
tribulcao dos Processos abaixo relacionados. contor•e 
nor1as do Regiuento Interno. 

PROCESSOS OISTRIBUIOOS 

-CAMARA UNICA 

APELACAO CRIMINAL No. 0001 571-2/2002 
ORIGEH :COMARCA DE PORTO GRANDE 
APELAHTE : JURANDI R ALVES 
ADVOGADO :FRANCISCO DE ASSI S ARRELI AS 
APELADO :HINISTERIO PUBLI CO 
RELATOR(A) :Oes. MARIO GURTYEV DE QUEIROZ 

APELACAO CI VEL ( AC OU HSI No. 000!255-l/2002 
ORim :3a. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA DE KACA 
APE LANTE :ALESSANDRO CH AGAS DE OLIVEIRA , E OUTRO(S) 
ADVOGADO : IVANILOO MONTEIRO VITOR DE SOUSA 
APE LADO :ESTADO 00 AHAPA 
ADVOGADO :HARCELO BRAZOLOTO 
RELATOR(A) :Oes . EOINAROO MARIA RODR IGUES DE SOUZA 

APELACAO CIVEL ( AC OU H3 ) No. 00 01256-1 /2002 
ORIGEH : 3a. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA DE HACA 
APELANTE :ESTADO 00 AHAPA 
ADVOGADO :SIHOHE BERALDA TAVARE S 
APELADO :SON IA DE LOURDES SANTANA MI A 
ADVOGADO :PATRICK RUIZ LIMA 
RELATOR (A) :Oes. MRIO GURTYEV DE QUEIROZ 

APELAC AO CIVEL ( AC OU HS ) No. 000!257-1/2002 
ORIGEH :COHARCA DE FERREIRA GOHES 
APELAHTE :MUNICIPIO DE ITAUBAL 
ADVOGADO :CASSI US CLAY LEHOS CARVALHO 
APELADO :JO SE ANORE DA COSTA 
ADVOGADO :FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE 
RELATOR(A) :Oes. OOGLAS EVANGEliSTA RAHOS 

AGRAVO ( Ag) H o. 001 OB l-ll/2002 
AGRAVANTE :SINDICATO IHOUSTRIAS COHSTRUCAO , E OUTRO(S) 
ADVOGADO :CARLOS RENATO HONTES ALHEIDA 
AGRAVADO : fEDERACAO DAS INOUSTRIAS 00 AHAPA 
ADVOGADO :WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
RELATOR(A) :Oes. OOGLAS EVANGEliSTA RAHOS 

-TRiBUNAL PL ENO 

MANDADO DE SEGURAHCA (HS) No. 000057 H /2002 
IMPETRANTE :GINA GRACY SlHAS DE SOUZA , E OUTRO(s : 
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ADVOGADO :GEORGE mORE ASSUKCAO SALVADOR 
I HFORHAKTE :PRESIDEKTE ASSEHBLEIA LEGISLATIVA ESTADO AHA 
RELATORIAi :Des. GlLBERTO PINHEIRO 

TERHO CIRCUHSTAHCIADO Ko. 000007-52/2002 
AUT OR :REGI HALDO BRITO DE HIRAKDA 
RELATOR(Al :Des. LUIZ CARLOS GOHES DOS SAHTOS 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N" 546/02 
Impetrante : Maria Jaucimar da Costa Baia 
Advogado : Defensor Público 
h~f?rmantc: Governadora do Estado do Amapá 
Llt•sconsortc Passivo: Estado do Amapá 
Relator: Desembargador Mello Castro 

"Vistos, etc ... , 
Nada a pro~er c~~ relação ao pedido de ns. 87 . eis que o Mandado 

de Segurança Já foJjulgado, como se infere do v. acórdao de fls. 74. 

P. Intimem-se. 

Mcp, 22110/02 

(a)Desembargador HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Relator" 

Macapâ-AP, 12 de novembro de 2002 

1\·lorganh~a Vieira 
Diretora da Sccrctyia ~ ~~~~';ai Pleno, em cxcrcicio 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N" 570/02 
Impetrantes: Roscma.ri Simon e Outros 
Advogados: And.r~a Diniz Ncris e Outro 
Informante: Presidente da Assembléia Legi;lativa do Estado 

do Amnpj 
Relator: Desembargador Mário Gurtyev 

"Regularize-se a Representação processual de todos os 
impetrantes e i.nstrua-se a inicial com os documentos 
indispensáveis, em dez dias, pena de indeferimento. 

lntimem-se 

Mcp, 11/11/2002. 

(a) Desembargador MÁRJO GURITEV DE QUEIROZ 

~
lar" 

Morganh a - Vieira 
Diretora da Secretaria d Tr: Wlal Pleno, em exercício 

TRIBUNAL PLENO 

QUEIXA-CRIME N" 023/2002 
Querelante: Regilcne Gurgel Menezes Medeiros 
Advogadas:Priscilla Bittar e Outra 
Querelado: Fran Soares Nascimento JUnior 
Rclalor: Desembargador Edinardo Souza 

"Sobre os documentos nprcscntados (f. 132/144), diga a pane 
querelante, em 05 (cinco) dias . Em seguida, por igual prazo, abra-se 
vista ao representante do Ministério PUblico para manifestação 
(artigos 245 e 246, ambos do RITJAP). 

Macapá(AP), !I de novembro de 2002 . 

(a) Desembargador EDINARDO SOUZA 
Relator" 

TRIBUNAL PLENO 

26' PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS 

MANDADO DE SEGURANÇA W 546/02 
Impetrante: MARIA JAUCIMAR DA COSTA BAIA -
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - Informante: GOVERNADORA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - ütisconsorte Passivo: ESTADO 
DO AMAPÁ - Procuradores: JOÃO BATISTA SILVA 
PLÁCIDO e OUTROS ·Relator: DESEMBARGADOR MELLO 
CASTRO . 
EMENTA' "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRA TJVO -
PRJNdPIO DA LEGALIDADE E PODER 
DISCRJCIONÁRIO - CONCURSO PARA ADMISSÃO DE 
SOLDADOS DA POLICIA MILITAR- APTIDÃO FISICA-

(DIÁRIO OFICIAL) 

ALTURA MINIMA- EXIG~NCIA INSERIDA NO EDITAL 
E NÃO l'REVISTA EM LEI - !NCABIMENTO - NÃO 
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - SIL~NCIO QUE NÃO 
IMPEDE O ACESSO AO PODER JUDICJÁRJO -
SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) A legal idade do ato é um 
limite ao poder discricionário, sihrnificando dizer que a atuação 
da Administração está submetida ao império da lei, dela não 
podendo se afastar ou desviar sob o pretexto do interesse 
público. Inteligência do principio da legalidade que consagra a 
total submissão do Estado à lei; 2) Inexistindo previsão legal da 
exig~ncia de estatura minima de lm60cm de altura como 
condição para o ingresso no Curso de Fonnação de Soldados 
da Policia Militar do Estado do Amapá;'inconteste é a sua 
ilegalidade baseada tão-somente em sua inclusão no Edital de 

· Concurso; 3) A não impugnação do edital de concurso, 
observado os prazos decadenciais, niio impede o acesso ao 

· Poder Judiciário com o fito de buscar a tutela jurisdicional do 
Estado, di reito subjetivo público constitucionaJ consagrado no 
art. 5", XXXV, da Carta Constitucional; 4) Segurança concedida 
para assegurar a lmpc tranle o direito líquido e certo de 
participar do respectivo curso de forn1ação de Soldados d(l 
Policia MUitar." 

• ACÓRDÃO: "Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
o Tribunal Pleno do Tribunal de justiça do Estado do Amapá 
proferiu a seguinte decisão: " Mandado de Segurança 
conhecido e concedida a Ordem, à Wlanimidade."(Registro n° 
005.041) 

~.Ç.Jb.IENTAI EM EXCL.CÃO...ru:.5.USJ'Hc:.iO N" 2131200) 
Agravante:jOÃO ALBERTO RODRJGUES CAPIDERIDE · Advogado: 
MARCELO VIEIRA DE CAMPCG · Relator: DESEMBARGADOR 
MÁIUO GURTYEV 
l&1JiliiA; "PROCESSUAL CfVIL - Exceçao de suspeição e 
impedimento - Dispositivo regimental que apenas transpõe 
comando da lei adjetiva vigente, com o fim especifico de 
adequar o procedimento no tlmbito do segundo grau -
Inocorrência de inconstitucionalidade- l ntelig(~ncia do art. 9ó, 
inc. I, alínea "a", da CF/88 - Incidente manifestamente 
improcedente - Rejeição limi.nar pelo relator - Possibilidade -
Agravo Regimental -Subsistência dos fundamentos da decis<1o 
agravada - Improvimento do rccurso - 1) Por força do 
comando do art. 96, inc. I. alínea "a", da Constituição FederaL 
não extrapola de sua competência normativa o tribtmal que, 
em dispositivo de seu regimento interno, apenas transpõe 
regramento expresso da lei adjetiva vigente, objetivando 
adequá-la ao procedimento das exceções em sede de segundo 
grau, razão pela qual, também não há se falar em 
inconstitucionalidade por afron ta ao art. 22, inc. I, da Carta 
Magna- 2) Tal qual se dá na hipótese descrita no art. 310, do 
Código de Processo Ovil, se a exceção de suspeição ou 
impedimento se revela manifestamente improcedente, nada 

• obsta que o magistrado competente para o seu julgamento a 
rejeite liminarmente - 3) Se do bojo do regimental não constam 
elementos autorizaJorcs Ui:! qualquer modificação do decisum 
agravado, o improvimento se impõe." 

ACÓRDÃO: "Vistos e relatados os autos, o TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, reunido ordinariamente 
em PLENO, conheceu do agTavo, por maioria, vencido q_ 

Desembargador tv1ELLO CASTRO, e, à unanimidade rejei tou 
as preliminares e negou provin1ento ao recurso, tudo nos 
termos dos votos proferidos." (Registro n ° 004.645) 

Macap~·AP, 12 de novembro de 2002 

Morganha ~Vieira. 
Diretora da Secretaria &ribf~ Pleno, em exercício 

CÂMARA ÚNICA 

PAUTA DE JULGAMENTO 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
EDINARÚO SOUZA, Presidente da Camara Única, faço ciente 
a todos os interessados e aos que virem o presenle EDITAL. 
ou dele conhecimento tiverem. que no dia 19 (dezenove) de 
novembro do ano 2002 (torça-feira), às 8 (oito) horas ou em 
sessão subseqaenle, na Sala de Sessões do Plenário do 
Ed ificio Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá . 
situado na Rua General Rondon n°. 1295, Bairro Central, 
realizar-se-á a 411 1 Sessão Ordinária para julgamento de 
processos adiados constantes de pautas já publicadas, os 
apresenlados em mesa que independem de publicação, e 
mais os seguintes processos: 

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO 

N" 250101 -Origem: Vara do Tribunal do Júri da Comarca de 
Macapá - Recorrente: Chrysler Davys Barbosa da Luz · 
Advogado: Dr. Marcelo de Oliveira Morais - Recorrido: 
Ministério Público Estado do Amapá- Relator: Desembargador 
DOglas Evangelista . · 

N" 269/02 -Origem: Vara do Tribur>al do Júri da Comarca de 
Macapá - Recorrente: Reinaldo de Souza Rodrigues · 
Advogado: Dr. Josimar de Souza· - Recorrido: Ministé rio 
Público Eslado do Amapá - Relatór: Desembargador DOglas 
Evangelista. 

APELACÕES CRIMINAIS 

N" 1.07119i_:: Origem: 2' Vara Criminal da Comarca de 
Santana - Apelante: Francisco Alves Gama - Advogado: Dr. 
José Maria de Deus e Silva - Apelado: Ministério Público do 
Estado do Amapá - Relator. Desembargador Edinardo Souza 
- Revisor: Desembargador DOglas Evangelista. 

N" 1 164100 - Origem: 1' Vara Criminal da Comarca de 
Macapá- Apelante: Rbsemberg da Silva Bezerra- Advogado: 
Dr. Clcero Borges Bordalo Júnior- Apelado: Ministério Público 
do Estado do Amapá - Relator: Desembargador Edinardo 
Souza -Revisor: Desembargador DOglas Evangelista. 
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~2..:: Origem: Vara Única da Comarca de Calçoene
Apelanle: José Neres dos Santos - Advogado: Defensor 
Publico - Apelado: Minislério Público do Eslado do Amapá -
Relator: Desembargador Edinardo Souza - Revisor: 
Desembargador DOglas Evangelista. 

N" 1.489/02- Origem: Vara Única da Comarca de Mazagão
Apelante: Frandsco Teixeira da Cruz e Deusamor da Silva 
Vieira - Advogado: Defensor Público - Apelado: Ministério 
Público do Estado do Amapá - Relator: Desembargador 
Edmardo Souza - Revisor: Desembargador DOglas 
Evangelista. 

N" 1.534/02 Origem: Vara do Tribunal do Júri da Comarca 
de Macapá - Apelante: Marco AntOnio Aviz - Advogado: Dr. 
Mauro João Macedo da Silva -Apelado: Ministério Público do 
Estado do Amapá - Relalor: Desembargador Mário Gurtyev -
Rev1sor: Desembargador Gilberto Pinheiro. 

N" 1.543/02 Origem: 2' Vara Criminal da Comarca de 
Macapá - Apelanle: Walmir Salles Danim e Outros -
Advogado: Dr. Djalma Farias- Apelado: Ministério Público do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador Gilberto 
Pinheiro -Revisor: Desembargador Luiz Carlos. 

N" 1 031/01 -Origem: 1' Vara Cfvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Distribuidora de Bebidas 
Barbosa - Advogado: Dr. Paulo Henrique Barbosa - Apelado: 
Estado do Amapá - Advogada: Ora. Monique de Matos 
Alvarenga - Relator: Desembargador Mello Castro- Revisor: 
Desembargador Mário Gurtyev. 

N" 1".246/02 Origem: 4' Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelanle: Banco ABN AMRO Real S.A. 
- Advogado: Dr. Nelson Adson Almeida do Amaral- Apelada: 
Márcia Jardim Rodrigues - Advogada: Ora. Ronise Silva da 
Silva - Relator. Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: 
Desembargador Luiz Carlos. 

N" 1.247102 Origem: 2' Vara Clvel e de Fa~enda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Cristal Construções e 
Serviços ltda - Advogada: Ora. Kennya Abraão Monassa de 
Almeida - Apelado: Paulo Roberto da Silva Rola - Relator: 
Desembargador Mário Gurtyev - Revisor: Desembargador 
Gilberto Pinheiro. 

N" 1.248/02 - Origem: Vara Única da Comarca de Ferreira 
Gomes - Apelante: Municipio de ltaubal - Advogado: Dr. 
Cassius Clay Lemos Carvalho - Apelado: Ismael Benário 
Pereira da Silva- Advogado: Or. Francisco Rocha de Andrade 

Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: 
Desembargador Luiz Carlos. 

~~ Origem: Vara Única da Comarca de Ferreira 
Gomes - Apelante: Municipio de ltaúba! - Advogado: Dr. 
Cassius Clay Lemos Carvalho - Apelada: Raimunda Souza 
Costa - Advogado: Dr. Francisco Rocha de Andrade 
Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro Revisor: 
Desembargador Luiz Carlos. 

APELACOES CÍVEIS E REMESSAS EX OFFÍCIO 

N" 888/01 - Origem: 2' Vara Cível e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Ape lanle: Estado do Amapá -
Advogado: Dr. Olávio José de Vasconcellos Faria - Apelado: 
Centro de Diagnósticos Ultrassonagráficos do Estado do 
Amapá - Advogado: Dr. Paulo Alberto dos Sanlos - Relator: 
Desembargador Carmo AntOnio - Revisor: Desembargador 
Edinardo Souza . 

