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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 
Gabinete Civil 
Alberto Pereira Góes 

P O R. TA R I A N• 02&/03-GABI 

O CHEFE 00 GABINETI CIVIL, no uso da faOJidade de 
~. que lhe é conferida pelo lndso 11, do art. 123, da 
Constituição Estadual e Lei n• 066'1, de 08.04.02 e tendo em vtsta o 
teor doMemo n° 008/0HiABI/OVIl., 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor ITAMAR BATISTA 
00 NASCIMENTO, Gerenlll de Subgrupo de Atividade Operadooal do 
Projeto "Acompan~mento Té<nico Operadooal das Ações 
Gollernamentals", Código CDS-1, lotado neste Gablnelll OVil, que viajou 
da sede de suas atribuições Macapá-AI', até o municÍpio de Laranjal do 
Jari, onde participou da "Aç3o Integ a Governo e Você", no período 
de 21 a 24.02.03. 

PORTA R IA N• 027/03-GABJ 

O CHEFE 00 GAIIJNETI avn., no uso da faOJidade de 
~. que lhe é ronlerida pelo lndso 11, do art. 123, da 
ConslitlJiçao Estadual e Lei n" 0664, de 08.04.02 e tendo em vista o 
teor do Memo n" 008/03-GABI/OVIL, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento do sefVidor ITAMAR BATISTA 
00 NASCIMENTO, Gerente de SUbgrupo de Atividade Operacional do 
Projeto "Acompanhamento Técnico Operadooal das Ações 
Governamentais", Código CDS-1, lotado neste Gabinete OVil, que viajou 
da sede de suas a!Jtbuições Macapá-AI', até o l1ll0lláplo de 
Tartarugalzlnho, onde partldpou da • Integrada Govemo e Voci", 
no dia 26.02.03. 

' 13 de março de 2003. 

PORTA R IA N° 021/03-GABI 

O atER DO GABINETE CIVIL, no uso da faaAdade de 
déogaçJo, que lle ~ a>rl!rlda pelo inciso 11, do art. 123, da 
ConslillJição Es1lldual e Lei n" 0664, de 08.04.02 e rendo em vista o 
teor do Memo n" 008/03-GABVOVIL. 

RESOLVE: 

Homologor o desloc:;omenlo do servidor · ITAMAit BATISTA 
DO NASCJMEIITO, Gere<é de 5lmgrupo de Atividade Operacional do 
Projeto ·~ Té<nico Operadonal das Ações 
GovernarnorCais, código CDS-1, lotado neste Gablnele 0111, que viajou 
da sede de suas a1Jt>uili5es Maca~AI', até o município de Mazag3o, 
onde partidpoo da "A<;Jo ~ Gdl'emo e Voci", no dia 28.02.03. 

P O R TA R U N• 029/ 03-GABI 

O CHEFE 00 GABJNETI CIVIL, no uso da faculdade de 
delegação, que lhe é ronlerida pelo lndso Jl, do art. 123, da 
ainstlw~çao Estadual e Lei n" 0664, de 08.04.02 e tendo em vista o 
teor do Memo n• 023/03-cER/GABI, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento dos servidores HELOJRA 
AMORAS MICCIONE, Olefe do Cerimonial, Código CDS-2, ANDRÉ 
LUI2 AIRES GOMES, AsSISsiJr de Eventos, código CDS-I e 
MACÁRID MACÊOO BARRETO FILHO, Motorista do Governador, 
Código CDI-2, lotados neste Ga binelll OVil, que viajaram da sede de 
suas atrtbuições Macapá-AI', até o município Mazagão, onde 
acompanha ram o Exm0 5I" Governador do Estado, na Ação Integrada, 
no dia 28.02.03. 

Corpo de Bombeiros 
Cel. José Furtado de Souza Junior 

PORTARIA 
N'OCIIII~1 

o Comlnlanle Geral do Corpo de Bombeiros Mililar 
do ~ do Amapé. no uso das suas alrbAçlles ""' lle s6o 
conferidas pelo Decreto ri" f»J7, de 01 de janeiro de 2003 e ri" 
2856 de 08 Mai 97. . 

RESOLVE: 

1.Designar 06 Capilles BM MARCeLO MAGNO 
mf'Q COfiR6, malricula ri" 980579 e CARLOS ANTÕMO 
~GOMES, malricula ri" 97!M25, pon se desloarem da 
sede de suas atribuições - MacapáiAP, ale • cidade de 
Marihm'PA, no periodo de 1t Mar a 10 Dez ~. a fim de 
freqllertlmn o ClrSO de Apelfeiçualnert de Oliciaia (CAO), ""' 
será reaizado ..., lnsliml de Ensino de Seglnnça do Pará 
(IESP). 

2.0eslígo os Bombeiros Mililllre9 acima moncionados 
da Orgonizaçlo ~ Milàr do Eslado do Amapá pon Iins de 
Curso, 06 ~ ficaria sob o égide da ~ e di9ciplnl 
militar da Organilaçio Promob1l do mencionado Curso, conforme 
o.,... precehoa o n' 2, doM. 4'eorf 4, do§ t'e n' 5 do§ 'Z', 
do M. 5', Arts. n's 11 e 12, todos do Regt.Camenlo de 
Mcwi11e taçAo do Pessoal Militar da PMAP, em 'lligor nesla 
Colporaçlo Mililllr. 

l .Coloco 06 Bombeiros Mltares acima meuciouados, 
na ccndiç6o de adidoll a t• SeçAo do EMGICBMAP. I*B Iins de 
ano, de acordo com o Art. 20 e lelra "b" do Art. 21 , do Decn!ID ri" 
022. de 12 ~ 81' 1odo& do RegcBner*l de loolovirnerOçâo do 
Pessoal Mililllr da PMAP, em 'lligor nesta lnsliuiçâo llorMeiro ,...,._ 

4.0e acordo com a lelra ·c• do 1t1em I, inciso XI, 
Tabela 1, lelra "a" do Anexo IV, da Lei ri" 10.486, de 04 ~ 02,""' 
dispõe sollre a remc.neração dos militares do Oislrto Feder.ll e da 
outras JlfO"idências, concedo o pagamento de Ajuda de Cll81o, 
sendo 02 (duas) remunerações na ida e 02 (duas) lell1l.flefliiÇ 
na 1101ta, em favor dos mil~ares acima referidos. 

&.De acordo com a lelra •a· do ~em I, do Art. 'Z' , 
inciso IX, da Lei n' 1 O. 486, de 04 Jul 02, awrizo o saque de 
diárias em favor dos referidos Oficiais. 

&.Concedo 05 (cinco) dias de tJànsto aos mii1ares 
supra, a contar de 14 Mar 03. 

7. A Diretoria de FINIIIÇ3S e o Setor Folia de 
Pagamento do CBMAP, façam o saque das referidas ajudas de 
custo e das diátias, em favor dos miilares 

PORTARIA 
N'04MI~1 

O CornandarR Geral do Corpo de llornbeWos Militar 
do Estado do Amapá, no uso das SUII9 atribuições .,... lle sao 
conferidas pelo Oecrelo ri" f»J7, de 01 de janeiro de 2003 e ri" 
2856 de 06 Mai 97. 

RESOLVE: 

1.0esignar o 1' TEN BM LUIS~ BATISTA 
l!!§D. malricula n' 433870, pon se deslocar da sede de suas 
atribuições - Macapá/AP, até a cidade de São PaiJ<YSP, no 
periodo de 14 Abr 03 a 23 Jul 04, a fim de freqüeràr o Clno de 
lnslrulor de Educação Física, que será reaizado na Escola de 
Educaçio Física da Policia Militar do Eslado de Slo Paula/SP. 

2.0esligo o ~ Mililar acima mencionado da 
OrganizaçOO Bombeiro Militar do Eslado do Amapi para fins de 
ClrSO, o qual ficará sob o égide da hierarquia e disciplina militar 
da Orgnzaçâo Promolln do mencionedo Clno, confonne o que 
precehoa o ri" 2. do Art. 4' e o ri" 4, do§ 1' e ri" Selo§ 'Z', doM. 
5', Arts. n's 11 e 12, 1odo& do Regliamenlo de MlwirnorDçao do 
Pessoal Militar da PMAP, em vigor nesla CorpcAçio Militar. 

3.Coloco o ~ Militar acima mencionedo, na 
ccndiç6o de adido a t• Seçio do EMGICBMAP, de acordo com o 
Art. 20 e letra 'b" do Art. 21, do Dec:n!lo ri" 022, de 12 Jut 81 , 
todos do R~ de MoWnentaçao do Pessoal Militar da 
PMAP, em 'ligor lle9la lnsiJuiçao Bombeiro Mllar. 

4.0e acordo com o inciso I, Art. 32, do Decn!ID ri" 
0205, de 22 ~ 91 ' concedo o ~ de Ajuda de Cuáo, 
sendo 02 (duas) rerTUiei1IÇ6es na ittl e 02 (dul5) ~ 
na vala, em favor do rnililar acima referido. 

5.0e acordo com o Art 4', e o ..., 111, do 0ecre1o 
(N) ri" 1472 de 04 Atx 02, UarizD o saque de diária em favor do 
referido Oficial. 

I. A ontoria de Finançllll e o Setor Foh! de 
~do CBMAP, fa\an o saque das referidas ajudas de 
CUiõlo e dias diárias, em favor do rnililar acma. 

7.fonle de Reano FPE 001~ de Trablllo 
10.107.116.122.00142.496 - Mar1Wnçio ~ do 
CBUAP. 

~ 18 de março de 2003 

-~...:-
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PODER EXECUTIVO 

Governador: Antonio \Valdu Góes da Silva 
Vice-Governador· Pedro Paulo Dias de Carval ho 

Gabinete Ci vil : Alberto Pereira Góes 

Casa Militar: Ten. Cel. PM Bráullo Rosani Gondlm Cruz 

Secretaria Extraordinária: Antonio Ildegardo G. de Alencar 
Auditoria Geral : Welington de Carvalho Campos 
Procuradoria Geral: Ricardo Souza Oliveira 
Defensoria Púbiica: Helder José Freitas de Lima Ferreira 
Polícia MiÍitar: Cd. Benedito Aires da Silva 
Corpo de Bombeiros: Cel. José Furtado de Souza Júnior 
Policia Técnico Científica: Eliete Nascimento Borges 
Secretaria Especial de Governo: Pedro Paulo D. de Carvalho 
Ouvidoria-Gcra\: Oton Miranda de Alencar 

SECRETARIO$ DE ESTADO 

Administração: Carlos Alberto Sampaio Cantuárla 
Agricultura: Paulo Leite de Mendonça 
Comunicação: Olímpio Tavares Guarany 
Ciência c Tecnologia: José Maria da Silva 
Educação: Maria Vitória da Costa Chagas 
Fazenda : Artur de Jesus Barbosa SotAo 
Jndustria e Comércio: Jurandil dos Santos Juarez 
lnfra-Estrutura : Gervbio Augusto de Oliveira 
Meio Ambiente: Edvaldo de Azevedo Souza 
Planejamento: Joel Nogueira Rodrigues 
Saúde: Sebastião Ferreira Rocha 

Segurança : Eder Geraldo Abreu 

Setrap: Odival Monterrozo Leite 

Trabalho~ e Cidadania: Maria Anésia Nunes 

ADMIN;STRAÇÃO INDIRETA E ÓRGÃOS VINCULADOS 

Adap: Edmar Ney Lourinho Magno 

AFAP: Edmar Ney Lourinho Magno, Interino 

APC: Marília Brito Xavier Góes 
Amprcv: Sérgio José Menezez de Oliveira 
CAP: Luzia Brito Grunho 
Ceforh: Maria Goreth da Silva e Sousa 
Copen: Sandra de Fátima Dantas 

DDL: Rui Sabastiio Cruz Moraes 
DGPC: Ernando Rosa da Silva 
Detran: Carlos Luiz Pereira Marques 
Detur: Roseli Maria Mussel Gaspar 
Diagro: Raimundo Magalhies Santos 
Feria: Maria de Nazaré Farias do Nascimento 
Fundecap: Joel Nascimento Borges 
Hemoap: Juvant:te Amoras Távora Miranda, Interina 
IEPA : Admilson Moreira Torres 
JPEM: Robério Aleixo Anselmo Nobre, Jnterlno 
Jucap: Pierre Alcolumbre, Interino 
Laccn: Elza Lopes da Silva 
Pescap: Guarabichaba Martins Ferreira 
Procon: Ruzo de Jesus Pontes da Silva 
Prodap: Fernando Antônio Hora ~enezes 
RDM: Ronaldo José Picanço e Silva 
Rurap : José Florença Corrêa de Matos 
Tcrrap: Paulo César da Silva Gonçalves 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

Caesa: Ra imundo Nonato da Silva Pires 
CEA: José Adauto Santos Biteneourt 

ESTADO DO AMAP 
DIÁRIO OFIC IAL 

ltfftedltoRoallnCo.ta Martlna 
Diretor 

RobtrWin Pt~ Peslua 
Chefe da Olvl:trio Admlnlatrallva 

Chefe da OMslo lndu!lrlal 
.Antbnlo C1rio1 Rosa d.a SIIVI 

Chale da DMs~ de Comercia ltzaç:~a 

Membro da ADIO- A550ciaçl o Brasileira de Jmprenns Oficiais 
Sede: Rodovia BR 156 Km 2, N" 0095 - Jardim I, Térreo do RURAl' 
Macapâ-AP 
CEP: 68.909-970 . 
Divlslo Administrativa - 212-2136 I 212-2138 
Divid o Industrial - 21 2·2137 
Fone-Fax: (96) 212-2135 

R EMESSA DE MATÉRIA 
AS MAT~RIAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÀRIO 

OFICIAL SOMENTE SERÃO ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 
SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE LARGURA PARA 3 COLUNAS, 
12cm DE LARGURA PARA 2 COLUNAS, OU 26cm DE LARGURA 
NO CASO DE BALANÇO, TABELAS E QUADROS. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
Exemplar .............. .. .............. ... ..... .. .. .. .. RS 0,76 

............ ..... .. .. RS 0,86 Exemplar Atrasado 

PREÇOS DE PUBLICAÇÕES 
Centimetro composto em lauda padrão ....................... .. .... .. RS 2,96 
Centlmetro para compor ................................. ..... ... ...... ... ... RS 4,15 
Pãgina exclusiva...... .. .. .. ................... .. R$ 354 ,95 
Proclama de Casamento..... .................... . ........ . RS 32,49 

Ao DIO reserva-se o d!reito de recusar a publicaçJ.o de matérias apresentadas 
em desacordo com suas normas. 

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

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA 
N' 052103-SM/1 

o Comandante Ge<al do Corpo de Bombeiros Mililar 
do Estado do Amapá, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n" 0007, de 01 de janeiro de 2003 e n" 
2856 de 08 Mai 97. 

R ESOLV E: 

1. Homologar o deslocamento do CB 8M ~ 
PICANÇO DE ALMEIDA, matricuta n' 306126, da sede de suas 
atribuições - Macapá/AP, até o ITlUiliclpio de Tartarugalzinho/AP, 
nos perlodos de 18 Fev , 26 Fev, 05 Mar e 12 Mar 03, a fim de 
transportar o Sr. Comandante Geral do CBMAP , Sr. Chefe do 
EMG e demais Oficiais e Praças. 

2. De IICOfdo com o anexo 111, do Decteto (N) n" 1472 
de 04 Abr 02, autorizo o saque de 02 (duas diárias), em favor do 
militar supra. 

3. A Diretoria de Finanças e o Se!OI' Folha de 
Pagamento do CBMAP, façam o saque das diárias e os descontos 
relativos à etapa de ahmentação, respectivamente. 

4. Fonte de Recurso FPE 001-Programa de Traballo 
10.107.06.122.0014.2.496 - Manutenção ·Administrativa do 
CBMAP. 

PORTARIA 
N' 053103-SM/1 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Amapá, no uso das suas atribuições que lhe sao 
conferidas pelo Decreto n" 0007, de 01 de janeiro de 2003 e n• 
2856 de 06 Mai 97. 

RESO LVE: 

1. Homologar o deslocamento do SD BM MARCELO 
~PIRES DA COSTA, matricula n• 306185, da sede de 
suas atribuições Macapá/AP, até o munlcipio de 
Tar1antgalzinhoiAP, nos periodos de 08 Fev , 13 Fev, 23 fev e 
03 Mar 03, a fim de transportN o Sr. Comandante Geral do 
CBMAP e o Excelentissimo Sr. Secretário de Estado do Se!rap. 

2. De acordo com o &nel(D 111, do Decreto (N) n• 1472 
de 04 Abr 02, autori2o o saque de 02 (duas diárias), em favor do 
militar supra. 

3. A Direloria de Finanças e o Se!OI' Folha de 
Pagamento do CBMAP, façam o saque das diárias e os descontos 
relativos à etapa de alimentaçao, respectivamente. 

4 . Fonte de Recurso FPE 001-Programa de Trabalho 
10.107.061220014.2.496 - Manutenção Administrativa do 
CBMAP. 

Secretarias de Estado 

Administração 
Carlos Alberto Sampaio Cantuária 

PORTARIA N<>COli'52003•SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe foi delegada 
pelos Decretos n• 1497, de 16/10192, 0148, de 23/01/96, tendo 
em vista o teor do Oficio n' 0512003-CPAD/CNSEAD. 

R E SQ L V E: 

Prorrog por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
conclusao dos lhos da Comlssao de Processo 
Administrativo Discipi ar, Proceaao Protocolo GoraUSEED n• 
1998110337, lnsütulda la Portaria n• 023/2003..SEAO, de 14 
de janei 'o de 2003, p licada e circulada no DOE do dia 16 do 
mesmo ês e ano. 
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PORTARIA N'00g6 /2003 -SEAD 

A Secretária de Estado da Administração do Governo do 
Amapá, usando das atributções que lhe foram conferidas pelos 
Dec,..os n's 1.497, 16 de cx.tubro de 1992, 0148, de 23 de 
janeiro do 1998 e 2733, de 26 de fevereiro de 2002, o, 

Considerando o disposto nos §§ 3' e 4', do artigo ~, do 
Docreto n• 3286, de 22 de outubro de 2001, com a nova 
redação dada pelo artigo 1' do. Decreto n• 0731, de 26 de 
feverei ro de 2002. 

Considerando ainda , a justiftcativa apresentada pela 
Diretora do Departamento de Recursos Humanos , da 
Secretaria 00 Estado da Administração - SEAD, cortida no 
Momo. de n' 15103/DRH/SEAD, 

PORTARIA N•0081t2003·SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, no uso da compeléncia que lhe foi delegada 
pelos Decretos n' 1497, de 16/10/92, 0148, de 23101/98 , tendo 
em vista o leor do Oflcio n' 05/2003-CPAD/CNSEAD, 

RESOLVE: 

Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias , o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo 
AdminisiiBtivo · iplinar, Processo n' 28790.00366199·SEAO, 
institulda pe Port la n' 003412003-SEAD. de 24 de janeiro de 
2003, pub · da no OE do dia 27 e circulada no dia 28 do 
mesmo 

Educaçao 
Maria Vitória da Costa Chagas 

P O R TA R I A n.' 055/2003 - SEED 
A SEC RETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.a 014 de OI de 
janeiro de 2003 e, tendo em vista o contido no Memo. n.• 021 /03 -
NEI/SEED; 

RESOLVE: 
Art. 1 • Homologar o deslocamento do servidor Davi dos 

Santos Scrrão, Chefe interino do Núcleo de Educaçlo lndlgena, CDS-
2, da sede de suas atribuições, Maeapã/AP, até i Aldeia Samaúma no 
município de Oiapoquc-AP, com o objetivo de representar a Secretaria 
de Estado da EducaçAo na Assembléia de Avaliação dos Povos 
lndigenas desse município, no periodo de 30.01.03 a 01.02 .2003 . 

Art2• Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. 
Di' -SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GAIJINETE DA SECRE ÁRJA, em Macapâ-AP, 27.02 .2003 . 
7 • 

EXTRA TO DE CONVÊNIO N' 117n003- SEED 

Instrumentot e Partes: GEAISEED ~ o(a) CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ 
DAS ARMAS 

OBJETO: Repasse de recunos financeiro1 destinados a funcionamento 
pleno da escola nos upectos do for necimento de 111erenda ucolar, 
aqui.slçio de material didático-pedagógico, conurvaçio e manu_te.nçlo 
flsica da escola, conl rataçlo de peuoal de apoio c outrot matcn ars de 
consumo e serviços. 

FUNDAMENTOS LEGAIS: Artigo 13, Parigrllfo 1• da Constituiç.lo 
FcdenV88 combinado com os 1rtigos 12, Decrdo Estadua l n• 2042195-
GEA, no que couber pelas Le is Federais n• 4320/64 c n• 8666193. 

DOTACÁO: Os recursos deslinadru a uetuçio do prucatc Convf:~io 
Total in o montante de RS 13.960,00 (l rnc mil, oovecutru c nuenta rca1s) . 
~ 01 de janeiro de 2003 al8 de fevcrtlro de 2004. 

fs~s:t'~AA~·r:~A· ~~r;'t f L7~·~." do(•) CAIXA 

ADAILTO D ~;t-Lt hofs!:NTOS 
Chefe da Uni ,ade de Contratos e Conv!nio · SEED 

EXTRATO DECÕNVtNJO N' II 8n003-SEED 

Jnstrumealos t Pu1ct: GEAISEED t o(a) CAIXA ESCOLAR IGARAPt 
DO BURITIZAL 

0/lJETO: Repu.se de recursM finuc::riros dutiudos a fundoaamcnlo 
pleno da u~ola nos aspectos do forneclmtnlo de murada es~olar, aq~isiçio 
de material diditico-pedagóx;ico, cocservaçio e macutençio ris1ca da 
u~ola 1 c:oatrataçio de pessoal de apoio e outros materiais de consumo e 
urviços. 

FUNÔAMENTQS LEGAIS: ArtigÔ 25, Par,grafo t• dll Coastituiçio 
Fcderal/88 combinado com os arti"ns 11. De~rclo E.d.ad ual n• 1041195 -

·,. 



Macapá, 24.03.2003 

GEA, no que couber pt!hu Leis F«<cni• t~• 4320/64e n• 8666/93. 

DOTAClO: Os rec ur.os dtstiaad01 a necuçlo do prue'nle Coavhio 
Totali.z.a o montante de RS 14.611,00(quatorze mil, seiscentos e onze ruis) 

VTGlNCIA: OI de jacciro de 2003 a 28 de fenreiro de 2004. 

ASSINARAM: A Secretliria de Educaçio e o Presidente do(a) CAIXA 
ESCOLAR IGARAPt DO BUtTIZAL 

· ADAJLTON~J~{J~9ot+~OS 
Chefe da Unidade de Contratos c Convênio- SEED 

EXTRA TO DE CONVtNIO N' 119/2003- SEW 

laslnunenlos e P11~tes: GEAISEED e o(a) CAIXA ESCOLAR IGARAPÉ 
DO CARNEIRO 

QJ!l..§IQ: Repaue de recursos financeiros dtstlnado5 • (llncionamento 
pleno da escola oos aspectos do fornecimen to de men:ndlt ucolar, aquisiçi'lio 
de material didático.~agó&ico, coaurvaçio e muutençlo ruica d111 
escola, contnt.çlo de pnsoal de apoio e ou tro.~ materiais de consumo e 
s~rviço~. 

FUNDAMENTOS LEGAIS: Ar1igo 25, Paráenfo 1• da Con~titulçi.o 
F~d~ral/88 combinado com 01 artigos 11, O«reto Estadual n• 2042/95-
GEA, no que couber pelu Leis Fedeni~ n• 4320/64 e o• 8666/93. 

DOTACÃO: Os recursos destinados a eueuçJo do present~ Convinio 
Totaliza o montante de RS 9.ll8,00(nove mil, duuntOll e dezoito reais) 

VIGÊNCIA: OI de janeiro de 2003 a 18 de fever~iro de 2004. 

ASSINARAM: A Secretária d Educação ~ o Presidnte do{a) CAIXA 

ESCOLAR IGARAP[ DO C:. NEIRO r r r, r. 
ADAIL TON D ~ES S t.::t.::ts SANTOS 

Cheft da Unidade de Contratos e Convênio· SEED 

EXTRA TO DE CONVtNIO N' 120/2003 - SEED 

Instrumentos ~ Partu: GEA!SEED e o(a) CA IXA ESCOLAR IGARAPt 
DO MARINHEIRO 

OBJETO: Repaue de recusos financeiros destinados a func:lonamrnto -
pleno da t5COia nos aspectos do fornecimento d~ mtrenda escolar, aquisiçlo 
de m•·terial didátieo-pedagócico, coos~rvaçio e m.nutençio fbica da 
ueola, contrataçio de pe..ssoal de apoio e outros materiais de consumo e 
serviços. 

FUNDAMENTOS LEGAIS: Artigo 25, Paráerafo 1• da Coostituiçlo 
F~deraU88 combiuado com os artigos 12, Dn:rrto Estadual n• 2B42/9S
GEA, no que couber pt:las Lt:is Federais n• 4320/64 e n• 8666/93. 

~ Os recursos destinados a execuçio do presente Convênio 
Totali.z.a o montante de RS 9.218,00{nove mil, duuntos e dezoito ruis) 

VIGiNCIA: OI de jueiro de 2003 alS de fevereiro de 2004. 

ASSINARAM: A Secretária de Educaçlllo e o Presidente do(a) CAIXA 
ESCOLAR IGARAPÉ DO ~R17EIRO 

ADAILTO~!fvf-L ~ANTOS 
Chefe da Unidade de Contratos e Convênio- SEED 

EXTRATO DE CONVÊNIO N' 121/2003- SEED 

Instrumentos e Partes: GEAISEED e o(a) CAIXA ESCOLAR IGARAPt 
DOS MACACOS 

OBJETO: Rr pa.ue de n-cursos finncelroa destinados a funcionamento 
pleno da tscola nw asprclos do fornecimento de mernda escolar, aq uisiçio 
de material did,tico-pedaa:ógico, eon5ervaçio e manutnçlo r:-uica da 
ucola, contntlçio de pessoal de apoio e outro• materiais de consumo e 
serviços. 

FUNDAMENTOS LEGAIS: Artia:o 25, Parigrafo t• da Con!tituiçlo 
Federal/88 ccmbinado com os artigos 12, Dttreto Estadual n• 2041/95 -
GEA, no que couber pel .. ~is Ftderais n• 020/64 e n• 8666193. 

~ O! recu rsos dutinadOJ a uecuçio do presute Convênio 
Totaliu o montante de RS 8.1)89,60(oito mil, oitenta e nove reai.J e s.euenta 
centavos) 

~ OI de janeiro de 2003 a 28 de feve reiro de 2004. 

ASSINARAM: A SecretAria de Educaçio e o Presidente do(a) CA IXA 
ESCOLAR IGARAPÉ DOSlCACOS 

v~,r;~ te r:(._ 
ADAILTO - JESJ; SILVA l:;1;.~ANTOS 

Chefe da Un idade de Contratos c Convênio· SEED 

EXTRA TO DE CONvtNIO N' lll/2003 - SEED 

Inst rumen tos e Partea: GEAISEED e o(a} CAIXA ESCOLAR lGARAPÉ 
GRANDE DO CURUÁ. 

QJlJLIQ: Repasse de recursos financeiros destioadoll a fur~ciooamento 
pluo da escola aos ali pretos do forneci111ento de merenda t:$COiar, aquislçlo 
de maltrial didático-pedaeitgico, conllervaçio e maautençio CLSica da 
escola , contntaçio de pessoal de apoio e outros materiais de consumo e 
serviçOJ. 

• FUNDAMENTOS LEGAIS: Artia:o 2S, Pui.gnfo t• da Const ituiçlo 
Fedenl/88 combinado com os artigos 12, Decre to Esta dual n• 1042/95 -
GEA, no que couber pelas Leis Federais 11" 4320/64 e n• 8666/93. 

DOTACÁO: Os recunos dttti nados a uecuçlo do pr~•~n te Convênio 
Totaliu o montante de RS 16.662,60 (dezesseis mil, seiscer~tos e U:SHnta e 
dots reais~ 1essenta cu ta vos). 

VJGtNqA: OI de j antiro de 2003 a 28 de feverei ro de 1004. 

ASSINARAM: A SecrttN' • de ducaçlo . e o Presidente da 
ESCOLAR IGARAPt C E O ~r: r ()f 

ADAILTON J S~~ t ti'N-fos 
Chefe da Unida de COntratos e Conven·i:9 : SEED 

CAIXA 

EXTRA TO DE CONvtNIO N' 123/2003 - SEED 

l••trumu to1 e Parta:: C E.AJSEED e o(a) CAIXA f.SCOLAR 
INSTI'rUl'o DE EDUCAÇÃO DO AMÀPÁ 

~: Repuse de recu noa fiaan«irOI dettliltdOJ a fu.donamenlo 
pino da escola " •oa ·upectos 1do ' fC:i-nec:i"Jel\'to de !Íierenda escolar, 
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aqui•içio de mate rial didátiro-jXdagógico, conservaçlo e manulcnçio 
fisica da escola, contrataçio de p6!10al de apolo e outro~ materiais de 
consumo e serviços. 

FUNDAMENTOS LEGAIS: Artigo 25, Pará~~:rafo 1• da Con!fituiçi.o 
Fedenl/88 combinado com os artigos 11, Decreto Estadua l n• 2042/95-
GEA, no que couber pelas Leis Federais n• 4320/64 e n" 8666193. 

~ Os recurs.M dutinados a ~ucuçlo do presente Conviaio 
Totaliu o montante de RS 133.713,60 (cento e trinta e tris mil, setecen tos e 
treze rHis e se-ssenta centavos) 

VIGI!NC/A: OI de janeiro de 2003 a 28 de fevereiro de 2004. 

ASSINARAM: A Stcretá rha de Educaçio ~ o Presidente do(a) CAIXA 

ESCOLAR INSTITUTO Dt;(DUfAÇtO r t~~> 
ADAILTON J&F.tt'kvt~NTOS 

Chefe da Unidade de Contratos c Convénio. SEED 

EXTRATO DE CONVÊNIO N' 124/2003- SEED 

Jn,trumento! e Partes: GEAISEED ~ o(a) CAIXA ESCOLAR 
INTEGRADA DE MACAPÁ 

OBJETO: Repaue de recursoll financeiros destinadoll a funcionam~nto 
pleno da esco la nos aspeetos do fornecimento de merenda escolu, aquisição 
de. material didático-pedagógico, co nservaçlo r manutençio fisica da 
escola, contrataçlo de pessoal de apoio e outros materiais de consumo e 
serviçot. 

FUNDAMENTOS LEGAIS: Arti2o 25, Panígrafo 1• da Co nstituiçlo 
FederaV88 co mbinado com os ar1igos 12, Decreto Estadual n• 2042/95-
GEA, no que couber pelas Leis Federais n• 4320/64 e n• 8666/93. 

DOTACA-0: Os recarsos de.stinados a necuçio do presente Convinlo 
Tofa liu o montante de R$ 180.455,80(cen to e oit~nta mil, quatrocentos e 
cinqüenta e cinco reais e olt~nta centavo.s) 

VIGÊNCIA: OI de janeiro de 2003 a 28 de ftvereiro de 2004. 

ASSINARAM: A Secretãria de Educaçio e o Presidente do(a) CAIXA 

ESCOLAR INTEGRADA DE ~CAPÁ 

n r n ~_( , 
ADAILTON D ES s ~vtoós SANTOS 

Chefe da Unidade de Contratos e Convênio · SEED 

EXTRA TO DE CONVÊNIO N' 125/2003- SEED 

Instrumentos e Partes: GEAJSEED ~ o(a) CAIXA ESCOLAR IRMÃ 
SANTINA RIOLI 

OBJETO: Repasse de recursos financeiros destinados a funcioname nto 
pino d• escola nos asp~ctos do fornecimento de merenda escolar, aquisiçio 
de material didático-pedagõalco, conservaçilo e manutençlo física da 
tse(lla, contrataçio de pessoal de apoio e outros materiais de consumo e 
serviços. 

FUNDAMENTOS LEGAIS; Artigo 25, Panigrafo 1• da Constituiçio 
Federal/88 combinado com os artigos 12, Decreto Estadual n• 2042/9S
GEA, no que couber pelas Leis Federais n• '310164 e n• 8666/93. 

DOTACÃO: Os recunos destiudos a uecuçi.o do presente Convênio 
Totaliu o montante de RS 176.657,00(cento e setenta e seis mil, seiscea iOll 

' cinqllenta e sete ruis) 

~ OI de jwneiro de 2003 a 28 de fevereiro de 2004. 

ASSINARAM· A Secretária de Educaçio e o Presidente do(a) CAIXA 

ESCOLAR IRMÃ SANTIN~IOLI 

! . : ~ ~-
AUAILTON E JESUS 'sÍQ A ut SANTOS 

Chefe da Unidade de Contratos e Con\·âlio. SEED 

EXTRATO DE CONVÊNIO N' 126/2003- SEED 

Instrumen tos e Pa rtes: GEA/SEED e o(a) CAIXA ESCOLAR 
ITAMATATUBA 

OBJETO: RepJ~~se de recursoa financeiros destinados a funcionamento 
plcoo da escola nos aspectos do fornetimento de meruda escolar, aquisiçAo 
de material didãtico-peda262ico, cooservaçio e rnuutençio fislca da 
H('Oia, contralaçio de pessoal de apoio e outros materiais de consumo e 
serviços. 

FUNDAMENTOS LEGAIS: Artigo 25, Parágrafo J• da Constituiçi.o 
federal/88 combinado com o.t artigos 12, Decreto Estadual n• 2042/95 -
GEA, ao que couber jXlas Leis Federais n• 4320/64 e • • 8666/93. 

DOTACÃO: Os recursos destinados a eucuçio do presente ConYinio 
Totaliza o montante de R$ 17.123,60(deznsete mil, cento e vinte e três reais 
e 11essenta centavos) 

V!GlNCIA: OI de janei ro de 2003 a 18 de fevereiro de 2004. 

ASSINARAM; A Secretâri11 de [ducaçlo e o Presidente do(a) CAlXA 
ESCOLAR ITAMATATUBA 

ADA ILTONDWksf16s 
Chefe da Un idade de Contnl.tos e Convénio - SEED 

EXTRATO DE CONvtNIO N" 127/2003- SEED 

Instrume ntos ~ Partes: GEA/SEED e o(a) CAIXA ESCOLAR IVANHOÉ 
GONÇALVES MARTINS 

!2Jl.l..QIQ: Repasse de rec:uno1 financei ros destinados a funcio na mento 
pleno da escol• nos aspectos do fo rneci mento de merenda escolar, aq uisJçio 
de mattrial did, tico-~agó2ico, couenaçlo e man ute nçl o física da 
ucola, contn taçio de pessoal de apoio e out ros ma teriais de coruumo e 
serv~os. 

FUNDAMENTOS LEGAIS: Artigo 25, Pu.ícra fo 1• da C(l ns tituiçio 
Fedenl/88 combinado com os artieo• tl, Decreto Estad ua l n• 2041/95 -
GEA, no que couber pelas Leis Federtls n• 4320/64 e n• 8666/93. 

J2QL1.ÇJQ;, Os rec:u rsos destinados a uecuçlo do presente Co nvbio 
Totaliz.a o montaate de RS 30.070,13(trinta mil, seten ta rub e treze 
ceotavos) 

~OI de janeiro de 2003 a 28 de feverei ro de 2004. 

ASSINA RAM .· A Secretária de Ed ucaçJo e o Pre.sideate do(a) CA IXA 
ESCOLAR IVANHOt GONÇALVES MARTINS 

~~~~~:~~~~~&~!~fN~~ 
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EXTRATO DE CONVÊNIO N' 128/2003- SEED 

lastrumentos e Partes: GEA/SEED e o(a) CAIXA ESCOLAR MARIA 
BERNADETE. 

OBJETO: Repasse de recursos financei ros destinados a funcionamento 
pleno da escola .nos upettos do fornecimento de merenda ~scol.ar, aquisiç.io 
de material didático-pedagógico, conservaçio e msnutençio fisica da 
escola, contrataçio de pessoal de apoio e outros materiais de con!umo e 
serviços. 

FUNDAMENTOS LEGAIS; Artigo 25, Parigrafo 1• d~t Cotutituiçio 
FederaV88 combinado co m os artigos 12, Decreto Estadual n• 2042/9S
GEA, no que couber jXIas Leis federais n• 4320/64 e n' 8666/93. 

~ Os recursos dt:!llltinadoll a eneuçAo do preunre Convênio 
Totsliza o montante de RS 114.034,00 (unto e vinte e quatro mil, trinta e 
quatro ruis). 

VJGI.NCfA: OI de janeiro de 2003 a 28 de fevereiro de 2004. 

ESCOLAR MARIA BERNAD E ( I ASSINARAM: A Secretária(Jd"~a lo e o Pre!idente 

ADAILTOND JEsu · LVtD~S~lõs 
Chefe d:t Unidad de Contratos c Conv~nio- SEED 

EXTRA TO OE CONVÊNIO N' 129/2003- SEEO 

da CAIXA 

Instrumentos e Partes: GEAJSEED e o(a} CAIXA ESCOLAR TIA TECA 

OBJETO: Repasse de recursos finar1celros destinados a fundonamnto 
ple no da escola nos aspectos do rornecimento de merenda escolar, 
aquisiçAo de material didãtico·pedagógico, co nservaçlo e mllDutençio 
fbica da escoiR, contrataçlo de pessoal de apoio e outrO! materiaU de 
consumo e serviços. 

FUNDAMENTOS LEGAIS: Artigo 25, Parãerafo t• da Consti tuiçio 
Federal/88 combinado com os arti&os 12, Decreto Estadua l n• 2042195-
GEA, no que coUber pelas leis feder:ait n• 4320/64 e n• 8666/93. 

DOTACÀO: 05 recursos dutinados a necuçio do presente Convênio 
Totaliu o montante de RS 75.143,00 (sessenta e nove mil, seteuntos e 
cinqüenta ru is} 

VTGtNCJA: OJ de janeiro de 2003 a 28 de fevereiro de 2004. 

ASSINARAM· A Secretá ria dmdu açio e o Presidente do(a) CAIXA 

ESCOLARTIATECA . '; rr s -
ADA ILTON DE J S S IL A totooos 

Chefe da Unidade de Contrntos e Convênio- SEED 

EXTRA TO DE CONVtNIO N' 130/2003- SEED 

Instrumentos e Partu: GEA/SEED e o(a) CAIXA ESCOLAR 
JABURUZINHO 

OBJETO: Repasse de re<: ursos financeiros destinados a funci onamento 
pleno da escola nos aspectos do fornecimento de merenda escolar, aquisição 
de material didático-pedagógico, co nservaçio e manutenção fi!ica da 
neola, contrataçio de p~ssoal de apoio c outros materiais de cons umo e 
llervlços. 

FUNDAMENTOS LEGAIS· Artigo 25, Pwr,gnfo 1• da Conuiluiçio 
Federal/88 combi nado com os artigos 12, Decreto f..Jtadua l n• 2042/95-
GEA, no que co uber pelas Leis Federais n• 4320/64 e u• 8666193. 

DOTACÃO; Os recunos destinados a necução do presente Convênio 
Totaliu o montante de RS I8.094,80(dezoito mil, aovtn ta e quatro ruis e 
oitenta centavos) 

VIGENC/A ; OI de janeiro de 2003 a 28 de fevereiro d~ 2004. 

ASSINARAM: A Secretária de Edueaçi.o ~ o Presidente do(a) CAIXA 

ESCOLAR JABURUZINHO M - !f) 

ADAILTONDE LkJ~~~T~S 
Chefe da Umdade se Convêmo • SEED 

EXTRATO DE CONVtNIO N' 131/2003- SEED 

lnlltrumentos e Partes: GEA/SEED e o{a) CAIXA ESCOLAR JESUS DE 
NAZARt 

Q!l1.!IIJ2: Repa.sse de recursos financeiros destiaados 11 funcio namento 
pleno da ucola nos aspectos do fornecimento de merenda estola;, aquisiçio 
de material didático-pedagógico, conservaç.io e manutençlo ruiu da 
escola, contntaçio de pessoal de apoio e outros materiais de consumo e 
serviços. 

FUNDAMENTOS LEGAJS· Artigo 25, Parágrafo 1• da Constituiç.io 
federal/88 combiaado com os artigos 12, Decreto Estadual n• 2042/95 -
GEA, no que couber pel as Leis Federa i~ n• 4320/64 t. n" 8666193. 

~ Os recursos destinados a necuçio do presente Convinio 
Totali:u (I montante d~ RS J09.363,80(eento e nove mil, trezentos e ses~eota 
e três reais e oitenta centavos) 

VIGêNCIA: OI de janeiro de 2003 a 28 de r~vereiro de 2004. 

ASSINAR.AMj A Secretirla de Educaçiu e o PresKiente do(a) CAIXA 

ESCOLAR JESUS DE NAZAl ; .. -[J~ 

ADAILTON J~DOSSANTOS 
Chefe da Unidade de Contrato.~ e Conv!n io - SEED 

EXTRA TO O F. CONvtNIO N' 13lll003- SF.ED 

lnstTUmentot e Parrn: GEA/SEED e o{a) CAIXA ESCOLA R J ESUS 
MISERICORDIOSO 

Q!!.1.&IQ: RepasH de rttunos fin anceiros dr-stinados a fune:io namen to 
pleDo d• escola nos aspedot do fornecimento de mer~ada escola r, aq•ls lçlo 
de materia l d id.ítie•ped•cóeico, connrvaçio e manutençio fíl ic.a da 
escola, coa tra t•çio de pessoal de apoio e outros ma teriais de coasu mo ~ 
serviços. 

FUNDAMENTOS LEGA IS: Artigo 25, Pa r-6c:n fo J• da Consti tuiçlo 
Federa\188 comb\aado com 011 it. rticot 11, Decreto Estlld.al a• 2042/95-
GEA, n.o que coaber pelas "Leis Fedenis n• 4320/64 e a• 8666193. 

DOTACÃO: Os recursos destiaados a u ecuç.lo do preseote Co11vhio 
Totllliu o ,..oatan te de R$ 40.311,20(q uarenta mil, trezentos e on:r.e n-ais e 
vinte centAvos) 

~ 01 de janeiro de 200.3 a 28 de fevere iro d~004.:.... _ 
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Macapá, 24.03.2003 

~ A S«ntJria de Educaçlo e o Presidente do(a) CA IXA 
ESCOLAR JESUS MISERICOt~OSO 

ADArLTON DE ~JskkifL~s 
Chefe da Unidade de Contratos e Convênio - SEED 

EXTRATO DE CONvtNJO N' IJl/2003- SEED 

lastrumeat<M e Partes: GEAISEED e o(a) CAIXA ESCOLAR JOA QUIM 
MANOEL DE JESUS PICANÇO 

Q!!.HIQ: RepaSH de rtc:ursos nnneeiroa dtstinados • fundonamen to 
pleno da t!cola DM asptttw do fonecimento de menoda escolar, aqui.Jiçio 
dt material didjtico-ptdaeógico, consernçi.o e mnulençlo flsl u da 
escola, co otn~taçlo de pessoal de apoio e ou trru materiais de consum o e 
Kn'ÍÇOJI , 

FUNDAMENTOS LF.GAJS: Artigo 25, Pn,gnfo 1" da Coasti tulçAo 
FtdtnV88 combin.do com os artigos 12, D«reto E.stadual n" 2042195 -
GEA, no que couba pelai Uil Ftdtrais n• -41310/64 e n• 8666/93. 

~ Ot rtturaos de1tioad01 a nec::uçlo do pruutt Convê nio 
Totaliza o montute de R$ 7.916,00{srte mil, novecentos r du.ruris ruis) 

~ OI de janeiro de 2003 a 18 de f~vt~iro dt 2004. 

ASSINARAM: A Sec:rrtárla d~~ucaçio t o Presidrnt~ do(a) CAIXA 

ESCOLAR JOAQUIM MANOE ~ JF;51~ TZr 
0 

ADAJLTONDEJ kMDost'i:.ros 
Chefe da Unidade de Contratos e Convénio • SEED 

EXTRATO DE CONVtNJO N' 13412003- SEED 

Instrumentos r Partes: GEAISEED e o(a) CAIXA ESCO LAR J OSf: DF. 
ALENCAR. 

OBJETO: Repasse de rrcursGS finucriro~ dutiud08 a funcionament o 
pleno da escola aos aspectos do forarcimrato de merenda CKolar, aquisiçio 
d~ material didãticl)opedaró&ico, ronnrnçlo e manutrnçio fisic..a da 
escola, contrataçlo de pessoal de apoio e outros materiais de cons umo e 
serviços. 

FUNDAMENTOS LEGAIS· Arti&o 2.5, Paricr.ro t• da Constituiçio 
Federal/88 combinado com os artigos 12, Dec reto Estadual n• 2(}4 2/95 -
GEA, ~o que couber pelas Ltls Federais n• 4320/64 r n• 8666193. 

~ Os rtcunru deÍtinados a eucuçlo do prutntt Corn•inio 
Totaliu o moatute de RS 121..189.80 («alo e vinte e um mil , t rezentos e 
oitenta e nove reail e oitenta ttntavos). 

~OI de janeiro de 2003 a18 de fe verriro de 2004. 

~ASeeret 
ESCOLAR JOSÉ DE AL N 

ADAILTO 
Chefe da Unidade de Contntos e Convênio· SEED 

EXTRA TO DE CONVf.NIO N" 13511003- SEED 

Instrumentos e Partes: GEAJSEED e o(a} CAlXA ESCOLAR JOSÊ DE 
ANCIIIETA 

Q!!.J.llfl: Repasse de recursos fiaaacelro1 destinados a fun cionamen to 
pluo da escola aos a.specfo1 do foraec imeato de merenda CKolar, 
•quisiçlo de 111aterial did,fico-pcda&ó&ir:o, conservaçio e manutençlo 
r11ic:a da uc:ola, eoatrataçlo de pe:uoal de apoio e outros materiai1 de 
coatumo e urvlço1. 

fUNDAMENTQS LEGAIS.· Arti&o 25, Paricrafo I" da Coa1titu içio 
Federtl/88 combi nado c:om 01 artia:o• J 2, Deneto Estadual n• 2042/95 -
GEA, no que couber ptlas Leis Federais • • 4320/64 e n• 8666/93. 

DOTACÁO: Os rrcursos destiaados a necuçlo do presute Convhlo 
Totali.u o moa tu te de RS 141.696,10 (cento e quarenta e um mil, u~unlos 

e noventa e seis nais r vinte eentavot) 

~ OI de janeiro de 2003 a 28 de fevereiro de 2004. 

~ A s..~,,,;. , Ed•n<i• '( rrnid•••• ••<•) cArxA 
ESCOLAR JOSt DE I T~ ~ 

ADAILT f ~ ~I V 11 ~;SANTOS 
Chefe da U da e de Contratos e Convenio. SEED 

EXTRATO DE CONVENIO N' 136/2003- SEED 

lnstrumrato:~ e Partes: GEAISEED e o(a) CAIXA ESCOLAR JOSt DO 
PATROCINIO 

Qll!:IQ: Repasse de rtc:unos fiauc:eiros destinados a funcionamento 
pluo da escola aot asptcto• do foraecimento de mercada t~Colar, aq•i.dçi o 
de material didáticl)opedacózico, coaservaçJo e maaul ençlo fbk:a da 
escola, coatntaçlo de pessoal de apoio e outros materiais de consumo e 
srrviços. 

fUNDAMENTOS LEGAIS· Artico 25, Par,&nfo t• da Coastitu iç.i o 
Federal/88 combiaado com os artlcos 12, D~reto Estadu11.l n" 1042/9!\ -
GEA, •o que couber pelas Led Fedenls n• 4320/64 e n• 8666193. 

~ Os recursos desti .. dos a u.ecuçio do preunte CoovCnio 
Totaliu o moataale de RS tl6.275,62(cento e vinte r sei• mil, duzentos e 
ututa r tirito reais t 1tu~nta e dois c:utavos) 

·~ OI de janeiro de 2003 a 28 de frveniro de 2004. 

~ A S«rttária de Ed•eaçlo r o Prtsidntr do(a) CAIXA 

ESCOLAR JOSÉ DO PAMINIO 

ADAILT ·, E ES~J~.J~.J.S SANTOS 
Chefe da Un dade de Contntos c Convênio • SEED 

EXTRA TO DE CONvtNJO N' 13712003 - SEED 

ladnunratos e Parta: GEAISEED e o(a) CAIXA ESCOLAR J OSEf'A 
JUCILEIDE 

fl/JJ.H!J..: Repa11e de recursos fiuDttir08 dutiaad01 a fuadoaa .. tnlo 
pieno da ucola nos aspectos do fora~lmuto de ra~ereDCia etr:olar, aquUiçl o 

• d~ material dld,tic~peda&ó&ico, co•senaçlo e manutençlo ruiu da 
escola, contntaçlo de pruoal de apoio e outr01 materiais de cons•mo e 
aervlçnt. 

· FUNDiMENfOS LEGAIS: . Artigo 25, Paria:nfo 1• da Constitu içjo 
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F~eral/88 combi nado com os articos 12, Dec:rdu Estadual a• 2042/95-
C EA. no que co ube r pelas Leis Fedeuis o• 4320/64 e n• 8666193. 

~ Os recursos destin•dot a uec:uçio do presente Coavhlo 
To tal iu o montan te de RS 126.493,60(ceoto e vinte e seis mi l, quatroc:ento1 
e noventa e tris rea is r seuuta cenlavo.t) 

~ OI de janeiro de 2003 a 28 de fevereiro de 2004. 

ASSINARAM: A ~cret' a de Educaçlo e o Presideate do(a) CAIXA 
ESCOLAR JOSEFA JUCI 

ADA ILT 
Chefe d.1 Un dade de Cont111tos r Convl:nio · SEED 

EXTRATO DE CONVtNJO N' 13812003- SEED 

Instrumen tos r Pa rta: GEA/SEED e o(a) CAIXA ESCOLAR JULIO 
GONÇA LVES DA COSTA 

~: Rcpaur de rttursot fiauceiros dutinados a funcionamnlo 
ple-no da escola nos aspectos do fornecimento de merenda t::tcolar, aquisiçio 
de material didático-pedagógico, conurvaçlo r manuteaçio ltslc:a da 
esco l•, c:o nt n taçi o de peu oal de apoio e outros materiais de cons umo e 
srn·iç ot. 

FUNDAMENTOS LEGA IS: Artl~o 2.5, Par,crafo 1• da Constituiçio 
fede ra l/88 c:ombi na do com os articos 12, Decreto útadual n• 2042195 -
GE.A , no que co ube r pelas Leis Federais n" 4320/64 r n• 8666/93. 

DOTA CÁO: O• recun os destinados a necuçlo do presente Convênio 
Totaliz.a o mon t~~nle de RS 7l.l79,99(setenta e doi.s mil, duzento1 e setenta e 
nove reais e non·nta r nove ttnta vos) 

~ 01 de janei ro dt 1003 a 28 de fevereiro de 1004. 

ASSINARAM: A Sec:reláriatEduaçlo e o Presidente do(a) CAIXA 
ESCOLAR JULIO GONÇA VES DA COSTA 

ADAILTON .· iJJjJsfNTos 
Chefe da Unid~e de Contratos e Convênio · SEED 

EXTRA TO DE CONVtNIO N' 139/2003- SEED 

lnstrumearos t Partu: GEAISEED e o(•) CAIXA ESCOLAR LAGOA 
DOS I~ DIOS 

QJllLIQ: Rrpuse de rec:uno1 financeiros destinados a funcionamento 
pleno d11 ncola nos upectos do fornecimento de mennda esc:oltr, aquisiçio 
de materi al didáticl)o-ptdagóc:ico, constrvaçlo e maauteaç.io física da 
ucola , cont rahaçl o de pessoal de apoio r outros materiais de consumo e 
serviços. 

FUNDAM ENTOS LEGAIS· Arti&o 25, Parie;nfo t • da Constltulçlo 
Federa V88 combinado com os uti&o• 12, Decreto Estadual n• 2042/95 -
G EA, no qu e co uber prla1 Lei1 Feduab n" 4320/64 e a• 8666193. 

DOTACiO: Os rec ursos dutinado1 a eucnçlo do prtseatt Convhio 
Totalir.a o montante de RS 17.298,41(dr:zusrte mil, duzentos e noventa e 
oito ru is e qua re nta e um c:entavoc) 

~ OI de janeiro de 2003 a18 de feverriro de 2004. 

ASSINA RAM· A Secret,ria de Educ:açlo t o Presidente do(a) CAIXA 

ESCOLAR LAGOA OOS liOS 

ADAILTo .1JJJL;ANTos 
Chefe d• Uni e de ( os e Convênio· SEED 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA PR.ESIDtNCIA 

RESOLUÇÃO N" 27/0J..CEE 

HOMOLOGA EDITAL N" 0112003-
DIEJA/COEN/SEED, REFERENTE AOS 
EXAMES SUPLETIVOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL, COORDENADO PELA 
SECRETARIA DE . ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, PARA TRABALHADORES 
DA ÁREA DE ENFERMAGEM, 
CADASTRADOS NO PROFAE. 

O Pr«<dm" 4o Conselho EstadiUII de EduaçAo, no 
uso dt mas atribuições que o cargo lhe confere e considerando: 

O processo n' 16103-<:EE; 
• A lcgi•laçio odu<:aciooal vigcutc. 

RESOLVE: 

Art. r Homologar o Edital . n° O 112003· 
DIEJAICOENISEED, rd'eraú aoo Exame~~ Supletivos do Ensino 
Fundamental, coordenado pela Secretaria de Estado da 
Educaçio/Divislo de Educaçio de Jovem e Adul..,., nas seguintes 
localidades e escolas: 

1- Macapol: E. E. de Educaçio Popular Paulo Fn:in:; 
11- Porto Grande: E. E. Mari& Cristina Botelho; 
IIJ. Amapá: E. E. Veiga Cabral; 
IV- Calçoene: E.E.I..obo D' Almada; 
V- Cu tias do Araguari: E.E.Lourimar Simões Pus; 
VI- Tutarugalzinho: E.E. Maria de Nazaré F=ira;' 
VIl- Vithria do Jari: E.E.Munguba do Jari; 
Vlll- Oiapoque: E.E. Joaquim c...tano da Silva 
Art. 2' - O referido exame deotina ... a.~ da 

área de enfennagem, c:adutndoo oo PROFAE. . 
Art. 3' - tu imcriç<'les seda n>alizadas no periodo de 08 a 

I 010212003. 
Art. 4' - As provas saio reÔiiz.ulas oo periodo de 26 e 

27104/200] . 
Art. 5' - E..ta Retoluçio mtn em vigor, a partir desta 

data, revog;ulas as disposições em oontnirio. 
Gablne" da Preoldinda do Collsolho Est.diUII de 
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EdDCilçJo, em Mocapá- AP, 11 de março de 2003. 

f 
CARLOSNI NDACOSTA 

Preside do CEFJAP 
O.Cnto 1731101 

Ciência e Tecnologia 
José Maria da Silva 

ASSESSORIA JURiDICAISETEC 

JUSTIFICATIVA • N'OOS/2003/SETEC • INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. 

PROCESSO N' 3S.000.02712003- SETEC. 

FUNDAMENTO LEGAL - Art. 26, I, d• Loi 8.GGGIS3 e suas 

alteroç6es posteriores. 

OBJETO - Serviço do Revlslio com Reposiçõo de P~s para o 

veículo Pálio NEZ 89&0. 

EXECUTANTE: BETRAL VEICULOS LTDA. 

VALOR ESTIMATIVO · R$ 798,96 (Setecentos e Noventa e Oito 

R .. is e Noventa e Seis Centavos) . 

Senhor Secretário, 

~rtJ'FICO, aos tellii.OS áo}411. 26. tlaúi6.6fi6/9J e 

SUJ a{....,'tfÕIS P._3'70fiS. 
"Em~CJ 2003 . 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência ã presente justiftcatNa 
para efe~o de autorização e ratificação do valor suprac~ado, em 
favor da Concess ionaria Beiral Veículos Lida, objetMindo atender 
despesas com o serviço de revisão e reposição de peças para o 
veículo Pálio NEZ·8960 que serve a SETE C. 

A escolha desta concessionária dá-se pelo fato de ser a única 
fornecedora para os veículos da FIAT de peças originais e 
prestaçao de assistência técnCa, conf~gurando assim 
inviabilidade de estabelecer-se disputa. 

Pelas razões acima expostas submetemos a presente Justificativa a 
RATIFICAÇÃO de Vossa Excelência, dando·se public~ade que o 
ato requer e em cumprimento aos d~ames legais do Art. 26 do 
mesmo Diploma Legal. 

ASSESSORIA JUR)DICAJSETEC 

JUSTIFICATIVA • N'00712003/SETEC • INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. 

PROCESSO N' 36.000.03112003- SETEC. 

FUNDAMENTO LEGAL - Art. 26, I, da Lei 8.G66193 e suas 

alteroç6es pos1eriores. 

OBJETO - Troca de Peça e Serviço de Miio- dt- Obr.l do 

veículo Pálio NEZ - 8960. 

EXECUTANTE: BETRAL VEICULOS LTDA. 

VALOR ESTIMATIVO - R$ 1.134,73 (Um mil conlo e trinta e 

quab"o reais e setenta e três Centavos} . 

Stnhor Secretário, 

i)4'TirfiC0, aos fl'lliiM tfo~rt. 16, Úúi6.666/9J • 

.ru.s al11f1Õu J!.OM«riiJr«s . 
h~_J_V_'!>JlOOJ . 

Submelo á ap<eciação de Vossa Excelência ã presenle juslificaiMI 
para efelo de autorização e ratificaçao do valor suprac~ado , em 
favor da Concessionária Beiral Veículos Lida, objeiMindo atender 
despesa com a troca dt Peça do tipo alt.mador o Serviço do 
Miio- da. Obro para o veículo Pálio NEZ • 8960 que ser;e à 
SETE C. 

Vale reuanar que a concessionária Betl"il l Veiculas Lida é a Unica 
revendedora de peças origina~ para os velculos da FIA T 
comprovando sua exclusividade, o que ílYiablliza a compeliçao. 

Pelas razões acima expostas •ubmetemoo a presente JustftcatMI à 
RATIFICAÇÃO de Vossa Excelência, dafldo.<e publcidade que o 
ato requer e em cumprimenlo aos ditames legais do Art . 26 do 
mesmo Diploma Legal. 

Macapá , 17 de março de~/ .Ih . 
~ 

~ssusor JuriJI'v:o/.l'E'Jif.(' 
O)lrJJ/}I<f..!ll 
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Macapá, 24.03.2003 

Comunicação 
Olfmpio Tavares Guarany 

PORTA R I A 1\'001/0J -St:Cml 
O Scarl,rio de: Estado d• Comuniraçlo. no 

u~u das atrihuiç\k') 4uc lhe sfto cunfc.rida.s . pda Lei W 0617 de 16 de Julho de 
2U0 1 ~ . lkcrcto n" 00 12 de OI de Janeiro de 2003 e tendo em vista o contido no 
m..:mh n" (}{~.103 -rX: PIS ECOM 

R [SOl. V E: 

llnroologar o deslocamento do servidor ~IARC[I .O 

f(;~,\ CIO OA R07..A, Diretor do DCP. Código CDS · 3 da Secretaria de Estado 
da Comunicação. qu..c \'iajou de Macapá sede de suas atividades att a cidade 
Oclêm - PA. no pcriodn de 08101 à O&.IO JnOOJ com a finalidade tk fazer a 
wber1ura jomaÍistica da panicipaçllo do governador do Eslado, na rcuni:k> com o 
Mirlistro da lntc:graç!o Nacional. Ciro Gomes. 

Dê -se Citncia. Cumpra-se c Publique-se 

P O R T A R I A N" 002/03 • SECOM 
O Secretário dt: Estado da 

Comunicaçao, no uso das atribuições que lhe são conferida'\, 
pela Lei N" 0617 de 16 de Julho de 2001 e, Decreto n• 0012 de 
OI de Janeiro de 2003 c, tendo em vista o contido no memo n" 
007/03 -DCP/SECOM 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor 
MARCELO IGNÁ C IO DA ROZA, Diretor do DCP. Cód igo 
CDS ·_ 3 da Secrelaria de Es1ado da Comunicação, que viajou 
de Macapá sede de sua'i at iv idades até a localidade de Carmo 
do Macacoari, no período de 20/0 I a 20/01 /2003, para fazer a 
cobertura jomalística da visita do governador do Estado até 
aquela cidade. 

P O R T A R I A ri' 003/03 · SECOM 
O Secretário de Estado da 

Comunicaçio, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 

pela Lei N" 0617 de 16 de Julho de 2001 e, Decreto n• 0012 de 
O 1 de Janeiro de 2003 e, tendo em vista o conlido no memo n• 
008/03 -DCP/SECOM 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor 
MARCELO IGNÁCIO DA ROZA, Diretor do DCP. Código 
CDS • 3 da Secretaria de Eslado da Comunicaçao, que viajou 
de Macapá sede de suas atividades até o município de 

Mazagão, no período de 2210 I à 22101/2003, para fazer a 
cobertura jomaJística da v isita do governador do Estado até 
aquele município. 

umpra-sc c Publique-se. 

'evcreiro de 2003 . 

P O R TA R I A N" 004/03 · SECOM 
O Secretário de Estado da 

Comunicação, no. uso das atribuições que lhe são conferidas, 

pela Lei N" 0617 de 16 de Julho de 200 I e, Decreto n• 0012 de 
O I de Janeiro de 2003 e, tendo em vista o contido no mcmo no 

. 002/03 -DCN/SECOM 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor 
JOSÉ VITÓRIO MA TIOS BARRETO, Motorista Código 
CDI · 2 da Secretari~ de Estado da Comunicaçao, que viajou de 
Macapã sede de suas alividadcs até a localidade de Carmo do 
Macacoari, período de 20/01 à 20/01/03, fazendo o transporte 
da equipe do Governo do estado alé aquela local idade. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

P O R T A R I A N' 005/03 · SECOM 
O Secretário de Estado da 

Comunicação, no uso das atribuições que lhe são conferida", 
pela Lei N" 0617 de 16 de Julho de 2001 e, Decreto n• 0012 de 
O I de Janeiro de 2003 e, lendo em vista o eonlido no mcmo n• 
003/03 -DCN/SECOM 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamenlo do servidor 
JOSÉ VITÓRIO MATI'OS BARRETO, Molorisla_ Código 
CDI • 2 da Secrelaria de Estado da Comunicação, que viajou de 
M acap á sede de suas atividades até o município de Mazagão, 
período de 22/0 I à 22101 /03 . fazendo o transporte da equipe do 
Governo do estado até a ucla localidade. 

r O ll TA R l A N" 009/03 • SECOM 

O Srt'rdário de Est:tdo da 
Com unica~io. no uso das atribuições que lhe são contCndas, pela l.ct 
N°0617 de l6dc Jul ho de 2001 e, Decreto n°0012 de OI de Jane iro dt: 
2003 c tendo em vtsta o con hdo no memo n° 002 1/03 -DCN/SECOM 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do serv idor EOJ 
WILSON DA SILVA, Assessor de Comunicação. Cõ<.hgo COS- 2 da 
Secretarm de Estado da Comunicação. que ' 'mjou de Macapá sede de 
sons ativtdades <~ti! o municipio de LaranJal do Jar i, pcriodo de 211{)2 a 
24/02/UJ fa7.cndo a cohcnura jomalisttC""d da agenda oficial do Governu 
do estado ate aquele murucipio 

PORTA R lA N" 0010/03- SECOM 
O Stcrdário dt Estado da 

Cornunicaçiio, no uso das atribuições que lhe são confcnd;1s, pe la l.cr 
N° 06 17 de 16 de Julho de 200 I c, Decreto n° 0012 de O I de Janeiro de 
200.l c tt:ndo em visla o contido no memo n" 00 18/03 -DCNISECOM 

R F:S O L V E: 

Homologar o deslocamento do servidor JOSÊ. 
VlTÓRJO MATTOS BARRETO, Motorista Códogo C DI - 2 da 
Secretaria de Estado da Comunicação, 4ue viajou de Macapâ sede de 
suas ati vidades atê o munrcipio de Mazõjgào, no dia 28/02 ra1..cndo o 
transporte da equipe de reportagem do Governo do estado atC aquele 
mun rc ipio . 

PORTA R I A N'OOII/OJ- SF.COM 
O S.:=crehírio dt F.sr~do da 

ComunicaçAo, no uso das alribUIÇÕCs que lhe são conferrdas, pela l ..cr 
N" 0617 de 16 de Julho de 200 I e, Dccrclo n" 00 12 de O I de Jancrru de 
2003 e tendo em vista o contido no mcrno n" 0019/03 -DCN/SECOM 

ll E SOL V 1:: 

Homologar o desk>camcnto do servidor JOSF: 
VITÓRIO MA n -os BARRETO, Motorisla. Código C DI- 2 da 
Secretaria de Estado da Comunicação, que viajou de Macapá sede de 
suas atividades atê o mumcipio de Tamrugalzinho no dia 26/02 
fazendo o transporte da equipe de reportagem do Governo do estado atê 
aquele municipto 

PORTA R I A N"OOJl/03 -SECOM 
O Stcrehírio dt Estado da 

Comunicaçio, no uso das atribuições que lhe slo conferKtas, pela Lei 
~0617 de 16deJulhodc 2001 e, Dccrt:to n"OOI2 de OI deJaneirode 
2003 e tmdo em -·ista o contido no mcmo n" 0017103 -OCN/SECOM 

RESOLVE: 

Homologar o de..c;Jocamcnto do servidor .JOSÉ 
VITÓRIO MATTOS BARRETO, Motorista. Cód;go CDI- 2 da 
Secretaria de Estado da Comunicação, que viajou de Macapã sede de 
suas attvidades até o rnunicipio de Tartarugal1.rnho no dia 24/Q2 . 
fazendo o transporte da equipe de reportagem do Governo do eslisdo ate 
aouelc munacioio. 
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Dê-se Ciência. Cumpra-se e l,ublique-sc. 

P O ll TA R l A N' 0013/03 - SECOM 
O Srcrttário dr Estado da 

Com unicação, no uso das atribuições que lhe são conferidos, pela Let 
N" 0617 de 16 de Julho de 2001 e , Occrcto n"0012 de OI de Janetro de 
2003 c lendo em vista o contido no mcmo n" 0024/03 -DCN/SECOM 

RESOLVE: 

Homologar o des locamento do servidor .JOSÊ 
VITÓRIO MA l"fOS BARRETO, Motunsta Cód igo C DI- 2 da 
Sec retaria de Estado da Comunrcayào, que VtaJOu de Macapil sede de 
suas utrvrdades atê a locahdade de Igarapé do Lago no pc riodo de 08 a 
09 de fcvcretro de 2003 fazendo o transporte da eqUJpc de rcponagem 
do Governo do estado ate aquele munrcipro 

Dê-se C iência, Cumpra~sc c Publique-se . 

r O R TA lll A !'1" 0014/U3 - SECOM 
O Sccretlirio de Est~do tJ:~ 

Co!f'u nic1çào, no uso das atribuições que lhe selo conll:rrdas. pela Le1 

No 06 17 de 16 de Julho de 200 I c, Decre to n" 00 12 de O I de Jane tro de 
2003 e tendo em visla o cont ido no memo n" 0023/03 -DCN/SECOM 

R E SOL V~:: 

Homologar o Jcslocamcn10 do serv idor 
GJLDERTO liBAIARA RODRIGUES, chel< do DCN Cód igo 
CDS- 3 da Secrctana de Estado da Comunrcaçào, que vrajou de 
Macap<i sede de suas ativ idad es atê a localidade de Igarapé do Lago, no 
período de 08 à I O de fevercaro de 2003 fa i'..cndo a cobertura 
jomallstica da festi vid ade em louvor ao Da vino Espirito Santo. 

PORTA R I A N'OOtS/03· SF:COM 
O Secretário de Estado da 

Comunicação. no uso das atribuições que lhe sao confendas, pela Lei 
N• 06 17 de 16 de Julho de 200 1 e. Decreto n" 00 12 de OI de Janerrode 
2003 e lendo em vista o contido no mcmo n" 0020103 -OCNISECOM 

RESOLVE: 

llomologar o deslucamcnto do servidor AI\'T0!\"10 LOBO 
SILVA, Motorrsta. Código CDI- 2 dn Secretaria de Estado da 
Comunicaç~o. que viajou de Macapá sede de suas atrvidadcs atê o 
municipio de Tartarugalzmho no dia 26/02 . fazendo o transporte da 
equipe de reportagem do Governo do estado até aquele mun1cipro 

r O R TA R I A N"OO I6/03- SECOM 
O Secretário de Es tado da 

Cnmu niuçAo, no uso das atribuições que lhe são confcndas. pela Lei 
N"0617 de 16 de Julho de 2001 e, Decreto n" 0012 de OI de Janerro de: 
2003 e tendo em visla o contido no memo n" 0004sQJ -GAB/SECOM 

RESOLVE: 

. Homologar o deslocamento do servidor 
OUMPJO TAVARES GUARANY, Secrctãno. Código CDS- 5 da 
Secretaria de Estado da Comunicação, que viajou de Macapã sede de 
suas atividades ate o município de Mazagào no dia 22101/03 . 
Acompanhando a equipe do governador Waldez Góes. 
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Macapá, 24.03.2003 

P O RTA R I A N' 001 7/0J - SI::COM 
O Secrehi r io de Estado da 

Comunicação, no uso das atribuições que lhe s!lo conferidas, pela Lc1 
N° 0617 de 16 de Julho de 2001 c, Decreto n° 00 12lle OI de Jonc1ro de 
2003 c tendo em vista o contido no me mo n° 0025/03 ·DCNiSECOM 

R ES Q L V E: 

1-lomolognr o deslocamento do servidor JOSI:: 
VITÓRIO MAn ·os BARRETO, Motousla Cótbgo ClJJ. 2 Ua 
Secretar ia de Estado da Comumcaçao, que viajou (.lt! Macapú sede de 
suas atividades ate a localidade de Flexal no municipio de Pracuúbn no 
di~ 06!{13/03 fazendo o transporte da equipe de repo rtagem do 
Governo do estado atC aquele município. 

Cumpra-se c Publique-se. 

I 

P O RTA R I A N' 001 8/0J - SECOM 
O Secrdhio de Es tndo da 

Comunic111ç il o, no uso das atribu ições que lhe silo conferidas, pela l..c1 
N° 0617 de 16 de Jul ho de 2001 e, Decreto n° 0012 de OI de Janeiro de 
2003 'e tendo em vista o contido no me mo n° 0024/03 -DCN/SF.COi,,1 

R F. SOL V E: 

llomologa r o dcslocamentn do servidor .I OS f-~ 
VITÓRIO MATTOS llARR ET O, Motonsta. Códiso CDI- 2 da 
Secretaria de Estado da Comunicação, que viaJOU de Macupâ sede de 
suas atividades até o municipio de Laranjal do Jari no pcriodo de 21 a 
24/02 . faz~ndo o transporte da equipe de reportagem do Governo do 
estado até aquele mun icípio. 

POR TA R I A N' 001 9/0J - SF.COM 
O Secrt:l&r io de Es ta do dw 

Comunicação, no uso das atribuições que lhe são confcndas, pela L~ 1 

N~ 06 17 de 16 de Julho de 2001 e, Dc:crcto n° 0012 de OI de Jane1ro de 
2003 e tendo em vista o contido no memo n° 0027/03 -DCN/SECOM 

RE S O LVE: 

Homologar o dcslocamemo do serv1dnr 
C JLM AR BATISTA DE NASCIM F.NTO, Gcren1e do ProJeiO 
''Apo10 c Acompanhamento de Comunicaçâo cspeCHll " Cód 1go COS
I da Secreta ria de Estado dn Comun icação, que viajou de Maca pá .~ede 
de suas atividades até o Distnto do Arqu ipdugo do Rail iq ue, no 
periodo de 15 à 16 de feve reiro de 2003 Fazendo a cobertura 
jomalis tica da agenda ofic ial do vice-governador do Estado ate aquele 
distrito. 

P O R TA R I A N" 0020/03 - SEC0~-1 

O Srcrdário dr [ stHd o da 
Comunic.sçlo, no uso das atribuições que lhe s:Jo conferidas, pela Le i 
N• 06 17 de \6 de Julho de 200 I e, Decreto n~ 00 12 de O I de Janet ro de 
2003 e tendo em vista o contido no memo n• 0026/03 -DCN/SECOM 

RESOLVE: 

Homologa r o deslocamento do servidor 
GILMAR BATISTA DE NASCIMENTO. Gerente do ProJclu 
"Apoio e Acompanhamento de Comunicaç:&o especial". Cód1go COS
I da Secretaria de F.stado da Comunicaç1o, que viajou de Macap3 sede 
de suas at ividades até a localidade de Flcxal no mun icípio de Pracüuba, 
no d ia 11102/03 Fazendo a eobcnura jornalística da agenda oricta l do 
go"ernador do F..stado atC aquele municipio. 

ASSUNTO: nsa de lie çâo com fulcro no 
An. 24 , inciso VI, da Lei 8.666193, c a lter da pelas Le is n• 
USJ/94 e 9.641W8 
PROCESSO· 37.000.00 11 /0 
PEDIDO IH; COTAÇÃO· Ó003/03 
FIR"'lA ADJ UI)I CADA. PRODAP-PROCESSAMENTO DE 
DADOS DO AMAPA -
VALO~ TOTAL: R$ 1.849,80 
VALOR MENSAL: RS 308,30 

(DIÁRIO OFICIAL) 

JUSTIFICATI VA N' 001/0J - DAA/SECOM 

Submeto à supcnor consideraçi\o do Excelentissimo 
Senhor Sccrcuino a presente Justificativa para efeito de autorização 
e ra t lfil.:::~ção no valor supr::~menc1onndo. para atender despesas com 
o Contmto de Prestação de Serviços de mformàtica c comunicação, 
pelo período de 06 (seis) meses 

Justif1ca-sc a d1spensa de lic itação, com fu lcro no Art 
24, inc1so XVI. da Lei 8.666/93, tendo em VIS ta trata-se tia 
contrawçJo rara a prestação de St:rviços de infonn:itica e 
comumcaç5o, por c'lrgào integrante da Adm inistração Pública, criado 
para c .~ tc f11n espcc1fico 

Pelas razões aqui expedidas e v1sa ndo salvaguardar os 
altos interesses d:J Admm1stração Pública , em fiel cumprimento da 
lc1. submeto a presente JUStificativa para homologação de Vossa 
r:xcdêncta, n gorosamcnte amparado pelo An. 26 , da Le i 8 666193 , 
com escopo de ratificação c conseqüente publicaçdo no D1áno 
Ofic1al do Estado do Amapli, como condição para eficác1a dos atos. 

ASS Ul\TO Dispens de licitação com fulcro no 
Art. 24, InCISO IV, dn Le1 8.666193, c alterada pelas Leis n~ 8.883194 
e 9648 /98 
PROCESSO 37.000. 0/03 
PEDI DO DE COTAÇÃO: 0019/03 
FIRMA ADJUU ICADA: J.C.A. - Serviços Especializados LTDA. 
VALOR TOTAL· RS 1.709,70 

J USTIFICATI VA N' 003/0J DAA/SECOM 

Submeto à superior consideração do Exce lentiss1mo 
Senhor Secretário a presente j ustificativa para efeito de autorizaçAo 
e ratificação no valor supramencionado, para ate nder despesas com 
o Contrato de Preswçâo de Serviços de Limpeza c Conservação, 
pelo periodo de 02 (dois) meses. 

Justifica-se ll dispensa de lic1taçl'lo, com fulcro no Art. 
24, inc1so IV , da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista 
trata-se da comrataçAo direta na emergência, objetivando prestação 
de serviços de limpeza e conservação, no imóvel onde funciona a 
Secretãna de Estado da Comunicação de modo a não comprometer a 
manuu:nçao. asseio e conservaçao do re ferido Órgão Púb lico. 

Pelas razões aqui expedidas c visando salvaguardar os 
altos 1ntcresses da Administração Pública, c: m fie l cumprimento da 
lei, submeto a prestnle JUStificativa para homologaçào de Vossa 
Excelênc1a, rigorosa men te amparado pelo Art. 26, da Lei 8.666/93, 
com escopo de ratificnç.Ao c conseqoente publ icaçllo no Diârio 
Ofic1al do Estado do Amapá, como condição paro: e ficác ia dos atos. 

Meio-Ambiente 
Edvaldo de Azevedo Souza 

Notlfleaçlo N' 001 

O SecretArio de Estado do Meio Ambiente, no 
uso das atribulçôes que lhe d o conferidas pelo artigo 2° da Lei n° 
03 18, de 23 de dezembro de 1996. 

R E SOLVE: 

Notificar Manoel Ayre> da Silva, residente na 
A v. Das Nações, 176, bairro Hospitalidade, munielpio de Santana, 
piU1l no pnzo de 05(cinco) diu, 1 coolar data do publicaçlo desta 
notificaçlo, apreuntar suu alegações is, referente ao processo N" 
32000-1 07012002. 

Nollllc:açlo N' 002 

O Secrc:t!rio de Estado do Meio Ambienle, no 
uso das atri buições que lhe slo c.onfcridas pelo artigo 2° da Lei n° 
0318, de 23 de dezembro de 1996. 

RESOLV E: 

Notifi<M MAnoel Progenio dos Santos, 
residente na Ru. Claudio Lucia Monteiro, 72, beirro Ambrózio, 
municipio de Santana, pua DO pn.zo de OS(c" ) dias, 1 cootar da 
data da public:.oçlo desta notificaçlo 1 suas alC[IIções finais, 
rcfcn:nte ao processo N' 32000-149912 

N ..... N'OOJ 

O Secmário de Estado do Meio Ambiente, no 
uso das atribuições q.JC, lhe slo cocfcridas pelo artigo r da I..ei 0° 
03 18, de 23 de dezcmb(o de 1996. 

R E SOLVE: 
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Notificar Antonio Marques da SilVII, ~te 
no Retiro Santa. Luzia, na localidade de Maruanwn, municfpio de 
Santana, piU1l no prazo de 05(cinco) dias, oontar da data da 
publicaçllo desta notificaçao apresentar suas gações finais, referente 
ao processo N' 32000- 11 0212002. 

O Secretário de Estado do Meio Amhienle, no 
uso das atribuiçôes que lhe são conferidas pelo artigo 2° da Lei no 
03 18, de 23 de dezembro de 1996. 

RESO LV E: 

Notificar Márcio Clayton Santos de Souza, 
residente na Rua Maranhao, 384, bairro Pacova para no pmzo de 

: 05(cinco) dias, a cootar da data da publi desta notificação 
apresentar suas alegações finais, referente processo N° 32000-
100312002. 

NoHfleaçlo N' 005 

O SecretArio de E!tado do Meio Ambiente, no 
uso d.a.o! atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 2° da Lei n° 
0318,de23de dezc:mbrode 1996. 

RESOLVE: 

Notificar Vitorino Correa 
Av. Goitacazes , 57 1, B. Buritizal , piU1l no 
contar da doia da publicaç!o desta · 
alegações finais, referente ao processo 

NoHtlcaçio N' 006 

suas 

O SecretArio de Estado do Meio Ambiente, no 
uso das atribu ições que: lhe são conferidas pelo artigo 2° da Lei n° 
0318, de 23 de dezembro de 1996. 

R E S OL V E: 

Notificar Clodinaldo Co!ta Santos, residente na 
Rua Turibio O. Guimaraes, 433, ba irro P. Socorro, para no prazo de 
05(cinco) dias, n contar da data da publicaçli esta notificaçilo 
apresenlar suas a legações finn.is, referente ao oce5so N" 32000-
045012002. 

O Secretário de Estado do Meio Ambiente, no 
uso das a tribuições que lhe são conferidas pelo artigo 2~ da Lei n° 
03 18, de 23 de dezembro de 1996. 

R ESOL V E: 

Notificar Manoel Ayres da Silva , residente na 
Av. Das NaçOes, 176, bairro Hospitalidade, mWJiclpio de Santana 
para no pnzo de 05(cinco) dias, a conw da data da publicaçso desta 
noti ficaçllo apresentar suas alegações finai!, re~ te ao proceuo N° 
32000-106812002. 

O SecreUrio de Estado do Meio Ambiente, no 
uso das atribuições que lhe slo conferidas pelo artigo 2° da Lei n° 
0318, de 23 de dezembro de 1996. 

R ES OLV E: 

Notificar Aldecir Moraes de Souza, residente na 
Rua Castro Alves, 107. B. Comen:ial, municlpio de Santana, pera no 
prazo de I O( dez) dias, a C(lQW da data da publieaçlo eles notificaçso 
comparecer a SEMA, para trotar sobre o N' 32000-
022812002. 

O SecretArio de Estado do Meio Ambiente, no 
uoo das 11ribuições que lhe slo conferidas pelo artigo 2' da Lei n' 
0318, de 23 de dezembro de 1996. 

RE S OLVE: 

Notiftcar lvanildo Geraldo Fernandes Silw , 
residente na A v. Ramos, 2308, bairro Jardim I, paro no prazo de 
OS(cinco) dias, a contar do data da pubfri011 . desta notiftc.~çlo 
aprexntar suas alegações finais, referente . ··Processo ~ 32000-
000812002. v 



Macapá, 24.03 .2003 

Notiftcaçio N" OIO 

O Secretário de Estado do Meio Ambiente, no 
uso das atribuições que lhe s.!l.o conferidas pelo artigo 2° da Lei n° 
03 18, de 23 de dezembro de i 996. 

RESOLVE: 

Notificar a Escola Agrfcola Casa da 
HOspitalidade, situa& à Rodovia Duque de Caxias, Km 06, Distrito 
do Cornç!o. pare no prezo de I O( dez) dias, cootar da data da 
publicação desta notificaçAo comparecer n Secretaria, a fim de 
tnltar sobre o processo N" 32000-1 003/200 

Infra-Estrutura 
Gervásio Augusto de Oliveira 

Extrato de Termo Aditivo 

l nstru mento 
Partes: 
5' (quinto) Termo Aditivo à O. E. S. n• 019/02-
NSP/SEINF, que entre si celebram o G.E.A, através da 

Secretaria de Estado da Infra-estrutura • SEINF 
como CONTRATANTE e a empresa VIA 
EDIFICAÇ0ES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, como 
CONTRATADA, que tem como objetivo a execução 
dos serviços de Construção de Centros de Ofícios 01 
e 02 e Deck em madeira de lei, com trapiche, 

Defensa e Guarda-Corpo na localidade de lratapuru, 
em Laranjal do Jari; para os fins nele declarados. 

DA VIG~NCIA: Fica prorrogado por mais 60 

(sessenta) dias consecutivos o 
conclusão dos serviços, objeto da O. 

NSP/SEINF. 

Extrato de Termo Aditivo 

I nstrumento 
Partes: 
5" (quinto) Termo Aditivo ao Contrato n• 024/02· 
SEINF, que entre si celebram o G.E.A., atravós da 
Secretaria de Estado da Infra-estrutura • SEINF como 
CONTRATANTE e a empresa ALMEIDA & BEZERRA 
LTDA, como CONTRATADA, que tem como objetivo a 
execuçllo dos serviços de Reforma e Ampliação da 
Escola Estadual Antônio João, em Macapá; para os 

flns nele declarados. 

Instru mento 
Partes: 

I 
Extrato de Termo Aditivo 

venta) 
o dos 

5" (quinto) Termo Aditivo à O. E. S. n• 071 /02-
NSP/SEINF, que entre si celebram o G.E~A , através da 
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SEINF como 
CONTRATANTE .e a empresa LEÃO & SILVA LTDA, 
como CONTRATADA, que tem como objetivo a 
execução dos serviços de Reforma da Escola 
Estadual Lauro Chavesj para os fins nele decla rados. 

DO VALOR: Ao valor principal de R$·202.441,43 
(Duzentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e um 
reais e quarenta a três centavos) será acrescido a 
Importância de R$·16.918,50 (Dezesseis m il, 
nove'c~ntos . e dezoito reais e cinqüenta centavos), 
passando assim o valor total dos servlç a se de 
~+19.359.93 (Duzentos e dezenove ml , trezen a e 
cinquenta e nove reais e noventa e tré centavo ). 

Instrumento 
Partes: 
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rvásio Oliveira 

Macap~S.0.3 .03 

,/ cO 

d--"o 

io de lnfra·estrut a 
reto no 2042/95 

Extrato de Termo Aditivo 

5° (quinto) Termo Aditivo ao Contrato n° 028/02-

SEINF, que entre si celebram o G.E.A., através da 
Secretaria de Estado da Infra-estrutura . SEINF como 
CONTRATANTE e a empresa CONSTRUTORA 
TROPICAL L T DA, c omo CONTRATADA, que t em como 
objetivo a execução dos serviços de Reforma, · 
adaptação e urbanização da Escola Estadual 
Tiradentes; para os fins nele declarados. 

DA VIG~NCIA: Fica prorrogado por mais 90 (noventa) 
dias · cons~utivos o prazo para a conclusão dos 
serviços, objeto do Contrato n' 028/02-SEINF. 

Macapá,22.01.03 

Extrato de Contrato 

Instrumento 
fMtH: Termo de Contrato n° 001/2003 - SEINF, que 
entre si celebram o Governo do Estado do Amapá, através 
da Secretaria de Estado da InfTa-estrutura - SEINF, como 
Contratante e a empresa SISTENGE - SISTEMA 
ENGENHARIA L TOA, como Contratada, para os fins nele 
declarados. 

Fundamento Legal: O presente CONTRATO tem respaldo 
legal nos artigos 25 § 1°, 37, caput e lndso XXI da 
Constituição Federal de 1988, nos artigos 12 § 4°, 116 e 
119, itens I e XXVII da Constituição do E•tado do Amapá 
de 1991, nas disposições que forem pertinentes da Lei 
Nacional no 8.666/93, com nova redação pela Lei n° 
9.648/98 e nas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. 

Parágrafo Único: O presente contrato tem sua origem na 
efetivação do processo lidtatório: Edital de Tomada de 
Preços no 0061/02· CPL/SEINF/GEA, do processo n° 
28800.003903/02-SEINF. Homologado em 13/11/02, 
pelo Exmo Sr. Secretário de Estado da Infra-estrutura com 
base no Decreto n° 2042/95. 

Qltll:tQ: Construção da Escola Estadual Bom Jesus, com 
04(quatro) salas de aula e alojamento para professores 
no Munlciplo de Tartarugalzinho. 

f!:l:çQ: R$·261.008.51 (Duzentos e sessenta e um mil, oito 
reais e cinqüenta e um centavos). 

~: As despesas com a execução deste CONTRATO 
estão orçadas no valor globa l de R$-261,008.51 
(Duzentos e sessenta e um mil, oito reais e cinqüenta e 
um centavos), ficando empenhado inicialmente a 
importância de R$·109.806,28 (Cento e nove mil, 
oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos) à conta dos 
recursos oriundos do Projeto/Atividade: 1236100741.648 
- Expansão e Melhoria da Rede Física Escolar. Fonte (015) 
- Elemento de Despesa: 4490.51 • Obras Instalações, 
consoante nota de empenho 2003/NE00035 - (015), 
emitida em 31/01/2003. 

Extrato de Cont rato 

I nstrumento 
~: Termo de Contrato n° 002/2003 - SEINF, que 
entre si celebram o Governo do Estado do Amapá, através 
da Secretaria de Estado da Infra-estrutura - SEINF, como 
Contratante e a empresa SIMÃO & SOARES L TOA, como 
Contratada, para os fins nele declarados. 

Fundament o legal: O present e CONTRATO tem respaldo 
legal nos artigos 25 § 1•, 37, caput e inciso XXI da 
Constituição Federal de 1988, nos artigos 12 § 4°, 116 e 
119, Itens I e XXVII da Constituição do Estado do Amapá 
de 1991, nas disposições que forem pertinentes da Lei 
Nacional no 8.666/93, com nova redação pela Lei no 
9.648/ 98 e nas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. 

p;uâgrafo Único: O presente contrato tem sua ori gem na 
efetivação do processo licitatório: Edital de Tornada de 
Preços n° 0060/02·CPL/SEINF/GEA, do processo no 
28800.003902/02·SEINF. Homologado em 16/10/02, 
pelo Exm0 Sr. Secretário de Estado da Infra-estrutura com 
base no Decreto n° 2042/95. 
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~: Construção da Escola Estadual Sete de Setembro, 
com quatro salas de aula e alojamento para professores 
na localidade de Cachaça, no Município de Serra do Navio. 

fmçQ: R$·261.791.09 (Duzentos e sessenta e um mil, 
setecentos e noventa e um reais e nove centavos ). 

~: As despesas com a execução deste CONTRATO 
estão orçadas no valor global de R$-261.791.09 
(Duzentos e sessenta e um rni l, setecentos e noventa e 
um reais e nove centavos ), ficando empenhado 
inicialmente a Importância de R$·50.000,00 (Cinquenta 
mil reais) à conta dos recursos oriundos do 
Projeto/ Atividade: 1236100741.648 Expansão e 
Melhoria da Rede Física Escolar. Fonte (015) - Elemento 
de Despesa: 4490.51 • Obras I nsta lações, consoante nota 
de empenho 2003/NE00061 (015), emitida em 
12/02/2003. 

~: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a 
partír da data de expedi -

Glovanl 
Secretário de Esta 

Macapá, 14.02.2003 

(interino) 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
~: O. E. S. n° 002/03·DOP/SEINF, celebrada entre o 
GEA, através da Secretaria de Estado da Infra·Estrutura 
como CONTRATANTE e a empresa PARATOLDO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA, como CONTRATADA, para 
os Iins nela declarados. 

Qlúlli: Reforma de 10(dez) barracas desmontáveis, a 
serem utilizadas durante o Carnaval/2003. 

~ R$·6,450.00 (Seis mil, quatrocentos e cinquenta 
reais). 

fl:aiQ: 20 (vinte) dias consecutivos. 

~: Projeto/Atividade: 0412201141.665 
Construção, reforma e adaptação de imóveis. Elemento de 
Despesa: 4490.51 • Fonte (001) - Nota de Empenho 
2003/NEOOOSS de 11.02.2003 

Fundamento Leoa!: O dispo~o no artigo 24, Inciso I da Lei 
n• 8.666/93, modificada pela lei n° 9.648/98 (Dispensa 
de licitação). 
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Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
~: O. E. S. n° 004/03·DOP/SEINF, celebrada entre o 
GEA, através da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura 
como CONTRATANTE e a empresa O. C. ALVES 8ALIEIRO, 
como CONTRATADA, para os fins nela declarados. 

Q.!lktQ: Reforma na cobertura da Rádio Difusora de 
Maca pá. 

~ R$·14.109.52 (Quatorze mil, cento e nove reais e 
cinqüenta e dois centavos). 

!!rnQ: 15 (quinze) dias consecutivos. 

~: Projeto/Atividade: 0412201141.665 
Construção, reforma e adaptação de Imóveis. Elemento de 
Despesa: 4490.51 - Fonte (001) - Nota de Empenho 
2003/NEOOOS6 de 11.02.2003 

Fundamento Leoa! : O disposto no artigo 24, Inciso 1 da Lei 
n° 8.666/93, modificada pela lei no 9.648/98 (Dispensa 
de licitação). 

Macapá, 11.02.2003 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
~: O. E. S. n° 005/03·DOP/SEINF, celebrada entre o 
GEA, através da Sea-etaria de Estado da Infra-Estrutura 
como CONTRATANTE e a empresa V. LEITE LEAL, como 
CONTRATADA, para os Iins nela declarados. 

Qlúlli: Montagem de camarim e bases do anfiteatro da 
Fortaleza de São José de Macapá. 

Valor: R$·1 500,00 (Um mil, e quinhentos reais). 

f!:nQ: OS (cinco) dias consecutivos. 

~: Projeto/Atividade: 0412201141.665 
Construção, reforma e adaptação de imóveis. Elemento de 
Despesa: 4490.51 • Fonte (001) - Nota de Empenho 
2003/NE00060 de 12.02.2003 



Macapá, 24.03.2003 

Fundamento Leaal: O disposto no artigo 24, inciso I da Lei 
no 8.666/93, modificada pela lei n° 9.648/98 (Dispensa 
de Licitação). 

Macapá, 12.02.2003 

Extrã'to de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
~:O. E. S. n° 007/03-DOP/SEINF, celebrada entre o 
GEA, através da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura 
como CONTRATANTE e a empresa F. N. CAVALCANTE 
CONSTRUÇÕES LTDA, como CONTRATADA, para os fins 
nela declarados. 

~: Adaptações e remoção de móveis do salão de 
recepções do Palácio do Setentrião, em Maca pá. 

'liii2G RS-8.799.47 (Oito mil, setecentos e noventa e nove 
reais e quarenta e sete centavos ). 

fl:nl!: 05 (cinco) dias consecutivos. 

~: Projeto/Atividade: 0412201141.665 
Construção, reforma e adaptação de imóveis. Elemento de 
Despesa: 4490.51 - Fonte (001) - Nota de E[11penho 
2003/N,E00059 de 12.02.2003 

fundamento Leaal : O disposto no artigo 24, inciso I da Lei 
n° 8.666/93, modificada pela lei no 9.648/98 (Dispensa 
de licitação). 

Instrumento 
Partes: 

Extrato de Termo Aditivo 

2• (segundo) Termo Aditivo à O. E. S. n• 065/02-
NSP/SEINF, que entre si celebram o G.E.A, através da 

Secretaria de Estado da Infra-estrutura • SEINF 
como CONTRATANTE e a empresa SIGMA 
CONSTRUÇ0ES LTDA, como CONTRATADA, que tem 

como objetivo a execu~ão doa aervlt;:os de 

Construção da Associação dos Servidores da SEINF -
ASES, em Macapá; para os fins nele declarados. 

DA VIGt:NCIA: Fica prorrogado por mais 60 
(sessenta) dias consecutivos o prazo pa ... a a 

conclusão dos serviços, objeto da O.E.S n° 065/02 -
NSP/SEINF. 

Instrumento 
Partes: 

Macapit, 28.01.03 

Extrato de Termo Aditivo 

4• (quarto) Termo Aditivo à O. E. S. n• 071/02-
NSP/SEINF, que entra si celebram o G.E.A, através da 
Secretaria de Estado da Infra-estrutura • SEINF 

como CONTRATANTE e a empresa LEÃO & SILVA 
LTDA, como CONTRATADA, que tem como objetivo a 
execução dos serviços de Reforma da Escola 
Estadual Lauro Chaves , em Macapá; para os fins 
nele declarados. 

DA VIGt:NCIA: Fica prorrogado por mais 30 (trinta) 
d ias c onsecut ivos o prazo para a conclusão do s 
serviç os, objeto da O.E.S n• 071 /02- NSP/SEINF. 

I nstrumento 
Partes: 

Macapá,OZ.02.03 

Extrato de Termo Aditivo 

ZO (segundo) Termo Aditivo à O. E. S. n• 099/02-
NSPJSEINF, que entre si c elebram o G.E.A , a través d a 

Secretari a de Estado da tnfra·e strutura • SEINF 
como CONTRATANTE e a empresa LINEAR 
CONST.RUÇOES . E COMÉRCIO L TOA, como 
CON!RATADA, que tem como objetivo a execução 
dos serviços de Reforma e Ampliaçã o do muro, 
construção de plscln~ e c ampo de fut ebo l, no Clube 
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do Engenharia e Arquitetura do Amapá, em Macapá; 
para os fins nele declarados. 

DA VIG~N_CIA: Fica prorrogado por mais 60 
(sessenta) dias consecutivos o prazo para a 
conclusão dos serviços, objeto da O.E.S n° 099/02 -
NSP/SEINF. 

Instrumento 
Partes: 

Macapit, 03.02.03 

Extrato de Termo Aditivo 

4°(quarto) Termo Aditivo ao Contrato n• 036/02-
SEINF, que entre si celebram o G.E.A, através da 

Secretaria de Estado da lnfra~estrutura - SEINF 

como CONTRATANTE e a empresa J. C. S. 
BATISTA · EPP, como CONTRATADA, que tem como 
objetivo a execução dos serviços de Reforma dos 

prédios anexos, nas Instalações elétricas e na rede 
geral de allmentadores da SEINF; para os fins nele 
doei arados. 

DA VIG~NCIA: Fica prorrogado por mais 90 (noventa) 
dias consecutivos o prazo para a conclusão dos 

serviços, objeto do Contrato n• 036/02-SEINF. 

Instrumento 
Partes: 

~ Macapá,26.12.02 

Daniel da Silva Souza 
Secretário de Infra-estrutura 

Decreto n° 2042/95 

Extrato de Termo Aditivo 

2°(segundo) Termo Aditivo ao Contrato n• 052102-
SEINF, que entre si celebram o G.E.A, através da 

Secretaria de Estado da Infra-estrutura - SEINF 
como CONTRATANTE e a empresa INTERNORTE 
ENGENHARIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, 
como CONTRATADA, que tem como objetivo a 
execução dos serviços de Construção de Escola 

Estadual com 02(duas) salas de ..aula, secretaria e 
alojamento, em S.io Tomé do Pacui • AP, para os fins 
nele declarados. 

DA VIGt:NCIA: Fica prorrogado por mais 60 
a (sessenta) dias consecutivos o prazo para 

conclusão dos serviços, objeto do Contrato n° 
052102-SEINF. 

Instrumento 
Partes: 

Daniel da Silva Souza 
Secretário de Infra-estrutura 

Decreto n° 2042/95 

Extrato de Termo Aditivo 

1•(prlmelro) Termo Aditivo ao Contrato n• 063/02· 
SEINF, qu e entre si celebram o G.E.A, através da 
Secretaria d e Estado da Infra-estrutura • SEINF 

como CONTRATANTE e a empresa 
CONSTRUTORA TROPICAL L TDA, como 
CONTRATADA, que tem como objetivo a execução 
dos serviços de Construção de um Alojamento na 

Escola Família Agrícola da Per lmetral Norte • AP, 
p ara o s fins nele declarados. 

DA V!Gt:NCIA: Fica prorrogado por mais 60 
(sessenta) d ia s consecut ivos o P.ra zo para a 
conclusão dos serviços, objeto do Contrato n° 
063/02-SEINF. iJJL_ M•a,.,>U>.O> 

Daniel da Silva Souza 
Secretário de Infra-estrut ura 

Instrumento 
Partes: 

Decreto n° 2042/95 

Extrato de Termo Aditivo 

1• (primeiro) Termo Aditivo • o. E. S. n• 081/02-
NSP/SEINF, que entre si celebram o G.E.A, através da 
Secretar!• de Estado da lnfr•estrutura - SEINF 
como CONTRATANTE e a empresa CIETEC 
CONSTRUÇOES L TDA, como CONTRATADA, que tem 
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como objetivo a execução dos serviços de Reforma 

Geral da Igreja da Vila Macedônia, no Arquipélago do 
Balllque, em Macapá; para os fins nele declarados. 

DA VIGt:NCIA: Fica prorrogado por mais 120 (vinte ,; 
vinte) dias consecutivos o prazo para a conclusão 

dos serviços, objeto da O.E.S n• 081/02- NSP/SEINF. 

acapá,15.11.!l2 
. 

Daniel 
Secretário de I nfra-estrutura 

Decreto n° 2042/9S 

Saúde 
Sebastião Ferreira Rocha 

PORTARIA NO 128/03-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ro uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 0025, de 
01.01.03, e Cllnsiderando o que Cllnstil do Prol. Geral no 
2002/3199, 

RESOLVE: 

Designar a servidora FLORÊNCIA VIRGIUNA DE ASSIS SOUZA 
• Enfermeira, a se deslocar da sede de suas atividades -
Macapá - Ap, até a Odade de Belém - Pa, a fim de partiapar 
do Curso de Pós-Gradt>a<;ão ' Latu Sensu" em Enfermagem na 
Prevenção e Controle do Câncer, na Área Temática: 'Modelos 
Assistêfldais em Oncologia", ro periodo de 17 ii 22.03.03. 

CHEFIA DE GABINETE/SESA: em Macapá - Ap, 06 de março 

"'""u.i, Ú'Czr~ 
~~~~ tfs:ei{~~oCOSTA 

