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Estado do Amapá 

DECRETOS 

DECRETO N° 0269 DE 03 DE FEVEREIHO . DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 142/2004-SESA, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento de Sebastii5o Ferreira da Rocha, 
Secretario de Estado da Saude, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a 
cidade de Belém-PA, a fim de tratar de assuntos de interesse particular, no 
período de.30/01 a 01/02/04, sem õnuspara o Estado. 

Macapá, 03 de FEVEREIRO de 2004 . 

1-1 ~ ~ fl._ Aw~ IP'~DAO Pilõ !>IAS t>E CARVALJ.IO 
Governador, em exercício 

DECRETO N° 0270 DE 03 DE FEVFllEIID DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, e tendo em vista o contido no Of'tCio n• 142/2004-SESA, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Cláudio Antonio Leão Costa, 
Secretãrio Adjunto, que exerceu , acumulativamente e em substituição, o cargo 
de Secrctãrio de Estado da Saúde, durante o impedimento do respectivo 
titular, no período de 30/01 a 01 / 02/04. 

Mocapá, 03 de fevereiro de 2004 

~ ~~'....,A /'_,L~ 
rmRõkuLO !>IAS DE CA~~ • 

Governador. em exercício 

DECRETO N° 0271 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXI!, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998 , e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 151/2004-~ESA, 

RESOLVE: 

Exonerar Aldo Marcelo Soares Costa do cargo em comissão de 
Diretor do Hospital Estadual de Laranjal do Jari, C6digo CDS· 2, da Secretaria 
de Estado da Saúde, a contar de OS de fevereiro de 2004. 

Macapá, 04 de fevereiro de 2004 

VA 

DECRETO N" 0272 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPJ. , usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119 , inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 151/2004-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear Raimundo Augusto Oliveira Chada para exercer o cargo em 
comissão de Diretor do Hospital Estadual de Laranjal do Jari, C6digo CDS- 2, 
da Secretaria de Estado da Saúde, a contar de OS de fevereiro de 2004. 

Macopá, 04 de fevereiro de 2004 

DECRETO N" 0273 DE 04 DE . FEYE!lEIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ÁMAPÁ , usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo 
com os Decretos n•s 2441 , de 10/03/03 e 0016, de 07/01 / 04, 

RESOLVE 

Exonerar Rozendo Santos Souza do cargo em comissão de 
Gerente de Subgrupo de Atividades do "Projeto de Integração do Setor 
Produtivo", Código CDS-1 , da Secretaria de Estado da Indústria; Comércio e 
Mineração. 

Macapá , 04 de fevereiro de 2004 
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DECRETO N° 0274 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo 
com os Decretos n•s 2441 , de 10/03/03 e 0016, de 07/01/04, 

RESOLVE: 

Nomear Corlos César do Silvo para exercer o cargo em comissão 

de Gerente de Subgrupo de Atividades do "Projeto de Integroçao do Setor 

Produtivo", Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e 
Mineração. 

Mocopó. 04 de fevereiro de 2004 

ANToN 

-~ 

WALO~E~ SILVA 

GovcrnodGf 

DECRETO N" 0275 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribui ções 
que lhe são conferidas pelo a rtigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 

do Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n° 047/2004-GAB/SEICOM , 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Jui"Qndll dos Santos Juarez, 
Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Mineração, d a sede de suas 

atribuições, Moeopó-AP, até a cidade de BI"Qsílla - DF, a fun de tratar de 
assuntos de interesse da Administração Estadual, no dia 22 de janeiro de 
2004. 

Moeapó, 04 de fevereiro de .2004 

ANT~I WALD~Ij)'l'SJLVA 
Govcrnodot;/ 

DECRETO N" 0276 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 

do Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 047/2004-GAB/SEICOM , 

RESOLVE : 

Homologar a designação de Osmar Néri Marinno Fllno, Chefe de 
Gabinete, que exerceu, acu mulativamente e em substituição, o cargo de 
Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Mineraçã o, durante o 
impedimento do titular, no dia 22 de janeiro de 2004. 

Mocopá. 014 de fevereiro de 2004 

DECRETO N" 0277 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 

do Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 006666/SETRAP, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de OdiY<ll Monterrozo Leite , Secretário 
de Estado de Transportes , da sede de suas a tribuições, Mocopó-AP, até a 

cidade de BI"QsÍiio-DF, a fim de tratar de assuntos de interesse da 
Administração Estadual, no período de 04 e 06 de fevere iro d e 2004. 

Macopó, 04 de fevereiro de 2004 

DECRETO No 

ANTÓNJ:i WALDet-66 S ~ LVA 

Governador/ 

0278 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 

do Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n• 006666/SETRAP, 

RESOLVE : 
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Homologar a designação de Jorg~ Rui Campos Farias, Chefe da 
Divisão de Apoio Administrativo, que exerceu, acumulativamente e em · 
substituição, o cargo de Secretário de Estado de Transportes, durante o 
impedimento do' titular, no período de 04 e 06 de fevereiro de 2004. 

Mocopá, · 04 de fevereiro d~ 2004 

DECRETO N° 0279 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 069-GAB/SEINF, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Gerváslo Augusto d~ Oliveira, . 
Secretário de Estado da Infra-Estrutura, da sede de suas atribuições, 
Mocopá-AP, ate a cidade de Brosflla-DF, a fim de tratar de assuntos de 
interesse da Administração Estadual, no dia~05 de fevereiro de 2004. 

Mocopá, 04 de fevereiro de 2004 

Governador 

DECRETO N" 0280 DE 04 DE FEVEREIRO · DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 069-GAB/SEINF, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Alelr Figueira Motos, Chefe da Divisão 
de Apoio Administrativo, que exerceu, acumulativamente e em substituição, o 
cargo de Secretário de Estado da Infra-Estrutura, durante o impedimento do 
titular, no dia 05 de fevereiro de 2004. 

Mocopá, 04 de fevereiro de 2004 

DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, ~sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, e tendo em vista o teor do Ofício n• 028/2004-GAB-PROCON/AP,' 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Ruzo de Jesus Pontes do Silvo, 
Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, da sede de suas 
atribuições, Mocopá-AP, até a cidade de Belim-PA, a fim de tratar de assuntos 
de interesse particular, nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2004, sem õnus para o 
Estado. 

Mocapá, 04 . dE fevereiro de Z004 

Governador 

DECRETO N• 0282 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

_ O GOVERNADOR DO ESTAbO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso "X.?"'· da Constituição do Estado 
do Amapã, e tendo em vista o teor do Ofício n• 028/2004-GAB-PROCON/AP, 

RESOLVE 

Homologar a designação de Sabrlno Carvalho Verzolo, Assessora 
Jurídica, que exerceu, acumulativamente e em substituição, o cargo de 
Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, durante o 
impedimento do titular, nos dias OS e 06 de fevereiro de 2004. 

Macapá, 04 de fevereiro de Z004 

Govemador 

DECRETO N" 0283 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pdo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapâ, e tendo em vista o contido no Ofício n• 026/2004-GAB/IPEM/AP, 

RESOLVE: 

Autorizar Alclr Mar-y Sampaio, Diretor-Geral do Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado do Amapá, para viajar da sede de suas atribuições, 
Mocopá-AP, até a cidade de Mclce/6-AL, a fim de participar da Reuni® dos 
Dirigentes do Rede Brasileiro de Metrologia legal e Qualidade - INMETRO, no 
período de 08 a 10 de fevereiro de 2004, sem õnus para o Estado. 

Moeopá, 04 de fevereiro de Z004 

Governador 

DECRETO N" 0284 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 026/2004-GAB/IPEM/AP, 

RESOLVE: 

Designar José Amelino Ferreiro Pires, Diretor da Diretoria 
Técnica, para exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo de 
Diretor-Geral do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá, durante o 
impedimento do titular, no período de 08 a 10 de fevereiro de 2004. 

Mocapá, 04 de fevereiro de 2004 

DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119; inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 087 /2004-GAB/ APC, 

RESOLVE: 

Exonerar Lígia Pimentel Méllo da funç.ào comissionada de 
Secretário Executivo, Código FGI-2, da Agência de Promoção da Cidadania. 