N" 971 /01 -Origem: Vara Única da Comarca de Calçoene -
Apelante: Municlpio de Calçoene - Advogado: Dr. Cassius 
Clay Lemos Carvalho- Apelada: Maria Euzalina Santos Gu~ão 
- Advogado: Defensor Público - Relator: Desembargador 
Edinardo Souza Revisor: Desembargador DOglas 
Evangelista . 

N" 972101 - Origem: Vara Única da Comarca de Calçoene -
Apelante: Municlpio de Calçoene - Advogado: Dr. Cassius 
Clay Lemos Carvalho - Apelado: Manoel de Jesus Tavares 
Gomes - Advogado: Defensor Público - Relator: 
Desembargador Edinardo Souza - Revisor: Desembargador 
DOglas Evangelista . 

N" 973101 - Origem: Vara Única da Comarca de Calçoene -
Ape lante: Município de Calçoene - Advogado: Dr. Cassius 
Clay Lemos Carvalho - Apelada: Elza dos Sanlos Ferreira -
Advogado: Defensor Público - Relator: Desembargador 
Edinardo Souza Revisor: Desembargador DOglas 
Evangelisla. 

N" 976/01 - Origem: Vara Única da Comarca de Calçoene -
Apelanle: Municipio de Calçoene - Advogado: Dr. Cassius 
Clay Lemos Carvalho - Apelado: Lauadir de Freitas Brito -
Advogado: Defensor Público - Relator: Desembargador 
Edinardo Souza Revisor: Desembargador DOglas 
Evangelisla. 

~1Q1_= Origem: Vara Única da Comarca de Calçoene -
Apelante: Municipio de Calçoene - Advogado: Dr. Cassius 
Clay Lemos Carvalho- Apelado: Alexandre Cardoso Lobato -
Advogado: Defensor Público - Relator: Desembargador 
Edinardo Souza Revisor: Desembargador DOglas 
Evangelista. 

N" 979/01 Origem: Vara Única da Comarca de Calçoene -
Apelante: Municfpio de Calçoene - Advogado: Dr. Cassius 
Clay Lemos Carvalho - Apelada: Joseane dos Santos Gomes 
- Advogado: Defensor Público - Relator. Desembargador 
Edinardo Souza Revisor: Desembargador Oôglas 
Evangelista . 

Macapá, 12 de novembro de 2002. 

Sei' Ma AJJ.~ drsl~s de Oliyeira Diretora#aTt~cret~~a Câmara Unica 
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Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

FmO : ElECUCAO 
VALOR CAUSA : 120.96l,16 
REQUmm : GKiSOH DA SILVA PAKPLONA 
REQUERIDO : 1\}.TAPJA AGROPASTORtL S/A 

O ISTR IBUICAO : 000 022 31 /1 001 - I ALEATOW I 
VARA : la. VARA CRIMINAL 
Fi!TO : PEO IDO DE ARQUIVAMENTO DE IHQUERITO 
OCORR&HCIA 

ADVOGADO AUTOR : JUSTICA PUBLICA 

DISTiiBUICAO: 000012ll/2002 - (ALEATORIAI 
VARA : la. VARA CRIMINAL 
FEITO : FURTO 
OCORR&HCIA : IDa DELEGACIA DE POLICIA 
ORIGEM : !Oa DELEGACIA DE POL 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
RÉU ERCULKS DOS SANTOS GOK&SE OUTROS 

DISTRIBUICAO: 0000222l/2001 - IALKAT COMPI!ISACAOI 
VARA : la. VARA CRI HIHL 
F m O : CARTA PRECATOR IA 
OCO RREHC IA : COI\}.RCA DE PORTO ALEGRE I RS 
ORIGEM : COMARCA DE PO RTO ALE 
AUTOR : JUSTICA PU BLICA 

COI\}.RCA DE !\}.CAPA 
ATA DE DISTRIBUICAO DO DIA 13 /10/ 2002 

cim 

DISTRJBUICAO: OOOHlll/2001 - IALEATORIA) 
VAiA : la. VARA CIVKL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : MONITORIA 
VALOR CAUSA : 881 ,87 
REQUEREm : ASSOC!ACAO EDUCACIO NAL DA mzom -

ASSEAHA 
REQUERIDO : HARIA DE KAZARE KIRANDA CAVALCANTE 
ADVOGADO 

DISTRl BUIC AO : 00011710 / 2001 - ( ALKATOW I 
VARA : la . VARA CIVEL E FA!EHDA PUBLICA 
FEITO : CARTA PRECATORIA 
ORIGEM : COMARCA DE P GRANDE 
VALOR CAUSA : O, 00 
REQUEBKMTE : EQUATORIAL BRAZIL LTDA EXPOiTACAO E 

IHPOBTACAD 
iKQUERIOO : JOSE RODRIGUES DA SILVA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICÂO: 00011722/2002- IALEATOR!A I 
VARA : la. VARA CIVEL K FAZEHDA PUBLICA 
FEITO • : CARTA PRECATORIA 
ORIGEM : COKARCA Di ALFEHAS -

R!U : DANTON HOURA DA SILVA DISTRIBUICAO: OOO HJO I/2002- IALEATORJA I 
VALOR CAUSA : O, 00 
REQUEREHT! : EMERSON SALLES BANHOSK OUTROS 

DISTRIBUICAO: 000011Il/2002- IAL EATORIAI 
VARA : 1a. VARA CRIMINAL 
FEITO : CARTA PRECATOW 
OCORRE HC IA : COMARCA DE B&LEH PA 
ORIG&H : COMARCA DE SELEM PA 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
REU : WILDSOH VASCOHCHOS TAVARES 

VARA : 1a . VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : HAHDAOO DE SEGURAHCA 
VALOR CAUSA : 200 ,00 
REQUERENTE : AN DREIA SAL ES DA TRINDADEE OU TROS 
REQUERIDO : SECRETARIO MUNICIPAL DE kDMIN.DA PRE 

FEITURA-KCP AP 
ADVOGADO . . 

REQUERIDO : COMSTRUTORA IMOB!LIAUA JR LTDA 
ADVOGADO 

DISTIJBUICAO: OOOH1W1001 - (ALKATOR!A) 
VARA : 4a. VAiA CIVEL i FAZENDA PUBLICA 
FXJTO : MONITORIA 
VALOR CAUSA : 2.801.36 
HQUEREm : MONTE l CJA LTDA 

DISTHIBU ICAO: 00002213/2001 - I ALEATORIA) 
VARA : 1a. VARA CRI HI HAL 

DISTRIBUICAO: OOOH71I/2001 - IALEATORIAI 
VARA : 2a. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 

REQUii!DO : S!LAS GOKES DE ANDRADE 
ADV OGADO 

FEITO : CRIHES DE IHPiEHSAILEJ 5.250 / 67) 
OCORREMCIA 
AUTOR : ROSELI DE ARAUJO CORREA 
REU : JORNA L A GAZRTA - JORNAL VUDE 

DISHJBUICAO: 00 001131/ 1001 - IALEATORIA) 
VARA : 2a. VARA CRIHIRAL 

FEITO : CAirA PRECATORIA 
OR IGEH : COI\}.RCA DE F GOKES A 
VALOR CAUS;. O. 00 
REQUERENTE : S B DE OLIVEIRA 
REQUERIDO : PREFEITURA KUH iCJPAL DE FERREIRA GOK 

KS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00011H9/1002 - IALKATDRIA ) 
VARA : 4a . VAiA CIVEL i FAZE !DA PUBLICA 
FEITO : mcUCAO 
VALOR CAUSA : 530,82 
iKQUERENrE : ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA AMA!ONIA-A 

SSKAMA 
REQUERIDO : ROZELY GONCALVES KARTJHS 

FEITO : FURTO 
OCORmm : SEGUNDA DELEGAW DE POL !C IA DISTRJBUICAO: ODOH729/1002 - IALEATORIA I 

ADVOGADO 

ORIG EH : SEGUNDA DELEGACIA DE 
AVTOi : JUSTJCA PUBLICA 
REU : VA HH A HIRAHDA DA COSTA 

DIS!RIBUICAO: 00002133 /1001 - IALEATORIA! 
VAIA : 1a. VARA CRIMINAL 
FEITO : CRIKES DK APROPJA CAO JHDRBITA 
OCO i.i!NCIA : QUHTA D&LKGACIA DE POLICIA 
ORIGEM : QUARTA DELEGACIA DE . 
AUTOR : JUSTJCA PUBLICA 
RE U : ELO! RAWGEL POmS JU NIOR 

DJSTRIBUI.CAO: 00002116/2002 - IDIRECIOHADA I 
VARA : la . VARA CRIKIHH 
FEI70 : HABEAS CO RPU S 
OCOR RRHCIA 
AUfOR : MARINALDO ROBmO DE BAR ROS E OurROS 

VARA : 2a. VARA CIVEL E FI-JEHDA PUBLICA 
F&ITO : BUSCA E APREENSAO DE BEHS 
VALOR CAUSA: 1.752,17 
REQUERENTE : BANCO DIBENS SiA 
iEQUERIDO : CAHILO DE LELIS RAMOS ROQUE 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014130/2002- IALEATORIA ! 
VARA : 2a. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLIC~ 
FEITO : BUSCA E APRKERSAO DE BEKS 
VALOR CAUSA : 3.930 ,83 
REQUEREm : BANCO DIBERS S/A 
REQUERIDO : TANIA MAR IA DO SOCORRO MIRAHDA SOU!A 
AOVOGA.DO 

DISTRIBUICAO: 0001l739/1002 - (ALEATORIA) 
VARA : 2a. VARA CIVEL E FAZEHDA PUBLICA 

DISTRIBUICAO: 0001l15l / 200 2 - (ALKATORIA I 
VARA : la. VAiA CIViL E FAZENDA PUBLI CA 
FKITO : CARTA PRECATOR!A 
ORIGEM : COMARCA DE LARAHJAL 
VALOR CAUSA : O .00 
iEQUEiEHTE : KUNICIPIO DE LARAN JAL DO JARI 
RE QUERIDO : T&LKI\}.i NORTE LESTE 
ADVOGADO 

DISTi!BUICAO: 00011716!2002 - IDiiECIOKADA) 
VARA : la . VARA CIVEL E FA!KKDA PUBLICA 
FEITO : EMBARGOS A EXECUCAO OU DEVKDOR 
VALOR CAUSA : 1.2!8 ,00 
iKQUEiEHTE : Z SISTEMA EQUATORIAL DE COMUMICACOES 

LtDA 
REQUERIDO : JAKE Ci!STIKA SOUZA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO 

FEl TO : HAHDADO DE SEGURAHCA 
DisrRIBUJCAO: 000012 18 /1002 - (ALE ATORIA I 
VARA : k VARA CRIHI HAL E AU DITO RIA HJ LITAR 
FEITO : CARfA mmoRIA 
OCORREKCIA : COMARCA DE P GRAN DE AP 
ORIGEM : COI\}.RCA DE P GRAMO! 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
m : ADELSOH XAV lER DA SILVA 

IHFAMCIA E JUVENTUDE 

VALOR CAUSA : 200,00 
REQUERKHTE : BEKEDITO VIEIRA PEREIRA! OUTROS 
REQUERIDO : SECRETAR IO KUHICIPAL DE ADKIHISrRACA 

O DA PiEFBITUR 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00011150/2002 - (ALEATORIA) 
VARA : 2a. VARA CIViL E FA!EHDA PUBLICA 

DISTiiBUICAD: OOOHJOI/1002- IALKAtOR IA I 
VARA : 5a. VAIA CIVKL i FAZ EN DA PUBLICA 
FEITO : 1\}.NDADO DE SEGURANCA 
VALOR CAUSA : 200,00 
REQUERENTE : ANTONIO SILVA DOS SAHtOSK OUTROS 
REQUERIDO : SECRETAR IO MUNICIPAL DE ADK.DA PREFE 

I TURA - KCP AP 
ADVOGADO 

OISTRIBUICAO: OOOU732/1002 - IDIRECIOBADAJ 
VARA : VARA DE I NFAKCIA E JUVENTUDE 
FE !TO : ADOCAO 
REQUEREm : F. DE A.S. U OUTROS 
REQUERIDO : K.l. DE V. 
ÂDVOGAOO 

YEITO : PEOCKDIKENTO ORDIKARIO IOUTRAS ACOESJ 
VALOR CAUSA : 39 .000,00 
REQUERENTE : JOA NA SILVA CARV ALHO-KE 
REQUERIDO : GEIKRAL KOTORS 00 BRASILE OUTROS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00011113 / 1002 - IALEATORIA ) 

DISTRIBUICAO: OO OH707 /1001 - ( ALKATORIA I 
VARA : 5a . VARA CIVEL E FAZEm PUBLICA 
FEITO : CARTA PRECATORJA 
ORIGEM : CO NA RCA DE L JARI AP 
VALOR CAUSA : 0, 00 
REQ UEilENT& : HUHICIPJO DE LARANJAL DO JARI AP 

DISTRIBUICAO: 0001033 / 2001 - IDIR ECIONADA ) 
VAiA : VARA DE IMFANCIA i JUVENTUDE 

VAiA : la. VARA CIViL E HmDA PUBLICA 
FEITO : CARTA PRECATOi!A 

REQUERIDO : DAKIRL I!ARTINS NOBRE 
ADVOGADO 

FEITO : ALVARA JUDICIAL 
REQUERENTE : V.M. 
ADVOGADO 

ORIGEM : COMARCA DE P GRANDE 
VALOR CAU SA : O, 00 
REQUERENTE : DORALICK DIAS DA CUNHA 

DJSmBUICAO: OOOWSJ /2002 - IALEATORIA I 
VARA : 5a . VARA CIVEL E FAZKMDA PUBLICA 

. FEITO • : PEDIDO DE ALVARA 

D!SriiBUICAO: OOO!l738i2001- ID!iEC!OHADA) 
REQUERIDO : FAZENDA NACIONAL 
ADVOGADO 

VALOR CAUSA : O ,00 
REQUERENTE : ROSEKIRO VIANA DE ALHIIDA 
ADV OGADO VARA : VARA DE JHFAKCIA E JUVENTUDE 

DISTRIBUICAO: OOOHJIS/2001 - IALEATORIA I FEITO : ADOCAO 
VARA : la. VAiA C1VEL E FAZEHDA PUBLICA CRIMI MAL REQUERENTE : A. DO S.U.i OUTROS 
FKITO : OUTRAS ACOES(PROCEDIHEHTO SUmiOI REQUERIDO : .U. DA S. 
VALOR CAUSA : 1.000 ,00 DISTRIBUICAO: 00002126/2002 - IALEATOR!Ai ADVOGADO 
UQUEREMTE : HONJLDO AMARAL DE KELLO CASTRO VARA : ta. VARA CRIKUAL 
REQUERIDO : AHTOK 10 CORRiA RETO! OUTROS FEITO : CAnA PRECATORIA DISHIBUICAO: OOOHH2/1001 - IDIRECIONADAJ 
ADVOGADO OCORREHCIA : COMARCA DE LAiANJAL DO JARI IAP VARA : VARA Di IHAHC!A E JUVEHTUDE 

OR JGEK : CO I\}.iCA DE LARANJAL FRITO : ALVARA JUDICIAL 
DJSHIBUICAO: OOOHH8i2002 - (ALEATOi!AI AUTOR : JUSTICA PUBLICA REOURRE!TK : A. S. 
VAiA : la . VW. CIV&L E FAZEM DA PUBLI CA Ri ll : RI.IHAi OA SII.VA r.ORORIRO ADVOGADO 
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FAKILIA, ORF.I.OS E SUCESSOES 

DISTRIBUICAO: 000102l/2002 - IALEATORIA ! 
m ·A . : la. VARA DE FAHILIA, ORFAOS I SUCESSOES 
FEITO : ALVARA JUDICIAL • 
VALO i CAUSA : I 00 ,00 
RKQumm : J.A.H. 
!.OVO GADO 