PORTARIA N° 129 /03-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 0025, de 
01.01.2003, e cons1derando o que consta do Prot. Geral no 
2003/2053, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor ORO MOTA DIAS -
motorista, da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até os 
Municípios de Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho e Mazag~o. 
com objetivo de transportar médicos e enferme<ros do PITS, no 
período de 25 à 27.01.03, ocorrendo as despesas através dos 
recursos do TR:CD. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá·Ap, 07 de 

~~r·J~~ .. ~;f: 
~~~0Jú±- Adjunto 

PORTARIA N° 130 /03-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são ronferidas pelo Decreto no 0025, de 
01.01.2003, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2003/126, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamentc dos servidores MARIA AUREUANA 
SAMPAIO DOS SANTOS - Enfermeira ROSANGE\J\ MARIA 
RODRIGUES GURJÃO - Auxiliar O~radonal de Serviços 
Diver;;os, SEBASTIÃO DOS SANTOS LOBO - motorista, e MARIA 
ANGEUCA OUVEIRA DE UMA - Olefe da Unidade de 
Infurma~o e Análise em Sitt>a<;:lo em Saúde, Código CDS-1, da 
sede de suas atividades - Macapá·Ap, até o Município de 
01apoque, com objetivo de realizarem ações referente ao caso 
de sarampo ocorrido ro referido Município no periodo de os à 
1 i.01.2003, ocorrendo as despesas atra~és dos recursos do 
TR:CD. 

GABI NETE 00 SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 07 de 
março de 2003. / 

~ /~ ( n ç<-
o A.NTONIO LEÃO COSTA 

de Saúde - Adjunto 

PORTARIA N° 131 /03-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE - ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 0025, de 

8 



Macapá, 24.03.2003 

01.01.2003, e considerando o que oonsta do Prot. Geral n° 
2003/2620, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de deslocamento dos servidores 
o-tARLES MARCELO SANTANA RODRIGUES - Chefe do Centro 
de Reabilitação do Amapá, Código CDS-2, ALLISON PE~JRA 
YONEKURA - Chefe da Oínica Adulto, Código CDI-3, ENEIAS 
FORTE VALENTIN - Chefe do Serviço de ôrtese e Prótese, 
Código CDI-3, MANOEL GUARANI MACEDO 1RINDADE -
Agente de Vigilância, e REINALTO DE SOU2A MARTINS -
motorista, da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até o 
Munidpio de Mazagão, com objetivo de providendarem o 
remanejamento e instalação dos equipamentos em nova sede 
do serviço de Reabilitação do referido Munidpio, no dia 
10.02.2003. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 07 de 

~oOo>OO~ i. (, I' 
10 ANTONIO LEÃO COSTA 
e Saúde - Adjunto 

PORTARIA N° 132 /03-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE - ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 0025, de 
01.01.2003, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2003/3877, 

RESOLVE: 

Homologar a autorização de deslocamento dos servidores 
DENILSON FERREIRA DE MAGAU-tÃE.S - Chefe da Divisão de 
Controle de Endemias, Código CDS-2, ELDREN SILVA LAGE -
Chefe . da Divisão de Epidemiologia, Código CDS-2, e SANDRA 
EUSA PEREIRA SOU2A - Responsável pelas Atividades de 
Controle da Hanseníase e Tuberculose, Código CDI-2, da sede 
de suas atividades - Macapá-Ap, até a Cidade de Belém - Pa, 
com objetivo de partidparem do I Módulo do Curso de 
Especialização em Vigilãnda em Saúde, no período de 24 à 
27.02.2003, com ônus limitado (vendmento integral) para esta 
Secretaria 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 07 de 
ma"o de 2003. 

~4 k- {~'-
;;;si~ ANTONIO LEÃO COSTA 

de Saúde - Adjunto 

PORTARIA N° 133 /03-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE - ADJUNTO, no uso de suas . 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0025, de 
01.01.2003, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2003{2156, 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora RAQUEL TRAUMAlURGO DIAS DE BRITO 
- Fisioterapéuta, a se deslocar da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até a Cidade de São Paulo - SP, a fim de participar 
da 2• Fase do Curso de RPG/RPM, no período de 31.03.2003 à 
09.04.2003, com ônus limitado (vencimento integral( para esta 
Secretaria). 

GABINETE DO SECRETÁRIO{SESA: em Macapá-Ap, 07 de 

~., .. ,: k (, ~ 
Dr. C~!O ANTONIO LEÃO COSTA Sec~~~t<Saúde - Adjunto 

PORTARIA NO 134 /03-SESA 

O SECRETÁRIO DE .SAÚDE - ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 0025, de 
01.01:2003, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2003/131, 

.RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da servidora SANDRA EUSA 
PEREIRA SOU2A - ResPonsável pelas Atividades de Controle da 
Hanseníase e TubercUlose, Código CDI-2, da sede de suas 
atividades - Macapá"Ap, .até o Munidpio de Calçoene, com 
objetivo de realizar · investigação um caso suspeito ·de 
hanseníase notificado no Í'eferido Município, nos ·dias 08 .e 
09:01.2003, ocorrendo as despesas através dos recursos do 
TFECD. 

.GABYNETE .DO ~ÁRI.O/SESA: ·J!m ·Macapá-.W, 07 de 
março de 2003. 

~. ~L ,Gl--z 
: oMl'~o ~,o CC?ST~ 

riO de Saúde - Adjunto 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N° 13S /03-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0025, de 
01.01.2003, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2003/4736, 

RESOLVE: 

Autorizar o servidor ROBERVAL DA SILVA MENE2ES- médico, a 
se deslocar da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até a 
Cidade de São Paulo - SP, a fim de partidpar do IX Simpósio 
Internacional de Catarata e Lente Intra-Ocular, no período de 
19 à 22.03.2003, com ônus limitado (vendmento integral) para 
esta Secretaria. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 07 de 
ma"o de 2003. 

EJ~~~o0.~4 
PORTARIA No 149 /03-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribulçiles que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0019, de 
01.01.2003, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2003/4321, 

RESOLVE: 

Designar os servidores DEWSON FERREIRA DA SILVA -
Presidente da Comissl!o Permanente de Udtaç:!o, Código CD5-
2 VALTER RUBEN VANDER UNDEN VIEIRA - Chefe da 
~enadoria de Apoio à Gestão, Código CDS-3, e DARCI DA 
COSTA CARVALHO -Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, 
Código CDS-2, a se deslocarem da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até a Cidade de Natal - RN, a fim de partidparem 
do Treinamento de Udtação Pública Modalidade da Lei n° 
B.666/93 e Pregão, no período de 24 à 26.03.2003. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 12 de 

ma"o de 2003 

~..li~ 
Secretário de Estado da Saúde 

PORTARIA N° 1S1/03-SESA 

SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuiçiles que lhe são conferidas pelo Decreto no 0019 de 
01.01.2003, e considerando o que consta nos Prot. Geral n° 
2003/5353 e 2003/5355. 

RESOLVE: 

Autorizar os servidores WANDA OUVEIRA CRUZ e RILTON 
DINIZ DA CRUZ - médicos, a se deslocarem da sede de suas 
atividades - Macapá - Ap, até a ddade de campina - SP, com 
objetivo de partidparem do Curso Avançado em Ultra
sonografia G. O & Medidna Fetal, no período de 24.03 à 
05.04.03, com ônus limitado ( vendmento integral), par• """" 
Secretaria. 

I!AIIINI!TI! DO SECRETÁRIO/SESA - Macapá-Ap, 12 de 
março de 2003. 

.~~~ 
Secretário de Estado da Saúde 

PORTARIA N° 1S2/03-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO SAÚDE, no· uso de suas 
atribuições que lhe sao conferidas pelo Decreto n° 0019 de 
01.01 :03, o que consta no protocolo geral no 4742/2003; 

RESOLVE: 

Designar a servidora WI2A ·NOGUEIRA DA SILVA - Chefe da 
Unidade de Tesoui;lria - CDS-1, para em substlb.Jição e 
acumulativamente, res'ponder pela Chefia da Divis:io de 
Contabilidade e Finanças - CDS-2, durante o impedimento do 
respectivo titular, 'no período de OS à 13.03.03 

SECRETÁRIO/SESA: Macapá - Ap, 13 de 

ma~ de(NJtJ /A 
~~~ 
iO'fERIÚ:I~ DA'ROCHA 

Secretario_ d_e 'Estado da Saúde 
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PORTARIA N° 1S3 /03-5ESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 2146 de 
05.03.2003, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2003/4863, 

RESOLVE: 

Homologar a designação do servidor CEZAR DA COSTA SANTOS 
- Chefe da Unidade de Contratos e Convênios, Código CDS-1, 
para em substib.Jição e acumulativamente, responder pela 
Chefia do Núcleo Setorial de Planejamento, Código CD5-2, 
durante o impedimento do respectivo tib.Jiar, no período de I O 
à 12.03.2003. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 13 de 
ma~ de 2003 

Dr.Sg~ 
Secretário de Estado da Saúde 

PORTARIA No 1S6 /03-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 2146 de 
05 .03.2003, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2003/5028, 

RESOLVE: 

Homologar a designação da servidora SOlANGE HELENA DE 
SOU2A BRITO - Gerente de Subgrupo de Atividades 
Administrativas do Projeto "Otimização da Gestão Hospitalar·, 
Código CDS-2, para em substituição e acumulativamente, 
responder pela Gerênda Geral do Projeto "Otimização da 
Gest'lo Hospitalar", Código CD5-3, durante o impedimento da 
respectiva titular, no período de 10 à 14.03.2003. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 13 de 
ma~ de 2003. 

Dr. (!~A secre~ da saúde 

PORTARIA N• 157 /03-5ESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 2146 de 
05.03.2003, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2003/3791, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da servidora JOUETE MELO 
PALHETA- Auxiliar de Enfermagem, da sede de suas atividades 
- Macapá-Ap, até o Município de Porto Grande, com objetivo de 
representar a Gerência de Atenção Básica em Reunião Técnico 
-Política, no dia 19.02.2003. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 12 de 
ma"o de 2003. 

~~~~ 
Secretário de Estado da Saúde 

PORTARIA N• 158/03-SESA 

SECRETARIO DE ESTADO DA SA.ÚDE, no uso de suas 
abibuiçiles que lhe são conferidas pelo Decreto n° 2146 de 
01.01.2003, e considerando o que consta nos Prot. Geral n° 
2003{3604 

RESOLVE: 

Designar a servidora MARIA DE NA2ARE MIRANDA 
CAVAlCANTE - Chefe da Oínlca Médica de Doenças 
Transmissíveis do Hospital de Espedalidades, Código CDJ-3 a se 
deslocar da sede de suas atividades - Macapá - AP até cidade 
de Jtapema - Santa catarina, para partidpar do Curso 
Avançado Sobre Manejo Oínico de HIV/AIDS no período de 03 
à 06.04.03, com ônus limitado ( vencimento integral), para 
esta Secretaria. 

G~BI.N . 00 SE<;RETÁRIO/S~ -
ma"o . . ~, J ·;, 

I. r;v![Yr4:,7---
S. ·. ·o,n~~;o~~~ 
Secretário de Estado da<Sf&ie 

Macapá-Ap, 12 de 

·~TARI!' r -~~ .,D,l~ 

O SECRETÁRIO O~ 1ES1'A0S? ~ ~ÚQE, ~ u,so ~ suas 
atribuições Rue lhe sã:o .con~as pelo Deae,!O n" 2146 de 
05.03.2003, e consideranpo ·ó QE[cr~ ri0 0052 de Ol.Ol.L003, 
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Designar a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO SOUTELO SOUTO 
DA SILVA, para exercer Interinamente o cargo em comissl!o de 
Chefe da Unidade de Ações Programáticas, Códi90 CDS-1, o 
contar de 02.01.2003. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 13 de 

=.:u~b Secretário de Estado da Saúde 

PORTARIA NO 161/03-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pejo Decreto no 0019 de 
01.01.03, o que consta no protocolo geral n° 2003/4283. 

RESOLVE: 

Designar o servidor ~ONALDO DANTAS DE MELO - Médico, 
a se deslocar da sede de suas atividades - Macap~ - AP, 
até a cidade de Belém - PA, a fim de participar do XXXI 
Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, no 
período de 24 à 28.03.03. 

~~~~~~rr Macapá 

SE~~IRA DA ROCHA 
Secretario de Estado da Saúde 

- Ap, 14 

Agricultura 
Paulo Leite de Mendonça 

PORTARIA 
N.' 03312003-SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E 
DO ABASTECIMENTO, usando das alriboiçOes que lhe sao conferidas pelo 
Art . 123, lrciso 11 da Constituição do Estado do Amapé e Art . 36, lnc~o X do 
Regulamento da SEAF, aprO'Iado pelo Decreto N.' 0159 de 27 de janeiro de 
1998, e tendo em vista as disposiçOes contidas no Decreto N.' DOI I de OI de 
janeiro de 2003, e atendendo ao memo. n.• 0100J....GA T ..SEAF. 

RESOLVE : 

Designar o servidor PEDRO CABRAL QUARESMA, Ajudanle, Cl. N' 
36.361-AP, para viajar de Macapá sede de suas atividades até os Municlpios 
de Mazagao e Santana, a fim de que no perlodo de 17 à 21.03.03, possa 
ajudai no embarque e desembarque de produtos agrlcolas para 
comercialização na Feira do Produtor Rural, caminhao NE~t60, deveoó:> 
as despesas com darias correrem a conta do Recurso Orçamenlario. 

POR TAR I A 
H.' 03412003-SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E 
DO ABASTECIMENTO, usando das atrihuiçOes que lhe silo conferidas pelo 
A~ 123, lrciso 11 da Consntuição do Estado do Amapé e Art. 36. Inciso X do 
Regulamento da SEAF, aptO'/ado pelo Decreto N' 0159 de 27 de janeiro de 
1998, e lendo em vista as disposiçOes contidas no Decreto N.' DOI I de OI de 
janeiro de 2003, e atendercloao memo. n.' OIOI!X).GAT .SEAF. 

RESOLV E: 

Designar o se!Vidor RAIMUNDO NONATO DA SILVA CHAGAS, Motorista, 
C I. N' 022.698-AP. pena viajar de Macapa sede de suas atividades até os 
Municípios de Mazagão e Santana, a fim de que no perlodo de 17 à 
21 .03.03, possa faze< o escoamento de produtos e produçao agrícola para 
comercializaçao na Feira do Produtor Rural, caminhao NEQ{)t60, devendo 
as despesas com ciãrias correrem a cont do Recurso Ofçamentàrio. 

PORTARIA 
N.' 03512003-SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E 
DO ABASTECIMENTO, usando das atri>uiçóes que lhe sao conferidas pelo 
Art . 123, Inciso 11 da Constituição do Estado do Amapá e Art. 36, Inciso X do 
Regulamento da SEAF, aprO'Iado pelo Decreto N' 0159 de 27 de janeiro de 
1998, e lendo em vista as dsposiçOes contidas no Decreto N' DOI I de OI de 
janeiro de 2003, e alenderclo ao merno. n.' 010/!X).GA T .SEAF. 

RESOLVE : ·.:" ,_.1 "'~)i.-' (~ 

! l ...... ., .,J•trl,.., 

Designar o servidor PAULO ANTONIO DOS SANTOS' FiS!:ai 'ét 'N ' 
002.D07-AP, para viajar de Macapá sede de suas aiividade; até ,;, 
Municlpios de llaubal e Cutias, a fim de que no perlodo de 17 a 21 .03.03, 
possa proceder fi5cal izaçao no embarque de produtos e prodrÇao àglléola, 
.por OCSSiêo da rea6zaçao na Feora do Produtor Rural, devendo as despesas 
com cíârias correrem a conta 00 Recurso Orcamenlàno. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA 
N.' 03612003-SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E 
DO ABASTECIMENTO, usando das alribtJiçOes que lhe sao conferidas pelo 
Art . 123, Inciso 11 da Constituição do Estado do Amapa e A~ . 36, Inciso X do 
Regulamento da SEAF, aprO'Iado pelo Decreto N' 0159 de 27 de janeiro de 
1998, e tendo em vista as <isposiçOes contidas no Decreto N' DOI I de OI de 
janeiro de 2003, e atendendo ao memo. n.' 01003-GA T .SEAF. 

RESOLVE : 

Designar o servidor ROIIULO DUARTE PEMAFORT, Motorista, Cl. N.' 
003.125-AP, para viajar de Macapã sede de suas atividades até os 
Municípios de ltatbal e Cutias, a fim de que no perlodo de 17 a 21.03.03, 
possa faze< o oscoamento da produção agrlcola, para cometcialização na 
Feira do Produtor Rural, caminhao NEI-0«5, devendo as despesas com 
diárias correrem a conta 00 Recurso O..çamcntário. 

PORTARIA 
N.' 03712003-SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E 
DO ABASTECIMENTO, usando das alribuiçOes que lhe sao conferidas pelo 
Art. 123, lrciso li da Constituição do Estado do Amapá e Art. 36, Inciso X do 
Regulamento da SEAF, ap<O'Iado pelo Decreto N.' 0159 de 27 de janeiro de 
1998, e lendo em uista as disposi;ões contidas no Decreto N' 001 I de OI de 
janeiro de 2003, e atenderclo ao memo. n.' OIOIQ3.GAT-SEAF. 

RESOLVE: 

Designar o se!Vidor REINALDO DA SLVA SANTOS, Motorista, Cl. N.' 
34.092-AP, pena viajar de Macapà sede de suas atividades até os Munlcipios 
de Mazagão e Laranjal do Jari, a fim de que no perlodo de 24 à 28.03.03. 
possa faze< o escoamento da produçao agrlcola, para comerclalizaÇ<lo na 
Feira do Produtor Rural, caminhao NEK-0083, devendo as despesas com 
diarias correrem a conta do Recurso Orçamentário. 

Dê-se ciência, cumpra-se e pt.illique-se. 

Macapã-AP,~-
P/PA~k~~A 
( Secretário de Esta_#~rioullura 

PORTAR I A 
N.' 03812003-SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA r :ULTURA, PESCA, FLORESTA E 
DO ABASTECIMENTO, usaoó:> das 1iç0es que lhe silo conferidas pelo 
A~. 123, lrciso 11 da Constituição do Estado do Amapá e Art. 36. Inciso X do 
Regulamento da SEAF, aprO'Iado pelo Decreto N' 0159 de 27 de raneiro de 
1996, e lendo em vista as dsposiçOes cootidas no Decreto N' DOI t de OI de 
janeiro de 2003, e atendendo ao memo. n' 010/Q3.GA T-SEAF 

RESOLVE: 

Designar o sefvidor ERIVALDO BARROS DA SILVA, F~cal, Cl. N' 38.745-
AP, para viajar de Macapá sede de suas atividades até os Municlpios de 
Mazagão e Laranjal do Jari, a fim de que no perlodo de 24 à 28.03.03, possa 
proceder fiscalizaçao no embarque e desembarque de produtores e produção 
agrícolas pam cometcialização na Feira do Produtor Rural, caminhao NEK· 
9683, devendo as despesas com diarias cooerem a conta do Recurso 
Orçamentilrio. 

Dê--se ciência, cumpra--se e publ~se. --

P O RTA R I A 
N.'lmJ2003.SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E 
DO ABASTECIMENTO, usaoó:> das alribuiçOes que lhe sao conferidas pelo 
A~. 123, lrciso 11 de Constituição do Estado do Amapa e Art . 36. Inciso X do 
Regulamento da SEAF, aptO'/ado pelo Decreto N.' 0159 de 27 de janeiro de 
1998, e tendo em vista aiS dsposiçOes contidas no Decreto N.' DOI I de OI de 
janeiro de 2003, e atendendo ao momo. n.' 01003-GA T .SEAF. 

RESOLVE: 

Designar o servidor SOTERO DA SILVA BARROS, Motorista, Cl. N.' 19.201-
AP, para viajar de Macapã sede de suas atMdades até os Municlpios de 
Ferreira Gomes e Porto Glande, a fim de que no perlodo de 24 à 28.03.03, 
possa fazer o escoamento da produçao agrlcola para comercializaçao na 
Feira do Produtor Rural, caminhao NE0-7460, devendo as despesas com 
ciárias .correrem a conta do Recurso Orçamentario. 

Dê-s~ciência,cumpra-se e ptilf __ · 

M~ -AP. de 2003. 

-;;PIPA ' ~N;- "~;~r.~:.-_::\ :- .. , 
I Secretário de Es~ncuHura . ·•• 

"-' ."'i'~ 
POR-TÁRt ) "''1·- < 

N.' 04012003-SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E 
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DO ABASTECIMENTO, usaoó:> das atri>uiçOes que lhe sao conferidas pelo 
Art . 123, lrciso 11 da Conshtuição do Estado do Amapa e A~. 36, lrcso X do 
Regulamento da SEAF, aprO'Iado pelo Decreto N.' 0159 de 27 de janeiro de 
1998, e tendo em VISta as dsposções contidas no Decreto N' DOI I de OI de 
janeiro de 2003, e atenderclo ao memo n.' Ots.m.GOAF/SEAF 

RESOLVE: 

Designar o se!Vidor RONALDO DA SILVA MOY, E1'90nheiro Agrônomo. Cl 
N.' 027 525-AP, para viajar de Macapá sede de suas aiNKlades alé a Cldade 
de Brasllia-DF , a fim de que no perlodo de 17 à 18.03.03, possa efetuar 
gestões junto ao Ministério da AgricuHura, Pecuária e do Abastecinenlo
MAPA. objetivando a oblençao de s~e e financeiro à execuçao de 
Programas na area de abastecimento, devendo as despesas com diarias 
correfem a conla do Recu~o Orçamenlàrio. 

Dê--se ciência, cumpra-se e publiq.Je-se. 

PORTA R f A 
N.' 0.112003-SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA E 
DO ABASTECIMENTO, usando das alri>uiçOes que lhe são conferidas pelo 
Art 123. lrciso 11 da Constituição do Estado do Amapã eM 36. Inciso X do 
Regulamento da SEAF, ap<O'Iado pelo Decreto N.' 0159 de 27 de J8neiro de 
1998, e lendo em VISia aiS dsposiçOes contidas no Decreto N.' DOI I de OI de 
janeiro de 2003, e atendendo ao memo. n.' Ot<t.ffi.GABISEAF. 

RESOLVE: 

Designar a servidona GILDA FERREIRA PEREIRA Diretora do OORISEAF 
Código CDS.J, CI N' 4.892.847-PA, para viajar de Mar;apil sede de sua; 
atividades até a cidade de BrasiiO!-DF, a fim de que no penado de 17 a 
18.03.03. possa tratar runto ao Minislé!io da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA sobre a Comissão Estadual de Sementes e Mudas 
Cesm - AP. e junto a Agência Brasileira de Cooperação - ABC sobre o 
Protelo de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar das 
Comunidades de Perimelral Norte no Munic lpio de Pedra Branca do 
Amaparl , devendo as despesas com clárias cooerem a conta do Recurso 
Orçamentário. 

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

iG-~<Je:mu 
w~ 

E DE MENDONÇA 
relario de Estado da Agricultura 

Indústria e Comércio 
Jurandil dos· Santos Juarez 

PORTARIA (P) N'007 / 2003-SEICOM 

O S!:CRETÁRIO OE ESTADO DA lt'UÚSTIUA, C'O~ I ÉRCIO E 
MINERAÇi\.0, no uso das suas Mrihuiçôcs que lhe são confcmtas 
pelo Oecreto n" 0949 d~ OJ de fcvuriro de 2003. 

RESOLVE: 

Art. I" • Conceder admntamcnto em nome de TEREZA 
MARIA MACif.l. OE SOUZA, Datilógrafo. nos termos do Art1go 
2°, da Lc1 n° 0624 /2001. do Decreto n" 3547/2001 , no va lor de R.S 
4.000,00 (Quatro mil rea1s ), destinado a custear despesas rnilJda.s 
objetivando a manutenção adm •nistmuva da SccrWmíl de Estado da 
Indústria. Comércio c Mineração-SEI COM 

Art r - O adiantamento concedido deverá ser aphcado no 
prazo máx imo de 30 (trinta) d1as a contar da dala de rcccbJmcnlo. 

Art. 3" - A referida despesa deverá · ser empenhada no 
Programa de Trabalho n' 2610 1 23. 122 00142 .869, Fonte 001 . 
Elcmenlo de Despesa 3390-30 Material de Consumo, o valor de R$ 
500.00 (quinhentos reais), elemenlo de Despesa 3390-36 Serviços de 
Tercei ros Pessoa Física R$ 3.000,00 (Três mil reais), c elementos de 
despesas 3390-390 Serviços de Terceiros Pessoa Juridica, o valor de 
RS 500.00 (Quinhenlos reais) 

Art. 4•- O responsável pelo adiantamento deverá ap resentar 
prestação de con tas. devidamente homologada pelo titular do órg3o na 
Sccrctan .1 de Estado da Fazenda, d~.:ntro de lO (dez) dias, contados do 
h~nmno do prazo de ap licação constante no Artigo 2° 

Art. 5" · Revoga-se as disposiçt)es em con trário . 
Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se 

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA fNIJÚSTRIA 
COMÉRCIO E MINERAÇÀO-SEICOM, em Macapâ-AP, I 3 d~ 
março de 2003 . 

EXTRATO DE CANCB.AMENTO DO PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO COIIIVi:NIO 111' 008/2002 -

SBCOM/COOPFLOR!\ 

O SECRETARIO OE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉR CIO E 
MINERA ÇÃO. no uso de suas atribuições que lhe são 
conferida:s pelo Decreto n° 0949 de 03 de Fevereiro de 
2003 . 

. RESOLVE: 
Art . 1• - Can~ar o Primeiro Termo Aditivo ao 

Convênio n.' 008/2002-SEICOM/COOPERATIVA CENTRAL. 
DOS PRODUTOS DA FLOR ESTA. . ' . 

Art , 2• - Revogam-se as disposições em contrário. 
Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO SECRETARIO DE ES~ADO A IIIIDÚSTRIÂ\ 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO, em M -AP . 13 de) 

F~~reiro~~-~ : -~ .:_ ... 

O f ~and/ ;{.;$ ~ntos Juaroz \ 
' S~ETAR/0 SE/COM 



Macapá, 24.03.2003 

Trabalho e Cidadania 
Maria Anésia Nunes 

:-<GCLEO SETO RIAL DE PLA "EJA.\IENTO 
UN IDADE DE CONTRATOS E CONVti'iiOS 

EXTRA TO DF. COI'iTR·\TO 

INSTRUME.~TO CONTRATO No 00112003-SETRACVPRODAP 

PARTES· GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. at.avés da 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA CIDADANIA 
c o PROCESSAMENTO JlE DADOS DO AMAPÁ - PRODAI'. . 

OBJETO. ComP.recndt! objeto deste Instrumento " contmtaç~o de 
servrços técmcos na área de 111formâtica t: comunrcaçêlo de dados. 
como: 

SJAFEM · Scrv tço de supone c manutenção de bancos de 
dados c da rede de comumcaç!lo de dados do sistema, 

SISPAG· Serviço de manutenç:lo adaptatt\ a e evolutiva 
que engloba correções e rmplemcntações funcionais. motlilicaçõt!s de 
ordem legal que n1!o alterem a estrutura do ststcma, c impressao de 
relatónos da fnlha dt· pagamemos contracheques . mclumdo 
Cl1\chlpilmcn to c se r rrl harn~nto 

FUNDAMENTO LEGAl. O preseruc Contrato encontra respaldo 
legal nas drsposrções do 1\rt. 12, parôgrafo -l. da Constr turçilo do 
Estado do Amaptl, Art 24. rtcns VIII c XVI , da Ler federal no 
8.666/93, Ler complementar 10 112000, Ler federal no 4 320/64 e 
P10cesso admrn istratt\"O no 2H780 102/2003·SETRACI 

VAI .OR Pela cxeeuçilo do obJeto destt ContraiO a CONTRATANTE 
pagará ao CONTRATADO o valor de R$785 ,86 (Setecentos e Ortcnta 
e Crnco Rcars e Ortt:nta c Scrs Centavos) mcnsars, perlàzendo o total 
de RSl929JO (Três Md. Novecentos c Vrnte e Nove Rcars c ·1 rmta 
Centavos) 

DOTAÇÃO As despesas com a cxccuçao do Objeto deste Contrato 
correrão à Font~: 001 , l)rograma de Trabalho li 2200142744 , 
Elemento de Dtsresa 33 9039, conforme Nota de Empenho 
2003NE0003. emrtrdn em 20.02.2003 

VIGÊN C IA O presente Contrato de prestaçao de serviço tcrâ 
vrgêncra de 05 (cinco) meses , a parti r de OI 02 2003 até 30 06. 2003, 
podendo ser prorrogado por rguat pcrlodo, de acordo com a legrslaçi1o 
aplrcável 

I>ATA I>A ASSINATURA 20 02 2003 

SIGNAT Á H. lOS ;\ssrnararn este Conmrto MARIA ANESIA 
NUNES, pela Contratante=. c FERNANDO ANTÔNIO HORA 
MENEZES. pelo Contratado 

Macapá, 13 de rnnrço de ~003 

ChciC da Unidade de Contratos c C 
SETRACI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LI ClT AÇÃO 

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE DESPESAS 
r-lJNDAMENTO LEGAL: ART.24, IV DA LEI 8.666/93 E 
SUAS ALTERAÇÕES. 
PROCESSO N" 28780.()()221/03 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SER VlÇOS FUNERÁRIOS 
fiRMA ADJUDICADA: M. MENOONÇA DA COSTA -
ME 
VALOR TOTAL: RS 24 .971 ,00 
PERíODO 00 SERVlÇO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 
2003 . 

JUSTU' lCATIVA N" 003/2003 

Submetemos à elevada consideração de V. Senhoria a 
presente Justilicativa sob o amparo da Lei 8.666/93- Art. 24. 
inciso IV, em tàvor da empresa !IUJllll menciOiliJda, a fim de 
suprir o pagamento de c:lespcslu com a execução de serviços 
funerários prestados a esta secretaria em atendimcnlo à 
população d~ baixa renda do Estado do Amapá, sem o devido 
processO licitatório e o conseqüente contrato fonnal de 
prestação dos referidos serviços rcali7.ados pela firma 

. adjudicada nos meses dejaneito e fevereiro de 2003 . 

A adoção da medida referente à contratação direta da 
Empresa M. MENDONÇA DA COSTA - ME, deu-se em 
fWJção da urgência concreta e efetiva à situação do estado 
emergencial, haja vista a necessidade premente em atender as 
nwnerosas solicítações de sepultamentos relativas a 
população carente de nosso Estado, que só nos meses de 
janeiro e fevereiro foram em número de 72 (setenta e duas). 

Por oportW1o ressalte-se, que o Governo do 
Estado, através da Secretaria de Trabalho e Cidadania é a 
ilnica entidade pública do Estado que oferece o serviço 
fWJerário público. 

Com efeito, a Lei 8.66/93, com as al terações posteriores nela 
introçluzidas, preleciona em seu art . 24. inciso IV, "in verbis": 

Art . 24 . É dispensável a licitação: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Omissis 

IV. nos casos de emergência ou de 
calamidade pública, quando 
caraclcrlzada urgência de 
alendlmenlo de slluação que possa 
ocasionar prejuizo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, servlçOJ, 
equipamentos e oulros -

bens públicos ou particulares e 
somente para os bens necessários 
ao atendimenlo de situação 
emergencial ou calanútosa e pam 
parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência dn en1ergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos. '"(grilamos)". 

Assim. n questão em apreço reveste-se 
de legalidade, posto que, o estado emergencial da situação 
imposta, levou a efetivação imediata da prestação dos 
serviços, visando afastar o risco de danos à saúde c n vida das 
pessoas. face a exposição cadavérica em logradouros 
públicos. 

Ressalte-se. finalmente, que o valor dos 
serviços oferecidos está compatível com o objeto pretendido e 
o praticado no mcn:ado. 

"Ex positis"". para savalguardar os 
interesses da administração deste órgão e demonstrada a 
hipótese incidente desta ação, submetemos a presente 
JUSTIFICA TIYA a apreciação c ratificação de V. Sra., e 
conseqUcnte publicação no Diário Oficial do Estado. pam que 
produzam seus efeitos legais. 

Macapa-Ap, 14 de man;o de 2003. 

~ ~ - · ('. i ( , ···~ r~;..:r,t ,<J . 
Terezinha ~ N. Lobato da Silva 

Assessora iuridica/Setraci 

Fazenda 
Artur de Jesus Barbosa Sotão 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEFAZ 

AY!SO o~; !'&QRROGAÇÃO DE UCITM;ÃQ 

A Comissão PermanenH 
da Fazenda, nomeada atravé~ da 

.icitação da Scnctaria dt.:: Esmdo 
ia n"012/2003·GA P/SEFAZ. 

RESOLVE: 

Adiar, por conveniência dtt Ad mini st ração a licitação na 
modalidade CONVITE N" OOU2003- Cl'I JSEFAZ. do tipo Me~w 
Preço, cujo objeto é a Aquisição de pneus (Material de Consumo). 
dest inado ao uso da Secretaria de E'\tado da Falcnda, com data de 
abcnura marcada pa ra o dia 27.02.1003 às 10:00 hs para o dia 
27.03.2003 às 10:00 hs. 

Macapá, AP, 18 de março de 2003. 

~ Q. K_,_,_, 
CUS VINICIUS DE 11~ . 

residente da CPJJSEfAZ 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO/SEFAZ 

AVlSO DE PRORRQGAC,c\.QJ!KUClit\ÇÃQ 

A Comiss.io Permanente de Licitação da Secretaria de E. ... ta<.lu 
da Fazenda. nomeada através da Porta na n11 .012!2003-GAP/SEj-:AZ. 

RESOLVE: 

Adiar. por conveniência da Admini~trdção a li citação na 
modalidade CONVITE N" 003/2003 - CI'USEFAZ, do 1ipo Menor 
Preço, cujo objeto é a Contrata~"ào de emprc~ especializada em 
seguros com toda" a~ ga ran tias e cobertura total para 06 (seis) 
automóveis pertencentes a Secretaria de btado da Fazenda, adquiridos 
pelo PROf.AZ com recursos do BID, com data de abertu ra marcada 
para o dia 07.03.2003 às 10:00 hs para o dia 27.03.2003 as 16:00 hs. 

á, AP, 18 de março de 2003. 

~~ _j .Ra..·N• . 
. US VINICIUS DE~OS ' 

sidente da CPUSEFAZ 
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COMISSÃO I'ERMANENTE DE UOTAÇÃO/SEfAZ 

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria <.le btado 
da Fa1.enda, nomeada através da. Porta1ia n'' 012/2CX.l:l·G/\P/SEF/\Z. 

RESOLVE: 

Adiar, por conveniênt.:ia ria Administração a licitação na 
mml• lidadc CONVITE N" 004/2003- CPIJSEFAZ. du tipo Menor 
Preço. cujo objeto é a Cont ratação de empresa especia li1.ada no 
fornecimento de Material de Consumo {l.rmpc1 .. 1 c Higienização). 
destinados ao u~ da Scc1ctaria de ~tado da f-azenda e ~u:1 ~ 
dependências, com data de abenura marcada para o dra 10.03.2003 à!>. 
10:00 h; pm o dJa 28.03.2003 ;, 10:00 h;. 

-------------~· 
COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEFAZ 

A Comtssão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado 
da f-azenda, nomeada através da Portaria n11 012!2003·GAP/SEFAZ. 

RESOLVE: 

Adiar, por conveniência da Admi ni straç..io a licitação na 
modalidade CONVITE N" 005/2003 - CPIJSEFAZ, do tipo Menor 
Preç(l, cujo objeto é a Cont ratação at ravés de ato lit.:itatório de fi rma 
especializada c comprovada idoneidade técnica, para aquisição de fitas 
DAT DDS4 150M 40GB para bad::up, destinados ao Dt:partamento de 
Transito·DETRAN c a Di retoria de Administração Tributária
DAT/SEF/\Z, com data de abenura marcada para o dia 11.03.2003 ã~ 
10:00 hs para o dia 28.03.2003 às 16:00 hs. 

Mw.:apá, AP, 18 de março de 2003 . 

J o--<--/· o . ~~·-~~ . 
,_} tRCUS VlNICIUS OE BARROS . 

Prt:'\ideme da CJllJSEFAZ 

COMISSÃO PERJ\11\NENTE l>E LICITAÇÃO/SEFAZ 

A VISO llE PRORROGAÇÃO DF;.LI CIT~JÍ._Q 

A Com i~ão Pcrmanc lllc de J.icitaçãn da Stcretaria de Estado 
dt~ l·azcnda. nomeada através da Porta ri a n" 0 12/2003·G/\P/SEFAZ. 

RESOLVE: 

Adiar, por conveniência da /\dmimstração a licitação na 
modalidade CONVITE N" 006/2003 - CPIJSEFAZ. do tipo Mcoor 
Preço, cujo objeto é a Contrataç.io de empres.a espec ial iz.1dt1 no 
fornecimento de passagen~ aéreas, que se rão utiliz..1das por servidores 
fa zendários quando do deslocamento para participarem dc cursos, 
seminários c visitas têcnicas, dentro do componcntc cupacitução. 
durante o exercício de 2003, como parte da execução do PROFAZ, 
com data de abertura marcad~ para o dia 14.03.2003 às 10:00 hs para o 
dia 31.03.2003 às 10:00 hs. 

Maca pá. AJl, 18 de março de 2003. 

_yo c>---c- v. (Z_ 9~-· MA~CUS VINICIUS J)f.~S · . 
Presidente da Cl'USEFAZ 
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L Serviço Social Autônomo ] 

Amprev 
Sérgio José Menezes de Oliveira 

PORTARIA N." 06112003 - AMPREV 

O Dird.or Presidente da Amapá Previdàtcia, usando das 
atribuições que lhe são c:onfaidas pelo Decrd.o n. • 0028. de O 1 de 
janeiro de 2003, 

RESOLVE: 

Designar o servidor JOSÉ BI!RNARDINO DIAS JlJNIOR 
l)jra.or Financeiro c Atuaria~ Código CCS·3, da Amapâ Previden"ia, 
para viajar da sede de sua.<~ atribuições, Macapá/AP, ate a cidadtl de 
Fortalez.a/C E., no p<riodo de 23 à 29 de março do corra1te ano, a fim 
de tratar de participar do "Curso Integrado de Exeo; yi'lo Orçamentária, 

., Financeira e Contábil no StrViço Público" . 

M.acapá, 20 de março de 2003. 

ófJ~ IVANACON E GO Ç I'..S 
Di..rd.ora-Pn.-si ente Substituta 



Macapá, 24.03.2003 

JIISTIFICATIVA N'02712003 - PROJUR/k\1PREV 

PROCESSO N", O 12612003-GAHIA '.I I'Kl V 
FUNDAMENTO LEGAL' AR r. 25 DA LEI N"8.66M'IJ 
ALTERAÇÚES POSTERIORES. 
ASSUNTO: ll'SCRIÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO E ATUARIAL 
NO " CURSO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E CONTÁiliL NO SERVI ÇO PÚULICO". 
FAVORECIDO: CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTOS 
LIDA. 
VA;LOR' RS 1.380,00 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REA IS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ELEMENTO Df. DESPESA 
J.J.9.0.39.4K - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 

Senhora Diretora Presidente, 

Subm~to 3 elevada apreciação de Vossa Senhoria a presente 
j ustificativa p::n-a 3 competente ratific:~çào, objetivando a efet ivação da 
inscriç3o pnra participaçào do serv idor José Bernardino Dias Júnior, Diretor 
Financeiro e Atuarial deste Órgllo no "'Cuno Integrado de Exec u~i\o 
O rçanlfnti ria, l' lnanceira e Contábil no Sen·lço l'ú blico". promovido c 
ministrado pela conceituada empresa Consultrc - Con!'ultoria e 
Treinamentos Lida, e que será realizado na cidade de Fonalcza!CE, no 
periodo de 24 a 28/03no03. 

A part icipação do servidor no referido c.:urso se faz necessâria e 
recomcndãvel, considerando as ôlrihuiçOes inerentes ao cargo de Di retor 
Financeiro. atribuições es tas que guardam· rclaçlo com os temas abordados 
no rcfcndo curso. considerando ainda a necessidade de atualização nessa.<; 
3rcas de conhecimento, haja vista as mudanças in troduzida pela l.ei de 
Res ponsabil idade f iscal. 

A natureza dos serviços a serem prestados, qual seja treinamento 
c capacitaç3o tCcn ica de pessoal , constitui uma das hipóteses previstas no 
inciso Vt do art . 13, da Lei no 8.666/9) , carac teri:t..1ndo-sc como serviço 
técnico profissional especia lizado cuja naturez.a c linalidade. faculta à 
administração utilizar-se da discrici onariedade na escolha do fomccedor que 
me lhor atender a sua necessidade. 

Na este ira desse preceito, ressaltamos que a escolha do entidade 
minis tradora do curso/treinamen to, dcu~se paul3da na vasta experiência que a 
mesma possui nesse r.J.mo de 3tividade , ~;cmJo uma empresa concci tU3da e 
reconhecida nacion:llmente, c que oferece serviços de elevado grau de 
satisfação e qualidade, corrcspondendo exotamentc à necess idade de 
capacitação técn ica que este órgão reclama no momento, no que concemc :lOS 

aspectos le gais, teóricos e prát icos que envolvem a concessão do beneficio 
aposentadoria f;~ce à Reforma Previdenc iàri:1 . 

Ocstanc, o valor de a inscrição encontrar-se dentro do limite 
fixado no mciso I do art. 24. hipótese legal que t::~mbém poderia dar ensejo à 
dispens3 de lititação, se os serviços a serem pres tados não se enquadrassem 
Mqueles cnumer.J.dos no art . 13, da Lei n• 8.666/93, config urando desta 
maneird a inc:~igibi l idadc de licitação nos termos do at1. 25, da Lei supr.l, 
sendo plcnamcntt! justificável, nos termos da fundamcntaçlio acima 
demonstrada a contratação di reta da re ferida empresa . 

Diante do exposto, em atenç.1o aos pri ncípios da adm inistração 
pUblica c aos comandos da Lei , submeto a presente justi ficativa à aprcciaçao de 
Vos!\ a Senhoria para fins de ratilicaç.ão e posterior publicação no Diário Olicial 
do Estado, con forme determina o artigo 26 da supracitada Le i, para que 
produza seus efe itos h~gais . 

Detran 

Macapâ, 20 de março de 2003. 

(0~~ 
RUSt:LY DO SOCORRO PRADO CALDAS 

Assessora Jurfdica AMI'REV 

Órgãos Autônomos 

Carlos Luiz Pereira Marques 

EXTRATO DO CONTRATO N" 001/200J-.DETRAN 
I- PARTES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
CONTRATANTE: Departamento Estadual de Trânsito 
-DETRAN: Dirctor/Sr Carlos Luiz Pereira Marques 
CONTRATADO: Sr. Rene Márcio dos Santos Nunes 
D- CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 
Constitui objeto do presente contrdto a locação de 
veículos CONTRATADO, mediante o fornecimento de 
veículos automotores em tempo integral, destinado ao 
atendimento de transporte de pessoal e carga • de 
interesse do Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN/AP, dentro do Estado do Amapá. 
m- CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO 
.LEGAL: Este contrato é celebrado com fundamento no 
art. 24, Inciso !I da lei n• 8.666/93, que rege isenção. 
IV-CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O 
presente contrato terá vigência de 45 dias, a JDitir de 02 
de Janeiro de 2.003 .e término em 17 de Fevereiro de 
2.003. 
V-CLAUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO DO 
PREÇO: As despesas do presente contrato correrão à 
contar da dotação orçamentária do DETRAN/AP, 
projeto/atividade 19.102 06. 122.0014 2.733, natureza e 
despesa 3390.36, fonte 007 , no valor de RS 7.500,00 ( 
Sete Mil c Quinhentos Reais ), conforme nota de 
empenho : _ __ 00055 ____, emitida em : 13/ 03/ 03. 
VI-CLAUSULA NONA - DO FORO: Para dirimir 
quaiSQ\ler dúvidas oriundas do não cumprimento deste 
'instrumento, eventualmente no âmbito administrativo, 
as partes elegem o Foro da Comarca de Macapá - Ap, 
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com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
E por estarem assim, justos e de acordo, assinam o 
presente instrumento contmtual em 05 ( Cinco ), vias de 
igual de teor e forma para o mesmo fim de direito na 
presença de 02 ( Duas ) testemunhas abaixo assinados 
para seu efeito legal. 

Macapá - AP. 02 de Janeiro c 
CARL ~REIRA MAR~ili:s ~ANTE 

DDL 
Rui Sebastião Cruz Moraes 

RJ;W.!-J:~~- -!:?~ _Q_r;t;I~(;~<J 

CONVITE 001/03/CPL/OOL/AP 
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DDL/AP 
ABERTURA : 13/03/003 ÁS 09:00HS 

FIRMAS VENCEDORAS 
Ol .COPEMA 
ITE NS: OI e 04. 
VALOR: R$6.500,00 

02 .COOVAP 
ITENS:02,03 e 05 
VALOR: R$7.900,00 

Autarquias Estaduais 

· Adap 
Edmar Ney Louiinho Magno 

PORTARIA N." 01 !t/03-ADAP 

O PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • AOAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n" 0026, de 01 de Janeiro 
de 2003, e lendo em vista o teor do Memo. n" 03/03 -
OAAIADAP, de 11 de F_...., de 2003. 

RESOLVE: 

Designar a SeMdora SILVIA ESTER COSTA 
MILHOMENS, para e>OefCe<, Interina e acumulativlmente, em 
aub&tijulçAo, o cargo em canisslo de Chefe da Dlvlalo de 
Apolo Admlnlstratlvo/ADAP, código FGS-2, durante a 
ausencia de seu titular, nos dias 23 • 29.03.2003. 

Lacen 
Elza Lopes da Silva 

PORTARIA N.' 023 12003~CEN 

A DIRETORA PRESIDENTE DO LABORATÓRIO 
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA, no uso das atribuições que 
lhe confere 1 Lei n' 0338, de 16.04.97 o o Decreto n• 2274, 
de 02.04.97, 

RESOLVE: 

Tomar sem efdo a Portar1a n' 10GQ1-LACEN , 
de 05.07.:2001 . 

Macopi, 18 de Março de 2!Xl3 

ORA. ELZA~ES DA SILVA 
Diretora Presidente do LACEN-AP 

PORTARIA N.'024 l2003~CEN 

A DIRETORA PRESIDENTE DO LABORATóRIO 
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA. no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei n• 0338, d<o 16.04.97 e o Decreto n' 2274, 
de 02.04.97, 
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RESOLVE: 
Designar os servidores aba ixo relacionados, para 

comporem a Comissao Técnica da CPULACEN. 

Presidente. 
-Evaldo Castro da Silva ·Químico Industrial 

M~mbros Supknt.es. 
-Margarete do SO<XnTO Mendonça Gomes -Farrn/Dioquímica 
-Marl icc Leartc Mareco 
-Marcia SCJo?XYo Cavalcante Porcy- Biomédica 
-Jorge Pujucan Almeida Salomão - Agente Administrativo. 
-Márcio Rooaldo Olngas Moreira - Biomédico 
-Mareio Willyan Brito Freitas - AOSD "C" 

Maca pá, 20 de Março de 2!Xl3 

ORA. ELZA Qp.ES DA SILVA 
Diretora Presidente do LACEN-AP 

PORTARIA N.• 025 12003~CEN 

A DIRETORA PRESIDENTE 00 LABORATÓRIO 
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA. no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei n' 0338, de 16.04.97 e o Decreto n' 2274, 
de 02.04.97, 

RESOLVE: 

RetifiCar os termos da Portaria n• 011m-LACEN , de 
20.02 .2003, que passa vigorar com o seguinte teor: 

Designar os servidores abaixo para constttul rem 
interinamente a Comissão Permanente de Licijaçi!o do LACEN. 

-Marda Rosane SU,·a de Souu -Pruident.e 
-Telma Rerfn• Amorim Barbosa -Membro 
-V era Lóda Ba.rbery de OUvelra ~Membro 

-Mar&aretc dos S. M. Com~ ~Membro 

-Sw:y Carla Lima do Nudmento ·Membro 
-Marcarida Maria M. de Souza -Suplente 
-Helena Célia G. P. de Almeld• . -Supknte 
- Fernando Cabral Cor rea -Suplent 
-Jadrene: Alencar de Souza -Suplente 

ORA. ELZA~S DA SILVA 
Diretora Presidente do LACEN-AP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE N" 004/2003-CPULACEN-AP 

O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
PÚBLICA DO AMAPÁ-LACEN/AP, com sede na Av. Ernestino 
Borges. sln - Bairro: Cenlral, Macapâ-AP - CEP 68.9()8.{)1 O, 
fone (96)212-(;222 , através da Comissão Pennanente de 
Licitação - CPL, toma público que és 09:00 horas do dia 03 
de abril de 2003, rea lizará licitação modalidade CARTA 
CONVITE , tipo MENOR PREÇO, referente aos Processos 
17.000.032103 e 17.000.033/03-CPULACEN-AP, para o 
seguinte objeto: 
Selecionar empresas para o fornecimento de material 
pennanente de laboratório, para o Laboratório Central de 
Saúde Públ ica, conforme especificações conl idas no ANEXO I 
do Convite em referência. 

Macapá-AP, 21 de março de 2003 

Bel.' MÁRCG. ~DE SOUZA 
Presidente In~ do LACEN-AP 

COMISSÃO PE.RMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE N" 005/2003-CPUlACEN-AP 

O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
PÚBLICA DO AMAPÁ-LACENIAP, com sede na Av. Emestino 
Borges, sln - Bairro: Centra l, Macapá-AP - CEP 68.908-01 O, 
fone (96)212-<i222, através da Comissão Pennanente de 
Licitação - CPL, toma público que és 09:00 horas do dia 31 
de março de 2003, realizará licitação modalidade CARTA 
CONVITE, tipo MENOR PREÇO, referente aos Processos 
17.000.035103 e 17.000.040/03-CPULACEN-AP, para o 
seguinte objeto: 
Selecionar empresas para o fornecimento de material de 
consumo de laboratório, para o Laboratório Central de Saúde 
Pública, confonne especificações contidas no ANEXO 1 do 
Convije em referência. 

Macapá-AP, 20 de março de 2003 

BeL' MÁRCI~E SOUZA 
Prnsidente lntert~ do LACEN-AP 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

PROCESSO N.0 17.000.020/03-<:PL/LACEN 
MODAUDADE: TO~ADA DE PREÇOS N.0 

001/2Cl03-<:PL/LACEN-AP. 
OBJETO: SELECIONAR EMPRESAS PARA 
FORNECiti(ENTO DE MATERIAL PERMANENTE, 
MÓVEIS DI! ESCRITÓRIO, PARA O LABORATÓRIO 
CENTRAL DE SAÚDE PÚBUCA. 