Macopá, 04 de fevereiro de 2004 

DECRETO N° 0286 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando dJ.s atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII , da Constiiuição do Estado 
do Amapã, c/c a lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 087/2004-GAB/ APC, 

RESOLVE: 

Exonerar Edgleu1110 da Silva Brogo da função comissionada de 
Secretário AdministrativofCPE, C6digo FGI-1, da Agência de ·Promoção da 
Cidadania. 

Mocopá, 04 de fevereiro de 2004 

VA 
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DECRETO N" 0287 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 Macapá, 04 de f'evereiro de 2004 

O GOVERNAbOR [)O ESTADO [)O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOLVE : 

Exonerar Carlos Romênlo Moto Maciel da função comissionada de 
Chefe da Tesouraria/DAAF, Código FGI-3 , da Agência de Promoção da 
Cidadania. 

VA 

Macapá, 04 de fevereiro de 2004 DECRETO N° 0289 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

Governador 

O GOVERNADOR [)O ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 087/2004-GAB/APC, 

RESOLVE : 

DECRETO N" 0288 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004 

Nomear Edgleuma da~lva Broga, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto IPESAP, para 
exercer a função comissionada de Secretário Executivo, Código FGI-2, da 
Agência de Promoção da Cidadania. 

O GOVERNAbOR [)O ESTADO [)O AMAPÁ, usando das atribuições 
. que lhe são conferida• pelo artigo 119, inci•o XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Oficio n• 087/2004-GAB/APC, 

Macapá, 04 de fevereiro de 2004 

RESOLVE: 

Nomear Lígia Pimentel Millo, ocupante do cargo de Escrivã de 
Policia, Classe I" , Padrão VI , pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Amapã, para exercer a função comissionada de Chefe da Tesouraria/DAAF, 
Códiao FGI-3. da Agência de Promoção da Cidadania . . 

Auditoria 
Welington de Carvalho Campos 

PORTARIA N" 081Jl8114.AUDITORIA 

O AUDITOR GERAL DO GOVERNO DO l!SfADO DO 
AMAPÁ, de ........ .- M ~ .-...._ pdo Decnto 
a• 0003 4< OI ü jDeln de 2803 e leMo - - o úot' 4o 
~a ~ c..en~ u &We, Art. n, 1nc1oo IX. 
--· ..... Dotnto(N) •• Sl:13 de 29 de Oulabro..., 1997, 

IU!SOI,VE : 

l>c&ig,>ar 01 tóc:nials EMILIO stGJ:o OI.IVEIIIA DOS 
SANTOS, Jost ADILSON 11A1U1011A DA SILVA~ MAR.!Nts 
.RAMOS DOS SANI'OS, lotaloo ,_ Audilaril, poro Roolizorw 
Audilcrio 114 DAP· Divislo de Moinillraçio de Paooo1 da 
Sccndria de Eslodo da Saódo-SESA 

\_'-~)~o2~~-
WEWIGTOI'fDEOO~~-.::::::,. 

AUDITOR GERAL DO l!SrAOO 

Defensoria 
Helder José Freitas de Lima Ferreira 

PORTARIA 
NO 0.05/04-DEFENAP 

O DE~ENSOR PÚBUCO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPA, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 8°, Inciso Xlll da lei Complementar 
Estadual n° 008, de 20.12.94 e pelo Decreto no 005 
de 01 de janeiro de 2003. ' 

RESOLVE: 

Designar os servidores CLÁUDIA MARIA DE 
CARVALHO FERREIRA- Presidente, FRANCISCO 
DAS CHAGAS FERREIRA FEUÓ - Membros e MARU 
PAES PEREIRA - Secretária, para comporem a 
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá. 

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

GABINETI! DO DEFENSOR PÚBUCO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 30 DE JANEIRO DE 2004. 

Policia Militar 
Cal. Benedito Ayres da Silva 

POR T .~ R I A ~ ... 1161/lOOJ .IJr 

O (:0\IANOA:\TE GERAL liA I'OLICIA 
MII.ITAN. I)() A \fAP.Á, n,• U~' da) utril)\11\'t~:.: ~~~' llk! ~(l 
fl'~lk'fidib pdo f)l:( fCI(t <.iúl·Cili:JHIII .. 'nlõll (S) ll r. (I{)J , de 24 tk J:tth:iro 

d<.' I l}j({J «.: h:ndt• ~~~~ \'1:-. l:a ,. Lunfido nn ill'nl 2. d~ 2"' 1#01111: d\1 fK i nv 
2Jt), de~~ tlc nun.:mbrt.ltk l(I()J. 

111:501. Vt:: 

DcsJ'lll<U o~ Policiais \1ilicarcs ah:ti \:o, 
p~t1cnc~:ntcs õt Polici3 Militar d<.1 bt;t<h' d1• Amapá. Qtwdw d~ União. 
11ara \•J:Jj :u-cnl da sede d~: ~uas :~.tnhui\'('K-s, \iacapJ AI ' . <~I~ :..~ cidade 
de Marc ic'l .\ L,,· tim tk fn!ljik'lllat\:m n ("ur.'>u ~upcrior .te f'ulic i:. 
(Cc;;P,. :! st'l rc.1liwJo 11:1 A~:.dcmi:t dt: Pvlida \tilir:ar d:1qudc F~t:uln. 
ll l"lfl(rl~ll:tndc: :!7 1·c, :~ (!J IX? O~ : 

· TEN CF:I. QOPM ~·R,\ N("JS("()("F.SAR Al.\"f.S DA SII.VA 
·TE 'V 1"1:1 . QOrM I.I:ONARIJO JOSF. SO lTO AI.Mt:IIM 

2 - LÀ: ~l'HrcJu COn1 V .'\Ot.""'l' 11 , <JoJ)c,:l\!11 1 lln ,l.( 4 .l, 
lk .:!(• Out 00. u s~tor Jt! r .. ,lha ~k l';~gamcnht da P\IAI~. ,a,·a u ~qu~ 
da ... di:iri:1S em faw•r dtl~ P••lic1ai)l m ilit;tn:s at:ima c. n.a (qu;!lm) 
ll:: I1UIII"'I1Ut0C~ CUilkl :IJUIIa ,fc ~"\I StO . !-CilC..I\1 Jua..- na Ít\ól (' dU:IS a1l 

lcrmillll dt• l'Ur.i\ 1. cl~ .1\'uc'dt• com ;J 'I ahda I. A.ue)(<' IV 1b I d nc
l<i . ~ X<• • .-h• ().! Jul H:? . a~sun '-'t omo'' ' dcH'lllllo..llrl rd:~t• ' "~ :1 cl :~p:t d,· 
al imcnla\·;},, 

_l. - ().., JR•Ikiai~ miliwrcs acima :o:trj, , f(HI~•~.kc-:~d\1~ 
'\:111 tk::..IÍIItl" ~.: ;llhd·•:.. :-U:IS OI'M ·_. 
200-1 . 1k :tl"llflltl ú•lll u § y;• du · 
dc~r\.'ltl n'' 0~~. de I~ Jun ~ 1. 

O COMANIIA "TF. GF.RAI. U.\ 
\111.1TAh. DO AM:\J•.-\. nn nsu d:1o.: :.trihtm;•\c~ qu~· lhe s:"l .: • 
~:uu1i..1i d;.,.s lli.!lt• I ko"t' tu G:w~rnan-..:utu l (~ 1 n" OI)(• . • 1,- 111 tlt- Jôl114."11'' 
ck 200;. ... tl·ndn em Vl!'la ,, ~:clfllltlt\ •w:• Otit' IO n" f,7&0.i UOJ•r. tk 
]X Nm <13. 