DISTRIBUICAO: 0001i1l612002- IALEATORIA) 
vm : la. VARA o& FAHILIA. amos E sumso&s 
FEITO : ACAO DE DIVORCIO 
VALOi CAUSA : 100 ,00 
REQUEREHTE : J.G.A. 
REQUEi!DO : J.C. DA S. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00011743/2002 - (ALKATORIA) 
VARÁ : la. VARA DE nKILIA, OIIFAOS K SUCESSO!S 
FEITO : HOMOLOGACAO DE ACORDO 
VALOR CAUSA : 5.000,00 
REQUmm : H.H.L. DO U OUTROS 
ADVOGADO 

OISHIB UICAO: 00011717/2002- IALEATORIA) 
VAIA : la . VARA DE FAHILIA . O R F AOS R SUCKSSOES 
FEITO : CARJA PRECATORIA 
ORIGEM : COMARCA DE SANTA m 
VALOR CAUSA :· O. 00 
REQUERKKTK : R. DA C. R. 
REQUERIDO : E.N.R. 
ADV OGADO 

OISTiiBUICAO: OOOU7l 5/2002 - IALEATORIA) 
VARA : 1a. VARA DE FAKILIA, ORFAOS R SUCESSOR§ ' 
FKJTO : GUARDA E RESPONSABILIDADE-CAUTELAR 
VALOR CAUSA : 200 ,00 
REQUEREm : A. DE S.F. 
RKQUmOO :L. DOS P.F. 
ADVOGADO 

OISTRIBUICAO : 00011710/1002 - (ALEATORIAI 
VARA : la. VARA DE FAMILIA , om.os E SUCESSOES 
FEITO : REVISAO DE ALIMENTOS 
VALOR CAUSA : 100,00 
REQUEREm : G.B . DE P. 
REQUKR!DO : B.J.S. DE P. 
ADVOGADO 

OIS7BIBUICAO: 000104412002- IALEATORIAI 
VARA : 2a . VARA DE FAHILIA , O R F AOS R SUCRSSORS 
FRITO : HOHOLOGACAO DE ACORDO 

VALOR CAUSA : 5. 000 ,00 
i&QUKBKm : G. C. DK H. J. E OUTROS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOH715/2002- IALEATORIA) 
VARA : 1a. VARA OE FAHILIA . ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : IRVKSTIGACAO PATKiNIDA DK C/C ALIMEKTOS 
VALOR CAUSA : 3.320.00 
REQUEREm : L.X.R. F. 
REQUERIDO : J.B.L. 
ADVOGADO 

OISTRIBUICAO: OOOIIH6/2002 - (ALEATOR!A) 
VAiA : 2a . VARA DE FAMILIA. ORFAOS R SUCKSSOES 
FEITO : CARTA PRKCATORIA 
OR IGEH : COMARCA DE PIHUTA B 
VALOR CAUSA : O. 00 
REQUERENTE : C.R . DA S.J. 
REQUERIDO : C.R. OA S. 
ADVOGADO 

D!STR!BUICAO: 000 11721/2002 - IA LKATORIA) 
VARA : la. VARA DE FAKILIA, ORFAOS R SUCKSSOKS 
FEITO : HOHOLOGACAO DK ACORDO 
VALOR C~USA : 1.200, 00 
REQUEREm : U. DA S.K OUTROS 
ADVOGADO 

DISrR IBUICAO : OOOH721/2002 - (ALEATORIA) 
VARA : la . VARA DE FAMI LIA. ORFAOS K SUCKSSOKS 
Fi!TO : ALVARA JUDICIAL 
VALOR CAUSA : 100,00 
REQUERENTE : J .A.N. 
ADVOGADO 

DISTJ!IBU ICAO : 00011141 12002 - (ALEATOHA ! 
VAIA : la. VARA DE FAHILIA, ORYAOS E SUCKSSOES 
filTO : REVISAO DE ALIMENTOS 
VALOR CAUSA : 100 ,00 
REQUERENTE : A.T. DE A. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

REQUERIDO : J .A. DE A.K U OUTiOS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014137/2002- (D!RfC IOMADA ) 
VARA : la . VARA DE FAHILIA. ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : EXECUCAO DE ALI HEXTOS 
VALOR CAU SA : 9ll,60 
REQUERENTE : U Q. DOS S. E OUTROS 
REQUERIDO : J.I.Q. DOS S. 
ADVOGADO 

TRIBUIAL DO JORI E KXKCOCAO PEMAL 

DISfRIBUICAO: 00002225/2002 - IOIUCIORADA) 
VARA : VARA DO TRIBUMAL DO JURI 
Fmo : CARTA PRKCAT02IA 
OR IGEK : COKAacA OE LAiAMJAL 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
REU : !NAU RA DO CARMO DA COM CE ICAO 
ADVOGADO 

JUIZADO ESPECIAL 

OI STRIBU ICAO: 00011701 /2001- IALEAT COKPElSACAOI 
Vm : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVIL 
FEITO : RECLAMACAO CIVELI CONHECIMENTO I 
ORIGEH : JUIZADO ESPECIAL CIV 
REQUERENTE 
ADVOGADO 

OimiBUICAO: 000100l/2002 - IALEAT COHPEMSACAOI 
VAiA : JU!nDO ESPECIAL CEMTRAL CJVEL 
FEI10 : RECLAHACAO CIVELI COHHECIH ERTO I 
Oi!GEH : JUIZADO CIViL 
REQ UEREHTE : GLAUCK HAMADAN COHDKS BARBOSA 
REQUERIDO : JOSE IHACIO DE SOUZA NETO 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOH705/2002 - (ALEAT CO MPEHSACAO I 
VA RA : JUIZADO ESPECIAL CE NTRAL CIVEL 
FEITO RE CL AHACAO CIVE LI COKHECI MEJTO I 
ORIGEM : JUIZADO CIVEL 
REQUEREm : ALVIM FERREJRA !iA SILVA 
REQUER IDO : MARCOS 
AD VO GADO 

DISTRIBUICAr,: 0001006 / 2002 - IALKAT COMPENSACAOI 
VAiA. : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL C!VEL 
FEITO : RECLAHACAO CIVELIEXECUCAOI 
ORIGEM : JUIZADO CIVEL 
REQUERENTE : EDSON CARDOSO 
RKQUiRJDO : SALIHA FERHADKS SANTOS 
ADVOGADO 

DISTRI BU ICAO: 0001008/2002 - IALEAT COMPEKSACAO) 
VA RA : JUIZADO ESPECIAL CEHTiAL CIVEL 
FEITO : RECLAHACAO CIVKL(&XECUCAO) 
ORIGEM : JUIZADO CIVIL 
REQUERENTE 
ADVOGADO 

DISfRIBUICAO: 0001009/2002- IA LEAT COHPENSACAOI 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEMHAL CIViL 
FEITO : RECLAHACAO C!VELI EXECUCAO I 
Oi !GEH : JUIZADO CIVEL 
REQUERENTE 
ADVOGADO 

OI STRIBUICAO: 0001111212002- (ALEAT COHPEHSACAO I 
VARA : JUI ZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
FEITO : iECLAHACAO CIVELiCONHECJHEKTOI 
ORIGEM : JUIZADO CEITRAL CJVE 
REQUERKHH 
ADVOGADO 

OISTRIBUICAO : 000!11!112002- IALEAT COHPEKSACAOI 
VARA : JUIZADO mECIAL CRHTRAL CIVEL 
FEITG : RECLAKACAO CIVELICOKHECIHENTO I 
ORIGEH : JUIZADO CIVEL 
REQUER ENTE 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO : 0001171512002 - IALKAT COHPUSACAOI 
VARA : JU UAOO ESPECIAL CKHTRAL CIVEL 
F!IrO : RECLAKACAO CIVKLICOWBKCIKUTOI 
ORIGKH : JUIZADO CIVEL 
REQ umm 
ADVOGADO 

DISUIBUICAO: 00011716/2002 • IALKAT COHPEKSACAOJ 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CUTRAL CIVEL 
FEITO : RECLAKACAO CIViL I COKHECIHEITO I 
ORIGEM : JUIZADO CIViL 
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REQUERENTE : ALVIH FERRE!iA DA SILVA 
iEQ UEi!DO : MARCOS 
ADVOGADO 

DJmiBUICAO: 00014717/2001- IALEAT COHPEHSACAOI 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL C!VEL 
FEITO : RECLAHACAO CIVKLIEXECUCAOI 
ORIGE M : JUIZADO CIVEL 
REQUEREKTE 

·REQUERIDO : SALINA FERHADES DOS SAUOSE OUTROS 
ADVOGADO 

OISTHIBUICAO: 000Ii119/2002- IALEAT COHPENSACAO I 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIViL 
FEITO : RECLAHACAO CIVELIEXECUCAOI 
ORIGEH : JUIZADO CIV EL 
REQUERENTE : HEi I LAK AmS VIDAL 
HQUERIOO : KARIA DO AMPARO HUGO E. SANTO 
ADVOG A.DO 

DISTRI BUICAO : 0001111012002- IALEAr COHPKHSACAO) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVKL 
FEITO : HECLAMACAO CIVELICOKHKCIH&HTO) 
Oi!GK H : JUIZADO CIVEL 
REQUEREm : JOSK AKTOKIO CARDOSO DOS SAlTOS 
REQUERIDO : ANT.Oft!O VILSON TEIXKIRA DA SILVA 
I.DVOGADO 

DISTRIBUIC AO: OOO!í725 /1002- !ALEAT COHPENSACAOI 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVIL 
FEITO : R&CLAHACAO CIVEL (CONHECIHEKTOI 

OR IGEM 
REQUERENTE 
REQUERIDO 
ADVOGADO 

: JUIXADO ESPECIAL CIV 
: JOSE AKTOH lO CARDOSO DOS SAHOS 
: AHTOKIO WILSON TEIXKIRA O~ SILVA 

DISTRIBUICAO: 00 0!1721 /2002- IALEAT COKPENSACAOI 
'IARA : JUIZADO ESPECIAL CEnRAL cmL 
FEITO : RE CLAKACAO CIVELI COMUECIHERTO) 
ORIGEH : JUIZADO ESPECIAL Cift 

'REQUERENTE : PRAKCISCA DE OLIV EIRA KUQUES 
REQUERIDO : ·ANA HARIA GOES 
ADVOGADO 

DISTR IBU ICAO: 000102812002 - IALE.I.T COHPENSACAOI 
VARA 
FE l TO 
ORIGEM 
REQ UERENTE 
REQUERIDO 
ADVOGADO 

: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
: RECLAMACAO CIVEL I CO~HECIHmO) 
: JUIZ ADO CIVKL CEKTRA 
: HARIO CARDOSO RODRIGUES 
: ALTmATIVA HABITACIOIAL LTDA 

DISTRIBUICAO: OOOH77 8/ 2002- IDIRECIOMADAI 
VARA : JUIZADO ESPECIA L CEKTRAL CIVEL 
FEITO : RECLAKACAO CIVELIEXECUCAOJ 
ORIGEH : JUIZADO CIVKL 
HEQU EREKTE : FRANCISCO ANTONIO DE ARRUDA 
!&QUERIDO : NRLKA PEREIRA KAROUES CORR IA 
AO 'IOG ADO 

DISTRIBUICAO: OOO H77912001- ID IRECIONADAI 
VARA : JU !!A DO ESPE CIAL CEHTHL C!VEL 
FEITO : RECLAHACAO CIVLI!XECUCAO I 
ORIGE M : JUIZADO CIVEL 
REQUERENTE : ROSILEHE NOGUEIRA DA Sim. 
REQUERIDO : KAR!A CELINA DA SI LVA LOBATO 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOU780 12 002- IDIR ECIONADA I 
VW. : JUI!ADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
FEITO : RECLAHACAO CIVEL I EXE CUCA OI 
OR IGEH : JUIZADO CIVEL 
REQUERENTE : HARIA CRISTINA SOUTO OE HELO 
REQ UER IDO : JOSI HERY DA SILVA COSTA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 0001178 111 002- IOIRECIO NAOAI 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEH!RAL CIViL 
FEITO : RECLAHACAO CIVELI CONHECIMENTO I 
ORIGEM : JUI ZA DO CIVEL 
RRQUEREHTE : JAI NES KAGALHAES DE FREITAS 
REQUERIDO : KLIOME DO SOCOR RO SILVA SOARKS 
ADVOGADO 

DISTHIBUICAO: 00011782/2002 - fDIREClOBADAI 
VARA : JUUADO ESPECIAL CEITIIAL CIVEL 
FEITO : RECLAKACAO CIVEL ICOHHECIHEITOI 
OR IGEH : JOIIADO CIVEL 
REQUERENTE : MARIA VUA LIRA SABOIA lllDIO 
REQUERIDO : KAHISA l rAKILIA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 000li183 /Z002- IDIRECJONADAI 
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VARA 
FEITO 
02IGEH 
REQUERENTE 
REQUERI DÓ 
ADVOGADO 

: JUIZADO ESPECIAL CEMTRAL CIViL 
: RECLAHACAO CIVEL/CONHECIMEHTOI 
: JUIZADO CIVEL 
: ALDELI SOUZA DOS REIS 
: RAIHUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA 

DISTRIBUJCAO: OOOH18!J1001- IDIRECIONADAI 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVE L 
FEITO : RECLAHACAO CIVEL(EXKCUCAO I 
ORIGEM : JUIZADO CIVEL 
REQUEREm : LUZIANE DA SILVA GUEDES 
REQUERIDO : CLAUDKCI DOS SAHfOS VAZ 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOH781/1002 - IDIRECIONADA) 
VARA 
FEITO 
OR,!GEH 
REQUEREm 
REQUER IDO 
ADVOGADO 

: JUIZADO ESPECIAL WTRAL CIVEL 
: RECLAHACAO CimiEXECUCAOI 
: JUIZADO CIVEL 
: REIRALDO PATROCIK!O DE ALMEIDA 
: CiLIA MA RCIA PICAKCO CORREIA 

DIS!RIBUICAO: 0001!786/2002- (DIRECIO HA DAI 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEKTRAL CIVKL 
FEl TO : RECLAHACAO CJVEL I EXiCUCAO! 
ORIGEM : JUIZADO CIVKL 
REQUEREm : HAR IA DO SOCORRO TOHA! DE ALMEIDA 
REQUERIDO : RITA DE CASSIA LIHA 
ADVOGADO 

DISTiiBUICAO: 0001i781 /2002- IDIRECIOHADAI 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEKTRAL CIVEL 
FEITO : RKCLAHACAO CIVELIEXECUCAO I 
ORIGEM 
REQUEREm 
REQUERIDO 
ADVOGADO 

: JUIZADO CIVEL 
: NERILAN ALVES VIDAL 
: ANGELA CORREA DOS SAKTOS 

DISTRIBUICAO: 0001!788 / 2002 - (DIRECIONADAI 
VARA : JUI!ADO ESPECIAL CEKW.L CIViL 
FEITO : RECLAMACAO CIVEL I EXECUCAO ) 

Oi!GEH 
REQUERENTE 
REQUERIDO 
mo GADo 

: JUIZADO CIVEL 
: CL!HILDA SANDRA PERMAKDES Oi ARAUJO 
: MARIA DAS GRACAS SANTOS BRAZAO 

DISTi!BUICAO : OOOH189 / 2002 - IOIRECION AOA ) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVKL 
F mo : RECLAHACAO CIViL I EXECUCAO I 
ORIGEM : JUIZADO CIVEL 
REQUmHTE : HARIA I!OLETE MIRANDA RODRIGUES 
i!QUERIDO : HARCO AURELIO DE ALMEIDA DIAS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO : 0001090/2002- IDIR&CIOMADAI 
VAiA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVKL 
FEITO : RECLAKACAO CIVELIEXECUCAOI 
ORIGEM : JUI!ADO CIViL 
REQUEREHTK : LINDACI DOS SARrOS GOIIES 
REQUERIDO : MARIA RAIHUMOA BAR BOSA VIIHAS 
ADVOGADO 