FIRMA VENCEDQRA: 
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Macapá, 24.03.2003 

FIRMA 01- DIAGONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA. 
VALOR TOTAL: 147.108,00(Cento e quarenta e 
sete mil, cento e oito reais) 

Emi)l tt03 tV3 
HOMOLOGO 

()--
Ora. ELZA LOPES DA SILVA 

Diretora -Presidente do LACEN-AP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PRECOS 001/2003-CPllLACEN-AP 

pROCEsso N.~5~:f.t~2gij~HPL/LACEN 

ADJUDIÇACÃO 

O Laboratório Central de Saúde 
Pública do Amapá/LACEN-AP, através da 
Comissão Permanente de Llcitac;lio-CPL/LACEN
AP, toma público para fins de ultimac;lio e 
conhecimento dos interessados, ADJUDICAÇÃO 
referente a TOMADA DE PREÇOS N. 0 001/2003-
CPL/LACEN-AP, tipo: MENOR PREÇO, com o 
objetivo de selecionar empresas para 
fornecimento de material permanente, móveis de 
escritório, conforme especificações contidas no 
edital da presente Tomada, para o Laboratório 
Central de Saúde Públlca/LACEN-AP: 

FIRMA VENCEDORA: 

FIRMA 01- DIAGONAL COMÉRCJO E SERVIÇOS 
LTDA. 
VALOR TOTAL: 147.108,00(Cento e quarenta e 
sete mil, cento e oito reais) 

EmtJlf V3t03 

Ora. ELZA LOP~ SILVA 
Diretora -Presidente do LACEN-AP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE UCITAÇÃO 

TOMADA DE PRECO~QQ1/2003-CPLILACEN-AP 
CON NIOSUS 

PROCESSO 17.000.020/03-CPLILACEN-AP 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.' 001/2003-
CPLILACEN-AP. 
OBJETO: SELECIONAR EMPRESAS PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MÓVEIS 
DE ESCRITÓRIO, PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE 
SAÚDE PÚBUCA. 

ARMAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL 

ARMA: SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA; 
FIRMA: NUNES & CIA LTDA, 
FIRMA: DIAGONAL COM~RCIO E SERVIÇOS L TOA. 

FIRMA QUE COMPARECEU AO CERTAME 

FIRMA 1: DIAGONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA. 

FIRMA PARTICIPANTE VENCEDORA 

FIRMA 01- DIAGONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
VALOR TOTAL: 147.1 08,00 (Cento e quarenta e sete mil, 
cento e oito reais) 

Detur 

Macapá-{AP), 21 ele março ele 2003 

Bel• MÁRCIA RO~VA DE SOUZA 
Presidente lnteri~L do LACEN-AP 

Roseli Maria Mussel Gaspar 

PORTARIA(P)N0044f2003·DETUR 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TIJRISMO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe sllo 
conferidas pelo Decreto n.0 0031 de O I de Janeiro de 2003 , tendo em 
vista o que coruta no Mcmo a.•ool/2003 
REVITAI .IZAÇÀOIDETUR. 

RESOLVE: 

Art. t• Homologar o deslocamaHo da 
servidora KAREN COUTINJiO UMA, Gcrencia de- Revibllizaçio 
dos Pontos Turúticos do Estado do -ArriâJi, que viajou da sede das 
.., .. atribuiçiles Mocapi-AP, até o localidade de Mazaglo e Mazaglo 

· YeJho, com objc:tivo de coletar informações sobre equipamentos e 
obras' realizada$ por este ór8Jo e promover vistoria no local , com 
retomo no meSmo dia 23/01103. 

Art. z- -Revogam-se as disposiçOcs em contrário. 
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Dê-se ciência, cumprn-se e publique-se. 

GABINETE DA DIRETORA- PRESIDENTE DO lNSTIT\JfO DE 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 00 ESTADO DO AMAPÁ, 

em Macapá-AP, 18 d.e Ml~e 00-/. 

. ·ó::Z ,,,'./t!/(lfkf:K/:----jz~J· , 1(/tL 

ROS . fM "-~~EL GASPAR 
DIRETORA.:. PRESIDENTE 

Hemoap 
Juvanete Amoras Távora Miranda, Interina 

PORTARIA N°: 024 /2003- GAB . 

A DIRETORA PRESIDE~E DO INSTITUTO DE 
HEMATOLOGIA E HEI«>TERAPIA DO AMAPÁ-HEI«>AP, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n° 0238 de 13 de ' janeiro de 2003 e 
tendo em vista o teor do Decreto 0052, de 01 de 
janeiro de 2003, art . 33, Inciso XI do oec reto 
Estadual n°: 5. 519 de 19 de dezembro de 1997, 
que aprovou o Estatuto do Instituto de 
Hematologia e Hemoterapi a. 

Resolve: 

Designar Ma.rivaldo Pi canço dos santos, ocupante 
do cargo de Técnico de Laboratório, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Ex-Territó rio Federal 
do Álllapá, lotado neste Instituto, para viajar 
da sede de suas atribuições Macapá-Ap, ate o 
município de Mazagão, a fim de exercer suas 
atividades na Agência Transfusi onal de sangue 
daquele município, a partir de 17 de março de 
2003. 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

Justificativa N" :.l, '3/03-CPL/HEMOAP 
Adjudicados: ISAURA H. P. SANTOS 
Processo: n.• 18.000.070/2003 
Fundamento Legal: AIJ. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93 e 
alterações. 
Valor t<UI: RS 19.215,60 (Dezcoovc mil, duzartos e quinze reai s e 
setenta e sessmta centavos) 

Senhora Diretora-Pruiàenre, 

A presente Juslificativa tem por objetivo a aquisição 
direta de Bolsas para Coleta de sangue da Empresa 
acima citada destinadas a atender aos serviços de 
doação de sangue, deste lnslituto de Hematologia e 
Hemolerapia do Amapá. 
A presente aquisição respalda-se no art. 24, inc. IV da 
Lei 8.666/93 e alterações, como a Lei 9.648/98, de 27 
de maio de 1998, -em que prevê a DISPENSA DE 
UCITAÇÃO •nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens pÚblicos ... • 
Em 28/02/03, haveria llcilação na modalidade 
Tomada de Preços n.• 001/03, para a aquisição de 
Bolsas para colela de sangue, no entanlo por falta de 
parllcipantes, caraclerizou-se Licitação Deserta. Sendo 
assim, novo processo licitatório foi marcado para o dia 
24/03/03, mas a situação emergencial exige um 
atendimento imediato e a adoção do procedimento 
licltatório com suas formalidades e prazos, acarretaria 
prejuízos à Administração. 
A falta das bolsas para coleta de sangue deslinadas a 
atender aos doadores e pacientes, inviabilizaria o 
serviço esse ncial prestado pelo Hemoap (coleta e 
transfusão de Sangue), uma vez que este Instituto 
atende a toda rede pública e privada lransfundindo 
sangue de boa qualidade . Assim não resta a 
Administração outra alternativa que não a aquisição 
direta dos insumos, amparados na legislação vigente, 
caso contrário estaríamos sujeito s a sofrer solução de 
continuidade com a falta do material. 
Para a escolha do contratado coletou-se 03 (três) 
propostas, com preços compatíveis aos do mercado, 
onde a adjudicação recaiu sobre a melhor oferta à 
Administração. 
E para salvaguarda do interesse público e fiei 
cumprimento a Legislação, submeto a presente 
Justificativa para ratificação de Vossa Senhoria e 
posterio r publicação no Diário Oficial do Estado. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Justificativa NO: kO /03-CPL/HEMOAP 
Assunto: Dispensa de Ucitaçao 
Fundamento Legal: Art. 24, Inc. Xlll e 116 da Lei 
8.666/93 e alterações 
Adjudicado: Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura 
da UNIFAP e do Estado do Amapá - FUNDAP. 
Processo: n .0 18.000.079/03 
Valor: R$ 241.191,74 {Duzentos e quarenta e um mil, 
cento e noventa e um reais e setenta e quatro 
centavos) 

Senhora Diretora-Presidente:, 

A presente Justificativa tem por objetivo a contratação 
de técnicos de nível superior (02 enfermeiros, 02 
bioquímicas, 02 assistentes sociais e 01 sociólogo), a 
fim de suprir a carência temporária dos referidos 
técnicos, neste Instituto de Hematologia e Hemoterapia 
do Am.apá, por um_ período de 12 (doze) meses. 

A presente aquisição respalda-se no art. 24, inc. Xlll da 
Lei 8.666/93 e alterações, em que prevê a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO "para a contratação de instituição 
brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, ou de Instituição 
dedicada a recuperação social do preso, desde 
que a contratada detenha inquestionável 
reputação ético-proriSsional e não tenha fins 
lucrativos". · 
In casu, a contratação é possível tendo em vista tratar
se de contratação dos serviços da FUNDAP, pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, detentora 
de reputação ético-profissional, incumbida de dar apoio 
à pesquisa e a cultura do Estado do Amapá, o que 
respalda sua contratação direta mediante Dispensa. 
E para salvaguarda do interesse público e fiel 
cumprimento a Legislação, submeto a presente 
Justificativa, como exigência do Art. 26 da Lei de 
Licitações Públi cas e suas alterações, para homologação 
e publicação no Diário Oficial do Estado, dentro dos 
prazos legais. 

RDM 
Ronaldo José Picanço e Silva 

(P)n°019/03-RDM 

O Gerente da Rádio Difusora de Macapé, no uso 
de suas abibuições coofi:ridas pelo Deaeto n• 0036 de O I de 
jlllleiro de 2003, Lei o• O li de 12105197 e considerando o tror 

do Memo n' 093/03-RDM. 

RESOLVE: 

Art. I' - Conseder suplimento de fundo em nome de 
T ATIANA DA SILVEIRA PINTO, Funcionária Pública 
Estadual. cOOao;tro n• 6IS943, no valor de RS' 1.300,00 (Hum 
Mil e Trezentos Reais), destinados a custear despesas miúdas 
de ponto pagmnento. 

Art2'- O 81ldamento concedido seri aplicaOO no 
pn120 máximo de 30 (trinta) dias, a coolllr da data oo 
recebimmto. 

Art3° - A referida despesa deverá ser anpenhada na 
Fonte de Recurros 040-RDM, Programa de Trnbalho 
04.122.0015.2528, sendo RS 300,00 (Trezentos Reais), com 
material de coosumo, elemento de despesa 33.90.30, serviços 
de terceiros R$ I 000,00 (Hum Mil Reais), para serviços de 
te=ims, R$ 500,00 (Quinhmtos Reais) pessoa flsica, 
elemento de despesa 33.90.36 c RS 500,00 (Quinhentos 
Reais) pessoa jurldica, elemento de despesa3 3.90.39. 

Art4'-Justiftee-5C • J:I"SSOlte sor . objetivando 
atender as nca:ssidades desta Emissora. 

Art5'· DMe cieocia, cum 

IEPA 
Admllson More trá Torres 
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Macapá, 24.03.2003 

I' O R TA R I A N "007W/l003-GAB/ IF.PA 

O OIRETOR·PRESJDENTE do lnst l!uto de PesquiS3s 
Cient íficas e Tecnolôgicas do Es tado do Anupã -IEPA, no uso das 
utrihuições que lhe s~o confcrtdas pela LCL n" 0338. tlc 16 tk ahnl de 
I QCJ7. ::alterada pela lei n o 0699, de 28 de junho de 2002, Decreto n" 
0034, dt: OI de janeiro dt: 2003 e tendo em v1sta o teor doMemo n" 
OVOl/D f-I('PMPNIIEPA , ~c 12.03.2003. 

RF:SO L VE: 

An .1• Homologar o dcsloc:unento da se1vidora 
TF:REZINHA DE JESUS SOARES DOS SANTOS, Pcs4u1Sa~or 11, 
que v1ajou da sede de suas atnhUiçõcs Macap:l . atC a Cidade do Rio de 
Jane1ro· KJ , com objctrvo de partlclrar dn Workshop: proposta de 
c lahor:lçào de uma rede sobre o conhecimento popular. no período de 
IJ a 14 .03.2~3. Si.:nUu :.1 viagem ~em ônus rara u IEPA. 

IPEM 

Art .2" l)ê ·SC riéncia . Puhl iquc·St: c Cumpra-se 

Macap:i.21 dema rçodc2003. ~ 

ADM ILSON M<{~RRES 
Uirrtor-l•rcsidentc 

Robério Aleixo Anselmo Nobre, Interino 

Extraio do Termo Aditivo do Contrato n' 002101 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes 
qual ificadas no Contraio Original de n' 002101 - IPEMIAP, 
declaram , acellam e ajuslam que o inslrumenlo acima 
identificado tem alteradas as CLÁUSULAS QUARTA e 
QUINTA, que passam a vigorar com as seguintes redaçôes, 
mantidas as demais aqui nao referidas, na forma em que se 
encontram redigidas e que neste ato e ocasiao sao totalmente 
ratificadas para fins de direilo: 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E 
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: Pela execuçao dos serviços 
ajus lados, O CONTRATADO, percebera o preço global de R$ 
5.714,01 (cinco mil setecentos e quatorze reais e um cenlavo) 
e mensal RS 1.904,67 (um mil, novecenlos e quatro e sessenta 
e sele centavos). 

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO: O prazo para execuçao dos serviços ora 
conlralado é de 03 (lrês) meses com inicio no dia 25 de janeiro 
de 2003 e término no dia 24 de abril de 2003. 

Macapil · AP. em 25 de janeiro de 2003. 

Terrap 
Paulo Césàr da Silva Gonçalves 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA N'OOI / 2003 - CPL / TERRAP. 

PROCESSO n':4.000. 312003. 
ASSUNTO: Conlnlaçio Provisória. Exccpciooal e Direta 
UNIDADE: Instituto de Tenu do Estado Amapá - TERRAP. 
OBJETO: C--.to de Pr<staçio de Suviços de Limpeza 
VALOR: Quatro Mil e Quiahemos e V mie e Sete Reais e Oitenta e 
Cinco Cmavoo (R$ 4.527,85) 
ADJUDICADA. AMAZÔNIA SERVIÇOS LIDA. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artiso 24, inciso IV do Lei Fedcnl 
n' 8.666/93. 

Senh<w Diretor-l'r<lidente: 

. Consid<nDdo • ro=Jie auunçlo do mw equipe de sovemo do 
Estado do Amapá - Ten-op; bem como que a maioria dos seus carJOO 
públicos cnoot::iBm-se vagos e olo cru.::mtwn-se totalmalle 
preenchidos ou DOIIIUdot ate a pmeme data pan compor toda a 
ecplipe de guv..,., dcaa autarquia ..wklal; 

Considcnndo que a gatJo do Administraçlo &Dttrior desle órglo nlo 
previu ou planejou um Cronogra!DII com vistas a deflagrar o oportamo 
e regular procedimento licilatório pua a neceoaária cootrataçlo do& 
serviços em tela com vistas b occessidades futuras e itq~rescindfveis 
dem 6rgio; 

Considerando a exlinçlo automlatica do couln.to de JlRSlaçlo de 
serviços rf 027/02 e ...,. lcnnol aditivos em 28102/2003 oom a 
empr-esa llàcriormentc contratada; bem como que a mesma Dlo 
formalizou qualquer inleJaae em prorrogar o referido coalnlo com 
esta el1idadc autárquica; ~--- '"1! - 1t ~ 

~o.que a empresa pré·falada notifioou ~'fü,;;i~os até 
eollo lolados netle órglo pua cumprir Aviso Prévio trabalhista com 
vistas à mencionada rooluçio coatratua1 a.utom6ti~: 
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Coo.sidc:ra.ndo u constantes reclamações acerca da antiga empresa 
contratada no que touca ao inadimplemento de direitos tnlbalhistas 
(tais como nlo papmento do Vale Transpor;., do piso salarial da 
categoria etc.);. fatos estes n:la:tadoa por seus fimcionáriru i nova 
Administraçlo PUblica; bem como a notícia da baixa qualidade e 
quantidade dos produtos aplicados nos serviços; em descooformidade 
oom o cootratado; 

Comiderando que os serviços em epígrafe slo imprescindíveis para a 
preservaçio do patrimônio público na mcc:tida em que mantém as 
instalações fisicu e o palrimOOio móvel d.ste 6rglo (p. ex.: 
computadores; arquivos etc.) em perfeito estado de utilizaçlo etc. c ser 
proftlático nas ireas de uso de servidores c administrados, freqOentado 
por cnd.enas de pegoas diariamente; devendo o ambiente estar 
per-enernerlle limpo pan garantir um ambiente higirnico, saudável e 
seguro. 
Considerando a cxi&1ência da aituaçlo critica ou incidente de wgência 
oonaeta e efetiva do atendimento ou soluçio para o problema. 
vis.ando a afutar o risco em potencial de dano.o; a bens c à higiene, 
saúde e à segurança das pessoas; sendo tal risco, além de cooacto c 
cfeth'81De1rte provávc~ se mostra iminente c especialmente gravoso~ 

Considcnndo a inadcquaçio do proe<dimento formal liciWório ao 
cuo concreto; vez que o p-oblema reclama soluçio imedjata., de modo 
que a realizaçlo da licitaçlo. com os prazos c formalidade! exigível, 
pode causar prejuízo relevante a esta autarquia e comprometer a 
higiem, saúde e segurança das pessoas, serviços c beru, ou, ainda, 
provocar o pn:jufzo do regu!Midodc das atividades especificas de.le 
órglo; 

Coosidenondo que a modalidade de conlralaçlo dir<IA de uma empresa 
do ramo para prestar os serviços em comento é ne:cess!ria pan o 
desempenho regular das atividades adminislnlivu e operaciooais 
deste órglo até que se ultime novo procedimento li citatório dentro do 
prazo razoável ou limite temporário de apenas sessenta dias para que 
esta autarquia possa concluir outra licitaçio pública; e ser este o único 
meio adequado. efetivo e eficiente de se afastar o risco imill!C'Me 
detectado~ cancterizando-se como um caso excepcional e tio somente 
pata O!ISe fim. 

Consid<nndo que houve três cotações de preços. e que a d. menor 
valor encontra-se razoavelmente dentro dos valores pnticados no 
mercado local. comparando-o com a apresentada pelu outras 
empresa& constantes no presente procedimento; o que atende 
eficazmente aoe Princíptos Públicos da Economicidade e da 
Razoabilidade Co_.,..l Pública 

Considerando que \Qll novo Contrato Provisório, Excepcional e Direto 
oio transcende o limite do objeto do contrato anterior, c é 
indjspensávcl pu~. o afutamento do risco noticiado. Haveodo 
profunda conela~o eotre os serviço!l pretendido pela Administraçio 
Pública e o interesse público a sc:r atendido. Há a correlaçlo entre o 
objeto do futuro cootnto e o risco, limitado, wja ocorrência se 
pretend. evitar, é iD!imo. Dal a absolul.\ licimde do dispensa do 
licitaçio no preses:rt.e caso excepcional c provisório. 

Considerando os eutendimentos doutrinários e julgados de divenoa 
Tribunais & Cootas, coosidefondo v!lida a contrataçlo provisória. 
excepcional e direta em casos similara... 

Esta comisslo, s.m.j , enlcnde que justifica .. • a con!n.taçlo direta do 
cmpr..,. acima, haja visto a caraderização da siluaçio emergencial, a 
~cia de atendimento; o risco potencial c iminente e a codrataçlo 
provisória e excepcional como meio adequado para afutar o risco; 
sendo que a eiiCOiha se deu pelo critirio do menor preço, esW>clo apta 
para prestar os ICI"Viços em tela pelo prazo de dois meset apenas. até 
que se deflagre novo procedimento l icif~ório; 

De acordo com o Inciso IV do AJ 14 do Lei Federal n• 8.666193, 
e, atendendo ao disposto no Artigo Íb da mesma Lei; submetemos a 
apreciaçlo d. Vosaa Autoridade a preseute Justificativa, para 
ap-cciaçlo, ratificaçlo e publicaçio na lmpren5a Oficial pua que surta 
os seus juridicos e lcgaiu efeitos. 

Macz· 2;x::2003. 

r(JENJVAI.OO MARVUILL 
Presidenle da CPUfERRAP. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N" 008/2003 - CPL I TERRAP. 

PROCESSO n': 4.000. 9/2003. 
ASSUNTO: Contn~taçlo Provisória, Excepcional e Direta 
UNIDADE: Iostiluto de Terras do Estado Atmpó - TERRAP. 
OBJETO: Contnto de Prestaçlo de Serviços de Limpaa 
VALOR: Scisccutos e Sesseota e Seis Reais c Setenta e Seis Centavos 
ADJUDICADA: COOPERATIVA DE TRABALHO DO JARJ • 
COOTRAMJA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso IV do Lei Fedenol 
•' 8.666/93. 

Senhor Diretor~ Presidente: 

Considerando a recente usunçlo da atual equipe de governo do 
Estado do Amapi. - Tem.p~ bem como que a maioria dos seus cargos 
pUblicas encontram-se vagos e nlo encon~se totalmente 
):l'ctncbidos ou nomeados a~ a presente data para compor toda a 
equipe de governo desta autarquia estadual; 

Considerando que a pilo do Administraçlo anterior deste órgio nlo 
previu ou planejou um aoooSfim: Ct'!11 vistas a deflagrar o oportuno 
e regular procedimento licil!'Qrio para a necessiiii !i!!!!~ta~o dos 
serviços em tda com vistas às necessidades futuras c imprcscindfvcls 
deste ó,!Sio; 

Considerando que os serviçOs em epfgrafc slo impresçindfveis para a 
prc:servaçlo do patrimõoio poiblico na medida em que .mantém as 
instalações ftsicas e o patrimóoio móvel deste órgio (p. ex.: 
coniputadorcs; arquivos ttc.) em perfeito estado de utilizaçlo etc. e ser 
profi"tico nas treas de uso de servidores c administrados, freqüentado 
por dezenas de pesSOIS diariamente; devendo o ambiente estar 
perenemente limpo plrl garantir um ambiente higtênico. _ sa~dive! e _ 
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seguro. 

Considerando a existCncia da situação critica ou incidente de urgência 
concreta c efet iva do atendimento ou solução para o problema, 
visando a af"astar o risco em potencial de danos a bens e â higiene, 
saúde e à segurança das pessoas; sendo tal risco. além de concreto e 
efetivamente provável , se mostra iminente c especialmente gravoso; 

Considerando a inadequação do procedimento formal li citatório ao 
caso concreto; ve7. que o problema reclama solução imediata, de modo 
que a realimçAo da licitaçAo, com os prazos e formalidades exigivcl. 
pode causar prejuízo relevante a esta autarquia c comprometer a 
higime, saUde c segurança das pessoas, serviços e bens, ou, ainda, 
provocar o prejulzo da regularidade das atividades especificas deSfc 
órgão; 

Considerando que a modalidade de contratação direta de uma 
cooperativa de trabalho. do ramo, para prestar os serviços em comento 
é necessária para o desempenho regular das at ividades administrativas 
e operacionais deste órgão até que se ultime novo procedimento 
licitatório dentro do prazo razoável ou limite temporário de apenas 
sessenta dias para que esta autarquia possa concluir outra licitaçAo 
pública; e ser este o único meio adequado. efetivo e eficiente de se 
afastar o ri sco iminente detectado; caraderizando-se como um caso 
excepcional c l.Do somente para esse fim. 

Considerando que o preço encontra-se razoavelmente dentro dos 
valores praticados no mercado local, o que atende eficazmente aos 
Princlpios Públicos da Economicidade e da Razoabilidade Contratual 
Plibl.ica 

Considerando que um novo Contrato Provisório. E:~tccpciona l c Direto 
nlo transcende o li mite do objeto do contrato anterior ; e é: 
indispensável para o afilstamcnto do risco noticiado. Havendo 
profunda correlação entre os serviços pretendido pela Administnlção 
Públ ica c o interesse público a ser atendido . Há a correlação entre o 
objeto do futu ro contrato c o risco, limitado, cuja ocorrência se 
pretende evitar, é Intimo. Dai a absoluta licitude da dispensa da 
licitação no presente caso e:~tcepcional c provisório. 

Considerando os entendimentos doutrinários e julgados de diversos 
Tribunais de Contas. considerando válida a contt"atação provisória. 
excepcional e direta em casos similares. 

Esta comissão, s.m.j, entende que justifica-se a contratação direta da 
empresa acima, haja visto a caracterizaç.Ao da situaÇllo emergencial, a 
urgência de atendimento; o risco potencial c iminente c a contratação 
provisória c excepcional como meio adequado para afastar o risco; 
com o preço dentro dos padrOes do mercado local; estando apta para 
prestar os serviços em tela pelo prBZO de dois meses apenas, até que se 
deflagre novo procedimento IK:itatório; 

De acordo com o Tnciso IV do Artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93, 
e, atendendo ao disposto no /utigo 26 da mesma Lei; submetemos a 
apreciação de Vossa Autoridade a presente Justificativa, para 
apreciação, ratificação e publicação na Imprensa Oficial para que surta 
os seus jurídicos e legais efeitos. 

Macapá-AP. 20 de fevereiro de 2003. 

6E~~=LLL 
Presidente da CPL!fERRAP. 

Fundações Estaduais 

Fundecap 
Joel Nascimento Borges 

PORTARIA N' 050/2003 • FUNDECAP 

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE 
CULTURA DO AMAPÁ - FUNDECAP, usando das utribuiçOes 
que lhe são conferidas pelo Are. tr, Inciso 111. anuo I. e Art. 57•, 
lnci~o 111, anexo 11, do Decreto n• 4.996, de 05 de setembro de 1994. 

Alterado pelo Anexo XXXIII da Lei n' 0318, de 23 de 
dezembro de 1996, publ icado no D.O.E. n' 1469, de 23.12.96. 

RE S OLVE: 

Art. t• - Constituir ComissAo para discussão/elaboraçao do 
Regimento Interno do Teatro das Bacabeiras: 

Art. r- A Comissao será composta pelos servidores: 
MARCUS WEBSTER RODRIGUES DE ARAÚJO 

- ASEESSOR JURIDICO. 
MARIA DE NAZARt C. TRINDADE DE 

ASSIS. 
NILSON MONTORIL DE ARAUJO -

ASSESSOR CUL TURAUFUNDECAP. 
. BENEDITO OSCAR SANTOS DA 

SILVA·CHEFE DO TEATRO DAS BACABEIRAS. 
MANOEL BISPO CORREA- DIRETOR 

DCH/FUNDECAP 
ADAIL BARRIGA DIAS JUNIOR -

CIIEFE DO DIPEIFUNDECAP. 
MARCO ANTONIO FERREIRA FEIJÓ • 

DIRETOR DDC//FUNDECAP. 
MARIA DO SOCORRO ARAÚJO· 

SECRETÁRIA 

Are. J• - A comissao será presidida pelo Assessor 
Juridico da FUNDECAP. 

Arl. 4• • Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias para 
elaborar o Regimento Interno do Tcalro das Bacabeiras, iniciando seus 
trabalhos in'! ~ 7 de Março de 2003. 

Art. s• • t;t;: !»º rtaria entra em vigor para efeitos 
administrativos a partir da data acima mcnciÕt";~!. 



Macapá, 24.03.2003 

Sociedades de Economia Mista 

Caesa 
Raimundo Nonato da Silva Pires 

COM_UNI CAÇÃO 
Comunicamos aos Senhores Acionistas 

que se encontram a disposição dos mesmos na 
sede da Companhia situada na avenida 
Emestino Borges n. 0 222, Centro - Macapá, os 
documentos que tratam do art. 133 -<la Lei 
6.404/76. 

Macapá, 20 de março de 2003 

RAIMUNDO NON ~~À SILVA PIRES 
Direto~;;:idente 

CEA 
José Adauto Santos Bitencourt 

EXTRATO DO a• TERMO ADITIVO AO CONTRATO n• 
023 /99- ASJUR/ CEA. 

Partes: Companhia de Eletric idad e do Amapá - CEA c 
a firma Cetil Sistemas de Informática S/ A. 

Fund am ento Le gal: artigos 57 e 65 da Lei n." 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETQ: O presente 
CONTRATO tem por OBJETO a licença de uso e 
implantação dos Softwares para: Contabilidade, 
Tesouraria, Gerenciamento de Pessoal (DRH}, Compras e 
Materiais, Patrimônio, Licitação, Orçamento, Informações 
Gerenciais, Treinamento sobre os softwares, Manutenção 
Mensal, Atendimento e Suporte Técnico, constante no 
Anexo I do Edjtal, que passa a fazer parte integrante do 
presente Contrato. 

Parágrafo Primeiro - Considerando que, até a presente 
data, o Software CETIL refuente à Contabilidade 
encontra-se·em·p rocesso de-implementação- paro aten der 
as funcionalidades e especificações da CEA, e que o 
Software CETIL referente â lnfonnações Gerenciais -
Menthor ainda encon tram-se em fase de instalação, 
razão pela qual o Kit de Instalação correspondente não 
foi entregue ã Con tratante, ficará estabdecido na 
Cláusula Sexta abaixo as condições para a sua 
aquisição I prestação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - SOBRE OS SERVIÇOS 
CONTRATADOS: 

2) SERVIÇOS DE ATENDilllENTO E SUPORTE 
TtcNICO: 

Através deste Termo Aditivo, acrescentar-se-ã a este item 
u m Parâg:rafo Único, nos termos segu intes: 

Parágrafo Único - A Con tratada somente poderá 
execu tar os serviços con stantes nesta Cláusula quando 

explessameiite solicitados e au torizados pela 
Contratante. Sendo qu e a Contratada deverá apresentar 
previamente ã Contratante u rna planilha estimativa dos 
cu stos que serão necessários para a execu ção dos 
serviços, para fins de análise e aprovação pela 
Contratante. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO: Através deste Termo 
Aditivo acrescentar-se-ão à Cláusula Quarta os 
parágrafos abaixo, ficando transformado o Parágrafo 
Únjco em Parágrafo Primeiro: 

Parágr.afo Se~ndo - Con siderando que j á fora 
totalmente pago à Con tratada o valor referente à licença 
de Uso e Tr einamento d os Softwares, fica vedado â 
Contratada proceder com qualquer tipo d e bloqueio ao 
acesso d a Contra tante ao u so dos Softwares CETIL, sob a 
justificativa de falta de pa gamento da manutenção 
mens al e treinamento de Softwares. 

Paráçafo Terceiro - O reajuste de preços serâ feito d e 
·acordo com a Legislação em vigor, tomando--se por base a 
variação do INPC do periodo correspondente. 

CLÁUSULA SEXTA - VIG.tlfCIA DESTE CONTRATO: 

O presente CONTRATO terá seu prazo de vigência 
prorrogado por um período de 12 (doze) meses, tendo seu 
termo inicial no dia 22 de novembro de 200 2 e seu termo 
final no dia 2 1 de novembro de 2003. 

Pará.crafo Primeiro - Fica estabelecido um prazo de OS 
(cinco) meses, a conta r do inicio da vigência deste tcrm.o 
aditiv·o; pcrra-a-eon trat:atta 'pToccder a · tm.plementação do 
SoftWare CETIL referen te á Contabilidade, conforme 
documento de pendências definido e assinado pdas 
partes; bem como a completa instalação do So1tware 
CEm referente a Informações Gerenciais - Menthor, 
devendo ser entreiue o Kit de Instalação correspondente 
apõs o periodo acima Ficando a Contratante obrigada a 
pag~ os ~alares rderentes à manutenção mr:nsal destes 
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Softwares somente após a completa in stalação dos 
mesm os. 

Parágrafo Segundo - Caso a Contratada não cumpra as 
condições estipu ladas no parágrafo anterior , no prazo 
pre-ç~o ál::ilila, a Contratante poderá excluir do p resente 
Contrato os Softwares cuja instalação ou pendéncias 
apontadas não estejam completamente concretizadas, 
hipõtese em que a Contratada serâ obrigada a devolver à 
Contratante os valores correspondentes aos softwares em 
questão, conforme tabela anexa ao pfesente termo 
aditivo. 

Parágrafo Terceiro - Ocorrendo a hipótese acima, 
poderã ainda a Contratante rescindlr o presente 
Contrato, sem prejuizo do pagamento devido pela 
Contratada concernente aos Softwares em tela, que não 
'foram .totalmente. implantados .. Resultando. à Contratante 
a obrigação de pagar à Contratada apenas os valores 
referentes aos serviços efetivamente executados e 
certificados pela Contratante. 

Parágrafo Quarta - Fica estabelecido o dia 20/03/03, 
como termo final para Contratante apresentar â 
Contratada o documento de pendt:ncias referido no 
Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o qual fará parte 
integrante dcsle Tenno Aditivo. 

Data de assinatura: 20/11/02. 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N" 096/02 - ASJUR/CEA. 

Parteo: Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA e 
a firma Locavel Serviço• Ltda. 

Fundamen to Legal : Lei n." 8.666/93, artigos 57 e 65 e 
art. 37, XXI,§ 1• da C. F. 

CLÁUSULA NONA - DA VIG.tJICIA E PRORROGACÁO: 
O presente CONTRATO tem seu prazo prorrogado por um 
período de 120 (cento e vinte) dias, tendo seu início no 
dia 18 de novembro de 2002 e seu término no dia 17 de 
março de 2003. 

No Contrato n• 00 I /03 - ASJUR/CEA celebrado entre a 
companhia de Eletricidade do Amapá- CEA e a flrma O. 
M. BARROS - ME, publicado no Diário Oficial do Estado 
ele n• 2972, de 12/02'{03'. 

Onde se lê: Dotacào: As despesas decorrentes deste 
Contrato correrão à conta da Nota de Empenho na 399 -
30/01/2003. 

Leia-se: Dotacão: As despesas decorrentes deste 
Contrato correrão à conta do orçamento da Contratante, 

através do Código de D~9966 - Comp ras em 
Curso. 

Macapa-AP.' I e ç de 2003. 

JOSt ADAUTO ITENCOURT 
PRESID A CEA 

No Contrato n • 002/03 - ASJUR/CEA celebrado entre a 
companhia de Eletricidade d o Amapã - CEA e a firma 
ASTEC - ART SERVIÇOS E TECNOWGIA LTDA, 
publicado no Diário Oflcial do Es tado de n• 2972 , de 
12/02/03. 

Onde se lé: Dotacào: As despesas decorrentes deste 
Contrato correrão à conta da Nota de Empenho na 400 -
3 0 / 0 1/2003 . 

Leia-se: Dotaci.o: As despesas decorrentes deste 
Contrato correrão ã con ta do orçito da Contratante. 
a través do Código de Deino 2 966 - Compras em 
Curso. : 

Macapã-AP, 18 e m e 2003 . 

JOSÉ ADAUTO S I IJCOURT 
PRESIDE E C A 

No Con trato n• 003/03 - ASJUR/CEA cclebrado entre a 
companhia de Eletricidade do Amapã - CEA e a firma 
E.V. ARAÚJO - ME, publicado no Diário Oficial do Estado 
d e n• 297 2 , de 12 /02[03. 

Onde se li: DotltçJo: As despesas decorrentes deste 
Contrato correrão à conta da Nota de Empenho n • 40 I -
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30/01/2003. 

Leia-se: Do~: As despesas decorrentes deste 
Contrato correrão à con ta do orçamento da Contratante, 
através do Código de Despilna 29966 - Compras em 
Curso . 

Macapã-AP, 18 m e 2003. 

JOSt ADAUTO S ENCOURT 
PRESIDE E EA 

~..::::===PO==DE==R ==LEG==IS==LAT==IV==O =::::.~ 
Assembléia Legislativa do Estado 
Dep. Luiz Cantuária Barreto 

LEI N• 0739, DE 20 DE MARÇO DE 2003. 

Dispõe sob«: a Jornada de Trabalho dos 
enfermeiros. técnicos e auxiliares de 
enfennagem, dentre servido= estaduais, 
federais à disposição do foS!ado ou celc:tísms. 

O PRF..SIDENTE DA ASSEMBLEIA LEG ISLATIVA 
00 ESTADO DO AMAPÁ. 

Faço saber que a Assembléia Lcgislaliva do Estlldo do 
Amapá decreta e eu, nos l<:nnos do§ 8" do An. 107 da Constituição 
Estadual e alinea ')"do inciso O do An. 19 do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte Lei: 

Art 1• • A dunlção normal da jornada de trabalho dos 
enfermeiros, técnicos, auxiliares de cnfamagcm. inclusive os que 
pertençam aos quadros da Uniao c: encontrem·se à disposiçlo do 
Estado ou Celetistas., nâo cxccdcrà a seis bocas diárias e trinta horas 
semanais. 

Art. 2° - Esta Lei entr.l em vigor na dota de sua publicaçlo. 

Macapa- AP. 20 de m~t~ ·. 
~~1-.~t~
~ 

LEI N" 0740, DE 20 DE MARÇO DE 2003. 

Autoriza o Governo do Ertado do Am.api a c::onc:cda 
Adicional de Dcaempmho - SUS aos savidores em 
gozo de férias e/Ou licença prêmio px assidu idõade clau 
lica1ça m.atanidade e/ou li~ por motivo de doença c 
d.;i outns pravidênci.aa. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESI'ADO DO AMAPÁ, 

F.aço uber que a Assembléia Legislativa do Esbdo do 
Amap.;i dccn:u c cu, nos lamoe do r do Art. I 07 da CONlitu.ição 
.Estadu~l e alína 'J" do inciso li do Art. 19 do Regimento lntc:mo,. 
promulgo ;a •cguink: Lei: 

Art. t•- Fica o Governo dn Esudo do Amapi autoriz;.clo a 
conccdc:r Adiciorul de Dc:acmpc:nho - SUS a todo c qualquer aavidor- de 
nivcl superi or c m6dio, Ligado a área té:al.ic..a cb uúdc, patcna:ntc ao 
quadro de pessoal civil do &udo e os do cx-Taritório Fcd.enJ do 
.A.nupi j disposiç)o do Eatado, que se CJKXXI.trc:m c:m fêriu 
n:gubmentara e/ou liccn.ç;a prêmio por auiduicbdc dou liocnçJ 
m~tcrnidadc e/ou liCQtÇa por motivo de doença. 

Art. 2°- &u Lei cn.lD an vigor na t:Uta de su.a publicação. 

RESOLUÇÃO N" 0071, DE 11 DE MARÇO DE 2003. 

Dij;pOe sobr-e a Estrutura Organi:z:ac:ional e 
de Cargos c: ~lãrios do Quadro dt Pessoal 
da Assemblêia Legislativa do Estado do 
Amapâ. 

O Presidente da Assembliia Legislativa do Estado do 
AmapA., 

Faz saber que a Assembléia lc:gis lativa do Estado do Amapâ 
aprova e ele promulga a seguinte Resoluçlo: 

CAPITULO I 
. DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. J • • Os serviços administrativos da Assemb&éia 
Legislativa do Esudo · do Amapá incumbem aos seus órgJos. 
conforme discriminados nesta Rc:sotuçlo. sob a superior d ireçJo e 
supervido político-administrativa da Mesa Din:r:ora... 

CAPITULOU 
ESTRUTURA 

Art. 2" • A A>sembléóa l<gislativa do Estado do Amapá csú 
c:snuturada hierarquicamente pelos Órglos que intcp2m seu 
organogr.tma, assim dtfinidos: 

I. Ó<g>os Colegiad~ 
l . l.Pimãrio; 
1.2. Mesa. 
2. Ó<gios de Dóreção e Asscssonmento Supcricr. 
2. 1. Nívd lo Procuradoria Gcnl, Coosulloria Genl, 

Sccm.ria de AdmmÓ>tnçio. Se<r=ri2 de Orçamento e ~ 
Scar:taria Legislatin. Gabinete Civil; 

2.2. Nivel ll Ass<ssoria Especial da l'Jaódbtcia, Assessoria 
Especial P.,.lamenur. Coordenadoria Ttcnica das Cammões, 
Coorrlcnadoria de lnf~tica, Auditoria e Gabloete Milíbr. 
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2.3. Nivel UI: Departamentos, Assessoria Técnica das 
Comissões e da Comissão Pennanente de Licitaçào, Assessoria de 
Comunicação Soc ial ; 

2.4. Ni vci iV: Divisões; 
2.5 . Nlvel v, Seções. 

CAPITULOill 
SUBORDINAÇÃO DOS ÓRGÃOS 

I. OA MESA DIRETORA: 
I. Gabinete Ci vil: 

1. 1. Sub-Chefia do Gabinete Civil; 
1.2. Departamento de Comunicação Social: 

1.2. 1. Divisão de Cerimonial. 
I J . Assessorias. 

2. Procuradoria Geral; 
3. Consultoria Geral; 
4. ~retarias; 

5. Auditoria; 
6. Gabinete Militar: 

6.\ . Sub-Chefia da Casa Milita r; 
6.2. Ajudante de Ordem; 
6.3. Assessoria Militar. 

7. Coordenadoria de ln formitica : 
7 . I. Departamento de Suporte Técnico c Operações: 

7.1.1 . Seção de Suporte Técnico; 
7.1 .2. Seção de Operações; 
7 .1.3. Seção de Arquivo e Sistemas. 

7.2. Departamento de Desenvolvimen to Tecnológico. 
8. Coordenadoria das Comissões; 
9 . Gabinetes das Vice-Presidências; 
I O. Gabinetes das Secretarias da Mesa Diretora; 
I\ . Gabinetes das Lideranças de Partidos e/ou de Blocos 

Parlamentares. 

Pessoal; 

11 . DAS SECRETARIAS: 
A. Secretaria de Administração: 

I . Departamento de Recursos Humanos: 
1.1. Divisao de Saúde: 

1.1.1. Seção Médico-Odontológica. 
1.2. Divisão de Junta Medica; 
1.3 . DivisAo de Assist!nc ia Social: 

1.3. 1. Seç:lo de Assistência Social. 
1.4. Divisao de Administração de Pessoal: 

1.4. 1. Seção de Preparo e Controle de Pagamento; 
1.4.2. Seção de Seleção c Desenvolvimento de 

1.4.3. Seção de Legislação e Cadastro de Pessoal. 
2. Departamento Administrat ivo: 

2. 1. Divi são de Material e Património: 
2.1.1 . Seç!o de Aquisição e Controle de Material; 
2.1.2. Seção de Cadastro de Fornecedores e 

Controle Patrimon ia l; 
2.1 .1 Seção de Limpe-m. 

2.2. Divisão de Apoio Administrativo: 
2.2.1. Seção de Comunicação e Arquivo; 
2.2.2. Seç1lo de Reprografia; 
2.2.3. Seção de Portaria e Zeladoria. 

2.3. Divisão de Serviços Gerais: 
2.3.1. Seção de Manutençlo Pat ri monial ; 
2.3.2. Seção de Transporte. 

B. Secretaria de Orçamento e Finanças: 
I . Departamento de Finanças : 

1.1. Divisão de Finanças: 
1.1.1. Seção de Planejamento de Pagamento e 

Controle Dand.rio; 

Oficia l. 

1. 1.2. Seção de Pagamento. 
1.2. Divisão de Contabil idade: 

1.2.1. Seção de Escrituração Contábi l; 
1.2.2. Seção de Prestação de Contas c Relatório. 

2. Departamento de Orçamento: 
2.1. Divisão de Planejamento Orçamentário: 

2.1.1. Seção de Planejamento Orçamentário. 
C. Secretaria Legis lativa: 

I. Departamento Legislativo: 
1.1. Divisão de Biblioteca; 
1.2. Divisão de Referênc ia; 

1.2.1. Seção de Referencia. 
1.3. Divisão de Classificação, Catalogação e Diário 

1.3. 1. Seção de Class ificação, Catalogaç!io e 
Diário Oficial. 

Anais. 

2. Departamento de An'ais e Atas: 
2.1. bivisão de Redação de Atas; 

2.1.1. Seção de Redação de Atas. . 
2.2. Divisão de Documentação e Composição de Anais. 

2.2.1. Seção de Documentaç3o e Compos ição de 

3. Departamento de Apoio ao Plenário e Comunicação: 
3.1. Divisão de Taquigrafia e Revisão: 

3.1.1. Seça.o de Taquigrafia ; 
3.1.2. Seç!o de Revisão; 

3.2. Divisão de Apoio ao Plenirio: 
3.2.1. Seç2o de Expediente c Comunicaçlo; 
3.2.2. Seção de Apoio ao Plenbio. 

3.3. Divisão de Áudio Visual: 
3.3.1. Scç3o de Áudio; 
3.3.2. SC~=ão de Vídeo; 
3.3.3. SC~=!O de Gravação Áudio VisWII ; 
3.3.4. Seção de Arqui vo Áudio Visual. 

4. Departamento de Escola do Legislativo. 

CAPITULO IV 
DISPOSIÇÚES GERAIS 

Art. 3• · As atribuições dos órgãos que compõem a estrutura 
organizacional e de pessoal da Assembléia Legis lativa será fixada por 
ato da Mesa Diretora e integrara esta Reso lução pua todos os fins de 
direito. 

Parigrlfo úalco: Incumbe, também, à Mesa Diretora, a 
elaboração do Regulamento de Serviços Administrati vos da 
Assembléia Legislativa . 

Art. 4• • Os quadros de servidores efetivos e comiss ionados 
da Assembléia Legislat iva do Estado do Amapá, ass im como os 
quantita.tivos neles fixados, vigentes nesta data, pennanecem 
inalterados, ficando a Mesa Diretora autorizada à adequá-los, se 
necessário, aos termos desta Resolução. 

Art. s• · Aos servidores dos quadros da Assembléia 
Legislativa fica assegurado o direito de perceberem, no que couber, 
além dÕ vencimentO básico, os adicionais e gratificações de que trata 
a Lei n: 066, de 03 de maio de 1993, mediante observhcia estrita 
dos crittrios e limites legais para concessllo de cada qual. 
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§ 1• • Compete à Procuradoria Gera l da Assembléia 
Legislativa emitir parecer prévio sobre pedido de pagamento de 
qualquer direito ou vantagem, o qual, uma vez homologado c tendo 
em conta a relevAncia da matéria, deverá ser publicado par.t o fim 
especi ficado no art. 18. do Regulamento daquele Órgão, aprovado 
pela Resolução n.• 06 1, de 12 de setembro de 200 1. 

§ r . lndepc:nde de manifestação prévia da Procuradoria 
Geral, sa lvo em caso de dúvida quanto à concessão, o pagamento dos 
segui ntes adicionais e gratificações: adicional por tempo de serviço, 
adicional de férias. gratificação pelo exercíc io de cargo de direção e 
chefia e grati ficação natalina. 

§ r · Os adicionais e gratificações arribuidos aos servidores 
da Assembléia Legis lativa passam a vigorar conforme anexo I desta 
Resolução. 

§ 4• - A5 Gratificações por Tempo Integral c de Nível 
Superior, na ausência de regulamentação, serno pagas, se e quando 
devidas, segundo critêrios e parâmetros un iformes, constantes de 
parecer da Procuradoria Geral que se adeque ao disposto no § 1• deste 
artigo. 

Art. 6• - O servidor efet ivo da Assemblc~ia Legislativa, 
nomeado para ocupar cargo em comissão, poderá optar por perceber: 

I· a remuneração do cargo efeti vo, acrescida da Gratificação 
pelo Exercicio de Cargo de Direção e Chefia ou; 

11- a remuneração do cargo em comisdo. 
§ 1• • O exerclcio do direito de opção, em qualquer caso, 

deverá ser fonnaliz.a.do por escrito. 
§ 2• - É de 8001. o percentual a ser aplicado, sobre o 

vencimento básico do cargo efetivo, para cálculo da Gratificação pelo 
exercicio de Cargo de Direção e Chefia. 

§ r - A gratificação de Di reção c Chefia não integra a base 
de cálculo da Gratificação de Nlvel Superior. 

§ 4• - A gratificaç~o de que trata este arti go n~o será devida: 
I - Ao servidor efetivo da Assembléia, que, ao :l.!isumir cargo 

em comissilo, opte pela rtmunemção atribulda a este, eltceto quanto 
ao Procurador de carreira no exercíc io do cargo de Procurador Gera l; 

U- Ao servidor exclusivamente comissionado. 
Art. 7• - Para fins de remuneração de servidor público 

detentor de cargo de provimento efetivo, cedido por outros Órgãos ou 
Entidades Públicas par.1 ocupar cargo em comissAo na Assembléia 
Legislativa, aplicar-se-~o as seguintes disposiçOes: 

I - Se colocado à di sposiçào sem ônus para o Órgão ou 
En tidade de origem, percebera a remuneração integral do cargo a ser 
ocupado na Assembleia Legislativa; 

Jl - Se colocado à dispos ição com ônus para o Órgão ou 
Entidade de origem, fará jus à 55o/, (cinqOenta e cinco por cento) do 
vencimento atribu ído ao cargo em comissão c da Gratificação 
Legislativa, acrescido da correspondente Gratificaç:lo de 
Representação. 

Art. s•- Aplica-se à remuneração dos ocupantes dos cargos 
do Nível I da presente Resolução, o disposto no § J•, do art. li , da 
Resolução n: 061, de 12 de setembro de 200 I. 

Are. 9•- A Gratificaçll.o de Representação, a ser alribulda a 
ocupantes de cargo em comissão, slmbolo CDSL, integra o anexo li 
desta Resolução. 

Art. 10 - A Grati ficaçAo Legislativa, cujo percentual va i 
fixado no anexo I desta Resolução, é devida aos serv idores efetivos e 
comissionados, respeitadas as exceções expressamente estabe lecidas. 

Art. t J - A Mesa Di retora fixará, em ato próprio, a 
Gratificação pelo Exerci cio de Função Executiva - GFE, atribuída aos 
seus membros. 

Art. 12 • Os quad ros consolidados de cargos e salários da 
Estrutura de Peuoal Efet ivo e Comissionado da Assemhléia 
Legislativa, excetuados aqueles constantes da Resolução 069, de 10 
de fevereiro de 2003, passam a vigorar na fonna dos anexos 111, rv, V 
c VI desta Rcsoluça.o. 

Art. IJ • Ato da Mesa Diretora regulamentarâ o pagamento 
de ajuda de custo e diárias no âmbito da Assembléia Legislativa. 

Art. 14 - Os cargos em comisslo de Assessor Técnico, 
Assistente de Comunicação Social, Ass istente de informát ica, 
Ajudante de Ordem e Assessor Mi litar passam a vigorar segundo 
fixado nos anexos dcsUl Resoluça.o. 

Art. 15 - O cargo em comissão de Aux. iliar de Seção de 
Li mpeza fica transfonnado em Assistente Operacional, símbolo AGP-
24, referência GAB-MD-0 e acrescido de mais 10 (dez} cargos. 

Art. 16 - Ficam criadas as unidades de representação da 
Assembléia Legislativa do Estado do Amapá em Brasilia-DF e São 
Paulo. 

Parágrafo únko: Cada unidade contara com um 
Representante e um Representante Adju nto, ambos designados por ato 
do rresidente da Assembléia Legislativa. dentre servidores ocupantes 
de cargo em comissão vinculados à Mesa Diretora, os quais Mo farão 
jus a qualquer acréscimo remuneratório em face da designação aqui 
referida. 

Art. 17 - O cargo de provimento em comissa.o de Consultor 
Juríd ico da Assembléia Legislat iva fK:a transformado em Consultor 
Gera l, Grupo DireçAo e Assessoramento Superior, ní vel ~ símbolo 
CDSL- 100, refelincia COSL-E. 

Art. 18 - O anexoU da Resolução n: 069, de lO de fevereiro 
de 2003, fica acrescido dos cargos em comissão já existentes na 
estrutu ra organizacional da Assembleia Leg is lativa, com slmbolos, 
refer!ncias e subsídio constantes do anexo Vll desta Resoluç2o. 

§ t• • Fica criado o cargo de Assessor E.3pcc ial de Gabinete, 
símbolo AGP-1 7, vigorando na forma fixada no anexo acima referido. 

§ 2' ·As refelincias constantes dos arts . 7• e s• da rtso luça.o 
de que trata este artigo, licam alteradas consoante espec ificado no 
anexo referido. 

Art. 19 • Os servidorc:s do quadro permanente da 
M sembléia Legislati va, regulannente aprovados em concurso público 
para o cargo de Redator, que na data de aprovação desta Resoluçllo 
possuam formaç!o de nivel superior, ficam enquadrados no cargo de 
Técnico de Rcdaçlo Legislativa, grupo PUAGS-500.' 

Pari&nfo único: 05 servidores que não se adeqaim à 
hipótese deste artigo ficam enquadrados no cargo de Agente de 
Assistente Legislativo, grupo PUAn-300. 

Art. lO ·O parágrafo Uni co, do art. 6•, da Resolução n: 061 , 
de 12 de setembro de 2001 , pas.sa a vigorar com a seguinte redação: 

"M. 6' - ...... omissis ....... .. 
Parigrafo único - Contará o gabinete do Procurador Geral 

com o serviço de Secretaria da Proc:ur.uloria. e será assistido por até 03 
(três) Assistentes de Gabinete, simbolo AGPG-01 , referbl cia GAB
PG, equiva lente. para. fins de remu.nenç:lo, ao cargo de Assessor 
Especial de Gabinete, slmbolo AGP-17, confonne anexo 111, que 
comprovadamente possuam craduação de Bacharel em Direito e 
inscriçlo nos quadros da OAB/AP. todos nomeados em comisslo pelo 
Presidente da Assembléia Legislativa." 

Art. ll ·O parigrafo Unico, do art. 11 , da Resolução n.• 
061, de 12 de setembro de 2001 , fica tr.~.nsformado em 1• e passa a 
vigorar com a seguinte rcdaçlo: 

"Art. l l- ....... omissis .. 
§ 1• • O Procurador Geral da Assembléia Legislativa terá 

rcmuneraçlo equivalente à do Procur.~.dor de Classe Especial ocupante 
do Ultimo nlvel da carreira, excetuado o Adic ional de Tempo de 
Servi~o . " 
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Art. 22 - Fica acrescentado um§ r ao art . 11, da R~oluçllo 
n.• 061, tle 12 de setembro de 2001 . 

"An. li - ...... ... omissis .. . 
§ 1'- ....... ...... om issis 
§ r · A Gratifica~ao de Chefia e Direção será devida ao 

Procurador de carreira, quando nomeado para ocupar o cargo de 
Procurador Geral da Assembléia Legis lat iva, c corresponder.\ sempre 
3 metade do percentual fixado no§ ze do art . 6• desta Resolução." 

Art. 23 • Se c quando os serviços da Assembléia Legislat iva 
afetos à Presidência da Mesa Diretora o exigirem, o Presidente poderá 
prover os C3..rgos em comissão de Agente Parlamentar da Presidtncia, 
símbolo AGP-25, referência GAB-MD-P, desde j:i criados, na forma 
fixada no anexo YJI. 

Art. 24 - Fica o Presiden.te da Assembléia LegislatiVa 
autor izado a promover a..<1 medidas administrativas necessárias à 
rev isão de todas as concessões de grat ificações e ad icionais no ilm.bito 
deste Poder. no.sentido de corrigir eventuais irregularidades e garantir 
igualdade de tratamento em todos os casos. 

Art. 25 - Ato do Presidente da AssembiCia Legislativa fixará 
o horârio de trabalho dos servidores desta "Cas:~" 

Art. 26 - Ficam revogadas a Resolução n.0 030. de 20 de 
novembro de 1993, e seus anexos; a Resoluç 11.o n: 034, de 25 de 
ou tubro de 1994; a Resolução n.• 038, de OI de dezembro de 1994; a 
Resolução n.0 039, dt 28 de março de 1995; a Resolução n: 062, de 
24 de outubro de 2001; o art. s• da resolução n: 064, de 08 de abri l 
de 2002; a Resolução n: 067, de 27 de dezembro de 2002; e o art. 6• 
da Resoluçi1o n.' 069, de 10 de fevereiro de 2003. 

Art. 27 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de e 2003 . 

Macapá-AP, l i de março de 2003. 

c-:-dr.&L u 
,/ Pres· 

ANEXO I 
SERV IDORES OA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
QUADRO !)OS ADICIONAIS E GRAT!t'!CAC0ES 

ITEM 

OI 

02 

03 

04 

os 

06 

07 

08 

09 

ITEM 

OI 
02 
03 
04 
os 
06 

AOICIONAU 
% INCIOtNCIA 

SERVIDOR 
GRATIFICAÇÃO BENEFICIADO 

Adicional de Hora nonnal Efetivo (não 
Serviço 50 de trabalho comiss ionado) 

Extraordinário 

Adicional Noturno 25 
Hora normal Efet ivo c 
de traba lho Comtssionado 

I pl 
Adicional por ano de Vencimento do Efet ivo 

Tempo de Serviço serviço cargo efetivo 
efetivo 

Ad icional de Férias 1/3 remuneração 
Efetivo e 

Comissionado 

Efetivo (optante), 
Gratificação de 80 

Vencimento do exceto se 
Direção e Chefia cargo efelivo Procul'3dor 

de ca rrei ra 

Gratificação 
Remuneração Efetivo e 

l/ 12 devida no mês 
Natal ina 

de dezembro 
Comissionado 

Gratifi cação por 
Tem po Integra l 

Grat ificaçi1o de 
20 Remuneração Efetivo 

Nive l Superior 

Gratificação 
160 Venc imento 

Efetivo e 
Legis lati va CDSL- 1 à 5 

ANEXO !I 
SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

OIJADRO OE REPRESENTACÃD 

REPRESENT AÇÀO "· INCIDÊNCIA 
SER VI DOR 

BENEFICIADO 

CDSL-E 180 
CDSL·I 100 
CDSL-2 90 Vencimento Comissionado 
CDSL·3 80 
CDSL-4 70 
CDSL-5 60 

ANEXO IH 
QUADRO CONSOLIDADO/CARGOS EM COMISSÃO 

GRUPO' DIREÇÃO, ASSESSORAIIfENTO, 
ASSISTÊNCIA E EXECUÇÃO SUPERIOR 

NIVEIS' l,II, III,IY, V e VI 
SIMBOLOS: CDLS-100 liSO 

SIM BOLO DENOMINAÇÃO QUA.'ITTTA.nYO REFERtNCIA 
100 

IOO.Ot CHEFE DO GABINETE CIVIL OI COSL-E 
.. ----

100.02 PROCURADOR GERAL OI CDSL-E 

100.0.} CONSULTOR GERAL OI COSL·E 

100.04 
SECRETARIO DE OI CDSL-E 

c----·· . ADMINISTR~O 

\OO.OS ~~~~~~ ~ERNANCAS OI CDSL-E 

10Cl06 SECRETÁR IO LEG ISLATIVO OI CDSL·E 

SIMBOLO DENOMINAÇÀO QUA.IITrTA.TIYO REFERtNCIA 
110 

110.01 ~~~~:~R TECNICO OI CDSI..r t 

110.02 
COORDENADOR DE OI CDSL- 1 INFORMÁTICA 

110.03 AUDITOR OI COSL-1 

110.04 CHEFE DO GABINETE OI COSL-1 
MIUTAR 

SIM BOLO DENOMINAÇÃO QUAIIIm4TI\'O REF'ERtNCIA 110 

120.01 
SUB-CHEFE DO GABINETE 

OI CDSL-2 CIVIL - -

16 
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DIRETOR DO 
120.02 DEI'ARTAMENTO DE OI CDSL-2 CHEFE DA SEÇAO DE 22 1.203.20 l.l78.0l 1703.86 4 7Jl,78 

RECURSOS HUMANOS 150.21 PRESTAÇÃO DE CONTAS E OI CDSL·l 2] 1.263.]6 1.4<6.91 1.789,01 4.972.16 

DIRETOR DO RELATÓRIO 2< 1.326.52 l.l19,29 1.178.10 1.211.18 

DEPARTAMENTO DF. CHEFE DA SECÃO DE 2S 1.192,84 1.595,25 1.972,42 S.482.23 
120.03 

SUPORTE TÉCN ICO E 
OI CDSL-2 150.22 PLANEJAMENTO OI CDSlrS 26 1.462.48 1 675,01 2.071,04 5.756,34 

OPERACÚES ORCAMENTÁRIO " I.SJ5,60 1.758.76 2.1709 6044,15 

DIRETOR DO CHEFE DA SEÇAO DE " I 612J8 1.846.69 2.283.31 6J46,JS 
150.23 OI CDSL-S 29 1.692.'19 1.939.02 2.397 ,47 6.663,66 

DEPARTAMENTO OE RHERiNCIAS 
120.04 

DESENVOLVIMENTO 
OI CDSL-2 CHEFE DA SEÇÃO DE 

JO 1777.63 2.0 H,97 2.517, )4 6996,84 

TECNOLóGICO CLASSIFICAÇÃO, 
Jl t 86óJ1 2137,76 2 643,20 7.346.68 

150.24 OI CDSL-S J2 1.959,83 2.244,64 2.775.}6 7.714.!1!!._ 
DIRETOR DO CATALOGAÇÃO DIÁRIO 

120.05 DEPARTAMENTO OFIC IAL 
CRtiPQ.' PADRÁONENCIMENTO 

OI CDSL-2 ~ÓDIGO 
ADMINISTRATIVO CHEFE DA SEÇÃO DE 

CLASSE ]-.. ··- -·-
- ·- 150.25 REDA_ÇÃOEATAS OI COSL-5 I 11 111 IV v 

DIRETOR DO ~M·--· --· 
120.06 DEPARTAMEf'ITO DE OI CDSL--2 CHEFE DA SEÇAO DE ESPECIAl. 6.0M.09 ó.l20.61 6.J80.ll ó.S4l.12 6711,}1 

ORÇAMENTO 150.26 DOCUMENTAÇÃO E OI CDSL--5 PI.JSJU-600 ---··--· 

DIRETOR DO COMPOSICÃO DE ANAIS PRIME IRA S.206.8B l.HO,J9 ).-41Ul HP,il 1.761.1} 

120.07 CHEFE DA SEÇÃO DE 
·--1--- .. _ 

OEPA}tTMiENTO OI CDSL.r-2 150.27 TAQUIGRAFIA OI CDSL-S SI::GU,'IIDA 4410.07 ·084,69 •702.26 -4!12.84 4946.H 

FINANCEIRO L--- --· -- --
DIRETOR DO 150.28 

CHEFE DA SEÇAO o E OI CDSL-S 
"120.08 DEPARTAMENTO OI CDSL-2 REVISÃO ANEXO VII 

LEGISLA. TIVO CHEFE 0.4.. SEÇAO DE GRUPO: APOIO DE GABINETF. PARLAMENTAR 

OfRETOR DO 
IS0 .2Ç EXPEDIENTE E OI COSL-5 SÍMBOLO: AGP 

120.Cl9 DEPARTAMENTO DE ANAIS E OI ÇDSL-2 COMUNICAÇÃO 

ATAS 150.30 
CHEFE DA SEÇAO DE APOIO OI CDSL-5 

DrRETOR DO 
AO PLENÁRIO SÍMBOLO DENOM INAÇÃO REFERtNCIA SUBSÍDIO 

120.10" DEPARTAMENTO DE APOIO 150.31 CHEfE DA SEÇÃO DE ÁUDIO OI CDSL.--5 AGP.I4 Secretário Executivo GAD-MD·E 4.802,00 
AO PLENÁRIO E 

OI CDSL-2 -
COMUNICAÇÃO 

150.32 CIIEFE DA SEÇÃO DE V!DEO OI CDSL-5 Assessor Especial 

CIIEFE DA SE~ÃO DE 
AGP.I5 

da Presidência 
GAB·MD·E 4.802.00 

DIRETOR DO 150.33 
GRAVACÀO ÁUDIO VISUAL OI CDSL-5 

120.!1 DEPARTAMENTO DE ESCOLA OI CDSL-2 Assessor 

DO LEGISLA TJVO ~;~~~ fc~~g ~I~UAL 
AG P.I6 

Especial Parlamentar 
GAB-MD·E 4.802,00 

~--- - 150.34 OI CDSL-5 
PRESIDENTE DA COM!SSAO Assessor Especial 

120.12 PERMANENTE DE LICITAÇÃO OI CDSL-2 
AGP.I7 

de Gabinete 
GAB-MD-G 3.180,00 

CPL ANEXO IV AGP.I8 Assessor Técnico GAB-MD·T 2.020.00 
SIM BOLO 

IJO 
DENOMINAÇÃO QUAHTITATIVO REFERENCIA QUADRO CONSOLJDADO/CARGOS OE Assistente de 

SUB-CHEFE DO GADJNETE 
PROVIMENTO EFETIVO AGP.I9 

Comunicação Social 
GAB-MDMA 959,08 

130.0 1 
MILITAR 

OI CDSL-3 AGP.20 Assistente de Jnfonnãtica GAU-MD-A 959,08 
CHEFE DA DIVISÃO DE 

130.02 OI CDSL-3 ATIVIDADE OPEHACIONAJ.l.EGISLATIVA PUAOL-100 AsSIStente rlt: Segurança 
CERIMONIAL SÍMBOLO DENOMINACÃO UANT!TATIVO AGP.21 GAD-MD-A 959,08 
CHEFE DA DIVISÃO DE 

do Trabalho 
\30.03 OI CDSL-3 AGENTE AUXILIAR 

SAUDE PUAOL-100 OI 30 Assistente da Junta 

CHEFE DA DIVISAO DA JUNTA 
OPERACIONAL AGP.22 

Médica GAD-MD·A 959,08 
130.04 

MEDICA 
OI CDSL-3 AGENTE DE VIGILANCIA 

CHEFE DA DIVISÃO DE 
PUAOL·I 00.02 

LEGISLATIVO 
li AGP.23 Assistente de Transporte GAB-MD-A 959,08 

130.05 
ASSISTêNCIA SOCIAL 

OI CDSL·l TOTAL 
AGP.24 Assistente Operacional GAB-MD-0 867.07 41 

CHEFE DA DrYISAO DE AGP-25 Agente Parlamenlar 
GAB-MO-P 407,00 

130.06 ADMINISTRAÇÃO DE OI CDSL-J da Presidência 

PESSOAL GRUPO SERVI O DE APOIO LEGISLA T!VO Í'USAL-200 

130.07 
CHEFE DA DIVISAO DE S MBOLO DENOMINA ÁO UAi'iTJT ATIVO 
MATERIAL E PATRIMÓNIO 

OI CDSL-3 AGENTE DE REPUBLJCA DA POR INCORREÇÃO 
!= - ·- CHEFE DÂ DIVISÃO DE APOIO - PUSAL-200.0 I DOCUMENTAÇÃO l i 

130.08 
ADMINISTRATIVO OI CDSL·l PARLAMENTAR ~TARIA...N" 1669 /7003-AL 
CHEFE DA DrYISAO DE AGENTE DE SEGURANÇA 

130.09 SERVIÇOS GERAIS OI CDSL-3 PUSAL-200.02 
LEGISLATIVO 

lO 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

AGENTE DE ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
CHEFE DA DIVISÀO DE PUSAL-200.03 07 que lhe.ç .'iÔO 

1)0. 10 
FINANC.AS OI CDSL-3 COMUNICACÃO conferidaJ pelo art. 59 do Regimento Interno, 

CHEFE DA DIVISAO DE PUSAL-200.04 
AGENTE DE TRANSPORTE -

130.11 
CONTABILIDADE 

OI CDSL-3 LEGISLATIVO 
07 RESOLVE: 

CIIEFE DA DIVISÃO DE TOTAL 35 
130.12 ~~~~~~TOE OI COSL-3 

130.13 
CHEFE DA DIVISÃO DE OI CDSL-3 

~.IIUPO AJ!~ILfc\R TÉCNICO LE(;ISLATIVO- PUATL-JÕO- I- De,ignar o Deputado JORGE AMANAJÁS para. como 

BIOLIOTECA SÍMBOLO DENOMINA AO UANTITATIVO Relator F.speciaf, emitir parecer. em subJflluição a c.:omi.ssào 

1.\0.14 CHEFE DA DIVISÃO DE OI CDSL-3 PUATL-3000 1 
AGENTE DE ASSISTENTE 33 

compelen/1!, ao Projero de Lei n" 0003/03-AI., que altera a redação 
REFER~NCIA LEGISLATIVO do" Artigos I" e 5" da Lei n" 0705. de 05 de julho de 2002. 
CHEFE DA DIVISAO DE TOTAL 33 lf . Ficafuadu o pra::o de dez dias para o Relator Especial 
CLASS IFICA(" ÀO. 

130.15 
CATALOGAÇÃO E DIÁRIO OI COSL·l apresentar o Parecer. 

OFICIAL GRUPO SERVI O ESPECIALIZADO LEGISLATIVO PL/SEL-400 

130.16 CHEFE DA DIVISAO DE OI CDSL-3 SÍMBOLO DENOMINA ÃO lJANTITATIVO D/!-SECIÉNCIA. CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. 
REDAÇÃO DE ATAS 
CHEFE DA DIVISAO DÊ PUSEL-400.0 I 

ASSISTENTE DE 
08 Macapá-A P, 21 de março de 2003. ~ wf 

130.17 g~~~~~~ç;~ ~AJs OI CDSL-3 I 
CONTABILIDADE 

TOTAL 08 
' 

CHEFE DA DIVISAO DE 
130.\8 

T AOUIGRAFIA E REVISÃO 
OI CDSL·l GRUPO: ASSESSORAMENTO E GER!NCIA ~~~~ ' ' 

130. 19 
CI!EFE DA DIVISAO DE APOIO OI CDSL--3 

SUPERIOR PUAGS-500 ~':t:rP:!tiTC AO PLENÁRIO SÍMBOLO DENOMIN,li'Xo QUANTITATIVO 

130.20 
CHEFE DA DIVISÃO DEÁUDIO OI CDSL-3 PUAGS-500.01 TECNICO LEGISLATIVO 13 
VISUAL 

TÉCNICO DE REDAÇÃO SfMDOLO 
DENOMINAÇÃO QUANllTATIVO REFERÊNCIA 

PUAGS-500.02 02 Tri bunal de Contas do Estado 140 LEGISLATIVA 

OFICIAL DE GABINETE DA PUAGS-500.03 CONTADOR OI 
140.01 02 CDSL.--4 

PRESJD~NCIA PUAGS-500.04 ECONOMISTA 04 Co n s . Manoe l Ant o ni o Dias 
140.02 AJUDANTE DE ORDEM 03 CDSL-4 PUAGS-100.05 ADMINISTRADOR 04 

SfMBOLO DENOMINAÇÃO QUA.NTITATIVO REFERÊNC IA 
PUAGS-500.06 B!BLIOTECONOMISTA OI 

150 TOTAL 25 TRlJ!.U/1/.AL P!&NQ 
150.01 ASSESSOR MILITAR ll CDSL-5 

150.02 
CHEFE DA SEÇ AO DE OI CDSL-5 GRUPO' SERVI OS JUIÚDICOS Pl.ISJU-<iOO PROCESSOS '<" : 001451.199-TCF.. 
SUPORTE TÉCNICO SÍMBOLO DENOMINA ÃO UANTITATIVO ORIGEM :GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. 

150.03 
CHEFE DA SEÇAO DE OI CDSL·I PUSJU-600.0 I PROCURADOR 03 ASSUNTO : SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE 
OPERAÇÕES 

1----CHEFE DA SEÇÃO DE TOTAL 03 TERMO ADITIVO A CONTRATO. 
150.04 

AROU! VOS E SISTEMAS OI CDSL-5 r-.,TERESS.\ 00 : GO\ 'F.RI\0 00 ESTADO 00 .\.\1 .\ P.-\. 

150.05 
CHEFE DA SEÇAO MEDICO- ANEXO V RESPONSA YEL : G<>v. MARIA DAL VA DE SOUZA 

ODONTOLÓGICA 
OI CDSL-1 TABELA DE VENCIMENTO/CARGOS EM COMISSÃO FIGUEIREDO (DI EXERCI O O) 

150.06 CHEFE DA SEÇAO DE OI COSL-5 
PARTES : GEA/D ! PRESA f'~:'<LX TURISMO LTDA. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CHEFE DA SEÇAO DE -- REFERfNCIA VENCIMENTO 

REL.HOR : ron"<'1hrh·o J .nh Frmnndo Pinto Ca n ·ia. 

150.07 PREPARO E CONTROLE DE OI CDSL-5 CDSL·E 6.711,51 
DECISÃO N' 12512001-TCE 

PAGAMENTO CDSL·I 1.439 64 
CHEFE DA SEÇÃO DE CDSL-2 620 4ó 

150.08 
SELEÇÃO E CDSL-3 496,40 

o TRIDl'I"AJ. llf: ('0:-IT AS ])(] ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO DE 

OI CDSL·I AMAPÁ. COIIl fulcro no inci:w VI, do Art. 112, da C on!l!Uuiçãt• d u 
CDSL-4 397,09 

PESSOAL Estado do Amapá, de o Art. 26, V, alinea "c" da L< I 
CHEFE DA SEÇÃO DE CDSL-5 270 02 Compkmentar n• 0010, de 20 de srtt:mbro d~t 199~ acolhe.ndo 

15 0.09 LEGISLAÇÃO E CADASTRO Df: OI COSL-S 
PESSOAL 

Votu do CoJI!'Iclh Piro Rclntnr, " unanimidade dos prC"St'Df ('~. 

CHEFE DA SEÇAO DE 
.. _ ANEXO VI JJECIDF.., nOJi termo.• do Inciso I, do Art. 127 dt: seu Regimento 

TABE LA DE VENCIMENTO/CA RGOS DE 
150. 10 AQUISIÇÃO E CONTROLE DE OI CDSI.-S PROVIMENTO EFETIVO 

lnterno, detennJnar o Cadastro do 1' T enno Aditivo ao Contrato 

MATER IAJS n' 002199-GEAIFÊNIX TIIRISMO. 
CHEFE DA SEÇÃO DE r- - ------ - GRtiroicóDiGO/ VUiCiMENTO -·-

150.11 
CADASTRO DE OI CDSL-5 PUATL-300 
FORNECEDORES E CONTROLE RH. 

PIJAO I.-100 PLISAL· 200 E PL/SEL· PUAGS-500 
PATRIMON IAL 
CIIEFl' DA SEÇÃO DE 

400 PROCESSOS N"s. : 001459199; 00207fll00. TCE. 
150.12 OI CDSL-S I 163.29 )07.09 54 1,10 80R,48 ORIC:F.M ' GOVF.RNO 00 F.ST AOO DO AMAPÁ. 

1----- LI MPEZA 2 289,61 )75.)0 524,6) 898.30 

150.13 
CIIEFE DA SEÇAO DE OI J 318.68 4-1},54 595J5 998.09 .\ SSl "'TO : SOJ.ICITAÇAO DE f'ADASTRO OF. 

COMUNICACÁO E AROU IVO CDSL·S 

' 350.44 511.79 632,78 1. 108,98 TERMOS ADITIVOS A COJ\'TRA TO. 

150 14 ;~;~:;F~~AO DE OI COSL-5 ' 384.M 562.96 683,40 1.232,20 INTERESSADO : GOVERNO DO ESTADO DO AMAI' Á. 
6 424,03 614.1S 738,08 1.369,10 RESPONs;\VEL : G<>v. JOÃO ALBERTO RODRIGUE S - --.. - ·-

150.15 
CIIEFE DA SEÇÃO DE OI 

7 4!16,4) 64S,23 797,11 1.521 ,22 CAPIBERIBE 
PORTAR IA E ZELADOR IA 

CDSL-5 8 513,07 6?6,29 860,89 1690,25 

~1~~~~~~~Ap~~:IMONIAL 
9 SHJ9 738.08 912.54 1.878,06 PARTES : GEAIEMPRESA XEROX DO BRASIL 

150.16 OI CDSI.·5 10 620.81 782.35 967.29 2.086.74 LTDA. 

CHEFE oA· SEÇAO DE 
- .. - " 682,91 829,30 1.02S,Jl 2.3 18,61 GF.A/QIIA!.JTY AJ.IIGIIF.l. DE VF.ÍCII I.OS 

1SO.t7 
TRANSPORTE 

OI CDSL-5 12 ?SUO 879,06 1.086.85 2.176.23 LTDA. 
CHEFE DA SEÇAO DE 

-- I) 782,4& 914.11 I 1)0.)3 2.862,48 RF.LATOR 
PLANEJAMENTO DE 

I< 815.82 950,77 1175.54 ) .180.54 : Conselheiro Luiz Fernando Pinto Garcia. 