R E sOL V 1::: 

I Ati1Clli7ar n d~~~~~~.amclliCl th•~ n~•l~t:lai ~ mililal"l'S 
:thai\tt n.:ladonaclos. f'lr.I"IUICt'nt~:- ;Jt• Quadro da l)ni;;lc' - PMAI', da 
-.ceie d.: l! ll:t:i Hltihui\·,ks, Mu.cJpã Ar'. at.: o Muui~·1pit1 tl4.· ~tlllWila c 
no!i l>i:~U "I\cts <k Tc111-.Jt' ~.k • Mon~pi . M<~nnmum c lg;.,.•<~nC do I ag:o 
,•\I). 11\1 ch:t .'<l Nol\ o.•. :J tim d~~ r..;aln·3rem a St"~lll"õ.lll\" ; 1 d·· p:1g311"k'lllt• 
dn l'rugr:IIIW Ht\IS:l E!oCtl l <~ c F:~mih a CidaJà. 

I "11 Qri'M .IH'< CARLOS IIASH IS NI 'NF.S <"Ali. ?7544J 
Sll QI' I'M JOSt: I'I::R[IR·\ LEMO~ FII.IIO CAIJ. q77659 

11. du I"X.'CI\:Icl n, 

' I' (I R T A R I A ~ :!li6~/200.l c IW I 
() 1"0/.I.~NIH \'TF c;r.11 AI DA POLI H 

:\-III.IT -'R 00 Ao\fAPÁ. llU tiSII tl:t .~ alribtll\·t\:!« ~uc lhe :-ât• 
ccmii.:nd;l:-()!,;'1\t Dl\:rt.:lv GUH1llotllk.:lllal (NJ nc OOh. de:- ül ,it: .la 1d 1'<' 
lk.· 2~MI ,1 cctc~~• lidon,•CHicinu"t,7!iO~ - 1-tOPt,ck 2~ ~"' O.l . . 

Rt:SOI . VF.: 

I - Aulorizar u th.:sl~<amc-nh l tlu SO ()I•I'M JOSF: 
I'EKt:lttA U·:MOS •·n .HO- Call. 9776:1;9, pc:r1~11.:~nlt.' "'' Quadru 
da l :u i ~,, - I'M AI', da ~lc cll· "- II.:IS auilluiçt..~~. t\-lac:lllâ · :\P. até o 
\tunkipit• ..k· ~bza_g;lu AI'. nn dia 24 ""\ 0.1. a fun lk r\:a li t ar ., 
!õl.'gur:Utç-3 11(1 J)a~flk.."lllU dus l'tWJI-:Jnl:J'> ll11llo.l 1'\('nl:l l' limlÍIÍ;I 
(idacloi. 

2 [)\." :u.:ordu l'OUI U .\tk.'.\11 11. iJ~1 l)f-:,;1\,:"ltl 11 <: .'( •~ .1. 

,k ll1 Out 11(1 ~· I c1 11 , IHAti.' <f~().l .lul (1!, ;mluri:tu ,, ~llJlll' d~· ',: 
(mc:i:tl diária. \.'111 t":m.lf c1u pc i;, l milit:.r ~in~1 . fx:m \.'un)(fl't\,"1Ul' (.1 

<k.'trit:Hnftl rdall\·11 a \.'lal\:1 ,lc I .... ., ac3tl. r I \ 

I' O R T .-\R I A r'i ." 867!200J- 111' 

O COMMDANTE \.ERÀ I. liA fOLICIA 
MILITAH 00 AMAP.-l no usn rlas a\lil:tui<,·,\c!' qw: Ih ~: stlu 
\' t•llft:ndas rx:lu Dccrcrn (iovt~m:rmenlal (N J n'' (j(}C. . dt: OI de Jomt.:in1 
d~· lOiJ.l r O ('c)lllldt) Ih' Ofic11) n'' 2~9·'(1) G.\B l~·II>O . de fl l Dct 
OJ, 

11 •:so 1. v E: 

I .-\c•tuna n· ' ' dc ~ loc.ar1lCIIII • d,, 1 ~"~ TF.:i\ PM 
EU.:Z.tlt "l't:~ÚIUO SOARf.S - C.:1d. 919900, Jll'lkllt:l.'ul ~: :Jt' 

Qu:Jd111 cl:t {)n i:i•' I'M -\1•. da sedt (k su:~s ~Hnhuiçt.....: s. Mat:ap:·, · 1\P. 
ui~: a c-idade de..· Fmwlcza · CC. a 1'1111 de ll':.tlar dt· a :-~un tus dn 
( 'nnl:llllftl dói I'M:\11 jwnc• ar' ('••••liJnd•• da PMCE. 111• pc..·ri,..._t,, Jc O~ a 
lfolkz O.l. 

2 ll.,: a.:Ndu 1.:(1111 11 :\uc;\11 11. do rkacto n" JCJ•l.\ . 

de 2h Oul Ot) c l.~i 11° HlA8ú. d 

0 Hl/IUNU.~ .~ · I · E Gf.lto\1. ll-\ I'Ol.HU 
\UI..IT ·\R 00 A.\1.-\I' .Á.. llll US~l das ~lrilmiçút.:!Õ que..: lhe :><lo 
c,)n fi:rhla:- 1)1.'1\t 1)...--cn:tll (.iü\\'lllall"k:n i:.Jf 1\1! tl f' (lt)ft. d<' OI dt.: .IJill' lr~' 

d\.' :!O(J.l. ~ tl com itl, , 1111 Oli""u' •' " b69·R~ Q("IJJI :. dt: 14 Nnv nJ. 

ltloS HLV F.: 

· Auhl!izar n t.lcskM..·antcnh• i.lt' ClJ 1':\1 OAVIO 
ur S0l1ZA S I I.\ A - ( ;3d. 97111:"i. llet1ence•llt! a1) (k1:1drt' d:t I . n itl~l 

PM :\P, .~. :.cdc de suas :•tribui~,·,x· s. Ma.:apâ .. :\P. at(· a-. citlalk) d~ 
h<~l•h<• l. ( 'utias. P~..'(ln.:ira c Sfit• .lnaquim <lo I'<H:lll ,\ I'. a lim de 
r~a lu.ar :. s'-·guc-..nça 1lH pag_ank!l\hl ti,,, pmgran1a~ Bt,ha I·.St' tll.a e 
Familia CidoKI:l , 1111 r'Ct'it\dtl de 2(1 :\ 2~ 1\<•\ O_l . 

2 - lk aC1lfdu Ct llll u Â ll t: 11 \• 11. tlu Dct:rchl n ° 1<·-H. 
lk ló Ou\ 0(• \.' I d n" IOAX(l, <k .7 fi ~. ilUIOfÍ it• t < -.;1qtH. tk ft 
(tltl<t:' ..: nll:ia! , 1 i:..ri;~:.. ;w jlltli ... :· 11 111 r at: "n\a , bt:rn ..:nn c/~lu~: , .. 
.:kst:<nllilS r.:I;.,.\1\·0~ 3 ~:tapa de 

QuoJrld \!m Mar 

I' () lt T ·\ H I .\ I\ ," Hlt9!200:l - lU' . i O COM ANil.~ \'Tf. \.f.RAI. liA 1'01. CIA 
'lll.ITAK UO AM:\1',.\. 1111 ust• d:J~ atrihuiç.Xs ~u~ 11 ;-.;l,, 

Wlll(rida~ pdu I À:-.:rcltJ (iu,·c•nan"~t:nlal (NJ n" f.J(Jó. c.l~ OI de: J; 1~irt1 
lic ~Ot1.l. c lll:lMltiJt,nu Ofit:i(ttl"' Mt7·YU L\lWE. de 24 ~tl\ ' O.l.. · 

R F. S O I. V r.: 

I - Autori1~1r Cl dcsl~t..:um..:ntfl d \1 SU P.\1 
J:Vf.RAI.IIO IUIIJIU< ;l f.S l.OIIATO - Cad. 9H2'111. P"l<ne<ntc 
:111 f..luttdro d01 Un1:io f'M:\f-' . d~ st:;k d~.· "'ill:l .. a1rihui1/11:s. M;,.;;IJl:i 
,\1' . ;.,.t,:O l•!. Mutll~ipit.~ 1k l'or111 Gnwdc c 1-.:ncirJ ljonll.~ :\1'. lltl 

(lia 22 Nu' 0.1.. a lim de ''="".JII t.ar a ;-.~ ~urJil\'" du 1lot~alll\"lllt• ;J.: ~s 

pr,,~-.um~ Ot·•btt E5õ..:ul<t ·c Famili:• f' id<tdoi . 