DISTiiBUICAO: 0000221912002- (DIRECIO!ADAI 
VAiA : JUmoo ESPECIAL CENTRAL CilHIHAL 
F!ITO : COKCILIACAO CRIHINAL 
OR IGEH : JE Ci IH 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
REU : EDIHILSON DA SILVA MOR AES 
ADVOGADO 

D!STiiBUICAO: 00001220/2002- IDIRECIO NADA I 
VARA : JUI!AOO ESPECIAL CEN TRAL CRimAL 
FEITO : CONC ILIACAO CRIHI HAL 
ORIG!H : JECRI M 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
!EU : JORGE GOES DA ROCHA! OUTiOS 
ADVOGADO 

D!STi!BUICAO: 00002221/2002- IDIRKCIO RADA I 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CiiHIIAL 
FEITO : CONCILIACAO CRIHINAL 
Oi!GEH : JKCiiH 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
!EU : Fim RABELO AZEVEDO 
ADVOGADO 

DISUIBUICAO: 00002222/2001- ID iiECIONAOAI 
VARA : JUI!ADO ESPECIAL CEMTiAL Ci!KIHAL 
FilTO -: CONCILIACAO CRIMI NAL 
OiiGEK : JECiiK 
AUTO R : JUSTICA PUBLI CA 
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REU : FRAKCK RONALDO LOPES DA SILVA 
ADVO GAQO 

DISTRIBUICAO: 0001!162/2001- IDIRECIONADAI 
VAiA : JUIZADO CIV&L DESCENTRALIZADO - C!AP 

DISTRIBUI CAO: 00002111 !2002- IOIR!CIONADAI FEITO : RECLAHACAO CIVELIEXECUCAOI 

VAiA : JUIZADO ESPECIAL CEKTRAL CRIMINAL REQUEREMTE : VALDEHIR ASSIS RASCIHKKTO 

FRITO : COHCILIACAO CRIHIHAL REQUERIDO : WALDILEHE G C RAAD 

AUTOR : JUSTICA PUBLICA ADVOGADO 

REU : AHAXILDO LOBArO TAVARES! OUTROS 
ADVOGADO DISTRIBUICAO: 0001!763/2002- IDIRECIONADAI 

VAIA : JUIZADO CIV&L DESCENTRALIZADO - CEAP 
F!lfO RKCLAHACAO CIVEL I CONHKCI H!MTO I 
R&oumm : JACY HOHTKIRO Dmmo 

OISTR!BUICAO: 00002128/2002 - IDIRRC!ONAOA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEHrRAL Ci!NIMAL 
FEITO : CORCIL IACAO CRIHIHAL REQUERIDO : MARIO PENA DA SILVA 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOL476i/2002- IDIRECIORADAI 
VARA : JUIZADO CIVEL DESCENTRALIZADO - CEAP 

REU : ROGERIO HESQUITA SANTOS 
ADVOGADO 

DISTiiBUJ CAO: 00002229/2002 - IDIRECIONADAI 
FEITO : RECLAHACAO C! VEL I !X!CUCAO I 
REQUEREm : JOSE LUIZ DE ALMEIDA BARROSO 

VARA : JUIZADO ESPECIAL CEKUAL CRIMINAL REQUERIDO : MEURACI DUARTE 
fEITO : COHCILIACAO CRIHIHAL ADVOGADO 
AUT OR : JUSTICA PUBLICA 
REU · fABRICIO CORRIA DE ALHEIDA DISTRIBUICAO: 0001i165/2002- ID IHCIONADAI 
ADVOGADO VARA : JUIZADO CIViL DESCENTRALIZADO ~ CEAP 

FEITO : RECLAHACAO CIVELI i!ECUCAO I 
DISTRIBUICAO: 000022J0 / 2002 - IDIRECIORADAI RKOUER!HTE IOLI\HDA FERREIRA HOKTEIRO 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CERTRAL CRIMINAL REQUERIDO : VANILDA RODRIGUES DE SOUZA 
FEITO : PROPOSICAO DE PENA ApVOG ADO 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
RiU : ROHIVALDO ABRE U ROCHA RABELO DISTRIBUICAO : 0001416612001- IDIREC!OHADAI 
ADVOGADO. VAiA : JUIZADO CIVEL DESCENTRALI! ADO - CiAP 

FEITO : RECLAHACAO CIVELIE1.ECUCAOI 
DISTRIBUICAO: 0001l151 / 2002 - IDIRECIO HA DA) REQUER!JTE : HAR IA LUCIA DOS SANTOS HASCIKEHTO 
VARA : JUUADO CIVEL DKSCEHTRAL!ZADO - CEAP REQUERIDO : GEOVAH DE S FEITOSA 
FEITO : RECLAMA CAO CIVELICOHHECIHENTOI ADV OG ADO 
REQUEREm : EUNICE DO CARHO SANTOS TELES 
iEQUEi!DO : CEL lHO SACRAMENTO DOS SAKTOS DISTRIBUICAO: 0001i191 /2002- IDIRECIOHADAI 
ADVOGADO VAiA : JUI!ADO CIVEL DESCENTRALIZADO - UH!FH 

FEITO : RECLAKACAO C I ViL I EXECUCAO I 
DISTRIBUICAO: OOOHJ5212002- IDIE ECIONADA) ORIGEM : JUIZADO C!VEL-O HIFAP 
VARA : JUIZADO CIVEL DESCENTRALIZ ADO - CiAP REQUEREHTK : AKA HO!RA DA SILVA SANTOS 
F&ITO : RECLAHA CAO CIVELIEXECOCAOI REQUERIDO : OSVALDO BARBOSA DE ALMEIDA 
REQOEREm : YIRHINO GAKA DE OLIVEIRA ADV OG ADO 
REQUERIDO : JUCELINO DE JESUS 
A.DVOGADO DISTi!BUICAO: 000!4761/2002- IDI2ECIOHADA\ 

VARA : JU IZADO CIViL MICRO EMPRESA 
DJSTRIBUI CAO: OOO lilll /2002- ID IRECIORADA I FEITO : RECLAKACAO CIVEL (EXECUCAOI 
VARA : JUIZADO CIVKL DESCENTRALI!ADO - CEAP REQUEREm : PURO SANGUE RACOES LrDA - HK 
F&ITO : RECLAHACAO CIVKLiCOHHKCIMERTOI REQUERIDO : ROSA MARIA L. CARVALHO 
REQUERENTE : CLAUO !OHOR RAMOS BRAZ AO ADVOGADO 
REQUERIDO : RAIM UNDO JOHKS BEXEeRA 
ADVOGADO DJSHIBUJCAO: OOOW68/2002- IOIRECIOHAOAI 

VW. : JUIZADO C!VEL ~ICRO EHPRESA 
DISTRIBUICAO: 000!01612002 - IDIRECIONAOAI f'EITO : RECLAHACAO CIVE L1EXE CUCAOI 
VARA : JUI!ADO CIVEL OESCEHTRALI!ADO - CEAP REQUERENTE : OALHACIO & CAVALCANTE - HE 
F!lfO : RECLAKACAO CIVELICORHECIHENTOI RtQUERI DO : L O. DA PAIXAO - KE 
REQUERENTE : ALCILEHE MACIEL FE RREIRA ADVOGADO 
REQ UERIDO : G!SELK SOARES DE OLIVKm 
ADVOGADO !Jo!STRIBUICAO: 00011769/2001- IDIRECIOHADAI 

VARA : JUIZADO C!Yn MICRO EHPRESA 
DISTRIBUICAO: OOOW51/2002- IDIR ECJONADAI FEITO : R&CLAHACAO CJVKLIEY.ECUO.O I 
VARA : JUIZADO CIV!L DE SCEKUALI!ADO - CEAP REQUEREm : PURO SAKGUE RACOES LTDA - KE 
Fi!TO : RECLAHACAO CIVEL ICOHHECIHEHTO I REQUERIDO : JOEL DA PAJXAO C. DA SILVA 
REOUEiEMTE : JOCELITO FERREIRA DO KASCIH!RTO ADVOGADO 
REQUER11l0 : ANA CRISTJKA CORREA COSTA DISTiiBU!CAO: 00011710 / 200/ - 1 DIRECIO NADA I 
ADVOGADO VARA : JUIZADO C!VEL MICRO EHPR!SA 

OIST RIBUICAO: 00011758 /2002- IDIRECIOM ADA J 
FEl TO : R!CLAHACAO CIVEL I EXECUCAO I 
REQUERENTE : PURO SANGUE RACOES LfDA - ME 

VARA : JUIZADO CIVEL DESCENTRALIZADO - CKAP REQUERIDO : BEHEDITO ALVES 
FEITO : RECLAHACAO CIVELI EHCUCAO I ADVOGADO 
REQUEREHrE : AKTONIA DE SOUSA HASCIHENTO 
REQUERIDO : ERIKA DOS SANTOS CARDOSO OISTRIBUICAO: OOO!!lll / 2002- ID nECIORADA I 
ADVOGADO VARA : JUIZADO CIVEL ~ICRO !HmSA 

FEITO : iECLAHACAO CJVEL I EXECUCAO I 
DISTRIBUICAO: 00014159/2002 - ID!iECIOHADAI REQUERENTE : PUiO SANGUE RA COES LTDA · HE 
VARA : JUI ZADO CIVEL DKSCEHTRALIZADO - CEAP REQUERIDO : E. RODRIGUES 
F!ITO : RECLAKA CAO CIVKLICOHH!CIMEITOI ADVOGADO 
iEQUEREHTE : ADEHOR HORT!IRO DE SOUZA 
REQ UERIDO : VALDERI DIAS DA SI LVA DISTRIBUICAO: 000!012 /2002- IDIRECIOHADAI 
ADVOGADO VARA : JUIZADO CIVEL H! CiO EMPRESA 

rEITO : RECLAKACAO CIVELIEXECUCAOI 
DISTRIBUICAO: 0001!760/2002 - IDIHEC JOHADA I REQUEREMTE : H. B. P. EVAHGKL !STA - ME 
VARA : JUI!ADO CIVEL DKSCKmALIZADO - CEAP REQUERIDO : JOS!TA FREIRE DA COSTA 
FEITO RECLAHACAO CIVRLICOIHECIHEHTO I I.DVOGADO 
REQUEREm : CARLIHDA DO SOCORRO MACI EL DIAS 
RE QUERIDO : FLAVIO VIANA O! LIMA OISTRIBUICAO: 0001013/2002- IDIREC I OH~DA I 
ADVOGADO VARA : JUIZADO CIViL MICRO EMPRESA 

FmO : RECLAMACAO CIVELIEXECUCAO I 
DISTRIBUICAO: 0001!761/2002 · IDl iECIONADAI ~EOUEREKTi : H. 8. P. EVAN GE LISTA- HK 
VAiA : JUIZADO CIVKL DESCENTRALIZADO - CEAP REQUERIDO : NA!ARE GREICR DA ROCHA PAGUIDES 
FEITO : REC LAHACAO CIVELICONHXCIMEHTOI ADVOGADO 
iKQ UEREMTE : BENEDITO SILVA DE SOUSA 
REQUERIDO : PEDRO AVELAi VARA : JUIZADO CIVKL HICiO EHPRKSA 
ADV OGADO FE ITO : HCLAHACAO C!VELI EXECUCAO I 
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REQUEREm : H. A. C. CUHKA- HK 
.I!EQUERIDO : REGINA HOHTE ARAUJO 
ADVOGADO 

DISTR!BU!Chü: OOOH17512002- IDIREC!OMADAI 
VARA : JUIZADO CIVEL MICRO KHPHSA 
fEITO : RECLAHACAO CIVHI EXKCUCAOI 
RKQU!RERTE : M. A. C. CUNHA- HE 
.I!EQUERIDO : HERALDO OLIVEIRA RODRIGUES 
ADVOGWO 

DISTRIBU!CAO: OOO!i776/2002- IDIR.I!CIONADAI 
VARA : JUIZADO CIVKL MICRO KHPiESA 
FEITO i&CLAKACAO CIV.I!LICOKHKCIH.I!KTO) 
.I!EQUK.I!EHTE : A. H. DA CUKUA E SILVA 
REQUERIDO : FRANCISCO GOHES IGLKSIAS 
ADVOGADO 

DIST.I!!BUICAO: OOOH177/2002 - I DliECIONADA I 
VARA : JUIZADO C!VEL MICRO EMPRESA 
FEI!O : RECLAHACAO CIVELIEXECUCAOI 

REQUERENTE : R. E. S. H. JUNG- HE 
REQUERIDO : RLHA RODBIGUES BARBOSA 
ADVOGADO 

EDEH!VALDO O~\·~~ OLIVEIRA DIST.RIBUIDO~- \ 

COHAiCA DE HACAPA 
ArA DE DISTIIIBUICAO DO DIA li/10/2002 

CIVKL 

DIS1RIBUICAO: 0001179212002- !HEATORIA) 
VARA : la . VARA CIVRL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : CAUTELAR!S IIOHINADAS 
VALOR CAUSA : 1.000, 00 
REQUERENTE : CONSTRUTORA COWAN LTDAK OU1ROS 
REQUERIDO : HUHICIPIO DE HACAPA 
ADVOGADO 

DIST.I!!BUICAO: 0001093/2002- IALKArORIAi 
VARA : 3a. VARA CIVEL E F.I.ZERDA PUBLICA 
FErrO : DESPEJO POR FALTA DE PAGAHKRrO 
VALOR CAUSA : 2.000,00 
REQUERENTE : J H COSTA CONSTRUTORA E !MOBILIARIA 

LTDA 
REQUERIDO : AKA PATRICIA ZEFERIKOE OUTROS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014799/2002- IDIRECIONADJ.. ) 
VARA : 5a. VARA CIVKL E FAZENDA PUBLICA 
FE!fO : OUTHS ACOESIDiiECIOKADAI 
VALOR CAUSA : 2.955 , 00 
IIEQUERENTE : RADIO TV DO AMAZONAS LTDA 
REQUERIDO . : CEARENSE 1APES LTDA - TORK DISCOS 
ADVOGADO 

CR IH IKAL 

DISTaiBUICAO: 0000223112002- IALEATORIAI 
VARA : la. VARA CRIMINAL 
FEITO : FURTO 
OCO RREKCIA : la DP 
ORIGKH : la DP 
AUTOi : JUSTICA PUBLICA 
RiU : JERRY ADRIAKE DA CONCEICAO DOS SANTO 

SE OUTROS 

DISTRI BUI CAO: 0000224212002 - IALEATORIAI 
VARA : la. VARACRIHIHAL 
FEITO : ROUBO 
OCORRER C IA :. DECCP 
ORIGEM : DECCP 
AUT OR : DECCP 
REU : DOHIHGOS NASCIKKWTO DE ALHEIDAE OUTR 

os 

DISTRIBU!CAO: 00002237/2002- IALEATORIA I 
VARA : Ja. VARA CRIHIKAL E AUDITOi!A MILITAi 
FEITO : RECEPTACAO DOLOSA 
OCORRKKCIA : POLimR 
Oi!GEH : POLINTER 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
RIU : HIRAELSOI KACIEL TAVARES 
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DISTRIBUICAO: 00002238 {2002 - IALKATOi!A) 
VARA : 3a. VARA CRIHIHAL E AUDITORIA MILITAR 
FKITO : CRIMES COmA ADH. DA JUST!CA 
OCORREMCI A : DT.I! 
ORIGEM : DTK 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
REU : IREHILDES SOUZA BARBOSA& OUTBOS 

... ~ • .dlllOVH .. t\V. VU!JVHJ)ILUV l - \fr.Í.bf!.fURIAI 
VARA 
"!TO 

OCORREKCIA 
ORIGEM 
AUTOR 
REU 

: la. VARA Ci!HIWAL E AUDITORIA MILITAR 
: RECEPTACAO DOLOSA 
: 1aDP 
: 7aDP 
: JUSTICA PUBLICA 
: JOSE CUNHA DOS SANTOS' • 