150.18 
PAGAMENTO F. CONTROLE 

OI CDSL-5 IS 852,40 988,80 1.222,55 3.)57 ,2 9 

BANCÁRIO 
16 897,118 1.028.35 I 271,47 3.S33,94 DECISÃO N' 126/2001-TCE 

CHEFE DA SEÇAO DE 
17 942,17 1.079,76 1.335,04 ) .710,63 

150. 19 
PAGAMENTO 

OI CDSL-5 18 989,90 1.1)),74 1.40 1,79 3.896,16 o TRJRI IN.\1 . nv. ('O~TAS no F.ST.\1)() 
~- 19 

00 
CHEFE DA SE(ÁO DE 

·-- 1.0)9,)9 1.1 90,42 1.471,87 4.090,96 
Al\·IAPÁ, com fukro no incito Yl, du Arl.ll2, da Comtit~-io du 

150.20" ESCRITURJ.CÀO ÇONT ÁDIL OI CDSI.-5 20 1.091, 35 1.249,94 1.545,46 -4.29 5,50 
21 1.145,91 1.31 2,43 1.622~73 4.SI0,27 Estado do Amapá, d< o Art. 26, v, alinea wc" da Lei 



Macapá, 24.03.2003 

Complementar n• 0010, de 10 de setembro de t99S. .colhendo 
Voto do Con~lttdro Relator, B ummimidade dos p re!;enfl'S, 
DECIDE, nos t<nnos do lndso I, do Art. 127 de seu Regimento 
Interno, detennlnar o Cadastro do t• Tenno Ad.Jtlvo ao Contrato 
n' 00419S-GEAIXEROX DO RRASIJ. e do I ' Termo Adld•·o ao 
Contrato n' 012199-GF.AIQIJAI.ITY ALUGllF.I. DE VF.i('l ii.OS 
LTDA. 

PROCESSOS N''- : 003889; 004141198-TCE. 
ORIGE~I : TRIRllNAL DE JlJSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAr .\. 
ASSt'~TO : SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE 

CONTRATOS. 
INTERFJlSAOO · : TRIR UNAI . DF. J USTIÇA 00 F.STADO llO 

.\MAPA. 
RESPONSÁVEL : Oes. GILBERTO DF. PAULA PI NIIEIRO 
PARTES : TJIEMPRESA MICROTEC S/A. 

T.J/F.Cf. 
REJ. .\ TOR : Conselheiro Luiz F<'m ::mdo Pinto Gard a. 

DECISÃO N' 12712001 -TCE 

O THIIH ' ' ( \1. IJF ("0:-iT .\ S no t:~TADO no 
AMAPA., r um rukro nu ind!'41 \"1 , du Arl. 112, dx Con.'~itulçjo du 
EstJ.do do Amapâ., ele o Art.. 26, V, alinca '"c.. da Lei 
Compk:menta r n• 0010, de 20 ,Se setembro de 1995., acolhendo 
\'oto do Conselheiro Relator, à, unan1midade dos pres«'nt rs, 
DF..CIDF •• 008 tennos do lndso I. do .,.\rt. 127 de seu Re:fmento 
lut.mo, determinar o Cadll!lro do Controlo n' 022/9~ 
TJIM ICROTU: - SISTI!:MAS, INDÚSTRI AS •; COM ÉRC IO 
SIA c do Contrato n' 023/911-T.J/F.MPRF$A BRASILEIRA DF. 
CORREIOS E TELEGRAFOS. 

PROCESSOS N'. : 003504199-TCK 
OH.IGEM : SECRETARIA ot: F.STADO DA 

,\ GRICULTURA. PESCA, FLORESTA F. 
DO ABASTECIMENTO. 

ASSUNTO : SOLICIT AÇAO DE CADASTRO DE 
CONTRATO. 

IJ'."TERESSADO : SECRET AlUA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, PESCA, FLORESTA F. 
DO ABASTECIMENTO. 

RF.SPONSÁ VEL : Sr. PEDRO MAURO SEARRA DO 
ROSARIO 

PAUTES : SEAFIRF.INAI.DO LOURENÇO 
RELATOR : Conselheiro Luh Fernando Pinto Garcia. 

DF.CISAo ~'12812001 -TCE 

O TRIBUNAL DE CONTA S DO ESTADO DO 
AMAPÂ. com fuk ro no incbo VI. do Art.. 112. da Constltuiçio do 
Estado du Amapá. c/c o Art. 26, \', alínea .. r" 1b 1 A•i 
Cump.Wmeotar n• 0010. d~ 20 de setembro de 1995., acolhendo 
Voto do Conselheiro Relator, i unanimidade dO! prestntes, 
DECIDE. nos tem MK do lndso I, do Art. 127 de seu Regimento 
lntl' m o. d ctc nnl n a r o Cad a odro d o Contnto n • 0 12199-SF..\ F / 
REINALDO LOURENÇO. 

PROCESSOS N'. 
ORIGF.M 

ASSU!'iTO 

I NTERESSADO 

RESPO!'i SÁVEL 
PARTF.S 
RF.I.ATOR 

: 003651199-TCK 
: POLiC.l A MILITAR DO ESTADO DO 
AMArA 

: SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE 
CONVt MO. 

: POLiCIA MILITAR DO EST ADO DO 
A\IAPA 

: Cel PM J ORGE TEIXEIRA MOREIR,\ 
: PMIECT 
: Con.\e.lhelro J.uh: Fernando Pinto Gan:.iL 

DECISÃO N' ll912001 -TCE 

O TRIBU~AL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fuJt' ro no lndso VI, do Art. 112, dM Const ltuJçlo do 
F.sbdo do Amap~ d~ n Art. 26, V, alín f'3 .. ~,., da Lf' i 
Complementar na 0010, de 20 de seUmbro de 1995, acolhendo 
Voto do Conselheiro Relator, à unan imidade dos prHtntH, 
I>F.CIDF., nos tem lOS do incOO I, do Art.. 127 d~ ~u Regi~nto 

Tntem o, detem1lnar o Cada"itro dn Convênio Pl\l!F.!\.1PRJo:~ .\ 

BRASILEIRA DF. CORREIOS F. TELÉGRAFOS. 

PROCESSON' 
ASSUNTO 
PROCF.Dt.!'inA 
INTERESSADO 
RELATO RA 

: 005768199-TCE. 
: Recloctrn de A(MlMntadoria. 
:Tribunal dr .Tustiça do t:stndo do Amup:i. 
: J oio Bratti. 
: Comdbelra Raquel Capi beribe da SUn. 

DF.CTS.~O N' 13312001-TC:F. 

O TRIBUi'iAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
A.I\IIAP Á, nos t .. ruws do iJKiso VL do • . rt. 112, d• CoruUt.uiçio do 
Estado do .\m ap:i, :art. 26. V, nlinu. .. b,., da Ui Complemrntar n• 
0010, de 2n de Wemhro de 1995, acolhendo Voto d• Consdhelra 
Relatora, à unanimidade tios presentes., DECIDE, nos tennos do 
incDo n, do Art. 6R d.a Ltl Orgânka Complementar, determinar o 
Re:fstro do Ato df:'! Concessão de Apo~ntado ria do Sr . . 10 .-\0 

,RRATTI. 

ACORDÃO : i'i' 023612001-TCEJAP 
PROCESSO : N' 2559/97-TCEIAP. 
ASSl JNTO : Prestaçilo dr- ConUts dl• Convênio. 
RF..SPONSÁ VF.I .: Sr. J osé Z..rteo 
PARTF-~ : CEICOMISENAJ-CETEMOIRS 
RELATOR : Comelhciro I .ub Fernando Pinto G lll"'dL 

Vistos, relat:ldos c discutidos C$tcs autos da Pn:sta~ào de 
Cunt.a. .. do la Termo Aditivo ao Convênio n° 00 li97-CEICOM, 
firmado entre a Coordenadoria Estadual da Indústria Comércio e 
Mineraçlo e o Sen-iço }.;acional de Aprendizagem Induwial. 

Considerando qu~. no pro"l!sso d~vidamcnte organiz:tdo. as 
contas expressam, de fonna clara e objetiva, a en tid!o dos 
dcmonstrativo5 contábei~ :a lt:ga.l idade, a legitimidade e a 
economicidade dos atos de gestão da responsáve~ en~ejando fi 

propostn de m.!rrto consie.,nadJ na instrução e no Pareco."T da D. 
Rcprl."Scnt2.nt~ do Ministêrio Público junto a este Tribunal; 

E nôs termos dos dispostos no Art. 11 2, 111 da ConstituiçAo 
E..mdual c/c o Art.. 26, IV da Lei Complement11r na 00 10, de 20 de 
s~1 1! mhro d~ 1995. 

• ....... ~ ... oo'fQ _ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá. reunidos em Sess!o Plenária, com fu lcro no /\rt . 
41 , inci~o I da l .ci Orgânica do TCF. e, acolhendo o voto do Rc lalor do 
Pro~essu .. à unanimida d~ dos presentl!s : 
l . Julgar REGULARES as presentes contas, dando-se ao 
responsivel , a devida quitaç!o. 

ACORDAO : N' 023712001-TCEIAP 
PROCESSO : N' 0183/911-TCEIAP. 
ASSUNTO : Prc!taçio de Contas de Convênio. 
RESPONS.Á VE L: Sr . .Josr Amamtj:is Lima. 
I' ARTFJl : SESAIA>socbçio d05 Moradore• do Bairro do 

Durilizal 
RF.LATOR : Conselheiro Luiz Fernando Pinto C'..-rcla. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Prestação de 
Contas do Convenio n° 032197-SESA, e seus 1 a c 2a Termos Adi tivos, 
fim1ado '-'tl.trc a ScL.Tl."taria de Estado da Saúde e a Associação dos 
~-!ora dores do Dairro Duritiz.al. 

Considerando que, no processo devidamenle organizado, 
foram constatadas falhas e impropriedades de naturCl..a formal, sem 
comprometimento do objeto do convênio e não representando dano ao 
Erário. ~scjando a propm:u de mcrito consignad:t n:t instru,!\o ~ no 
Parecer da D. Representante do Ministério Público junto ao a este 
!rihunal; 

E nos termos dos di spogos no Art. 112, 111 da Constitu ição 
Estadual c/c o Art. 26. IV da Lei Complem(."Titar na 0010, de 20 de 
sctcmhro M 1995. 

ACORDAJ.\1 os Conselheiros do Tribunal d,;: Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sess!o Plenária, com fulcro no Art . 
4 1, inciso 11 da Lei Orgilnica do TCE c, acolh t.:ndo o voto do Relator 
do Pro~l!s..o::o_ à un:~nimi dad~ dos pri:sentcs: 
I. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as presentes 
contas, dando-se no responsável , a de\·ida quitação. 

ACOROÃO :N' 023812001-TCEJAP 
PROCESSO :N' 0105/99-TCEJAP. 
ASSUNTO : Prestaçlo de C.onw de Convênio. 
RESPONSt\.VEL: Sr. Adrlino Fl! m :tndt's C ur.iflo Filho. 
PARTES : SEPLAN/PrefeituNl M. Tartarugalzlnho. 
RELATOR : Conselheiro Lub. Fernando Pinto Gai"Cia. 

V i ~to~. rd atado~ c di!õcut idos e~t es aut <'~ da Prt·~ l 3~s-'1h~ d .. • 
Contas do Convênio na 032.i9R-SEPLAN, fi nnado entre a Secretaria 
de Estado do Planej:amento e Coordenaçl o Gera l e a Prefeitura 
fo.·funicipa l de Tartarugnlz.inho. 

Considcr:t:uio que, no pro..:..:sso ti.:vid.:!.ment:: o:-g:mizldo, 
foram con~tada s fa lhas e impropriedades de natureza forma l. sem 
comprometimento do objeto do convênio e não representando dano ao 
Erãrio, l!nscjando a proposta de mérito consignada na instrução e no 
Par..:..:~ r d:1 D. Repr!;!.S!!nl:utlc! do ~l i ni !:t l~rio I'Ubli.:: o jwHo a ..-! !:tl..: 
Tribunal; 

E nos termos dos di spostos no Art . 112, lll da Cong ituiçllo 
Estadual ele o Art. 26, IV da Lei Complementar n' 00 10, de 20 de 
Sd.: 1111J1 U Ô..: 1995. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribu n:ll do Contaa do 
Estado do Am•pá, reunidos em Sessão Plenária. com ful cro no Ar1 . 
4 1. inciso n da Le i Orgânica do TCF. e, acol hendo o \'OIO do Re lator 
do Processo, a una.ni rnidade dos presentes: 
l. Julgar RF.GULARF.S COM RF.1iSAl .VAS as presentes 
contas, dando-se ao responsável, a devida quitação. 

ACORDAO :N' 0239/2001 -TCEJAP 
PROCF-~SO :N' 2072/97-TCFJ AP. 
ASSl lNTO : Prc-staçAo dt' Conta~ df' Convfnlo. 
RESPONSÁ VF.L: Sr . Hitton de Soa u Ouar1~:. 
PARTES : SEED/Calxa E ... .colar Deuzutte Cavalcanf" 
HELATOR : Con.wlhelro Luh f'emando Pinto Garda. 

Vistos, rdatados e discutidos estts autos da Presla~ilo de 
Contas do Convênio na 085/96-SEED e seu la Termo Aditivo, fi rm:~.do 

entre a Secretaria de Estado da Educação c a Caixa F.soolar da Escola 
Deuzuit" Cankante. 

Considerando que, no processo devidamente organ izadll, 
fo r.un I."'nstatadas fa lhas e impropriedades de natureza formal , se:m 
comprometimento do objeto do convênio e não representando dano ao 
Erário. ensejando a propost.'\ di! mérito con~i gnada na instmç5o \: no 
Parecl!r da D. Representante: do Ministério Público junto a este 
Tribunal; 

E nos tetmos dos dispostos no Art . 112, 111 da Constituiçll o 
·E!õtadua l ele o Art . 26, IV da I..:i Compkmcr~li'r n" 00 10. d.:: 20 de 
setembro de 1995. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
E.o:: tado do Amapá, reunido~ em Sessão Plenária, com fulcro no An . 
4 1. inciso li da l.~ i Or p_õnica do TCE ~ - acolhendo o vol\) do Rd :&tor 
do Proces."'?· â ':'nan im_idad~ dos pr.:~ntcs : 

I. Julgar REG ULARES COM RESSALVA as presentes 
conta~ da ndo-se ao respons!vel, a devida quitação. 

ACORDAO 
PROCESSO 

:N' 024012001-TCEJAP 
:N' 011 7198-TCEIAP. 

AS~ T '!\"TO : Prt>sf.ar io d t" r nnta." dl' f:mw~nin . 
RESPONSÁVEL: Sr'. Maria de Lourdeo Marqun Bittencourt. 
PARTES : SEED/Caha Eseolar.Jardlm de lofind a 

Semmtinlu!. 
RELATOR : Coaw lheiro J.uh: Fernando Pinto Carrla. 

Vistos , relatados e discutidos estes autos da Prestaç!o de 
Contas do Convênio na 101019&-SF.ED, firmado entre a Secretaria de 
E-.tndo d:l Educnçl o e a Caixa Escolar do Jardim de lnffin"in 
Sementinha. 

Considerando que, no processo dev:idamente organizado, 
foram oonstatadu fa lhas e impropriedades de natureza formal , sem 
comprom~timcnto do objeto do conv~ n i o ~ n3o rcpr~sentando dano ao 
Erário, ..:nsejando a proposta de mérito con..11ig.nada na instrução e no 
Parecer da D. Representante do Ministério PUblico junto a este 
Tribuna l; 

F. nos t~rmo~ dos dispo!'i o~ nn .-\11 . I 12, nt dJ Con'-1ituiç-1lo 
E.dadual ele o Art. 26, IV da Lei Complementar n" 0010, de 20 de 
st:t emhro de 1995. 

ACORDAM o~ Con~lheiro5 do Trihunal de Cootas do 
Est:'ldo do Anu.pá . reunidos ~m S~s.~õ3o Pknária. com fi.1lc ro no An . 
4 1, int:iso n da Lei Orgânica do TCE e, acolhendo o voto do Relator 
do Processo, à unanimidade dos presentes: 
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1. Julgar llliG ULAR E.S COM RESSALVA as presentes 
contas. d;mdo.sc a rcsponsivcl. a dcYid:1 CJnitJçl o. 

ACORDÃO 
PROCF.SSO 

:N' 024112001 -TCEJAP 
:N' 0415198-TCEIAP. 

..\SSl .'"TO : Pn·d.a~:io de \.nnta" de \.onvinin. 
JU:SPO~SÁ VEI ,: Sr. Randolph Fredcrich Rodri:ues Alves. 
P ARTF...S : SEED/C aba de C usteio Centro de J uventude 

Ch a,-tnha. 
RELATOR : Consdh('iro Luiz Frrnando Pinto Gard :t. 

Vistos, relatados e discutidos C!.1es autos da Prestação de 
Contas do Convênio n° 0330197-SEED c seus 1° c 2a Tennos Aditivos. 
firmado <!ntr..: :'1 S~cretari a dt! E!.1ado da Edu.::1 ~ilo.:: :~ Caixa d..:: Cu ~t ~ i o 
do Cenl!o de Juvtotude Ch..1guinha. 

Considerando que, no processo de vidamente organizado, 
foram conl:t1:lladAs fA lhas e impropricd:\des de nAtureza formal, sem 
comprometimento do objeto do com~ni o..:: n3o rcprcs.:nt:mdo dano ao 
Erário. ensejando a proÍ>osta d..: mêrito consignada na instrução e no 
Parecer d:t D. Representante do :\1 inistêrio PUblico junto a este 
·lribunal; 

E nos l.:ormo' dos dispo ... 1os no t\r1 . I 12. In d:t Conçti tui~l'l ú 

Estadual c/c o Art. 26, IV da Lei Complementar n" OOlO, de 20 de 
setembro de 199.5 

A CORDA)'[ ns Conse lheiros do Tribunal de Conta~ do 
F .. <.tado do Am:1 pá. r.:unidos ..::m Se::.o:}in Plcnári;'l . com fh k1o no \rt . 
41 , inciso li ilit Lei Orgânica do TCE e, acolhendo o voto do Relator 
do Procc5So, à unanimidade dos presentes: 
l. Julgar RF.GIJ I.ARES COM RESSALVA as prco;;cnt cs 
cnnl as. d<wdo-se ao rcs pon~~vcl, a dev ida (lnitaçl'lo. 

ACORDAO 
PROCESSO 

:I"' 024212001 -TCFJAP 
:N' 0976191i-TCFJ AP. 

\ SSl il'I\TO : Pn·sf:tf iiH d.- f' n nf:l s d1· C'um·~ nin . 

RESPONS.Á VEL: Sr'. A.ldenono Rêco OnoJa. 
PARTES : SEEO/Calxa Escolar Pror Hclenise W. O. dos 

Sllntos.. 
REI..\TO!l : Conselheiro T.ui7. Ft•m ando Pinto Cun-b. 

Vistos, relat;uios e discutidos estes autos da Prestação de 
Contns do ConvCnio na 1821/98-SEED, fum.ado entre a SecretHria de 
Estado da Educação e a C:1 ixa Escol:\! d:1 Escola Prof\:ssor:1 ll ..:knit:.:
Walmira Dia.c;; dos Santos. 

Con~idernndo que, no processo devidamente org:miz:ldo, 
foram constaladas f.1 lllaS e impropricdndes de nalurc7.n fOrmal, sem 
~ompromd i rn.:n t o do objeto do conn!nio I! n:\o r~pr<!s..: nt and,) dam' ao 
Erário. ,;: nsejando a proposta de mêrito consignada na imtruçllo .;: no 
Parecer da D. Representante do tvfinistério Público junto a este 
Tribuna l ~ 

E nos lt.!rmo" dn!' disposh).o:: no .·\ rt . 112. 111 d.'t Constitni .;ilt) 
Estadual c/c o Art. 26. I V da Lei ComplementAr n" 00 l O, de 20 d~ 
selcmbru de 199.5. 

Al.'ORl>AM os Conselheiros do Tribunal de Conta.-: do 
E1<tado do \ map:\, rl!unid o.~; em S~ss?i.o Plcniri a. com li1krn nn .-\n 
4 1, inc iso li da Le i Orgân ica do TCF: e. acolh<!'ndo o voto do Relator 
do Processo, à unanimidade dos presentes: 
I. Ju lga r REGULARES CO\ ·f RESSALVA As presenles 
Ct..,nlas. dando-s.:- :1 r.:-spons;i.ve l. :1 d~vida quit:1.;i\o. 

ACOROÃO :N' 024312001-TCEJAP 
PHOCESSO :N' 4407199-TCEJAP. 
.--\SSllN TO : Prrslação de Conta." dt· < 'o1wr nio. 
RESPONSÁ VF.I.: Sr". iru Maciel Pantoj a dx Silva. 
PARTES : SEED/Calxa Escolar Btnto Tolosa dt Santana 
R ELATO R : Conselheiro I.uiz Fernando Pinto Garcia. 

Vistos. relatados f! discutidos estes autos da Prestação de 
Contas do Conv~11 io n° 1246/98-S EED c lieus la e 2° Termos Aditi vos. 
lirrnado cntr\! a Secret.tuü. de Estado da Educação e a Caixa Escolar da 
Es~.:ul:t U::nto T olosa ti!! Sant:Ul:t. 

Consid\..Ta.ndo que, no processo devidamente organizado. 
foram constatadas fa lhas e impropr iedades de natureza forma-l .. sem 
compromd..imcnto do ohjc:to do convênio c não rt!prc:sentando dano ao 
Er.irio, ens.!jalldv 3 propuita d.; müilo .;onsigr.a& no;. instru.;.lo ,;: no 
P:ucccr da D. Representante do :\iinistério Público junto a est e
Tribunal; 

E nos k1mos dos di spostos no Art . I 12. lll da Coostiruiç:Ao 
El.tadual .;:~ u All . 26, 1\' da l...:i Compl ._:uh .. >t ll.w 11'' 001 0, J.: 2ü J..: 
setembro de 1?9 5. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
F~"i tado do Amapâ. reunidos em S e~s.ão Plenâri a. com fulcro no Art . 

4 1, inciso ll da Lei Orgãnica do TCE 1!, acoihenào o voto ào Rcl~t lor 
do Pmcc'-'Jo, à unanimidade dos presentes: 
l. Julgar RECULARES COM RESSALVA as presentes 
contas. dando-se a r~pons.i.vel , a devida quitaçAo. 

ACORDÃO 
PROCESSO 
Assr:-no 

:N' 024512001-TCEJAP 
:N' 3083199-TCEJAP. 
: "Prt'!rl:açl1o dt• Conl:t~ dl· Coll\'ênio n° 009/99. 
SEPLAN. 

RESPONSÁVEI S: Aulônlo Clrllo Fernandes Ilorees t 
C laúdio JMé Almeida. d r: Andrade. 

ORGAO : AssodMçito dt' ~·l•Jrn d •l rf'~ do Da.l r ro 
Novo Horizonte I - ASMOB 

REI .ATORA : Com.. Martartte Salomio de Santana. 
Re p. Minirtério Público: Procuradora de Justif.a 

l\hria do Socorro Milhomem :\fontf'lro 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos da Prestação de 
Conta.~ do Convênio na 009199-SEPLA.N, finnado entre o Governo do 
Est::~.do do .-\mapj a1ra\'ês: da S,;:crctaria de Esl1do do Planejamento " 
Coordenação Geral e a Associação d..! Moradores do Bairro Novo 
Hori w nhe 1 - AS~fOB, tendo como responsáveis os senhores 
ANTÔNIO CIRILO FERNANDES BORGES e CLAÚDIO JOSE 
AL\ t EillA DF. ANDRAD E. 

Considerando que, no processo devidamente organizado, 
foram constatadas falhas e impropriedades de rWureza fornu.J , sem 
comprometimento da gestão, e nlo representando dano ao Erário. 
cm:~j3 ndo a propo!\la de múito consignada na Instrução e no Parecer 
da Representante do Min.isterio Público junto a este Tribunal; 

E nos termos dos dispostos no Art . 112, U1 da Const.iruiç!o 
Estadual ele o Art . 26, I V da Lei Complementar nu 00 I O, de 20 de 
setembro de 1 ?95 . 

ACO RDA..:\1 os Conse lheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do 1\mapá, reunidos em Sess3o Plenária, com fulcro no Art . 
4 1, inciso 11 da l....ei Orgân ica do TCE de Art . 266, inciso 11 do 
R .. ·g i m~n l o lnlcrno 1!, .1colhcndo o \·oto do Rela t or.~ unanimidad .. •· 
I. Julg!IT REGULARES COM RESSALVA, as present <S 
contas, dando-se quitação aos rcspoos!ve1s. 



Macapá, 24.03.2003 

~::::::===P==ODE==R ==JUD==IC==IÁR==IO :=:::::::» 

!~ibunal Regional Eleitoral 
Des. Gilberto Pinheiro 

PORTARIAS DE 07 DE JANEIRO IH: 2003 

O PRESIDENTF. EM F:XERClCJO DO 1' RIDt.:N,\L 

RtGIONAL f.LEITORAL DO AMAl'Á, no uso d as 
atri b uições le gai s que lhe são confe ri das pel o art.\6 . 
XXXI I, do Regimento Interno d o Tr ibunal , 

RESOLVE : 

~ · 004/2003 Art. 1 • Altt:rar o pcriodo de d~sfru te 
de Licença Compc ns a tór u .. referent e ao Recesso 
Forense. constantes da Portar ia 0° 662/2002 dos 
servido r cll r equis itados. conforme abaixo · 

c--
PERiODO AJ,TERA 

ANTERIOR ÇÀO 

JANAI!':J\ Coordenadon 1)602.2003 . 07 a 

CAMPOS a de Semços 23 02.2003 2401 2003 

CARDOSO Go.:nus- FC · 

"' 
r~, Seção de 20 12.2002 0!07 Memo.n° 

NA Admin1straç a 0601.2003 11<07 2003 362/12002· 

~~o õo<k CSG 
Edlfic10 

J FC:-05 

~· 005 / 2 003 Art. t • Conc~:d er Licença par11 
Ca pacita ção ao se r vido r FERNANDO A NTÓ~IO 
FERRE IR A LIMA, /\nalt!tta Judiciário, Art!a 
Judiciária do Quadro Permanente deste Tribunal, a 
se r usufruí !.la no períod on r ccndido e ntr e 07 .O 1 
a 05 .02 . 2003, nos te os d o o.rt.87 , ut , da L ei n ° 
8 1 12190 alt aada p a Lei U

0 9527/9 

PORTARIA DE OI DE MARÇO DE 2003 

O PRESIDE:-ITE DO TR IBUNAL REG I ONAL 
ELEITO RA L DO A MAPA , de 
atri b uiç àett legais dcfinidu pelo ;art. 16, XXXII, d o 
Regimento I nte rn o desta Co rte . 

IU•:SOLVE; 

O PRESIOf.!"i TF. 11 0 TR tB Ul"Al REG IONAL [L[ITORAL 

DO t\MAPÁ , no us o de suas atrihuiçõc~ legais dcfi Ju du 
pelo a r t. 16, XXXII, clo Regimento lnt~:rno desta Corte. 

RESO L \ ·E: 

N• 04 5/2003 Ar1. t •. Drsignar para exe rce rem 
FunçôCI C.o m iuio n 01d as d:~ Sec rctar i~ d es t~ Tribunal, 
a partir de OI de m.arço d e 2003. os scr.,..idorcs 
abai:<o indi c adoll : 

MARI A D E LOURDES DA SILVA E SII .\'A, 
Asllistcntc de C h efia do Gahincll! da Presidência, 
N i vcl FC·2 . 

CLAUDIO RIBEIRO 
Auistcnt c de da Co rr cg ed o r11, 
Nível FC-2 

PORTARIA DE 17 DE MARÇO DE 2003 

O PRESIDENTE EM EXERCI C IO DO TRIB l':"iA L 
REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ , n o us o de s ua s 
atribuições le ga i !l definida!t pel o art. 16, XXXII. do 
Regimento Interno de sta Co rt e . 

RESOLVE: 

N• 054 /2 003. A rt. t•. Autorlz•r o de s locament o do 
Dcs : GILBERTO PINHEIRO , Prc::sidc::nlc:: desta 
Co rt e. no período de:: 20 a 22 d e març o de 2003 , até 

(DIÁRIO OFICIAL) 

a ci dad e Slo Paulo , para participar do XXV 
Enco ntro do Colég io de Presidentes d os Tribunais 
Reg ion a is Eleitorais . 

Art. 2" . Co nceder, no s termos do ar~ 1° 
da Resolução TSE n° 20 .25 1/9 , ao omi nado 
Magistra d o, 2 e 111 {duas m 1a) di 
adicio nal , destinados a i 
deco rr ente~ do dc!j loca m en t o 

Tribunal de Justiça d.o Estado 
Des. Edinardo Maria Rodrigues de Souza 

TEJUol) DE DISTRATO N ° 001/2003 -TJAP 

TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO N° 026/2001-TJAP, 
CELEBRJ\DO EM 26/09/2001, ENTRE O TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ E A Sr' JI\KELINE 
MOMTO PEREIRA DE SOUZA. 

Nos termoa do Artigo 79, Inciso 
II da Lei n° 8 . 666, de 21 de junho de 1993 e 
alteraçõea posteriores e, pelo presente TiRMC> 
DE DISTRATO, fica rescindido, a partir de 01 de 
março de 2003, o Contrato n° 026/2001 -TJAP , 
celebrado entre o Tribunal da Juatiça do 
Estado· do Amapá e a sr• J~LINE M:>RATO 
PEREIRA DE SOUZA, cujo objeto é " .Prestação d e 
Serviços Técnicos na drea de Operador de 
Computador", eximindo-se, dor avante, os 
signatát"ios das obrigaçOes relacionadas ao 
referido Instrumento. 

Das. SOUZA 

- Presidente do TJAP -

l'OIITARIA N.' 011 /2003-(;AB/CORREG. 

O Desembargador DÓG I.AS EVANGELISTA 
RA:\IOS. Corregedor·Gera/ de Ju.sflça, no uso das atribuições lcga1s 
que lhe são con fcndas pelo art 30, inc1so IV, do Regm1cnto Interno 
do Trihunal de Jusuça do Estado do Amapá, 

Considerando o mtcresse dtl Just1ça c a 
ncce:ss1daJc do serv1ço. 

RES OLVE: 

ALTERAR o Anexo I, da POKTARIA n" 03/2003 
de 31 de: J<mt: iro e a PORTARIA n°0!0/2003 de 14 de marco. que 
passará a v1gorar nos scgurntes termos. 

COMARC~ DE MACAP) 

MM JUIZ DR. MARCONI MARINllO 
PIMENTA 16, 18.19 E 20 Dt MARÇO 

PROVIMENTO N.' 0112/2003 

CONSOLIDA AS NORMAS DA CORREGEDORIA·GERAL DA 
JUSTIÇA, NOS PROVIMENTOS N.'S 01106 ; 08/15; 22/23; 26; 
29/30 ; 32/33; 35/43; 45 ; 47; 51; 54 ; 56/62 ; 64/65; 67/68; 70; 
75 ; 77; 81182 ; 85; 87/92; 94/95; 97; 99/100; 102/106; 109 e 
111 ; NAS INTRUÇOES NORMATIVAS N' S 01 /09; 12/19; 21 ; 
2S; 29/30; 33/37 ; 40/42 e, NAS ORDENS DE SERVIÇOS 
01/14 REVOGA OS ATOS CONSOLIDADOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÉNCIAS. 

O Desembargador EDINARDO MARIA RODRIGUES DE 

SOUZA. Corregedor·Geral da Jus11ça do Eslado do Amapá . no 

uso de suas atribuições legais, 

Considerando que a multiplicidade de Provimentos . 
Instruções Normalivas, Ordens de Serviço e outros Atos vem 
difiCUltando a consulta das normas existentes . 

Considerando que há muito se faz senti r a necess idad.e de 
sistematização e ordenamento desses atos. 

Considerando, f1nalmente , propicia a oportumdade para 
facilitar a consulta e a pesquisa das normas JUdiCiais e 
extrajudiciais . de aplicação constante, 

RESOLVE; 

I - CONSOLIDAR os aios e normas de serviço da 
Corregedona·Geral da Justiça. em um Unico instrumento 
constantes de 69 Provimenlos, 26 Instruções Normativas e 14 
Ordens de Serv1ço, CUJa v1géncia se darã a partir de sua 
publicação. 

• Ficam revogados todos os atos objetos da presente 
consolidação, bem como as demais disposições em con trãrio. 
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IH • Publ1que·se. reg1stre·se e cumpra·se. 

GABINETE DO CORYR. e 

Desemba rgador EDfii?R{o"( AR IA 
Corregedor.Geral 

vére~ro de 2003. 

TiTULO I 
DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

Art . 1° · Este Prov1mento abrange, num Un1co ato normativo. os 
princíp1os e 1nstruções d1scipl1nadores do funcionamento dos 
OfiCIOS Jud1cia1s e ExtraJudiciars da Just1ça do Estado do 
Amapá 

Art :2<l • E a seguinte a nomenclatura. com seus conce1tos os 
atos emanados do Corregedor da Justiça · 

I · PROVIMENTO alo de caráler normativo. com a f1nal1dade 
de esclarecer ou onentar quanto à aphcação de d1spos11ivos de 
le1; é o tnstrumento especif1co da Corregedona . por CUJO 
mterméd1o ba1xa normas de caráter geral; 

li - INSTRUÇÃO alo que ob1e11va advertir sobre a necess1dade 
ou a forma de se cu mpnr ou fazer cumprir prece1to legal ou 
normat1vo, 

111 • CIRCULAR mstrumenlo em que se d1vu lga matér1a 
normaliva ou adm1n1strattva para conhecimento de todos; em 
geral, e d1ng1da concomitantemente a diversas autondades 
admm1strativas do mesmo grau hierárqUICO, 

IV • PORTARIA' alo de natureza especifica . que objellva 
aplicar a casos concretos dispositrvos lega1s atmentes a 
atiVIdade func•onal dos magistrados. serventuános e dema1s 
serv1dores da Just1ça . 

V ORDEM DE SERVIÇO alo de providência de ambllo 
mterno. e c1rcunscr•to ao plano admm1strat1VO da Corregedoua 
da Jusl1ça. 

TITULO 11 
DOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS DE 1' GRAU 

Art 3° - Aos Juizes cabe. além de processar e Julgar os fe1tos 
de sua competência. 

I . inspecionar semestralmente os serv1ços cartorános. 
mformando ao Corregedor, nos meses de junho e dezembro. o 
resultado das mspeções. 

11 • apl1car, aos serv1dores que lhes setam subordmados. 
penalidades d1sc1phnares que hão excedam a tnnta dias de 
suspensão. em v1rtude de falta d1sciplmar apurada medtante 
smd•cãncia, 

111 · cumpnr cartas rogatónas. precatónas e de ordem. 
pertinentes à maténa de sua competência, 

IV· indicar a nomeação o Chefe da respect1va Secretana . bem 
como seu substituto legal: 

V - fi scalizar a remessa, até o d1a 05 (cinco) de cada mês. a 
Corregedona da Just1ça , em formulário pad ronizado. o relatóno 
prev1sto no artigo 39 da Lei Orgànica da Magistratura NaCIOnal , 
devendo constar JUStificativa do excesso de prazo venf1cado 
em despachos e deci!:.ões com seus respectivos numeras e 
datas de conclusão ao magistrado, 

VI - mspec1onar permanentemente os serv1ços cartorânos. 
verificando· se os livros estão sendo escnturados 
corretamente, se os autos e papé1s estão devidamente 
guardados, se hã processos irregularmente paralisados. se as 
determmações do Corregedor e do Tnbunal estão sendo 
cumpndas. se o tttu lar mantém o Cartôno em ordem e com 
hig1ene. 

VIl • As atribuições prev1stas nos 1nc1sos I e VI se estendem 
aos Juizes de Direito Auxiliar e Juizes de D1reito Substitutos 
que estejam em exercic1o pleno nas Varas ou Comarcas, 

Vl11 · Determinar providências. ou se necessário , soi1C1ta.1as da 
Corregedona da Justiça. dest1nadas a corng~r falhas ou 
def1C1énc1as dos serv1ços. para assegurar andamento ráp1do 
dos fe1tos e das atividades administrativas da serventia . 

IX · sugerir ao Corregedor medidas adequadas à melhona do 
serv1ço cartorãno. adotando as que sejam de ~ua competência, 

X • zelar pela d1gnidade da mag1stratura . dihgenc1 ando as 
providências necessárias quando, em sua presença, forem 
Irrogadas ofensas a qualquer membro do Poder Jud1ciáno. 

XI • usar. nas audiénc1as vestes !alares. segundo modelos 
aprovados pelo Tribunal de Jus !iça. 

XII · observar o horáno para o 1n1C10 das audiências , devendo 
cumprir expediente forense das 08.00 às 13:00 horas, no 
mínimo: 

XI II • prolatar. de forma legível. os despachos. dec1sões e 
sentenças. 

XIV • comun1car à Procuradoria·Geral da Just1ça ou ã 
Presidência da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 
conforme a h1pótese. o não comparec1mento. as aud1éncias . de 
membro do Mm1sténo Público ou de advogado constituido. 
comunicando. ainda . à pnme1ra. a omissão de algum de se us 
órgãos quanto à pratica de ato de oficio e. à segunda. a 
_vi ol aç~o de preceito do Código de t.tica: 

XV · determ1nar ao Chefe de Secretaria que faça alimentar o 
sistema de informática com dados que refl itam a situação do 
andamento dos processos, abstendo·se do uso de qua1squer 
expedientes capazes de comprometer a rea l estatisllca do 
oficio jurisd icional; 

XVI · determinar que os depósitos judic1ais na Cap1ta l se façam 
no Banco do Brasi l S/A e/ou Caixa Econômica Federal, 
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XVII · nas Comarcas, onde não haja quaisquer desses 
estabelecimentos . em outros bancos. a critério do juiz. em 
depósito judicial. em conta que vença Juros e correção 
monetária 

§ 1° • Os Juizes de Dire1to Auxiliares e Substitutos 
apresentarão o relatório de que-trata o inc1so V, em formuláno 
ünico, com indicação das Varas ou Comarca em que atuarem 
no mês. 

§ ~ · O Juiz de Direito Diretor do Fórum, nas Comarcas de 
Macapa e Santana, além da escala de plantão dos Analistas 
Judiciá rios (àrea cumprimento de mandado), devem relacionar 
também os Chefes de Secretaria que atenderão os Jutzes no 
horário de 13·30 as 07 :30 horas do dia seguinte , sendo que 
das 15:30 ás 18:00 deverão permanecer no Juizo, obedecido o 
rodizio 

§ 3°- O Chefe de Secretaria de plantão, no Fórum da Comarca 
de Macapà. deverá cumpnr exped1ente, no horário das 13'30 
às 18:00 horas na sala destinada aos Ju1zes de Direito 
Auxiliares, devendo devolver as chaves no dia seguinte ao Juiz 
Diretor do F ôrum. 

§ 4° - Após as 18:00 horas e durante o periodo do plantão, 
deverã fixar no atrio do Fôrum seu endereço e telefone de 
contato. 

§ 5° - Acionado. devera imediatamente contactar com o Juiz de 
plantão e. se for o caso, dirigir-se ao Fôrum para as 
providências cabiveis. 

§ 6° - O Magistrado de plantão nos Juizados EspeCiais 
Criminais das Comarcas de Macapâ e Santana, nos sábados, 
domingos e feriados cumprirão expediente das 09:00 ás 12:00 
horas. 

§ 7° - Após esse horário. o Juiz de plantão deverâ deixar na 
Secretaria do Juizado Especial te lefone e endereço, para 
contato imediato, se necessario. 

An 4' - Sob controle exclusivo do Chefe de Gabinete da 
Corregedoria, disponivel a consulta do interessado somente 
por ordem expressa do Corregedor. existirá na Corregedoria 
registro relativo aos Juizes do Estado. contendo todos os 
dadoS pessoais e funcionais , inclusive elogios, participação em 
comissões de correições. de sindicâncias e de concursos; 
cursos de aperfeiçoamento freqüentados, bem como punições, 
tudo com v1sta a formação do curriculum funcional 

TiTULO 111 
DOS JUiZES CiVEIS 

An. 5' - Nos casos de arrematação, adJudicação ou panilha, 
são tftulos hábeis a obrigar a transferência da propriedade, a 
Carta de Arrematação, a Cana de Adjudicação . o Formal de 
Partilha ou Certidão de Pagamento. respectivamente 

1.0
- Quando a penhora , arresto ou seqüestro recair sobre 

direito de uso de linha telefônica e/ou ações . o Juiz oficiara à 
TELEMAR noticiando a constnção e sustando transferência 
dos bens ate ulterior deliberação; 

§ 2°- O desligamento de linha telefônica limitar-se-á aos casos 
de pedido fund amentado do beneficiaria da constrição ou do 
exercicio do poder de cautela . 

§ 3° - Fica terminantemente proibida a expedição de oficio 
ordenando transferência de linha telefônica e/ou de suas 
respectivas ações. 

§ 4° - Havendo várias penhoras sobre uma mesma linha 
telefônica. resolver-se-a na forma do art. 711 do Código do 
Processo Civil, prevalecendo, para a ordem das prelações . as 
datas de lavratura dos autos e não as de comunicação a 
TELEMAR. 

§ 5°- Dos editais de praça , quando se tratar de direitos de uso 
de linha telefônica, constarão os dados mencionados no caput 
deste artigo, itens I e 11 e, se a~so , o valor de eventual débito 
junto á TELEMAR 

Art . 6° - Nenhum anúncio de praça de imôveis ou de direitos a 
eles re lativos serâ determinado sem prévia apresentação pela 
parte in teressada de: 

I - prova de reg istro de penhora: 

11 - certidão atualizada do Reg istro de Imóveis competente, 
inclusive sobre a existência de ônus reais; 

11 1 - certidão da existência ou inexistência de outras ações 
contra o devedor, onde o mesmo bem esteja gravado de 
penhora. arresto, seqüestro ou arrolamento 

§ 1 o - as despesas com a obtenção dos documentos referidos 
nos itens 1, 11 e 111 serão pagas pela parte interessada na 
realização da praça : 

·§ 2° - ocorrendo existência de ônus reais de qualquer natureza, 
esses deverão constar, obrigatoriamente. do ed ital de praça e 
do titu lo a ser expedido para o devido registro. 

An. 7' - Os leilões serão rea lizados por leiloeiro oficial que a · 
parte interessada indicar. Não havendo essa indicação , o Juiz 
fará a designação. As praças serão realizadas pelos Analistas 
Judiciãnos (ãrea cumprimento de mandado}. designados pelo 
Juiz . 

Parágrafo único - Podera ser rea lizado leilão único de bens 
penhorados em processos de diversas Varas, sempre com a 
supervisão do Juiz Diretor do Fôrum. 

Art . ao • As despesas com a realização da praça ou leilão 
correrão por conta do devedor. 

Art . go - As lmportâQcias apuradas em praças ou leilões serão 
recolhidas, em 24 horas . no Banco do Brasil e/ou na Caixa 
Econõinica Federal, conforme dispuser a Corregedoria , e nas 
Comarcas onde não existirem, conforme estabelecido pelo 
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art.3°, inc. XV, serão depositadas em conta que também renda 
juros e correção monetaria. Inexistindo instituição bancária na 
Comarca, observar-se-a orientação da Corregedoria. 

Art. 1 Qlt - Desde que ultrapassado o prazo de permanência no 
depósito, e salvo Impedimento legal. no caso concreto, poderá 
ser autorizado pelo Juiz da causa a venda de bens sob a 
guarda de Depositâno Público. sempre que este o requerer . 
fundamentando o pedido. 

Art . 11 - Decorridos trinta d1as da entrega do oficio de 
requisição 'de informaçOes sobre Quitação do Imposto de 
Renda. sem que haja resposta da Delegac1a da Rece1ta 
Federal, o fato será certificado nos autos fazendo-se imediata 
conclusão destes ao Juiz 

Art. 12 - Para o cumpnmento de carta preca tóna é obngatôrio o 
preparo prévio. 

§ 1 o - Não poderão ser relidas, por falta de pagamento de 
custas . as orecató_!ias expedidas em VIrtude de requeriment~ 

de pa rte que goze do beneficio da gratuidade. bem como do 
Ministéno Público. massa fa lida, Fazenda PUblica . ou em 
processo de acidente do trabalho 

§ 2° - Os prazos para cumprimento e devolução das Cartas 
Precatórias e de Ordem serão os segu1ntes : 

a) 60 dias para as d1stribuidas âs Varas das Comarcas de 
Entrà ncia Inicial: 

b) 30 dias para as distribu idas as Varas das Comarcas de 
Entrãncia Final; 

c) em se tratando de réu preso, o prazo para cumprimento e 
devolução sera de 10 (dez) dias, qualquer que seja a 
Entrãncia. 

Art. 13 - Das cartas precatórias somente serão juntados aos 
autos que deram origem a sua expedição . o mandado com a 
certidão do seu respectivo cumprimento ou não. 

§ 1' - As demais peças deverão ser arquivadas em pasta 
prôpria. certificando-se nos autos o arquivamento. o número da 
pasta e o ano. 

Art 14 - Do agravo de instrumento deverá ser juntado aos 
autos principais somente a retrataçao ou o acôrdão proferido. 

Art . 15- Antes de recolh idas as custas devidas ao Estado. não 
serão restituídos aos requerentes os autos de protestos 
judiciais, notificações. interpelações e de justificações. salvo se 
o requerente for parte que goze do beneficio da gratuidade de 
Justiça. 

§ 1° - Extinto o processo por qualquer motivo e havendo 
custas, a parte devedora será intimada , pelo correio, para 
efetuar o pagamento em 30 (trinta) dias. 

§ 2° - Não sendo atendida a intimação, a Secretaria expedira 
certidão. utilizando-se do modelo padronizado pela 
Corregedoria e a encaminhará à Procuradoria Geral do Estado. 
para os devidos fins , acompanhada de cópia autenticada da 
conta . esta também conforme modelo padronizado pela 
Corregedoria. 

§ 3° - Após a remessa da c ia, o débito de custas sô 
poderá. ser pago junto â Procuraoor1a da Fazenda. 

§ 4° - Efetuado o pagamento na forma do parágrafo anterior, a 
parte devedora apresentará cópia da guia de recolhimento à 
Secretaria da Vara e/ou Comarca , para o fim de baixa. 

§ 5° - Enquanto existir pendência de custas, as certidões 
pleiteadas pela parte devedora registrar~o a existência do 
débito. 

§ 6° - Por ocasião do arquivamento dos autos, passara a 
constar no sistema informatizado , a existência do dêbito de 
custas e expressa identificação do nome da parte devedora . 

Art . 16 - É vedada a expedição de oficio ou comunicação , em 
substituição a titules de que trata o inciso IV do artigo 221 , 
combinado com o artigo 23g da Le1 n.' 6.015173. 

Art . 17 - As citações, intimações, notificaçõe> e interpelações 
das partes no Ju izo Clvel deverão se processar por carta, com 
~AR• , salvo exceções legais, nos termos do art. 221 a 224 , do 
CPC. 

§ 1° - A Secretaria somente expedira mandado para 
cumprimento por Analista Judiciário, quando impossível ou 
infrutifera a tentativa de chamada pelos correios. 

§ 2° - As intimações dos senhores advogados constitufdos nos 
autos. se processarão exclusivamente pela publicação no 
Diário Oficial do Estado (art.236 , do CPC) 

§ 3° - Quando o autor ou o réu tiver advogado legalmente 
constituído e que tenha escritório em Macapá, a intimação 
ocorrerá . dentro dos casos legais . através de publicação no 
Diário Oficial do Estado do Amapa . 

§ 4' ·A intimação pessoal do advogado por Analista Judiciário, 
como exceção â regra geral, deverá resultar de despacho 
motivado do Juiz. 

§ 5° - Quando destinados a autoridades ou órgãos públicos , 
para fins de requisições, solicitações, comunicações. avisos e 
etc., deverão os oficios ser encaminhados através do setor 
competente da Diretoria do Fórum, que entregara o protocolo 
de recebimento à Unidade Judiciária que o expediu, para 
juntada aos autos: 

§ 6° - Os registros, averbações e anotações que devam ser 
fe itos nos Cartórios de Notas , Registro Civil, Pessoas 
Juridicas, Registro de Imóveis e outras Repartições Públicas, 
deverão ser feitas na forma do§ 4° acima ou serem entregues. 
mediante recibo, diretamente âs partes interessadas e/ou seus 
advogados , para as providencias: 
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§ 7° - A Defensoria Pública do Estado deverá ser intimada das 
audiências pela remessa de pauta penód1ca . ou 
excepcionalmente, na forma do§ 4° acima . 

§ 8° - A Central de Mandados ou os senhores Analistas 
Judiciânos poderão recusar cumpnmento a mandados que 
contranem o disposto neste art igo 

§ 9° - Para fins de verificação do integral cumprimento do 
estabelectdo neste artigo , a Corregedona·Gera l de Justiça 
realizara inspeção espec1al periódica nas Unidades Judic1ánas 
da Cap1ta l e Santana e Centrais de Mandados 

§ 10- Os Juizes de Direito, os Juizes de D1reito Aux1hares e os 
Juizes de Direito Substitutos . quando retornarem de fênas . 
licenças e/ou recessos , devem estar nas suas Comarcas no 
primetro d1a subsequenle ao término do referido periodo 

TiTULO IV 
DOS JUiZOS CRIMINAIS 

Art . 18 - A retificação de nomes, a inclusão ou exclusão de 
réus ou ind iciados. a mudança na defin1çào legal da infração. 
as anotações por arqUivamento. absolvição, impronúnc1a e 
extinção de puntb ll idade serão comunicadas à Secretaria de 
Segurança Públ1ca 

Art. 19- As prisões em flagrante, feitas pela autondade poliCia l 
nos sãbados , domingos e feriados. e comun1cadas ao Ju1z de 
Plantão naqueles dias. bem como os ped1dos de habeas 
corpus, por ele conhecidos. ou impetrados nas mesmas 
condições. serão encaminhados à D1stributção no prime1ro d1a 
útil subsequente . 

§ 1°- Os pedidos de Buscas Domiciliares e as representações 
ou requerimentos de Prisões Preventivas ou provisórias . 
quando entregues nas Secrelanas das Varas Criminais durante 
o expediente forense . deverão ser Imediatamente 
apresentadas aos respectivos Juizes . que os decidirão sempre 
em carater de urgência. 

§ 2° - No caso de apresentação ao Juiz plantonista . portanto. 
fora do expediente normal do Fórum. a autondade rudic1ana 
deverâ agir com toda presteza. procurando sempre . na med1da 
do oossivel. decidir tais. postulações no mesmo dia 

§ 3' - Na hipótese de deferimento de qualquer das med1das 
mencionadas no § 1° . deste artigo , o Chefe de Secretana 
deverá cert if1car nos autos a data e o horano em que o 
respectivo mandado ficar pronto e apto a ser entregue a 
autoridade solicitante ou ao Analista Jud1c1ário (area 
cumprimento de mandado}. conforme o caso. 

§ 4° - Os mandados deverão ser expedidos e assinados 
sempre no mesmo dia em que for proferida a decisão 

§ 5°- Ao entregar o mandado . nos mesmos casos. o Chefe de 
Secretaria devera colher rec ibo nos autos . identificando. 
minuc1osamente . a pessoa que o recebeu . 

§ 6' - Se a expedição e a entrega do mandado ocorrerem 
durante o plantão. o Juiz adotara nos autos a mesmas cautelas 
exigidas no parágrafo anterior. 

Art 20 - Na movimentação dos processos. terão preferência os 
relatiVOS a réus presos e pedidos de habeas corpus. 

Art. 21 - Somente se decretará a revelia do réu quando. 
embora Citado por edital , não se encontrar preso. segundo 
informações da Direção dos Presidias do Estado 

Art . 22 - Da requis1ção de informações para instruir pedido de 
habeas corpus constará o prazo -assinado para sua prestação. 
o qual será con tado da entrega do of1cio na sede do serviço da 
autoridade coatora. provada por recibo passado, na cópta . pela 
própria autoridade destinatária ou pelo funcionâno que a 
recebeu. 

Parágrafo único - não constando do recibo a hora de entrega 
da requisição. o prazo se contara daquela que o portador 
houver declarado. 

Art . 23 - As fianças arb1tradas em Juizo ou por autoridade 
policial serão depositadas no Banco do Brasil em nome do 
afiançado . mas a disposição do respectivo Juizo Criminal. em 
conta que rendera juros de 6% ao ano e corrigirá o valor 
depositado no mesmo percentual da caderneta de poupança 

§ 1 o - Se o afiançado não for inscrito no Cadastro de Pessoas 
Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF), o depósito sera 
feito em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá , 
ficando vinculado ao fe ito e â disposição do respectivo Juizo 

§ 2° - O depósito será encaminhado pelo oficio padrão. 
aprovado pela Corregedoria, devendo a instituição bancária 
fornecer duas vias ao interessado, sendo uma para seu prôprio 
controle e outra para juntada aos autos. 

§ 3'- Em se tratando de fiança arbitrada por autoridade policial 
ou por Juiz de plantão. tão logo distribuído o flagrante. o Ju1z 
Criminal ao qual couber a distribuição, imediatamente . 
comumcar-se-3 com a agência bancária, também por oficio. a 
fim de que o valor depo~itado seja posto à sua disposição 

§ 4° - Inexistindo agência ou posto do Banco do Brasil na 
Comarca , os depósitos de fiança poderão ser efetivados junto 
à Caixa Econômica Federal ou outra instituição financeira 
particular, dando-se preferência ás da rede oficial. nas 
mesmas condiçOes estabelecidas no caput deste art igo , 
devendo o juizo. se o caso, fazer a comunicação prevista no § 
2". 

§ 5° - Inexistindo agência bancária na Comarca. o Ju izo 
recebera o valor da fiança e o depositara no Banco do Brasil 
S/A. , no prazo máximo de 10 (dez) dias, e agirá na forma do 
caput do art. 22 e § 1' . 

§ 6° - Ao final do processo, se absolvido o afiançado, o Juizo 
do fe ito liberara em favor deste lodo o saldo existente através 
de alvará . . 
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§ 7' . Havendo condenação . o Juiz da execuç~o mandará 
transferir, para a conta especi fica de cada Comarca . o valor 
das custas e, havendo saldo, o liberará em favor do afiançado . 
mediante atvara. 

§ ao . Jurz da Execução, para o fim do disposto no parâgrafo 
antenor, é o que estiver presidmdo a execução da sentença 
Condenatória crimrnal. 

§ go • Se o Juizo da Execução for outro. este fato será 
comunicado. pelo Juizo da ação. ao banco. 

§ 1 O - Os objetos e instrumentos utilizados na prãltca de cnme 
ou que forem produto deste , quando acompanharem os 
inquéritos. não poderão ser reslttuidos ou encamrnhados a 
quem de direito,. enquanto não transitarem em julgado as 
respectivas sentenças ou. no caso de produto de cnme . 
enquanto inte ressarem aos processos (art 118. CPP) 

§ 11 . A guarda de tais objetos e instrumentos , durante o curso 
dos processos . ficará a cargo do Depositário Públ ico de cada 
Comarca , salvo quando se tratar de armas de qua lquer 
natureza . jóias , moedas . minérios e pedras preciosas, cuja 
guarda observará o seguinte discipl inamento: 

1 . na Comarca da capital, tão logo recebidas , as armas serão 
encaminhadas ao Ju1z Diretor do Fórum. que após registrá-las 
no livro prôprio, as depositará na Sala Forte. aos cuidados de 
servidor de sua estrita confiança. de onde sairão somente por 
ordem escrita do JUizo de origem; 

11 • nas Varas das Comarcas do interior. as armas serão 
depositadas , até destinação f1nal , em cofres e, enquanto estes 
não exist1rem. em rec1p1entes que ofereçam o maximo de 
segurança: 

111 . as jóias . moedas, m1nérios e pedras preciosas serão 
depositadas na Ca1xa Econômica Federal ou no Banco do 
Bras1l, não existindo ta1s InstitUições . em cofres ou recipiente 
de ext rema segurança até que SeJam depositados na agência 
mais próxima da Comarca 

§ 12 - Após o trãns1to em jul'lado da sentença ou quando não 
interessa rem ma is ao processo. tais objetos e instrumentos 
terão a destinação prevista no Código de Processo Penal. 

§ 13 - No caso de perda em favor da Uni~o. em se tratando de 
armas, deverão ser encaminhadas ao SFIDT. em observância 
ao d1sposto no Decreto Federal n.' 55.649/65 (artigos 277 e 
278) e na Porta na do Mimsténo do Exército n.0 341 /81 

§ 14 • Para os fins do d1sposto nos §§ 11 e 12. quando os 
objetos e instrumentos est1verem à disposição do Judiciário até 
o final do processo, a sentença estabelecera dest1nação dos 
mesmos, sempre observando as diretrizes do Código de 
Processo PenaL 

§ 15 • t terminantemente proibrdo o acautelamento de armas 
ou de qualquer objeto apreendido, seja qual for o pretexto. 

* 16 •· · O ju1z ao requisitar entorpecente ou drogas para 
verif1cação ou ex1bição a testemunha . deverá proceder com 
máx1mo de caute la, sendo recomendavel, antes do 
recebimento , aferiçao do peso e da qualidade, pelo 
Departamento de Policia Técnica e o reforço da segurança 
para o transporte e nas imedrações da Vara. ficando tudo 
reorstrado nos autos. 

Art . 24 . As comumcações decorrentes da condenação. 
mclusive a dest inada â Justiça Eleitoral. serão providenciadas 
pela Vara de origem. antes da exped ição da Carta de 

Sentença . 

§ 1°. tratando-se de condenação por crimes previstos na Lei 
_n ° 4 726/65 I ler do Reaistro do Comércio) e na Lf'!i 6.404n6 
(lei das Socredades Anônimas), a conclusão da sentença se râ 
também comun icada ao Presidente da Junta Comercial do 
Estado do Amapá . 

§ 2° · Nos Juizos Cnm1nais, inclusrve na esfera dos Juizados 
Especiais . a pena de prestaçãç de servrço à comunidade , 
verificada a suficiência da medida , poderá ser substitu ída pela 
entrega de gêneros al1menticios basico não perecíveis , 
cabendo ao juiz. na substituição, levar em conta a situação 
económica do apenado 

§ 3' · Igual medida poderá ser aplicada quando da 
especifi cação de outras condições na suspensão cond icional 
do processo (art 89. § 2'. da Lei 9.099/95) e na suspensão 
condicional da pena (art. 77 e seguintes do Código Penal). 

§ 4° · Na Comarca de Macapâ , os gêneros alimentícios serão 
encamrnhados através de guia própria , jã padronizada pela 
Corregedoria . à Vara das Execuções Penais, a quem caberá 
proceder quinzenalmente a distribuição dos alimentos às 
instituições voltadas a proteção Qe pessoa carentes, ou a estas 
diretamente 

§ 5° · Nas demais Comarcas a distribuição ficara a cargo da 
direção do Fórum. observado também o formulário 
pádronizado pela Corregedoria 

Art 25 • Transitada em julgado a sentença, o Juiz do fe ito 
determinará a expediçAo da Carta de Sentença pa ra Execução. 
dirigida ao Juiz da Vara de Execuções Penais. observado o 
modelo padronizado pela Corregedoria e instruída com os 
documentos nela indicados. devidamente autenticados . 

§ 1 o • Havendo recurso e negado ao réu o direito de recorrer 
em liberdade , será expedida Carta de Sentença para Execução 
Provisória da Pena .. instru ida com as peças nela indicadas, 
obedecidos . os ditames do capul deste artigo, desde que não 
haja recurso do Ministério f>úblico ou do Querelante. 
objetivando o agravamento da pena privativa de liberdade . 

§ 2' . Julgado o recurso e baixados os autos à Vara de origem. 
o Juiz · do feito remeterá cópia do Acórdão e da certidão de 
trânsito em julgado ao Juiz da Vara de Execuções Penais, que 
.devera proceder a retificação dos reg istros. transformando a 
execução provisória em definitiva 
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§ 3' • Cumprido o estabelecido no art. 25 . o processo será 

arquivado em cará ter defin itivo. 

§ 4°- Havendo ma is de um condenado num mesmo processo . 
as Cartas de Sentenças a que alude o art. 25 serão expedidas 
na medrda em que opere o tránsrto em JUlgado para cada um 
deles , 

§ 5° • No caso de mais de um apenado, ainda que a sentença 
trans1te em julgado para alguns ou para todos na mesma data. 

serão expedidas Cartas de Sentença s tndividuars : 

§ 6° • Nas hipóteses prev1stas nos parágrafos antenores. os 
autos do processo . na Vara de origem, somente ira para o 

arquivo defin itivo. após a expedição de todas as Cartas de 
S~ntencas . 

Art 26 . Havendo apl icação de pena de multa . o réu será 
intimado pelo correio ou através de Analista Jud1ciario (área 
cumpnmento de mandado}. para efetuar o pagamento no prazo 
f1xado pelo Juiz sentenc1ante e/ou da execução. 

§ 1° • Não sendo atendida a int imação. a Secreta na expedira 
certidão. utilizando-se do formulãno padron1zado pela 
CorreQedoria e a encaminhará a Procuradoria Gera l do Estado, 

acompanhada de cópia autent1cada da con ta . esta também 
padron1zada pela Corregedoria 

§ 2° • Após a remessa da certidão, o débitO de mulla só poderâ 
ser pago Junto à Procuradoria da Fazenda. 

§ 3°. Expedida a cert id ão e não havendo outra determinação a 
ser cumprida , serão os autos arquivados. 

§ 411 
• Se houver custas a Secretaria do Juizo observa ra o que 

determina o artrgo 15, §§ 1.0 a 6° desta Consolidação. 

Art . 27 - Em havendo fiança , antes da expedição da Carta de 
Sentença, o Juiz da condenação comunicara a Casa Bancária 
que o valor recolhido e seus rendimentos passam a ficar à 
d1spos1ção do Juizo das Execuções Penais. 

Art 28 · A exped1ção de Carta de Sentença , quando a pena for 
segregativa . independa de captura. 

Art 29 ·As gu1as de recolhimento de apenados ficam a cargo 
da Vara de Execuções Pena is. 

Art 30 • O Juiz da Vara de Execuções Penais remeterá â 
Secretaria da Corregedoria relatório ci rcunstanciado sobre os 
trabalhos desenvolvidos no mês anterior, na ãrea de Execução 
Penal abordando os seguintes aspectos: 

a) nomes dos rêus que imciaram cumpnmento de pena 
priva trva de liberdade . no mês anterior . seja de reclusão ou 
detenção : 

b) nomes dos réus postos em 
cumprimento da pena ou em 
benefiCIO legal. 

jade no mês antenor, pelo 
orréncia da concessão de 

c) nomes dos réus que empreenderam ruga no mês antenor, 
bem assim dos que se reapresentaram, ou que hajam sido 
recapturados : 

d) licenças de qualquer natureza concedidas no mês anterior. 

§ 1° • Nos casos de fuga. liberdade condicional . trabalho 
extramuro ou licença, o relatório devera mencionar o 
quantitativo da condenação e o período jâ cumpndo pelo 
recluso ou detento. 

§ 2° · O Juiz da Vara de Execuções Penais farâ constar do 
relatóno a que alude o caput deste anigo e suaS al ineas . os 
inc1den tes da execução relativos a réus condenados nas 
demais Comarcas. 

Art . 31 • Na Vara de Execuções Penais, extinta a pena e 
providenciadas as comun icações relativas à extinção, a Carta 
de Sentença sera devolvida ao Juizo de Origem. 

Art . 32 · Em caso de réu condenado somente a mu lta ou 
beneficiado com suspensão condicional da execução da pena. 
salvo ocorrendo revogação desta, será feita anotação nos 
registros do Juizo. devendo a condenação. em qualquer caso. 
ser comunicada ao IN! (art igo 709 do CPP). 

Art. 33 · Os Juizes de Direito, no exercício da Jurisdição 
Crrminal, determinarão que permaneçam no escan inho 
"AGUARDAN DO CAPTURA" na Secretaria. os processos de 
réus pronunciados. mas paralisados em face da não 
loc~lização para captu ra. 

TITULO V 
DOS JUIZES DE PAZ. 

Art . 34 - Os Juizes de Paz serão nomeados pelo Corregedor, 
por indicação do MM. Juiz dos Registros Publicas. observado o 
disposto nos artigos 93, inciso I, da Constituição Federal e 112 
da Lei Complementar 35/79. 

Parágrafo único - No exercicio da competência para a 
celebração de casamento, o Juiz de Paz que atuar em 
processo de habilitação não fica vinculado para a respectiva 
celebração. 

Art . 35 - Os processos de habilitação de casamento serão 
processados de acordo com o art igo 1.525 e seguintes da Lei 
n.' 10.406, de 1 O de janeiro de 2.002 (CódiRO Civil). 
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Art . 36 . Os autos . após audiência do Min1stér io Público . sem 
que este tenha oposto qualquer impugnação. serão 
encaminhados ao Juiz da Vara de Família . para o fim de 
homologação ( art. 1526 do C. C1vil) . 

Art 37 - Na Comarca da Cap1tal. as celebrações realizar- se·ão 
de 2 .. a 6 .. fei ra . a partir das 14 horas. na Sala de Casamentos 
dos Cartónos: nas demars Comarcas do Estado, as 
celebrações realizar-se-ão nos ed1ficios do F.Prum. em salas 
especralmente destinadas a esse fim. nos mesmos dias e 
horário 

§ 1°. Nas Comarcas em que houver ma1s de um Juiz de Paz . 
a celebração de casamentos obedecerá a escala elaborada 
pela Corregedona. 

§ 2.' - a convocação do Ju1z de Paz Substitu to ou Suplente 
somente se dará nos estritos termos do art. 122. § 3 o da Le1 
Complementar n.' 35n9. 

§ 3° . ao Juiz de Paz do Estado do Amapá serão devidos 
Emolumentos. no valor fixado na Tabela . por processo de 
habilrtação para casamento 

Art . 38 • A requerimento dos nubentes. a celebração poderá 
ser fe1ta em suas resrdêncras ou em loca1s pUblicas . mas 
sempre a portas abertas e em horário não conflitante com as 
normas lega1s: neste caso, as despesas devidas pelos 
nubentes ao JUiz de Paz celebrante terão por base de cálculo 
o dobro do valor fixado na Tabela de Emolumentos respectiva 

§ 1° . quando fornecida condução. não será cobrado o 
acréscimo a que se refere o este artigo . 

§ 2° · a data e o horário da celebração serão submet1dos ao 
Juiz de Paz da Escala, com antecedência minrma de 48 
(quarenta e 01to) horas . 

§ 3.a • o descumprimento do estatu ído no parágra fo anterror 
não autoriza a convocação do Juiz de Paz Substituto ou 
Suplente. 

Art 39 . Nas celebrações os Juizes de Paz usarão . 
obngatoriamente , trajes compative1s com a solenidade do ato. 
devendo portar faixa verde e amarela . de aproxtmadamente 1 O 
em de larg ura. partindo do ombro direito , em sent1do 
longltudmal. 

Art 40 • Nos casos de falta , ausência ou 1mped1mento. o Ju1z 
de Paz fará comun1cação antecipada . por escrito ao Ofic1al do 
Registro C1vil e Casamentos. em prazo hábil á convocação 
imediata do substituto. 

Paragrafo único - Ocorrendo falta , ausência ou rmpedimento 
tambêm dos Juizes suplentes . o Oficial comumcará o ocorndo 

ao Ju1z de Registros Públrcos . a fim de que nomeie Ju1z de 
Paz ad hoc (Lei Complementar n 35/79. art 112. § 3') 

Art . 41 • Os Ofrcia is do Registro Civil e Casamentos afrxarã o 
em suas Serventias . em local bem visíve l ao púolrco , a tabela 
referente aos Emolumentos, atu alizada e dando destaq ue ao 
que se referir a casamentos, em quadro medindo 1.00 x 0,50m 
e letras com 2cm de altura . 

Art 42 . As di ligências para celebração de casamento fora da 
sala Of1cíal de Reg1stro ou da sede do Fórum, serão custeadas 
pelo interessado, a quem se darã sempre rec1b0, observando
se a Tabela de Emolumentos. 
Art . 43. Em todas as Comarcas a celebração dos casamentos 
obedecerá a norm as determinadas pela Lei. por essa 
Consolidação e por atos normativos editadcs pelo Juiz dos 
Registros Públicos. 

TITULO VI 
NORMAS DE CARÁTER GERAL 

CAPITULO I 
DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA EM GERAL 

Art . 44 - Aos servidores da Just1ça em geral , além dos dema1s 
deveres previstos na Lei de Organização Judiciária. no 
Regimento Interno. no Regime Juridico dos Servidores 
PUblicas Civis do Estado . Lei no 0066/93 e nos respectivos 
reg1mes juridicos , incumbe· 

I • permanecerem em seus cartórios. secretarias. oficios ou 
serviços durante as horas de expediente . só se ausentando por 
motivo just ificado . expresso em lei. comunicando 
imediatamente à autoridade a que estiverem diretamente 
subordinados. 

11 • ag~r com disciplina e ordem no serviço. tratando as parte s. 
seus procuradores e o público em geral com a devida 
urbanidade; 

111 • exercer pessoalmente suas funções. só se admitindo 
substitu ição nos casos previs tos em lei: 

IV • respeitar as determinações das autondades a que 
estiverem direta ou indrretamente subordinados: 

V • fiscalizar a contagem e o recolh1mento de custas. mclusive 
com a divisão do recolhimento: 

VI • fornecer recibo de qualquer importância recebida em razão 
da função: 

VIl • fornecer recibo de documentos entregues em cartório. 
quando a parte o exigir; tratando-se de petiç:ao, o recibo será 
passado na respectiva cópia, se a apresentar o interessado. 
utilizando·se o carimbo datado r, onde houver: 

VJII • facilitar o acesso das autoridades incumbidas das 
inspeções aos documentos e informações disponiveis; 

IX • zelar peta conservação e segurança dos autos e papéis. 
devendo destinar exclusivamente aos atos ofic1ais e de just iça 
-~ _materia l existente na serventia ; 
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X ~ guardar sig1lo sobre processos e diligências que devam 
correr em segredo de JUStiça. bem como sobre as dectsões 
deles resultantes, 

XI • fornecer prontamente à Corregedona da Justtça todas as 
tnformações relativas a alteração de dados em seus 
assentamentos pessoats juntando. se o caso. os documentos 
comprobatonos. tnclusrve mudança de endereço e telefone. 

XI I - utllrzar, na lavratura de atos. canetas ou cargas 
esferogrâficas nas cores preta ou azul, fixa e permanente. 

XIII - comunicar tmedtatamente à Portaria e Segurança a 
presença de vendedores, de pessoas embnagadas ou 
armadas ou que estejam se portando de modo inconveniente 
nas dependências do Fórum. 

XIV - certificar nos autos a data do receb1mento de qua1squer 
importãnc1as . com indtcação de quem as pagou; 

XV - prat1car os atos e executar os trabalhos. compatlve•s corn 
suas funções. de que forem encarregados por seus supenores 
hierârqu1cos. SUJeitando-se ao sistema de rodiz1o, sempre que 
este for determinado ; 

XVI - prestar, com absoluta fidelidade. Informação que lhe seJa 
soliCi tada por autoridade a que estiver subordinado. ou a 
qualquer outra autorizada por lei; 

§ 1 o • o servrdor. porque designado para determmado servrço 
ou tarefa, não tem o privilégio ou exclusividade de sua 
execução . nem poderá escusar-se a outros que lhe sejam 
comet1dos . 

§ 2° - os serv1dores não poderão afastar-se do recinto de 
trabalho sem prévia autorização do chefe imediato. 

§ 3° - as partes que gozarem do benef icio da gratuidade de 
JUStrça serão atendidas no mesmo dta e horáno dos demais. 
vedada qualquer discnminaçáo 

Art 45 ·A saida de serv1dores dos Foruns, das Comarcas de 
Macapá e Santana. obedecerá o segumte diSCiphnamento 

I • o servidor autonzado a se afastar durante o exped1ente 
deve'rá registrar na Dtretona do Fórum, em hvro mstituido para 
essa finalidade, os horânos de saida e de regresso: 

H • as horas não trabalhadas serão comun1cadas pelo 01retor 
do Fórum ao JUIZ Titular da Va ra em que for lotado o servidor. 
que estabelecera a forma de repos1ção, 

111 - a saída de servidor. mesmo quando autonzada pelo Ju1z . 
ou Chefe imediato. não o desobriga do cumprimento da 
fo rmalidade estabelecida no inciso I 

IV - durante os periodos de fénas co lellvas somente serão 
encaminhados as Centrais de Distribuição os mandados 
extraidos dos fettos Que obrigatoriamente correm nas férias . 
em espec1al aqueles enumerados nos arttgos 173. 174 e 275 
do CPC. bem como os processos de réu preso . habeas corpus 
e outras causas que a le1 especif1car: 

V - o ressarcimento das diligências de mandados 
apresentados na Central, após a data da audiênc1a. só serã 
efet ivado mediante petição com a comprovação de que a 
audtênc1a rea lizou-se. 

Art . 46 ·Constitui fa lta grave do serventuâno 

I - refenr-se, por qualquer meio, de forma depreciattva a 
Mag1strado de qualquer grau . ainda que na auséncta deste, ou 
ao Tribunal de Just1ça ou a qualquer outro Tribunal do País . 

11 - des respe1tar as determinações lega1s das autondades a que 
est1ver d1reta ou Indiretamente subordmado. 

111 • dar preferência a partes , preferindo outras que as 
antecedam no pedido de atendimento: 

IV- prestar, por telefone . a qualquer pessoa . e. pessoalmente. 
a quem não for parte no fe1to ou seu procu rad or constituído, 
Informações sobre atos de processo que corra em segredo de 
IUSIIÇa. 

V • portar autos ou outros papéis de mteresse de parte ou 
advogados . salvo se em cumpnmento de ato de oficio ou de 
ordem de superior seu; 

VI - mstruir advogado sobre atos processuats que , por 
pertinentes ao exercicio da advocac1a , somente âque!es 
1ncumbe praticar: 

VIl - sonegar, inclusive em procedimento de natureza 
puramente administra tiva . Informação essencial a formação do 
convencimento da autoridade a que estiver subordinado. 
gerando dUvida ou para ela concorren.do: 

VIII - ocu ltar elementos bástcos de rece tta cartorâna ou 
fornecê- los com imprecisão capaz de g~ rar dúv1da ou 
mcerteza 

IX · deixar de reumr. sistematicamente. os atos da Presidência 
do Tribunal de Just1ça . do Conselho da Mag istrat ura, da 
Corregedoria da Justiça e do próprio Juizo a que estejam 
drretamente subordmados. 

X - deixar de remeter trimestralmente â Secretaria da 
Corregedoria . o formulário de atualização do Banco Nac1onal 
de Dados do Poder Judic1âno. até o quinto dia do térmmo do 
tnmestre. 

XI · de ixar de cumprir determinações do Corregedor constantes 
de Ala corre•ç.ão. 

XII - de1xar de utilizar os formulários pad ronizados pela 
· Corregedoria na expedição de atos a cargo da Secretana da 

Vara. 