Macapã, 06.02.2004 

,, 

' ·\ - ( d IJOI'~I 
I'\1 AP 

I' 0 R T A 11 I A ~ ," H70/!00.1 - 111' 

O COMA~UMiiTf. (;[RAL IM POLICIA 
\1ILIT,\H UO A:\IAr.Á. nn ll $il da., at••hu~>.,:I~Cs qw.: Ih~· srto 
~.:•u • J \:rid;•:-l•t.:l\• l>..."{' ll.'t\• G tl\o.:nlalrk:riiJI •.N rn <> (J•)(, , tk o r d1.' .l:lllc•h• 

dt· 2(1().l~,; ,, í:l •tltldu nu Cllidn n" (174 -~00.~ - H< 11'1 .. de 24 N,,, 0~. 

11 F. SOl . V E: 

.\ulcM1 Z41r ti (\~s l<l4.:all1\: llll • dn ('U rM .IF. AN 
C:\RLOS RASTOS,. '"'tE!\- Ca:d. 975443. ~rh..·nccnlc .10 Qu:1dt·" 
t.l.a l l ni~·• PMAI' . da '\L"tk de 'i ii:J :- aoi huiçt.\e;, MaC:.Lilã - AI' , a\~ n .. 
,..twucit••u ... <l c T:..n:~mga\ ,i nho. Pracuuha. (";~ 1\'\.!Cm: ~ n .. •s 0• ..; ml11 ~ ck 
rtnal. (anl\1 , ·L•'tlfcnçt"• •. : Cujubun. a fim clt.: 1"\:.:tlit.:n .1 ~~urunv:.~ t.\{1 
pa~::uw.:tll•• \lt'11 J'fugrantt.;; R,l iS:l 1-snll::t e r:amiha f'•dadà, IH' rx:nod11 
dt.: 24 â ~ 7 \,,, 0 .1 

2 1),: at.' UI'dt) ~."nm ~' An~.·~,, 11. dt' I)L,; n:rn 11 ~ _"l.()4 _\, 

lk ~<·Ou! (IIJ ~ Ll'l li " 1\l.-t ~ú. d~ 04 m .. :l\ LII)IÚ'~Il) '3Qlll.' lh: u.• ~I; 
( 11~ :- l' lllt:IJ) d i:i11o.1 '> 0111 l>tlli..:i;~l r itae a...:irna. lx:m Clllllt' dd11..; Q!: 

dc~~·anl\t l: lt'latn \lS ;t et:..p::. d..: ::.li ~ 

r o R T ~ 111 ~ ~ ." Hil i!OO) - 111' I. 
O COMA'II}ANTF: GEHAL ll ,\ I OLICIA 

\III .ITAR 1>0 AMAI' . .\, n•' us.1 tl:.. s atrihtlu,;llc's ,,u,· ' Ih,· ~-''' 
t:ltlll ~.:rltl<!:- pd(l Occn:ht (i,,.,.~m~LI1ll'l11:d (N J n"' LJOú. li~.· OI de .l!.lnc1ru 

(k 20(JJ l'\l\.'lllllldu lll' Ofr..:if•u '• f):'•J ·'l(I(J.\ - 110PL tk 2X Nu\ OJ. 

I - .-\Uh..ltÚ.ar (' lkSit..C311K.:Ilh1 du CU P\"1 UA \-'11) 
U[ SOl Z.A. SI I. V A Cad. 972115. pcrt~Lenh: ;,w (luad1n d<1 t lmàt) 

I'M;\P. da '>l~(k de sua s :llrihuiçfk.·s, Ma..:::.p;i :\ 1' . at~ u 
An.~uipt.llag,) <J,, H:uh4uc - Al1

, nu pt:ri,•d<' de: 14) N1'" :i OI lk:t O.l. a 
fim de.: t\.:JIL 7:lr :t o;;c.:p:uranç:L do P,:l(!.oUltenlt) dos prngr:uua~ Uulsa 
r_,.,,,,,.,. 1- anuli<~ C'itit~tlà 

I' O R T A R I .\ 'i." H72!0J- 111' 

O C'!HIAI'illA'\TE G•: IIAI. IJA I'OLIUA 
\UI .IT.\1{ UO ·\\·I AI' ,\. tl\t uSt• c.la ., a lril'll n\·1~ ... ' llll' Ih..: ..:;i, , 
,·o•ui.:nd:t!: 1"'-'''' lkr•'l·h; !;0\·\ :nl:Ulll..'lital ( N) n" (!(J(,, ~k· OI d...- Jan\.'in • 
tk ~ I. K J.\ c lendo em v1s! J '' Cl"ll ll t ln nn Oticu• u"' li 1.'20(1 ~ Di\' lut 
C t ln lt':l hu .. th ~ OI l'k-', 0 .1. 

RESOI, V [ : 

I · AUhW'Í7A1r ,, dc~ loc:~n'k!nli1 dt•~ t'k•lkwr:t mil1tar~s 
ahal\tl t\:lac.:it•nadt•:. . I>Cfll'flccntc:-. :~t• ()uadrt• ,1:1 l inr;Ãt• - l'fl.t.<\1'. ()a 
sedt" .te: ~ IIJ '\ lH nblll\tiL~. M<Li.~apà- AP. alé tl Muuidtliu tk Oi.a~'k'QUt' 

AI'. uu J'l:ll<•lli t d~.: OI a 1:\ t.X.·l 0~'· 1.:111 nri~s;jt't"M•Irdalmilit;u·. 

I 0 Tf: ~ I'M I' AI LO ,\ \t;ELO 1{ ,\101. I' I< · ,\~(0 

Clll'\1 SIL\'10 CARLOS LOIIATO AIIIIF.l 

2 - lk .ac~\f tl ~·tml \l .-\11t'\:fl 11 , du llt'\:l'l .. 'lu 11 ~' 

_,f~P, de .!h Ou! (1-t. c Lo.: i ~~ ~· .4 (l, tk• IJ · ··)ui (1~. auturi tl}· • :.a u.: tk 
14 ' ~ {qu::.ttlt /.\.' c IIJI.'I:t 1 Jt:ir' ~ .,·!\ pt'li,·iai:- mijilurl's ;u. ·.,,., _ 

· apa tk ;:~li71Ltaç:io . 

~"vvfJWlic 2<1() J 

r() R TA R I A r\." N?J,IJJ - UI' 

O ('0\IA!\Il~'ITF. GERAl , IH I'OUI'IA 
~lUTAR 110 A\l.·\1 1 

. .\. no uSt' das atrihui.;ô~s que- lhe: ~l\t) 
l'fttlh.:rula' tll.:l,• rk~· rdu Gl\'cm:uncnt::.l {\J nn (XK•. dt: OI i k: JJuc:irü 
d,· 2<Ml3 c lcllJ \1 Cll\ \'i~l.;i ,, \."OUtiJo llt\ ()fLCIU 11 1> I (1:;1)/(l ,-; nA. de , ,, 
N,•,· IJJ. 