DISTiiBUICAO: 00002241/2002 - (ALKATOIIIAI 
VARA : la . VARA CiiHINAL E AUDITORIA MILITAR 
FEITO • : ROUBO 
OCORREHCIA : DPC 
Oi IGEH : DPC 
AUTOR : DELEGAC IA GERAL - DEPA.I!TAKBRTO DE PO 

LIGIA DA CAPIT 
m : EDHALDO HEMDES DOS SAftTOSE OUTROS 

DISTRIBUJCAO: 0000223612002 - IDJRKCIOKADAI 
VARA : Ja. VARA CRIKUAL E AUDITORIA MILITAR 
FEITO : PEDIDO DE ARQUIVAHKMTO DE UQUERITO 
OCO.I!REHC!A : CG PHAP 
OR!GEH : CG PHAP 
AUTOR : JUST ICA PUBLICA 
REU : DAVID DA PERNA ASSURCAO 

IHFARCIA E JUV&NTUDl 

DISTRIBUICAO: 000022012002 - I.DIR ECIOMADAI 
VAiA : VAiA DE IKFANCIA E JUV!HTUDE 
FEITO : APRKEHSAO EH FLAGRAm 
OR!GEH : DElA! 
REQUERENTE : D.E.N.I. DE A. 
REQUERIDO : L.M. DE S.J . 
ADVOGADO 

FAHILIA, ORhOS fSUCESSOES 

DIST!l!BUICAO: 0001479512002 - IALEATORIAI 
VARA : la. VAiA DE FAKILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : REVISAO DE ALIMENTOS 
VALO !i CAUSA : UOO, 00 
REQUEREm : S.L. DA S.L. 
REQUERIDO : J.H.I. DE L. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 0 001~808 /2002- I.ALEATORIAI 
VARA : la. VARA DE FAH!W, ORFAOS i SUCESSOES 
FEITO : HVARA JUDICIAL 
VALOR CAUSA : 200 , 00 
REQUHEXTE : I .B. F. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014803/2002 - IDIRECIOIADAI 
VARA : la. VARA DE FAHILIA, ORFAOS E SUC&SSOKS 
FEITO : OUTRAS ACOES AUTO.I!U. JUIZ. PREVKRCAO 
VALOR CAUSA : 200,00 
REQUERENTE : H. DA G.G . 
REQUERIDO : H.A. DE O. DA G. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014797 12002- IALEATORIAI 
VARA : 2a. VARA DE FAHIL!A, ORFAOS i SUCESSOES 
FEITO : ACAO ANULATORIA 
VALOR CAUSA : 200,00 
REQUERENTE : J . F. DA C. 
REQUERIDO : J.R.F.U OUTROS 
ADVOGADO 

DISTRI BUICAO: 00014798/2002 - (ALEATORIAI 
VA RA : 2a . VAliA DE FAHILIA , ORFAOS R SUCKSSO&S 
FEI TO : HOKOLOGACAO DE ACORDO 
VALOR CAUSA : 600,00 
REQUEREm : B.H.H.P.E OUTROS 
AD VOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014809120 02 - IALEATOIIIA) 
VARA : 2a. VARA DE FAK)L!A, ORFAOS E SUCISSOES 
FEITO : ACAO DE DIVORCIO 
VAL OR CAUSA : 200,00 
REQU &R~RTE : P.R.H.S. 
!l EQUE RIDO : V .C. DA R.F .S. 
ADVOGADO 

DIST.I!IBUICAO: OOOH791/2002 - (AL!AfOR!A) 
VARA : la. VARA DE FAKILIA, ORFAOS i SUCKSSOES 
FEITO : IKVEST!GACAO PATmiDADK C/C ALIMENTOS 

Pág. 37 

VALOR CAUSA : UOO , OO 
REQumm : s.M.c . 
REQURR!DO : F.S. DOS S.B. 
ADVOGADO 

DISTRIBU!CAO: 0001096/2002 - IALKAfORIAI 
VARA : la. VARA DE FAHILIA, ORFAOS R SUCES 
FEITO : GUARDA E. RESPONSABILIDADE-CAUTRLAR 
VALOR .CAUS/c : 180,00 
REQUERENTE : C.H. DOS S.E OUTROS 
ADVOGADO 

• DISTIIIBUICAO: 00014801/2002 - (ALEATOm) 
VARA : 3a. VARA DE YAMILIA, O.I!FAOS E SUCES 
FEITO : ACAO DE DIVORCIO 
VALOR CAUSA : 200,00 
REQUERENTE : C.l!.H.H. 
REQUERIDO : A.L.H. 
ADVOGADO 

JU moo""m'tc IAL 

DISTRIBUICAO: 0001i800/2002 - iDIHECIONADAI 
VARA : JOUADO ESPECIAL CEHTRAL CIVEL 
Fi!TO : RECLAHACAO CIVELIEXECUCAOI 
ORIGEM : JUlbADO CIVKL 
REQUmm : KAISE RIBEIRO NOBRE ALVES 
REQUERIDO : ANDRE FERNANDES DOS SAMTOS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: OOOH802i2002- !DIRECIOMADAI 
VARA 
FEITO 
OR IGEH 
REQUERKHTE 
REQUERIDO 
ADVOGADO 

: JUIZADO ESPECIAL CEMTRAL CIVEL 
: RECLAHACAO CIVELimCUCAO) 
: JUIZADO C IVEL 
: AHTOHIA DE SOUSA !ASC!HENTO 
: ALBA CAMPOS MOREIRA 

DIS1RI BUICAO: OOOH804 / 2002- ID IRECIONADAI 
VARA : JUIZADO ESPECIAL'CEHTRAL CIVEL 
FEITO : RECLAHACAO CIVELIEXECUCAOI 
ORIGEH : JUIZADO CIViL 
REQUERENTE : EDSON CARDOSO 

• REQUERIDO : JOSI.I.RK LIHA 
ADVOGADO 

OISTRIBUICAO: 00014805/2002- IDIRECIORADAI 
VARA : JUIZA DO ESPECIAL CEHTRAL CIVEL 
FEITO : RECLAHACAO CIVEL i EXKCUCAO I 
ORIGEM : JUHADO CIVEL 
REQUERENTE : ROS!LEHE NOGUEIRA DA SILVA 
REQUERIDO : RITA DA S. TAVARES 
ADVOGADO 

D!STRIBU!CAO: OOO!i80 6/2002 - (DIRECIOKADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEH7RAL C!VEL 
FEI70 : RECLAHACAO CIVHICONHECIHEHTOI 
ORIGEM : JUIZADO CIVEL 
REQUEREm : HAI:IA DA PENHA RODRIGUES BATISTA HO 

E IRA 
REQUERIDO : TELEHAR NOR7K LESTE SIA 
ADVOGADO 

DISTRIBUJCAO: OOOH807/2002- !DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEKTRAL CIYKL 
FEITO : RECLAHACAO CIVELICONHECIHEMTOI 
ORIGEM : JUIZADO CIVn 
REQUERENTE : LUIZ CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA 
REQUER IDO : PAULO DE TARSO 
ADVOGI..DO 

DISTiiBUICAO: 0001181012002 - IDJRKCIOHADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEKTI'AL CIVEL 
FEITO RECLAHACAO CIVELICOHHEC!HERTOI 

ORI GEH 
REQUE.I!EMTK 
REQUERIDO 
ADVOGADO 

JUIZADO CIVEL 
: HELTON CHAR LES WUTO LEMOS 
: ISRAEL BRUNO DE CASTRO HIRA 

DISTRIBUICAO: 00014811/2002 - (DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRA L C!VEL 
FEITO : RECLAHACAO CIVEL(COHHECIHEnO ) 
ORIG~M : JU!aDO CIVEL 
RKQU&iEHTE : EDUELZA BilrO AHORIH 
a&QUR HIDO : !fARIA DE FATIHA FBRRHRA Bmo 
ADVOGADO 

D!STRIBUICAO: 00014812/2002 - IDIJ!KCIONADA) 
VARA : JUI~ADO ESPECIAL CEHTiAL CIV&L 
fK!TO : iECLAKACAO CIVELiCOMHKCIHUTOI 
ORIGEH : JUlaDO CIVEL 
RKQUEREHTK : KANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS coms 
REQUERIDO : LUIZ ALBERTO FERREIRA RODRIGUES 
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ADVOGADO 

DISTi!BUICAO: 0001!813/2002 - IDIII!CIO NADAI 
VARA : JU!!ADO ESPECIAL CEHT!tiJ. CIVEL 
FEITO : REC LAKACAO CIV!LICOHHECIKEMfOI 
ORIGEM : JUUADO CIVEL 
REQUEREU! KELLEN B!ATi!Z SILVA MODESTO 
RKQUKi! DO JOSE sm BASTOS JUNIOR 
ADVOGADO 

DISTii8UICAO: OOOliBII /2 00 2 - [DI IIECI ORADAI 
YARA JUIZADO ESPECIAL CiRTRAL CIVEL 
FEITO iKCLAKACAO CIViL( CONHiCIHiNTO 1 

ORIGEM JUIZADO CIViL 
REQUEREm FRANCISCO JOSE KOPiCKY 
REQUERIDO : AKB - ASSOCIACAO HUTUALISTA DOS sm 

DO BRASIL 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 0001181512002 - [DIRECIORADAJ 
VARA : JOHADO ESP!CI.U CEMTiAL CIVKL 
FEITO : RKCLAKACAO CIVELI CONHECIMENTO) 
OIIIGiK JUIZADO CIViL 
II KQUmm NATALIM FmmA LIHA 
IIEQUilliDO iOSUKIDE LI/IA 
ADVOGADO . 

DISTiiBUICAO : 000118!6/2001 - [DIRECIONADA) 
YABA : JUIZADO ESPECIAL CKHUAL CIViL 
FEITO IIEC LAHACAO CIVELICONHECIKENTOI 
ORIGEM : JU IZADO CJYEL 
REQUERENTE BENEDITO EUS!AQUIO DE HELO JUNIOR 
IIKQUKR!DO IIAIHUNDO KASA1J MATOS DE mo 
ADVOGADO 

DISTRIBUI CAO: 000118!1!2002- [DIIIECIOMADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTR AL CIViL 
FEITO : RECLAKACAO CIV EL ICO NHE CIHEHO ) 
ORIGEM : JUIZADO CIVEL 
RE QUERENTE RAIKUNDA BARBOSA PANTOJA 
REQUERIDO NUNES & W. LTDA 

·ADVOGADO 

DISTRI BUI CAO: OOOH8 !8/2002 - IDIRECIONADA) 
VARA JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVIL 
Fmo RECLAKACAO CIVELICONHECIKiXTOJ 
ORIGEM JUIZADO CIViL 
IIEQUEREKr! LIHDACI SANTO TAVARES 
REQUERIDO JOAO DK DEUS DOS SAKTOS 
ADVOGADO 

DISUIBUICA0: 00014819 /2002- IDIRECIOftADA) 
VAiA JUIZADO ESPECIAL CENTRAL C!VEL 
FEITO RECLAKACAO CIVELI COM HECIKEXTOJ 
ORIGEM JUIZADO CIVEL 
REQ UERER TE KAKIA LUIZA CARDOSO DA SILV~ 
iEQUiiiDO AKIIIALDO DA COSTA NASCIMENTO 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO : 00011820!2002 - IDIHCIO HADA ) 
VARA : JUimo ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
FEITO RECLAKACAO CIVELICOHHECIKEH!OI 
ORIGEM : JUIZADO CIViL 
REQUERENTE : JOAO FERREIRA 
REQUERIDO : HAiLUCIO BEKJAKIK DE SOUZA 
ADVOGADO 

DISUIBUICAO: 00 0!~811/ 20 02 - [DIRECIONADAI 
VABA 
F mo 
OIIIGKK 
KEQUEBKNTE 
RKQUKRIDO 
ADVOGADO 

JUIZADO ES PECI AL CEKTRAL CIViL 
REC LAKACAO CIVEL I CONHKC IHENTO I 

: JU IZADO CIVEL 
: KSKERALDA ARAUJO CARDOSO 

LIHDALVO CAVALCANTE 

DISTRIBUICAO: 0001!822/2002 - I DIIIECIOKADAJ 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEKTRAL CIVEL 
FEITO iECLAHACAO CIViL I CO NHE C!HEKTO ) 
ORIGEM JU IZA DO CIVKL 
i EQUEBKNTE FILOHENA BARBOSA mms 
RKOUEilDO KAilk HONOiATA PIK HKIRO 
ADVOGADO 

DISTRIBU ICAO : 000!1823i2002- [DiiKCIONADAI 
VAiA JUIZADO ESPECIAL CKXTRAL CIViL 
FEITO : iECLAKACAO CIVK L)CONHECIMKNTOI 

ORIGEH 
R&Qumm 
RKQUI:RIDO 
ADVOG.WO 

: JUIZADO CIViL 
: VASR!MGTON ALV ES HOUI iA 

TELKKAi NOm LISTE SI A 

DISUIBUICAO: 00011821/2002 - )DIUCIOKADAJ 

VAiA 
FEITO 
OR IGEH 
REQU ERENTE 
REQUKRIDO 
ADVOGADO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
RECLAHACAO CIVEL[CONHEC IMKNTOJ 

: JUIZADO CIViL 
: JOS E AIITHUi OLIV!IiA MACIEL 

LIBEIIATO COiLHO DA COSTA 

DISflliBUI CAO: 00011815/2002 - ID liiCIONADAI 
VARA : JUIZADO ESP!CIAL CE!fllAL CIVEL 
fKITO : RECLAKACAO CIVEL)COHHEC IKKHTOI 
Oi!GEK : JUIZADO Cim 
REQUEREm : ALCIANK PAnOJA COSTA BARBOSA 
ifQ UiRIDO . POms LKITR 
ADVOGADO 

• DISTRIBUICAO: 0001i8 26/ 2002 - fD iiK CI ON.WA I 
VW : JUI ZADO ESPECIAL CENTRAL CIVIL 
f&ITO iiCLAKACAO CIVK LICONHKCIHEHTO ) 
OR IGK K : JUIZ.WO C!VEL 
RiOUEREXTE : JOSE EZIHAR DK CARVALHO 
REQUERIDO RiGIKAL DO PADILHA AGUIAR 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO : 000!1821 /2 002 - IDIRKCIORADA I 
VARA : JUIZADO ESPECIAL cmm C!VEL 
FEITO : i&CLAKACAO CIVEL ICOXHECIMEHTO l 
ORIGKK : JUIZADO CIViL 
REQUE REm REINALDO PATIIOCI!IO DE AL HEIDA 
RE QUERIDO VALKii CABHOS S. LIHA 
ADVOGADO 

DI STRIBUICAO: 000!182812002 - iD!iECIONADA J 
YARA : JOI!ADO ESPECIAL Cm!IAL CIViL 
fEITO : RECLAHACAO ClVELICONHiCIKmO) 
OiiGKH : JUIZADO CIVEL 
RKQumm 
ADVOGADO 

EDENIVHD \\::~TO OLIVEIRA DISTRIBUI~~ 

COMARCA DE MACAPÃ 
JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CiVEL 

Expediente de INTIMAÇÃO para dência dos advogados 

Publicação n' : 268/0 2 

AUTOS N.' lh,0.§_5/02 (Execução) 
Exequente: MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA MARTINS 
Advogado : JOSÉ MARIA ALCANTARA FERNANDES 
Executados : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA, 
MICH EL SOUZA DOS SANTOS MENDES e JOSÉ CLÁUDIO 
DOS SANTOS 
Advogados: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS e KEILA 
SUELY SILVA 
AUDI ÊNCIA: "21/11102 à~ 11 horas". 