DOS CHEFES DE SECRETARIA DAS VARAS OU 
COMARCAS 
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Art. 47 • Ao Chefe de Secretaria de Vara. além dos dema•s 
deveres inerentes aos servidores em geral, compete 

I - manter sob seu controle. devidamente atuahzado. pasta 
contendo todos os atos baixados pela Corregedoria, 
Presidência , Vice-Pres idência, Conselho da Magistratura e 
Ju ízo ao qual esta subordinado: 

li - conservar os livros prescritos em le1 ou recomendados pela 
Corregedoria da Justiça devidamente regularizados e 
escriturados, 

111 ·executar os atos processuais nos prazos estabelecidos 
em lei; 

IV • dislribulf os serviços da Vara . supennlendendo e 
ftsca lizando sua execução: 

· V- organizar e manter em ordem o serv1ço da Vara, de modo 
a permitir a locahzaçao Imediata de autos. papéis e livros 
fmdos: 

VI - manter a Vara aberta e em funcionamento durante o 
horário de expediente: 

VIl • cumprir e fazer cumpnr as ordens. deCISões JUdic1a1s e as 
determinações das autondades superiores: 

VII I - remeter mensalmente à Corregedoria da Justiça a 
freqüência dos servidores lotados na Vara . controlando-a 
diariamente: 

IX - abrir a correspondência oficial endereçada à Vara ou ao 
Juiz da Vara, quando por este autonzado: 

X - fornecer aqueles chamados a Juizo atestado de 
comparecimento sempre que necessitem JUStificar 
afastamento iunto aos seus empregadores: 

XI - permanecer na Vara. ausentado-se apenas quando nela 
estiver presente quem legalmente o substitua, 

XII • afixar. em local v1sível e de fâctl acesso. pauta do 
expediente dtârio do Juizo remetido a publicação e outros 
expedientes; 

XIII • verif1car, period1camente. a regularid ade das cargas e 
vistas. adotando as provJdénc1as necessárias para que os 
autos SeJam devolvidos no prazo lega l certiftcando. sempre, 
qualquer Irregularidade encontrada. 

XIV - certificar a interposiçao de recurso e a devolução dos 
autos fora dos prazos legais, fazendo imedtata conclusão ao 
JUIZ: 

XV • encaminhar ao Serviço Psicossocml Forense o servtdor 
que apresentar qualquer transtorno psicológico capaz de afe tar 
sua capacidade laborativa, abonando sua freqüência nos dtas 
que tiver de comparecer àq uele Serv1ç0, 

XVII - encaminhar os mandados para dtstribu1ção . com 
antecedência minima de dez d1as da audténcia, ressalvados os 
casos de medidas liminares ou urgentes: 

XVIII - adotar como regra o stslema via ECT na comunicação 
dos atos processuais. utilizando-se dos Anal1stas Judic1iwos 
estritamente nos Casos previs tos em lei. 

§ 1 .o • O Chefe de Secretaria . antes de entregar â parte 
interessada o alva rá de levantamento de bens móve1s e 
imóveis, sob a guarda de Depositârio PUbliCO. remetera o 
processo à Contadoria Jud1c1al para elaboração da conta que e 
expedição da guia relativa às custas dev1das pelo .depôs1to dos 
referidos bens, considerando o valor da ava liação. Inexistindo 
auto de avaliação , esta será fe1ta Imediatamente por Anahsta 
Jud1ciârio des ignado pelo JUiz 

§ 2° · O Chefe de Secretaria somente entregara os alvarás de 
levantamento de bens móveis e Imóveis. â parte interessada , 
após o recolhimento das custas mencionadas no parágrafo 
antenor. sob pena responder solidariamente. 

§ 3o • Em todos os casos de alvará de levantamento de bens 
móveis e imóveis, sob a guarda de Oepos1tãno PUblico, o 
Chefe de Secrelana encammhará uma cóp1a ao respectivo 
Oepositâ rio JUntamente com o comprovante das custas 
recolhidas . 

§ 4o - O Chefe de Secretana fará constar do alvará de 
levantamento que os bens môvets al1 contidos. não ret;rados 
do Depósito Público dentro de trinta d1as . con tados da data do 
recebimento do alvará pela parte interessada . serão levados a 
leilão, sem que caiba qualquer indenização 

§ 5.0 
• O Chefe de Secretana devera apresentar à Corregedona 

da Justiça até o dia cinco de cada més, os Bolet ins Estatís ticos 
Mensais do movimento do Juizo. referentes ao mês antenor. 
em formulário padronizado e dev1damente assinado pelo 
Magistrado. . 

§ 6° - Quando o JUiz for afastado da Vara em virtude de 
remoção, promoção, hcença-prémio por assidu1dade. 
convocação para o Tribuna l ou por qualquer outro motJvo, 
nessas três Ultimas hipóteses por periodo superior a trinta dias . 
far-se·ã nova conclusão dos processos ao Juiz designado para 
a Vara . a partir da data do fato . excetuando-se aqueles aos 
quais o JUJz esteja vinculado 

§ 7' - O Chefe de Secretaria velará , pessoalmente . pela 
exatidão dos dados fornecidos nos Boletins Estatist icos 
Mensais do Juizo e consoante o § 1°, fi cando responsável 
quando estes não ret ratarem a real situação do movimento na 
V;;trrt 

Art 48 - Aos servidores em geral incumbe praticar os atos e . 
executar os trabalhos relativos a sua função, de que forem 
encarregados pelos Serventuários Titulares a que estiverem 
subordinados . 

Art . 49 - Aos Analistas Judiciãrios (ârea judiciãria) das 
serventias judiciais incumbe servir nas audiéncias. assessorar 
os Juizes na pr?lação de despachos , relatar processos e 
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executar outros serviços e tarefas que lhes forem atnbUidos 
inclusive serv1ços de digitação . sendo-lhes facultada a prãt;ca 
de todos os atos que incumbem ao T1tular da serventia . salvo 
os que devam ser realizados por este pessoalmente. 

§ 1° - Não se cons1deram atos cartorãrios, para os fins deste 
arttgo os serv1ços de exped1ente 

§ 2° - Aos Analistas Jud1cíános (ârea Contadona Judic1ána ) 
incumbe fisca lizar e orientar a elaboração dos cálculos e 
mapas de prestação de contas fe1tos pelos Técmcos 
Judic1ários, que estejam sob seu comando, apondo ah seu 
~ v1sto" e fazendo com que seJam observadas as dema1s 
normas de cará ter geral aplicáveis aos serventuanos da 
Justiça do Estado do Amapà 

§ 3° · Aos Analistas JudiCiários (ârea Assistência Soc1al) 
incumbe prestar suporte técn1co âs Varas da lnfânc1a e da 
Juventude, além das Varas de Fami11a. Órfãos e Sucessões 
nos fe1tos que extg1rem sua mtervençào 

Art 50 - Aos Técn1cos Jud1c1ános (área jud1c1ana ) das 
serventias JUdic1a1s 1ncumbe executar os serv1ços de 
expediente. serv1r nas audiências. elaborar e d1gttar pautas de 
publicação, alem de outras tarefas que lhes forem cometidas 
pelo tttular da serventia . 

Pa rágrafo Unico · aos Tecnicos JudJCJános (área Contabilidade 
Jud1c1aria) elaborar e ass1nar lodos os cálcu los judtC1a1s e 
mapas de arrecadação exped1r gutas para recolhimento de 
custas, executar servtços de dattlografia ou d1g1tação. além da 
observàncta de ou tras atnbu1ções e normas de caráter geral 
aphcáve1s aos servidores da Justiça do Estado do Amapá 

Art 51 -Aos Auxiliares Jud1C1ânos (área JUdiCtãna) 1ncumbe as 
funções de d•gilador. além de outras que lhes forem comel1das 
pelo Ju1z ou pelo Titular das serventias perante as quats 
serv1rem 

Art 52 - Os Chefes de Secretanas ficam obrigados a reuntr , 
sts lema!lcamente, os atos da Presidência do Tnbunal de 
Jusl tça, do Conselho da Magistratura . da Corregedona da 
Justtça e do próprio Juizo a que esteJam dtretamente 
subordinados. 

Art 53 · Os Chefes de Secretanas são oongados a manter 
bem conservados os livros. autos e dema1s papéts e 
documentos que lhe couberem ou que lhes forem entregues 
pelas partes. asstm como organtzar e manter em ordem o 
arqUivo de suas servent1as. de modo a fac1 l1tar a busca e 
localização tmed1ata do que se encontrar arquivado 

§ 1° -Aos Chefes de Secretana das respectrvas Co-narcas a 
que estejam subordinados Postos Avançados. além da chef1a 
e d1reção imediata dos respect1vos Postos. compete 

a) f1scal1 zar e onentar os serv1dores de outros órgãos 
colocados à d1sposiçào do Tnbunal de Just1ça e al1 lo tados . 
fazendo com que seJam observadas as demars normas de 
carâter geral aplicáveis aos serventuiwos da Justiço do Estado 
do Amapa, 

b) aos Servidores de outros órgãos colocados à d1sposrção do 
Tribunal de Jus !iça e lotados nos Postos Avançados cabe, sob 
a supervisão e onentaçào do respectivo Chefe de Secretana . 
receber e orotocolar toda corresoondêncra dmarda ao Postn 

Avançado executar serv1ços de dat1lograf1a ou d1g1tação· alem 
da observãncta de outras atnbuições e normas de caráter gera l 
apl1cãve1s aos servidores da Justiça do Estado do Amapâ 

§ 2° - Os servidores em geral, ao ass1narem qualquer 
documento . por força de suas atribuições . ficarn obngados a 
reproduzir seu nome em letra de forma. a máqu1na ou 
med1ante a apOSIÇão de canmbo. de modo a permttrr a 
1denttf1cação de quem subscreveu ou assinou o ato 

Art 54 - Aos funcionános pUbhcos chamados a JUizo deverâ 
ser fornecrda ressalva de comparec1mento que comprove 
alem do dia. a hora de sua chegada e aquela em que ior 
dispensado 

§ 1° · ig ual prov1déncia será adotada . no que couber 
relativamente aos militares e empregados de empresas 
pnvadas. sempre que necess11em ju st1ftcar o afastamento dos 
respectivos loca1s de trabalho para atender a requiSIÇão ou 
tntimação JUdiciais. 

§ 2° - para o fim do disposto no paragrafo antecedente . os 
serventuános devem tndagar das pessoas ah mencionadas . 
quando dispensadas pelos Juizos, se deseJam receber 
comprovante de comparecimento 

§ 3° - O pessoal auxiliar. quando con tratado sob o regtme da 
Consolidação das Leis do Trabalho. e/ou através de empresa 
desempenhara as atribuições inerentes a natureza das funções 
exercidas. observadas a forma e as demais d1spos1Ções 
especiftcas cons tantes da legtslação em v1gor 

Art 55 - Os Serventuários Titu lares não poderão ausentar-se 
do cartório ou oficio sem que nele permaneça quem 
legalmente os substitua, como responsável pela d1reção 
ordem e d1SCtpl1na do serviço. 

CAPITULO 11 
DOS OFiC IOS EM GERAL 

Art . 56 - E vedado o fornecrmento md1scrim1nado de 
in formações verbais ou escritas, assim como de cert tdões, 
expedidas por serventias do foro judicial e extrajudicial 
relativas a ajuizamento e processamento de fe itos . protestos 
lavrados e demais atos assemelhados. a pessoas que não 
comprovem ser jurid icamente interessadas na sua obtenção. 

Parágrafo único - A extração de certidões e a prestação de 
informações . estas quando expressamente permrtrdas . f1cam 
sujeitas â apreciação e à autorização do Titular da servent ia ou 
seu substituto legal. 

Art . 57 - As cert idões expedtdas pelas serven tias deverão ser 
cópia fiel dos reQistros. pecas de autos. oaoé1s. documentos. 
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contendo todos os elementos necessários e abrangendo todos 
os registros das cartórios civeis e cnminais e dos oficios. 
devendo os serventuários providenciar para que assim sejam 
extraídas. a elas fazendo acrescentar os elementos 
necessários, ainda que não constantes dos respectivos 
pedidos. 

Parágrafo único - As custas e emolumentos das certidões 
serào cotadas no próprio documento , tendo em VISta o que 
dispõe o Regimento de Custas. 

Art . 58 - As certidões deverão ser fornecidas dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, contadas do pedido. 

Art . 59- As cert1dões serão extra idas · 

I - datilograficamente: 

l i- mediante reprografia: 

111 - pela uti lização de qua lquer outro processo de reprodução 
autorizado na lei. inclusive por computador: 

IV - em formulános 1mpressos , semiconfeccionados. com 
preenchimento dos claros, a mão ou máquina. inutilizando-se. 
obrig atoriamente . os espaços não aproveitados. 

Parágrafo único - As certidões oriundas de processos que 
corram em segredo de Just iça serão fornecidas nominalmente 
ao interessado legítimo. 

Art. 60 - A certidão devera conter o nome e assinatura do 
servidor que a fez e datilografou ou digitou. nome e assinatura 
de quem a subscreveu e o carimbo da serventia. 

§ 1°- ao subscrever cert1dão. o serventuário automaticamente 
se responsabiliza, inclusive admmistrativamente. pela 
veracidade do que foi certificado . 

§ 2° - constitui falta 
rasuras . emendas 
expressamente. 

ave o fornecimento de certidão com 
ou entrelinhas não ressalvadas 

Art. 61 - Os servid• ' S da justiça sao obrigados a 
perma necerem na serventia Ju rante a real ização de correições 
de qUalquer natureza, a prestar todas as informações 
necessánas. atendendo prontamente as determmações dos 
membros das respectivas comissões e cumprindo as ordens 
recebidas, mclus1ve quanto ao pronto saneamento de 
irregularidades porventura constatadas nos serviços de seus 
cartónos e oficios. 

Parágrafo único - constitui falta grave, punivel com suspensão, 
a recusa em prestar esclarecimentos ou informações pedidas 
por comrssão de correição ou pelo Corregedor, bem como a 
prestação de informação de modo impreciso ou lacunoso 

Art . 62 - As correições serão realizadas nas ocasiões previstas 
na lei e por determinação do Corregedor da Justrça. 

Parágrafo único • a qualquer momento os Juizes poderão 
proceder a correição nos cartórios das Varas de que sejam 
Titulares ou pelas quais respondam . 

Art. 63 - Proceder-se-a sempre a correição especial nas 
servent ias , quando ocorrer prolongada interrupção de exercício 
ou vacáncra do cargo Titu lar ou de quem suas vezes fizer. 

Parãgrafo único - entende-se como prolongada interrupção de 
exercicio, para os efeitos deste artigo. o afastamento do Titular 
por período superior a 01 (um) ano, inclusive nos casos de 
requisição para o desempenho de outras funções . 

Art . 64 - Os Oficios exped idos serão obrigatoriamente datados 
e numerados, em ordem crescente , de 01 (um) ao infini to. 
dentro de cada ano civil , e deverão faze r referência ao número 
do processo. quando houver. 

Art 65 - As assinaturas apostas nos oficros expedidos pelas 
serventias serão obrtgatoriamente rdentrficadas a máquina. ou 
a carimbo, indicando-se o cargo do oficrante . 

Art . 56 · Os endereços dos Cartórios e Oficios deverão ser 
sempre designados nos ofícios cert idões traslados, 
mandados e outros atos que expedire~ . ' 

Parágrafo único - qualquer mudança de endereço deverà ser 
comunicada previamente ao Corregedor 

Art . 67 - A instalação e a mudança das serventias judiciais 
dependem da autorizaçao do Corregedor de Justiça 

Art . 68 - A Secretaria da Corregedoria encaminhara à 
Corregedoria , aos Ofícios Jud iciais e demais órgãos do 1° 
Gra u, até 15 de março e 15 de setembro de cada ano. a 

Escala de Férias para janeiro e julho, respectivamente. para 
que seja preenchida e devolvida até 15 de abr il e 15 de 
outubro, conforme o caso. 

§ 1° · No preenchimento da escala de férias, apenas 50% da 
. lotação da Vara ou Órgão usufruirá do beneficio em cada 
período. 

§ 2° • Nas Varas de Família, Criminais, da Infância e da 
Juventude. de Execuções Penais, no Juizado Central Cível da 
Comarca de Macapa , no Juizado Cível e Criminal da Comarca 
de Santana e nas Centrais de Distribuição de Mandados de 
Macapà e Santana, a critério do Juiz Titular e do respect ivo 
Diretor do Fórum. poderá ser adotado o seguinte procedimento 
para os servidores ali lotados: 

I - 35% do quadro em Janeiro: 
11- 35% em Julho: e, 
111 - 30% nos demais meses . até o limite de dois servidores por 
mês 

§ 3° . • Os servidores municipais à disposição do Poder 
Judiciário, lotados rias Comarcas de Entrância Inicial e na 
Comarca de Santana deverão formalizar requerimento de 
férias dirigido ao seu órgão de origem, que será encam inhado 
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pelo Juiz da Va ra ou Comarca. devendo cópia do requerrmento 
e do oficiO de encaminhamento ser anexada na escala . 

§ 4° - Nas Varas e dema1s Órgãos Jurisdicionais da Capital o 
requerimento devera acompanhar a respectiva escala 

Art . 69 - O requerimento de licença-especial ou de férias em 
caráter excepcional. que deverâ ser encaminhado através do 
MM. Juiz de Direito Titular da Vara, terã. que dar entrada no 
protocolo do Tribunal com antecedência minima de 45 
(quarenta e cmco) dias 

§ 1° . Somente ao Juiz Titular da Vara cabe justificar 
fundamentadamente a necessidade do serviço capaz de 
conceder ou suspender beneficios. 

§ 2°- A justificativa não se resumirá em simples 'v isto' 

§ 3°- Só excepcionalmente deve o Juiz que estiver ocupando a 
Vara temporariamente fazer tal justi frcativa. 

Art. 70 - Os requerimentos de cancelamento ou abono de 
faltas deverão ser apreciados pelo Juiz de D1reito Trtular da 
Vara ou Drretor do Fórum, conforme o caso, cujo pedido será 
feito pelo servidor. no prazo de 30 (trinta) dias contado do 
regist ro da falta na folha ou no cartão de ponto. 

§ 1° . A Corregedoria somente anal isará recursos interpostos 
das dec1sóes daquelas autoridades. devidamente instru idos e 
fundamentados . observado o prazo legal 

§ 2° - As faltas ao serviço, até três dias, no âmbito da Justiça 
do 1 o Grau. serão abonadas pelo Juiz da Vara onde esteja 
lotado o servidor e aqueles lotados na Diretoria do Fórum das 
Comarcas de Macapá e Santana. pelo respectivo Juiz Diretor 
do Fórum, desde que obedecido o Ato Conjunto n. 0 001/95-
PRES./CORREG. salvo nos casos de saida do Estado . 

Art . 7 t - O boletim de freqüência , que obedecerá ao modelo 
padronizad9. registrara fielmente todas as ocorrências 
verificadas . 

Parágrafo ún1co - Os Juizes, os Chefes de Secretaria e/ou 
demais Chefes de setores vinculados ã Corregedorra 
comunicarão a esla. até o dia 05 (cinco) de cada més, apenas 
as faltas não justificadas de seus subordinados. ocorridas no 
mês precedente. pressupondo·se presença in tegral a ausência 
da comu nicação 

Art . 72 - Os exames periciais de livros, autos. documentos. 
ftchas e demais papéis das serventias judiciais só poderão Ter 
lugar nos própnos cartânos e ofícios mediante prév1a 
autonzação do Juiz a que estiver subordinado o respectivo 
Serventuáno Titular 

Art. 73 - A prát1ca dos atos cartorãrios é privat iva dos 
servidores lotados na serventia, n~o sendo permitrda a 
participação de pessoas estranhas . 

Art . 74 * E dispensado o reconhecimento de firmas. de 
conformidade com as normas vigentes. em documentos 
emendados de Órgãos da Administração Direta e Indireta, 
tanto federars como estaduais e municipais, desde que escritos 
em papel que contenha o timbre da repartição e esteJam 
assinados ou autenticados por quem de direito. 

Parágrafo único - por motivo razoável de suspeita a serventia 
poderá recusar o documento e levanta r dúvida quanto á sua 
autenticidade 

Art . 75 - Os serventuários deverão trajar-se de mane ira 
compativel com a dign idade da Justiça e o decoro público. 
cabendo aos Juizes e aos Serventuários Titu lares fiscalizar o 
cumprimento desta norma 

CAPÍTULO ltl 
DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS 

Art. 76 · E vedada a percepção de custas ou emolumentos por 
parte de serventuârios pagos pelos cofres públicos . 

§ 1° - As certidões expedidas pelas secre tarias das Varas da 
Justiça do Estado do Amapà, destinadas â defesa de dire itos e 
esclarecimento de situações de in teresse pessoal estão 
isentas do pagamento de taxas. 

§ 2° - Os pedidos de habeas corpos, de habeas data e os 
mandados de rnjunção são inteiramente gratuitos, não 
dependendo, pois. do pagamento de qualquer taxa, custas ou 
emolumentos 

§ 3° . as ações populares. salvo comprovada má-fé . estão 
isentas do pagamento de custas jud iciais. 

Art . 77 · Em todos os cartórios e demais serventias em que for 
fe ita a cobrança de custas será afixado na parede , em lugar 
visível. de modo que facilite a leitura pelos interessados, um 
quadro de no minimo 1,00 x 0 ,50m com as tabelas do 
Regimento de Custas para os atos especificas do cartório ou 
serventias. 

§ 1° - Sempre que for alterado o valor das Custas, a Secretar ia 
da Corregedoria da Justiça promoverã a republicaçã o das 
tabelas de custas com os valores atualizados em reais: 

§ 2° - Em cada serventia. o Reg1mento de Custas e as tabelas 
atualizadas deverão estar â drsposição das partes, para 
consulta . 

Art . 78 - Nos Oficios Judiciais. os recolh imentos re lat1vos a 
custas. emolumentos , depósitos. taxas e outras importâncias 
serão efetuados no Banco do Brasil S.A ou na Caixa 
Económica Federal. ou qualquer outra agência bancária 
autorizada pela Corregedoria mediante guia expedida pelo 
Contador do Juizo, em conta aberta exclusivamente para esse 
fim. 

§ 1° - Os recolh imentos mencionados neste art igo serão 
efetuados mediante guia expedida através de computador 
pelas Contadorias Judiciais. 
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§ 2° - Deverá ser incluido na guia de Custas iniciais, os 
recolhimentos relativos ao oficio de ba1xa a ser encaminhado 
ao Cartórro de Distribuição, quando da ext1nção dos fe1tos 

civeis: os mandados de averbação expedidos nos feitos de 
familia e os oficios de pedido de informação e comunicação de 
decisão. nos casos de habeas corpus . 

§ 3° • Os recolhimentos referentes a certidões e oficios serão 
efetuados mediante Gu1a de Recolhimento. a ser preenchido 
pelas Contadorias Judrciais 

§ 4° - Nas Comarcas onde não houver agências das 
instituições bancárias referidas no caput deste artigo. os 
recolhimentos poderão ser efetuados em bancos partrculares . 
a critério do Juiz de Direito Diretor do Fórum. 

§ 5° - A taxa judiciana serã incluída na guia de que trata o 
caput deste artigo. 

Art . 79 - A guia a que se refere o artigo 78 dev1damente 
numerada . em ordem sequêncral. em 04 (quatro) vias . terã 
seguinte destinação: 

I - a 1 a v1a acompanhará a inicral: 

li - a 2a via será entregue parte a quando do pagamento: 

IH - a 3a via serâ restituída a Contadoria: 

IV- a 4a via ficará em poder do Órgão arrecadador 

§ 1°- Nas Comarcas de Macapã e Santana. ao emitirem guias 
para 'recolhimento de Custas, as Contadorias devem carimbar 
as duas ultimas folhas da petição in1ciat. utilizando o modelo 1a 
aprovado pela Corregedoria . 

§ zo - O distribuidor. ao receber a inicial, venf1carã se esta 
acompanhada da via da guia de recolhimento. 

§ 3° - A distribuição podera ser efetuada, independentemente 
de preparo, quando deixarem de funcionar as agências 
bancãrias encarregadas do receb1mento de custas ou quandc 
o sis tema de computação, onde houver. for interrompido por 
periodo superior ao do expediente forense . sujeitando-se . 
porém, o inleressado na forma do art. 257 do CPC a ter 
cancelada a distnbuiçâo. caso nt:lo providencie o preparo nos 
30 (trinta) dias seguintes ao da normalização do serviço 

Art . 80 - O contador do Juizo elaborara o mapa diano de 
arrecadação e o mapa geral mensal, que se rão encam inhados 
à Secreta na da Corregedoria. 

§ 1 o - Na Comarca da Capita l, essas atribuições ficarão a 
cargo do Controle Gera l de Custas . 

§ 2° - Diariamente, nas Comarcas do intenor, o Contador 
do Juizo farã recolher, através de guias , as importâncias 
recebidas no prazo estabelecido no Decreto (N) n.0 157 . de 
30 de setembro de 1991 , que aprovou o Regimento de Custas 

§ 3° - Nas Com arcas do interior. o respectivo Contador e/ou 
Chefe de Secretaria devera , obrigatoriamente, remeter 
mensalmente a Corregedoria o mapa geral a que alude o 
caput, acompanhado dos extratos bancarias . 

Art . 81 - Na Comarca da Ca pital. o§ 2° do artigo anterior será 
feito por intermédio do Serviço de Contrate Geral de Custas da 
Corregedoria, eng lobando-se a arrecadação de todas as Varas 
da Comarca . 

Art . 82 - Os Chefes de Secretaria de Oficio Judicial, antes de 
procederem ã entrega de alvarás de levantamento de bens 
mâveis recolhidos no Depósito Público, remeterão o processo 
ao Contador da Comarca respectiva . para expedição de gu ia 
de recolhimento da s cus tas devidas pelo depósito de ta is bens , 
levando em consideração o valor da avaliação. 

Parágrafo único • inexistindo auto de avaliação, esta será fe1ta 
imediatamente por Analista Judiciário (área cumprimento de 
mandado). especialmente designado pelo Juiz . 

Art . 83 · Nas contas especiais a serem abertas na forma do 
artigo 78 deste Provimento. só se farão os reco lhimentos ali 
prevrstos 

Art . 84 - As contas especiais de que trata o artigo 78 deste 
Provimento ficarão sob a supervisão do: 

I -Juiz de Orrc ito Diretor do Fârum. nas Comarcas onde houver 
mais de um Juiz: 
11 • Juiz Titu lar ou , na falta deste , daquele que estiver no 
exercício da Ju risd ição plena . nas Comarcas onde houver uma 
única Vara instalada; 
111 - Diretor da Secretaria da Corregedoria . na Comarca da 
Capita l. 

Art . 85 - Até o quinto dia do mês de janeiro. deverá ser 
remetido pelas Serventias Judiciais á Secretaria da 
Corregedoria resumo geral dos demonstrativos mensais do 
ano anterior. acompanhado de relatório. 

TÍTULO Vtl 
NORMAS ESPECIFICAS PARA OS OFÍCIOS JUDICIAIS 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art . 86 · O expediente nos Oficios Judiciais iniciar.se-á ás 7:30 
horas e encerrar-se-á âs 13:30 horas. 

Parágrafo único • Não havera expediente aos sabados. 
domingos . no dia_ os (oito) de dezembro (DLa da Justiça). nos 
fenados nacrona1s. nos d1as d~ suspen~o de expediente 
declarados por ato do Presidente do Tribunal ou determinado 
na Lei de Orgamzaçào Judiciária. 

Art . 87 - Incumbe aos Chefes de Secretaria a designação de 
servidores para a execução das seguintes tarefas . a cargo da 
serventia. 

I - elaboração do expediente diário: 
11. realização de audiências ; 
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111 -registro de audiências e de sentenças: 
IV - registro de petições iniciais no Sistema de Processo de 
Primeiro Grau e/ou Livro Tombo, 
V - atendimento ao público: 
VI -administração da pessoal. controle de freqüência , licenças. 
férias, etc. 
VIl -estatísticas mensal e anual do Juizo, 
VIII - relatório trimestral de atualização do Banco Nacional de 
Dados do Poder Judiciârio: 
IX . outras tarefas. de acordo com a organização interna da 
serventia . 

Parãgrafo único - Respeitadas as determinações da Lei de 
Organização Judiciária e as normas emanadas da 
Corregedoria da Justiça. as serventias poderão estabelecer 
cond1ções peculiares e especificas de administração interna, 
com relação a distribuição dos serviços. cria~o e organização 
de sistemas processantes e outras tarefas de administração 
geral 

Art . BB - Os Chefes de Secretaria farão afixar. em local visivel 
e de fácil acesso. pauta do expediente diário do Juizo, 
remetido â publicação , editais. avisos. tabelas de custas 
atualizadas e outros expedientes cuja af1xação for determinada 
pela Juiz. 

Art. 89 - Os Chefes de Secretaria de Oficio Judicial 
comunicarão ao Juizes respectivos, mensalmente, as faltas no 
cumprimento dos mar'dados, cometidas pelos Analistas 
Judiciános (área cumprimento de mandado) . 

Art 90 - Ao Chefe de Secretaria cumpre zelar pela segurança 
das dependéncias e das tarefas inerentes á Serventia sob sua 
direção : 

I - proibindo o ingresso de pessoas que não seJam advogados 
ou serventuânos nele lotados: 

11 - comunicando ao Juiz a violação da proibição prevista no 
item antecedente e, quando for o caso, convocando a 
mtervenção do responsável pela segurança do Fórum; 

111 - comunicando, à unidade da Secretana do Tribunal 
encarregada da manutenção e reparos . os defeitos e 
danificações que verificar nas instalações da serventia. 

Parágrafo ún1co - nas comarcas do in terior, a com unicação a 
que se refere o item 111 se fará ao Juiz Diretor do Fórum. 

Art . 91 - E obrigatório o uso dos formutanos padronizados pela 
Corregedoria e fornecidos pelo Tribunal de Justiça na 
expedição de atos a cargo da Secretaria da Vara. 

Art . 92 - Nas Varas civeis e de família, será feita anotação, 
bem visível ou em carimbo, na capa dos autos, de processo 
onde atuar órgão do Ministério Público. inclusive Defensoria 
Pública. 

Art . 93 - Nos processos relativos a réus presos e de pedidos de 
habeas corpus: 

I - sera aposta carimbo. na capa dos autos. com os dizeres 
"HABEAS CORPUS" ou "REU PRESO": 

11 • a correspondéncia a eles relativa será remetida pelo meto 
ma1s rãp 1do e seguro . imprimindo-se. por carimbo. no 
expediente e no envelope, a anotação de se tratar de processo 
com '"réu preso" ou relativo a '·habeas corpus'· e a expressão 
~ urgente'' . 

Art . 94 - Na capa dos autos de processo em que houver 
impedimento do Juiz ou membro do Ministério Públ1co, será 
feita anotação, de modo destacado, com o nome da autoridade 
impedida . 

Art . 95- No processo que corra em segredo de justiça: 

I · constará da capa , por carimbo, em letras bem destacadas , 
preferencialmente em tinta vermelha, os dizeres ''EM 
SEGREDO DE JUSTIÇA"; 

11 - na publicação dos atos pela imprensa oficial. constarão 
apenas as iniciais dos nomes das partes: 

111 - somente se fornecerao certidões de seus atos a quem 
comprovar ser parte no fe ito ou seu procurador. ou media nte 
expressa autorização do Ju iz da causa: 

IV - somente se fará carga ou se permitirá o exame dos autos 
a advogado que comprovar ter s1do constituído procurador de 
alguma das partes. juntando-se aos autos o instrumento de 
mandato; 

V - os autos, quando conclusos, serão entregues ao Juiz 
diretamente, e em separado dos dema1s; 

VI - a correspondência a ele relativa será remetida por Auxiliar 
Judiciário ou ~nalista Judiciário (área cumprimento de 
mandado), exceto se outro portador for autonzado pelo Juiz da 
tausa , assinalando-se. por carimbo, no expediente e no 
envelope lacrado, a expressão ~seg redo de justiça". 

Art . 96 - Deferido o pedido de pu rgação da mora em ação de 
despejo por falta de pagamento, os autos serão remetidos ao 
contador logo em seguida à p~licação do despacho. 

Parágrafo Unico - O Contador elaborará a conta e, 24 (vinte e 
quatro) horas, independentemente de preparo. enviando, em 
seguida, os autos à Secretaria da Vara . 

Art . 97 - As Secretarias envia rão, até o dia 05 (cinco) de cada 
mês. â Secretaria da Corregedoria da Justiça, a estatistica do 
moviment<? do Juizo ~o mês imediatamente anterior. utilizando
se dos modelos já padronizados. 

§ 1°- Os resumos anuais dos respectivos mapas estatisticos 
·serão remetidos atê o d1a 05 (cinco) de janeiro do exercício 
seguinte. 

§ 2° ·- Os Juizes de Direito Auxil iares e Substitu tos. 
independentemente das esta tisticas elaboradas pelas 
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Secretarias das Varas em que estiverem ou tenham atuado em 
cada mês, deverão apresentar Relatório Mensal. até o déc1mo 
dia do mês subsequente, nos moldes já aprovado pela 
Corregedoria. 

§ 3' - A Seção competente para o registro dos dadas 
estati sticos, comunicará ao Corregedor, até o dia 1 O de cada 
mês e 10 de janeiro do exercic1o seguinte, o não cumprimento 
por parte dos Serventuános Titulares deste artigo e parégrafo . 

Art. 98 - Na Comarca de Macapá, a remessa de expediente 
para publicação no órgão oficial de imprensa observará as 
disposições segUJntes: 

1 - as Secretarias das Varas Civeis e de Familia levarão à 
publicação oficial somente os atos e despachos judicia iS 
estntamente essenciais, ass1m entendidos 

a) o dispositivo das sentenças: 
b) os despachos que devam ser cumpridos ou atendidos pelas 
partes ou terceiros, e os atos contra os quais caiba recurso; 
c) as datas designadas para a realização de atos processuais . 
d) as editais, 

11 • os editais, em geral. salvo se o contrário requerer o 
interessado, que arcará com o ônus da publicação. serão 
extraídos em resumo. dispensada a transcrição de petições. 
inclusive a inicial. documentos e demais elementos instrutivos 
e iQformativos, respeitadas a forma instrumental e as 
prescrições da lei processual. cabendo ao Chefe de Secretaria , 
quando de sua autenticação, verificar se estão atendidos os 
requisitos legais: 

111- são requisitos essenciais dos editais : 
a) de ci tação: a indicação da Vara. a prazo fixado pelo JUIZ, a 
referência à afirmação de ausência do citando, feita pelo autor. 
ou pela certidão do oficial de Jusliça. se for o caso (CPC. 
artigo 232. inciso 1), o número de tombamento do processo. a 
indicação da ação ou da espécie da execução, os nomes do 
autor e do réu, o fim a que se destina a citação, com todas as 
especificações constantes do pedido. bem como a advertência 
a que se refere o artigo 285. segunda parte. do CPC, se o 
litígio v ersar sobre direitos disponíveiS, a com1nação. se 
houver, o dia, a hora e o lugar do comparecimento. a 
reprodução da despacho. o prazo para defesa, a localização 
do Juizo e. finalmente , a indicação de quem subscreveu e 

assinou; 

b) de notificação, de intimação e de ciência de terceiros 
in teressados: todas as referências contidas na letra "a" s4pra, 
que lhes forem ~plicáve is e pertinentes: 

c) de praça ou leilão: como indicado na le tra "a" supra. 
acrescentando-se a descrição do bem ou bens a serem 
levados a hasta pública, constante do laudo de avaliação. com 
menção ao valor ai apontado, da certidão do Oficial de Justiça 
de que intimou o devedor ou devedores para ciência da 
penhora, o nome do Porteiro dos Auditórios ou do Leiloeira. as 
datas designadas para a realização da 19 e 29 hastas 

_públicas , o tocai, a hora e, finalmente a comtssão . as custas e 

demais encargos da arrematação e as condições em que se 
realizará a venda : 

IV - também serão remetidos resumidamen te para publicação 
os atos praticados em quaisquer feitos falimentares. como 
editais, inclusive o da sentença declaratóna de falêncta e 
avisos, salvo se o contrário preferir o mteressado, caso em que 
deverá requerer expressamente ao Juiz a publicação do inteiro 
teor de petições, documentos e demais elementos instrutivos 
ou informativos, correndo por sua conta e 6nus o preço da 
publicação; 

V -as Secretarias das Varas Criminais remeterão á publicação 
oficial os editais previstos nas leis processuais e cuja 
publicação seja absolutamente indispensável, extraídos em 
resumo que contenha, tão somente, os elementos 
identificatórios e requisitos essenciais exigidos pelo 
ordenamento juridíco em vigor. consoante a seguinte 
numeração: 

a) de citação: a indicação da vara. o prazo do edital , o nome do 
acusado, a sua fil iação, o vulgo pelo qual é conhecido, se o 
tiver. sua nacionalidade, estado Civil, profissão, idade. o 
número de seu registro nos órgãos estatais de identificação, o 
artigo da lei que, segundo a denúncia, infringiu . a referência a 
impossibilidade da concretização da citação pessoal, a 
localização do Juízo, o dia e a hora designados para o 
Interrogatório, a data de sua extração e a reprodução dos 
nomes de quem subscreveu e assinou: 

b) de intimação. todas as referências constantes da letra "a" 
supra, que lhe forem pertinentes e 'aplicáveis, acrescentando
se a data da sentença, a pena ou as penas aplicadas e a 
menção expressa ao prazo do recurso 

Art . 99 - As Secretarias das Comarcas do interior observarão 
no que lhes for aplicável , as normas estabelepdas no artig~ 
antecedente e, especialmente, as seguintes · 

I ~ o expediente das Varas Civeis. nas Comarcas onde não 
exis ta órgão de divulgação dos atos ofi ciais. independa de 
publicaçao, fazendo-se as intimações pela forma prescrita no 
artigo 237, incisos I e 11. da Código de Processo Civi l; 

11 - em se tratando de ação penal, quando a ci tação deva ser 
feita por ed ita l, observar-se-á o disposto no artigo 365 . inciso 
"'i/ , e parágrafo único, do Código de Processo Penal, 
dispensando-se a publicação no órgão Oficial de Imprensa. 
salvo se exis tente na Comarca ; 

11 1 -igualmente, é dispensável a publicação no órgão oficial dos 
editais de alistamento e de convocação de jurados. bem corno 
os de intimação de sentença condenatória (artigo 440, 429. 
paragrafo 1' e 392 do Código de Processa Penal): 

IV - os demais editais e atos. em geral, no cive l, cuja 
publicaçao seja indispensável a sua va lidade e eficácia, e 
quando rigorosa mente impossível ou vedada por lei a 
comun ica_x~o por outro meio, serão extraídos em resumo. 
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respeitadas a forma 1nstrumentat e as prescrições da le1 
processual. Em se tratando de edital de citação. devera 
limitar-se aos requisitos estabelec1dos no artigo 225 do Código 
de Processo Civil, dispensando·se a transcnção de pet1ções. 
documentos e demais elementos instrutivos e Informativos, 
inclus1ve a inicial, da qual só constarão as especificações . 
sa lvo se o mteressado requerer a publicação na integra e arcar 
com as respectivas despesas; 

V -os ed1tais. em geral. cuJa pubiicaçào corra por conta e ônus 
do interessado. ser-lhe-ão diretamente entregues, med1ante 
recibo. 

Art . 100 - A publicidade dos atos administrativos expedidos 
pelos Ju izos. tais como portarias . ordens de serv1çÔ , etc será 
dada med1ante a afixação das respeCtivas cópias nos locats 
indicados pela leg1slação vigente. onde for ordenadO de 
maneira especifica ou se f1zer necessáno 

§ 1 o- Referindo·se a serventuános. cópia do ato sera remettda 
à Corregedoria da Justiça para as dev1das anotações . 

§ 2° - Na Comarca de Macapá , as portarias e as ordens de 
serviço tambêm serão publicadas na imprensa ofiCia l 

Art . 101 -Salvo determinação expressa do Ju1z da causa . a 
publicação na integra de sentenças. despachos e quaisquer 
outros atos dependerá sempre de prêvia autorização do 
Corregedor da Justiça, que dec1dirá se sua divulgação atende 
aos interesses da Justiça e do público em geral. 

Art . 102 - A publicação de matéria relativa a tnquéntos . 
Sind icâncias . correições e outras semelhantes. observara o 
que estabelece o artigo antecedente. 

Art. 103 - O exped1ente relativo aos atos de que devam as 
partes ser in timadas. mediante publicação na 1m prensa oficial , 
será entregue na Corregedona . que o encaminhará 
publicação imediatamente. 

§ 1°- Será. certi ficado nos autos o env1o do expediente 

§ 2° - Deverão constar dos expedientes encaminhados â 
publicação a designação da Secretaria, nome dos JUizes em 
exercício e do Chefe de Secretaria . devendo este estar sempre 
atento aos requisitos da lei processual v1gente e essenc:a1s à 
validade da intimação 

Art 104 · Serão certificadas nos autos as publicações fe1tas 
com 1nd1cação do dia e pagma do órgão da imprensa ofic1al. 

Parágrafo único - Quando ocorrer a publicação na sexta-fe1ra . 
ou em véspera de fenado forense. constará da certidão o 
referido d ia da semana. para efetto de contagem dos prazos 
JUdictaJs 
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Art. 105 · O expediente se rã tirado em duas vias , sendo a uma 
para a 1m prensa oficial e a outra afixada em lugar aceSsivet ás 
partes. 

Art . 106 - Nos agravos de instrumento, a pnmeira peça a. 
trasladar sera a decis~o agravada, seguida da cert1dão de sua 
publicação no órgão da imprensa of1cial ou da intimação da 
parte por outro meto, e da declaração do valor da causa 
princ1pal. 

Art 1 07 - O Chefe de Secretaria lavra ra cert1dão nos autos 
principais, toda vez que houver in terposição de agravo de 
instrumento. fazendo expressa menção à dec1são que o 
mOtiVOU. 

§ 1°- A 1nicial do agravo de instrumento deverá ser regtstrada 
no hvro tombo, lançando-se neste e na autuação os nomes do 
agravante. do agravado e de seus respectivos advogados 
cujos autos tram1tarão desapensados dos pnnctpa1s até a 
dectsão final. 

§ 2° - A existência de agravo não deverá constar de cert tdão 
relativa às ações que tramitam na Vara, salvo se assim o 
requer o interessado. hipótese em que constara da certidão a 
ressalva de que não se trata de ação 

§ 3° - Os Chefes de Secretaria manterão rigorosa obed iênc1a 
aos prazos processuais referentes aos agravos de mstrumento 
(artigo 522. do Cód1ga de Processo Civil ). ev1tando fiquem 
indevidamente paralisados em Cartóno 

§ 4' - Do Agravo de lnstrumenlo somente sera JUntado aos 
autos principais cópia do Acórdão ali proferido 

Art. 108 - Os serventuários que portem fé pública deverão 
assinar ou rubricar as certidões e atos que lhes são pnvat1vos 
de maneira clara e precisa , utilizando, para melhor identificar o 
signatário, carimbo com o nome e o cargo. 

Art 109 - As certidões para instrução de ped•dos de 
dependência , além dos nomes das partes. 1nd1carão a natureza 
do pedido e a distribuição anterior, bem como a fase em que 
se encontra o feito gerador da dependência 

Art. 110 - Para o fim de regi stro de penhora no Reg1stro de 
Imóveis, o Chefe de Secretaria fará constar da certidão os 
elementos considerados necessários pela Le1 n ° 6.015/73 (leJ 
dos Registros Públicos). 

Art . 111 - Deverá constar sempre dos autos cert1dão da 
interposição dos recursos, pelos litigantes, no curso da ação. 

Art . 112 . Em caso de fornecimento de certidão a órgào of1cial 
ou a outro qualquer que goze de isenção de pagamento, ou, 
ainda a interessado que comprove estado de pobreza . o Chefe 
de Secretaria da Vara farã constar, na certidão, a ressalva 
ISENTO DE CUSTAS . 

Art . 11 3 - Os Chefes de Secretaria abster-se-ão de fornecer 
cert idão de que nada consta, reservando-se essa atribuição ao 
Cartório de Distribuição. melhor aparelhado para esse fim 

Art . 114 - Poderão ser ut ilizadas nas certidões de inte1ro teor. 
nos mandados citatórios, executórios, precatórios , cartas de 
sentença._ cartas de arrematação. carta de adjud icação ou 
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peças para agravos e recursos diversos, cópias xerogrâficas, 
devidamente autenticadas pelo titular da Secretaria ou seu 
subst ituto legal, devendo, nesse caso, serem digitados os 
termos de abertura e encerramento de tais atos . menctonando
se as peças que os compõem e numerando-se as folhas. 

Art 115 - As informações sobre o ajuizamento ou andamento 
das ações serão prestadas âs pessoas mediata ou 
tmedia tamente interessadas. desde que se identifiquem. 

Parágrafo ünico É terminantemente proibido aos 
serventuários. sob pena de responsabilidade, o fornecimento 
tndtscnminado a terceiros de informações verbats ou por 
escrito de ajuizamento de fettos . 

Art . 116 - Os li\lros obngatórios e facultativos. salvo expressa 
disposição em let, poderao ser impressos ou formados por 
fo\11as sollas. numeradas de Ot (um) a 200 (duzentos). 
encadernados . com termos de abertura e encerramento 
assinados pelo Juiz . 

§ t •- O L1vro de Registro de Sentenças poderá ser form ado de 
côp1as ou de reproduções xerogrãficas dos originais . 

§ 2° . O Ltvro Tombo. elemento intc1al do registro dos fe itos . 
obedecera a uma numeração úntca e sequencial. sem 
limitações. vedadas , pois as numerações anuais . 

§ 3° . Nas Comarcas de Macapã e Santana , em razão do 
cadastramento de lodos os fe itos no Ststema de Processos de 
Primeiro Grau, fica abolido o uso do Livro Tombo em todas as 
Varas e nos Juizados Espec1ats. 

Art . t 17 -Os mandados . traslados, certidões, cartas rogatórias . 
de ordem. precatórias e outros atos assemelhados observarão 
rigorosamente , quanto à forma, a padroniza~o de formulãrios 
estabelectda pela Corregedona. 

Art . t18 - A critério do respectivo Juiz . poderá o Chefe da 
Secretaria. ou seu substituto. subscrever e ass1nar os 
mandados de citação e tntimação. 

§ t• ·Nos termos do artigo 40. § 22. CPC, os prazos comuns . 
dent~~ os quats se com ~-o . =endem os recursos. correrão com o 

processo em cartôno , salvo prévio ajuste por escnlo dos 
advogados 

§ 2° - Se o advogado pretender extra1r fotocópia dos autos ou · 
de qualquer de suas peças, a Secretarta fica autonzada a 
fazer- lhe carga até as 18:00 (dezoito) horas do mesmo dta : 

§ 3n - Os editais serão redigidos de forma sucinta e clara, 
contendo apenas os requisitos e in formações obrigatónas, e 
entregues ao advogado da parte interessada medtante rec1bo 
datado; 

§ 4° - As intimações por publicação na imprensa oftcial 
conterão sucmtamente a providéncia tomada ou determtnada 
pelo Juiz, dispensada a Secretaria de reproduzlf despachos na 
integra ou extensas dispostções de sentença , ficando ai11da 
dispensada a repetição desnecessária do nome do Ju1z após 
cada int1mação. bastando constar ele apenas uma vez no 
cabeçalho da pauta , 

§ 5°- As citações, mtimações, notificações e interpelações das 
partes , no juizo cível, deverão se processar por carta . com 
AR . salvo exceções legais. nos termos dos arts. 22 1 a 224. do 
Código de Processo Civil, exped indo a Secretar ia mandado 
para cumprimento por Oflc1al de Justiça apenas quand o 
tmpossivel ou depo1s de infrutifera a tentativa de chamada 
pelos correJOs; 

§ 6° ·As intimações dos senhores Advogados constituídos nos 
autos, tanto no civel quanto no crime. se processarão 
exclusivamente pe la publicação dos respect ivos atos no Otáno 
Ofic1a l do Estado, ex vi do art. 236, do Código de Processo 
Civil e Art . 370. § 1•. do Código de Processo Penal, modificado 
pela Lei n • 9.27t /96; 

§ 7• - A intimação pessoal do advogado por Ofic1al de Justiça . 
como exceção a regra legal. devera resultar de despacho 
motivado do juiz 

§ a• - Quando destinados à autoridades ou órgãos públicos, 
para fins de requisições. solicitações. comunicações, avisos e 
etc., deverã o os oficios ser encaminhados através do setor 
competente da Diretoria do Fórum, que entregarâ o protocolo 
de recebimento â Unidade Judiciária que o expediu. para 
juntada aos autos; 

§ 9° - Os registros . averbações e anotações que devam ser 
feitos nos Cartôrios de Notas , Registro Ctvil, Pessoas 
Juridtcas. Registro de Imóveis e outras Repartições PUblicas . 
deverão ser feitas na forma do § 8° ou ser entregues, mediante 
recibo. diretamente às partes interessadas e/ou seus 
advogados, para as providencias; 

§ 10- A Defensoria PUblica do Estado deverá ser in timada das 
audiências pela remessa de pauta periódica , ou 
excepcionalmente . na forma do § 8°. 

§ t1 • As Centrais de Mandados ou os senhores Analistas 
Judiciários (área cumprimento de mandado) poderão recusar 
cumprimento a mandados que contrariem o disposto nos arts. 
6°, 8° ego, deste ãrtjgo. 

§ t2 • Mensalmente. as Centrais de Mandados e as 
Secretarias das Varas de Entrãncia Inicial farão levantamento 
dos mandados com excesso de prazo para cumprimento, 
comunicando ao Diretor do Fôrum. ao Juiz da Vara e à 
Corregedoria . 

Art . t1 9 - Nos mandados de citação das execuções por quantia 
certa . de titulas extrajudiciais. o Chefe de Secretaria fará 
constar. além dos ê1emais elementos exigidos em lei. o valor do 
principal, acrescido dos acessórios . custas. e a importãncia 
relat iva a honorãrios arbitrados pelo Juiz. 
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Art 120 · As pet ições entregues em cartóno serão 
protocoltzadas . fixando-se dia e hora da entrega . 

§ 1°. Ocorrendo defeito no relógio datador, ou tnexisttndo este, 
a protocolização será feita mediante recibo na cópta. que será 
reproduzido no ongtna1. em que constarão a data e hora do 
recebtmento. assinatura e canmbo de Identificação do 
serventuáno. 

§ 2° . As petições e demais papéis. depois de canmbados e 
autenttcados serão encaminhados juntamente com os autos a 
que se referirem para despacho do Juiz. 

Art . 121 · Os autos só poderão batxar para o arquivo depois de 
devtdamente regulanzados, com todas as folhas rubncadas as 
certtd6es preenchidas e assinadas , os mandados JUntados. as 
sentenças regtstradas, e com despacho ordenatôrio do Jutz de 
"arquivem-se". 

Art 122 - As capas dos processos obedecerão aos modelos 
padromzados pelo Tribunal. 

Art 123 - As folhas dos autos serào numeradas em ordem 
crescente. sem rasuras. devendo ser utilizado canmbo próprio 
para colocação do número. no alto, a dtretta de cada pãgtna 
recebendo a prime1ra folha após a capa o número 02 {dois) 

§ 1 o - Será manttda a numeração original das folhas dos 
processos onundos de outras serventtas , prosseguindo-se com 
a sequêncta numérica existente : 

§ 2° - Quando forem desentranhadas peças dos autos. não se 
procederá a nova numeração das fo lhas. certtficando-se 
entretanto em folila colocada no lug ar do documento 
desentranhado que a folha ou folhas de número "tal e qual" 
correspondiam a peças desentranhadas por ordem do Juiz do 
fe11o . 

§ 3° . Além da certidão a que se refere o § 2.11 serâ certificada 
a ocorrêncta, nos autos, em local própno, logo após a 
determtnação do Juiz. 

§ 4° - Quando, por erro ou om1ssão, se ver ificar a necessidade 
de correção da numeração feita no cartório , mut11iza r-se-â o 
número errado, renumerando-se as folhas segUintes. sem 
rasuras e certificando-se a ocorrência; 

§ 5° - No caso de verificação de erro em processo proventente 
de outras serventias ou tribunais, cert ificar-se-á a ocorrência e. 
se possivel , corrigtr-se-â a numeração, quando se referir ãs 
última s folhas , 

§ 6° . Os inqueritos criminais, ao serem autuados. terão sua 
numeração originária alterada. devendo f1car cert tftcado. 

Art. t24 • Os autos de processo não deverão exceder de 200 
(duzentas) folhas em cada volume, e a costura ou a fixacão 
dos grampos observará a distància . na margem esquerda,· de 
cerca de 02 (dois) centimetros. 

§ 1°- Quando uma peça processual cont iver número de folhas 
excedente do limi te fixado neste art1go , com ela se formarão 
outros volumes. decidindo o Juiz da causa em se tratando de 
casos peculiares : 

§ 2° - O encerramento e a abertura de novos volumes serão 
efetuados mediante a lavratura dos respecl tvos termos. em 
folhas suplementares. prosseguindo a numera~o. sem 
solução de continuidade, na primeira peça do volume 
subscquen1e. 

Art . 125 - Quando os autos forem entregues para vista . 
pe rícias. etc . poderá o serventuário selar os grampos 
fnetá licos -que afloram no verso da últ1ma folha. com tttã 
gomada. apondo ai sua assinatura , carimbo e data da entrega 

Art . 126 - Para rea lização de prova técnica , os aulas só 
poderão ser entregues. mediante carga . ao perito e aos 
asststen tes técntcos designados no termo de compromisso, 
não se permitindo, de forma alguma a sua entrega a Terceiros. 
sobre qualquer pretexto . 

Art . 127 - As int imações aos membros do Ministério Público 
serão pessoais. 

§ 1°- para cumprimento do disposto neste artigo, a Secretarta 
da Vara farã entrega dos autos ao membro do Ministéno 
PUblico ou a funcionário por ele autorizado. com carimbo de 
vista e sempre medtante carga : 

§ 2° - quando o membro do Mtnistêrio PUblico junto à Vara . 
inclusive defensor Público, recusar a carga dos autos com 
vista aberta , o Chefe de Secretaria, certificando a ocorrência, 
fará os respectivos autos conclusos ao Juiz da Vara : 

§ 3° . nao poderao ficar na Secretaria da Vara autos recebidos 
com vista a membro do Ministério PúbliCo . 

Art . 128 - A entrega de autos. para vista aos advogados. 
peritos e assistentes técnicos. far - se~ ã por méio de carga em 
livro própno . 

§ 1° - Da carga , deverão constar, obrigatoriamente · nome, 
endereço. telefone, quando existente , nUmero de inscrição do 
advogado, do perito e dos assis tentes técnicos, além do prazo 
concedido; 

§ 2°- é vedado reter documento de identidade de advogado. 

Art . t29 • Periodicamente o Chefe de Secretaria da Vara 
mandará verificar nos livros de carg a e de vista quais os autos 
ainda não foram devolvidos. Vencidos os prazos, os autos 
serão cobrados . 

§ t• - A cobrança dos autos se fará, mediante publicação no 
D•ario Oficial, a cada 15 (quinze) dias, certificando-se, 
posteriormente: 

§ 2° - Se permanecer a relutância da devolução, o Chefe de 
Secretaria da Vara promoverá ao respectivo Juiz, que adotara 
as medid as cabiveis, na forma da Lei 
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Art. 130 - Ao receber de volta os autos. o Chefe de Secretana 
fa râ venficar se os mesmos se encontram na devida ordem 
certificando qualquer irregularidade encontrada . 

Parágrafo úmco . Quando os autos forem reslituidos fora dos 
prazos legais. o fato será certificado. fazendo-se tmediata 
conclusão ao Jutz. 

Art 131 - No termo de conclusão será sempre menciOnada o 
nome do Juiz a quem foram os autos conclusos 

Art . 132 - Serâ de uso obrigatóno. em todas as Secreta nas das 
Varas Cíveis e de Famíl ia e das de competéncta geral , um livro 
"Caixa" , no qual serão lançados, diariamente os recolhimentos 
do imposto de renda re lido na fonte. observado o d1sposto na 
legtslação vigente 

. Art . 133 . Sobpena de responsabtlldade , o Chefe de Secretana 
da Vara onde se processou o feito. ao expedir alvarás de 
levantamento de tmportáncias sujeitas à retenção do Imposto 
de Renda na fonte. devera descontar a quantia referente a tal 
tributo. constgnando o fato no a\varã 

Parágrafo único . Após efetuar o reco lhimento do tmposto 
retido, o Chefe de Secretaria JUntará aos autos uma vta 

c·ompro~adOra do reco lhimento, arquivando outra em pasta 
própria, no Cartório 

Art . 134 - Todos os recolhimentos serão inscritos no livro 
"C aixa" reg istrado na delegacia da Receita Federal. devendo 
cons tar o número do processo. a natureza do feito. a data da 
liberação do rendimento. o nome do seu beneficiário, o valor 
do imposto recolh ido e a data do recolh imento. 

Art . 135 - Os comprovantes de recolhimento de impostos 
devem ser arquivados. pela Serventia, em pasta própria, em 
rigorosa ordem cronológica . 

Art . 136 - Além do arqurvamento a que se refere o arttgo 
antecedente. os serventuãnos certificarão obrigatonamente . 
nos respectivos autos, a ocorréncta de retenções e 
recolhimento do tmposto. a eles fazendo JUntar uma das vtas 
do DARF. 

Art. 137 - Os Contadores e demats Serventuários com 
atribuições de elaborar contas devem incluir nos cálculos que 
efetuarem. o valor do imposto de renda devido na fonte, 
observada a legislação em vigor 

Parágrafo Untco. O câlculo a que se re fe re este artigo constitui 
ato autônomo e. por sua elaboração. não serão devidas outras 
custas além das referentes ao calculo de que ele decorra. 

Art . 138 - Os termos de abertura e encerramento do hvro 
"Catxa" de que trata o artigo 132. serão lavrados. na primetra e 
última páginas. pelos titulares ou responsâvets pelo expedtente 
das serventias . 

Parágrafo úntco - Depois de reg istrado na competente 
repartição da Secretaria da Receita Federal. o livro "Caixa" 
deverã ser apresentado pelo Serventuár io ao Juiz da Vara . 
para rubr icar as folhas e assinar os termos de abertura e 
encerramento. 

Art . t39 - Além dos que forem adotados de acordo com a 
orgamzação interna, são livros obrigatôrios nas Secretanas das 
Varas. 

I - Tombo (exceto nas Comarcas de Macapá, Santana e 
La ranjal do Jan. já abolido); 
11 - Registro de Sentença; <llí;, 
111 - Registro de Entrega de Mandados; 
IV- Regis tro de Precatórias; 
V - Registro de Audiências: 
Vl- Registro de Processos entregues sem traslado 
VIl • Entrega de Aulas: 
a)Ao Ministério Público; 
b)A Defensoria Pública ; 
c) Ao Contador; 
VIII· Vista a Advogados : 
IX- Reg ist ro de Visitas e Correições: 
X ~Prot ocolo de Correspondência expedtda ; 
XI -Registro de Retenção do Imposto de Renda. 

Parágrafo ún1co - os livros mencionados nos tlens 11 , V e IX 
poderão ser escriturados em folhas soltas, que serão 
encadernadas em tomos de 200 (duzentas) folhas . 

Art . 140 - Nas Varas Criminais , haverá ainda os seguintes 
livros: 

1 - Rol de culpados. 
11 -Termos de Fiança : 
111 - Termos de Audiências Admonitórias. 

§ 1° - O ttvro mencionado no ttem 111. poderá ser escriturado em 
folhas soltas, que será encadernado em tomo de 200 
(duzentas folhas). devendo conter termos de abertura e 
encerramento assinados pelo Juiz da Va ra . _ __ _ 

§ 2° - Nas Varas Civeis. será exigido, ainda, o livro de reg istro 
de sentenças de falénctas e concordaras , que poderá ser 
escriturado mecan1camente , em folhas soltas. com 
encadernação em tomos de 200 (duzentas) folhas. 

Art . 141 - Nas Varas Civeis quando de competência geral e 
nas Varas de Familia Órfãos e Sucessões haverá. também · 

I - Registro de Sentenças de interdições, tutelas e curatelas : 
11 - Compromisso de tutores e curadores. 

Art . 142 · São livros obrigatórios na sede de cada Posto 
Avançado: 

I - Protocokl Geral, destinado ao registro de todo e qualquer 
documento; 

11 - Registro de Visitas e Correições 

Parágrafo único - Os livros enumerados nos itens I e 11 do art 
142, poderão ser escriturados em folhas soltas . com 
encadernação em tomos de.200 (duzentas) folhas. 
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Art . 143 - Todos o livros enumerados nos artigos antenores 
serão abertos. numerados. autenticados e encerrados pelo 
Juiz da Vara. que poderã delegar competência ao Chefe de 
Secretaria para fazê-lo (Lei n.0 6.015173, artigo 42) 

Art . 144 - Os livros só poderão ser manuseados pelos 
serventuãrios e autoridades judiciárias. sendo vedado deixar o 
Livro Tombo: onde houver. no balcão para consulta das 
partes 

CAPITULO 11 
DOS DEPOSITÁRIOS JUDICIAIS 

Art 145 - Os depósrtos Judiciais adotarão fiChas. pastas e 
livros, que serão escnturados de acordo com as segUintes 
norma· 

Livros· 1- Tombo; 
2 - Controle de Imóveis: 
3- indice; 
4- Controle de rendas: 

Pastas. 1- Cópias de oficios recebidos : 
2- CóPias de oficios expedidos; 
3 - Arqu ivo ~ via do auto. 
4 - Comprovantes de rendimentos e despesas: 

Fichas: 1- Controle de lote (ordem numérica) , 
2 - Controle pelo autor. 
3 - Controle pelo réu ; 
4 -Conta corrente. 
5 - Et~quela de IdentifiCação dos bens; 

Art 146 - Ao receber a segunda via do .auto do Analista 
Judiciâno (área cumpnmento de mandado). deve o depositário 
conferi-la com o mandado, nos itens essenciais relativos à 
Serventia. 

Art 14 7 - O auto do depósito se rã assinado pelo depositá no 
que ressalvará a data em que o assina. 

Art 148 - Na segunda via do auto. os depositários lançarão os 
seguintes elementos: 

I - número de pasta de arqurvo: 
11 - nUmero de folha a que corresponde na pasta . 
111 - nUmero de ordem do tombamento: 
IV- nUmero do hvro Tombo e folha respectiva: 

Art 149 - As segundas vias serão arquivadas em ordem 
cronológica de entrada, numerando-se as pastas em 
sequéncia. 

Art . 150 - Recaindo a penhora sobre bens que produzam 
rendimentos a serem arrecadados pelo Depositârio, na 
segunda via do auto constará a indK:ação de que o controle 
das arrecadações e despesas com os bens far-se-á em fichas 
de conta corrente. 

§ 1 o - Na ficha de conta corrente deverà constar alêm dos 
dados necessârios à klentificaçáo dos bens. o nUmero da 
segunda via do auto respectivo. 

§ 'ZO - Constará . ainda. na ficha de conta corrente. o nUmero da 
pasta em que estão arquivados os cc..mprovantes de 
rendimentos e de despesas relativos aos bens. 

§ JO - Os autos de Penhora. apresentados pelos Analistas 
Judic1ários. deverão ser preenchidos em letra de forma. 

Art. 151 - O tomamento será efetuado em hvro próprio. 
tomando-se por base a segunda via do auto e dele contara: 

I - nUmero de ordem; 
11 - nome das partes; 
111 - nUmero do processo: 
IV - procedência (Vara): 
V -data da entrega no depósito: 
VI - natureza do bem: 
VIl - nUmero do lote; 
VIII - data da saida do depósrto: 
IX- observações (liquidado. acordo). 

Art . 152 - No indice do Tombo serão lançados os nomes das 
partes e o nUmero da folha correspondente no Tombo. 

Art. 153 - Os Depositãrios Judiaaas manterão os fichàrios 
rigorosamente em dia, possibilitando a pronta localização dos 
bens, tanto pela ordem numérica quanto pelo nome das partes. 

Art. 154 - Para recebimento de rendas serão utilizadas guias 
preenchidas pelo Depositàrio, para recolhimento direto no 
Banco do Estado , Banco do Brasil ou Caixa Econômica 
Federal. 

Art 155 - As guias serão numeradas em ordem sequêncial e 
extraidas em quatro vias. com a seguinte destinação: 

I - 111 via interessado; 
11 - ~ via comproVante do õrgâo arrecadador: 

111 - 311 via para arquWo na pasta da serventia: 
IV - 4.a via será encaminhada ao Juizo do feito. 

Art. 156 - No livro de controle de rendas serão escriturados 
todos os rendimentos arrecadados pela Serventia. devendo 
nele consignar-se: 

I - data do recebimento; 
11 - número da guia; 
111 - nome das partes e número do processo: 
IV - valor da quantia paga; 
V -~ número da ficha de conta corrente:. 
VI • observações. 

Art. 157 - Na ficha de conta corrente. além dos dados acima 
serão lançadas as despesas com a conservaçao dos bens e a 
·restauração, autorizadas previamente pelo Juiz de Direito. 

Parilgrafo único - VerifiCando o Depositario Judicial que as 
quantias arrecadadas são suficientes para o pagamento do 
principal pleiteado na ação, comunicará ao Juiz do feito, para 
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as providências que entender ~ecessánas . 

Art. 158 - As despesas com a remoção de bens para o 
Depõsito PUblico. bem como a arrumaçao destes em local 
definido pelos Depositãrios correrão por conta do requerente 
da medida . 

Art . 159 • O depósito onde os bens removidos devam ser 
recolhidos e conservados em segurança é o fornecido pelo 
Tribunal de Justiça. 

Art . 160 - Os bens removidos e entregues aos Depos1tânos 
Jud1ciais receberão na serventia o número do lote. 

Parágrafo único - Cada peça ou conjunto integrante do lote 
receberá uma et;queta com Os dados necessários á sua 
perfeita identificação. 

Art . 161 - As cuStas atribuldas aos Deposatãrios Judic1a1s serão 
recolhidas atravês de Guia, nos bancos autonzados e 
observarão o disposto no Regimento de Custas. 

Parágrafo único- Ao Juiz Diretor do Fórum incumbe fiscalizar o 
correto e recolhimento de custas e emolumentos judiciais. 

Art . 162 - Os depositários Judk:iais elaborarão mensalmente. 
atê o dêcimo dia do mês subsequente. um demonstrativo das 
custas recolhidas, providenciando o arquivamento em pastas e 
enviando côpia ã Secretaria da Corregedoria, indicando· 

I - o Juizo do feito, 
11- nome das partes : 
lll- nUmero do processo: 
IV - natureza do processo: 
V - periodo de permanência dos bens no depósito: 
VI - valor recolhido 

Art. 163 - A baixa no livro tombo e nos dema1s assentamentos 
ocorrerá somente com a salda do bem. em razão de 
arrematação. adjudicação ou restituiÇâo 

Art . 164 - Ocorrendo a constrição de imóvel, os depos1tános 
pedirão ao Juiz do fe ito o registro no Oficio de Imóveis. qoe 
será providenciada pelo autor da aça.o. 

Parágrafo único - Os depos1târios não serão responsab1hzados 
por danos, invasões ou reformas dos imóveis. 

Art . 165 • Quando ocorrer o receb1mento de bens pereciveis ou 
de outros cuja natureza exija sejam imediatamente leiloados . o 
depositário deverá comunicar ao Juizo do feito em 24 (vinte e 
quatro) horas . no máximo. prestando todos os esdarcclmentos 
necessários. 

Art 166 - Os Depositários não acertarão, em qualquer caso, o 
depósito de bens sujeitos á combustão espontânea, 
inflamáveis. explosivos ou corrosivos. 

§ 1° - Caso o ato de constnção recaia sobre bens desta 
natureza. o Juiz da causa providenciará para que o Depós1to 
se faça em local adequado. 

§ 'r - O depósito de jóias. pedras preciosas e similares serã 
feito na Caixa Econõmica Federal ou em outra inst•tu1ção que 
Juiz, determinar. 

Art 173 - Os Depositãnos Judiciais. no tocante ã suas 
atividades e no que couber. observarão as normas de carater 
geral para os servidores da Justiça do Estado. 

Art. 175 - Os leilões gerais serão coordenados pelos Juizes 
dos feitos, aos quais se vinculam os bens. e pelo Corregedor 

Art. 176 - Os DepositãrK>s Públicos deverão comunicar ao 
Corregedor e aos respectivos Juizes todos os bens que se 
encontram depositados com mais de 18 (dezoito) meses. para 
que seja providenciado o leilão geral. 

M . 177 - O Depositário deverá apresentar. sempre que houver 
~ilão geral, relatõrio ao Diretor da Secretaria da Corregedoria 

CAPITULO 111 
DOS CONTADORES PARTIDORES JUDICIAIS 

Art 178 - Os Contadores adotarão obrigatoriamente o LWro de 
Entrega dos A utos, dentre outros necessános a orgar.azação 
interna do Cartõrio. 

Art. 179 - As contas e os ca\cukls serão obrigatorlamente 
elaborados dentre de 48 (quarenta e oito) horas, se de modo 
contràrio não dispuser a lei 

§ 1° - Ao éfetuarem o cálculo das contas. deverão os 
Contadores discriminar, em formulário anexado aos autos, dia, 
mês e ano a partir de quando incidem correção monetária e 
juros. 

§ 2" • Os Contadores terão o prazo de 48 (quarenta e oilo) 
horas para prestar informações relativas a periodo de 
incidência de corr~o monetária e juros, assim como índices 
e taxas utilizadas, sempre que os Juizes houverem por bem 
baixar o processo em diligência. antes de remetê-lo á instância 
superior, em grau de recurso. 

Art. 180 - Sendo impossivel a fettura do calculo ou da conl a. 
por defiCiência ou inexi:sténcia de elementos essenciais. os 
autos serão imediatamente devotvidos ao Juizo de origem . 
devidamente informados. 

Art . 181 - Somente depois de protocolizados . poderão os 
papéis e documentos ser remetidos aos Partidores para 
elaboração do esboço de partilha e funções decorrentes: os 
documentos e termos, indusWe o de remessa, devem estar 
regularizados. para serem recebidos: a devolução dos autos ã 
secretaria de origem, far-se-â mediante carga no IWro prõprio. 

Parágrafo unico - Nos casos de part~has amigáveis (artigo 
1. 775 do Código Civil) e preferindo o interessado encomendar 
a elaboração do respectivo esboço aos Partidores. a estes os 
autos poderão ser remetidos, nos Termos deste artigo. ou 

_ levad~ pessoalmente pelo a~ado, dispensando-se, nesta 
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hipôtese . as extgências de lançamento em hvro de entrega e 
de lavratura de termo de remessa no cartório de ongem do 
processo. 

Art . 182 - E expressamente proibtda a devolução de autos que 
se encontrem em poder de Contadores. por 1ntermêd1o da 
parte Interessada ou de seu advogado. bem como a sua 
retirada da secretana . em confiança. a qualquer pretexto 

Art. 183 - Os esboços de partilha e as contas e cillcu los de 
maior complexidade ser~o elaborados em prazo nunca 
superior a 1 O (dez) dias. 

Parágrafo Unico -Os Contadores Judiciais deverão observar as 
normas de carâter geral aplicáveis aos servidores da Just1ça e 
as especificas para as Varas processantes estabelecidas 
neste Provimento 

CAPITULO IV 
DOS SETORES DE DISTRIBUIÇÃO 

Art. 184 - Os Setores de Distribu1ç~o. em cada Comarca . 
adotarão os seguintes livros 
I - Registros Civeis: 
11 - Registros Cnm1nais: 
lll -Reg astros de Habilitação de Casamento. 
IV - RegiStro de Protesto de Titules. 
V - Reg1stro de Titulas e documentos e Pessoas Jurid1cas. 
V 1- Registro de Testamento (aberto e encerrado) 

Art . 185 - A distribuição de fe itos ás Varas Crimma!s e ãs de 
Competência mLSta. em todo Estado. e o reg1stro na 
Distnbu1ção observar~o o segumte. 
I - Somente serão admitidos a distribuição inquêntos pohc1a1s e 
outras peças informativas, nas segu1ntes situações. 

a) quando acompanhados de pedido de mstauração de ação 
penal. pnvada ou pública 
b}quando instaurado o 1nquento para instru ir ação pe11al 
pnvada . encontrar-se concluado e deva aguardar. em Jl.!iZo a 
Iniciativa do Interessado (an 100. §§ 2 o e 3 °, CPB e art 19, 
CPP); 
c) quando houver ped1do de arqui'lamento 

§ 1° - Mesmo 1nex1stindo ação penal em curso. as medôdas 
cautelas do âmbito da junsd1ção penal. como requer1mento de 
prisão provisória ou preventiva. busca e apreensão. restituiÇão 
de bens apreendidos pela autondade polic1al, 
Incomunicabilidade de indiciado. etc. serão distnbu idos 
regularmente. 

§ 2° - Também serão ObJeto de regular d1stnbU1ç.ão as 
comunicações de prisão em flagrante ou de outras formas de 
constrangimento a direitos fundamentais da pessoa . 

§ 3° - Nos casos do caput e do § 2.0 deste artigo. a 
distribuição, se precedente ã ação penal. previnirá o Juizo 

§ 4°- Se r~o distribuidos regularmente . sem qualQuer ressalva 
as denUnc1as e queixa-crimes desacompanhadas de 
mquéntos 

§ 5• - Os setores de distribuição das Comarcas de Macapá e 
Santana e os Chefes de Secretaria das Comarcas de Entrânc1~ 
Inicial. não receberão com os fe1tos. em hipótese alguma. 
entorpecentes ou drogas afins. posto que esse material deve 
ficar guardado . mesmo após a subida dos 1nquéritos. nas 
Delegacias que fizeram as apreensões. 