K •: SOL V E: 

I - .-\uhlf'i 7.:1f ,. JI.'Sk'l(ôllll\:111~ 1 ' ''"' I'M. ' Iici<Jt s milil;'lrt.~ 
;~,lxm. l' rd:.~nt~uadu, , )'k:t1l..,lC\:IIIl'S a•• QuaJrtl da União - I'MAI', da 
.~~clt: \k ~~L<I S l'l"SJXX"Ii va~ ;.11rihui\\~S. at.: ::1 ('apitai \111 f sladu. ;1 lim d i..' 
(lUII;\.",Il:.JfCIII da rc:um:i11 c,N)I t• Chd~ Ja Ot'.'PMAI', nn dia O<.t No' 
03. 

l) a ~" t ' ti! I'M!1 ' I'I'M !II :) DP."" /Itautwt do Pinnm - AI' 
Sl;ll Tf:!'> QI'I'M KOHf:ltTO AI.IIIIQIIF.RQl'l' t'ORREA 
CAII.922l00 

~a l"('~a i 'M /2 ° PP\1~" SlJn OI'M il~a~.:M 

Sl 111 TF:~ Ql'l'\1 F:O\ 'AKIIO t:sn:vt:S . ll '.\TIIAIIlf 
{'.\11. 9 10296 

(DIÁRIO OFICIAL) 

IJa t · Ci_~_fM !3' PPM tM;:~z~~~ · 
SI ·U TEN QI'I'M .ICISf MAIIIA DO ESI'IKITO SAI\TCI 
IIAKRF:TO I:Ail. 974.11.1 

()<J l " ( i ;II '~E.l.D I'PMtJ f> DfM!M.~IJ.!tL _AI' 
SI 11 n:~ IJI'I'<I {;AIIRIF.L AI.I 'AIIO liA SILVA I'F:MIA 
('.\1). 920754 

D:t .~· · ( 'i ;~j1 \1 :· ~ ~ PP\-1: I O' lJr_\l.:_~l' .luu~.jlll!ll dq...l~~ll!__i\t 
St lll Tf.'li Ql'l'" .IOSF: MARIA A \'RF.S IIOS SA \ 'TOS 

lla ~" C1a I1M.' I' l1l'M :Oiapoqw.: 1\P 
Sl 'll Tr.~· QÍ'I' ·I1 f.STEVAO llf. SOI ;7,,\ C:\U. 91229J 

Oa :~·'('ia PM '.l' Pf'~f..:'.\2° OPM/CutH&..!lH t~l. al:!!.uari A~ 
Sl ;ll TE!'/ QI'I'M IIEI'iF.OITO Fl iRT~()Q DF. VASCOV;F.I.OS 
FII.HO ( 'AIJ . 974200 

I' O R T ~ 111 ~ 1\ ." R?<0/100.1 - 111' 

O COM.\:>IIMNTF. c;ERAI. ll.\ I'OLICh 
\'li UTAH 00 .-\M APÁ. nu U:'õi'l cl:. .; :urihuiç~ks qu~: Ih\.· s.:\o Wllfl'rtda'\ 
l'k.'lil u,_-çr('l~' G,l\Crttai!JCI\lal lNI •~"" 001. ~k 24 tlt:: Jancinl de I'JX(I c 
IK:cn.:l\1 ( N Lu·' 022. tk L! .lun ~I. c:m ..:c:us artigo~ 4<:-, ~". li t' 12: 

R E SOL V F. : 

I . T~ms iCrir 1)(11' n t:,·cssld:tdo: dn Sl"t '\'1\(1. o~ f-'nl il'i:lis 
\1il ila r.::, ahaL xf•. pt:th:nt.'l.' lltcs a PM:\1'. a O,:{nlla• lia data da puhlt<.:<.~~Jàtt 
<'nt H<j 

I.>..• ~ t BP~P;)a11lar1_:!. {'jltcgtll"ia "("' nar11 o ('1-',.\.'Macan~ ... Cakgüria 
"C 
. I" SGT Ql'f~IC !OJ \IAIII7.t:TF: CÓF.S ll[ ~IAGALH~r.S 

[),·, ).;: .... Hf\1 ,\.'<" . f'J!!f~Efl~ ('alt:(!nria ·'A" l'•rra o I ~ 

ili'M'Ma~.:apâ- ( ';.r_tq:or:ra ':<,~" 
• 2" SGT Qfi'\IC J IS A"'TOI"IO llF: PI JIO HO VlllAL 

~~ l~JJr\1 i\bq!J~ CuKooriJ!...:..l:.:' nar;.r ,l 1c rlPP\·1 -\ ·4· C ia: I : Pcl: 1-F' 

l>c~ l .l l'tacuuha • C:llc)!tlrta "A" 
:-.lo SGT QPP~tc J . .O.IR UA SI I.\ ' ~ A,\IOIIAS 

l.!!!....i~!!:i!mi.. . C lh')!Hflil •"(""' JKII';I !I ~ .. IWM..1..:,~.:B_~ 

lkst:l'cdra II !~Ca d11 At tLôl)Jôlli- Ca\c"O!'Iª '·A" 
• Sll QI'I'\IC 2473 KOSANGF:L~ ·\ I \'F.S llO N~SCI~IFXro,-"'\ 

2. (J ..; c·nll ·, da~ .rli( ·de::- dt:\· :1i11' l.'tlt l\."l'lkr lrint\1),, ai':-

Ut::-.t:IJITO , 

';;/'"" 
- (d ()01'~1 
·I AI' 

P O 1\ T ,\R I .\ 'i: H77;200J 111' 

O C0\1A~Il .\ i"TE GE II ,\1 . liA I'OLICIA 
\IIUT . .\K UO .-\:\1 ~I' . .\ . nu U-'l' das <Jtl·ihui\·ú<s qut lhl· :;_jl-. l.:t)ilkn,l :~!> 
IX~In l l..~rdtl (lm\.:nJaiLICiltal t~l u" 0<11 . de 24 de Jant::il'(l t.k )t)XO c 
lk:<.:l't:tu (Ni nnlJ 22. tk 1 2.1u!!8 1 ,cm-:cusarl ig.c.~s -l ' ' .)" . ll c 12: 

R F. SO l . V F:: 

1. Tr.msft~rir por mlt:r<:sse pr\1prul c ~!H õnus para <' 
Estad1.l. n~ .,,,Jictai :- Milrlarc ~ 31'\aLXtl. pcrtcnr.cntcs a f'M/\P. a conl:~r da 
d:t!a d;.~ j)Uhlka~,·t~o ,~m R< I. 

[~~ F nPM ,\:1_::_{ i;v .\~ Pd/1 1~ l hi.Tulias d~• :\ nuwari Cat~'ll9.L.:lli.....:.1.L 
lli!!..!Lil I lll 1}tl\1;Kap:i- Calc!!oria ''("'' 
- st ;n H'- QPPMf llf.'IEIIITO l'l ·KTAIIO IIE V.\SCONCF:I.O$ 
FILHO 

Do Y IU'M.-\/2' { c:..)s'tldl.aranj;~ Cah.:g.mia ___ "A" D31.lll ~ 
W•\t!MacaQ~- ( ':~tqw1'liL1: 
• Sll QI'I'M{' 1776 EU 'IA ~IF.LO 11[ OI.IVF.IRA 

p o R T A R I A r\ : 87812003- OP I 
O COMA!\IJA"iTF. GERAl llA 1'01 . 1('1~ 

\111 IT\H UO AMAI'-\ . n,, tNl das aluhUlÇik' qu~ lhe s.,,, C(Mllt!!lda!'l. 
t'k:l•l Uc..:rchl (itlvcnramcntal \N) n" t.l(ll. Jc 24 de .lau..:il\-. de Jt,M(t c 
lknclu (N) nr. IJ~1. tlc 11 Jun ~ I . c.:m :-..:u~ arli~I'S 4n. )!l_ li l~ 12, 

IIE SO I.VE: 

I lklili<.:ar th h::nn\•:' da P01·t:~r ia n ~:·7'JI /O.l 1>1'. \k 
o; Nm tn.,,uhlicaJi! nt• item R. lc fnt ··;,",ti:~ .l~ l'i!l'tt: do UG n" lOJ. de 
(I;\ Nt"· 03. '-llle fr:msli:riu por nc.:cr.:ssill~dt• c.lu s,·rviçn. <1 SI) Ql'l'l\t( · 
2246 F.OIV:\:\ (;0.\1F:S T..\V.o\1-tF:S. que p:~:- s.:rr:J 3 vi:;:flrar C<"lll a 

~~.:guintc rl"tlat;àt•: 

1. Transli:nr 1'1('1' nccc.:!'sidud~.: J \ t .)~r',,.,). n!' l' ,~ lil'tJ I 

Mtlilar ah:~i ~l'. fKI'h.:'J\l'l'llk a PMAP. a t.'llll{õll' da ti:L!a d;,t \luhlit'cl (_" :)•l 1!111 
[!(; 
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!M......J~· IW\t :\ 1 ~ - · (ia 1'\t:l t. Pd/Rc l k:~L'I'cdr:~ Hr..n{';J M An1:1pa.t_, 
Llli:..%~:la ''A .. l).ill.'ª t.l 2·· Ut•M;M..,t.:aN- \õitt'l,-..w-ia "'('" 
• Sll QPP~H ' 124<> EUIVA:- GO"ES TAVARES 

J' O R 'I' A 1-t I 1\ ' ... 1186/lOOJ - 01• 

{) COMANDANTE: t;[RAL IJA I~.II.ICIA 
\UUTAn no ..\MAJ'Á. 1\(l U:;<l ,tas altihwçllcs Q\K" lht" i!t.\ 

l.: \11\krt\li! :- pc\{1 l >t..x:rcw < in ... ~rnanuual (NI n" (t()(,. "'-:OI dt.- J;att:mt 
de 200.1 c o ~~lnHdolh• O lido n" 001 '2UO.l - II'M . Jt: 27 fvt.wO.l . 