AUTOS N' 22.9561.Q_1 (Execução) 
Exequente: MARIA I LDA DE SOUSA 
Advogado: DAVI SCHWAB KHOLS 
Executado: ELETRÔNICA OLIVEIRA 

DESPACHO: "ManifestS!: a parte interessad_a_em ci nco d!ª~ 
McQ 06/11102-Marconi Marinho Pimenta-Juiz de Direi to" . 

AUTOS N." 27.732-A/_0~ (Embargos de Terceiros) 
Embargante: FRANCISCO CHAGAS HOLANDA NETO 
Advogado : MARCELO OLIVEIRA 
Embargado: ROBERTO GERMANO DE BRITO 
Advogada : ANA MÁRCIA PENAFORT 
AUDIÊ NCIA ; "27111/02.às 7h30min" 

AUTOS N.' 30.675102 (Conhecimento) 
Requerente: CLEIDE ROCHA DA COSTA 
Advogado : ELIAS SALVIANO FARIAS 
Requerido: FORO LEASING SIA, ANTONIO DALMIR 
GONZAGA 
~IÊNCI,~,;,.:· 10112102 ~s 14~ 

• AUTOS N." 29 .620/02 (Execução) 
Exequente: ERNESTO BARBOSA DA SILVA 
Advogado: MÁRCIO VALÉRIO PICANÇO RÉGIO 
Executada: SULAMÉRICA SEGUROS S/ A 
Advogados: VICENTE GOMES e SINYA GURGEL 
~IÊNCIA· "22111102 às 16 horas". 

AUTOS N." 28 . 154/0~ (Execução) 
Exequente: JARY MACIEL RODRIGUES 
Advogado: LAÉRCIO NUNES MENDES 
Executado: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO-VASP 
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Advogado : JANILCE ARAGÃO ROCHA 
AUD~NÇJA: "2911 110_2_ig;_16 horas". 

AUTOS N." ~(Conhecimento) 

Requerente : ALDEC I PEREIRA DA CUNHA 
Advogado: JUAREZ G. RIBEIRO e MAURÍCIO BRAGA 
Requerida : TELEMAR NORTE LESTE SIA 
AUDIÊNCIA: "14111102 ~s 09 horas. no ônibus do Julzad_Q 
Itinerante estacionado em frente a Escola Estadual 
Reina ldo Damasceno local izaga na (lv . .V. çje ~~lembro; 
CUBA DE ASFA LTO". 

AUTOS N.' 19.372/0~ (Execução) 
Exequente: ADEMAR DE ALMEIDA SOUZA E MARIA 
ELIZABETH BUENO 
Advogado: CARLOS AUG USTO TORK DE OLIVEIRA 
Executada: HARE CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA 
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ 
AUDIÊNCIA : "02112102 às 17h30min" . 

AUTOS N" 28.926102 (Execução) 
Exequente : CARMEM LÚCIA CUNHA MAU ÉS 
Advogado: LOURENÇO FERREIRA RODRIGUES FILHO 
Executado: JOSÉ FRANC ISCO PIMENTEL 
AUDIÊNCIA : "02112102 à$ 16h30min" . 

AUTOS N." ~(Execução) 
Exequente : LUCINEIA DE LIMA BARBOSA 
Advogado : JOSÉ MARIA DA SILVA FILHO 
Executada: TELEMAR NORTE LESTE SIA 
Advogado : BRENO TRÃSEL 
AUDIÊ NCIA : "02112102 às 16h30min"" 

AUTOS N." llii.1LQl (Execução) 
Exequente : ELO IA NA CARMO DE OLIVEIRA 
Advogado: ARNALDO SANTOS FILHO 
Executada: TELEMAR NORTE LESTE SIA 
Advogado: BRENO TRÃSEL 
AUDIÊNCIA : "0211.2102 àsJ.§hlQ~ 

AUTOS N." 24 .768/01 (Execução) 
Exequente: FRANCISCO CARLOS RAAD COSTA 
Advogado : MICHEL OLIVEIRA 
Executada : ITAMIR ALVES LORDEIRO 
AUDIÊNCIA: ~:29/ 1 /02~.L!.§..!w~ 

AUTOS N." ~ (Conhecimento) 
Requerente : ARIOSTO TAVARES DA SILVA 
Advogado : ALFREDO A LEIXO DE SOUZA FILHO 
Requerido : MAGALY BEZERRA BRITO XAVIER 
Advogado: VICENTE GOMES 
SEN.T,E:NCA : "Vistos et6.J.HQ. postQ, com !ylc.!Q..J!Q;; 
ê.!1jgos 38 do CTB e 159...!!Q_Ç,Ç, JULGO PROCEDENTE a 
@fji!.!!JJ!.ÇÃQ_pa ra cond.enar MAGAL Y BRI TQ DE;~.EEA 
XAVIER a paga r ao autor_a_ quantia de R$ 1.077.00 (um mjl e 
setenta e sete reais) com os acréscimos legaiu p~rtir do 
evento danoso (dia 11 .07.2002). Extingo o processo com 
ll!.!gamento do mérito na forma _dQ artigo 269,~9.Q 

de Processo C ivi l . . Sfi!m c_ustas e honorários ,_ç..Qm_Q_Q i to 
na lei 9.099/95. Publi ue-se . R i§.tre-se. Intimem-se. M_çp ~ 

01 /11/02-Normandes Antõnio ~uiz de Direito" . 

AU TOS N.' 27.735/02 (Embargos de Declaração) 
Embargante: GENIVALDO DE JESUS DE ARAÚJO MORAES 
Advogado: EVANDRO SALVADOR JUNIOR 
Embargado: BANCO REAL SIA 
Advogado: NELSON AMARAL 
DECISÃO: "Vistos etc. Ante ao exposto , _ J.LJLGO 
~DENTE 9_s Embargos Declaratórios para o~ fins de 
CONDENAR a Empre~_f3Qgue rida a pagar a Autor 
inde ·l a ão de R$ 2.000,00 a títul o de danos morais No 
mai~e rs iste a sentenca tal como estâ l an~ª.J.ntim.~..m: 
se. Mçll,_ 2511 0102-Fábio Santana dos Santos uiz de 

Macapà-AP, 8 de novembro de 2002. 

MARIA 

COMARCA DE MACAPA 
JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CiVEL 

Exped1ente de INTIMAÇÃO para Ciência dos advogados. 

Publ icação n• 270 102 

AUTOS N." 23 .409101 (Execução) 
Exequente : JOSÉ NUNES QUEIROZ 
Advogado : SEBAS TIÃO DE NAZARÉ DA SILVA 
Executado: TELEMAR NORTE LESTES/A 
Advogado: BRENO TRASEL 
AUDIÊNCIA : Dia Q~/12102 às 16h30min., neste Juizo. 

AlfTOS N." 26 .908102(Execução) 
Ex equente : MARIA BETANIA TRAJANO MAIA 
Advogada : VERA DE JESUS PINHEIRO 
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Executada: CLÁUDIA MARIA DE CARVALHO FERREIRA 

AUDIÊNCI,<\: Dia 02/12/02 . às 16h30min., neste. ,!!Jj~ 

AUTOS N.' 28.497/02 {Conhecimento) 

Requerente: EVA RIS TO CRUZ LACERDA 

Advogado: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES 

Requerido: EZEQUIEL FELIX DE CARVALHO 

Advogado : GENIVALDO SENIGALIA MARVULU 

AUDIÊNCIA: Dia .09/12/02, às 14h30min., neste Juizo. 

AUTOS N.' 30.911/02 {Conhecimento) 

Requerente: MARLEI CAMPOS MOREIRA 

Advogado: EVERALDO RIBEIRO CARNEIRO 

Requerido: MUNNER SALEH ABDEB QADER NIJM 

AUDIÊNCIA: Dia 24/11/02 as 10 horas, neste_,l_y izo. 

AUTOS N.' 30.921102 {Conhecimento) 

Requerente : SILVANO UNO RAMOS FILHO 

Advogado : CÍCERO BORGES BORDA LO JÚNIOR 

Requerido: FRANKLIN CARVALHO MACEDO 

AUDIÊNC_!i\. : Dia 26/11/0,?,_às 09 horas , neste Juizo . 

AUTOS N.' 24 .061 /01 (Execução) 

Exequente : CALES GARCIA MEDEIROS 

Advogado: CALES GARCIA MEDEIROS 

Executada : MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO ALVES 

DESPACHO: ::.!!J!LrrtÇ: Se a parte c r~_fiora para manifestar
se em 05 Jias, pena de extinção do feito nos term~~ 
art. 267, 111 do CPC. Ma capa 04 de novembro de 20ol-::: 
Sueli Pereira Pini Juiza de Ql~to - -- -----
01g Juha 

Varas e Secretarias do Interior 

J UÍZO DA I" VARA CÍVEL 
Rua Cliudio Lúcio Monteiro, s/ n Vi la Amazonu

Sanlana-AP 

Ju íLa do Dircilo: MÁRCIA ALVES ~IARTINS LÔBO. 

EXPEDIENTE DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2002. 
para cii.-ncia das p:utcs. seus nd vogndos c devidas notilicações. 

fR.OC •. ~4: · llilll:M.Z.A.ÇÃQ • d.ulor: MANOEL 
B~NEDITO REIS BORGES (Adv.: CÍCERO BORDALO 
JUNIOR, LAERCIO NUNES MENDES, ROGER DO 
NASCIMF:NTO oiDELFONSO PANTOJA DA SILVA JÍJNIOR) 
Riu : FRANCISCO CAN INDÉ BULHOSA . IJ.NIM.Lll!Ail.E.: 
lmimação dos admgados da parte autora para Que tomem 
conhecimento da .'illspensào do féito. rf!(/Uen"do às fl.ç. 168. 
cientificaf!do-os que o decurso do prazo serâ em 14104101, con{ormr o 
r. d c- vJacho exarado àsjlr.lr59. 

~0:112.-1: · INDENIZAÇÃO • d.ulor : II .M.G. DA 
FONSECA i•tE BJu : REBELO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
NAVEGAÇÃO LTDA (ADV.: MARCELO CARDOSO NASSAR). 
f.!NALDJD..All.L Intimação da parte ré para que, wnu' 

conhecime11t0 do.t r. di!Spacho exarados às fls. 539 e 563. se~:uir• 
transcritos re.wec:tivamente: "l\'omein a Sr" Marilene Curdoso do 
Nasciml!nto, pura a1uar no feito como perita. /mime-se para 
apresentação de proposta de honorárú1J. Stn., 26.04.01. Mórâa 
A!l•f!s Martins Lóbo. Juiz.a de Direito", ~ ''Em ra:lio do cnnti.:o no 
petiçdo de fls. 5611562 e também pelo exposto uo art. 421, do CPC, 
intime-!ie a ré do despacho de fls. 5}9. Sttt., 10./0.02 .. Márâll A lves 
Martit1s Lôbo. Juizn de Dirt>ito "). 

CRQC._N~,HJL2J : • Cilll.RA!S.CA • ,~tlii FLORIANO 
MORAES REGO (Adv. CÍCERO BORDALO JliNIOR) Réu 
IGREJA UN IVERSAL DO REINO DE DEUS (Adv. ARACI 
LOliRDES DE MORAIS FAVACIIO INSABATO). 
El.&Ll.DADE; lntimaçâo do.\· advogado.\· das parte.\' para que 
tomem ciê11cia da r. j·enrem;a proferida nos autos ils{ls. /JJ/136. da 
qual seguir transcrito o seu di.fposilivo {inal: "~· Diante du sua 
ausência de pro~'tlS que contrair~m os documentos pela Ri, como os 
recibos de paxamento (fls. 21 EJ 7); cOpia do procuraçdo que dá ao 
Dr• Ricardo Santos poderes para receber, tnmsigir e dar quitação 
(fls. 36): cópia do ch'eque, ,·om assinatura no versn do próprio autor 
(Jis. 99}, outro caminho ndo rrsra ao julgador senão reconhear a 
improudéncia do pedido iniciaL Isto Posto, e t~ndo em vista o que 
mais dos autos consta, julgo, com base o art. 269, /, do CPC, 
Improcedente o pedido, em ra:.ào de reconheter ~·á/ido o paxamento 
elos aluguéis em atraso, feita pela Igreja Univerxal do Reino de 
Deus, bem como a quitaçtio do d;bito por parte do autor . ... Quo11to 
aos htmorários de sucunrbincia, condeno o riu ao pagame111o, que 
arbitro, com IHzse no art. 20, par. 4~ do CPC. em RS 500,00 
(quinlren tqs reais) ... Márcia :.f.lt~es Martins Lôbo. Jui:a de Direito. ". 

rROC....~<l6ll2l! : • DJ.SSQL.lJ,CÃO_ ULSQCl.EJ).AJ!E_Ill:; 
EATil...C.í:.._fARTII liA DE BENS • Au1o.c.a : M.A.S.N . (Adv. 
LÉLIO JOSÉ IIÁAS) Riu : S .LN. flli'ALJ.UADE; lntimardo do 
adl•ogado da parte autora, para que nfl prazo de 05 (cinco) dias 
manifeste-se nos autos requerendo o que entendu de direito, 
conforme o r. desoacho de fls. /91. 

rnru::...N:.6.11B1IH: I!.E{;l.ARAI.ÓlW. 
A.ull>.r : L.C. SIQliEIRA- ME. (Ady,: MARIVALDO ROBERTO 
BARROS< MARCOS MARQUES DE OLIVEIRA). 
Rnl: FRIMAC IND. E COM. DE CARNES LTDA. (Adv.: • 
SULAM IR P. MONASSA DE ALMEIDA c KENNYA ABRAAO 
MONASSA DE ALMEIDA). 
fllSALlOAD..E: Intimação dos admgados daJ· portt•s autora para 
que. tomem conhecimentO e man[festem-sf! no pra:o de 05(ctnco) dias 
acerca da r. decisão de fls. 143. com scu/inal tl seguir transcrita · " ... 
Desta forma, chamo o feito a ord~m parti determinar que o proces:w 
principal sixa nur,almente ~curso, vara oue tm sentenQ!_ final 

(DIÁRIO OFICIAL) 

seja apreâado a presente incidental, juntando-se as peças aqui 
v:istentes nos autos da açdo ordinária. Enr seqüência, verifico que a 
parte autora já foi intimada para se MDnifestar sobre a contestação l' 
pumanueu inerte. Designada audiência Je conciliação, a rentath'D 
de composição amigável restou itJfrutifera. Dl!sta forma, intime-se 
as panes para especificação de pro~·as. Santana, 04 de outubro de 
2002. Márcia Alves Martins Lõbo. Juiza de Direito". 

rrulc:..K:..b.2.30101: · ll'IDENIZACÃQ • d.ull!I: ROSIVALDO DA 
SILVA 9UARTE. Riu: JOSYMARA MÓNICA AGUIAR DE 
SO UZA (Adv.: FELIPE ANDRÉ SOUZA DE CASTRO). 
EJ..riA.Ll..JlA.D.E; l11timação do ad-..-ogado do réu para que romr 
conhecimento da r. sentença prq(enda f iOS atttos ch fls. 50154. com 
seu dispositivo a seguir transcnto: •· ... Pelo exposto e tudo o que dos 
autos consta, julgo parcialmente procedente as indeni:ações 
pleiteadas pelo autor, para com base no art. 269, I do CPC ele nrL 
159, 1518 e 1539 do COdixo Cil•il., cond~no a Ré ao pàgamento d~ 
RS=/5.100,00 (quinze mil e cem reais) a título de indeniz..ação por 
danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do fato, e, ao 
pagamento de OI (um) salário minimo a tltulo de pensão vitalicia, 
devida desde a época do acident~ Ainda condeno a Ré a constituir 
capital nos moldes do art. 602, capaz de assegurar o pagamento das 
verbas "'encidas e vincendas. Como corolário da presente decisão 
condeno a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, em 
como aos honorários ad..,ocaticios que arbitro em 15% (quinze por 
cento}, sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, 
arquh•e-se. PUBLIQUE-SE. REGISTRE,~E INTIME-SE. Sa ntana, 
J I de outubro de 2002, Márdtl Ah•es Martins Lôbo Juí:.a dt• 
Direito". 