§ 6° - A ata de d1stribuição. tanto no crime, quanto no civel. 
será lavrada em 02 (duas) vias. sendo 01 {uma) para a 
Imprensa Oficial e 01 (uma) para controle de entrega dos feitos 
e reg1stro, observado o seguinte regramento: 

FEITOS CRIMINAIS SUJ EITOS A TOMBAM ENTO 
I- TABELA " A" 
DISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA 
2200100-Crimes Dolosos Contra a Vida 
-Aborto consentido pela gestante 
- Aborto necessârio 
- Aborto provocado pela gestante 
- Aborto provocado por terceiros 
- Hom1cidio 
- Induzimento. Instigação ou auxilio ao suicid1o 
- Infanticídio 

11- TABELA ""B" 
DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA 

2200200-Homicidio culposo 
2200300-Lesões corporais dolosas 
2200400-Lesao corporal seguida de morte 
2200500-Lesão corporal culpos-a 
2200600-Perictitação da vida e da saúde 
- Abandono de incapaz 
- Exposição ou abandono de recém-nascido 
- Maus tratos 
- Omissão de socorro 
- Perigo de contágio de molêstia grave 
- Perigo de contágio venéreo 
- Perigo para a vida ou saüde de outrem 
2200700-Rixa 
2200800-Crimes contra a honra 
- Calúnia 
- Difamação 
- Explicação em juizo 
- InjUria 
2200900-Crimes contra a liberdade pessoal 
- Ameaça 
- Constrangimento ilegal 
- ~edução da condição analoga a de escravo 

- Seqüestro e cárcere privado 
2201 000-Violação de Domicílio 
2201100~rimes contra a inviolabilidade de 
correspondência 
- Correspondência Comercial 
- Sonegaçao ou destruição de correspondencia 
• V iolação de comunicação telegráfica radioelétrica ou 
teiefõnica 
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-Violação de correspondência 
2201200-Crimes contra a inviolabi lidade do~ segredos 
-Divulgação de segredo 
- Violação do segredo profisstonal 
2201300-Fu rto 
2201400-Roubo 
2201 500·l atroc in io 
2201600-Extorsão 
2201700-Exto rsão mediante seqüestro 
2201800-Extorsão indireta 
2201 900-Usurpação 
-Autuação de limttes 
· Esbulho possessóno 
- Supressão ou alteração de marcas em anima is 
- Usurpação de águas 

2202000-C rimes de Dano 
-Alteração de local especialmente proteg1do 
-Dano em coisa de va lor artis!ico. arQueológtco ou histórico 
- Introdução ou abandono de animais em proprtedade alheia 
2202100.Crimes de apropriação indébita 
-Apropriação de coisa achada 
- Apropnação de co1sa pnvada por erro. caso fortuito ou força 
da natureza 
- Apropnação de tesouro 
- Apropriação indébita 
2202200-Estelionamento e outras fraudes 
- Abuso de incapaz 
-Alienação ou oneração fraudulenta de cotsa própna 
- Defraudação de penhor 
- DispOSIÇão de coisa alheia como própria 
- Duplicata simulada 
- Emissão irregular de conhecrmento de depósito ou MWarrant~ 

- Estel1onato 
- Fraude à execução 
- Fraude na entrega de co1sa 
- Fraude no comércio 
- Fraude no pagamento por meio de cheque 
- Fraude para recebimento de indenização ou va lor de seguro 
- Fraudes e abusos na fundação ou administração de 
soc1edade por ações · 
- Induzimento à especulação 
- Outras fraudes 
2202300-Crimes contra a propriedade intelectua l 
-Usurpação de nome ou pseudônimo alheiO 
- Violação de Dire1to autoral 
2202400-C rimes contra o privilégio de invenção 
- Marca com falsa Indicação de procedência 
- Uso indevido de armas, brasões e distintivos públicos 
-Violação do direito de marca 
2202500-Crimes de concorrência des leal 
- Arb1trário, aposição do próprio nome em mercadoria de outro 
produtor 
- Concorrência desleal 
- Corrupção de preposto 
- Desvio de clientela 
- Falsa atribuição de distinção ou recompensa 
· F ais a indicação de procedência de produto 
- Fraudulenta ut ihzação de recipiente ou invólucro de outros 
produtos 
- Propaganda desleal 
- Uso indevido de nome comerc1al ou titulo de estabelectmento 
- Uso indevido de termos reti ficativos 
- Violação de segredo de fábrica ou de negócio 
- Adic1onamento para o fim de emigração 

2202600-Crimes contra a organizaçáo do trabalho 
- Aliciamento de trabalhadores de um local para o outro do 
terri tório nacional 
- Atentada contra a liberdade de associação 
-Alentado contra a liberdade de contrato de tra balho e 
sabotagem vio lenta 
-Atentado con tra a liberdade de trabalho 
- Exercicio de atividade com 1nfração de dec1são administrativa 
- Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho 
- Invasão de estabelecimento industrial . comercial ou agricola 
(sabotagem) 
- Paralisação de traba lho de interesse coletivo 
- Paralisação de trabalha seguido de vio lência ou perturbação 
da ordem 
2202700-Uitraje a culto e impedimento ou perturbação de 
ato a ele re lat ivo 
2202800-Crimes contra o respeito aos mortos 
- Destruição. subtração ou ocultação de cadáver 
- Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária 
- Vilipêndio de cadáver 
- Violação de sepultura 
2202900-Estupro 
2203000-Atentado violento ao pudor 
2203100-Posse sexual mediante fraude 
2203200-Atentado ao pudor mediante fraude 
2203300-Sedução 
2203400-Corrupção de menores 
2203500-Rapto 
- Rapto consensual 
- Rapto violento ou mediante fraude 

. 2203600-lenocinio e tráfico de mulheres 
- Caso de prostitu ição 
- Favorecimento da prostituição 
- Mediação para servir lascivia de outrem 
- Rufianismo 
-Tráfico de mulheres 
2203700-Uitraje público ao pudor 
- Ato obsceno 
- Escrito ou objeto obsceno 
2203800-Crimes contra o casamento 
-Adultério 
- Bigam1a 
- Conhecimento prêvio de impedimento 
- Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento 
- Simulação de autoridade para celebração de casamento 
- Simulação de casamento 
2203900-Crimes contra o estado de fillaçao 
- Parto suposto 
- SOnêY~Ç~ ~ de es-tado de filiação 
- Supressão ou alteraçàü d~ direito inerente ao estado civil de 
recérTI-nascido 
-Registro de nascimento inexistente 
2204000-Crimes contra a assistência familiar 
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- Abandono intelectual 
-Abandono material 
- Entrega de filho menor a pessoa in1dónea 
2204100-Crimes contra o patrio poder, tutela ou curatela 
- Induzimento a fuga . entrega arbitrária ou sonegação de 
incapazes 
- Subtração de incapazes 
2204200-C r imes de perigo comum 
- Desabamento ou desmoronamento culposo 
- Desabamento ou desmoronamento doloso 
- Difusão de doenças ou pragas (culposa) 
- Difusão de doenças ou pragas (dolosa) 
- Explosão culposa 
- Explosão dolosa 
-Fabricação. fornec1mento, aquis1ção. posse ou transporte de 
explosivos ou gâs tóxico ou asfixiante 
- Incêndio culposo 
- Incêndio doloso 
- Inundação 
- Pengo de inundação 
-Subtração. ocultação ou mutii1Zação de material de 
salvamento 

- Uso de gás tóxico ou asfixiante culposo 
- Uso de gãs tóxica ou asf1x1ante doloso 
2204300-Crimes contra a segurança dos meios de 
comunicação de transporte e de outros serviços públicos 
-Arre messo de projét il 
-Atentado contra a segurança de outra me1a de transporte 
-Atentado contra a segura nça de serviço de ut1 lidade pública 
-Atentado contra a segurança de transporte marítimo fluvia l ou 
aéreo 
- Desastre ferroviário 
- Interrupção ou penurbaç~o de serviço telegrãf1co ou 
te lefônico 
- Perigo de desastre ferrov iário 
- Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo 
2204400-Crimes contra a saúde pública 
-Alteração de substância alimentícia ou med1cinal 
-Charlatanismo, curandeirismo 
- Corrupção ou poluição de água potável 
- Corrupção. adulteração ou falsificação de substância 
alimentícia ou medicinal 
- Emprego de processo proibido ou de substância não 
permitida 
- Envenenamento de água potâvel ou de substãnc1a alimentícia 
ou medicinal 
-Epidemia 
- Exerci cio ileg al da medic1na. arte dentária ou farmacêutica 
- Infração de medida sanitár ia preventiva 
- Invólucro ou recip iente com falsa ind1cação 
- Medicamento em desacordo com receita médica 
- Omissão de notificação de doença 
- Outras substâncias nocivas a saúde púbhca 
- Produto ou substância nas condições dos dois artigos 
anteriores (arts. 274 e 275, CP) 
- Substância avariada 
- Substância destinada à falsificação 
2204500-lncitação ao crime 
2204600-Apologia de crime ou criminoso 
2204700-Quadrilha ou bando 
2204800-Moeda falsa 
- Crimes assimilados ao de moeda fa lsa 
- Moeda falsa 
-Emissão de titulo ao portador sem permissão legal 
-Pretexto para falsi ficação de moedas 
2204900-Falsificação de títulos e outros papéis públicos 
- Falsificação de papéis públicos 
- Pretechos de falsificação 
2205000-Falsidade documental 
- Cert idão ou atestado ideologicamente falso 
- Falsidade de atestado médico 
- Falsidade ideológica · 
-Falsidade material de atestado ou certidão 
- Falsificação de documento part icular 
- Falsificação de documento pUblico 
- Falsificação de selo ou Sinal público 
- Falso reconhecimento de firma ou letra 
- Reprodução ou adulteração de selo ou peça fi latélica 
- Supressão de documentas 
· Uso de documento falso 
22051 00-Falsificação do s inal empregado no contraste de 
metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou para 
outros fins 
2205200-Falsa Identidade 
2205300-Fraude de lei sobre estrangeiros 
2205400-Falsidade em prejuizo da nacionalização de 
sociedade · 
2205500-Crimes praticados por funcionário público contra 
a administração em geral 
-Abandono de função 
- Advocacia administrativa 
- Concussão 
- Condescendência criminosa 
- Corrupção passi\la 
-Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
. Excesso de exação 
: Exercício funciona l ilegalmente antecipado ou prolongado 

- EXtravio. sonegaçã-o ou i n~t ilrzação de livro ou documento 
- Facilitação de contrabando ou descaminho 
· Peculato (doloso e culposo) 
- Peculato mediante erro de outrem 
- Prevaricação 
- Violação de sig ilo funcional 
- Violação do sigilo de proposta de concorrência 
- Vio lência arbitrâria 
2205600-Crimes praticados por particular contra a 
administração em geral 
- Contrabando ou descaminho 
- Corrupção at iva 
- Desacato 
- Desobediéncia 
- Exploração de prestigio 
- Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 
- lnulilização de edital ou de sinal 
- Resisténcia 
- Subtração ou inutilização de livro ou documento 
- Usurpação de função pública 
~205700-Crimes contra a admlnistraç:lo da Justiça 
· Arrebatamento de oreso 
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-Auto-acusação falsa 
- Coação no curso do processo 
- Comunicação fa lsa de crime ou de contravenção 
- Denunciação caluniosa 
- Desobed1éncia a decisão judicial sobre perda ou suspensão 
de direito 
- Evasão mediante VIOlência contra a pessoa 
- Exerci cio arbitrário das próprias razões 
- Exercício arbilrârto ou abuso de poder 
· Exploração de prest igio 
-Falso testemunho ou falsa perícia 
- Favorecimento pessoal 
- Favorecimento real 
-Fraude processual 
· Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 
- Motim de presos 
- Patrocinio inf1el 
- Patrocinio simul!ãneo ou tergiversação 
· Remgresso de estrangeiro expulso 
- Sonegação de papel ou obJeto de va lor probalórto 
-Vidência ou fraude em arrematação jud1cial 
2205800-Contravenção penal 
2205900-Abuso de autoridade 
2206000-Crimes contra o meio ambiente 
2206100-Crlm es falimentares 
2206200-Crimes contra a Previdência social 
2206300-Crimes militares 
2206400·Crimes contra a economia popular 
2206500-Tráf ico de tóxicos (arts. 12 a 14 - Lei n.• 6368/76) 
2206600-Demais crimes previstos na lei anti -tóxicos (arts . 
15 a 17) 
2206700-C rimes praticados contra os indios e sua cultura 
2206800-Crimes contra a p ropriedade rural 
2206900-Crimes de imprensa (l ei n• 5.250/67) 
2207000·Corrupção de menores (l ei n.• 2.252/54) 
2207100-Crimes contra a criança e o adolescente 
2207200-Crimes de sonegação fiscal 
2207300-Habeas corpus 
2207400-Carta precatória 
2207 500·Carta de Ordem 
2207600-C rimes contra o mercado de capitais 
2207700-Pedido de arquivamento de inquérito 
2207800-lnquérito para instru ir queixa-c rime 
2207900-0iversos (crimes definidos em lei espec ial que 
não es tive rem especificados) 
2208000-Cautelares 
2208120-Receptação dolosa 
2208200·Receptação culposa 
2208600-Execuçã o de pena 

OUTROS FEITOS CRIMINAIS NÃO SUJEITOS A 
TOMBAMENTO 

111- TABELA .. C .. 
DISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA 
-Revogação de Prisão Cautelar (distribuir pelo cód1go do 
del1to) 
- Prevent iva 
- T emparãria 
-Relaxamento de Prisão em flagrante {d istribuir pelo código 
do delito) 
-Liberdade Provisória com ou sem fiança (distribuir pelo 
código do delito) 
-Busca domici liar (distribuir pelo cód igo do delito) 
-Representação de Incomunicabilidade (distribuir pelo 
código do delito) 
-Representação ou Requerimento de Prisao Temporária 
(distribuir pelo código do del ito) 
-Representação ou Requerimento de Prisão Preventiva 
(distribu ir pelo cód igo do delito) 

IV- TABELA .. D .. 
DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA 
-Representação de incomunicabilidade (distribUir pelo 
código do del ito) 
-Busca domiciliar (distribuir pelo código do clhto) 
-C omunicaç~o de Prisão em Flagrante (distribuir pelo 
código do delito) 
-Comunicação de Apresentação ou de Captura de Desertor 
(distribuir pelo código do delito) 
-Representação ou Requerimento de Prisão Temporãria 
(distribuir pelo código do dehta) 
-Representação ou Requerimento de Prisão Preventiva 
(distribuir pelo código do delito) 

JUiZOS CiVEIS 
I- TABELA "E '" 
DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA 

1120100-AÇÕES DE PROCEDIMENTO SUMÁRIO (art. 275 , 
e li . CPC) 

11201 01-Arrendamento rural e de parceira agricola 
1120102-Causas cujo valor não exceder v1nte vezes o salário 
mínimo 
11 201 03-Cabrança ao condômina de qua isquer quantia devida 
ao condaminio 
11 201 04-Cobrança de honorários dos profissionais liberais , 
ressalvado o disposto em legislação especial 
1120105-Cobrança de seguro relativamente aos danos 
causados em acidente de veiculas 
1120106-"Ex empto- (valor até vinte salários minimos) 
11201 07-Pauliana (valor até \linte salãrios minimos) 
11201 OS-Propostas contra empresas de aviação 
t 120109-·ouantis Minoris" (valor ate vinte salários minimos) 
11201 tO-Redibitória (valor até vinte salários minimos) 
1120111 -Reipersecutória (valor até vinte salários minimos) 
1120112-Reivindicatória (valor até vinte salãrios minimos) 
112011 3-Reparação de danos contra empresa de 
telecomunicações 
1120114-Ressarcimento por danos causados por veicu lo de 
via terrestre 
11 20115-Ressarcimento por danos em prédio urbano ou 
rústico 
1120116·Retrovenda (valor até vinte salános mínimos) 
1120117 -Revocatória (valor até vinte salários mínimos) 
1120118-Revogação de procuração (valor até vinte salários 
mínimos) 
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1120119-Usucapião (bens móveis- valor ate vinte salãrios 
mínimos} 
1120120-0utras ações não especificadas nesta tabela 

1120200-AÇOES DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

1120201-Adjudicação compulsória 
1120202-Anulatória (qualquer que seja a causa ou objeto) 
1120203-Cobrança 

1120204-Cominalória 
1120205-Declaração de extinção de condominio 
1120206-Declaração de extinção de fideicomisso 
t t20207-Declaração de extinção de mandato 
1120208-Declaração de extinção de usufruto 
1 t 20209-Declarató_ria (diversos) 
1 t 2021 O-Declaratória de nulidade de contrato 
1120211·Declaratória de nulidade de escritura 
1120212-Declaratória de nulidade de titulo de crédito 
1120213-Depósito 
1120214-Dissolução e de liquidação de sociedade (cumulada 
ou não com partilha de bens·desde que não proveniente de 
união concubmãna) 
1120215-Dissolução e de liquidação de sociedade de fato 
(desde que não proveniente de união concubinâria) 
1 120216-~Ex empto~ (valor actma de vinte salários mínimos) 
1120217-Especiahzação de hipoteca legal 
1120218-Pauliana (valor acima de vinte salários mlnimos) 
1120219-Procedimento ord1náno não especificada nesta tabela 
1120220-~auantis Minoris" (valor actma de vinte salános 
mínimos) 
1120221-Reconhecimento de sociedade de falo (cumulada ou 
não com partilha de bens) 
1120222-Reconhecimento e de diSsolução de sociedade de 
fato (cumulada ou não com partilha de bens) 
1120223-Redibitóna (valor acima de v1nte salãnos minimos) 
1120224-Reintegração em cargo publico 
1120225-Reipersecutória (valor acima de vinte salários 
mínimos) 
1120226-Reivindicatória (valor ac1ma de vinte salãrios 
minimos) 
1120227 -Repetição de indeb1!0 (locupletamento) 
1120228-Rescisáo de contrato 
1120229-Rescisáo de contrato cumulada com reintegração de 
posse (bens móveis) 
1120230-Rescisáo de contrato cumulada com reintegração de 
posse 
1120231-Retrovenda (valor acima de vinte sal3rios minimos) 
1120232-Revisão de aposentadoria 
1120233-Revisão de lançamento fiscal 
1120234-ReviSão de proventos 
1120235-Revocatória (valor acima de vmte salários mínimos) 
1120236-Revogação de procuração (valor acima de vinte 
sal3rios mín1mos) 
1120237-Usucapião (bens móveiS- valor ac1ma de vinte 
salários mín1mos) 
1120238-0ulras ações não espec1f1cadas nesta tabela 

1120300-AÇO ES DE PROCEDIMENTO CAUTELAR 

1120301-Arbltramento de honorános 
1120302-Arresto 
1120303-Arrolamento de bens 
1120304-Busca e apreensão de bens 
1120305-Cautelares inommadas 
1120306-Exibição de coisas 
1120307 -Exibição de documentos 
1120308-lnterpelação 
1120309-Notificação 
1120310-Procedimento cautelar fiscal 
1120311-Produção antecipada de provas 
1120312-Protesto 
1120313-Restituição de bens 
1120314-Sequestro 
1120315-Sustação de protesto 
11 20316-Vistoria judicial por arbitramento 
1120317 -Outras medidas cautelares não especificadas nesta 
tabela 

1120400-AÇÕES DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

1120401-Aiienação Judicial 
1120402-Atualização de pesquisa 
1120403-CartJ de ordem 

1120404-Carta precatória 
1120405-Homologação de penhor convencional 
1120406-Homologação de penhor legal 
1120407-Juslificações 
1 t 20408-0rdem deprecada por oficio 
1120409-Pedido de Atvarã 
112041 O-Pedido de Registro de Nascimento Tardio 
1120411-Retificações 
1120412-Venda de coisa comum 
1120413-0ulras ações não especificadas nesta tabela 

1120500-AÇÕES DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 
JURISDIÇÃO CONTENCIOSA 

1120501 -Consignação em pagamento 
1120502-Demarcação de imóveis 
·1120503-Demolitória 
11 20504-Depósito 
1120505-Dovosão de imóveis 
11 20506-lmiSsáo de posse 
1120507-lnterdito proibitório (imóvel) 
1120508-Manutenção de posse (imóvel) 
1120509-Nunciação de obra nova 
1120510-Preslação de contas 
1120511 -Reintegração de posse (bem imóvel) 
1120512-Reintegração de posse (bem móvel) 
112051 3-Usucapião (bens imóveis de particular) 
1120514-0utras ações não especificadas nesta tabela 

1120600-AÇÕES DE PROCEDIMENTO REGIDO EM LEI 
ESPECIAL 

11 20601-Acidente de "trabalho 
J 120602-Aiienação judicial 
11206o3-Atualizaçào de pesquisa 
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1120604-Civil publica 
1120605-Concordala preventiva 
1120606-Desapropriação 
1120607 -Despejo por falta de pagamento 
11 20608-Despejo por outros fundamentos 
1120609-Discriminatória 
1120610-Execução de cedula de crédito industrial 
11 20611-Execução de cedula de crédito rural 
1120612-Execução hipotecaria 
1120613-Falência 
11 20614-Fundadas no Código de Defesa do Consum1dor (Le1 
8.078/90) 
1120615-Habeas data 
11 206 16-lndenizatória fundada na lei de imprensa (Lei 
5.250/67) 
1120617-Mandado de segurança 
1120618-Monitória 
1120619-Popular 
1120620-Referentes a direito autoral 
1120621-Renovatória de locação 
1120622-Responsabilidade civil decorrente de incorporações 
1120623-Responsabilidade do fornecedor 
11 20624-Revisional de aluguel 
1120625-Usucapião (bens móveis) 
1120626-0utras ações não especificadas nesta tabela 

1120700-AÇOES DE PROCEDIMENTO 
EXECUTIVO(TITULOS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS) 

1120701 -0eclaratória de insolvência 
1120702-Exceção de pré-executividade 
1120703-Execução 
1120704-Execução de obngação de fazer 
1120705-Execução de obrigação de não fazer 
1120706-Execução fiscal 
1120707 -Execução forçada 
1120708-Execução para entrega de co1sa certa 
1120709-Execução para entrega de coisa incerta 
112071 O-Outras ações não especificadas nesta tabela 

11- TABELA " F" 

DISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA 

11 11300-Agravo de Instrumento 
111 1600-Atentado 
11 16300-Assistência 
11 12300-Embargos a adjudicação 
1112400-Embargos à arrematação 
111 2500-Embargos â concordata preventiva 
1112600-Embargos à execução ou embargos do devedor 
1112700-Embargos à falência 
1112800-Embargos à insolvência 
11 14900-Embargos de declaração 
1 112900-Embargos de retenção por benfeitorias (incidental) 
11 13000-Embargos de terceiro 
111 31 DO-Exceção de incompetência 
111 3200-Exceção de impedimento 
11t3300-Exceção de suspeicão 
111 6400-Execução de titu lo judicial (sentenças condenatónas 
civeis, penais. arbitra is, homologatórias e de sentenças 
estrangeiras homologadas pelo STF) 
11 08600-Exibição de coisas 
1108700-Exibição de documentos 
1113400-Habilitação em fa lência 
11 13500-Habil itação em insolvência 
11 13600-lmpugnação ao valor da causa 
11 09700-0posição 
11 16500-Pedido de liquidação (por arbitramento e/ou por 
artigos) 
1113900-Procedimenlo caute lar fiscal (incidental) 
1114300-Restauração de autos 
1114400-Sequestro (incidental) 
11 16600-0utros fe1tos d~rec1onados 

J UÍZOS DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESS0ES 
I - TABELA " G" 
DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA 

4408900-Ação anulatória 
4400100-Ação de al imentos 
4400200-Ação de divórcio 
4406700-Ação de prestação de con tas 
4409100:Ação de reconhecimento de paternid•de 
4400300-Ação de separação JUdicial litigiosa 
440040{}-At ienação judicial 
4400500-Aiimentos proviSionais (cautelar) 
4400600-Aivarã judicial 
4400700-Arrecadação de coisa vaga 
4406800-Averiguação de paternidade 
4400800-Busca e apreensão de bens (cautelar) 
4400900-Busca e apreensão de pessoas (cautelar) 
4401000-Carta de ordem 
44011 00-Carta precatória 
4401200-Caução 
4406900-Curatela 
4401300-Declaração de ausência 
4401400-Divórcio consensual 
4401500-Especialização de hipoteca legal 
4401600-Execução de alimentos 
4401700-Exibição de co isas 
4401800-Exibição de documentos 
4407000-Guarda e responsabilidade (cautelar) 
441 0200-Habilitação para Casamento 
4401900-Homotogação de acordo 
4402000-lnterdiç.ão de pessoas 
44021 00-lnventãrio 
4407100-lnventário de bens comuns 
4407200-lnventãrio negativo 
4407300-tnvestigação de paternidade cumulada com alimentos 
4407400-lnvestigação de paternidade post mortem 
4402200-Juslificaç~o Judicial 
4402300-Levantamenlo de interdição de pessoas 
4402400-Medidas cautelares inominadas 
4402500-Medidas orovisionais orevistas no art. 888. do cpr. 
4407500-0ferta de alimentos 
4402600-0rdem deprecada por oficio 
4408800-Pedido de ado~o 
4402700-Pedido de emancipação 
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4402800-Pedido de homologação de codicilo ou de testamento 
4402900-Pedido de partilha 
4403000-Pedido de tutela 
44031 DO-Posse em nome do nascituro 
4403200-Produção antec1pada de prova documental (cautelar) 
4403300-Produção antecipada de prova oral (cautelar) 
4403400-Produção antecipada de prova pericial (cautelar) 
4409000-Regulamentação de direito de vtsita 
4403500-Revisa,o de ahmentos 
4403600-Resliluição de bens 
4403700-Separação consensual 
4407600-Separaç~o de corpos (cautelar) 
4403800-Sequestro (cautelar) 
4403900-Suprimento de consentimento 
4407700-Testamento cerrado 
4404000-Venda de coisa comum 
4404100-Visloria Ad Perpetuam Re1 Mernoriam (cautelar) 

11 - TABELA "H" 
DISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA 
4407800-Ação de anulação de partolha 
4404200-Agravo de Instrumento 
4404300-Aiimentos Provisionais (incidental) 
440440b-Arrotamento de bens (mcidental) 
440450{}-Busca e ppreensão de bens (incidental) 
4404600-Busca e apreensão de pessoas (Incidental) 
4404700-Caução (incidental) 
4407900-Gonversão de separação em d1vôrc1o 
4404800-Embargos ã adjudicação 
4404900-Embargos a arrematação 
4405000-Embargos à execuç~o ou embargos do devedor 
44051 DO-Embargos de terceiro 
4405200-Exceção de Incompetência 
4405300-Exceção de Impedimento 
4405400-Exceção de suspeição 
4405500-Execução de alimentos (incidental) 
4408000-Execução de sentença (incidental) 
4401700-Exibição de coisas 
440 1800-Ex•bição de documentos 
44081 DO-Exoneração de alimentos 
4408200-Guarda e responsabilidade (Incidental) 
4405600-Habilitação em mventário ou arrolamento 
4405700-lmpugnação ao valor da causa 
4402400-Med •das cautelares 1nom1nadas 
4402500-Medidas proviSionaiS previStas no art. 888. do CPC 
4408300-Modificação de clausula de sepa ração 
4405800-0ulras ações ou pedidos autonzados pelo Juoz em 
razão de prevenção 
4405900-0utras medidas cautelares previstas na legislação 
especial 
4406000-Pedido de homologação de cod ic1to ou testame nto 
(incidental) 
4408400-Prestação de contas (incidental) 
4406100-Produção antecipada de prova documental 
(incidental) 
4406200-Produção antecipada de prova oral (incidental) 
4406300-Produção antec1pada de prova peoc1al (incidental) 
4408500-Remoção de inventariante 
4408600-Restabelecimento de soctedade conjugal 
4406400-Restauração de autos 
4408700-Separação de corpos (incidental) 
4406500-Sequestro (incidental) 
4406600-VIstoria Ad Perpetuam Rei Memonam (incidental) 

FEITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 
I - TABELA " I" 
DISTRIBUIÇÃO DI RECIONADA 
NO CÍVEL 

33001 00-AUTOS DE ACÃO CÍVIL PÚBLICA 

3300200-AUTOS DE CFS-ADOÇÃO 
3300300-AUTOS DE ALVARÁ JUDICIAL 
3300400-AUTOS DE IRREGULARIDADE 
ENTI DADE/ATENDIMENTO 
3300500-AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA 
3300600-AUTOS DE CARTA DE ORDEM 
3300700-AUTOS DE SUPRIMENTO DO PÃTRIO PODER 
3300800-AUTOS DE CFS-GUARDA 
3300900-AUTOS DE INFRAÇÃO SOCIAL 
3301000-AUTOS DE BUSCA/APREENSÃO DOMICILIAR E 
PESSOAL 
33011 00-AUTOS DE ORDEM DEPRECADA POR OFÍCIO 
3301200-AUTOS DE PROTEÇÃO ESPECÍFICA 
3301300-AUTOS DE PROVID~NCIA JUDICIAL 
3301400-AUTOS DE SUPRIMENTO DE IDADE 
330150{}-AUTOS DE PERDA/SUSPENSÃO PÁTRIO PODER 
330160{}-AUTOS DE CFS-TUTELA 
330170{}-AUTOS DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
3301800-AUTOS DE PEDIDO CUSTÓDIA-CAUTELAR 
3301900-AUTOS DE SUPRIMENTO AUTORIZAÇÃO 
PATERNA 
3302100-AUTOS DE EMBARGOS A EXECUÇÃO 
3302200-AUTOS DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS 
3302400-AUTOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 
3302500-AUTOS DE ALIMENTOS 
3302600-AUTOS DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES 
3302700-AUTOS DE ARRESTO 
3302800-AUTOS DE SEQUESTRO 
3302900-AUTOS DE RETIFICAÇÃO 
3303000-AUTOS DE ARROLAMENTO DE BENS 
3303100-AUTOS DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL 
3303200-AUTOS DE REVOGAÇÃO 
GUARDA/RESPONSABI LIDADE 
3303300-AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA 
3303400-AUTOS DE REMISSÃO EXCLUSÃO 
3303500-AUTOS DE SUPRIMENTO/CANCELAMENTO 
RET.REG.NASCIMENTO 
3303700-AUTOS DE EXCLUSÃO 
3303800-AUTOS DE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO 
3304100-AUTOS DE PROTECÃO ESPECÍFICA.C/C 
DESTITUIÇÃO PÁTRIO" PODER 
3304200-AUTOS DE PROTEÇÃO ESPECÍFICA C/C 
GUARDAI RESPONSABiliDADE 
3304300-ÀUTOS DE DESTITUIÇÃO PÁTRIO PODER C/C 
PEDIDO ADOÇÃO 
3304400-AUTOS QE APADRINHAMENTO AFETI\;10 
3304500-ÀUTOS PE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
3304600-AUTOS DE AÇÀÇJ OBRIGACIONAL 
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3304900-AUTOS DE ATENTADO 
3305000-AUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 
3305100-AUTOS DE CARTA ROGATÓRIA 
3305200-AUTOS DE CFS-ADOÇÃO INTERNACIONAL 
3305300-AUTOS EXCEÇÃO 
IMCOMPA TIBILIDADE./IMPEDIMENTO/S USPENSÃO 
3305400-AUTOS DE EXECUÇÃO SENTENCA JUDICIAL 
3305500-AUTOS DE HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO 
3305700-AUTOS DE MANDADO DE INJUNÇÃO 
3305800-AUTOS DE OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 
3305900-AUTOS DE PERDAIMOD /DE STITUIÇÃO 
TUTELA/GUARDA 
3306200-AUTOS DE SUPRIMENTO CAP.ICONSENTIMENTO 
CASAMENTO 

NO CRIME 

3300500-AUTOS DE CARTA PRECATORIA 
3301000-AUTOS DE BUSCA/APREENSÃO DOMICILIAR E 
PESSOAL 
3301200-AUTOS DE PROTEÇÃO ESPECÍFICA 
3301300-AUTOS DE PROVIDÊNCIA JUDICIAL 
3302000-AUTOS DE COMU NICAÇÃO APREENSÃO 
FLAGRANTE 
3302200-AUTOS DE RESTAURAÇÃO DE AU ros 
3302300-AUTOS DE AÇÃO SÓCIOEDUCA TI VA PUBLICA 
3303300-AUTOS DE MANDADO DE SEGURANCA 

3303600-AUTOS DE HABEAS CORPUS 
3303900-AUTOS DE EXECUÇÃO MEDIDA 
SÓCIOEDUCATIVA 
3304000-AUTOS DE EXECUÇÃO MEDIDA ESPECÍFICA 
PROTEÇÃO 
3305700-AUTOS DE MANDADO DE INJUNÇÃO 
3306300-AUTOS DE CONFLITOS DE JURISDI ÇÃO 
3306400-AUTOS DE EXCESSÓES 
3306500-AUTOS DE INCIDENTE DE FALSIDADE 
3306600-AUTOS DE INCIDENTE MENTAL DO ACUSADO 
3306700-AUTOS DE IMCOMPATIBILIDADE E IMPEDIMENTO 
3306800-AUTOS DE ~ERNAÇÃO PROVISÓRIA 
3306900-AUTOS DE INTERNAÇÃO TEMPORÁRIA 
3307000-AUTOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA 
3307200-AUTOS DE MEDIDAS ASSECURATÓRIA 
3307300-AUTOS DE OU' '>TÓES JUDICIAIS 
3307400-AUTOS DE RELAAAMENTO APREENSÃO 
FLAGRANTE 

FEITOS DO JUIZADO ESPECIAL 
1- TABELA "J" 
DISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA 
NO CÍVEL 

111 51 OO-Concil1açáo Civel 
1115200-Reclamação Cível (Processo de Conhecimento) 
1115300-Reclamaçáo Cível (Processo de Execuçao) 

NO CRIME 

2208300-Açáo Penal 
2208400-Conciliaçáo Criminal 
2208500-Propos,çáo de Pena 

FEITOS DOS REGISTROS PUBLICOS (Jurisdição 
Voluntária) 
I - TABELA " L" 
DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA 

1115600 - Pedido de Registro de Nascimento Tardia 
1115900- Re1ificaçóes 
1116000- Justificações 

Art . 186- A distribuição serâ feita por dependência. desde que 
o autor indique. justificadamente, as ci rcunstâncias que a 
determinem autorize Ju1z, compensando-se, 
oportunamente. 

§ 1° ·salvo determinaç~o JUdicial em sentido contrário. no caso 
concreto não se distribui rão por dependência as ações 
revisionais de alimentos. a1nda quando propostas como pedido 
de modificação de cláusulas de acordo homologado po1 
sentença transitada . ou não. em julgado. 

§ 2° • a d1stribU1ção por dependência esta sujeita a prévio 
despacho do Juiz da Vara , para a · qual se sol icita a 
distribuição 

Art . 187 - As petições que devam ser d1stnbuidas serao 
entregues a funcionários especialmente designado. que 
lançará nas mesmas o dia e hora da entrega e fornecerá rec1bo 
ao interessado. 

Art. 188 - Em todas as comarcas, a distribuição será feita 
diariamente, por meio eletrón1co, âs 12:00 hora s, em ato 
público, com a presença de um representante do Ministério 
PUblico, designado pelo Procurador Gera l da Justiça e um 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do 
Amapá. 

Art . 1 89 - A distribuição dos fe1tos às Varas das Comarcas de 
Entráncia Final e nas de Entrância Inicial. quando possível, 
será feita, sob a supervisão do Diretor do Fórum ou de um Juiz 

·de Direito Auxiliar ou substituto Substiluto .que for designado 
pelo Tribunal de Justiça, para esse fim. 

§ 1• • Ocorrendo falha no serviço de computação. por mais de 
24 (vin te e quatro) horas, proceder·se-ã a distribuiç:10 por meio 
de sorteio. 

§ 2°- Fica dispensada a rubrica nas etiquetas de distribuição 

Art . 190 - Os processos a serem redistribuidos ou remetidos 
para outras Comarcas. ~via Corregedoria". serão 
encaminhados à Secretaria da Corregedoria. para as devidas 
providéncias. 

.Art . 191 - O preparo das ações e o pagamento de cert idões de 
custas, serão feitos sempre atravês de guta própria a 5er 
preenChida pelo Seter de Contadoria. devendo ser autenticada 
mecanicamente pelo estabelecimento de crédito encarregado 
do seu 'recolh imento. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art . 192 - O Chefe do Setor de Distribuição fará. ainda. o 
reg istro dos titulas e dos atos notariais de testamentos, 
conforme relações recebidas dos respectivos cartónos de 
Reg1stro de Titulas e Documentos. Pessoas Jurid1cas e de 
Notas 

Art 193 - As alteraçOes na distribuição serão lançada.s no 
Sistema de Controle de Processos de 1° Grau 

Art . 194 - A averbação e o cancelamenlo de d1stnbU1çâo de 
titu las protestados serão lançados . também , no respec!Jvo 
sistema . 

Art 195 - Os l1vros de atas do cartório serão periodicamente 
examinados , para verif1car se estão em ordem. fazendo-se as 
necessánas correções. 

Art. 196 - São devidas custas por ato de busca. amda que 
expedida uma única cert idão , quando abrangente o pedido a 
mais de um regtstro obrigatório do Setor de Distribuição. 

§ 1° - As b:..~scas terão consignados os períodos na certidão. 
obrigatonamente, Indicando o valor correspondente ftxado no 
Reg1mento de Custas- Decreto-lei n.' 157. de 30109/1991). 

§ 2° - As certidões não abrangentes ou separadas só serão 
fornecidas a ped1do por escrito do interessado. indicado o 
motivo . 

Art . 197 -As buscas serão efetuadas . em cada caso. mediante 
pedido escrito. em formulário próprio. ou requerimento 
devidamente assinado pelo interessado ou seu procurador. 

Parágrafo único - Quando o atendimento de busca puder 
acarretar, por qualquer circunstância , quebra de sigilo ético , 
profissional ou comercial. cumpre ao Chefe do Setor de 
Distribuição suscitar dUv1da. por escr ito . mediante breve 
relatôrio: 

I - ao Juiz do fe1to , quando se tratar de distnbuição em segredo 
de IUStiÇa : 
li - nos demais casos . 

a) ao Corregedor de Justiça ; 
b) ao Ju1z de Direi to Diretor do Fôrum: 
c) ao Juiz de Direito 

Art . 198 • O fornecimento de certidão aos Interessados 
obedecerà ao seguinie procedimento: 

I - dos pedidos e requerimentos serão extraídas gu1as das 
quais constarão data de entrega e valor: 
li - o interessado recolherâ aos cofres públicos a 1mportãncia 
relativa ao valor constante da guia: 
lll - as cenidões serão fornecidas dentro de 02 (dois) dias 
Uteis. con tados da entreoa do cedido ou rea uerimento · 

IV· o papel utilizado na confecção das certidões deverâ ser de 
natureza especial; 
V - na confecção das certidões é vedado o emprego de 
abreviaturas. não podendo conter entrelinhas, emendas ou 
rasuras. sob pena de responsabilidade. 

Art . 199 - Além da guarda e conservação da documentaçao 
administrativa . cabe ao Chefe do Setor de Distribuição o 
arq uivamento: 

I - dos nomes de todos os autores, réus. requeridos e dema1s 
partes constantes das petições ou processos registrados. 
sendo cadastrado o nome da pessoa contra ou em relação a 
quem foi feita a distribuição. fazendo-se referência às 
1nformações complementares necessánas (autor ou 
requerente. data da distribuição. Vara, se for o caso. etc) : 

ll - dos nomes de litisconsortes e assistentes, ativos ou 
passivos. assim como dos opoentes. denunciados a lide. e 
cha~ados ao processo e nomeados à autoria , estes quando 
ace1tos: 

111 • das demais alterações no curso dos processos. por 
determinação JUdicial: 

IV- dos documentos relativos às homonimias. 

Art. 200 · As partes interessadas , no Cidso de dUvidas 
levantadas ou não cumprimento de determinadas exigências 
por parte dos serventuários. devem dirigir-se ao Chefe do Setor 
ou a seu substituto legal ou a quem suas vezes fizer, que as 
atenderão a f1m de evitar demoras ou escusas incabíveis no 
fornecimento de certidões ou prãtica de outros atos . 

Art. 201 - Para os fins exclusivos de distribuição. registros, 
anotações e outros atos semelhantes bem como para atender 
â conceituação já f1rmada pela prâtica forense. ficam 
estabelecidas as seguintes modalidades de anotações 

I - ADIÇÃO: acréscimo ou inclusão no registro original de 
nomes de outros autores . requrentes, réus. requeridos, etc: 

11 - AVERBAÇÃO: dados complementares ou elucidativos 
anotados à margem do registro original: 

111 - BAIXA: ato decorrente da extinção do processo ou em 
vi rtude de redistriuiçào; 

IV - CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO: anotação . 
procedida quando: 
a) o fe ito não for preparado dentro de 30 (trinta} dias. na 
Secretaria em que deu enlrada (C . P.C. art . 257). 
b) em virtude de mandado expedido pelo Juizo competente e 
nos casos expressos em lei. quanto aos reg istros de 
distribuição de titu las levados a protesto: 

V • RETIFICAÇÃO: modificação dos elementos constantes do 
registro original. 

Parágrafo único Averbadas pelo Distribuidor as 
comunicações de sentenças que importem, por qualquer 
motivo, exclusão de parte ou extinção do fe ito, arquivamento 
de inquérito pol icial. absolvição do réu ou extinção de 
punibilidade. qualquer certidão a elas relat ivas farâ constar que 
"nenhum procedimento judicial existe em andamento contra o 
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interessado" A certidão para ser expedida nestes Termos 
depende de que a sentença haJa transitado em julgado 

Art . 202 - Sempre que for distnbuido algum procedimento 
criminal (inquérito ou ação penal) em que for parte servenwáno 
da jUStiça, o Setor de D1slribu1ção da Capital ou os 
Distribuidores das demais Comarcas. quando for o caso. 
comun1carão o fato ao Correoedor. 

Art . 203 - O Chefe do Setor de Distnbu1ção deve reg1strar. 
obngatonamente . sempre que existentes . os elementos 
1nd1spensâveis à qualificação da pessoa contra ou em relação 
a quem fo1 realizada a distnbuição. 

Parágrafo Un1co - Consideram-se elementos de ident1f1cação 
para fins deste artigo· 

I - nacionalidade ; 
li - estado CIVi l: 
11 1- profissão ou atividade. 
IV -domicilio, 
V -residência; 
VI- n.0 de documento de identidade: 
VI l- no de inscrição no CPF; 
VIII· filiação: 
IX - data de nascimento ; 
X - outros dados que possam determinar a verdade1ra 
identificação da pessoa . 

Art . 204 - Os Setores de Dislribuiçáo remeleráo ao Serviço de 
Controle Geral de Distribuição da Secretaria da Corregedona . 
até o d1a 5 ° (quinto) de cada mês . estatística mensal dos fe itos 
distribuídos 

§ 1° · Os Chefes dos Setores de dtstribuição poderão fornecer 
informações a SERASA e a EQUIFAX DO BRASIL LTDA , 
através de certidão em forma de relação ou em arqu1vo 
magnético. sobre d1st1ibuiçóes de ações de Execução . de 
Busca e Apreensão. Falénc1as e Concordatas. mediante o 
pagamento das custas ex1gidas 

§ 2° - As informações possuem carãter sigiloso. vedada 
qualquer fo rma de divulg ação . sob pena de suspensão ac 
fornecimento . 

§ 3° -Até o déc1mo dia de cada mês de janeiro. os Setores de 
Distribuição remeterão ao Serv1ço de Controle Gera l de 
Distribuição da Secretana da Corregedoria. estatist ica anual 
dos feitos distribuídos. 

CAPITULO V 
DOS ANALISTAS JUDICIÁRIOS (área cumprimento. de 

mandados ) 

Art . 205 - Os Analistas Judiciários são hierarquicamente 
subordinados aos Juizes e administrativamente vinculados aos 
Diretores de F á rum. 

§ 1° - O ponto. a freqüência e as necessárias comunicações 
at1nentes a movimentação de pessoal ficam a cargo dos 
Coordenadores das Centrais de Distribuição de Mandados e 
dos Chefes de Secretaria que darào ciência das ocorrências 
verificadas aos respectivos Juizes 

§ 2° - Os Analistas Jud1ciános assinarão o livro de ponto 
diariamente , na Diretoria do Fôrum e nas Secretar ias das 
Varas e/ou Comarcas , desobngados . porém de fazê-lo em 
hora determinada. 

§ 3° - Havendo impos sibil idade de comparecimento, em razão 
de diligências em lugar longinquo ou que não possam ser 
interrompidas. o ponto serã assinado na pnme1ra hora útil 
subsequente . justificando-se o Analista perante o Juiz 

§ 4° - A freqüência deverâ ser apurada e comprovada 
mensalmente em relação a cada Analista Judtciãrio. pelo Juiz 
da Vara a que estiver vinculado, que a remetera à Secretana 
da Corregedoria. impreterivelmente até o dia 05 do mês do 
subsequente 

§ 5°~ Nas Comarcas de Macapã e Santana essa atribu ição f1ca 
a cara o do resoectivo Ju1z Diretor do Fórum 

Art 206 - A identificação do Analista Judic1ãno nc 
desempenho de suas funções serã letta med;ante 
apresentação da cartei ra funcional 

§ 1° - Em todas as diligências jud1ciais é obrigatoria a exibição 
da carteira func1onal. 

§ 2° ~ No caso de Oficial de Justiça ad hoc. deverâ ser exibido 
o ato de destgnação e a carteira de identidade 

Art . 207 - No cumprimento de mandados de Citação e penhora 
extraídos dos autos de processos de execução. aos Analrstas 
Judiciários é: 

a) recomendado que evitem. sempre que possível, o 
recebimento~. de qualquer numerârio . 

b)fica determinado que. na hipótese de ocorrer tal 
recebimento . promovam o seu imediato recolh imento Banco do 
Brasil e/ou Caixa Econômica Federal, onde houver. ou a 
estabelecimento bancârio autorizado. nos demais casos . 
mediante guia, a disposição do Juizo. e que só poderã ser 
extra ida depois da certificação do ato nos autos a que se refira 
o mandado, ou neste próprio. caso aqueles não se encontrem 
em cartório ã hora da extração da guia, devendo o 
comprovante de depósito da quantia se'Í.anexado aos autos no 
mesmo dia do recebimento da importãncia ou da expedição da 
guia 

Parágrafo único - Aos Analistas Judiciários é vedada a 
percepção diretamente da parte de custas ou emolumentos 
relativos aos atos que prat icarem. 

Art . 208 - Ao efetuar as citações, notificações. intimações e 
quaisquer outras diligências. após a leitura do mandado. o 
Analista Judidáno fornecera às partes interessadas contrafê 
devidamente autenticada . 
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Art 209 • Inexistindo prazo especialmente determinado. os 
mandados serão cumpridos dentro de 15 (quinze) dias. 
prorrogáveis a criténo do Ju1z 

Art 210- Nos casos de penhora. arresto. seqüestro, busca e 
apreensão. deverão os Analistas Judiciários fazer entrega dos 
bens ao Depositário Públ1co Jud1C1a l. 

§ 1 o -A penhora. o arresto e o seqUestro de d1reito de uso de 
hnha telefón1ca e/ou das respectivas ações observará o 
seguinte · 

I - Antes de lavrar auto de qualquer das constrições judiciais 
enumeradas no § 1 °, o Analista Judlclâno (área cumprimento 
de mandado). obrigatoriamente , deverá dirigir-se à Seção 
Comercial da TELEMAR, onde verificará quem é o titu lar do 
dire1to a ser constritado, quem C o usuâr1o do telefone e qual o 
nUmero do contrato, 

11 - em segutda, lavrara o respectivo auto. fazendo constar 
todos os dados relacionados no item antenor. e depositará o 
bem. em regra . com o devedor e, excepcionalmente, com o 
cr~or. 

§ 2° - Os Chefes de Secreta~ta dos Ofictos Jud1ctais não 
JUntarão aos processos autos de penhora. arresto ou seqUestro 
que não contenham os dados elencados nos itens I e 11 do § 
1.0 • hipótese em que os devolverão aos Analistas para 
completá-los 

§ 3° • Em htpótese alguma referidos bens serão depositados 
com serv1dores da TELEMAR, salvo se forem parte nos 
~~ec_ttvos ·processos 

§ 4° - O Analista Judtctàrto (área cumpnmento de mandado). 
ao se dmgtr a TELEMAR, deverá se identtftcar e exibir o 
mandado especifico ou de citação e penhora. 

§ 5° - As constnções sobre os bens de que trata este artigo , 
não poderão incidir naqueles cujos titulares não sejam parte 
nos processos salvo se por expressa determtnação JUdiCial 

Art 211 - O Analista Jud1c1ário . não devera destgnar 
Depositário Parttcular de bens. sem prévta autonzação do Jutz 

Parãgrafo Un1co -- Se os bens forem impenhoráveis ou 
insuficientes para a garantia da execução, o Analista 
discriminará na certidào os que encontrar em poder do 
devedor. pena de se reputar não cumprida o mandado. 

Art . 212 · Só mediante autorização escrita do tnteressado e. 
em se tratando de direitos disponiveis. poderá ser devolvido o 
mandado sem a realização da diligência. reputando-se , 
igualmente. como não cumprido o que for restituído a pretexto 
de acordo entre as partes . sem a escrito previsto neste artigo. 

Art. 213 ·O Anal ista entregara em 24 (vinte e quatro) horas. a 
quem de dtreito, os bens recebidos em cumprimento de ordem 
judicial. 

Parágrafo Unico - Tratando-se de dinhetro. será recolhido 
Banco do Brasil ou â Caixa Econômica Federal 

Art . 214 · Tratando·se de despeJo. havendo recusa na ret~rada 
dos bens. no caso de ausência do ocupante. em 
desatendimento à intimação ou notificação. os bens serão 
removidos observando-se as cautelas aconselhãveis . para o 
Depósito PUblico. procedendo-se ao arrolamento e ao 
transporte. 

Art 215 · Quando necessâno, o Analista Judtctáno poderá 
recorrer à força polictal para auxiliá- lo nas diligências. 
procurando comunicar-se com a autondade competente, por 
todos os meios disponiveis, tnclusive por telefone 

Art 216. O Analista Judiciáno fará constar das certidões de 
citação, notificação ou intimação que lavrar a qualificação do 
citando. notiftcando ou intimando, para tanto exigindo-lhe, no 
ato da diligência , a exibição da respectiva carteira de 
Identidade ou de outro documento equivalente . 

Parãgrafo Unico - Havendo recusa na exibição da carteira de 
tdenttdade, o Analtsta Judiciário fará constar tal circunstãncia 
da certidão que lavrar 

Art 217 · Os Analistas Jud tctános efetuarão suas diligénctas 
no hora rio das 06 (seis) às 20 (vinte) horas. 

Art. 218- Somente Citações e penhoras poderão ser efetuadas 
em domingos e fenados. ou depois das 20 (dezoito) horas. não 
devendo ser iniciadas depois desse horário. 

Parágrafo Unico - Os Analistas Judlctários não poderão 
praticar os atos previstos neste artigo sem que do respect1vo 
mandado conste expressa autorização do JUIZ, cumprindo-lhes 
ler para a parte ré ou executada os termos do despacho 
autonzador . 

Art . 219 - Às terças e quintas-feiras , os Anal1stas Judiciános 
deverão permanecer no Fórum. das 13:00 (treze) às 15:00 
(quinze) horas. para atendimento de advogados e partes 
interessadas. sem preJuizo da escala diána determinada por 
Portaria do D1retor do Fórum 

Art 220- As férias e licenças . salvo para tratamento de saúde , 
serão comunicadas, com antecedéncia à Secretaria das 
Comarcas ou Diretoria do Fórum, para o fim de suspender a 
distribuição de mandados, a partir do décimo quinto dia 
antenor ao previsto p·ara o afastamento. 

Parãgrafo único- No dia imediatamente anterior ao do inicio de 
fénas ou l1cença, o Analista resti tu1rá. devidamente cumpridos, 
todos os mandados que lhe forem distribuídos ou justificara a 
impossibilidade de cumprimento. 

Art . 221 . Ao receber o mandado, o Analista Judiciãno passará 
recibo no respectivo livro. datando-o e rubricando-o . 

Parágrafo único • O Analista Judiciário devolverá o mandado 
ao cartório ou à ·central quando a diligência estiver 
completamente cumprida ou . em caso especial. certificando a 
razãp da devolução . 
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Art . 222 - Quando efetuarem penhoras e arrestos, deverão os 
Analistas Judiciários proceder com o máximo cuidado e zelo. 
limitando-se ao necessário para satisfação do crédito {pnncipal 
e acessôrios). observando-se sempre e necessariamente , a 
gradação estabelecida no artigo 655 do C P C. 

§ 1°. Quando indivisiveis os bens ou dificil a apuração do valor 
a pnmeira vista , fica a critério dos Analistas Judiciários a 
observância da margem de excesso de penhora . 

§ 2° • não se levará a efeito a penhora. quando o produto dos 
bens encontrados bastar apenas para o pagamento das 
custas . 

Art . 223 - Quando a penhora, arresto. seqüestro ou busca e 
apreensão recair sobre dtnheiro, pedras e metats preciosos 
titulas e papéis de crédito, os Analistas Judtctários os 
recolherão, em 24 (vinte e quatro) horas . ao Banco Oftcial do 
Estado. Banco do Brasil SJA ou Caixa econômica Federal , e ao 
estabelecimento bancário indicado pelo Juiz da causa. quando 
for o caso, à disposição do Juizo 

Parágrafo único Os comprovantes àe quatsquer 
recolhimentos serão JUntados aos autos nas 48 (quarenta e 
oito) horas seguintes ao depósito 

Art . 224 · Os Analistas Judiciá rios de plantão ficarão a 
disposição dos respectivos Ju izes para atenderem às suas 
determinações legais. nos recintos aos mesmos reservados. 
durante o horário que for estipulado . em cada caso. 

Art. 225 - Os autos de penhora ou arresto. lavrados pelo 
Analistas Judiciários. deverão conter obrigatoriamente. além 
dos demais elementos e requisitos ex1gtdos pela lei 
processual: 

I • tratando-se bem imóvel, indicação precisa da nomenclatura 
do logradouro e da numeração oficial do prédio, ou de outros 
dados que permitam sua tdentificação. e, sempre que possível, 
o côdigo do logradouro. a 1nscrição fiscal. as caracteris!tcas e 
as confrontações: 

11- a marca, o ltpo, a cor. o ano de fabricação e o nUmero do 
chassis, bem como a placa de licenciamento e o estado em 
que se encontra, quando se cutdar de veicu lo: ' 

111 - a descrição pormenorizada dos bens, se móveis , 
consignando-se os elementos característicos de Instrumentos 
e aparelhos com as respectivas marcas, nUmeras de série e 
outros dados reputados necessários ou complementares. 

Art. 226 - Independentemente de distnbuição e lotação. na 
eventualidade de cumprimento de exigência legal de urgência . 
caberâ a qualquer Analista Judiciário o atendimento a ordem 
emanada de Magistrado no exercício de suas funções ou do 
Diretor do Fórum, para diligências 

Art. 227 - As diligências atnbuldas aos Analistas Judic:ânos 
são intransferíveis, salvo motivo JUStificado perante o Ju1z da 
y_ara que autorizara ou não a transferência ple1teada. 

TITULO VIII 
NORMAS ESPECIFICAS PARA AS SERVENTIAS 

EXTRAJUDICIAIS 

CAPITULO I 
DISPOSICÕES GERAIS 

Art. 228 - Este Titulo regula a atuação das servenllas 
extrajudiciais no Estado do Amapá, compreendendo os Oficios 
de Notas, de Protesto de Titulas. de Reg1stro de ImóveiS, de 
Re~istro Civil das Pessoas Naturais (Nasc1mento, Casamento 
e Obito). Registro Civil das Pessoas Juridicas , Registro de 
Titulas e Documentos e os demais cumulativos. 

Parágrafo Unico - Todas as serventias extrajudiCiais deverão 
manter sistema de microftlmagem de seus atos, ft cando 
obrigatoriamente uma cópia em lugar d1stinto ao do Cartôrio 
autorizado 

Art . 229 - O expediente nas SerJentias Extrajudiciais do Estado 
do Amapá sera de 8h às 17h para atendimento ao publico. 
ininterruptamente. 

Art . 230 - As serventias extrajudiciais não terão expediente 
aos sábados, domingos e feriados nac1onais e religiosos. 

§ 1° - Os registros de nascimentos e óbitos ocomdos nos 
sábados, domingos e feriados serão efetuados no primetro dia 
útil subsequente. 

§ 2° • De acordo com as necessidades e cond1ções cltmâttcas 
locais. o horério de exped iente de que trata o caput deste 
artigo poderã ser alterado pelo Juiz de Dire1to da Comarca, 
respeitada a JOrnada de trabalho máxima legal , devendo ta! 
alteração ser comu nicada obrigatonamente a Corregedona de 
Justiça, previamente . 

Art . 231 -Aplicam-se aos contratos de trabalho de empregados 
de serventias extrajudiciais as disposições constantes do 
Decreto·lei n.' 5.452 . de 1.5.1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). as leis , decreto-leis e decretos correla tos, além do 
disposto na legislação previdenciána e na do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

§ 1°- As contratações por prazo indeterminado, ou a termo. de 
empregados. pelas serventias extrajudiciats, estão sujeitas a 
prévia aprovação da Corregedoria, na forma da lei Nas 
contrataÇões a termo ou experimental, não se eximirá o Ofic1al 
do Cartorârio de seu registro no competen te livro e na Carteira 
de Trabalho e de Previdênc1a Social (CTPS), obrigando-se aos 
encargos sociais e ao do FGTS. na duração experimenta l. 

§ 2° - As dispensas de empregados de serventias 
extrajudiciais, com mais de ano de serviço. estão suje itas a 
prévia assistência do órgão competente. para validade da 
quitação, na forma do que preceitua a Consolidação das Le is 
do Trabalho. devendo ser comunicadas à Corregedoria da 
Justiça, para controle do respectivo quadro. 
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§ 3° - As contratações autonzadas pela Corregedona. às 
dispensas de empregados com qualquer tempo de serv1ço ou 
emprego. nas servent1as extrajudtctais devem ser 
comunicadas ao órgào competente, na conformtdade do que 
d1spõe a Lei n.' 4.923, de 23.12. 1965. publicada no DO de 
29 12 1965 

Art. 232 - E obngatóno :-~as serventias extraJUdiCiais o uso de 
liVro ou relógio de ponto, para controle de entrada e satda de 
seus auxiliares com regtslros de tntervalos para alimentação 

Art 233 · O quadro de empregados das serventias 
extraJudiciais será obrigatonamente afixado em local de fac11 
acesso e verificação da autoridade competente para .a 
ftscal1zacão 

§ 1° - Const1tuem ainda livros obrigatónos das servent1as 
CJ<trajud1C1aís. na forma da legislação trabalhista. o de reg1stro 
de empregados e o da tnspeção do trabalho 

§ 2~ - O registro de empregados. se nào fe1to em hvro devera 
sê-lo em fichas. Os livros e fichas pertmentes a !eg1slaçãc: 
trabalhista deverão ser mantidos rigorosamente em d1a, seM 
rasuras ou consertos que não estejam ressalvados 

Art 234 • Pessoas estranhas aos quadros das servent1as 
extrajudtctais estão proib1das de prestação de serv1ços 
remunerados ou não 

Parágrafo Unico - O lttular deverá af1xar quadro de av1so . do 
tamanho máxtmo de 60x30cm. em que se espectf1quem os 
atos cartoràrios de sua competênc1a, contendo abaa>.o t..s 
seguintes dizeres: "Obs o Cartóno não se responsab1hza 
pelos atos prat1cados por pessoa estranha ao seu quadro de 
functonários". 

Art 235 - A remuneração dos Escreventes Juramentados 
Escreventes Autorizados. Auxiliar de Escreventes e dos 
Auxiliares de Serv1ços Gerais das Serventtas Ex1raJUd1ClaiS , 
será aquela fixada na Resolução n.0 033/93. do Trtbunal de 
Justiça do Estado do Amapá 

Art 236 - A correção automática dos salános dos empregados 
das servent1as extrajudic1ats, será procedtda na conform1dade 
com o índice e per iodicidade fixados pelo Governo Federal 

Art . 237 - As rendas das servent ias extraJUdiCJats constituem 
sua fonte prôpna de cusleto e manutenção 

Art 238 - Os descontos em fo lha de pagamento de 
empregados das serventias extrajudtclats, além dos previstos 
na legislação soctal e fazendaria. dependem de prêvta e 
expressa concordância do assalanado 

30 

Art 239 - Na admiss~o de empregados petas serventtas 
extraJUdtC!aJs. exig1r-se-à do contratado prêvto atestado de 
sat.ide. com abreugraf1a 

Parágrafo Untco - Sempre que a rede canora na extra)Ud1c1al se 
tornar tnsuflciente para atender a demanda de serviÇO O 
Corregedor de Justtça prov1denciará os estudos necessar1os 
ao desdobramento dos Cartôrios por v1a legtslat:va, 
encaminhando anteproje to de le1 ao Tnbunal Pleno 

Art . 240 - Enquanto não houver candidato aprovado em 
concurso poderá responder pelas funçóes de serventuàílO 
com fé pUblica. qualquer outro empregado de serventia 
extrajudicial, desde que se submeta a provas de capacitação 
perante o Corregedor da Jusllça ou Juiz de Dtretto por este 
destgnado. 

Parágrafo Unico - Rea l1zado o concurso pUblico e nomeados os 
serventuarios com fe pUblica . cessarão os efeitos da 
permtssâo cont1da no caput deste artigo. retomando o aux11iar a 
sua antiga ocu pação. 

Art 241 - Os tttulares e vitalictos de Cartoncs e Ofictos 
Extrajudictals são subslltuidos em suas funções , nos casos de 
licenças. férias e afastamentos ocasionats comorovados. por 
serventuano com fé pública. 

§ 1°- A designação e a dispensa do substttuto competerr. ao 
Corregedor da Justiça. mediante proposta do l1tula r do 
Cartóno. 

§ 2° - Quando, por qualquer circunstància, este;am afastadc.s 
do exercic1o dos respectivos cargos o titular e seu subst1tutc 
tmediato, responderâ automaticamente pela servent1a 
extraiud1cial o serventuário com fe oUbl ica ma1s ant1ao 

Art. 242 - Os t1tulares e v1talicios das servent!as extraJUdiCiaiS 
permanecerão nas servent1as durante todo o expediente so se 
ausentando por mottvo JUSttficavel. devendo estar presente 
neste caso. o substituto legal 

Art. 243 - Para os efe ttos do Regimento de Custas as 
serventias extraJudiciais manterão escrituraç~o contábil 

Parágrafo _único - Os t1tulares das serventtas ext(ajudic1ais são 
obrrgados a manter afi'Xadas em lugar acessivel, para 
conhecimento público. as tabelas das custas. taxas e 
emolumentos 

Art . 244 • As rubricas e as assinaturas de empregados ou de 
fu ncionários das serventias extrajudictais. deverão ser 
reproduzidas mecanicamente. em letra de fo rma ou a canmbo , 
de modo a permitir fácil identificação do subscritor de papêts e 
documentos, ou de atos cartorãrtos . 

Art . 245 • O ato de lotação de serventuários, concursados e 
com fé pUblica. nas serventtas extrajudictais . compete a 
Corregedoria da Just1ça. autonzada permuta med1ante 
proposta conjunta dos respectivos titulares 

Art 246 • Para os efeitos do art 23. do Decreto-lei no 115, de 
25.01.1967. em cada setor cartorário onde se pratiquem atos 
separados. tais como lavraturã de escnturas. reconhecimento 
de firmas, autenticação de documentos. registros e outros 
mais. haverá um quadro especial, com letras e números de 
tamanho minimo de 2 em, indicando o va lor do serviço que 
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deva ser prestado. sem preJuízo do estatuído no art .75 deste 
ProvJmento. 

Parágrafo único - O Titular de Cartório e seus auxiliares e 
serventuãnos deverão prestar a qualquer solicitante os 
esclarecimentos ou exphcações necessãnos. quanto ao valor 
tabelado de cada serviço executado ou a executar 

Art 247 - Cumpre aos titulares e vttalicios das serventias 
extraJudiciais zelar pela segurança de suas tnstalações, 
principalmente pelos hvros. documentos e arquiVOS, 
prevenindo-se convementemente contra roubos, furtos. 
.ncêndios e danif1caç6es. med1ante adoção das seguintes 
precauções 

1 . contratação de guardas de segurança. dentro e fora do 
horàno de expediente. 

11 - manutenção de mstalações elétncas em bom estado . 
procedendo a revisões penódtcas, 

lU - vistoria das tnsta!ações elétricas e h1drãuhcas pelo Corpo 
de Bombetros. mantendo-se extintores de mcêndio em 
corredores e dependências. 

IV - segurança do prédto que abnga a serventta . no que refere 
a IOV1olab1l1dade de portas e Janelas. e adoção de disposiltvos 
contra roubos e 1ncênd10 

Art 248 - Os Tabehães e Registradores das serventias 
extraJUdiCiais são obngados a prestar âs autondades 
fazendãnas as informações de que dtsponham com relação 
aos bens, negócios ou atividades de tercetros . desde que haja 
1ntimação por escrito emanada na forma do art .197 do Código 
Tnbutãrio Nacional. 

§ 1°. Todas as serventias extrajudiciais de Notas e de Registro 
de Imóveis do Estado do Amapá são proibidas de lavrar. 
registrar , averbar c. "Otar toda e qualquer formalização de 
transação que frac1one de manetra ilegal o solo rural sob a 
forma de condominto. ass1m como. que parcele o solo rural 
com caracterishcas tats que identifiquem a existência de 
loteamento de fato . sen prév1a e expressa concordància das 

autondades competen tes mesmo quanto aos 
empreendimentos ;a ex1stentes 

§ 21)- As dúv•das oriundas da apltcação do dtsposto na § t 0 

supra . serão susc1tadas pelos senhores Ofic1ais ao Juiz da 
Pnmeira Vara Civel, na forma do art 198 da Lei. n. 6.015/73 e 
an 30, § 2",1. do Decreto Estadual (N) n. 0069. de 15.5.1990. 

Art . 249 - As serventias extrajudtciais registrarao os seus bens 
imóve1s, móveis, maqU1nãr1os e de utilidades . em livro prôprio. 
com o mdrcador de "Livro de lnventãno de Bens~ . autenticado 
com a chancela dos respectivos titulares e dos subst1tutos 
com termo de abertura · 

§ 1° - Os bens serão inventariados com todas as 
caracterist1cas: valor, forma de aquisição. dta. mês e ano de 
aqu1sição. 

§ 2° - O livro de inventário de bens deverá ter seus registros 
em dra, arquivando-se pela melhor forma a documentação 
pertinente . 

Art 250 - As certtdões, papéis . notas. registros e qua1squer 
1nstrumentos de ato próprio de servent ias extrajudiciais. 
quando isentos de custas e despesas por força de lei. terão 
anotados . por canmbo, aposição mecanogrãfica ou 
manuscrita . as expressões "isento de custas. na forma da 
le1 ~ 

Pa rágrafo único - Quando a drspensa de pagamento decorrer 
de gentileza da serventia extrajudicial. deverão os instrumentos 
respectivos conter a declaração "cortesia". assinando o titular 
ou quem de direito. 

Art 251 - ~ defeso ãs serventias extrajudiciais cobrarem 
custas e emolumentos tndevtdos e majorá-los. 

Art 252 - Os atos não constantes da Tabela de Custas são 
cons1derados gratuitos, não se permitindo interpretação que 
faça rncidir sobre eles quaisquer cobrança, mesmo por 
analog1a . paridade ou extensão. 

§ 1° · Sob pena de responsabilidade civ1l . administrat iva e 
penal , os Oficios Extrajudiciais não poderão cobrar despesas 
por serviços prestados por despachantes . 

§ 2° · Os Oficios Extrajudiciars somente atenderão os 
interessadas pessoalmente ou representados por 
procuradores. 

Art 253- As servent1as extrajudiciais poderão utihzar aparelhos 
reprográficos na execução de atos próprios e de seus serviços 

§ 16 
- Para facili tar as partes interessadas, poderão as 

serventias extrajudiciais de Notas utilizar aparelhos 
reprográficos na cóp1a de documentos de terceiros. o valor a 
·ser cobrado por cada côp1a será fixado pela Corregedoria de 
Justiça do Estado do Amapá. 

§ 2° - Nos documentos recopiados em Cartôrio só incidem 
custas quando forem autenticados pelo titular ou seu substituto 
(Tabela .... Regimento de Custas) . 

§ 3° - Não é permitido que pessoas estran has âs serventias 
extrajudiciais mantenham em suas dependências serv1ços de 
reprodução de papéis ou de documentos . 

Art . 254 - A microfilmagem de papéis. títulos e documentos 
nas serventias extrajudiciais poderá ser adotada com prévia 
autonzação do Juiz de Direito competente para os Registros 
PUbhcos, ciente a Corregedoria, observadas as formal idades 
legais .que regulam a espécie . devendo ficar uma cópia em 
I!Jga_r distin to dO Cartóno oreviamente autorizado 

Art . 255 - Os titulares efetivos ou vitalicios das serventias 
extrajudiCiais não podem omitir-se no cumprimento de leis 
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regulamentos. prov1mentos. portarias. instruções e normas 
proced1mentats, sob pena de falta dtsciplinar grave e de 
responsabilidade . 

Art 255 - Por ato do Corregedor da Just1ça. os fatos 
denunciados à Corregedona poderão ser preliminarmente 
apurados, nas serventias extrajudiciais, em procedimento 
sumârio. pelo Juiz de Direito competente p;::~ ra os Reg1stros 
Públicos, que poderá adotar as medidas cautela res 
necessárias e sugerir as que devam ser procedidas para 
correção. 

§ 1' - Independentemente do previsto no caput do artigo, é 
delegada competência ao Ju1z de Direito competente para 
perguntas públicas. para realizar correição trrmestral nas 
serventtas extrajudiciats. procedendo pelo método 
amostragem. 

§ 2o- Serão arquivadas nas serventias extrajudiciais, em pasta 
própna . os relatónos e as determinações decorrentes de todas 
as correições . 

Art 257- Todos os atos emanados de serventias extrajudiciais 
que devam ser renovados, por negllgénc1a , imperícia ou erro . 
cumpre ao titular fazê-lo a sua própria custa . respondendo 
pelos danos que possa ter causado ao tn teressado ou a 
terceiro. sem prejuizo. atnda , de med1da administrativa 
adequada. da competência do Corregedor da Justiça, na forma 
da leg<slaçáo . 

Art 258 - Somente serventuário cem fé púbhca pode substituir 
os Tabel iães ou Of1c1ais efetivos ou vi:alic1os nas respectivas 
serventtas extraJudiciais . 

Art . 259 - Os impressos. formu lários . guias e outros 
Instrumentos de atos próprios das serventias extraJudiciais, 
bem como suas modificações, dependem de aprovaç~o da 
Corregedoria da Justiça, na pessoa do Juiz de Dlfeito 
competen te para os Registros PUolicos . observando-se sempre 
os padrões gera1s e as exigências peculiares a cada serventia. 

Parágrafo úniCO • Na Comarca da Capital. a aprovação e 
atribuída ao Juiz de Dtreito da Primeira Vara Civel: onde só 
houver uma Vara, ao respectivo Juiz de Dirello da Comarca 

Art 250 • Constitui dever dos tirulares e v1talic1os das 
servenl1as extrajudiciais manter rigorosa vigilância das atos 
lavrados nas respectivas serventias. realizando autocorreição 
penôdica de modo a identifrcar deficiências e imperfetções. 
ordenando que se consertem ou se repitam, convocando-se as 
partes que devam asststir ou tomar conhecimento do conserto 
ou repetição do ato. preservando-se a sua forma legal ou 
autenticidade. para garantia da fidelidade que se emprestou ao 
mesmo ato . 

Parágrafo Unrco - Sempre que possivel. o t1tular cartoráno 
elaborará relatório de autocorreição, fazendo-o arqutvar na 
pasta própria das correições ordinárias e extraordiná rias da 
Corregedona ou do Jutz de Otreito competente para os 
Reg1stros Públtcos. 

Art . 251 - Os atos lavrados nas serventias extrajud1c1ais serão 
a poder de canetas ou esferográficas. de tinta fixa e 
permanente. preta ou azul. com exclusáo de outras cores , 
vedada, terminantemente, qualquer anotação a lápis 

Art. 262 - Os l1vros cartorãrios 1nstituidos por lei são de 
responsabilidade dos respecttvos titulares das serventias 
extraJudiciais O desaparecimento e a danificação de livros 
deverão ser comunicados ã Corregedona da Justiça e ao Ju 1z 
de Direito competente para os Registros PUbltcos, que 
autorizará a restauracão do livro desac2recido ou inutilrzado 

Parágrafo único · Na restauração de hvros. são elementos 
essenciats o arqu1vo da serventia e os registros antenores, 
com os traslados e as certidões. procedendo-se da melhor 
manelfa possível. constando a ocorrência do termo de 
abertura. 

Art 263 - Os livros de folhas soltas terão estas guardadas em 
coleCionadores distintos, até defini tiva encadernaçêo. 

Art 254 · Os pagamentos efetivados pelos usuários. mediante 
cheque. só receberão a quitação definitiva pelo ato exped1do 
com a confirmação de efetiva t1quidaçào, pela compensação 
bancána. em favor da serventia extrajudicial . 

Art . 265 - As custas e emolumentos percebidos pelas 
serventias extrajudiciais serão sempre recolhidos, mediante 
guia , a um dos estabelecimentos indicados nos arts 76 e 83 
deste Provimento. para as situações declarada s. 

Art 266 - Os Tabelionatos e Oficios de Reg istros Públicos 
manterão junto ao Juiz de Direito competente para os 
Registros PUblicas. na área de cada Comarca. como agregado 
de set..õs respectivos Cartórios ao Cartório daquela Vara . 
empregado encarregado do atendimento do serviço de 
natureza administrativa 

Art . 267 - A escritu ração dos atos notariais . nos Oficios de 
Notas , Registro de lmóvets. Registro de Titules e Documentos 
e Registro Civ il das Pessoas Jurldtcas far-se-ã em livros 
devidamente encadernados, sendo facultado. na forma da le1, 
escriturá- los mecanograftcamente ou por s1stema 
computadonzado, em fo l ~as soltas. com partes impressas 
antecipadamente. que serão encadernadas tão logo bastem 
para compor um livro. 

Parágrafo unico - Ao serem escriturados os atos , os claro 
serão inutilizados com traços sempre horizontats ou com 
sequéncia de traços e pontos, de modo a não ficarem espaços 
em branco. 

Art 268 - Apl icam-se as serventias extrajudiciais no que 
couberem, as leis de Organização Judiciária que regem a 
Justiça do Estado do Amapá , o Decreto (N) n. 0069/90; este 
Prov imento Geral; o Decreto (N) n. 0266/91 : a especif<ca de 
Registros Públicos : o Regimento de Custas; os Códigos Civil e 
Processual: a Lei n.' 8.935/94: a Lei n. 0066/93; a legislação 
correlata e a Consolidação das Leis do Trabalho, conforme 
esta belecido na Le1 ~ Organização Judiciária do Tribunal de 
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CAPiTULO 11 
DOS OFiCIOS DE NOTAS 

TiTULO I · DAS PROCURAÇÕES 

Art 269 ~ O Tabelião. os substitutos e os escreventes 
autorizados. antes da lavratu ra de procuração ou 
substabelecimento. deverão 1n1C1almente: 

I - verificar se as pattes e demats tnteressados acham-se 
munidos dos respecttvos documentos ongmars de 
tdenttf1cação. RG e CNPF ou CNPJ, e conten-tos. com todo o 
cuidado, para certtftcar-se de que . de fato estes correspondern 
âqueles. arquivando-os em cóp1as autenttcadas. 
recomendando-se, para conferência. a aquts1ção de uma luz 
ultravioleta para que . sob o foco desta , se constate a 
legitimidade . ou não. dos documentos de tdenlidade 
apresentados . 

li · verificar a capac1dade das partes e a l1c1tude do objeto. 

HI • ex1gtr, caso se tratem de pessoas Juridtcas que vão ftgurar 
como partes outorgantes. os documentos comprobatônos da 
representação. 

IV - contem as procurações. para verif1car se outorgam 
poderes competentes e se os nomes das partes coinc1dem 
com os correspondentes ao ato a ser lavrado . se as f1rmas dos 
outorgantes ou de quem assmou o traslado ou cert1dáo 
quando o ato ex1g1r procuração por instrumento pUblico . es1à~ 
reconhec1das na comarca onde está produzmdo efe1tos e 
quando passada no extenor, se atende a todas as ex1génc1as 
legars. 

V - tratando-se de partes . espól io. massa fal1da . herança 
Jacente ou vacante , ou de sub-rogação de gravames. de 
concordatéria, mcapazes e outros que. para dispor cu adquir ir 
rmóveis ou direitos a eles relativos, dependam de autorização 
judicial, exigir os respect1vos alvarás , observando se a firma do 
JUIZ está reconhecida : 

VI ~ ex1g1r de todos os que compareçam portando procuração 
ou substabelecimento que preencham. cada qual. uma ficha 
padrão de assmaturas e que forneçam uma cópia autenticada 
do respectivo documento de identidade apresentado. para 
arqwvamento 

Art 270 - Os alvarás . traslados e certidões de procurações e 
substabelecimentos de procurações outorgados em cartónos 
Instrumentos part1culares de mandato e cópias dos atos 
constitutivos das pessoas JUridrcas. estes quando reg1stradoz 
em comarca dtversa . deverão ser arquivados. mencionando-se 
no corpo da procuração ou substabelecimento a origem dos 
mesmos. e também. se for o caso, o número do l:vro ·e da folha 
do Reg istro de Titulas e Documentos em que tenham SidO 
transcntos. inclusive os de origem estrangetra 

Art . 271 - Nas procurações em que advogado frgure como 
mandatário. constara o número de sua inscrrção na OAB ou a 
declaração do outorgante de que o ignora, e nas outorgadas a 
soctcdades de advogados constarão. como mandatários. os 
advogados q1.1e as integram. 