R F: SOL\' F:: 

I ,\tt(üfÜ;tr tl d~slt...:.-anJI.,ItU da 1° S(;J' rM 
SF:VF:RI!\ A 1'.\llLA IJE A:-.lliiAIIF: I'AI.MF.RI!II - <.:ad. 
4140:\J(). J'k.:l'll:nccnk <LU (ju.adn,, da União - J'Mr\1', di setk tk suas 
<11ribu1Çt~S- Ma...-:~pá - .-\P, otll' n \1umcipin <k !\nl<qlâ .-'ti', a 1i1n ,t.t
:Lilll l'JI' fatu"' 1.: ru IPM, 1.:1111'111 ES(~•iv~. "'' JX"f' Ít.)(lt.• Jc 2'!l ;\lo ' ~ ú2 Dc·.t 
0,1. 

~ - I)( :l CHI'\ln \'.Jnl o.) Alll'~t' 11 . ,J,, r~.-r~h· t( _yc{,l\ 
de )h flUI {jl),_· l \.'Í 1\ ro 10,-1 ~( ,, d · ~ Jul (12 • . un/IIU S;tzlk: (f~ •,zl 
(tl uatro ,. mera I di:irias JO pc·•li · . In ilit~r at.' 1 . ht,.,ll ""t)IHU c :tuc "~ 
<kSú1Rii•s rd<Jll\llS ~ dat>~ tk I 1 taça(l. 

QuundcmM· P -- . ~~,1:i "-""W .,_, 
RENEOITO . 

· Corpo de Bombeiros 

- ('<I QOP\1 
.~r 

Cal. José Furtado de Souza Junior 

Mllo cltJ.lGllaGIR 

o c:om..c~..- 0..1 do Corpo de llambolraa ... do 
EstMio do Amo~!~' • CBMAP, Óll'l6ll de - Com1111o 
Permanente de Udlaçlo, leva a COiihedmei<ID doe 
lntarMaadoe que, noe termos de lei Fedelal rf' 8.118111113 e aa 
ailenlç6es, prornover6 a aegulnle Uàlaçlo: 

Modalidade: Tomada de Preço ri' 0412004. 

npo: Menor PreQO. 

Objeto: Aquisiçio de pn11U8 pere o CBMAP. 

Dm: 08 de março de 2004. 

Hore: 09:00 horae. 

Local: Sala da ComJNao ~ de l..icàçiD • CPL, no 
Ouartel do Comando Geral do CBMAP, 1i1D e Av. Pe JOio 
Mana l.ombaerd, 140, Cenlro, Meelip6, Amop6, CEP 118900-
030. 

Fones: (On96) 212 1227/123311234/1236 Ramal231 . 

Obeeno1Jçlo: O OOIWIIl! a MUI .,_, bem como ~ 
outros eada-ecimento. necess6rio, poderio- obldoa,. .... 
da CPUCBMAP, no endereço....,... mencionedo, ela...,.... 6 
quinlll-felre no horirlo dll 08h as 1211 e dll 1411 .. 1811, e ,. 
sexta-feira dn 08h .. 12h. 

Macep6-AP, 05 de "'-eiro de 2004. 

Hellon Pontes de Coibi - 2" SgiBM 

Preoidenle de CPI.ICBMAP 

o eom.ncs.nta Genol do Corpo de llolniiMnoa -- do 
Esúdo elo Amo~!~' • CBMAP, lllnMe de - Comllllo 
Pennanente de l.ldlllçAo, leva • eo~•IICinlellllD doe 
lnlereuadol que, nos termos dllel Federei ri' 8.8116113 e -
lllleraç6ea, promovert a aeguinle Ucbçlo: 

Modalidade: Convite ri' 0312004. 

Tipo: Menor PreQO. 

ObjeCio: SeMço de marulençlo prevenlwi e cotre*a nos 
concldonadore& de ar das W.U.. do C8MAP, com 
fornecimento e repotliçlo de peçaa. 

Dlltll: 17 de tw.elro de 2004. 

Hcn: 09:00 lloraa. 

l.ocll: Sala da Comillllo ~ de l..icbç8o • CPl, no 
Quartel do Comendo Geral do CBMAP, lilo • Av. Pe JOio 
Maria L.ombaerd, 140, Cem, Macap6, "--i6. CEP 88*-
030, 

~: (Oxx95)212 1227112331123411236 RaoMI231 . 

ObHrv8Çio: O corMie e_.--. bem como~ 
oUros ...... eciiiJeiM nece.trio, poderio Nf Clblidoa M .... 
da CPUCBMAP, no endereço....,... mencionedo, dleegundl t 
~feira no horMto dll 08h .. 1211 e dlo14h .. 1811, e,. 
Mxla-felra das 08h •• 1211. 

Macept-N', 05 dl"-111ro ela 2004. 
Hellon Pontes da Coibi - 2" Sgl 8M 

Prlllldente dl CPIJC8MAP 



Macapá, 06.02.2004 

Secretarias de EstAdo 

Achinistração 
Carlos Alberto Sampaio cantuária 

I'OirAIIA Ir J f6 /11J04-S~D 

O SEa1EJM1o DE ESTADO 011 -.rt~STRAÇ4o, do 
6owrno do Mlop6. no - cioo ~~~ de compotlncla 
Clllllorido ..... Docn!to rf' 2042 de 13.07.95, o Ali . 3" do . 
O.C.... rf' llõ41. elo 14.11.111 o o M . 123 Inciso 1V elo 
~do E!lbdo do Amopl e IAi 062412.001; 

Resolve: 

M. 1• • eor- --o em nomo de .JOAo 
-..z NETO, a.t. elo,__ de At.áclnwrto OSG, no 
_. de R$ 3.1100.111 (TRts llk REAIS}. closllnodos o CUII•r 
....... elo ~ ...... o. olljotlvando • """l" de 

- • .,.,_,.,o sorviços ----,._ 2" · O-........ - -.. _. oplicado no 
- mDimo do 911 (-o) áiM, a COibr elo doia de -...... 

M . 3" • A - '*'- _. - ...,.,.,_ na 
FaD de ,.,.._ FPE (001), - de tr.baiho n" 
041220014251111. do s.r..o de Desposao 339030 - awer~o~ 
de c.ns.mo. .., _. elo RS 1.500,00 (HUM MIL E 
QUittBmJS REAIS), 3311036 s.ntço elo "-oo Flllca no 
-doR$ 1 00(HUIIIU1LQUIIHENTOS REAIS). 

M. 4" • <esponsóvc,j pelo adiantamento deveró 
op;esentar P< de contas, pac homologoçOo 

liftb do , derlJo de 10 (dez) das. contados 
lémQ do de q,icoçOo constante do Hem 2". 