PRQC N• 7 ~JJilll : C.QJJRANÇA 
d.ulor . B.B. FI NANCEIRA S/A • CRÉDITO FINANCEI RO E 
INVESTIMENTOS 
AdY.: SANDRA OLIVEIRA 
Réu: HODÁ VIAS DOS SANTOS ALMEIDA 
~IDADE: lntimaçiio da advogada da parte autaro para Q!l(' no 
pro:o fi5 (cinco) dias especi{ique aç prams que pretende produ:.ir. 
conforme o r. despacho exarado às fl} 77. 

fROC. N"JA32Llll : C.QJlRANÇA 
A.ulor B.B FINANCE IRA S/A · CRÉUITO Flt\ANCEIRO E 
INVESTIIvl ENTOS 
AJI.y,: SANDRA OLIVEIRA 
Rfu: IIODÁ VIAS DOS SANTOS ALMEIDA 
FINALIDADE: Intimação da advogada da parte ou/ora para que r1o 
pm:.o (}5 (clllco) dias especi[lq11e as pram.'i que prerende produ:ir. 
confo rme o r. despacha examdo in· fls. JJU. 

fRD.!Jd-'ill21.01 : 
ó.ull>.r: Ivt: C.S. FLEXA LTDA 
Mv.: PAULO CASCAES 
Ré C LÁUDIA SANTOS MACIEL 
ElNALIDAD..E.: lntimaçâo do ad110gado do parte autora para que. no 
pm:o tle 05 (cinco) dias. mtmi{C'~te-se nus autos tt:nJu em vista a~· 

certidões do Sr" Qficial de Jus~iça jumada,· às .fls . 35-v. e 36·\'., m 
tf llalS informam que a erecutatla reside (lfualmentl' 110 comarca de 
Macnpá. exercendo suas otil•idadcs no Dislrito d(• Bailiquc. seguntffJ 
informacõcs de seu ex csnoso. crmformr o r . dt•marho d1• flç ~ 7 

f.ROC. ~S,W02. CQBRMiÇA 
d.ullii: M. C.S. FLEXA LTDA 
AdY.: PAULO CASCAES 
Rf: EMBARÉ INDÍJSTR IA ALIMENTÍCIAS SIA 
EltiAL!DADE: lllfimaçào do advogfJdo da porte OI/tora para q11e. nu 
pra::o de 05 (cinco) dias. manift•j/('·je no.\· autos acerca da 
cur~tcstaçào aprl'Sl'ntada pela requerida. às 121-10. mnfOrm r o e. 
de!;pacho deflx 4/ . 

PROC. N• 8.531102. EXECliÇÀO DE ALIMENTOS 
Aulor: A.A.P.J. c ou tros rq>. por JANDIRA GOMES DA COSTA 
(Adv.: RIVALDO VALENTE FREIRE, JOSÉ L UIZ AMARAL 
PINGARILIIO, JOACINARA SOUZA COSTA o EVANDRO 
AMARAL PINGARILHO) 
Réu : ALBERTO ARAÚJO PAÇ IIECO 
FINALIDADE: Intimação dos advogados da parte autora pam que. 
no pra:.o de 05 (cinco) d1m·. manikstem·'if! nos auto~· acerca da 
contestação apresrntada pelo requerida. ris 30138. conforme o L' 

de.fJWCho de {1s . 3~ 

CROC..... _. N" _ 8A.l'li02 EXJ::.CUÇÃQ_____QE__IÍI.llLO 
EXffiAJUDl.ClL\L ·autor: MOSELI VE ÍC ULOS LTDA (Adv,, 
JO,\O AMÉRICO DINI Z) Réu : AR! DA SILVA FERREIRA . 
fL'i.A.LlD.ADE..; lllfimaçào do ad\·ogado da partt• autara para que no 
pta:o de 05 (cinco) dias mnnikjfe-.te nox autos. acerca da certidão dn 
Sr" Oficial de Justiça encartada à.\· fls . 13- v na qual ele informo trr 
~.{eluado a citação do executado. pori!m o mesmo mio efetuou n 
pagamento do débiw no pra:.o lega l. oo rrlornar na res1dência do 
executado. o Qficial deixou de proceder o penhora pelo fato de mla 
encvntrar hens pas.síveú U meJmu. tudo em conformidade com o r. 
dexpacho "de.fls f.l. 

l'.lillC..l't'.3.BS10.2 . EXECUÇÃO 
Aul.or : M.C.N DE LIMA ARAÚJO. (&Jy,: Rlll REGI S. 
SULAMIR MONASSA DE ALMEIDA o KENNYA ABRAAO 
MONASSA DE ALMEIDA) 
Riu · P.S. RODR IGUES 
f.l..&\LIDADE.; Intimação dos ad\'Ogados do parte autora para qrte 
no pra:.o de 48 (quarenla e oitu) horas. man({c-stem-se rlO!i mitos soh 
pe11o de extinçâo. 

PROC. N' 8.370/02: ·REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Aulora: DA BEL· DISTRIBliiDORA AMAPAENSE DE BEBIDAS. 
(Adv.: JOSE HENRIQUE NETTO) 
Réu: JOSIMAR PALHETA Gli iM ARÀES e OUTROS 
FINALIDADE: Intimação do admgado da parte autora para que. no 
pra::\,de Qj (c inco) dias. mnn~feste -se nos autos. uma vez que 
decorreu o pra:.o de suspensão do feito pelo pra:o de 30 (trinta). 
concedido às_{ls. 39. 

PROC. N" 8.131102: EXECUÇ,\O DE ALIMENTOS 
Autor: R.S .D.M REP. P/ MARIA ANTÔNIA DE FREITAS DIAS. 
Réu : ANTÔNIO DE SOUZA MACIEL. Adv.: IDELFONSO 
PANTOJA DA SILVA JUNIOR c PAULO RPBERTO 
MARTINS) 
FINALIDADE: lntimaçào dos advogados da parte requerida para 
que tome conheci meti/O da r. Sentença encorlada ds fls. 37. com seu 
dispo.ritivo .final o seguir Jranscrilo " .. É BREVE O RELATÓRIO. 
DI:..'CIDO. O débito foi quitado. tendo o processa atingido o .fim 
colinado. h·to Pasto. e tendo em vista o que mai.f dos autos consta. 
JULGO L\TINTA A EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO.< afaço com 
(itlcro no art. 794, I dn CPC. AoOs o trânsito em iuii?ado. ao arauivo. 

Pág. 39 

Sem custas. conforme deferido às (Is. 07. f'. R./. C. Santana, 21 de 

owltbro de !.00?. Márcia Alw!s Martins úibo. Jui!a de Direito. 

rRO.C.Ji:.Jl.l68.ll)1: • RE.tlSÁD....ll.E..ALI~lEtilQS • Au1<u:: 
L.C .G M. rcp por ROSILENA FERREIRA GONÇALVES. (Adv.: 
JAIR G. SAMPAIO, MAURO MACEDO DA SILVA OFIRNEY 
SADALA, TONIIY JACKSNATANAEL MARTINS, MAURÍCIO 
PEREIItA < KLEBER ASSIS). Réu: JOÃO BATISTA MOREIRA 
FILIIO. fJlS.AUD.ADE: /ntimaçã11 do.v advogados da parle autora, 
parti que fiO prazo dt• 48 (quarenta e oito) horaS manifestem-se nos 
aut~s pro~·idenciandu u regular andamento do feito, sob pena de 
4!.1.1tnçt1u, conforme o r. despacho de fls. 18. 

f.RQ.C._.IS:_B.Jl.l.!LlU: • DlSS.OLJ.LÇÃO_DE_S.O.ClLIM..UE. D.E 
EAI.0 GC ALIMENI.OS • Au.lOr: JOSÉ LUIS COR REA. (Ãdv.: 
JOZIMAR LOPES DOS SANTOS JUNIOR). Rf: SAN DRA 
PAC II ECO DIAS. fll'jAL1DAUE: Intimação do adi'Dgado da fHtrl< 
autora, para que no pra~o á e 05 (cinco) dias manif~ste-se nos autos 
tendo em vista a contutação apresentada p ela requerida às fls. 
10122, dos autos. 

flillC.1í:1.11.61Jll : C!IJJ.RMI.ÇA 
Au!.or : M. C.S. FLEXA LTDA 
ái!Y.: PAliLOCASCAES 
Rfu : NORA TI NHO CONCEIÇ ÃO BARBOSA 
f1NALIDA12E; Intimação do advogado da parte autora para que. 
tome da r Sentença pm{erida nos autos ás .fls . ]7/28. da qual segm.' o 
seu di,·posi tim final transrrito: " .. . /.çto Posto. e rendo em vista o que 
mm\ dm OlltOs consta. com base 110 art .. M9. I. do CPC. julgo 
Improcedente o Pedido formulado pelo autor 110 inicial. Custas pelo 
autor. antm como O. f honorários de .m cumbéncia que arbitro em 10% 
sobre o valor da ação. em fln ·or da DEF"ENAP Após o rrâmito em 
Jlflgado. ao arqlfivo. P.IU C Stmrana. 21 de outubro de ]002. Márcia 
Ah·cç Aforrmr LObo. Jui::a de Direito" 

f.ll.QC i'C.J.M71lll: E.M.IIó.RG1!S...I.E.RC.UROS 
A.u.to r : DIA NA CERES NEGRÀO NUNES. (Ady,: JAIR G. 
SAMPAIO< KLEBER ASSIS). 
Rim. A.S L rcp po r ORBELIA DA COSTA DA SILVA 
El..MALLDAI!E.: lntimacàu do ad\•ogudu da parte autora pura que. 
tom(.• da r Sentença proferida nos a1ttos Úo; _fls 24115. da qual segue o 
J1.'11 •JisposiriwJ final trunscntrr '' ... Isto Po.\to. JUI.GO F.XTINTO O 
PROCF.SO \em apreciarão do seu mêri10 com fulc-ro 110 art. 167. 
uu:iso 1'111. do CPC. St•m custas e sem horwràrios ad\'Ocmicws. cio; 
que a parte au tora ê benr!/lciária da jusliça gratuita. P.R.I . A{JÔS o 
trânsito em j ulgado. {cilas as ano/a('Õ('S de estilo. ao arquivo. 
.s·atuamJ, OS de O!tlubro de 1001. Márcia Al\'t'S Martins Lóhn. Jui:a de 
J)sreito". 

f.ll.QC N':.1.59.!lilll: • UO:CÃQ · d.ulor : BANCO DO BRASIL 
SIA (Ad\'.: CA RLOS EDUARDO DE MELO SILVA). Réu: IONE 
LOPES DA COSTA. [lliALIDAnL; Intimação do advogado da 
pune autora por(J qu(' no pra::o de 05 (cinco) dias. manifeste-se nos 
autos sobre tJ certidão do Sr" Oficial de Ju.uica. na qual ele informa 
Qllt' denou de proceder a penhora. posto que não os locali:ou. 
e:-. tando a casa do requerido _fechada.... conforme o r. despachn 
exarado iH· {ls.-10. 

lliO.C..l'!" 7.5l61liJ: CfrBRA!'j_Q 
AuiOr: M C. S. FLEXA L TDA 
Ad.y,: PAULO CASCAES 
Rfu · M.T. DA SILVA ALMEIDA-M E 
Ell'SALl.DADE; lntim(.u,·ão do advogado da parte autura para que. no 
pra:.o de 05(cincoJ dia.\· mrmi(este-st• nos rwro.\·, tl!ndo em vista o 

L'i'rlidtio do Sr'' Oficljl de Justú;a encarttula á fls. 115-v. 

fROL'~JEWU : CQDBANÇA 
Aull>.r : M. C. S. FLEXA LTDA 
Ad y,: PAliLO CASCAES 
Ré: M .~RC IOJOSE PASSOS DA SILVA 
El!:I.ALlD:\.O..E..: Intimação do ad\'Ogado da parte aurora para que. 110 

pra:o de 05 (cmco) dias. mumfeste-se nos autos tendo em l'JSio u 
decurso do pra:.o de 0.5 (cinco) dias conadido ao requerido pam se 
nwn~festar nos G/ltOs. .rem qualquer man[festaçiio apesar de 
d<•vidamentc intimado. COI!fornw o e. despacho de fls. 29. 

fHO.c..tl::.l.llilll l · ffillRMl0\ 
du1DI ~ I. C.S FLEXA LTDA 
Ali.L: I'A ULO CASC'AES 
Réu MA NO EL T EREZINHO DA SILVA ALMEIDA 
El.NALIQADE.: f111inwçiio do advogado da parte autora pt~ra que. 
IOnu• conhccimemo do deferimen to da pC'dido de pra:.o dl' 20 (vmu•) 
di(l_\. requerido pelo réu. pra:o í'.\·te nrcessOrio para que o mesmo 
imo e o pagamento da prvpmto feito pelo ou ror às /l.r. ) .5. 

COMAR CA DE SANTANA 
JUIZA f iO f:SP ECIA/. C/VU. f: CRIMINAl-

L------ElllTALDE IN.TIMAÇAO 

PROC ESSO: 12.06612002- ltL"Clam. C:h·cl (!'rue. de Ex<'CUçllo) 

EXEQÜENTE: SEJ!A~'TIÁO LOBATO NUNES 
(Adv.: CIIARLLF-~ SALES BOROALO, OAII/AJ'-438 c 

llARLISON WANDER CORREA, OAB-055-EI 

EXECUTAIIO: FRANCISCO lllANCIU Fli.IIO 

~~ 
INTIMAÇÃO do.' Advogado; do Exeqüente: D1s. CIIARLLES 
SALES llORDALO, OAB/AI'-438 c DAIIUSON WANUER 
CORREA, OAB-055-E), para t.'OITif>.lrecercm à audiência de 
com .. 1liação. t.lcs ig.nada p:-tra o dia 04/12/2002, às 11:30 horas. 
~[fOJ(J(~ 
Rua Cláut.liu Lúcio Monteiro, 2100, Vila Amv.onas, em Santan:t -AI\ 
CEI': 68925-liOO. Fone: (096) Jll-3300, Ramal )715/l'ax . (0%) 281 
-1727. 

~~- , · ' ' t>do2002. c::- ~ ' : __ _ 
- .. - .. "Níl n íailijui ~- o 

J1111tk rtm: th>!\uh:<.!i!UI!I 

MSV 



Maca pá, 13.11.2002 

\Ja.-cv ü rticcv ckv C0111.<U'"CCV de- r,crt"cto'uga.~ho

Dr. AliGl ;STO CESAR GO~IES LEITE - Jnil de D~trllo 
CA RLOS JOSE OLIVEIRA SA~TOS- Chdc de S<crcwria 

EXPI:::DIENTE DE INTIMACÃO D E ADVOGADO 

Açãu Pl·ual n ~ 7líM02 

Autor· :\IINISTÉR IO P(llLICO 
Riu: REGI'<ALilO LOrES DA SI L\".\ 
,\dvg.: Dr. PAl"LOJOSÉ !lA SILYA R-\MOS - OATI/AI' lU I 
c llr .. lrt . I ER~ I E Sl()l"Et liA LlE SOl L\ ·- U.-\0/,\1' 636 

E<pcd i cntullutiJL1Ll{l<Q~: 
da Defesa. 110 pra: l} legat·· 

l "enham O 'i Alegaçõc:.\ /- tlll/IS 

O presl!nt\.' ~xpt.:dientL scr;.i puhlil.:udo na impressa oficial do E:.trH.l CI 
c :1fi.\:i.1o .w lugar de coswmc, e a pan tr d:1 sua puhi ! CíiÇ~o passar;\ 
a com:u o prazo dt: k i. l)ado c passado ncsw cidade r..k 
l itrlarug:l!Linho-AP, aos quat ro (04) dit;~ c;,4'i.l'}n~s de nnvcmhro ti l• 
dl) ano dois mil c do i~ t2002 1 F. u. :::t>.fl / (! uannc M:u~ C::t:\111lo 

Gurjílul. Ch!!ll· de s~c rctaria Sub~fítur(_).Uhsc r.:, ·o c a~~uw p11r ""'""'""" "'.~:•'Oj., . 
CHEFE DE "iEC RETAR~0S~~TITUTA 

_Publicações Diversas 

SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA OE TECIDOS, 
VESTUÁRIO E ARMARINHO DO ESTACO DO AMAPÁ 

EM ORGANIZAÇÃO 

EDITAL 

O Pre&ldente da Comissão Organizadoro do Sindicato do Comércio 
Atacadista e Varejista de Tecidos, Vestuário e Armnrinho do Estado do 
Amapá. convoc;a os senhores integrantes da categona econOm1ca correspondente 
para comparecerem à Assembteia Geral em que se dohborará pelo segumtc 

. a) lundação do Sindicato do Comércio Atacadista e Vorejista de Tecidos, 
Vestuário e Arrn.lrinho do Estado do Amapá: 

b} aprovação do Estatuto do Sindicato; 
c) eleição dos merT'bros da Diretoria , Conselho Fiscal e Conselhe ros 

Representantes Junto à Federação do Corl'll!rcio do Estado do Amapé. 