Art . 272 - Somente poderá ser lavrado substabelecimento de 
Instrumento público. 

Art 273 ·O Tabel1ã0, Subslltuto ou Escrevente Autorizado ao 
lavrar procuração ou substabelecimento que conste. a 
revogação de procuração escriturada em sua própria serventia 
anotará esta circunstância. imediatamente e sem õnus às 
partes. â margem do ato revogado ou substabelecido. 

§ 1° - Tratando-se de ato lavrado em outra serventia será 
comunicada esta circunstãnda àquela , mediante o paga,;,ento. 
inclusive das despesas postais. pelo tnteressado 

§ 2° - O mesmo procedimento de anotação serã adotado 
quando o Tabe lião receber comunicado de atos revogados ou 
substabelecidos origmários de sua serventia. 

§ 3° - Somente podem ser acet los como documentos de 
identificação a cédula de Identidade expedtda pelos órgãos ce 
Identificação civil dos estados. a carte1ra em1t1da pelos órgaos 
controladores do exercicio proftssional, criados por le1 federal 
(a rt .1' da Lei Federal 6.206/'15) e o passaporte . no caso de 
estrangelfos não restdentes no País 

TiTULO 11 

DO RECONHECIMENTO DE FIRMA 

Art . 274 · O reconhecimento de firma pode s~r fe1to tanto por 
semelhança como por autent iCidade. e, em ambos os casos, 
somente poderé ser efetivado pelo Tabelião. pelo substituto ou, 
a1nda . por escrevente autonzado . 

§ 1 o - O reconhecimen to por semelhança dá ~se quando o 
Tabelião , substi tuto ou escrevente autorizado, dà fé da 
semelhança da firma no documento apresentado com a que 
esta aoosta no cartão deoositado e arouivado na serventia o 

quaf. sera arquivado no original, juntamente com as cópias 
autent icadas dos documentos comprobatórios de identidade 

§ 2° - O reconhecimento real ou por autenticidade , nos termos 
do art.369 do Código do Processo Civil . dá-se quando o 
Tabel ião, substitu to, ou escrevente autorizado dã fé de que a 
assinatura foi aposta no documento em sua presença . 

Art . 275 - O reconhecimento da firma de pessoa cega será por 
autenticidade, após a leitura d~ documento pelo Tabelião, 
substituto ou escrevente autorizado em presença do cego e a 
verificação de suas condições pessoais para compreensão do 
contetido do documento. Neste caso, na preenchimento da 
respectiva ficha pad rão o Tabelião. subst ituto ou escrevente 
autorizado deve verificar se o mesma é capaz e alfabetizado, 
anotar na ficha que o seu autor é cego e alertá-lo sobre as 
possiveis fraudes de que pode ser vitima ao assum1r a autoria 
de um escrito. 
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Art. 276 - Nos documentos que transfiram bens móveis e ~ 

imóveis. ou direitos a eles relat ivos (veiculas. telefones. casas. · 
apartamentos, terrenos . usufruto, etc.), ou ainda nos que 
sejam assumidos compromissos , dívidas. fianças etc., 
recomenda-se que as assinaturas dos vendedores. cedentes. 
compromissários, devedores. fiadores, etc., sejam feitas na 
presença do Tabelião, substituto ou escrevente autorizado, 
para que o reconhecimento possa ser feito por autenticidade e 
dificultar. assim. a ação de falsificadores e estelionatãrios. 

Art . 277- E vedado o reconhecimento de finma em documentos 
sem data . incompletos ou que contenham. no contexto. 
espaços em branco. 
Parágrafo úmco - Se o instrumento contiver todos os 
elementos do ato, pode-se reconhecer a firma de apenas uma 
das partes. não obstante faltar a assinatura da outra , ou das 
outras . 

Art . 278 - t: autorizado o reconhecimento de firmas em escrito 
de obrigação red igido em lingua estrangeira. de procedência 
interna, uma vez adotados os caracteres comuns. Neste caso, 
além das cautelas normais, o Tabelião. substituto ou 
escrevente autorizado farâ mencionar, no prâprio termo de 
reconheÚmento ou junto a ele, que o documento . para produzir 
efeitos no Brasil e para valer contra terceiros . devera ser 
vert ido em vernáculo. e registrada a tradução. 
Parágrafo único · É vedado o reconhecimento de firma em 
documento copiado por me10 de fa x 

Art. 279 - Quando o Tabelião. substituto ou escrevente 
autorizado observar divergências entre os dados e/ou 
assinaturas da respectiva ficha padrão e os dados e/ou 
assinaturas do documento apresentado ou , ainda, sempre que 
houver dúvida quanto a autenticidade daquele documento 
apresentado, poderá exigir a presença do signatário ou 
signatários. 

TÍTULO 111 

DAS AUTENTICAÇÕES 

Art . 280- Compete, com exclusividade, ao Tabelião. substituto 
ou escrevente autorizado a autenticação de cópias 
reprográficas de documentos públicos ou particulares, desde 
que apresentados os respectivos originais. 

Art . 281 - Os Tabeliães , substitutos ou escreventes 
autorizados , ao autenticarem cópias reprográficas. não 
deverão se restring ir a mera conferência dos textos ou ao 
aspecto morfolâgico da escrita, mas . sim, verificar com cautela 
se os respectivos documentos originais contém rasuras ou 
quaisquer outros sinais, caso em que se lançara na cópia o 
termo indentificatório de ta l situação, como, p ex .: "O 
ORIGINAL APRESENTA-SE RA SURAOO"; "O ORIGINAL 
ENCONTRA-SE FRA GMENTADO". 

Art. 282 - Nos documentos em que houver mais de uma 
reprodução , ou existir anverso, a cada reprod ução ou face 
corresponderá um instrumento de autenticação. 
Art . 283 · Poderão ser adotadas, como instrumento de 
autenticação , em substituição aos tradicionais carimbos de 
borracha e/ou máquinas de autenticar. as etiquetas datadas 
e/ou impressas via computador, recomendando-se, para maior 
segurança do ato, o uso de etiquetas hologrãflcas . 

Parágrafo único . Poderão os Tabel iães, seus substitutos ou 
escreventes autorizados. excepcionalmente , autenticar cópias 
já autenticadas. desde que o ato anterior seja de sua lavra, ou 
oriundo de serventuário detentor de fé pública no Estado do 
Amapá. 

TiTULO IV 

DOS ATOS COMUNS 

Art. 284 - No Serviço de que é titular o Notário ou Registrador 
não poderão eles praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu 
interesse. ou de interesse do seu cõnjuge ou de parentes, na 
linha reta ou colateral, consangüíneos ou afins, até o terceiro 
grau 

Art . 285 - Os Notários e Oficiais de Registros gozam de 
independência no exercido de suas atribuições . têm direito à 
percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na 
serventia . 

Pa rágrafo único - é vedada a cobrança de emolumentos em 
desacordo com o estabelecido na tabela pertinente editada 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. 

Art . 286 - Incumbe aos Notários e aos Oficiais de Registro 
praticar, independentemente de autorização, todos os atos 
previstos em lei necessários â organização e execução dos 
serviços. podendo, ainda, adotar sistemas de compotação, 
microfilmagem. disco ótico e outros meios de armazenamento 
de dados 

Art . 287- Os papéi~ referentes aos serviços dos Notários e dos 
Oficiais de Registro serão arquivados mediante utilização de 
processos que faci litem as buscas. 

Art. 288 - Os livros, fichas , documentos. papéis, microfilmes e 
sistemas de computB;ção deverão permanecer sempre sob a 
guarda e responsabilidade do titular ·de Serviço Notarial ou de 
Reg istro, que zelará por sua ordem, segurar\ça e conservação. 

Parâgrafo ún ico - Se houver necessid~de de serem periciados, 
o exame deverá ocorrer na prôpri-a sede do Serviço. em dia e 
hora adrede designados, com ·ciência do titu lar e autorização 
do ju ~zo competente. 

Art . 289 - Fica vedada. até que advenha a regulamentação da 
Medida Provisória 2.200-2. de 2410812001 . a autenticação de 
cópias dos documentos extra/dos via internet. 

§ 1' - Poderão no entanto . os Tabeliães, Substitutos e 
Escrevente~ Autoriz~dos, ·'proceder <a autehticaçã.O dos 
documentos m·encionados no caput, de.sde que obedecido o 
estabelecido no art. '6', inciso 11'1. da Lei a:ga5194 , mediante a 
lavraturà·da respectiva ata notarial. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

§ 2° - Os emolumentos pela prâtica do ato referido no 
parágrafo anterior, não excederão aqueles estabelecidos na 
Tabela V. alínea E-3, item t3, da Resolução n.' 003/96. do 
Conselho da Magistratura -TJI\P. 

Art . 290 - Os Tabeliães de Notas praticarão os atos de seu 
Oficio, distribuindo os serviços mediante critérios objetivos. 
observando as apt idões de cada servidor para as tarefas ao 
Tabelionato. 

Art . 291 -Aos Tabe liães de Notas incumbe, em qualquer dia e 
hora , nos Cartórios. ou fora deles. mas sempre dentro dos 
limites geográficos , lavrar e ler os atos e colher as assinaturas 
dos interessados e testemunhas nos atos a que as partes 
devam ou queiram da forma de instrumento público 

Parágrafo único- Tanto quanto possivel, a leitura dos atos será 
feita em sala especial. com acomodações e mobiliário 
coinpativeis com a dignidade do ato. 

Art . 292 - Lavrados os atos, poderão ser lidos e colhidas as 
assinaturas dos intervenientes fora da sede do Oficio de Notas. 
somente quando for pessoa jurldica de Direito Públ ico ou de 
quem exerça função de caráter público, de entidades 

. autárquicas , ou de agentes arrecadadores cujo capital seja da 
responsabilidade da Un ião e nos casos em que esta seJa 
majoritária. não se compreendendo nesta exceção os atos 
relativos às disposições causa morUs. 

§ 1°- Salvo as exceções previstas em lei. na leitura e colheita 
de assinatura, os Tabeliães poderão ser representado por 
serventuários com fê pUblica. 

§ 2° - Em todo ato notarial prevalecerão as assinaturas 
constantes dos documentos de identidade, não sendo 
permitida, aos intervenientes, a aposição de rubricas e, antes 
de assinarem, serão advert idos quanto a essa impropriedade . 

Art . 293 - Os livros não podem ter rasuras, bem assim com os 
traslados e certidOes deles decorrentes. nem entrelinhas 
preenchidas e emendas Nos livros. emendas inevitáveis, que 
não ·afetem a fidelidade do ato. serão ressalvadas. e aos 
enganos cometidos durante a escrituração seguir-se-a a 
palavra "digo·, prosseguindo-se corretamente . 

§ 1° - As emendas inevitâveis se ressalvam no final da 
escrituração do ato, antes da assinatura dos in tervenientes . 

§ 2° : As omissOes serão supnmidas com a nota de "em 
tempo", sempre subscritas por todos os intervenientes no ato . 

Art. 294- As assinatu ras de todos os intervenientes ou de seus 
procuradores e das testemunhas. serão sempre apostas na 
presença do Tabelião ou de quem lavrou o ato , com menção 
expressa em tal sentido. não sendo permitida a colheita de 
assinaturas por antecipação. 

Parágrafo único - Quando da emissão das guias de 
recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI), os Tabeliães de Notas adotarão o melhor regime interôo 
visando evitar falsidade material, adulteração . rasuras. 
emendas ou ressalvas, sob pena de responsabilidade 
funcional. 

Art. 295 - São os seguintes os livros obrigatârios dos Oficios 
de Notas, com numeração e identificadores prâprios : 

I · testamentos públ icos: 
11 · registro de aprovação de testamentos cerrados; 
11 1- escrituras; 
IV - procurações, junto com os substabelecimentos. 

Parágrafo único - Os livros obedecerão aos modelos de uso 
corrente, aprovados pelo Juiz de Direito competente para os 
Registros PUblicas. Os de escrituras em geral e os das 
procurações, junto com substabelecimentos, poderão ser 
usados vários simultaneamente. 

Art . 296 - Não se poderá utilizar livro senão para o seu fim 
especifico. 

Art . 297 - Nos livros de procuraçOes , junto com os 
substabelecimentos. esteS. quando lavrados , serão remissiva e 
obriQatoriamente anotados no ato da procuração. 

Art . 298 - Para controle interno. haverá um livro carga. no qual 
se consignará a que serventuário com ié pública corresponde 
cada livro ou se o mesmo é de uso comum 

§ 1° - Em nenhum momento poderá o serventuário ter sob sua 
responsabilidade mais de dots livros de procurações e mais de 

três de escrituras em gera l, não se computando no número 
destes últimos os livros impressos, dos quais cada 
serventuário poderá ter sob sua responsabilidade até dois pa ra 
o mesmo fim . 

§ 2" - Respeitado o preceito do panigrafo anterior. é 
expressamente vedada a entrega de novo livro, enquanto não 
encerrado o mais aritígo da mesma espécie. 

§ 3' - O livro colocado sob a responsabilidade de um 
serventuário é de seu uso privativo, admitindo-se a 
transferência de utilização para outro, mediante autortzação 
prévia do Tabelião, laqçada ·e datada no·próprio livrare no livro 
carda . 

§ 4° - O livro de uso comum de vários serventuérios com fê 
pública ficará sob a responsabilidade do l'abeliáo, que " 
entregará e a receberá de vofta·a cada vez . 

Art . ;'99 - Os livros de folhas sollas obedecerão a modelo 
próprio e ·conterão 200 (duzentas) fotha·s, ressalvada a 
hipótese de que uma escritura tenha de ocupar mais de ·200 
(duzentas) folhas. caso em que o livro ,podera ter tantãs fofhas 
quantas necessãrias à lavratura do ato. 

Parágrafo único - Além do timbre do Cartório, todas as folhas 
conteria o número do livro _a·que corre~pondem e deverão ser 
numeradas. lem orqerii :érescênte 1! ininterrupta , ·por -Pfoce.Sso 
mecánico. aõte.s da -at;eitura dó livro, não se :a.dmitindo 
nuníer~cêo lntermediãrij), seja ·qualrfor·o\critêrio utilizado. 
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Art. 300 - As folhas dos livros de folhas sollas ainda não 
encadernadas deverão conter perfurações. na margem 
esquerda , a fim de que possam ficar permanenteme nte 
guardadas em colecionadores, dos qua1s vão ser re tiradas 
apenas para serem datilog rafadas. 

Parâgrafo único - As folhas utilizadas deverão ser guardadas 
em pasta prâpria. correspondente ao livro a que pertençam. 
até a encadernação 

Art . 301 - Nas escrituras lavradas em livro de folhas soltas . as 
partes rubricarão, obrigatoriamente. as folhas que não 
contiverem as suas assinaturas. 

Art. 302 - Os livros poderão ser encadernados ern cores 
diferentes . uma para cada tipo. 

Art . 303 - O Tabelião .' ou quem suas vezes fizer . antes de 
lavrar a escntura. deverá observar: 

I - se estão em perteita ordem os documentos comprobatónos 
da titularidade do direito e. tra tando-se de imâveis. se estão 
reqistrados . 

11 - havendo procuração, se esta confere os necessanos 
poderes e se os nomes das partes coincidem com os 
correspondentes no alo a ser lavrado: sendo a procuração de 
outra Comarca . se tem a firma e o sinal público do Tabehão 
que a lavrou devidamente reconhecidos: se passada no 
estrangeiro, atende a todas as exigências legais, inclusive a 
tradução para o vernéculo por Tradutor PUblico: 

111 : se a cert1dão da procuração é aceita petas interessados: 

IV • se o alvará judicial diz respeito exatamente ao negócio 
jurídico pretendido, e se a firma do Juiz confere com a que 
consta de seus ara uivos ou está devidamente reconhecida , 
V • se estão na devida ordem as certidões relativas às 
quitações fisca1s : 

VI - a regularidade da gu1a quitada do recolhimento da 
contribuição devida ao INCRA e TERRAP, no caso de 1móvei 
rura l: 

VIl - a regularidade da prova do pagamento do 1mposto de 
transmissão e se os vendedores estão quites com a 
Previdência Social e os órgão fundiarios, quando for o caso 

Art . 304 - Depois de conferidos os elementos que constem de 
documentos. serão consignados nas escrituras· 

I - o lugar onde foi lido e assinado o alo notanal, com 
indicação do endereço completo. se não se tratar de sede do 
Cartório, 

11 - a data do ato, com indicação. por extenso, do dia, mês e 
ano: 

11 1 - o nome e a qualificação completa das partes. 
intervenientes e testemunhas. com indicação de nacionalidade, 
naturalidade. filiação. data de nascimento . estado civil. nome 
do cónjuge e regime de bens do casamento (que se 
mencionará de forma expressa. vedada a utilização da 
expressão ~reg ime comum"), profissão. domtcílio, nUmero do 
documento de identidade, reparttçáo expedtdora , e data de 
emissão quando constar do documento , número de inscrição 
no CPF, quando for o caso: tratando-se de pessoa JUridica. sua 
denominação, sede , nUmero de inscrição no CGC . se 
obrigatória . a qualificação do respect ivo representante e 
referência aos elementos comprobatórios da regularidade da 
representação: 

IV - indicação da natureza do negócio juridico e do seu objeto 
e. especialmente, no caso de imâve1s: 

a) individualização do imóvel e nUmero da matr icula no 
Registro de Imóveis, e, se n2o est iver matriculado. lugar. 
características e confrontações: 

b) titu lo de aq uisição do alienante, menc1onado-se a natureza 
da negócio, o instrumento, o valor, o número do regtstro e o 
Cartório do registro imobiliário: 

c) declaração de que o imâvel se encontra l1vre e 
desembaraçado de quaisquer ônus rea is. judic1a is ou 
extrajudiciais. especificando-se no caso contrário. 

V - quando couber va lor ou preço, a declaração de que foi fe ito 
em dinheiro o pagamento, forma e condições deste, se for em 
cheque , no todo ou em parte, o seu valor, número e o banco 
contra o qual foi sacado, 

VI - declaração de que é dada quitação da quan!la recebid a. 
quando for o caso; 

VIl ~ declaração de que a escritura foi lida em voz alta , perante 
as testemunhas, se for o caso. para os contratantes . que a 
aceitaram como está redigida: 

VIII - indicação da documentação apresentada e transcrição 
dos documentos exigidos em lei; 

IX - as certidões da pagamento do imposto de transmissão. 
número da guia . valor e a cert idão de registro do IPTU. 

X - as notas de ~em tempo", se necessárias: 

XI -cert idão do INSS, INCRA e TERRAP. se for caso; 

XII - encerramento: 

XIII - a ~presenta,ção das cert idOes previstas no item IV. art 1' 
do• Decreto n. 93.240, não eximirá o outorgante da obrigação 
de declarar na escritura pUblica , sob pena de responsabilidade 
civil e penal, a existência de outras ações reais e pessoais 
reipersecutórias , relat ivas ao imóvel e de outros õnus rea1s . 
ihcidérites sobie o mesmo. 

P..aràgrafo único - Nas :e.scrituras lavradas em decorrência de 
autõriza:~o judid al, 5;erào mencionados. com todos os 
élemeiítõ s .que ·permitám suá identfficação. os respectivos 
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alvaras 

Art 304 - Se algum dos comparecentes. na.o sendo conhecrdo 
do Tabelrào . não puder ou não souber assrnar e est1ver 
1mpossrbtlitado de 1denufrcar-se por documento. o notano 
assrm o declarara, tomando-lhe a rmpressão digital. sempre 
que possivel do polegar drretto. assrnando. por ele e a seu 
rogo. pessoa rdõnea. partrcrpando do ato, pelo menos. duas 
testemunhas que o conheçam e atestem sua rdentrdade 

Art 305 - As assrnaturas deverão ser apostas nas l1nhas 
rmedratamente segumtes aquela na qual se encerrou a 
lavratura do ato 

Parâgrafo ún1co - Se as partes forem mcapazes. não 
alfabetizadas. ou se solicitarem a sua presença. assrm como 
nas declarações de ulllma vontade. é necessâr•o e 
indtspensavel ao ato o concurso de três testemunhas no 
mmtmo 

Art 306 • Os atos notartats, que não seJam pnvattvos do 
Tabeltão. serão encerrados da segutnle forma 

I - aqueles q1.1e o serventuário com fê publica lavrou . leu e 
encerrou. colhendo as assmaturas . através da seg01n:e 
declaração ~Eu. {asstnatura. nome e cargo) lavre1. h e encerro 
o presente ato . colhendo as segutntes assinaturas··: 

li -aqueles que o serventuano com fe pública lavrou. leu, mas 
CUJaS asstnaturas foram colhtdas na presença do Tabel1ão. 
atraves da seg~.;tnte declaração Eu . (aSStnatura. nome e 
cargo). lavret e lt o presente ato E eu. Tabeháo o encerro 
colhendo as assinatu ras (asstnatura. nome e cargo)" 

111 -as declarações de que tratam os tlens anteriores seguir-se
ão sempre antes do recolhtrrento de quatsquer asstnaturas. a 
mulllização do restante da ttr.ha fixando os ltmttes fis1cos do 
ato. sendo q~e nos atos dattlografados a mullhzação sera fetla 
mediante uma sequéncta ae pontos e traços. 

IV - pelo recclhtme das asstnaturas. uma em cada ltnha. 
todas em lrnhas nnedratas o que se- fara apos terem Stdo 
tndtcados os nomes dos stgnatiHtos e a condtção em que cada 
um parttcipa do ato 

Art. 307 - Se for por fato tmputavel âs partes. o ato notanal 
não se ulltmar. certificara o Tabeltão a ocorrêncta , submetendo 
o l1vt0. à pnmetra hora do expediente do dia que se seguir ao 
JUIZ de Otrel!o competente para os Regtslros PUbltcos. que 
autonzara se lne apanha a expressão ~sem efetto, pelo 
certtflcado neste ato , com data. hora e asstnatura do Of1c1al de 
Notas 

Parãgrafo U:'ltCO • Ocorrendo a htpótese prevista neste art.go. e 
devtda a totalidade das custas. recolhtdas como dtsposto 
neste Provimento Geral a agerte arrecadador determmado . 
por guia 

Arl 308 - Nas escnturas de re-rattftcação. lav1adas em 
decorrêncta de enos comettdos pelo serventuãno. quer 
matena1s. quer resultantes de onobservãnc1a de ex1gênc1a lega i. 
não serão devtdas custas 

Parágrafo un1co - Nos demats casos. as custas serão devtdas 
pela metade e calculadas sobre o valor da escntura antenor. 
satvo se a rcttficação envolver o propno valor 

Art 309- Nos atos datilografados observar-se-a o segutnte 

I - o encerramento entre as ltnt1as será ngorosamente 1gua1 ate 
o encerramento do ato. mclustve nas ressalvas , correções . 
notas de "em tempo· e semelhantes: 

11 • sempre que for de1xado claro para ser preenchtdo com 
elementos a serem fornec1dos no ato da leitura, reservar-se·á 
um espaço sob o qual se dattlografará uma ou mats linhas e 
sobre a qual se acrescentarão. antes do lançamento de 
qualquer assinatura. os elementos que faaarem, ã mão ou à 
máqUina. já de forma definttiva , vedada a anotação provisória a 
13ptS. 

111- se o claro corresponder a mats de uma linha observar-se-a 
o mesmo espaçamento entre as diversas linhas. que apenas 
ftcarão tndicadas na forma anlenor 

Art 31 O - As custas serão pagas medtante guta, pela parte 
Interessada , ate o momento da assinatura do ato. nos 
estabelecimentos indtcados no art 83. 

Art 31 1 - As custas de escnturas terão por base o valot 
declarado pelas partes, quando supenor ao do lançamento 
ftscal que. quando contrário. prevalecera 

Parágrafo Untco - Nas escrtturas deftnlt!Vas. em cumpnmento 
de promessa de compra e venda, CUJO tempo decorrido se1a 
supenor a quatro anos . cons1gnar-se-ão o valor da promessa e 
o arbitrado pelo F1sco para a cobrança do tmposto de 
transmissão inter vivos Esle serã considerado o valor da 
transação 

Art. 312 - Nas escnturas em que não houver s1do estimado 
Valor, aplicar·se-â o disposto na Tabela VI. item V, do Decreto 
(N) n. 157/9 1, podendo ser suscitada duvida para o Juiz 
competente para os Registros PUblicas 

Art . 313- As custas são devidas pela lavratura da escntura. 
pouco importando o número de atos ou de imóvets que envolva 
a transação 

Art . 314- Terreno e edtficaçào correspondente constituem uma 
só untdade para efetlo de valor de escritura . . 
Art 315- O Tabelião. ou quem suas vezes fizer, exigirã alvarã 
judic1al para lavratura de escnturas que visem â transmtssão 
do domimo ou de diretto e à constituição ou sub-rogação de 
dire1tos rea 1s ou de garantia quando: 

I • houver ínteresse do espólio. massa falida . herança jacente 
?U vacante, tncapaz e acervo em concordata. 

11 • for mteressado vtúvo. na altenação ou oneração de bens 
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que são adquiridos após vtuvez ou quando comprovar ser o 
titular exclustvo do dtretto: 

11 1 . não tiver Stdo ultimado o inventário do dtvorctado. 
jUdtctalmente separado e o dtre110 houver Integrado a 
comunhão 

Art 316 -A adoção de criança e de adolescente reger-se-ã 
segundo o dtsposto nos arts 39 e segUintes da Let n 8 069 de 
13 7 1990, vedada a adoção por procuração 

An 317 . O vinculo da adoção constttut-se por sentença 
Judtctal. que sera tnscnta no Regtstro C1v1t medtante mandado 
do qual não se fornecera centdão 

Art 218- F1cara a crttêno dos contratantes, nas escrtluras de 
_pacto antenupcial, a nomeação. ou· não de bens 

An 319 • Nas escnturas públtcas relat1vas a tmóvets cuja 
descnçáo e caractenzação conste da certtdão do Regrstro 
lmobtharto. constderam-se cumpridas as exrgênctas do art 225 
da Let n 6 015/73. a menção, exclustvamente. do nUmero do 
regtstro ou matricula no Regtstro lmob1háno. sua completa 
localtzaç:Jo nUmero. ba1rro. cidade e estado 

Art 320 - Os traslados e cert1dões podem ser manuscntos. 
dattlografados. dtgttados. extratdos por capta em carbono 
preto. obt1da quando da lavratura do ato ongtnal ou quando da 
extração do traslado ou de outra certtdão. tmpressos cu 
extratdos por processo de reprodução previsto em let ou 
autorizado pela Corregedona de Justiça 

Art.32i- Dos traslados e certtdões constarão obngatoriamente. 
além da assmatura do Tabeltão, ou do seu substttuto legal, os 
nomes e as ass1naturas dos auxtltares que os eXlrairam e 
confertram. 

An 322 - Dos atos que deverão ser objeto de reg1stro no 
Reg1stro lmobiltãno. o aux1liar extratra. dentro de 36 horas. o 
respectivo traslado. ampliado o prazo para 72 horas nas 
demats htpóteses 

Parágrafo úmco - O traslado será rettrado em tantas captas 
quantos seJam os 1ntervententes. que as receberão sem 
acrêsctmo de despesas 

Art 323- A ex1stênc1a de erro matenal. em traslado ou cert;dão 
de atos notana1s. de que tenha resultado mcorreção no ato do 
Regtstro lmob11tano. a11 se podera ser sanado por autonzação 
do Ju1z competente para os Regtstros Publicas 

§ 1°- Entende-se por erro matenal a tncorreção extstente nos 
elementos substantivos do contrato. como tal concetlltados nos 
arts 87 e 88 do Cod1go Civil 

§ 21.1- Localizado o erro, o Tabelião comunica-lo·á ao Jurz dos 
Reg1stros Públtcos. para o f1m mencionado 

Art 324 - Semanalmente. serão remetidos ao Oftcial de 
D1stnbutção notas dos testamentos públicos e dos autos de 
aprovação de testamento cerrado 

Art 325 · O depósno de firmas devera ser fc1to em f1chas que 
conterão os seguintes elementos 

I - nome do deposttante, endereço. profissão. nac1onaltdade. 
estado Clvtl, fillação e data do nascimento. 

11 - 1ndicação do número de tnscrição no CPF quando for o 
caso. e do documento de 1dcnt1dade, com o respecltvo 
nUmero, data de emissão e repartição expedidora. 

11 -data do depóstto da firma . 

IV- assmatura do depositante . aposta três vezes. 

V - rubrica e número de matricula do aux:11iar ca1to'ario que 
verificou a regularidade do preenchtmento 

Parágrafo único- Estas f1chas deverão ser lambem Objetos de 
microfilmagem em duas copias. uma delas ficando arqUtvada 
em prédto diferente do que esttver mstalado o Cartório 

Art 326 - O reconhecimento de firma é ato pessoal do 
Tabehào. ou do substituto legal. devendo ser fe tto ngoroso 
confronto entre ela e o padrão ex:tstente no Cartóno. salvo 
quando se tratar de reconhectmento autêntico prev1sto no 
1rt 76, parágrafo úntco, m fme, da Lei n 6 750. de 1012 1979. 
;~ando a presença do stgnatáno indtspensável 

§ 1°- Ao reconhecer f1rmas lançadas em contratos de qualquer 
natureza. em procurações com a cláusula ad negoc1a em 
papéts ou documentos que tmportem em transferência de 
proprtedade de bens móve1s . em conftssões de divtda, em 
recebimento de quanttas e em quitação. o Tabelião ou seu 
substituto legal deverá menctonar o nome do firmatáno, sendo 
em ta1s casos. vedado o uso de expressões "supra" ·retro". 
etc. 

§ 2°- E obrigatório o comparectmento do altenante. nos casos 
de compra e venda ou promessa de compra e venda de 
veiculas. munido da cartetra de identidade e certtficado de 
reg 1stro deste, tratando-se de reconhecimento por 
autenticidade, salvo quando tratar-se de pessoa Jurídica 
conhecida do Tabelião ou de seu substiluto . rcsponsávets pela 
legJttmtdade da firma reconhecida 

§ 3° • Para o reconhecimento de firma . mesmo nos casos não 
enquadrados no art .76. parágrafo úntco. in f1ne. da Lei n. 
6.750, de 1012.1979. o Tabelião podera eXIgir a presença do 
signatário ou a apresentação do seu documento de Identidade 
e da prova de inscrição no CPF . 

A1 327 - O Tabelião responderá pela autenticidade da firma 
não deposttada que vter a reconhecer por semelhança 

Art 328- O Tabelião remeterá a todos os Oficios de Notas e de 
Regtstro de Imóveis do Estado do Amapá cartões com seus 
autógrafos e dos serventuãrios autorizados a subscrever 
traslados e certidões, para o fim de confronto com as 
asstnaturas lançadas no instrumento que forem apresentados 

Pág. 

Paragrafo úmco - As alterações serão Objeto de comumcação 
1med1ata. observado o con tido no caput do arttgo. quando se 
tratar de nova destgnação e por oficto quando ocorrer a perda 
da função cuJa data será objeto de referêncta 

CAPiTULO 111 
DOS OFICIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

Art 329 - Os livros obngatórtos nos Ofic10s de Regtstros de 
lmóvets são os constantes da Let de Regtstros PUbltcos 
abertos, rubncados. numerados e encerrados pelo Oftctal ou 
seu subst1tuto nos tmped1mentos ocas1onat~. alem dos que 
forem exigidos pela Corregedorta de Justtça Os Ofictos de 
Reg1stros de lmóve1s terão ainda cadastro espectal. com 
escnturação em livro, para controle obrigatono das aquts tçàes 
de terrenos rurats por pessoas fis1cas ou Juridtcas estrangeJré\s 

Parágrafo úntco ·Na forma do art 16 do Decreto n ° 74 965/74, 
os OfiCiaiS de Registro de ImóVeiS remeterão trimestralmente a 
Corregedorta de Just1ça e ao órgão federa l responsável pelo 
controle de poltltca agrana os dados concernentes aos 
regtstros de aqu1stção de terrenos por estra ngetros. 

Art 330- Quando qualquer apresentante de tttulo a regtstro não 
se conformar com extgéncJas forma1s que lhe sào fettas o 
documento. mediante requenmento da parte mteressada sera 
remettdo ao Ju1z de Regtstros PUbttcos, que de c dtrá a duvJaa 
regrstrana 

Art.331- Ao suscttar dUvtda. o Oficial tera de fundamenta-la 
expondo os moltvos da tmpugnação vedada a stmp1es 
referénc1a a textos legats e falhas encontradas no documento 

Art 332- As falhas sanâvets em qualquer documento levado a 
regtstro. deverão ser prev1amente corngtdas pelo tnteressado 
na fo rma que lhe for esclarectdo pelo Oftc1al 

Art 333 - Venftcada a legalidade e valtdade do titulo 
apresentado. proceder-se-á a seu reg1stro no prazo max;mo de 
tnnta dtas. ressalvadas as hipóteses prevtstas nos pr1s 189 e 
192 da Let dos Regtstros Pubhcos 

Art 334 - O Of1c1al tem prazo de 15 d1as para o exame do titulo 
mdicando. em memorando autenticado. caso necessârto, e de 
uma so vez todas as extqênctas que o apresentante devera 

sattsfazer para o respecttvo regtstro. as quats deverão ser 
formuladas de forma clara. obJetiva c fundamentadas na 
Legtslaç5o. sendo vedada a s1mples alusão a artigo de le t 

§ 1° - Se a ex1géncta t1ver de ser sattsfeita fora da serventta, o 
l1lulo sera entregue a parte medtante rectbo, adverhda de que 
tem o prazo de tnnta dtas. contados da apresentação. para o 
cumpnmento das ex1gênctas Ftndo o prazo. se houver 
om1ssão do apresentante. cessam automattcamente os efettos 
da prenotação (art 205 da Le1 n 6 015/73) autonzado o OfiC'al 
a proceder-lhe o cancelamento. de oftcto 

§ 2° · Caraclertza.se como om1ssào. para o f~m prev1sto nc 
parágrafo antecedente, a mercta do mteressado em req..terer 
que o of1ctal susc1te dúvtda perante o ju tz de reg1stros publtcos 
(art 3361 

§ Jo - Cancelada a prenotação, pela mércta do mteressado. o 
Oftclal provtdenc1arã a restituição ao apresentante dos 
emolumentos recolhidos. com a dedução de y. de seu valor 
correspondente as buscas e à prenotaçao 

Art 335 - Na 1mposstbilldade de ser o titulo regtstrado, ou não 
querendo o mteressado a ulltmação do regtstro. será 
cancelada. a seu requenmento. a respecttva prenotação 

§ 1°- O requenmento de que trata este arttgo sera elaborado 
de acordo com o modelo extstente na serventia e aprovado 
pela Corregedoria de Just1ça. e serâ ass1nado por quem tiver 
sohcttado o regtstro ou a averbação, ou no caso de contrato. 
por quem neste f1gurar como outorgado 

§ 2° - Somente se procedera ao cancelamento de prenotação 
requerida por procurador. se este houver stdo constttuido com 
poderes expressos para tal f1m. arqw ~~_;:InCo-se o mstrumemo 
do mandato com o requenmento 

§ 3° - Cancelada a prenotação. res111. . ~s custas que 
foram recolhtdas na forma prevrsta nt: ··,to, com a 
dedução de um quarto de seu va .. · -,::>~nrlente a 
prenotação e anotações. contra a devo;.J, · 1 âo rectbo ou 
contra-rectbo ftrmado pela pane. no cas L. ~~..: , ._.rJJ ou extra•11o 
daquele 

Art .336- Para cumprimen to do an 198. llt . da Le1 n 6 015 de 
31 12 1973, poderá ser extgldo. quando da recepção do tttulo 
o endereço do representante. admtltda a no!lftcação pela .. ·ta 
pos tal. 

Art .337 • Cancelada a prenotação e nào reclamado o titu lo 
sera ele arqutvado. ftcando a d1spostção do interessado por 
ctnco anos . a contar de seu lançamento no protocolo 

Parág rafo único - Findo o prazo e salvo se tratar de 
tnstrumento parttcular. o documento será tncmerado. depots de 
m1croftlmado. 

Art .33B - No ltvro protocolo. o nome do apresentante sera 
grirado por extenso. podendo ser indtcadas abreviadamente a 
natureza do titulo e a denominação legal dos atos 
formalizados 

Art 339 -Cada titulo terá um só numero de ordem no protocolo. 
seJa qual fo1 a quanttdade de atos que cont1ver. 

Art .340 - Não produzirá outro efeito a apresentação do titulo 
reita apenas para exame e cálculo dos respecl tvos 
emolumentos. caso em que é necessarto requerimento 
expresso, por escnto. do mteressado, de acordo com modelo 
existente na serventia. 

Art 341 - A matricula e o registro conterão a qualtftcação das 
partes. na forma prevista na Let dos Regtstros Publtcos, eJ(ce:o 
quaf!dO se tratar 
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I - de titulas lavrados ou homologados na vtgéncta do Decreto 
n 4.857.d e 911 .1939. subme1odos tais atos ao dosposto 
naquele diploma: 

11 - de titu les lavrados na vigência da atual Lei dos Reg istros 
Públicos (Lei n 6.015. de 31.12 .1 973). mas efetivando 
compromisso ftrmado antes dessa lei. nos casos em que a 
parte se tenha feito representar por procurador const itu ido c'l 
época do compromisso . 

Art.342 - Dispensa-se a repetição da parte iá qual ificada na 
mesma matrícula. bastando que se faça remissão ao ato 
antenor 

Art 343 - As averbações re lativas a regist ros efetuados nos 
antigos livros 2, 3. 4 e 8 contmuarão a ser feitas neles . à 
margem das respect ivas transcnções ou inscflçóes 

Parégrafo único - Quando a margem do reg istro antenor não 
houver mats espaço para averbação. será aberta. de ofícto, a 
matr icula do imóvel. fazendo-se a necessâna remissão. com 
todas as mdtcações pertinentes aquele registro. 

Art 344 - Os atos do livro de registro auxi11ar serão registrados 
resumidamente , salvo se o contrãrio fo r requerido pelo 
interessado . previamente avisado, caso em que o 
requerimen to sera arqUivado. certificando-se 
circunstanciadamente a ocorrênc1a . 

Art .345 • Em caso de desmembramento de areas de terrenos . 
se o imóvel desmembrado passar a outra Jurisdtção, o Oficial 
de Reg 1stro de Imóveis anotara a ocorrência no livro indicador 
real. remetendo cert1dáo ao Cartório de Regtstro de Imóveis da 
outra jurisdição. para a competente abertura de matricula. 

Parãgrafo único - A matricula serã aberta à v1sta da certtdão 
referida neste art igo e do documento que autonza o 
desmembramento. expedido pelo Governo do Estado do 
Amapá . se urbano ou pelo INCRA e TERRAP. se rural 

Art 346 - Ocorrendo fusão de mat riculas , o Of1ctal verificarâ , 
com precisão. âreas e medidas dos tmóveis, além das 
características e confrontações resultantes da fusão. a fim de 
evtlar que seJam feitas retificações sem o procedrmento legal 
própno -

Art.347 - Para perfeita caracterização do Imóvel, em caso de 
desmembramento, deverão ser descritos no titulo. todas as 
c1rcuns tánctas do número 3. item 11. do parág ra fo único do 
art 176 e do art .2 25 da Lei dos Registros Públicos. tanto para o 
1m6vel desmembrado como para o remanescente. 

Parágrafo úntco • É indispensável a un1ficaçáo de tmóve•s. com 
a abertura da matricula . quando ma1s de um for utiltzado para 
1ncorporaçao de edifício em condomin1o. observando-se o 
disposto neste artigo . salvo se. até a data da entrada em vigor 
da Lei no 6 015. de 31 .12.1973. houver sido regis trado o 
competente memonat de incorporação com a descrição prévia 
do prédiO ou ainda averbada a sua construção sem a 
efeltvacão do remembramento dos terrenos. 

Art 348 • Havendo divergénc•a entre o titulo apresentado e os 
assentamentos do Cartório, o reg1stro ou a averbação só serão 
feitos por determinação do Juiz dos Reg1stros Públicos. 
procedendo o Oficiai à prévta retiftcação da transcrição ou da 
matricula que lhe d1ga respe ito. 

Art 349- O documento particular firmado por pessoa juridica só 
será admttido a regtstro , à vista da prova de representação 
legal do signatãrio. reconhecida a firma de~te por Tabelião, 
salvo se tratar de agente do S1stema Ftnanceiro da Habttaçãc 
(SF H) 

Art 350 - Se o requenmento for apresentado em uma só vta, 
dele será extra ida cócia xerogrãfica que será devolvtda à parte . 

não cabendo ali emolumentos a não ser no caso de 
autent icação · 

Art 351 · O formal de parttlha com doações somente serâ 
admtttdo a reg tstro se acompanhado da respectiva escri tura de 
doação. 

Art .352 - Os instrumentos part•culares que acompanham título 
a regtstro serão obngatoriamente arquivados 

Parágrafo úntco - Serão também obrigatoriamente arquivados 
todos os documentos onundos de outra Comarca. amda que 
públicos. 

'Art .353 - Podera ser admJ!Jdo a reg•stro. desde que 
autenticado. o instrumento públiCO ou jud•cial, total ou 
pa rcialmente reprografado. extraido de originais arquivados 
pelo órgão expedidor. 

Art .354 - Os instrumentos part iculares reprografados valerão 
como originais para o registro . desde que depois de extraidos 
tenham sido assinados e rubricados pelas partes contratantes 
e pelas tester:nunhas. com as firmas devidamente 
reconhecidas. 

Art 355 - No caso de cédula de crédito rural ou de credito 
tndustnal em que figure imóvel dado em garantia hipotecána , a 
cédula será reg istrada no livro de reg1stro auxil iar e a hipoteca 
na matricula do imôvel, fazendo-se nesta , remissão à cédula. 

Art 356 • A convenção de condominio será registrada . em 
resumo no livro de registro auxiliar e anotada no livro de 
indicador real, relattvamente a cada uma das unidades 
autónomas que integram o préd io, arqUivando-se o orig1na! do 
respectivo mstrumento. 

Art .357 - A averbação de construção, de reconstrução. de 
demoltção ou modificação de prédio. de unificação ou de 
desmembramento de imóvel será feita a requerimento do 
interessado. que Instruirá seu pedido com certidão 
'comprobatôna expedida pelo órgão competente do Governo do 
Estado do Amapa 

. Art .358 • A extinção do usufruto. por morte de usufrutuário , 
será averbada mediante requenmento instru ido com prova 
bastante. 
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Art .359 · Sem prejuizo das averbações previstas nos arts. 167. 
11 . n.l e 244 da Lei dos Registros Públicos, o registro do pacto 
antenupcial será fe ito, após a celebração do casamento . na 
circunscrição do domicílio conjugal declarado na escri tura . 

Art .360 - Poderá o Ofictal cons iderar cumpridas as exigências 
do art.225 da Lei dos Regist ros Públicos. nos atos que 
contiverem a transmissão de domínio ou de direitos. bem como 
a constitu ição de ônus reais e de garantia. quando o 
instrumento, público ou judicial , indicar o nUmero da matr icula 
do imóvel. 

Art.361 • Para a averbação da emancipação será exigtda 
certidão de sua prévia anotação no assento de nascimento do 
emancipado. 

Art .362 • Sem alvará judiCial. não se fará o reg•stro do 
tn'strumento do contrato de locação em que. figurando massa 
falida . concordatário, herança jacente ou vacan te coma 
locador. haja cláusula de v1gênc1a contra o adquirente do 
1móvel locado. 

Art . 363 • Ressalvados os casos de Isenção legal, são devidos 
os emolumentos relativos a registros de ações e de penhora s. 
ainda que determinados pelo Juiz da causa . 

Art. 364 · As custas deverão ser cobradas pelo valor declarado 
no instrumento. 

Parágrafo único - Nos registros instituídos pela Lei n.0 4 591 
de 16. 12.1964. as custas serão cobradas por unidade. com 
redução de 50% , respeitado o lim1te máximo da Tabela de 
Emolumentos 

Art. 365 ·Os Oficiais de Registro de Imóveis ficam autorizados 
a exigir declaração por escrito de que se trata. ou não, da 
primeira aquisição de Imóvel financiada pelo S1stema 
Fonanceiro da Habitaçao (S FH) para o fim de habilitar o usuano 
aos beneficios do art 190 da Lei no 6 015/73 . 

Art. 366 • Quando forem alteradas, por le•. a designação e 
numeração das unidades urbanas da Capital. processar-se-á, 
ex officio, a averbação das modificações â margem da 
inscrição do loteamento ou do Ulttmo reg istro corresponden te. 

CAPÍTULO IV 

DOS OFÍCIOS DE REGISTRO 
DE TiTULOS E DOCUMENTOS 

Art. 367 • Os livros obngatórios nos Oficias de Regtstros de 
Titulas e Documentos são as constantes da Lei de Reg1stras 
Públ icos, e os que foram exigidos pela Corregedoria de 
Justiça, abertos. rubncados. numerados e encerrados pelo 
Of1cial ou seu substituto nos impedimentos acastona1s . 

Art . 368 - Os titulas e documentos serão registrados no 
domicilio das partes intervenientes: quando residam estas em 
circunscrições diversas. far-se-ã o reg istro em todas elas 

Art . 369 • Dos titules e documentos submetidos a registro . o 
Cartório fornecera recibo, do qual constará número de 
protocolo e data da apresentação. 

Art . 370 - Os Cartórios de Registros de Titu les e Documentos 
remeterão ao de Dis tribuição, as notas especificadas dos 
reg istros efe tuados. no prazo de 72 horas. 

§ 1° • Havendo pluralidade de regtstros a serem comumcados 
no mesmo dia , a nota se farã por relação. 

§ 2° ~ Não é permttido substitutr a relação a que alude o 
parágrafo anterior por fichas e papeletas . 

§ 3° • As notas ou relação serão redigidas de manetra a 
permitir fiel anotação de todos os dados indispensáveis, não 
podendo usar-se das expressões ~e outros", ou ~e sua mulher" 

Art . 371 - As notificações decorrentes de reg 1stro de Ulu las e 
documentos serão feitas mediante avisos entreg ues 
pessoalmente, ou por carta registrada , com av1so de 
recebimento. 

§ 1°- No caso de não se efetivar a noti ficação, na forma deste 
artigo, o que serã certtficado pelo Oficial de Reg1stro. seguir· 
se-a a notificação via edttal 

§ 2° - Na conta das custas serão incluidas . a titu lo de 
indenização. as despesas comprováveis com a publicação de 
ed1tais , no Diário Oficial ou em qualquer órgão oficial c com a 
remessa posta l. 

Art . 372 - Cumpre ao interessado no reg1stro de titulo e 
documentos, indicar expressamente o endereço da parte a ser 
notificada, se não constar do titulo ou do documenta ou se 
tiver ocorrido mudança . · 

CAPiTULO V 

DOS OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL 
DAS PESSOA~ NATURAIS 

TÍTULO I • DO REGISTRO DE NASCIMENTO 

Art . 373 - Os livros obngatórios nos Ofic ios de Registro C1vrl 
das Pessoas Naturais são os constantes da Lei de Reg istros 
Públicos, e os que forem exigidos pela Corregedoria de 
Justiça, aber:tos, rubricados. numerados e encerrados pelo 
Oficial ou seu substituto. nos impedimentos ocasionais. 

Parágrafo único · Haverá um livro especial para regtstro de 
nascimento em hospitais da Comarca da Capita l. 

Art . 374 ·O registro de nascimento só será lavrado mediante 
exibição do cartão de identificação fornecida pelas 
maternidades, dispe~sadas as testemunhas . 

Parágra fo único • Se o parto tiver ocorrido fora de 
maternidade, o interessado devera fazer prova com atestado 
médico ou declaracão de duas pessoas idOneas que tenham 
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conhectmento do fato 

Art . 375 - Os registros de nascimento fora do prazo serao 
efetuados no Cartório do luga r da residência do interessado. 

§ 1°- O registro de pessoa com 12 ou mais anos de 1dade 
somente serã feito depois do despacho do JUIZ competente e 
do reco lhimento da multa. medtante preench imento de 
requenmento. nos moldes estabelecidos pe la Corregedona . 

§ 2° - A parte que for pobre estarã desobngada do 
recolhimento da multa, 

§ 3° · Será dispensado o despacho do JUIZ se o regtstrando 
ttver menos de 12 anos de 1dade; 

§ 4° · As pet1ções serão arqUivadas no cartono que efetivar cs 
reg istros . juntamente com os despachos que mandarem lavra 
las . 

§ so • Se houver suspe1ta de fa lsidade da declaração. o oftctal . 
depois de mterpelar o declarante, mformara ao Ju1z . que 
poderã ex1g1r a justificação. 

Art 376 - Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturats 
do Estado do Amapã, procederão a trasladação dos regtstros 
admtnlstra ttvo:; de nasc1mentos e óbi tos pela Fundação 
Nacional do lndio - FUNAI. para os livros de assentos de 
nascimento e óbitos de seus respectivos Oficios. obedeCidos 
os ritos da Le1 n.0 6.015/73 

§ 1° · os hvros admmislrattvos da menctanada fu ndação 
constitu irão meto subsidiáno para a efetivação do reg1st ro . 
dtspensando-se, por ocastão dos mesmos . a ft gura do 
declarante, arquivando-se. em côp1a. o termo admrn•strat1vO , 
para os devidos fins de diretto 

§ 2° - Por ocas1ão da exped1ção das certtdões orrgmãnas dos 
assentamentos refendos no parágrafo antenor far-se-ãa 
constar no campo das observações nota contenda o 
TERMO QUE SE REFERE A PRESENTE CERTIDÃO FOI 
LAVRADO DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE O 
PROVIMENTO GERAL DA EGREGIA CORREGEDORIA
GERAL DE JUSTIÇAIT JAP 

§ 3° - F1cam, os Ofic1a1s de Registro C1v1l das Pessoas 
Natura1s do Estado do Amapá, obngados a praceaer o regtstro 
e conseqüente expedição das cert1dões GRATUITAMENl E 
nos moldes da Lei Federal no 9 534/97 - . 

Art 377 · Nos registros de nasctmento. sem oatern1dade 
def1~1da, desde que a fl"ãe espontaneamente d-eclare . po; 
escnto , quem seJa o suposto pa1, menc1onado-lhe a 
quallftcação e endereço. devera o OftCta l preencheí o 
formulârio padronizado peta Corregedona e encammha-lc . com 
a certidão do assento. em no máxtmo 48 {quarenta e 01 :~ • 

horas . ao Juizo de Fam•lta do domtcllto da cr tança v1a 
dtstnbuição 

Art 378 - Recebidas a declaração e a onclusa cert idão do 
reg tstro de nascimento pelo Juiz de Famiha ao qual forerr. 
dislnbuidas . serã o fe1to reg tstrado e autuado como 
~averiguação de paternidade". nottftcando-sc o pretenso pa1. 
mdependentemente de seu estado civll . para que . em 30 
(tri nta) dias. se manifeste sobre a paterntdade que the fo1 
atnbuida 

§ 1°- Confi rmada. em Juizo. a patermdade . tavrar.se-a o termo 
de reconhecimento nos autos expedindo-se mandado de 
averbação ao Oficial da Reg1stro e arquivando. se os autos 

§ 2°- Não atendida , pelo suposto pai , a not1ficação. ou negada 
a paterntdade, serão os autos remetidos ao representante do 
Mtntsténo Público ofic1ante no Juizo, afim de reque ira a 
conversão. havendo elementos sufictentes, em ação de 
Investigação de paternidade, CUJO pedido será mstruido com os 
autos da averiguação. 

§ 3° - Proposta a conversão de que trata o paragrafo antenor . 
seu deferimento será comunicado á Otstribwçào e anotado no 
Ltvro Tombo 

§ 4° - Todos as atos relativos a esse procedimento s.erão 
realizados em segredo de Justiça 

§ 5° • Na h1pôtese de o Mtn istério Público, à fal ta de substdtos 
de prova, detxar de propor a ação ~ requerer o arQUivamento 
do fet to. o Juiz determinar-to-á 

Art 379 • Enquanto não requer1da a conversão de que trata o 
§ 2° do Art 378. pela M1n1sténo PUbhco. estarã hvre o exerctc1c 
do dire1to de ação por quam lenha legittmo tnteresse n2 

tnvestigação de patermdade 

§ 1° - Proposta a ação de que trata o "caput" apos o 
arquivamento do procedimento de averiguação de paterntdade . 
ou durante seu curso , se rã a inic1al distribuída. por prevenção 

§ 2° - A inicial da ação 1nvesligatôria. nas hipóteses previstas 
neste artigo. será registrada e autuada em apenso à 
averiguação . 

Art 380 · Dentro de cmco dias do reg1stro da adoção. se rã 
remetida ao Juiz da Infância e da Juventude certidão de novo 
registro de nascimento. se plena a adoção . ou certidão do 
reg istro de nascimento Jã averbada . em se tratando de adoção 
simples. 

Art .381 - Salvo por determinação judicial. nos registros de 
nascimento não se deve mencionar a circunstância de ser 
leg itima ou não a fil iação. 

Art 382 - Quando o declarante de reg istro de nascimento não 
for o próprio pa i. deve ser extgida a identificação de quem o 
ftzer. registrando-se dos dados constantes desta 

Art . 383 • O registro civil de nascimento e o assento de óbtto, 
bem como a primeira certidão respectiva . são atos que as 
Serventias Ex-trajudiciais devem prat icar gratuitamente " 
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Parâgrafo Unico • Os beneficiários de justiça gratu 1ta , em se 
tratando de ato não previsto no art igo anterior, pagarão 
somente 50% (cinqüenta por cento) do valor previslo na tabela 
pa ra sua prãt ica , a titu lo de emolumentos 

TÍTULO 11- DA HABITAÇÃO PARA CASAMENTO 

Art 384 - A habilitação de casamento serâ feita perante o 
Oficial do Registro Civil. o qual certificará nos autos . a 
regularidade de todos os paoéis e documentos . 
P-arágrafo único - Após a audiência do Ministério Público e. não 
havendo oposiç:1.0 deste e/ou de terce iros, serâ homologada 
pelo Juiz da Vara de Fam itia 

Art . 385 - Os pedidos de inscrição de casamento relig ioso. em 
que tenha havido prévia habilitação. somente deverão ser 
remetidos ao Ju iz de Direito se houver dúvida quanto a sua 
regularidade. 

Art . 386 - Constarão do termo do casamento rel1gioso com 
efeitos civis as ass1natura s do ce lebrante . dos nubentes e das 
testemunhas. 

Art . 387 · Processar-se-ão nos próprios autos da habilitação 
para casamentos as dispensas e os atos a ela inerentes . 

TÍTULO 111- DO REGISTRO DE ÓBITO 

Art 388 • O registro de óbito sera lavrado na con formidade do 
que estabelece os art igos 77 e seguintes da Lei n.0 6.01Sn 3, 
em vista de atestado médico se houve no lugar. 

Parágrafo ún1co · Se o ób1to tiver ocorndo em local onde exista 
médico. o oficia l ex1gira declaração de duas pessoas 
qua lificadas que tenham presenciado ou verificado a morte. 

Art . 389 - Incumbe ao Oficial de Registro Civ1l das Pessoas 
Na turais comun ica r às respect ivas repartições consulares ou 
embaixadas . a ocorrência de reg1stro de óbito de pessoa 
estra ngeira . 

Parágrafo único - Por esta incumbência são devidas custas. 
emolumentos ou despesas . · 

Art . 390- Os Oficia is de Registro Civil . sob as penas do art.293 
da Let .n.4 .737, de 15.7 .1965 (Código Eleitoral) . remeterão até 
o dia 15 de cada mês. ao Juiz Eleitoral da Zona em que 
ofic iarem, comunicação doS óbitos de cidadãos alistãveis 
ocorridos no mês anterior. para cancelamento das 1nscrições . 

Art . 391 - Todas as dúvidas serão submetidas ao Juiz de 
Direito competente , devidamente fundamentadas 
formalizadas pela Oficial suscitante. 

CAPÍTULO VI 

DOS OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL 
DAS PESSOAS JURÍDI CAS 

Art . 392 - Os livros obrigatôrios nos Oficios de Registro Civ il 
das Pessoas Juríd icas são os constantes da Lei de Registros 
Públicos e os que forem exigidos pela Corregedoria da Justiça, 
abertos, rubricados, numerados e encerrados pelo Qf;cial ou 
seu substituto . nas impedimentos ocasionais . 

Art . 393 - Os atos constitutivos de pessoas jurídicas não serão 
registrados quando o seu objeto contrariar as disposições do 
art.116 da Lei de Registros Publicas (lei n. 6.015173). 

Parágrafo único · Ocorrendo qualquer dos motivos ali 
previstos. a Oficial de Regist ra Civil das Pessoas Jurídicas . de 
oficio ou por provocação de qualquer autoridade . sobrestará o 
registro e suscitará dUvida perante o Juiz de Direito 
competen te para os Registros Públicos. 

Art . 394 - Os Oficios de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
poderão adotar. para controle de seus assentamentos, 
registros e arquivos, o sistema de fichas, sendo responsáve is 
seus oficiais Pelos erros ou omissões que se constatarem. 

CAPÍTULO VIl 

DOS OFÍCIOS DE REGISTRO 
DE PROTESTO DE TÍTULOS 

SEÇÃO I 

DOS ASSENTAMENTOS CARTORARIOS 
DO LIVRO DE CONTROLE 

DE DEPÓSITO 

Art . 395 • Nos Oficios de Registro de Protestos de Tilulos. 
além dos livros determinados pela Corregedoria da Justiça, 
haverá os seguintes: 

I - de apontamento de titulas Cambiãrios : 
11 - registro e compensação de cheques: 
111 - e registro de protestos cambiais; 
f.V - registro de protestos fal imentares: 
V - indicador pessoal. 

Parágrafo único • O livro indicador pessoal poderá ser 
substituído pelo sistema de ficha ou na forma usada para o 
processamento de dados. 

Art . 396 - É de competência exclusiva do Tabetiao de Protesto 
de Títulos, na tutela do_s interesses públicos e privados. a 
protocolização. a intimação, o acolhimento da devolução ou do 
aceite , o recebimento do pagamento do titulo e de outros 
documentos de dívida. 

§ 1° - Lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do 
credor em re laçao ao mesmo. 

_§ 2° - Proceder às averbações, prestar informações e fornecer 
certidões relativas a todos os atos praticados. 

§ 3°- P.oderã , para melhor exercício de suas funções, adotar o 
•sistema de digitalização de imagens e de processamento de 
dados. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art . 397 - Para fins de pagamento de títulos , no trlduo legal, 
será emitida guia para depósito em conta especialmente 
aberta em nome do Oficio, que será entregue ao mteressada 

§ 1 o - O depósito deverá ser efetuada na mesmo dia da 
expedição da gu ia na agência bancária determmada 

§ 2° . Feira o depósito , a parte deverá retornar ao tabelionato. 
onde receberâ seu titulo ou documento de divida devidamente 
qu1tado. 

§ 3° - Da guia. que só valerá para o dia de sua emissã o. 
constara o valor total a ser depositado pelo interessado. nele 
incluídos os emolumentos e demais despesas , dentre elas a 
Contribuição Provisór ia sobre Movimentação Financeira 
(CPMF). quando em vigor. 

Art 396 . Os Cartórios de Protesto de Titulas manterão a 
sistemática dos assentamentos relat ivos ao protocolo e 
reg1stro dos títulos ou documentos apontados. numerados 
seqüencialmente, bem assim como os de protesto, 
cancelamentos, liqu idação de obrigações. valores das custas e 
das cert1dões expedidas. 

Parãgrafo único - Do protocolo e registro serâ obngator iamente 
dado recibo ao portador do titulo cambiãrio cabrável. 

Art . 399 - Estando o titulo revestido das formalidades legais, o 
protesto não poderá deixar de ser lavrado. regularmente 
Intimado a devedor, seja qual for o motivo alegado por este 
para recusar o pagamento. não podendo, em hipótese alguma . 
ser prorrogado o prazo. mesmo que expressamente requerido 
pelo credor ou credores. 

Art . 400 - O protesto decorrente da Lei de Falências se rã 
lavrado mediante apresen tação dos próprios autos em que se 
processou a verificação judicial da conta . 

Art . 401 • Na caso de cheque sem fundo, exigir-se-á do 
apresentante a prova de identidade e a qualificação do 
emiten te, que fica rão constando do instrumento que se lavrar 

Art. 402 - Para controle in terno da clientela cartorâr ia. as 
serventias que não adotarem o sistema de f1chario com os 
dados constantes do protocolo e reg istro do respectivo titulo 
cambiâfla, terão. obrigatoriamen te. controle interno Que faci lite 
a rápida localização dos assentamentos em casa de 
informações aos interessados diretos, ou para atendimento 
das requis1ções judiciais e as ordinárias e extraordinárias . 

Art. 403 • É insl ituido nas servent ias de protesto de titules o 
livro de depósito de valores , de contro le diário De folhas 
soltas ou não numeradas, mecanicamente. o livro conterá 
tantas co lunas quantas bastarem para as seguintes anotações. 

I · núme ro de ardem: 
lt - data do assentamento; 
111 - número da guia de depósito: 
IV - nUmero de protocolo do documenta; 
V- natureza deste; 
VI - valor de créd ito: 
VI l - valor das custas ou emolumentos: 
VIII - nome do favorecido; 
IX - número, data e valor do cheque emitido pelo Cartório a 
favor do credor; 
X - ocorrê ncias eventuais . 

§ 1°- O livro de depósito de valores . serã mantido em dia. com 
todas as anotações pert inentes . 

§ 2° - O livro de depôsito de valores. cujos termos de abertura 
e encerramento serao rubri cados pelo Juiz de Direito 
competente para os registros públicos, não poderá conter 
rasuras . emendas ou entrelinhas. As ressalvas ocasionais 
deverão ser anotadas. no ato. na coluna das ~ocorrências 
eventuais ~ 

Art . 404 • Os Tabeliães de Protesto de Titulas poderão 
fornecer informações à SERASA e a EQUIFAX DO BRASIL 
L TOA .. através de certidão em forma de re lação, sobre os 
protestos tirados e os cancelamentos efetuados. mediante o 
pagamento dos emolumentos exigidos. 

Parágra fo único - As informações possuem caráter sigi loso. 
vedada qualquer form a de divu lgação. sob pena de suspensão 
do fornecimento. 

SEÇÃO 11 

DAS INTIMAÇÕES E DOS PRAZOS 

Art. 405 • A intimação do devedor de titulo por falta de 
pagamento, ou de aceite . seguir-se-á imediatamente ao 
protocolo de apontamento e será feita mediante aviso. 
entregue pessoalmente no seu endereço, ou por carta 
registrada . entendendo-se cumprida quando comprovada a 
entrega com o aviso de recebimento. Se houver acúmulo de 
serviço, far-se-â com tolerância de, no m3xif11o . 48 horas. 
cientificando-se a Corregedoria. 

§ 1 o - No caso de não se efetivar a intimação na forma deste 
art igo , o que sera certificado pelo Oficia l, seguir-se-á a 
intimação por edital. 

§ 2° - Na conta das custas serão incluídas. a lilulo de 
inden:zação, as despesas comprovâveis com a publicação de 
edita is e com a remessa postal, bem assim as custas devidas 
ao Cartório de Distribuição da Comarca de Macapá e que 
serão repassadas a este , junto com as comunicações a que 
alude o art .403 deste Provimento. 

Art . 406 - A intimação-edital obedecera aos padrões 
constantes de modelo aprovado pela Corregedoria. 

Parãgrafo único - Nas comarcas do interior, onde não houver 
jornal. o edita l de protesto sera afixado no saguão do Foro. em 
local visíveL Neste caso, os prazos da lei correm a parti r do dia 
imediato ao da afixação do ed ital . 

Art . 407 - Os Cartôrios de Protestos. nos casos de intimação 
por carta com aviso de recepção, poderão contratar com a 
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Empresa Brasi leira de Correios e Telégrafos , a Sistema SEEO 
ou prestação de serviços de coleta. tratamento e entrega de 
objetos de correspondência . 

Art . 408 - No caso de recusa do devedor em receber no seu 
endereço a intimação , ou em se ocultando para ev1tar a 
intimação pessoal. o intimante, ao devotver a papeleta. relatará 
a ocorrência . Anotada devidamente a ocorrência, a intimação 
se processará mediante reg istrado com aviso de recepção. 

§ 1° - As intimações descreverao a natureza do documento. o 
seu valor total. as datas de em1ssão e venc imento. o número 
de protoco lo do apontamento. No mesmo instrumento. ao 
devedor se dará o horário de expediente do Cartóno. bem 
assim como os esclarecime ntos necessários para depos1tar. 
em três d1a s, ou motiva r a recusa . sob pena de pro testo 

§ 2° - O prazo para pagamento ou manifes taç:lo da recusa 
contar-se-á. 

I -da ciénc1a do fato. quando a mtimação houver sido pessoal . 
excluindo-se o dia do começo e Inclu indo-se o do vencimento· 

11 - quando feita a int imação por carta: excluindo-se a d1a do 
recebimento e incluindo-se o do vencimento: 

111 · quando fe ita a int imação por edita l, excluindo-se o dia da 
publicação e incluindo-se a do venc1mento. 

§ 3° - O prazo que se vencer em sábado, domingo ou fe riado 
detenninado em lei prorrogar-se-á por mais um dia útil. 

§ 4° - Considera-se prorrogado o prazo até a primeiro d1a út il 
seguinte, se o vencimento ca ir em dia em que for determinado. 
pela autorid ade competen te. o fechamento do Cartór1o de 
Protestos ou o encerramento mais cedo do seu horário de 
funcionamento. Tal circunstãncia será imed iatamente anotada 
na colu na de ocorrências eventuais do livro de depôs1to de 
valores 

SEÇÃO 111 

DA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO 
APONTADO 

Art . 409 - A ltquidação do titulo cambiário apontado não o 
sendo em moeda corrente do País. far-se-a mediante cheque 
visado ou com garantia limite. ou carta de ordem bancár ia a 
fa vor do respectivo Cartório de Pro testos. 

Parágrafo único - O pagamento de titulo por me1o de cheque 
só o libera após devida compensação. 

SEÇÃO IV 

DO PROTESTO DE TÍTULOS 

Art . 41 O · Ao lhe ser confiado 1itulo para protesto, o Oficial 
carto rar~a procederá com as cau telas usuais, verificando o 
cumprimento das formalidades intrinsecas legais. 

Parágra fo único - O Oficial poderã pedir que o apresentante 
forneça dados exatos de endereço e qualificação do devedor. 

Art . 411 · Tira -se o protesto no vencimento do prazo legal , 
lavrando-se as competentes instrumentos. Os instrumentas. de 

protesto. junto com os titu""iõs. ficarão á disposição dos 
credores. inclusi--1e para o depósito das custas e emolumentos. 

§ 1° - As custas e emolumentos serão cobrados pelos Of1ciais 
. do Registro de Protesto de Titu las após a conclusão do alo. 

podendo ser exig ido da parte . depósito preparatôrio até o 
mãximo de um quarto daquele va lor já fixado previamente no 
Regimento de Custas. sendo sempre fornecido recibo. 

§ 2°_- Em qualquer caso, as custas .,emolumentos, parciais ou 
tota1s. serao sempre recolhidos. ~ed iante guia , a conta 
especial existente na Bânco Oficial . na Caixa Econõm 1ca 
Federal, Banco do Brasil SA. ou qualquer estabelecimento 
bancário autorizado. 

§ 3° - Os Oficios de Registro de Protesto de Titu las cobrarão 
no momento do pagamento, os juros moratórios na taxa legal. 

SEÇÃO V 

00 CANCELAMENTO DE PROTESTOS 

Art . 412 - O cancelamento de protestos de títulos cambiais só 
poderá ser feito pelo Oficial do Cartório, ou por quem o es tiver 
subst ituindo nos impedimentos eventuais. 

§ 1°- Ocorrendo acúmulo de serviço no competente Ofic io de 
Protestos, o cancelamento podera ser efetuado por 
serventuário indicado. com prévia autorização da Corregedoria 
de Justiça. 

§ 2° - Cancelado o protesto pelo devedor ou procurador com 
poderes especiais , o titulo. devidamente quitado serã 
arquivado em Cartório. nao sendo aceita cópias ou 
reproduções de qua1squer espécies. ainda que autenticadas. 

§ 3° - Cancelado o protesto das cert idões que se expedi rem, 
não constarão nem o protesto. nem o cancelamento, exceto a 
requerimento por escrito do devedor, ou mediante requ isição 
judic1al. 

Art . 41 3 • Em todos os casos, o cancelamento de protesto de 
titulas cambiais processar-se-á com estrita observância à Lei 
n. 6 .690, de 25.9.1979. 

Art. 414 - Os Cartórios de Protesto de Titulas remeterão 
obrigatoriamente ao Cartório de Distribuiçao da Comarca de 
Macapá, relação dos titulas e documentos efetivamente 
protestados. 

§ 1" - O Oficial do Cartório de Protesto de T itulas Iara as 
comunicações referidas no caput deste artigo, sob pena de 
responsab ilidade civil e administrativa. Sob a mesma 
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responsabilidade, o DistribUidor farâ as devidas anotações, 
vãlidas para o fornecimento de certidões. 

§ 2° • Salvo requerimento escrito do Interessado, ou ordem de 
autondade competente, não se darã informação ou certidão 
relativa a protesto efetivado ou cancelado. 

§ 3' - Quando da sustação do protesto. o Oficial reteni o titulo 
em Cartôrio, salvo se ocorrer determinação judicial ou 
administrativa em sentido contrârio ou requerimento de 
devolução firmado pelo credor. 

§ 4° - Ocorrendo o cancelamento do protesto o Cartôrio 
cobrarâ, na sua conta de custas. anumdo o interessado, 
também o valor da anotação do cancelamento a ser procedido 
pelo Cartório ·cte Distribuição da Comarca de Macapã , 
repassando, com a respectiva comuntcação. as importâncias 
qUe couberem a este último. 

SEÇÃO VI 

DO PROTESTO DE DUPLICATAS 

Art . 415 - O protesto de duplicatas ou triplicatas proceder-se-á 
com estrita observância às leis que regulam a matéria, 
espec•almente: Capitulo IV da Lei n. 5.474. de 18.7.1968 ; 
Decreto-lei n. 436. de 27.1 .1969, e . Lei n. 6 .448, de 1.11 .1977 
que adapta ao Cõdigo de Processo Civil as normas 
concernentes ã Lei das Duplicatas. 

Parágrafo único - Aplicam-se ao cancelamento de protesto de 
duplicatas ou triplicatas. as normas gerais disciplinadas na Lei 
n. 6.690, de 25.9.1979. 

SEÇÃO VIl 

DOS VALORES ARRECADADOS DO RECOLHIMENTO 
EM CONTA ESPECIAL DAS CUSTAS PELO PROTESTO 

E DOS EMOLUMENTOS NO APONTAMENTO 

Art. 416 - Os valores de qualquer natureza, inclusive 
emolumentos, pagos em razão de titulas apontados. serão 
recolhidos em conta especial aberta no Banco do Brasil S .A. 
ou Caixa Econômica Federal. 

§ 1 o - Os titulares dos Cartórios de Protestos enviarão à 
Corregedoria, relação nominal das pessoas que, na sua 
ausência , possam movimentar a conta referida no caput deste 
artigo . 

§ 2° - Nas Comarcas, onde não houver agência de Banco da 
rede Oficial , mencionados no caput, o depósito poderã.ser feito 
em agência de Banco pertencente à rede privada. devidamente 
autorizada pela Corregedoria. 

Art . 417 - Fica instituido o sistema de guia de depósito para 
pagamento de titules nos padrões estabelecidos. podendo o 
recolhimento ser feito no Banco Oficial do Estado, Caixa 
Econõmica Federal, Banco do Brasil S.A .. ou em qualquer 
estabelecimento da rede bancãria autorizada, onde aqueles 
não existirem, pelo Juiz de Direito da Comarca. 

§ 1' - Das guias para esse fim , constarão os dados 
necessários ao seu controle , conforme previamente 
estabelecido pelo Juiz de Direito competente para os reg istros 
públicos. 

§ 2° - As guias, preenchidas em Cartório. em ordem numérica 
sequencial . impressa mecanicamente, serão extraidas em 
quatro v1as para cada titulo. 

Art . 41 8 - O recolhimento se rã feito diretamente pelo devedor 
ou pelo coobrigado. A guia serâ autenticada mecanicamente. 
sendo a primeira via entregue ao depositante: a segunda via 
ficara em poder do estabelecimento bancãrio da rede oficial 
que remeterà as restantes ao Cartório : este entregará ~ 
terceira via ao credor. arquivando a via remanescente. 

§ 1° - Na guia referida se rã impressa a advertência de que o 
devedor devera apresentar a quitação bancâria ao Cartório . 
nos termos do artigo seguinte . 

§ 2° - Os recolhimentos das custas serão anotados . 
diariamente, pelo Cartório, remetendo-se. mensalmente, à 
Corregedoria, a estatistica correspondente . 

Art. 419 · Efetivado o depósito, o devedor apresentara a 
respectiva guia ao Cartório, a fim de obter a necessária 
quitação do título, que lhe serã restitu ido mediante recibo. 

Art . 420 - Tão logo concret izado o depósito. compete ao 
Cartório prestar contas ao credor. remetendo-lhe cópia da guia 
de depósito acompanhada de cheque nominal e cruzeiro , no 
valor de seu crédijo, para saque na conta especial existente no 
banco oficial escolhido, correndo a despesa da remessa do 
expediente por conta do credor. 

Pa rágrafo ünico - Da mesma maneira procedera o Cartório, 
quando o credor fo r banco ou entidade financeira , prestando as 
.contas pelo meio mais fàcil , seguro e ãgil. 

. Art.421 - Estando presente o credor ou comparecendo em 
Cartório antes de lhe serem prestadas as contas, nada obsta à 
entrega imediata do cheque para recebimento. bem assim 
como da via da guia de depósito que lhe pertença . 

Art . 422 - Nos procedimentos de apontamentos de titulas ou 
documentos Cambiârios, não incidem custas de distribuição 

Art . 423 - Quando o pagamento ocorrer antes de tirado o 
protesto, nao hã custas a pagar. sendo devidos os 
emolumentos de intimação ou de editais publicados. 

SEÇÃO VIII 

DA RESPONSABILIDADE DOS OFICIAIS 
00 PROTESTO DE TÍTULOS 

Art. 424 - Os Oficiais do~ Cartóri\)S do Registro de Protesto de 
Titulas ,' além de responsabilidade civil, penal e administrativa 
prevista em lei, respondem solidariamente com qualquer dos 
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seus subordinados pelas faltas cometidas em desobediência 
às instruções e determinações da Corregedoria . 

Art.425 - Sob pena de responsabilidade, os Oflc1ais dos 
Cartórios de Protesto de Títulos deverão comunicar à 
Corregedoria toda a falta funciona l apurada no Cartóno, 
indicando as providências tomadas para a devida correição. 

Art .426 - Poderá existir no Cartório de Protesto de Titulas um 
serviço de fiscalização permanente da entrega de intimação a 
devedor, conforme regulamentação do respectivo titular . 

Art.427 - A Tabela de Custas referentes a protesto de titulas 
será afixada no Cartório em local bem visível , 
preferencialmente constando de quadro com letras bem nítidas 
e de fácil leitura pelos usuários. 

Art.428 - Os Cartórios de Protestos manterão contabilidade 
devidamente aparelhada de modo a jamais haver saques 
indevidos contra a conta especial , não se confundindo o crédito 
de custas com o crédito dos usuarios. 