POIIAIL\ Ir _j 1l/11J04- SEAD 

O SECRElJUuo DE ESTADO 011 ADMIIII$TRAÇÃO, do 
.Go,oomo do ~ m ""' cioo ofrii:Liç6oc de competincia 
""'*""' ..... o.a..o rf' 2042 elo 13.07 .95, o M. 3' do 
0eao1o rf' 35C7, do 14.11.01 o o M . 123 Inciso 1V de 
~do~ elo"'"""" e Lei 062412.001; 

Resolve: 

O SECRETÁRIO DE ESTADO 011 ADIINS'IRAÇAo, do 
GcMmo elo Mlop6. m uso cioo ~ de compotlncio 
conlorida pelo 0eao1o rt' 2D42 de 13.07.95, o M . 3' do 
Oeaolo rt' 35o47. do 14.11,01 o o M. 123 lncioo 1V da 
~elo E!lbdo eloAmoplet.i 062412.001; 

Reaolve:: 

N. t•. C....W--., om nome de LEONARDO 
fBIRBRA DE CARVAUIO, ~--do 
Mililt!rill. m - do RS 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), 
-·-~·--lme<loto, 
...._ a """""' do .,._ de ccnsumo e ...-.tçoa de -fisica. jwklca. 

M. 2" - O -bo••*>- doowt - lllllicado no 
- mDimo elo llO (IICOIIIb) lias, a ooràr da data do -. . 

,._ 3" • 11 - deopeso _. - _.tlade na 
Farto de Rec.nos FPE (001). P<ooramo de 1.-Jho n" 
04122001425191i, do a.--ao de ~ 339030 - M;torial 
do ecns..no. m _. de RS 2.SIJO,OO (DOIS MIL E 

cpre 
pelo 
doi 

(DIÁRIO OFICIAL) 

S), 339036 Serviço de Pessoa Flslca no 
(QUINHENTOS REAIS) o 330039 Serviço 

Valor do R$1 .000,00 (HUM MIL REAIS). 
nsóvel pelo odicnlamenlo deveró 
de conl05, pac homologoçOo 

, dentro de 10 (dez) dias, conlodos 
e ~ncoçllo constante do Item 2". 

PORTARIA Noj ~l.f /2004- SEAD 

O Secretalio de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atlibuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos nOs 1.~97, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo- Protocolo Gerai/SEAO n° 
1079/2004, 

RESOLVE: 

PO~TARIA N.J ~ç /2004 - SEAD 

O Secretálio de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos nOs 1.~97, 16 de outubro de 1992, 0!~8. de 23 
de janeiro de 1998 e J373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo- Protocolo Gerai/SEAD n° 
797/2004, 

PORTARIA N° .J 86 /2004- SEAD 

O Secretálio de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos nOs 1.~97, 16 de outubro de 1992, 01~8. de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo- Protocolo Gerai/SEAD n• 
796/2004, 

R ESO LY E: 

Designar Cla dio Roberto de Melo Martins -
Chefe de Gab1nete/OUV RIA, Código CDS· 3, para exercer 
acumulativamente e em substituição pelo cargo de Ouvidor 
Adjunto/OWIDORJA, úid go CDS·q, durante o impedimento do 
respectivo titular Hlldo d s Santos Fonseca, que se encontra 
afastado:para usufruto de: férias regulamentares, no período de 
01/02 a \/03/2004. : 

M p~--~A~P._.!;e~m21~ld:~~,P(pt2f~ 

PORTARIA No_l8f- /2004- SEAD 

O Seaet~rio de Estado da Administração do Governo do 
Amapá, usando das abibuiçiies que lhe foram confelidas pelos 
Decretos n<>s 1.~97, 16 de outubro de 1992, OHB, de 23 de 
janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Gerai/SEAD n° 
1328/2004, 

RE 50 LVE: 

Designar Ter=:nha de Jesus Alencar da Silva - Agente 
AdministratiVo, ra responder pela Olefia da Divisão de 
Análise Sócio-Eoo • ica/SEPLAN, Códloo CDS-2. durante o 
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PORTARIA N'_j :gg /2004-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTI\00 DA AOM .. ISTRIIÇAD, do 
Governo do Amapé, no uso das alribuições de compotlinda 
corlerida pelo Deaoto n' :1;042 de 13.07.95, o M . 3" do 
Deaoto n' 3547, de 14.11 .01 e o M . 123 Inciso IV da 
const~ulçio do Estado do Amapá e U!i 062412.001 ; 

Res oi v e: 

M . 1' • Conceder acianamerio em """"' de OZÓRIO 
RAMOS DOS SANTOS FILHO, Responoével pelo Selor de 
Matelial e Palrlmõnlo do Consolhc/CEDCA. no valo< de R$ 
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), deallnados a custear 
de3pesas do pagamelto imedialo, objetlwndo a compra do 
mlllerlal de consumo o oervtços de posooo fls!ca e )urldlca. 

M . 2' . O adiantamento eoncê<ido dever;! S8l aplicado no 
prazo mohómo do 90 (noventa) dios, o cortar da data de 
recebimerto; 

M . 3' - A relerlda desposa devori ser empenhada na 
Forto de Recursos FPE (001), progmma de trabalho n' 
04122001o425!l6, do El..,....o de Deopesas 339030- Material 
elo Consumo. no ~or de R$ 1.500,00 (HUM MIL E 
QUINHENTOS REAIS), 339036 Sel'llço de Possoo Fisica no 
valor de R$ 000,00 (HUM MIL REAIS) o 33l039 Serviço de 
p.,...,. Juold' no Valor de R$ 1.500,00 (HUM MIL E 
QUINHENTOS IS). 

PORTARIA N!.ig 0 12004-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no 
uso da competência !plihe loi delegada pelos Decretos n' 1497, de 16/10/92, 
e 0148, de 23101198, 

RESOLVE: 

Art. f'. Consbluir ComlssAo de Prooe'"o Admlnlsl,..tlvo 
Dlsclplinor, composta pelos sel'lidJI$, ADRIANA ALVES SANTAR~M. 
IRACENIR PENA VALES e ADRIANO LIMA SOUZA, ProlesSO<es, ambos 
perloncenles ao 'IJ"áo de servicbes civis oo Goveroo do Eslaoo do Amapá, 
para sob a presidênaa da pnmeira, apurar irregiM<idades envolvendo Servido< 
EslaciJal, oonslanle no Procesoo Protocolo Gml n 2003/2899-SEAD, bem 
como as dema~ inlrações conexas 'Pl vierem a ser delecladas no decolrer 
dos trabalhos. 

em vigor na dala de sua 

Sel:roü'/" de Estado da Admlnt.tnçlo 

PORTARIA rdgj ~EAO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO OA ADMINISTRAÇÃO, no 
uso da competência !plihe foi delegada pelos Decrelos n' 1497, de 16110192, 
e 0148, de 23101198, 

RESOLVE: 

Art1'· Consütuir ComiiCio de Processo AdmlnlstraUw 
Disciplinar, composta pelos serviOOres, EUZOMAR SOUZA SILVA, 
Profeoson1, IVAN JOSÉ DE LIMA, Agento de Policia, ambos perlencentes ao 
quadro de servidores civis oo Governo do Eslado oo Amapé, e EUFRÁZIO 
FERREIRA DA SILVA. Agente Administrativo, selvidlr oo "'aáo do exfinlo 
Terr~ório Federal do Amapá, palll sob ·a piesídência da p<ineira, apurar 
irr"9Uialidades ndo Servidor Esladual, constanle oo Pn>cesso 
Protocolo Gml n 1807-SESA, apenso, Procew~ Protocolo Gtn~l n' 
2004/1 ESA, bem o as dema~ niTsçees conexas qua vi..-em a ser 
delecl s no decorrer lrabalhos. 

Art2' Esl!lbelece< o pr.uo de SO (sessenla) das pera 
co Ao dos trabalios Comissao. 

Arl3' sla Portwia enfra em vgor na data de sua 



Macapá, 06.02.2004 

PORTARIA N'_i93/2004-SEAO 

O SECRETARIO DE ESTADO DA AOMJNJSTRAÇ}.O, no 
uso da competência que lhe foi delegada pelos Decretos rf' 1497, de 1511002. 
e 0148, de 23.{1Jf.l8, 

RESOLVE: 

Art 1'· Coostituir Comlldo de Proenoo AdmlnlotraUvc 
Dlsclpllnor, composta pelos se<Vido<es, EUZOIIAR SOUZA SILVA, 
Professora, IVAN JOSE DE UMA, Agente de Policia, ambos pertencen tes ao 
q.Jadro de servidores civis do Governo do Estado do Amapá, e EUFRÁZIO 
FERREIRA DA SILVA, Agente Admlllls1nt!vo, servidor do quadro do extinto 
T errilório Fede<al do Amapá, para sob a presidància da primeira, ap<Jrar 
.regularidades envolvendo Servidor Estadual. constante no Processo 
Protocolo c;.,a1 n l07IJO.SESA, bem como as demais inlraçOes conexas 
~ vierein a ser detec s no decorrer dos lrateltm. 