A Asserrbléia Geral oconerá no dia 26 de novembro de 2002, no Pred1o Sede Oa 
Ciimara de Dirigentes Lojistas de Macapá e Santana - COL. sita na rua 
Tiradentes. 468, Cant1o. 19:00 horu. · 

Macapá, 4\de noJmoro de 2002. 
·.I \ 
~. . : 

Paulo ~Qf 1~1t da Brito 
Pela Corfi\S.IIilyQ..~aniz.adora 

SINDII,1AI' 
Sindicato dos trabaltl."ldorcs em Empresas de Segurança, 

Vigilãnci:t, Transportes de Val ores c Similares do Est..1do du 
~ A.m.apá 
CNPJ 23 .072.7 1 ~ 1000 1 -66 

EDIT.·II. N" 1!/- SINDIVIAP / 2002 ELEJÇÕt.S S!.'IDICIAS. 

Pelo presente ed i tal . faço saber qu~.: l:onforme as ele ições do 
SfNDI\'lAP rcali 7.ada nos dias \9 c 20 de outubr o t.k: 2.002, a 
Junta Eleitoral dando cumprimento ao Art. 90° Panig..raiO segu ndo 

do Estatuto Social, foi cmpossad.1 no dia 12. 11 .2002 a diretori::J 

eleita para o triênio 2003.'2005, nos car_gos a seguir c.liscrimin;Jdos 

~giltE~~~i~ ,~~c~:A)~ u;;I~JO !~~~,~D~os~~ 
SOCORRO MENEZES FERREIRA . .1/_,L'IOEL PEREIRA DF 
UMA F/U/0. DOMiCJO OLIVEIRA MODESTO. AUREC! 
FERREIRA DI: 0/JVI!."/RA. JOSÉ BRASIL BATISTA DA 1/0!vl. 
JOs l · CARWS DOS SANTOS P!NfiEIRO IS.-L·tC IJOS 
S/L'VTOS DUARTE. DONATO SILVA, AGNAWO SOARES 
COI/RicA. SUPLENTES: RJCHA!W MACIEL AFUNSO, 
!IMAIULDO SILVA DOS SAf.TOS. FJl.,L>vCISCO LORKLEY DE 
SOUZ4 , JOÃO GONZA(;A NUNES DE AL\fEIDA. JOSE 
MARIA BORGES DA SILVA, JOBSON DA COSTA. AfARIA /J.-1 
(;!lAÇA FRE17:4S MORAIS. MANOEl. FRAfiCISCO DA SJ/YA 
UMA, CARMEU7il I'RllffAS MARTINS. PEDRO ALCAN7iiRA 
DO NASCIMENTO F/U/0. CONSELHO fiSCAL u·.~:TfVO : 
CONCEJÇifO MAlA DE. ARAÚJO. ESI'EDITO VJUiENA 
BA7JSJA, r7VL'ICISCO CO!UU::lA BAUEJRO. SUPLENTES: 
ALFREDO UBAIRA TAVARES, JOL,INDA CORREA 
RODRIGUES, OSVALDO OLIVEIRA RODRIGUES. 
DF.LEGAOOS REPRESF.NTANTES J GNTO .\ 
FEI>ERACÃO: CARLOS ALBERTO AA!OR/M DE LIMA. 
MANOEl. TRIND4DE GONÇALVES GAMA. SUI'J.F.NTES 
:;L~TON/0 SI !.I :1 DOS Si!NTOS, REG!NALDO I'EL-U::S DOS 

REIS. Macap6 - ,•LP 11111~2 

ROGÉRI IS" A Al>TOJA 
Presilknh da Junta ElO/v a/ - S/1\'Dl VIAP 

EXTRATO DO ESTATUTO 

Extrato Est.a1uto d• Associ11~0 Coopornlivo da Associação das Senhoras Donu 
de Case. Nalat sem fn ...... 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DENOMINAÇÃO; Coopertthve de Associação de' Senhoru Don&s do Cna. 

Na!al sem romo. 

TIPO DE SOC:EDAOE: Sociedade Civil Sem Fins Luaativos 

SEDE~ Municlpio da Santana 

FORO; ComorCI) de Santana 

DURAÇÃO; pntzo lndotcrmlnado; 

DATA DA COI'ISTITUI ÇÃO, 24/0ÇJ/2001 {vinte o quatro de setembro de dois mil e 

um) 

OBJETIVO: Pr<Jstação da quaisquer serviços que possam contribuir oara tomento 

e raclonolizaç.Ao das explorações {agropecuarlos, modoira , coramlsla. moveleiras) 

e pare fomentar o desenvolvimento da suas emprosas associadas: 

CLASSIFICAÇÃO E RESPONSABILIDADE DOS ASSOCIADOS; associados 

contribuintes. não respondendo. ainda quo subsidiariamente, polas obrigações 

contra Idas pela sociedade: 

REPRESENTAÇÃO EM JUIZO OU FORA DELE. Pedro Santana Alves do 

Nascimanto: 

PODERES PAr .A A REFORMA DO ESTATUTO Assembléia Gc1al; 

PATRIMÓNIO· Bens Móvc1s de sua propriedade; auxilias ou subvenções 

provenientes de qualquor entidade publica ou pa1licular, conlribulções dos 

associados anualmente pela Assemblêia Geral o Receitas provenientes de 

sorviÇO!I; 

DISSOLUÇÃO. Deliberado om Assembléia Ge1o! E,.; troordinária por maiono de 213 

dos presentes; 

DESTINO 00 PATRIMÓNIO EM CASO DE DISSOLUÇÃO, Doaçao e ms!Jtuiçâo 

congênere . legalmente cons1ituia para ser ~plicado nas mesmas finalidades: 

MEMBROS DA PRIMEIRA DIRETORIA· 

Pedro Santana Alves do Nascimenlo·PRESIOENTE 

Sebastiana da S1lva Carvalho· VICE PRESIDENTE 

Ralmunda Viana de Oliveira. TESOUREIRA 

Joao Cartas Trindade Plnto·SECRETARIO 

Maria do lOUfde.l Nunos · FISCAL 

CONSF.LIIU REGIONAL I>E A[).\ tlN ISTRA('ÁO PAR.-\JAMAPA 
EDITAL DE RESULTAOOS DAS ELF.!ÇÚES 

11. Comisslu Ekitcn.l do CO~SELI IO REGIONAL DF. Am.tlNISTRAÇAO DOS 
ESTADOS 00 PA RÁ E II.MAPÂ. ru uher i LC>do5 os t\dmini.wadores inscritos, qtJt o 
ruult&do do pleito real indo em 0&/J lfl002 roi o scguint.c: 

Vowam 619 Admini!tndore~ 
Para o CF A roi eleito c Adm. Jesus Mauts Pinheiro, com~ 19 votos vi. tidos. tendo 
~O \'otos nulos c 50 vo4:o• brancos. 
Para o CRA Pa1Ap foi eleit... a ctu~ Oi, cocabcçad.a pela Adm. Maria Lúcia 
S•nlol, com 522 ~·olot vtl idos, 50 ..,otos nulos c 47 votot brancos 

Mac~pá (AP), IJ de No\lcmbro de 2002 

Adm. F~cisco CuJos Lopes de Paula 
Preside,.. c da Comis.s.lo Eleilorzl - CRI\ 12~ 8 

CDopua liva dos l'rotlu1or e:~ dt Alimen tes~ Dtn.s tlo [sl•tlo do /\miiJliÍ 
COOI\fAUF./\1_ 

Torna pUblico que requereu à Secretaria de Estado do Meio 
Ambicnle- SEMA. a licença ;unbientaJ para a instalação das atividades de 
Frulicultura e Piscicultura des.envolvidas pela COOMABEM, CNPJ n" 
04. 104.5fiJiOOO I -80. LE. n' OHJ22.64 1- 4. Av. Caubi S. Melo- Lute 12 
SJu Lázaro. nncxo <Jo Pesque Pague Caraml Nao foi detcrminndo cstu d~ 
de Im pacto Ambiental. 

SINELEPA 
Sindicato dos Empresários Lotéricos dos 

Estados do Pará e Amapá 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDIT~ DE CONVOCAÇÃQ 

Ficam convocados os integrantes associados 
e não assoc iados da categoria de Empresários 
Lotéricos, bem como toda a base territorial dos 
Estados do Pará e Amapá, para a reunião de 
Assembléia Geral Extraordinária . a realiza r-se na 
Sede do Sindicato sito a Av. Nazaré l54/Altos, 
Belém-PA, no dia 16/1212002, às 19:00 horas , pa ra 
tratar dos segu intes assuntos: 

I- Reratificação da Fundação do Sindicato 
II Reratificação da Aprovação do 

Estatuto do Sindicato 
III- O que Ocorrer 

NÉLIO PONTES MURTA FILHO 
Presidentê do Sindicato 

Ç=i 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS 

O 1' Tabeliao de Notas e mais cargos 
anexos da Comarca de Macapá, Estado do Amapá, a rua 
Tiradentes, 604 - Bairro central, pôr nomeaçao legal, ele .. FAZ 
SABER que encontram para protesto os titulas abaixo 
relacionados de responsabilidade de: Protocolo n.' 590.850: 
Fran Soares Nascimento Júnior; Protocolo n.' 590.851: 
Davi dos Santos Serrão; Protocolo n.' 590.905: B Ferreira 
L TOA; Protocolo n.' 590.924: Luiz S M Moraes; Protocolo 
n.• 590.925: Maria Waldlneia A Palheta de AS; Protocolo n.' 
590.943 : M J de Castro Me; Protocolo n.' 590.964: Maria de 
Fátima dos Santos Carvalho; Protocolo n.' 590.969: G 
Duarte Lima : E para que não se alegue ignorãncia, INTIMA
OS a pagar ou darem as r'A,ões porque não o fazem, sendo o 

presente edital publicado .· aq-avés da Imprensa Oficial deste 
estado e afixado em l ug~r stume ~ex-vi" do a · 15, 
paragrafo 1', da Lei nu . er : 49 97. à- 1 de 
Novembro de 2.002. U, l SÉ 
ROBERTO SENA DE ID eh e Pr 
Certi_fi co. Subscrevo. Dou fé. assino em público e raso .. 
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Ç=i 
EDITAL DE INTIMAÇÃ O 

REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS 

O 1" Tabelião de Notas e ma1s cargos 
anexos da Comarca de Macapã , Estado do Amapã, a rua 
Tiradentes , 604- Bairro centra l. pôr nomeação legal, etc., FAZ 
SABER que encontram para protesto os titulas abaixo 
relacionados de responsabi lidade de: Protocolo n.' 590.911 : 
Eronice Sales Olivei ra; Protocolo no 590.972: Mãrio 
Loureiro de Souza; Protocolo no 590.976: V. R de Lemos; 
Protocolo no 590.982: Cellno Co rdeiro Bastos Me; 
Protocolo no 590.983: Celino Cordeiro Bastos Me; 
Protocolo no 590.984: Celino Cordeiro Bastos Me; 
Protocolo no 590.991: R Bueno Transporte ; Protocolo no 
590.992: R Bueno Transporte; Protocolo no 590.994: Tentes 
c Gama Ltda (Via Hospitalar) ; Protocolo no 591.033 : M J de 
Castro; Protocolo no 591.036: M J de Castro Me; Protocolo 
no 591.037 : M J de Castro Me; Protocolo no 591 .054 : 
Atenildo F da Silva; Protocolo no 591.057: Amapaluz 
Engenharia e Comercio; Protocolo no 591.058: Amapaluz 
Engenharia e Comercio : E pa ra que não se alegue 
Ignorância. INTIMA-OS a pagar ou da rem as razões porque 
não o fazem, sendo o presente edi tal publ icado através da 
Imprensa Oficial deste estado e afixado em lugar de costume 
""e~-vf" _ar:tigo 15. paragrafo 1' . da Lei número 9.493197 . 
M à-AP. 12 de Novembro de 2.002. 
Eti. - ~· . JOS~ ROBERTO SENA DE 
ALMEIDA) Tabelião d Protesto. Certilico. Subscrevo, Dou fé. 
assino em público e raso .. 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

( Semosp J 
Instrumento 

Partes: 
1'(primeiro) Tenno Adrtivo ao Contrato n.' 00 2120 01-

SEMOSP/PMM , que entre si celebram a P.M.M, através da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públlcos

SEMOSP como CONTRATANTE e a Empresa ESTACON 

ENGENHARIA S.A , como CONTRATADA, que tem como 

objet ivo a execução dos Serviços de Infra-estrutura 

Turística da Orla de Macapá, no bairro Santa Inês, em 

Macapá para fins nele declarados. 

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias 

consecutivos o prazo para a conclusão dos serviços, 

objeto do Contrato n' 002/2001-SEMOSP/PMM. 

[ 

Macapá, 21 

Wa shington 
Secretãri 

Decreto 1,'""''"'' .,..., 

Urbam 

Edita l de Co nvoeaç!io n• J I 112002 
Prazo de lO (dez) dias 

Procrsso Adminis lnllivo no 001 4/02 
Requerente MANOEL CARDOSO DE FREITAS 

O Oirrlo r pres ide nt e da Empresa Municipal de Urban izaçl\o de 

i\'l:l copá-URUA M , no uso de s uas a tribuições lega is e r-statutârias; 

FAZ. SABEH, a toll os quantos vi rem o presente Edital ou dele 
tiverem conhecimento, que trami l<l nesta Empresa o Processo n.o 

00t4/02, onde u Sr. MANOEL CARDOSO DE FREITAS, 
manifrsta interuse em adquirir o lote urblloO n. • 375 {Ant 22), 
quadra 18, se tor OI, no Lnf!uinho , srndo expedido o presente 
t t.lital com a finalithtdt de convocar a Sr. JOSÉ SANTARÉM, 
com cvcnlu:tl direito sobre o lote identificado para st manifes iMr 
no f r ito, que deverá comparecer na sede da URDAM, À Rua 
Tiradentes , no t29S - B ai r ro Centra l, d as 08:00 às 13:00 h , de 
Stgunda a Sexta-feira, para no prazo de 10 (dez) dias, contados 

desta publicaçlia , aprescnhu· suas rnões por escrito e 
dc,·id.amente acornpanhad1u de documentos comprobatórios do 

direito de posse ou domlnio. NAo havendo manifestaçilo oo prazo, 
o imóvel automa licamcnle será renrtido ao Patrimônio 

~i u n icipa l , sendo-lhe dada dest~uçAo social pertinente. 

de no f mbro de 2002. 

J 

MSV 


	