SEÇÃO IX 

DA GUARDA DE PAPEIS 

Art . 429 - Os Oficias de Protestos e Titulas do Estado do 
Amapá deverão manter em arquivo, pelo prazo de 01 (um ano 
os papeis a seguir enumerados: 

a) Intimações; 
b)Editais; 
c) Documentos apresentados para cancelamento de protestos, 
d) Mandados de sustação de protestos; 
e) Requerimentos de retirada de t itulas pelos apresentante; 
f)Comprovantes de entrega de cheques aos credores, 
g)Comprovantes de devolução de titulas irregulares: e , 
h) Documentos apresentados para expedição de homônimos 

Parágrafo ünico - Após esse prazo e desde que feitas as 
devidas anotações no livro próprio, poderão ser incinerados. 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 430 - As praças são privativas dos porteiros de auditórios . 

§ 1 o - Nos atos em que devam funcionar leiloeiros nomeados 
pelo Juiz. a nomeação deverá obedecer ao critério de escolha 
mediante rodízio E~rigatório . segundo classificação e escala 

estabelecidas pela Diretoria do Fórum, entre os leiloeiros 
públicos que nesta se inscreverem até o dia 15 de jane1ro de 
cada ano. 

§ ~ - Incumbirá ao Diretor do Fórum exercer fiscalização sobre 
a atuação dos leiloeiros, nas vendas judiciais. podendo exclui· 
los do rodizio , em caso de falta de exaçao no cumprimento de 
suas obrigações. 

Art. 431 -Qualquer seJVentuario da Justiça que. em razào do 
seu oficio, administrar bens alheios, ou houver recebido. para 
aplicação imediata. quantias ou valores, deverá prestar contas, 
mensalmente das rendas produzidas, ou logo em seguida ã 
aplicação. 

§ 1 o - Igual obrigação incumbe aos leiloeiros e porte1ros dos 
auditórios. 

§ 2° - O Juiz. no caso de descumprimento das obrigações 
previstas neste artigo, imporá ao serventuário faltoso a 
penalidade prevista em lei. 

Art. 432 - Para efeito de reconhecimento e controle de 
frequência , a unidade orgãnica da Corregedoria encarregada 
do cadastro, comunicarâ imediatamente ao respectivo titular a 
concessão de licença médica. inicial ou em prorrogação, dos 
servidores lotados em seu Oficio Judicial ou Extrajudicial. 

Parágrafo único - Igual providência será tomada em relação à 
concessão de licenças de qualquer espêcie, mencionando-se 
na comunicação o periodo em que o servidor permanecerá 
afastado do exercício do cargo. 

Art. 433 - Aplicam-se às serventias extrajudiciais, no que 
couber, as normas gerais contidas no titulo VI. capitulas 1 e 11. 

Art. 434 - Ficam instituidas. em caráter permanente. as 
seguintes comissões especiais (art. 14, itens I, 11. 111 e § 1• da 
Lei n.6. 750, de 1 0.12. 1979): 

I - de correição, nos serviços afetos aos le-iloeiros e 
depositários: 
11 - de correição, nos serviços afetos aos contadores partidores 
e distribuidores: 
111 - de sindicância , para· apurar, sumariamente, a procedência 
de denUncias, verbais ou por escrito. quanto à cobrança 
indevida de custas e emolumentos, 
IV- de atualização do Provimento Geral; 
V - de disdplina, com jurisdição sobre funcionários das 
serventias JUdiciais e extrajudiciais: 
V 1- de correição, nas serventias judicia is e extrajudiciais. 

§ 1o- Integrarão as comissões especiais quando necessârio. 
Advogado e membro do Ministério Público indicado pelo 
Presidente da Seção do Estado do Amapa da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e pelo Procurador-Geral de Justiça 
do Estado do Amapá. 
§ ~ - Os membros das comissões especiais referidas no caput 
deste artigo serão designados pelo Corregedor de Justiça . 

Art. 435 -A Secretaria da Corregedoria de Justiça coordenara 
a padronização de todos os fonnulârios , impressos e livros a 
serem utilizados nas serventias judiciais. 

Art. 436 - Os Juizes de ()jreito. os Juizes Auxiliares e os Juizes 
de Dirdo Subst~utos deverão orientár os seJVidores das 
Secretarias das Varas e dos Oficios de Distribuição de acordo 
com as seguintes normas: 
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1- as petições, antes protocolizadas ou despachadas. deverão 
ser examinadas pelo servidor encarregado. que venficara se 
estão redigidas em papel próprio. com espaço reservado a 
despacho e com a margem que permita a juntada ao proce:;so 
datadas e assinadas. 

11 -o documento cuja margem esquerda tiver menos de 3,5 em 
deverá ser colocado ou grampeado em folha de papel de 
tamanho comum ao uso forense, de modo que a margem fique 
livre, facil itanto a juntada e a leitura em ambos os lados : 

111 - os documentos de reduzidas dimensões. tais como contas 
de luz, água, telefone e outros. poderão ser colocados ou 
grampeados numa só folha, ao máximo de cinco 

§ 1 o - As petições e documentos apresentados em desacordo 
com estas normas não deverão ser receb1dos, salvo se as 
falhas puderem ser suprtdas no ato. 

§ 2°- As dúvidas serão resolvidas pelos Juizes , sem preJuizo 
da parte quanto a prazos 

Art . 437 - A Secretaria da Corregedona padrontzara todos os 
formulários e livros a serem utilizados nos Oficios JudiciaiS que 
ainda não foram padronizados pelo Tnbunal. 

Art . 438 - Os recolhimentos prev1stos nos arts. 83 e 239 
poderão ser feitos semanalmente através de gu1a emitida pelas 
próprias serventias, especificados os atos e os valores 
cobrados. 

Art 439 - Este Provimento Geral entrará em vigor na data de 
sua publicação , revogadas todas as disposições em contrário 
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l>~flt do T.IAP 

JUSTIFICATIVA n• 01 7 I 2003-CPLfT JAP 

PROCESSO ADMINISTIV\TIVO N" 102612003-SG 
ASSUNTO: INEXIGlBILIDADE LIC'IT ATÓRIA 
ADJUDICATÁRIA: RIO NORTE TAXI AÉREO LTDA 
qBJETO: Serviços de loca~JAo {fretamento) de 02 aeronaves t1po 
hu~notor, parn <! deslocamento de ma~istrados c ~crventuários do 
Tnhunal de: Jushça do Estado do Amapa às Comarcns do Interior 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art_ 25, coput, da L ti n• 8.666, dt 
21/0(j/93, com rtdoçlo do Lti n• 9.648, dt 27/051'18. 
VALOR · RS 11.200,00 (on7.t mil c duzentos reai s). 

Excelenfissimo Senhor Desembargador p,-~sidente · 

Pretende qta Corte de Justi ça pactuar com a empresa RIO ~ORTE 
TAXI AEREO LTDA, CNPJ (~W) N" 10.224.681/0001 -25, 
referente aos serviços de locação de 02 (duas) acromwes b1motor. 
para efetuar o deslocamento a scrv1ço de magistrados e scrventuanu 
do Tribunal de Justiça do Estado dn Amapá. as Cmnarca do Interior 
do Estado. 
Justifu;a-se a prrscntc contratação. considerando a necessidade de 
deslocamento da Comit1va romposta de Magistrados e Servr:ntuãnos. 
para \'cri ficar "in loco·· a situaçao das divt::rsas Comarca do lntcnor 
do Estado do Amapá, referente as condiçOes de pessoal. material c 
!nsta~ações Osica~ . l:::ntrctanto, as fortes chuvas que vem caindo no 
mtcnor do Estado, impossibilitam este deslocamento por v1a 
terrestre, dai a necessidade de contrataçao de empresa cspcc1aJ1zada 
de à rcahz.açao dos referidos serviços por via atrca. 
A cs~olha da adjuticatária. justi fica-se. considerando a mesma 
possUir as acrovaves necessána.o; à reahzaccto dos serviços, bc:m como 
pcsso~ d_cvidamentc habi_litados c experiente. tendo a empresa 
expentnc1a de 16 {dezesseis) anos neste ramo de ativJdac1c. d15pondo 
portanto todas as condições técnicas c de scguranÇil que o caso 
requer. 
A presente contrat.açAo cfctivar-sc:~â com fulcro no artigo 25. caput. 
da Lei na 8.6~3, consi_~do que o serviço contratado poSSUI 

d~:C~~~~~Z.:e~~~~t::~~~dencJada pelo alto grau de complexidade 

Pelo exposto. para salvaguardar os interesses da Admmistraçâo c 
dcm_onstr~da a hipótese_ incidente desta ação, submetemos a presente 
Jushficat~va à supenor aprcciaçao c deliberação de Vossa 
Excel~nc1a, ao mesmo tempo em que sol icitamos a sua publicaç3ll na 
IJ'!lprcnsa Ofici~ do Estado . do A_m_apá. para que se cump~a o 
d1sposto no art1go 26, da Lc1 de LICitações C Contratos em v1gor. 
condição de eficácia deste ato. 

Moup6-AP~c rço dt 2003 

Bd. Nilfon Vascontclos 
-Prnidtn d1 CPLfTJAP-

CHAMAMENTO PÚBLI('Q 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. em 
atendimento ao disposto no art. 34. § l o-. da Lei nn 8.666, soliclla o 
comparecimento de todas as empresas constantes no Cada11tro de 
Fornecedores c demais interessadas em partic1par de licitaçõc.s a 
serem realizadas por este Tribunal , para se cadastrarem uu 
atualizarem os dados cadastrais j â existentes, na sala da Comi~sa.o 
Pcnnancnte de Licitação, SilO à rua General Rondon, na 1295 
Centro. nesta cidade. de segunda à sexta-feira., no horário das 7:30 ;\s 

13:30 e d~ 15:30 às 17·30 horas. Maiores esclarccintcntus a.travês do 
tekfonc (96) 312-3300 e fone/fax (96) 3 12-333, 

Maeapá-AP. 17 dt MARÇO d<2003. 

Bd. Nilto-~·v.scoacdos 
- Presi.!:.~uTJAP-

A VlSO DE I.ICTTACÁO 

PREGÁ O N" 811fl003-TJAP 

A Pl'el:\dbci• do TriJ!aoal de Jutiça <lo Elllldo do Amop6, c 
cote. ro:<i:ocl~o. a~ud\1 a\J'Ov& da Portario a• 063712002-
GABIPRES ilc tO dc'sclanbro de 2002, ~~~~~ao ,conheeim.:nto dos 
in~.....,; quo, 'I" ÚX'(Í1a da ~ á• l·~:ze, de 11 de julbo dt 
2102, com JÍ>Iicaçlo subsidiiria da Lei Fcclcr.ll n' &.666193 e swos 
altençl!es postcriO<CS, fati realizar ticitaçlo .!'!.modalidade Prcglo, 
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do upo menor preço, que tem por objeto a AQUISIÇÃO I>E 
MOBILIÁRIO EM GERAL ( MESAS, POLTRONAS, 
CADEIRAS, ESTANTES E ARQUIVOS), para attndtr ao 
Fór um da Comarca dt Santa na.AP. 
A rtftrida licitaçlo ocorrerA no .lllA.J!9...ru::--<.\BBI.L.m;,_lOOJ...b 
~. na sall da CominAo Ptrmancntc de Lici laçlo, sito à 
ru1 General Rondon, n• 129.5 - Centro, nesta cidade. 
O EdiUI completo c seus anexos cncont ram-n dispon!vcis no 
silc: n·ww tlap goy.br., c na CPVfJAP, no ender-eço acima 
citado, de segunda l uxta- rtira, no horário du 7:30 h IJ :JO c 
das 15:30 b 17:30 horu, btm como quaisquu outros 
esclarecimentos ncceuários. 

Maeapà-AP *2 de m ço de 2003 

Bel Nilton Per Vasconcelos 
- l'rcgoci ofi'JAP -

TRIB!INA I. PLENO 

:\-!ANDADO DF. SEGURANÇA N' 721103 
Impetrante: José Maria Teixeira Leite 
Advogados · Osvaldo Sou1.a de Campos e Outra 
ln fonnantes : Procurador-Geral do Estado do Amapã c Outro 
Litisconsorte Pass ivo: Estado do Amapá 
Procuradores: Ricardo Souza Olive1ra c Outros 
Re lator Desembargador Mello Cas tro 

rETIÇÁO PF~/A PIFNXN/N" 62612003 

"Insurge-se a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). resumidamente, 
contra a liminar concedida por este Relator nos au tos do Mandado de 
Segurança n. 721/03, ao entendimento de que se tratando de 1senção 
de imposto de renda em raz.ão de doença incurável de que ê portador 
o Impetrante Jose Maria Teixeira Leite. teria ocorrido erro na escolha 
da autoridade apontada como coatora, que deveria ser o Dc:legado da 
Receita Federal em Maeapâ, trazendo ã colaçé'to jurisprudências do 
Colcndo Superior Trihunal de Justiça e do Eg. Tribunal Regional 
Federal da 1• Regié'to, que transcreve. 

Argumenta. ainda. que " ... o entendimento fi rmado no Confl ito de 
Competência n° 32.580 (Processo n° 200 1.00.94Q472/AP) nilo tem 
aplicação e pertinênc1a ao caso vertente'' (sie, 0.5, pet.), dizendo que 
o erro em relação ã autoridade coatora impõe a cxtinçllo do processo, 
sem julgamento de mérito , conformcjuri sprudencia que transcreve. 

Afi rma que a decisao limin:u padece de equivoco ao determinar ao 
Comandante da Pollc1a Militar do Estado do Amapá o ressarcimento 
dos valores descontados elo imposto de renda retido na fonte: desde 
maio de 200 I . jã recolludos ao Tesouro Nacional , por entender não 
ter essa autoridade competência. 

Entende por requerer, alternativamente, a ex tinçao d{l pmccsso sem 
julgamento do mérito dia nte do erro quanto a autoridade coatora, ou a 
re messa dos autos para o Colcndo Tribunal Regional Federal da I" 
Reg ião. 

Fmalmcntc. conclui se não acolhida umn das duas propostas 
alvitradas , por requerer ·· ... a União (Fazenda Nac1onal), nos termos 
do puritgrafo único do art 5° da Lei n.0 .9.469/97. !'>ua intervenção no 
processo, com a citaçAo pessoal. na forma preconizada no art . 38 da 
Lei Complementar 11 .

0 73/93 em combmaçao com o art 6°. Da Lei n. 
9.028/95, deslocando incontinenti, o feito para .Justiça Fede ral, 
nos termos da Súmu la 150 do e.ST J . revogando a liminar 
concedida. 

Brevemente relatado. 

Decido 

O presente MANDADO OE SEGURANÇA foi dis tri buído em maio 
de 199 1. perante o Jui zo Monocrârico de Primei ro Grau, vindo-me 
por distribuiçilo, postcrionncn tc, por ser uma das autori dades coatoras 
o Sr. Procurador Geral do Estado do Amapá.. que possui prerrogativa 
de fnro perante esta egrégia Corte de Justiça. 

Naquela oportunidade proferi a decisão de Os. 42/46, declinando da 
mjnha comnctência para a JustiçJJ. Federal de Macapá, assim a 
moti vando: 

"Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido /immar. 
impetrado por JOSt MARIA TEIXEIRA LEITE atnbuindo ato 
omissivo. ilegal e abusivo ao PROCURA DOR-Gt:RAL DO EST11DO t1 ao 
COMANDANTE DA POLICIA MILITA R DO ESTADO DO AMAPA". 

O impetrante, sub-tenente da re.rerva da Pol/ciu Militar do Estado 
adu.z, em síntese. que em face a parecer emitido pela Procurador/~ 
Geral do Estado o Comando da Polícia Mililar mdeferiu pedtdo de 
ISenção mbutárla do recolhimento na fonte do lmposlo de Renda 
pleiteado com fundamento no art. 39. inciso XXXIII. do Decreto 
3.000, de 26.03.99. em razão de ser portador de doença crónica e 
incurtivel. 

Asseverando que a isenção pleiteada se jaz nece.u ána em face ao 
alto custo do seu tratamento, sus/enta que possui direi/o líquido e 
cerJo ao beneficio legal. eis que as doenças elencodas no texto legal 
como isentos do recolhimento do refendo impo.tto são apenas 
exemplificativas e não taxativas. e sendo por/odor de mofi!stia de 
med1cina especializada e incurável - neoolasia mqbgna do figado -
.se enquadra perfeiramente tras hipóteses de isenção. 

Ne.ue contexto, argumenta que o parecer da Procuradoria Geral 
do Estado é errôneo ao entender inadmissível u h1pótese de isenção 
em razão de que a sua transjerénciu para a reserva foi motivada por 
iloença não prevtsta na legislação especifica e '1ão pertencer a 

. mediemo especializada. 

Apôs transcrever os dispositivos legais que entende embasar seu 
direiro. StiStenta que os aios denegatórios de seu pedido. face aos 
fa tos e direitos demonsrrados. se mostram abusivo.r e ilexais. 
passivets de correção mediante o presente ~ conforme 
onentação doutrindria e jurisprudencial que traz d colaçlia. 

Assevera que os pressupostos do fumus bani iurjs e ~ 
~ rutam evidenciados JX! Ia flagrante ofensa e desrespeito aos 
principias comtilucionais du isonomia. legalidade e moralidade. e 
ainda a ocorrência de lesão ao património j uríd1co do impetrante. 
com danos irreparáveis. 

Conclui por requerer "o deferimento da liminar inaudita altera 
pars com a .seguinte ordem: a) determinar à autoridade apontada 
como coatora, a imediata, exclusão da incidéncia lributária dos 
vencimenlos do impetrante, até o julgamento final do mandamw; b) 

- .~ eja notificado o Departamento de Pessoal Inativo do Polícia 
Militar do Estado o _fiftl de que se procedo a Mo incidéncia 
tributária e as anotações legai.s de estilo, sendo culminado multa 
diária em caso de desobediência ". (sic) 

Pede. por fim, seiam notificados as Autoridades Coatoras para 
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pre.sturcm informaç8es. a oittva do Mmistério Público. e finalmente. 
a confirmação da fim mar e conce.uão definitiva do Writ 

Juntou documenlos de fls. 0813J 
Este o relatdrio. 
A quaestio iuris posta nesta .segurança, Impetrada contra o 

Procurador Geral do Eslado e do Comandante da Polícta Militar do 
Estado do Amapá envolve, no seu pedido. a conce.uão de isenção de 
imposto de renda, tributo da União. em razão de o lmpelrante nn 
condição de Po/Jcial Milllar do Estado ler stdo tJPVSt!lltado ~ 
Q{flçj_Q por " ... ser portador de doença crônica e incurável, 
determinando restriçdo ftmcionaf e definitiva ", cmiforme parecer 
da Junta Médica. {fl. 11), decorrente de "Hepatite C crônica + 
Cirrose Hepdtica. .. ", jl. 13. e mots recentemellfe. também por Junta 
Mi!dicu. constatou-se que " ... é uma doença de evolução crônica 
podendo evo!Üir para uma neopfasia maligna do jlgado, lendo 
com o tratamento de cura definitivo o transplante hepdtico. "{/1. 28). 

O ped1do de 1.sençdo tributária em razão de doença crômca e 
irreversivef. direcwnado oo Comando da Policia Militar obteve 
parecer contráno do Procurador Geral do t..".ttodo. o que levou à 
parte ajuizar essa Ordem. 

Destarte. sendo a doença crônica irreversiwl e causa 
dctcrmmante do reforma do militar, ressalta da men.r legt.r a 
proteção do Estudo ao doente grave, cujos proventos seriam gastos 
no tratamen to da moléstia. razão porque lhes concede o benejic1o da 
isençcio de imposto de renda. não sendo concebível a adoção de 
entendm1cnto que reslrin;o o direito às hipóteses numerus clrmsus 
do art 39 wciso XXXIII do Decreto n 3 000 de 26/marco/1999 
quando a essência da isenção reside no amparo à doença grave, até 
mesmo collfrafda após a aposentação e. com muito mais relevo se 
fot a .sua causa determit~ante . 

A pcrs tstir o entendimento. estariam .sendo violados prmcíp1os 
con.rliluclonois da isonomw e também o prev1sto art f 50, I, da 
Constllwçào Federal. consagrando erroneamente a extgéncw de 
1mposto .wbre o renda de aposentado por doença crômca. ou se;a 
estar-se -á c:oncedendo tratamento desigual entre conmbumtes -
ex1gência de tributo - que se encontrem em situação eqUivalente, ou 
seja àqueles comribuintes portadores de doenças graves 
irreversivels. 

A hepatite C. com cirrose hepática. decorreram. cerlamcnte, de 
.was auvidades proftssronaiJ neste Estado, porque e a hepallle, 
antes de tudo, uma doença de enorme incidêncw nas regiões 
tropic01s. como o Amazônia. 

Com efeito, omitiram-se a Procuradoria Geral do Estado e o 
Comando da Policia Militar na busca da justiça diante tia reaf1dade 
da doença, determinatiVa da reforma fk2!flÇJj2. do Impetrante, 
perseguida no direito pleiteado, esquecendo-se de que a @fJn1.i.Q 
!..li.!11 envolve tributo de competéncio da União Federal. da Receita 
Federal, a quem deveria ter sido direcionada a consulta ou o 
requerimento administrati\10 inicial. porque nenhuma dec1são 
Adnunistrat1vo ou em sede da Justtça da Jusflça Estadual terá 
relevdncta para 1mpor obngação à Receita Federal. cu;a 
competêncra;urisdtcional é de atribuição da Justiça Federal. 

Em verdade. diante desta realidade. deverá figurar no Pólo 
Passtvo desta Segurança a Umão 1-'ederal. através da Receita 
Federal, de conformidade com a regra do art. 47 do Código de 
Processo Civil que de termina o /itiscomóccio 11ecessdrio 
prelwonando o FESTEJADO HELY LOPES MEIRELLES que 

"no litisconsórcio flece.uário a causa pertence a m ais de um em 
conjunto e a nenhum isoladamente, pelo que a açdo ndo pode 
prosseguir sem a presença de todos no feito , sob pena de nulidade 
de ju fgameflto.(cfr. Mandado de Segurança ... , 16• ed Molh eiras, 
p. 50). 

Por olltro lado. o não chamamenlo de ltii.Konsorte pa.wvo 
necessârio ucarreta a nulidade do julgamento. argiiíve l em qualquer 
fase ou instância. 

Asstm, sendo absolurameme necessána a integração a hde da 
União Federal. através da Recc 11a Federal, falece a este f."grêgro 
Trtbunal de Justiça compeléncra e jurisdição para conhecer. 
proce.uar e ;ulgar este Wril ofMandqmus por envolver interesse da 
Uniiio. 

Assim, diante do regra cogente do art. 109. I, da Con.rtitUição 
Federal declino da minha competência -para um tios eminentes 
Ju fzes da Seçdo Judiciária Federal do Amapá, a quem determino 
sejam remetidos os autos, na forma da lei" 

O co rreu, ent r~tanto, que o eminente Juiz Federa l de 1\bcapj, Dr. 
,\nselm o Gonçalves d• Si lva, suscitou CONFLI TO DE COI\tPF.T~NCIA 
PERA NTE O COLE:'IlOO SUPERIOR TRIB UNA l. DE J UST1 ÇA, 
PROCESSO N. CC 32580/AP 92001/0094947-20), ENTÃO DtSTR ID UiDO 
AO EXMO SEN HOK .. MJ.ti!STRO PA!ILO \lED~<\ . QUE EM 
J ULGAMENTO PERA NTF. A I' SEÇ,\0, com o., vo tos dos 
Eu:clcnlissi mos Scnhnrc.., Minis tro.s Luiz Fux, Fr.ancisro Pcçanh a M.1rlins, 
Hum berto Gomes de Oa rros, Fnnci.sco Faldn, Fn nci ull i N~ llu e La urita 
Vaz, após parecer favor.i vel da d. Procuradoria Cual da RrpUblica , restou 
auim decidido : 

.. CONSTITUCIO,..'AL E PROCESSUAL CIVIL CONFLITO DE 
COMPETiNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETl ."''CIA QUE 
SE ESTABEI.ECE EM FUNÇÃO DA AUTORIDADE COA TORA . 
t.IIPOSTO DE: RENDA. TRIB UTO PERTENCENTE AO ESTADO 
FEDERADO. CF, ART 157, INC I, INEXISTtNTF., POIS, 
COMPETf.NCIA Df::t.EGADA ". 

A COMPETf.NCIA, EM St:DE DE MA NDA MUS N,iO SE 
ESTABELECE EM RAZÃO DA MATÉRIA, SENÃO TENDO EM CONTA A 
PESSOA CONTRA A QUAl. É DIRIGIDA A IMPETRAÇÃO. 

ESTABELECENDO A CA RTA MAGNA, NO SEU ART. 115, § 1•, QUE A 
COMPEITNCIA DOS TRIB UNA IS DE JUSTIÇA SEIIA DEFINIDA NA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUA L E, ENUNCIA DO NA CARTA DO ESTADO 
DO AMAPA QUE COMPETE AO TRIB UNA L DE JUSTIÇA LOCAL 
PROCESSA R E JULGA R MA NDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS 
DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO (A Re IJJ, INC 1/, ALfNEA 
"C"}, O UNICO CONCI.UIR QUE NOS i: POSSIVEL É AQUELE 
VINCULADO À PERCEPÇÃO Dt' QUE COMPETENTE PARA A AÇÃO 
SUB EXMEN, O R. JUÍZO SUSCITADO. . 

VOLVENDO-SE O PR ESENTE WRIT CONTRA ATO CONCERNENTE 
A PEDIDO DE INSENÇÁO TRIBUTAIUA DO RECOLHIMENTO NA 
FONTE DO IMPOSTO DE RF.NDA, ANTE SER PORTADOR O 
IMPETRANTE, SUB-TENENTE DA POLICIA MILITA R no ESTADO, DE 
DOENÇA CRÓN!CA , NÃO ESTÃO AS AUTORIDADES IMPETRADAS 
NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DF.LEGADA, FRENTE AO DISPOSTO 
NO ARe 157, INC I, DA CONSTITUIÇÃO DE 1911. 

CONFLITO CONHECIDO, DF.I.ARANDO-SE COMPETENTE O 
TRIBUNA L DE JUSTIÇA DO ESTADO DOAMAPA". 

Diante dessa realidade, nik> obstante tenha ficado como juizo 
suscitado vencido em meu entendimento j ur idico, falece a este relator 
amparo legal para descumprir a decislo do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça quando declarou o Eg. Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá competente para conhecer, processar e julgar este 
Writ o f Mandamos. 

As autoridades coatoras indicadas na Ordem se me apresentam 
corretas, pos to que o ato atacado foi proferido pelo Douto Advogado 
Gera l do Estado para cumprimento pelo Comando da Policia Militar. 
nem há que se remeter os autos ao F.grégio Tribunal Regional Federal 
da I' Reg illo, que se submete, igualmente, 4 deeisao do Colendo 
Superior Tribunal de Justi ça. 
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O ingresso aos autos da União {Procuradoria da Faz.cnda) se mt: 
apresenta ·!ídimo, mas diante da retro transcrita decisa.o no Conflito de 
Compt:tência não desloca o processo para a Justiça Federal, que já se 
declarou incompetente por decisilo do JUiz Federal. 

Com esses fundamentos. NDEFIRO O __l'EDIDO e, em 
conseqUCncia, determino: 

1:1) Noti Hque-sc o d. Procurador da Fazenda Nacional. por ma ndado. 
para que tome conh~cimcnto desta decisf\o c ingresse. nos uutos, se 
assim o desejar c na fom1a da le1 . 

b) /\pós, apcnsem-sc aos presentes autos o Conflito de Competência 
c os retornem à d. Procuradoria Geral de Justiça. 

P Intimem-se 

Maeapà. AP. 17 de março de 2003 

(a) Ocs. Honildo Amaral de Mello Cas tro 
Rellltor" 

MorganL~-a Vieira 
Dire tora da Secretaria

1

rr~al Pleno, em exercido 

SECCÃO ÚNICA 

HABEAS CORPUS N' 9081!J3 

Impetrante: 
Paciente: 
Aut. Coatora: 

Relator: 

MANUEL NORBERTO V ALENTE CANTÃO 
PAULO C~AR DE SOUZA CHAGAS 
JUlZO DE DIREITO DA 3' VARA 
CRIMINAL E DE AUDITORIA MILITAR DA 
COMARCA DE MACAPÁ 
Desembargador RAIMUNDO V ALES 

" DECISÃO 

MANUEL NORBERTO VALENTE CANTÃO, 
advogado militante neste Estado, impetrou ordem de HABEAS 
CORPUS com pedido de liminar em favor de PAULO C~AR 
DE SOUZA CHAGAS, preso em flagrante delito desde o dia 
08 de março de 2003, indicando como autoridade coatora o 
juizo de Direito da 3' Vara Criminal e de Auditoria Militar da 
Comarca de Macapá. 

Alegou, em resumo, que tendo sido preso em 
flagrante, o padente encontra-se recolhido ao Complexo 
Penitenciário desde o dia 08/03/2003, acusado pela prática, em 
tese, do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal 
(Furto). 

Sustentou que o padente está a sofrer 
constrangimento ilegal, tendo em vista ler-lhe sido negado o 
arbitramento de fiança para responder o processo em 
liberdade, contrariando o disposto no art. 322, parágrafo único, 
do Código de Processo Penal, norma que respalda a sua 
pretensão. 

Pediu, por isso, a concessão de liminar, para 
que seja arbitrada fiança a ser prestada pelo paciente, 
expedindo-se o alvará de soltura em seu favor. 

A petiçllo inicial não veio instruída com 
documentos. 

Em decisão de fl 09, es ta relatoria, antes de se 
man.Hestar sobre o pedido liminar, requisi tou info rmações ao 
juizo impetrado. 

Em informações de fi. 13, a autoridade 
indigitada coatora esclareceu que no dia 08 de março de 2003 o 
paciente foi preso em flagrante, sendo indiciado pela prática, 
em tese, do crime previs to no art.155, caput, do Código Penal 
(Furto). 

Esclareceu, ainda, que no referido dia o juiz 
plantonis ta indeferiu o pedido de arbitramenlo de fiança, pois 
o paciente é reincidente em crime específico. 

Ao final , concluiu que em 10/03/2003, a defesa 
reiterou o pedido de liberdade provisória mediante fiança, o 
que foi negado pelos mesmos motivos invocados pelo juiz 
plantonista, aguardandcrse em cartório o inquérito policial. 
com a denúncia ou pedido de arquivamento. 

Feito este breve relatório. Examino nesta 
oportunidade, apenas o pedido de liminar. 

Preso em flagrante delito quando praticava, em 
tese, o crime de furto, encontra-se o paciente no Complexo 
Penitenciário do Amapá, desde o dia 08 de março do ano em 
curso, face o indeferimento dos dois pedidos de liberdade 
provisória, mediante arbitramento de fiança. 

Quanto ao pleito de liberdade provisória, 
mediante arbitramento de fiança, faz jus a ela, em tese, o preso 
que satisfaz os pressupostos legais de sua concessAo (arts. 322 a 
350, Código de Processo Penal), n.'lo sendo, por isso, uma 
faculdade do juiz e, sim, direito subjetivo constitucional do 
paciente. 

In casu, apesar do padente ter sido preso em 
flagran te pela prática, em tese, de crime afiançável - Furto, art. 
155, caput CP c/ c art. 323, I, CPP -, verifico, prima faci.e, que o 
impetrante nao instruiu o wn·t com documentos suficientes à 
comprovação da plausibilidade do direito invocado, o que 
inviabiliza esta relatoria de julgar presente o fumus boni juris, 
pressuposto imprescindlvel à concessão da ordem. 

Nada impede que, mais adiante, instaurada a 
relaçao processual penal, a situaçllo do paciente seja 
reexaminada, tanto pela instância inferior como por est_a. 

Ausente, por estas razOes, o pressuposto do 
fum~s boni juris, Indef~ o pedido de llmlnor. 
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Macapá, 24.03.2003 

Remetam-se os autos ao órgão do Ministério 
Público des te grau. 

Intimem-se. 

Maca pá, 20 de março de 2003. 

Desemba.rgador RAIMUNDO V ALES 
Relator" 

Maca pá, 2~ de março de 2003. 

Clamy H. .. Ba J:J'tsarb~a 
Diretora da Secreta da Secção Única 

CÂMARA lJNICA 
AGRAVO NO RECIJRSO ESPECIAl NA APEI AÇÃO CIVEL 

E REMESSA EX-OEFICIO N' 696100 

Agravante: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: Dr. ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS 
Agravado: GMS - ASSESSORES E CONSULTORES 
ASSOCIADOS 
Advogado: Dr. JOSÉ CHAGAS ALVES 

DESPACHO 

" Intime-se a parte agravada para apresentar 
resposta no prazo legal. 

Macapá (AP), 20 de março de 2003. 
(a)Desembargador EDINARDO SOUZA 

Presidente" 

Macapá (AP)~ dew.a o àe 2003. 

Bel'. Maria T re ~odn es de Oliveira 
Diretora da ~cr taria da amara Única 

CÂMARA l)NtCA 
AGRAVO NO RECIJRSO ESPECIAl NA APElAÇÃO CIVEI 

E REMESSA EX-OEFICIO N' 589/00 

Agravante: 
Advogada: 
Agravado: 
COMÉRCIO 
Advogado: 

ESTADO DO AMAPÁ 
Dr.• ANA CÉLIA DOHO MARTINS 
BETRAL - BENTO CONSTRUÇÓES E 

Dr. JOÃO AMÉRICO NUNES DINIZ 

DESPACHO 

" lnUme-se a parte agravada para apresentar 
resposta no prazo legal. 

Macapá (AP), 20 de março de 2003. 
(a)Desembargador EDINARDO SOUZA 

Prasidente• 

Macapg(A ), ~1 de '{)"rÇ(! de 2003. 

Boi'. Mari ~ ~ ~es de O!lvelra 
Diretora a ecretaria a Câmara Unica 

CÂMARA ÜNICA 
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CIVEL 

~m§10.2._ 

Agravantes: 
Advogada: 
Agravada: 
Advogados : 
OUTROS 

ESTADO DO AMAPÁ e OUTROS 
Dr.' ANA CÉLIA DOHO MARTINS 
ANA IZABEL GURGEL 
Dr. VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES 

DESPACHO 

11Encamlnham-se os autos ao Superior Tribunal de 
Justiça, com as nossas hom&f'!agens. 

Macapá (AP), 20 de março do 2003. 
(a)Desembargador EDINARDO SOUZA 

Presidente• 

Macapá (A~ 21. d~rço ?e 2003. 

Bel'. Maria ~ Ro g~s de Oliveira 
Diretora dhe retaria Câmara Únicà 

CÂMARA t'!NICA 
AGRAVO NO RECIJRSO ESPECIAl E EXTRAORDINÁRIO 

NO AGRAVO N° 1005/02 

Agravante: BANCO FIAT S/A 
Advogada: Dr. • MARIA DE NAZARÉ SANTANA DE SOUSA 
Agravado: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA (EM CAUSA 

· PRÓPRIA) 

DESPACHO 

11 lntime-ee o recorrido para apresentar contra
razOes no prazo legal. 

IV!acapá (AP), 20 de março de 2003. 
(a)Desembargador EDINARDO SOUZA 

· Presidente• 

J J 
·Maca~AP)~ de,março de 2003. 

Bel". M a Tereu Rodrigues da Oliveira 
Olretor da Secre aria da Cãmara Única 

CAMARA t'JNICA 
AGRAVO NO RECllRSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO 

'tl!...1.0lllll0 

Agravante: 
Advogada: 
Agravada : 
Advogados: 
OUTROS 
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JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Dr.' MARIA DO SOCORRO MORAIS RAMADA 
MARGARETE SALOMÃO DE SANTANA 
Dr. CICERO BORGES BORDALO JUNIOR E 

DESPACHO 

"Encamlnhem~se os autos ao Supremo Tribunal 
Federal, com as nossa homenagens. 

Macapá (AP), 20 de março de 2003. 
(a)Desembargador EDINARDO SOUZA 

Prasidente• 

. J ,j 
Macapá (~), 21se arÇ(! de 2003. 

Diretora f. cretaria a Cámara Única 
Bel'. Marl eza Ro lgues de Oliveira 

CÂMARA !'!NICA 
AGRAVO NO RECURS.O..J:SEECIAI NO AGRAY.O~ 

.100BL02. 

Agravante: 
Advogada: 
Agravada: 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Dr.• MARIA DO SOCORRO MORAIS RAMADA 
MARGARETE SALOMÃO DE SANTANA 

Advogados: Dr. CICERO BORGES BORDALO JUNIOR E 
OUTROS 

DESPACHO 

"Encamlnhem·SB os autos ao Superior Tribunal de 
Justlça1 com as nossa homenagens. 

Macapá (AP), 20 de março de 2003. 
(a)Desembargador EDINARDO SOUZA 

Prssidenle" 

J J 
Macapf.~), 21§e arçp de 2003. 

Bel'. Mari T reza o lgues de Oliveira 
Diretora a ecrelaria a Cámara Única 

CÂMARA ÚNICA . 
AGRA\/0 NO RECIIRSO EXTRAORDINÁRIO NA APEI AÇÃO 

CIVEI E REMESSA EX-OFFIC!O N° 589/00 

Agravante: 
Advogada: 
Agravado: 
COMÉRCIO 
Advogado: 

ESTADO DO AMAPÁ 
Dr.• ANA CÉLIA DOHO MARTINS 
BETRAL - BENTO CON$TRUÇ0ES E 

Dr. JOÃO AMÉRICO NUNES DINIZ 

DESPACHO 

"Intime-se a parte agravada para apresentar 
resposta no prato legal. 

Macapá (AP), 20 de março de 2003. 
(a)Desembargador EDINARDO SOUZA 

Pnesidente• 

J J 
Macapá~P) , 2~e merço de 2003. 

Direlor~a ecreta a da Câmara única 
Bel'. Ma reza R drlgues de Oliveira 

CÂMARA ÚNICA 
AGRAVp DE INSTRUMENTO N' 1.122103 

JUIZO DE DIREITO DA 1' VÁRA CIVEL E 
FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ 

Origem: 

Agravante: 
Advogado: 
Agravado: 

Relator: 

ANTENOR FERRAR! 
Dr. GUILHERME TROJAM CANTOR! 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
AMAPÁ 
Desembargador LUIZ CARLOS 

Vistos, etc. 

DO 

Tratam os autos de Agravo de Instrumento 
interposto por ANTENOR FERRAR!, face à decisão do 
Meritlssimo Juiz de Direito da 1' Vara Clvel e Fazenda Pública 
da Comarca de Macapá, Dr Constantino Augusto Torl< 
Brahuna , nos autos da Ação Civil Pública n' 2.894/96, onde 
determinou o desentranhamento da Contestação do agravante 
e decretou, por conseguinte, a sua revelia, por entender que a 
oferta da peça contestatória em 14 de outubro de 1998, foi 
extemporânea. fundamentando o Magistrado monocrático que 
a cilação vélida ocorreu em 06 de agosto de 1998. 

Aduziu inicialmente a tempeslividade da 
contestação pelos seguintes motivos: a) Por se tratar da açAo 
ajuizada am litisconsórcio passivo, de forma que, o prazo para 
defesa deveria corner a partir da juntada dos autos do último 
mandado citatório, ou seja, 03 de maio de 2000 (quando foi 
citada por edital a litisconsorte F. G. S. Comércio Ltda) ou; b) 
Em raz/Jo da integração do Estado do Amapá na lide (como 
litisconsorte necessário passivo ou ativo dependendo do 
interesse) em 2002. 

Fundamentou tais alegações nos artigos 191 e 
241, incisos 111 e V do Código de Processo Civil, que tratam, 
respectivamente, da contagem em dobro do prazo para oferta 
da contestação, quando houver litisconsorte com procuradores 
distintos e quando houver vários réus, da data ele juntada aos 
autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório 
cumprido ou ainda quando a citação for por ed~al , finda a 
dilação assinada pelo juiz. 

Logo após, prequestionou a afronla aos artigos 
5°, inciso LX e 93, inci$0 IX, da Constituição Federal, aduzindo 
a falta de fundamentação da decisão na parte em que 
determinou o desentranhamento da contestação, bem como 
aos artigos 47, 165, 191 , 241 , Incisos lll _e v e artigo 322, 2' 
parte, todós do Cód.!llo de Processo-Civ~. e~inda, _artigos 19 da 
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Lei n' 7.347/85; artig-o 17, § 3' da Lei n• 8.429/92 : e artigo 6', § 
3', da Lei n' 4.717/65. 

Por fim, pugnou pela atribuição do efeito 
suspensivo ao agravo em tela, e no mérito, por seu provimento 
a fim de que seja neformado o dec/sum ora fustigado. 

Brevemente relatado, passo a fundamentar , 
em seguida decidir tão-5omente quanto ao pedido de efeito 
suspensivo. 

Por excesso de precaução, embora o artigo 525. 
inciso I, do Código de Processo Civil fixe as peças obrigatórias 
para Interposição do Agravo de lnslrumento, o agravante 
preferiu juntar, desnecessariamente, inúmeras laudas da Ação 
Civil Pública (aulas principais), tão-somente para demonstrar a 
tempeslividade da contestação. Dai um dos motivos na demora 
do exame do efeito suspensivo por ele pleiteado. 

A propósito, aprecio a mencionado efeito ã luz 
dos requisitos fumus bonl luris e periculum In mora 
pertinentes às medidas liminares. Senão vejamos . 

Dispõe o artigo 19 da Lei n• 7.347/85 que: 
"Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lo/, o 
Código do Processo Civil, aprovado pela Lei n• 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, naquilo em que nilo contrarie suas 
1/spos/çOes". 

Ora, como se pode perceber do teor do artigo 
suso mencionado. deve-se aplicar ao procedimento da Ação 
Civil Pública que cuide de apuração dos atos de improbidade 
administrativa, as regras insculpidas no Código de Processo 
Civil subsidiariamente e naquilo que não dispuser a LACP de 
modo contrário. 

Neste fnterim , é poss fvel vislumbrar pelo menos 
a primeira vis ta, que o artigo 241 , incisos 11 1 e V, do Código 
Buzaid, possui aplicabilidade ao feilo em tela. 

Com efeito. veja-se o teor dos dispositivos 
acima mencionados: 

"Art. 241 • Começa a correr o prazo: 1- ( ... ); 
li- ( ... ); 111· quando houver vários réus, da data de juntada 
aos autos do último aviso de recebimento ou mandado 
citatório cumprido; (Redsçilo dada ao Inciso pela Lei n ' 
8. 710, de 24.09.1993) IV- ( .. .); V· quando a e/laçao for por 
edital, finda a dllaçilo assinada pelo juiz. (Renumerado de 
111 para V pela Lei n• 8.710, de 24.09.1993)". 

Isto significa que. demonstrado o litisconsórcio 
exislente no feito em tela, bem como a citação válida da 
empresa F. G. S. COMI:'RCIO LTDA (litisconsorte necessário), 
posteriormente, a oferta da conleslação do réu ANTENOR 
FERRAR! , nao se configura, em um exame superficial , a 
intempestividade da contestação e nem tao pouco, a revelia 
deste úHimo. Dai porque, a meu juizo, configurou-se o fumus 
boni luris capaz de estear o efeito ple~eado . 

De outra sorte, no meu sentir, configurar-se-ao 
graves prejulzos ao feito . sobremaneira ao agravante, na 
hipótese da manutenção de sua revelia, bem como no 
desentranhamento da contestação, embora Julgador de 
primeira instância, tenha decretado a revelia, todavia sem 
atribuir-lhe os efeitos a ela inerentes. E, por estas razOes, vejo 
presente também o periculum In mora. 

Ex posftis, atribuo o efeito suspensivo ao 
presente feito . 

Oê-se ciência ao Juiz da causa sobre o teor 
desta decisao. colhendo-se para tanto as informações no 
decêndio legal. 

Intimem-se os agravados. para que querendo, 
contra-arrazoar o presente feilo denlro do prazo legal e, logo 
após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre 
o pleito. 

Publique-se e cumpra-se. 
Macapá, 21 de março de 2003. 

Desembargador LUIZ CARLOS 
Relator" 

Macapá~2 de§rço de 2003. 

Bel'. M ri ~erez ~odrigues de Oliyelra 
Direto a Soe taria da Cámara Unlca 

CÃMARA !iNICA 

567' PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO 

ti...JI11LQ2: • Origem: 3' VARA DE FAMILIA, ÓRFÃOS E 
SUCESSÓES DA COMARCA DE MACAPÁ ·Apelante: L. M. 
DE M. • Advogada: Ora. JANILCE ARAGÃO DA ROCHA -
Apelado: L. B. L. DE M. • Advogado: DEFENSOR PÚBLICO • 
Relator: Des. GILBERTO PINHEIRO. 

.E.MEifiA: "PROCESSO CIVIL • EXTINÇÃO DO PROCESSO 
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO • INTIMAÇÃO PESSOAL 
DO AUTOR • 1) para extinção do processo sem julgamento do 
mérito por abandono da causa exige-se a intimação pessoal do 
autor para promo~er o andamento do feito, ex vi do § 1°, do 
artigo 267, do Código de Processo Civil. 2) Apelação provida. 

ACÓRDÃO· Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
a CAMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade, conheceu da 
apelação JIJ e deu-lhe provimento, nos termos do voto 

proferido pelo Relator." (Reg. AJIJ n• 005.244) 

Macap~1 ~na\ço de 2003. 

Bel'. Marl rlQ'ues de Oliveira 
Diretora a ecrelaria da Câmara Única 

CÂMARA ÚNICA 
APELAÇÃO CRIMINAL N.• 1 580/02 ·CAPITAL 

APELANTE: ALESSANDRO BARBOSA CAVALCANTE 

ADVOGADO: Dr. JOAQUI!o' HERBERT CARDOSO DA 

COSTA 



Macapá 1 24.03.2003 

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 

AMAPÁ 

RELATOR: Dos. HONILDO AMARAL DE MELLO 

CASTRO 

VISTOS, ETC. 

O réu ALESSANDRO BARBOSA CAVALCANTE, por 
seu advogado, man~estou na petição de interposição da 
Apelação o desejo de oferecer suas razOes neste Tnbunal, 
conforme lhe faculta o § 4°, do art. 600, do Código de 
Processo Penal. 

Notificado mediante publicação no DOE para que 
apresentasse suas razOes recursais. deixou seu advogado 
transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação. 

A d. Promotora de Justiça, por sua vez, após aduzir 
que a ausência de razOes impossibilita a subida do recurso à 
Instância Superior, asseverou que 'o advogado 1nl1mado nAo 
apresentou razOes, Impossibilitando contra-razOes pelo 
Ministério Público, fluindo desta forma o prazo prev1sto no §4° 
art. 600 do CPP, sendo intempestivo o recurso.' (sic). 

Nesse contexto, em respe~o aos principies 
constitucionais da ampla defesa e do contrad~ório, determino 
a intimação pessoal do Apelante para que const~ua novo 
patrono ou manifeste a impossibilidade econOmíca de fazê-lo, 
hipótese em que os autos deverAo ser encaminhados à 
Defensoria Pública Estadual. 

Cumprida essa determinação, os autos não terão de 
retomar à Promotoria de Justiça, mas senão remetidos à 
Procuradoria de Justiça para a sua manifestação, tendo em 
vista os principies institucionais da unidade e indivisibilidade 
do Ministério Público, insculpidos no art. 127. § 1°, da 
Constituição Federal, como, aliás, jé se posicionou esta Corte 
de Justiça. 

Entendendo a Procuradoria Geral de Justiça a 
necessidade da baixa dos autos ao juizo de origem, a ela cabe 
por decisão interna corporis determinar que o seu 
representante de primeiro grau efetue as contra-razOes, não 
podendo Impor esse gravame ao Tribunal de Justiça. 

Publ ique-se. 

Intimem-se. 

Macapá, AP, 16 de março de 20~. 

(a)Des. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Relator" 

Macapé, AP :te~J~e 2003. 

Diretora da~~etaria da àmara Única 
Bel'. Maria a Rodri ues de Oliveira 

CÂMARA i'!NICA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N' 1 124/03 

Agravante: COMPANHIA DE PALMAS DO AMAPÁ 
LTDA.- COPALMA 
Advogado: Dr. NELSON PINTO 
Agravada: AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE SIA. 
-AMCEL 
Advogado: Dr. LUIZ CARLOS DE CARVALHO 
RIBEIRO VIÉGAS 
Relator: Desembargador MÁRIO GURTYEV 

VIstos, etc. 

COMPANHIA DE PALMAS DO AMAPÁ 
LTDA. - COPALMA, através de seu advogado, lnterpOs 
Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juizo de 
Direito da Primeira Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Santana que, nos autos da Execução hipotecária 
que lhe move a AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE SIA. -
AMCEL (Processo n' 3.38211997), • ... anulou a ava/iaçSo feita 
nos autos, nomeou Perito para realizar ex ame pericial fora de 
sue jurisdiçSo, assim como . dotonninou a atue/izeçSo do 
cálculos ... • do quantum executado. 

Noticiou, inicialmente, que a penhora e a 
primeira avaliação dos bens foram realizadas pelo Jufzo da 
Comarca de Ferreira Gomes, em cumprimento de Carta 
Precatória. Dei porque, sustentou que a decisão guerreada é 
nula de pleno dire ~o. posto que somente o Juizo Deprecado 
teria competência para apreciar e decidir sobre a nova 
avaliação. 

• Alegou , ainda, que a decisão fustigada, 
além de nao encontrar justificativa em qualquer das hipóteses 
do art. 683, do Código de Processo Civil, também se revela 
bastante prejudicial il agravante, posto que determinou a 
atualização da divida executada, sem adotar o mesmo 
procedimento em relação ã nova avaliação. 

Também aduziu que está havendo 
tratamento desigual entre as partes na conduçao do processo, 
haja vista que somente a agravada foi intimada para se 
manifestar acerca da proposta de honorários periciais e que a 
agravante só teve conhecimento da decisão guerreada quando 
teve vista dos autos na Secretaria do Juizo. 

Por fim, sustentando a possibilidade de vir 
a sofrer sérios prejulzos, ante a lminencia do praceamento dos 
bens requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente 
recu~o e, ao final, o seu provimento, para tomar sem efeito a 
perlcia determinada pelo Juizo Deprecante, com a conseqüente 
manutenção da primeira avaliação realizada pelo Juizo 
Deprecado. 

· Resumidamente relatado, passo ao exame 
do pleito de atribuição de efe~o suspensivo, antecipando que 
seu indeferimento se impõe. Isso porque. constatei a ausênc1a 
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dos requis~os genéricos indispensáveis à atribuição da referida 
providência, posto que não logrei perceber, na fundamentação 
da peça recun~al , a fumaça do bom ~ire~o e o perlculum In 
mora. 

Cumpre-me esclarecer, Inicialmente que a 
decisão agravada não nomeou perito, como afirmou a agrava~te. 
Pelo que se extrai dos autos, a determinação de perfcla técmca 
e a nomeação de perito foram realizadas muito antes da 
prolação do docisum guerreado. Tanto assim, que a própria 
agravante foi intimada para formular ques~os e. para apresentar 
assistentes técnicos, tendo renunciado ao dlre1to de fazê-lo .. A 
decisão guerreada, na verdade, surgiu justamente para apreoar 
a impugnação da agravante sobre o Laudo Pericial assinado 
pela Perita nomeada pelo Juízo a quo. . 

Feitos esses esclareomentos, passo a 
analisar a decisão agravada, antecipando que a mesma não 
padece de irregularidade e, mu~o menos de nulidade, tendo em 
vista que, no meu sentir, in casu, não ocorreu uma segunda 
avaliação, mas,_ tão-somente, a realização de oerlcia técnica, 

determinada pelo Juizo s quo (Juizo da execução), objetivando 
consegu~ elementos mais esclarecedores e, portanto, aptos a 
viabillzarem a condução da e~ecução pela forma mais segura 
para as partes. 

Só haveria se falar de nulidade pela 
'invesSo de competflncia do Juizo Deprecado", se a alegada 
nova avaliação tivesse sido implementada por Oficial de Justiça 
Avaliador do Juízo da execução, o que não ocorreu no caso 
concreto, haja vista que a questionada avaliação foi 
implementada por perita (engenheira agrônoma) indicada pela 
autoridade judiciária onde corre a execução hipotecária. 

Ademais, embora incomum, não existe 
qualquer impedimento legal à realização de perlcia técnica em 
sede de execução, máxime quando a penhora recai sobre bens 
imóveis cujas benfeitorias e peculiaridades exigem acurada 
análise para determinação do seu real valor, como ocorre no 
caso sub examine. E por se tratar de mera pericia, não h~ se 
falar de afronta ao art. 683, do Código de Processo Civil e, 
muito menos, de atualização da 'nova avafiaçlJo' pelo simples 
fato do valor da divida haver sido atualizado. 

Aliás, vale ressaHar que, por se tratar de 
execução hipotecária, a avaliação do bem não guarda maior 
relevância, uma vez que o para a venda na primeira hasta 
pública, à luz do que preceitua o art. 32, do Decreto-Lei n' 
7011966, é o saldo devedor garantido pela hipoteca, já que o 
lance dos interessados na aquisição, nessa oportunidade, não 
pode ser Inferior ao da divida atualizada, acrescida das 
despesas previstas nos arts. 32 e 33 do c~ado diploma 
especial. Desta forma , o valor estimado do imóvel - em 
simples avaliação ou mesmo em perícia acurada - seiVe 
apenas para orientar o Juizo da execução, no sentido de evitar 
a venda por preço vil. 

Do mesmo modo, considerando que a 
inicial veio instruída com cópias esparsas dos documentos do 
processo, não logrei perceber o alegado tratamento desigual 
entre as partes, considerando que o atraso da intimação da 
decisão agravada e a intimação somente da agravada para se 
manifestar sobre a proposta de honorários da perita, a meu ver, 
nao seiVem para demonstrar afronta incorriglvel ao art. 125, 
inc. I, da Lei Adjetiva Civil, haja vista que eventuais prejulzos 
decorrentes das referidas irregularidades ainda podem ser 
corrigidos, se questionados, no prazo, pela agravante. 

Destarte, por não vislumbrar a relevância 
da fundamentação, consubstanciada na fumaça do bom direito, 
e considerando que não há nos autos qualquer alusão ã data 
para a realização do praceamento, nAo vejo razão, pelo menos 
a prforl, para suspender os efeitos do declsum monocrático 
questionado. 

Ex posltls, ante a ausência dos requis~os 
indispensáveis, nego efeito suspensivo ao agravo e detennino 
as seguintes providências: 

a) notificação do prolator da decisão 
agravada, para prestar lnforrnaçOes 
circunstanciadas e instruídas com 
cOpia de todas as peças do processo, 
em dez dias; 

b) após o prazo para as informações, 
intimação da agravada, para 
contraminutar, querendo. no decêndio 
legal. 

Intimem-se. 
Macapã (AP), 18 de março de 2003. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator" 

Maca~~Pt. 21 d março de 2003. 

'-J vJ 
Bel. • Mari eza Rod 'gues de Oliveira 

Diretora a ecretaria da Câmara Única 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

PAUTA DE JULGAMENTOS 

De ordem do Excelentlssimo Senhor Juiz Reginaldo 
Andrade, Presidente da Colenda Turma Recursal, faço 
ciente a todos os interessados e aos que virem o presente 
EDITAL, ou dele conhecimento tiverem, que no dia 26 (vinte 
e seis) de março de 2003 (quarta-feira ). às 19:00 horas, 
na sede do FÓRUM DESEMBARGADOR LEAL DE MIRA, 
realizar-se-a a 188 Sessao Ordinária para julgamento dos 
seguintes processos: 

RECURSO CIVEL 

N' 27.971/02 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CÍVEL 
Recorrente: DARIO RIBEIRO DOS SANTOS 
Advogados: DEFENSORIA. PÚBLICA 
Recorrido: JOÃO OLIVEIRA CARDOSO 
Advogado: Dr. ALCIMAR FERREIRA (DAB/AP N' 795) 
Relator: Juiz REGINALDO ANDRADE 

N' 6.810/02 
Orícem: 

Recorrente: 
Advogado: 

Recorrida: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
DESCENTRAUZADO-CEAP 
MARA ROSYANE BRITO FREITAS 
Dr. EDWAR SANTOS JUAREZ 
(OAB/AP N" 313) 
MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA 

Advogado: 

Relator: 

N' 3.846/02 
Origem: 

Recorrente: 

Advogados: 

Recorrido: 
Advogado: 

Relator: 

N' 29.204/02 
Origem: 
Recorrente: 

Advogado: 

Recorrido: 
Advogado: 
Relator: 

N' 27.023/02 
Origem: 
Recorrente: 
Advogado: 

Recorrido: 
Advogado: 
Relator: 

Bel' Filo 
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Dr' KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA 
(OAB/AP N°371 -A) 
Ju iz REGINALDO ANDRADE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
DESCENTRALIZADO · UNIFAP 
TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ S.A 
TELEMAR 
Dr' PATRICIA DO S. MENDONÇA E OUTROS 
(OAB/ AP N" 655) 
LI LIAM AMARAL ZANINI 
Dr. LÚCIO FÁBIO V FERREIRA (OAB/AP N" 
669) 
Juiz REGINALOO ANDRADE 

JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
VARIG S/A - VIAÇÃO AÉREA RIO 
GRANDENSE 
Dr. LUIS GALENO ARAUJO BRASIL 
(OAB/PA N° 7 971) 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 
Dr. RODRIGO UTZIG (OAB/AP N" 537) 
Juiz REGINALDO ANDRADE 

JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CÍVEL 
BARSA PLANETA INTERNACIONAL 
Dr' ROSA MARIA B BRI\NDÃO BICKER 
(OAB/SP No 1001967) 
NORMA SOUZA DA CUNHA 
Dr LUCIVALDO COSTA (OAB/P N" 735) 
Juiz ADÃO CARVALHO 

Chefe de Secretaria da Turma Recursal 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECWS 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO PARA CIENCIA DE 

ADVOGADO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO CIVEL 

N" 9.624/2001 
Origem: 

Recorrente: 
Advogado: 

Recorrido: 
Advogado: 

Relatora: 

JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CÍVEL DA 
COMARCA DE SANTANA 
ACIR FURTADO GONÇALVES 
Dr IACY FURTADO GONÇALVES 
(OAB/ AP N° 668) 
NILDO QUARESMA RODRIGUES 
Dr JOSt HENRIQUE DE MENDONÇA 
DIAS (OAB/ AP N" 427 · A) 
Juiza ELA YNE KORESSAWA 

INTIMAÇÃO: DESPACHO: Nos termos do artigo 542 do 
CPC intimem-se o recorrido para contra • arrazoar o 
recurso, no prazo de quinze dias. O presente expediente 
será publicado na forma da Lei e afixado no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade de Macapá-AP, 
17 (dezessete) dias do mês de março do ano dois mil e 
três. Eu, Fil omena Pereira de Oliveira, Chefe de 
Secretaria, subscrevo por determinaçao do MM Juiz de 
Direito REGINALDD ANDRADE Presidente da Colenda 
Turma Recursal. 

Bel' Filom:~Õliveira 
Chefe de Secretaria da Turma Recursal 

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO CIVEL N" 
9 .624/2001 
Origem: 

Recorrente: 
Advogado: 

Recorrido : 
Advogado: 

Relatora: 

JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL DA 
COMARCA DE SANTANA 
ACIR FURTADO GONÇALVES 
Dr. IACY FURTADO GDNÇAL VES 
(OAB/ AP N" 668) 
NILDO QUARESMA RODRIGUES· 
Dr. JOSt HENRIQUE DE MENDONÇA 
DIAS (OAB/ AP N° 427 · A) 
Juiza ELA YNE KORESSAWA 

INTIMAÇÃO: DESPACHO: Nos termos do artigo 542 do 
CPC intimem-se o recorrido para contra • arrazoar o 
recurso, no prazo de quinze dias. O presente expediente 
será publicado na forma da Lei e afixado no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade de Macapã-AP, 
17 (dezessete) d ias do mês de março do ano dois mil e 
três. Eu, Filomena Pereira de Oliveira, Chefe de 
Secretaria, subscrevo por determinoç~o do MM Juiz de 
Direito REGINALDO ANDRADE Presidente da Colenda 

Turma Recur't'~~~ 

Bel' Filomena ,q;;J~a de ~~í~eira 
Chefe de Secretaria do Turma Recursal 

I Varas e Secretarias do Interior J 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO GRANDE 

EDITAI. DE !NTIMACÀO DE SENTENCA 

AUTOS DE RECLAM~ÀO CÍVEL 



Macapá, 24.03.2003 

PROCESSO N" I 03912002 
REQUERENTE: RONALDO COUTINIIO VASCONCELOS 
(Advogados: Dr. Adclmo Caxias de Sousa OAB/AP 186·A c 
Rogério de Castro Teixeira OAB/AP 596) 
REQUERIDA: PORTO SEGURO Cia. DE SEGUROS GERAIS 
(Advogadas: Maria Aparecida Vidigal de Souza OAB/PA n° 
2173 e Simone Jatene Cavalcante Botelho OABn'A n• 9938) 

FINALIDADE: INTIMAR as partes acima c1tadas. bem como seus 
patronos, da sentença de ns. &3187' proferida por este juizo, a 
seguir transcrita: ''( .. ) EX POSJTIS c por tudo o ma•s que me fm 
dado a conhecer no processo JULGO PROCEDENTE o pedido 
formulado na inicial para determinar que a PORTO SEGURO C IA. 
De SEGUROS GERAIS pague ao Sr. RONALDO COUTINHO 
VASCOJ'CEI.OS a impoltincia d< RS 5.000.00 (cinco mil reais) 
corrig•dos monetanamcnte desde a data do sinis tro Deixo de 
condcnm a p01nc vcnc1da ao pagamento das custas c honorã.rios de 
sucumbênc1a em virtude do estabelccidono Art . 55 da Lc1 
9.099/95. Publique·se. Registre-se c Inti mem-se. Após o trânsito 
em julgado, quivcm-se os autos tomando as medidas nccessãrias. 

, Porto Gran AP, 14 de março de 2003. S UEL RUBEM 
' ZOLDAN U HÓA. Jui1. de Direito•• 
Dado c pas do nesta cidade de Porto Grande, Es 
aos quatorz dias do mês de março ~e dois mi l c 
(PEDRO RREIA DA SI LV A JUNIOR). Chc 
digite i clctr r i c mente e subscrevo. 

do do ~napá, 
s. Eu 
de Secretaria, 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO GRANDE 

EDITAL. com prazo de 20 (vinte) dias. 
para a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de ROSANGELA BISPO DOS 
SANTOS. 

O Doutor SAMUEL RUBEM WLDAN 
UCHÔA. MM. Juiz de Direito da Vara Única da Coman:a de Porto 
Grande, Estado do Amapâ. na forma da lei. etc . 

FAZ SABER a todos que o presente 
Editar virem ou conhecimc:nto tivO"eel e interessar possa, que por 
este Juil..o, tramitam os autos de GUARDA E 
RESPONSABILIDADE n' 00094&'1002, tendo como rcquamle 
MANOEL FERNANDES GONÇALVES FILHO e roquerido(a) 
ROSANGEl.A BISPO DOS SANTOS, residente e domiclliado à 
OD 19, CONJ . A. 35 · JARDIM 'i!RAsll.IA IL ÁGUAS LINDAS 
DE GOIAS/GO, oonsbndo uoi · autos que o(a) aludldo(a) 
encontra.se em lugar ioeerto tlc · olo sabido, dctenninou-se a 
expedição do prescnle EDITAL. cum o prazo em epfgrafe. para que 
o(a) n:ferido(a) tome conhccimenlu da existência do processo e do 

prazo de 15 (quinze) dias para co~l,"Slar. bem como INTIMAR o(a) 
rcquerido(a) para que compareça & <'te Fórum no dia 22 de MAIO 
de 1003 as 11 horas a fim . L,: participar de audiência de 
conciliação. Cientificand<H> de que não sendo contestada a ação 
presurnir-«>ão como vadadeiros o• fatos aleg;>dos pelos autores. 
Sob as penas da Lei. E. para que cheftue ao conhecimento de todos e 
ningu6n possa alegar i~rância, e>. pediu-se o presente Edital. 

: ... 
Sede do Juízo: Av. Amapá. n" ·2J:;, Bairro das Malvinas. Porto 
Grande/AP. 

o nesta cidade iie Porto Grande. stado do 
18 de Março ciç ; iooJ. Eu. (PEDRO 

A SILVA JUNIOI\.; Chefe de S ·a. digitei 
eletroni 

Juiz dr D! rdto 

V ARA UNJCA DA COMARCA DE PORTO GRANDE 

JUIZ DE DIREITO: Dr. SAMUEL RUBEM WLDAN OCHÓA. 
CHEFE DE SECRETARIA: PEDRO CORREIA DA SILVA 
JUNIOR 

EXPEDIENTES PARA CltNCIA DAS PARTES, SEUS 
ADVOGADOS E DEVIDAS INTIMACÕES 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE I'RESTAÇÃO ALIMENTfCIA N' 
70312002 
Exoqllalle: W.S.N. e R.C.S.N .• r<pn:scntadoS por ANA MARIA 
DA SILV A(Adv. DEFENAP) 
Executado: RAIMUNDO NONA TO NUNES 

P..P•ebo de fls. JS : "Visto etc ... Diante , Ja inbl:ia da parte 

interessada EXTINGO o prescute sem juj~mc:olo do rririto. 
· det=ninando o seu arquivamento. San e~ c honorários. P.R.r". 

Porto Gtmde-AP. 17 de fevereiro de 2003. . SAMUEL RUBEM 
W LDAN OCHÓA. Juiz de Direito.· 

Fiulidacle;~ INTIMAR a,put.c e:x.ecuada. ~· que tome cil:ocia de 
inteiro teor da Sentmça. acima desaita. Port~ GniDdel AP. 17 dt 
março de 2003. SAMUEL RUBEM WLDAI" OCIIÓA. Juiz dt 
Direito. 

AÇÃO DE AUMENTOS N' !10112002 
Auaor : R.S.S.M.. rq>. por ANA MARIA s0t;ZA DOS SANTOS 
(Adv .. DEFENAP) 
Requerido: MANOEL RAIMUNDO co'unNHO MARQUES 

-(Adv. José Maria de Deus e Silva- OABIAP 54') 

llapaebo de fls. 2ev ! " Defiro a Cota Miniskial"". Porto Grande. 
AP. 10 de março de 2003. SAMUEL RUBEM l.OLDAN OCHÓ,( 
Juiz de Direito. ' 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Finalidade: INTIMAR a advog;Kio da porte roquerida, pera que 
espceifique as prows que pretende prodU7ir. Porto Gnmde, AP. 11 
de março de 203. SAMUEL RUBEM WlDAN OCHÓA. Juiz de 
Din:ito. 

Dado e passado nesta cidade e Cornan:a dê Porto Gmxle. aos 
<kf=scte dias do mts de março do 1100 de Jois mil e tr<:s. Eu. 
. .!AJPedro Correia da Silva Júnior) subscrevi e assino por 

dctmninação do MM. Juiz~, r. 
PEDRO CO~: D~ s:-V~NOR 

Chd•k~rla . 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE POR! O GRANDE 

JUIZ DE DIREITO: Dr. SAMUEL RUBEM W LDAN UCHÓA. 
CHEFE DE SECRETARIA: PEDRO CORREIA DA SILVA 
JUNIOR 

EXPEDIENTES PARA CIENCIA DA,S PARTES SEUS 
ADVOGADOS E DEVIDAS INTIMAÇÕES ' 

AÇÃO DE COBRANÇA 
PROCESSO N" 4081200 I 
Roquamte: JOSÉ UBJRNARA DA SILVA (Adv. Dr. Cassius 
Clay Leroos Carvalho - OABIAP N" 52l·a) 

j Requerido: MUNICÍPIO DE PORTO GRANnl ·. (Adv. Dr. Antonio 
Paeira Batista - OABIAP n• 5SO) 
Sentença de fls. 165/168: ·• ( ... )De tudo quanto foi exposto e mais o 
que dos autos constam. JULGO PARC~E PROCEDENTE 
a presente ação de cobnmça intaposta por JOSE UBIRNARA DA 
SILVA contra o MUNICÍPIO DE PORTO GR.•.NDE. para o fim de 
condenar este ao pagamento da quantia de RS 10.067.25 (dez mil. 
sessenta e sete reais e vinte e cinco c- &tavos). atualizados 
monewiamente, a partir da citação, de\ endo n:colher as 
importâncias de RS 2.340.79 e RS 3.818.60 \ > INSS e à Receita 
Federal (IRF) respectivamente. que fur'lol • descontadas do 
n:quennre. Condeno ainda o Município R<Wendo ao pagamento 
das custas. despesas processuais e bonor:'~ o~:. advocatícios que 
arbilrD em RS 1.700,00 reais. a loor do art. ?l .• § 4• do CPC. No 
m;Us. resta extinto o processo, com ju1gaa~.ctllo do nérito, em 
conformidade com o disposto no artigo 269. io,;iso I, do Código de 
Processo Civil. Não havendo n:curso das partd, l'tCOlTO de oficio ao 
Egrégio Tnbunal de Justiça deste Estado. oos !pmos do artigo 475. 
inciso 11 do Código de Processo Civil. PUBLIQIJE·SE. REGISTRE
SE. lNT!MEM·SE. Porto Grande/AP. 12 de março de 2003. 
SAMUEL RUBEM ZOLDAN UCHÓA. Juiz d, Oireito."" 

Dado e passado nesta cidade e Comarca ii• Porto Gr.mf!e. aos 
dezoito dias do mts de março do ano de 2(\'1:•. Eu ~(Pedro 
Correia cb: Silva Junior) subscrevi c assin.' P.>r determinação do 

· MM. Juiz de Direito. !(,,.., ~r-.. l 
PEDRO CO~IL~~(lNOR 

Chefe de Secretaria 

Van Única da Comarca de SINnl do Navio 

EDITAL DE INTlMAÇAO PARA AUOJÉNCIA 

Proc. n.• 968 I 2002 • JE/CIVEL 

RECLAMAÇÃO CfVEL·CONHECIMENTO 

Partes 

P. REQUERENTE ANTONIO CLOACIR TAVARES 
PIMENTEL 

Adv .: 

P. REQUERIDA MINERAÇÃO ITAJ08llTOA 

Adv.: 

Fmal~: INTIMAR o(a)(s) advog«<o(•J(s) abaixo 
&sslnMdo{•)(s) t»R C0111pi11"8C81(em) à .mlénclll 
t1es/gNldilnos - em ep/gnlf9 confotme 111»/xo: 

1 . Aâv. Rec:lenwot8: Dr. Washington c.lcla; 

2 . Aâv. Rec:IM1Ma: Dr'. J ... Araglo roct. 

Topo: 

Data: 
Hora: 

Local: 

lnstruçio 
T~ 29 de Abril de 2003 

11:30 Itens 

FÓRIM DE SERRA DO NAVIO, sito à Rua A-2, n.• 
602, Vila lntwmecliW. ~ do Navio-AI' 

1 4 de Março do 2003 • 

_ _ a.r. deSec<=-=~-·· 

Endereço do FÓI'\Jn'l : Ru• A--3, n. • 602, Vil;~ri•, 
Sem• do N11>1io (AP), CEP: 68.914400, fone (O-J0f.IJ6-321-
1241). fu (0-XX::_!J6-321-1240J 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEN!JLÉIA 
GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA 
DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ-CESAP. 
Os membros da Comissão Organizadora para 
Constituição da COOPERATIVA DE ENSINO 
SUPERIOR DO AMAPÁ-CESAP convocam para 
Assembléia Geral de Constitu ição, a ser realizada 
na Rua B-1, n° 50, bairro Vila Amazonas, na 
cidade de Santana, Estado do Amapá, no dia 06 
de Abril de 2003, às 10:00 horas , em primeira , 
segunda e última convocação respctivamente, 
para com um minimo de vinte pessoas presentes. 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1- leitura, discussão e aprovação do 
Estaluto Social; 

2- Eleiçao dos membros do Conselho de 
Admínistraçao e Fiscal; 

3- Constituição da CESAP; 
4- Subscrição e Integralização do 

Capital; 
5- Outros assuntos não deliberativos. 

Comissao de Constituição 
Santana-AP. 24 de Março de 2003 . 

O pm;idcota da ComWAo Eleitoral do SEAP no ato de suas 
atnbuiçllcs. aferidas oo termo de oameaçio datado de 29.11.03. em 
decorrência da nulidade da eleio;ID ocorrida oo dia 10.0 1.03 pela falta 
de quorum, estando a <>Omialo emboboda no artigo 74" e SCllS 

perigf11foo. van oom o prcseote.. CONVOCAR lodos oo sócios que 
estavam an dia com :ouas oêrigaçõcs sociai:J quando da ralizaç.!o do 
1• Pleito Eleitoral pera nova eleiçio, à realizar-.e no dia 10 DE 
ABRIL DE Ml. no b:ririo oompreeodido cotn: às - 11 cem 
lirmiDo .. 21:to. lendo J(tris) localo 4e v~o. sendo eles: lj 
Sede do Sindicato. sito i A v. Duque de Caxios 172,8, Caltro, 
Macape. 2') Hospital Estadual de Santona. sito à Av. Sal-tor Diniz. 
sJn. Hospitalidade. Sontana. Jj Hospital Estadual do LAranjal do Jari. 
sito â Av. Tancrcdo Neves, 2435, Agreste, Laranjal do Jari. 
lnfonnondo ainda que ooocorrem ao pleito as â>apas inscritas no 
primeiro. A eleiçio sert realizada em um único dia, sendo a apun.ç!o 
~ apóc a cbesoda da uma 3 do LAranjal do Jari. a eleíçao só 
5Cri. validada se participarem da votaç.io no mlnimo 40% dos 
auociados com direito • voto, olo obtendo cpxum. as cédulas e 
sobrecartas serlo inutilizadas c a comi531o eleitoral deverá convocar 
nova eJe;.;:lo no prazo máximo de 30 dias. tendo a validaçlo do I10YO 

pleito so dele participarem qualquer numero de elcit.II'C5, Somente 
COOOOITc:rio as coovocaç(ies poskriores apcms as â>apas inscritas 
pera I' eleiçio. QuaiS<per duvidas serlo dirimidas pela oomis>lo 
eleitoral. oos b<ririos pré estabelecidos no primeiro edital de 
oonvocaçio. que e das 14:00 às 18:00 h. de Segunda a Sexta. 

IIARIIORARIA AJIAZÔifiA LTDA 
Torna pÚbl i co que requereu a SECRETARIA DE 
ESTADO DO !lEIO AJIJIIEIITE , pelo prazo lle 12 
(~oze) meaee . RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERA 
ÇAO _para Induetrla lle Produtos Mlneratanãõ 
Met~icos, ~enertciamento de Minerais não 
Metal! coa nao Aaaociadoe a Extração - Av . 
Pe . Julio Ml. Lolobaerd, 3480 - Santa Rita 
llacapá-AP. 

CfJ,VSF.IJIO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AAfAPA 
(LEI5.H511J) 

PORTAJUA COilEN# N" ()(}512003. 

O,._. C....U.O hfNIMI á Elo/.,_.,.,. tú> 
A•.,.- ,_ «-~1<2 t-U.. f.,.. hkK.U.pe/11 Ld 
•• 5. H5 h IZ kjiiiU k " 11. 

ltESOLVE: 

NOMEAR o Cnnsdheiro VE/'ICEUU JACKSON DA 
CONCEIÇÃO PA.NTOJA, btfor-iro. COREN ·AP n' 15956, "" 
periodo de U à 18 de A&-ço de 2001 • .,_, Praldmle iroluino do 

. CORF.N-APd.WdoaOIIXnciadose~~tihiiDr. 

Esta-- Mira- vigor"" dota de""' pod>liaJçiJo 


	