Art2'· Estabelecer o prazo de 60 (sessMta) das para 
dos trabalhos Comissao. 

Art3' ta Portaria entra em vigor na data oo sua 

PORTARIA N'.Jgi.Jf2004.SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO, no 
uso da competência que lhe foi delegada pelos Decreto. n' 1497. oo 16/1002, 
e 0148, oo 23/01198, 

RESOLVE: 

Art 1'· ConstiltJir Cemlsào de Processo AdmlnlstraUvo 
Dlsclpllnor, composta pelos servidores, B.IZOMAR SOUZA SILVA, 
Professora, IVAN JOSE DE UMA, Agente de Policia, ambos pertencentes ao 
q.Jadro de servidores c~is do GoYerno do Estado do Amapa, e EUFRÁZJO 
FERREIRA DA SILVA, Agente Admlnls1nt!vo, servidor do~ do extinto 
Território Feden!l do Amapá, para sob a presdncia da primeira, apurar 
•regular'dades envolvendo Servidor Esta<ilal, constante no Proceoso 
Protocolo Geral" 314324-SESA, bem como as <~!!mais infrações cooexas 
que vierem a ~er dei s no decorrer dos 1raballm. 

I Art • Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) das para 
dos trabalhos Comissao. 

publi 
Art sla Portaria entra om vigor na data de sua 

PORTARIA N!!.J\35' /2004-SEAO. 

O SECRETÁRIO . DE ESTADO DA 
ADMINisntAÇÃO, usando das atribuições que lhe confere os 
arts. 183 e 184, da Lei no 0055/93, e tendo em vista as 
condusões do relatório final do processo administrativo 
disciplinar, instituído pela Portaria n• 225/2003-SEAD, de 
27/05/2003 e Parecer n° 009/2004-CA/SEAD, 

RESOLVE: 

Absolv o servidor Eugênio da Silva Pinheiro, 
ocupa.nte do car o de Provimento Efetivo de Agente de 
Vigi/ "ncia, Oasse "2"", Padrão VI, Grupo Administrativo, 

Cad stro n° 49531 pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Es tado na SEINF, dos fatos que lhe foram 

Protocolo Gerai/SEAD n• 

PORTARIA N•J96/2004- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atnbu1ções que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n°s 1.497, 15 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de feveneiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo- Protocolo Gerai/SEAO n° 
30934/2003, 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIAN'?.J.9]t2004-SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições q~e lhe foram conferidas 
pelos Decretos nos 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o teor do Processo - Protocolo Gerai/SEAD n° 
1549/2004, 

RESOLVE: 

PORTARIA NcW ~ 8 /2004- SEAD 

O Secretário de Estado da Administraç~o do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n°s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o teor do Processo - Protocolo Gerai/SEAD n° 
1555/2004, 

RESOLVE: 

PORTARIA N9..)~ /2004- SEAD' 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n"s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Gerai{SEAD n• 
30933/2D03, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Rosa Maria Balleiro 
de Brito - Agente d Umpeza e Conservação, para responder 
pela função de Chefe Rouparia e Lavanderia·H.Mulher{SESA, 
Código CDI·2, durante o impedimento do respectivo titular 
Maria de azaré Sa tana dos Reis. que se encontrava 
afastado p a usufruto férias regulamentares, no período de 
02 a 31/01 2004. . 

) 
'- a 

~tan de ESt o a Adm~nlstraçao 
PORTARIA N•~O /2004·SEAD. 

o 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe confere os 
arts. 183 e 184, da Lei n° 0065/93, e tendo em vista as 
conclusões do relatório final do processo administrativo 
disciplinar, instituído pela Port.aria n• 226/2003·SEAD, de 
27/05/2003 e Parecer n° 03/2004-CA/SEAD, 

R E SOl: 

Francisco Nunes castelo, 

PORTARIA N° r2oJ /2004·SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no 
uso da competênda que lhe foi delegada pelos Decretos n"s 
1.497, de 16/ 10/92 e 0148, de 23/01/98, e tendo em vista o 
dispostn no artigo 16, lndso I, da Lei 0615, de 13/07/2001, e o 
contido no Processo - Protocolo Gerai/SEAD n• 
25485/2003, 

RESOLVE: 

Alterar a carga lorária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) 
horas ~manais, do ervidor José Epitáclo Caldas Pantoja, 
ocupante do cargo Professor de Ensrno de 1 o Grau. O asse 
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PORTARIA N•JoJ /2004- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe forom conferidas 
pelos Decretos n"s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o conbdo no Processo - Protocolo Gerai/SEAD n° 
909/2004, 

R E S L V E: 

Designar driana de Oliveira Mendes - Auxiliar 
Técnico de Defesa biental, para responder pela função de 
SecretFrio Execubv /SEMA, código COI-2, durante o 
imped~ento do resp ctivo titular Rose Mary Cleide Silva de 
Souz que se enc ntra afastado para usufruto de férias 
regula entares, no p 'odo de 05/Q1 a 03/02/2004. 

EdiJcaçio 
Maria V'rtórla da Costa Chagas 

I'Oit'J'.\IU ·\ .. : uJ~:2nnJ.sn:o 

1\ SI:< "RIT.\1{1 ,\ 1>1 1·'\"1 \IK t Ih\ I·DlK ·\(".\<I. uSJ.mlu 
das atrlhc.nç\k-.qtH.: Ih(.' ~i c• l:ltlll ;,.:rhb~ pd.c I )t."(;f\'lt• n'' l.•l ·l J~ <li '-'c 
j:tncim dr.: :wm c. tr.:nJ,, 1.'111 \"i ..:t;t "eo•uliJn nu \kncu (I(IIJ."';fJ.t
.C'PI.I\rorn. 

IU·SOI.VL 
.\rt . (~' 0\:SI!ZIIaf t\~ :.Cr\ lc.J i ll l.:~ :lh<li \,t td<tCIU/ladu.; 

pres ididt' ~ ~l(ft• primr.:im para <.:wl:. lituirl.ln a ( ·,mus-.;iH l' ~o:nnan~nfl: 
de licila..;àu <ks la St:cr~tana· 

- Clalldi~t Cm11k:; Sil\';t ·· l't .. -:-; i .. knt~. 
-l.udHildn tk "'-'ll7<t lli;t ;, - ~kmhru r 11.:1i\o 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT AÇÁO 

AVISO DE LICITM:ÃQ 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, avisa aos 
inleressados que estará realizando licitaç.lo na modalidade, Tomada 
de Preços n• 001104 CPL-SEED, tipo "Menor l'n(o Global", 
objetivando contratação de Empresa para fornecer serviços de 
adaptaç3o na estrutura física de escolas que atendem os alunos 
portadores de necessidades especiais, confonne especiftcaçlo no 
anexo I da referida Tomada de l'r<ços. O certame dar-se·á no dia 
O 1/0312004 às 16:00H. 

Os intere .. ados podetio adquirir o Edital de Tomada de 
Preços junto à Comissão Permanente de Licitaçlo da SEED, que se 
localiza na Av: Fab, 96, Centro, esquina com 1 Rua: Hamilton Silva, 
Macapá/AP, das 08 às 12h, de Segunda S ta - reira. 

I 
Mac ; verciro de 2004. 
./ 

Fazenda 
Artur de Jesus Barbosa Sotão 
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RELATOR 
MAR!W!Q 

:FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
: Área Portuária de Santana- sin 
: Santana • Ap 
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Macapã, 06.02.2004 

EMENTA : ICMS . I)CRtDJTO PRESUMIDO 
IMPOSSIBIUDADE; l) - DECA.DtNCIA PRESCRIÇÃO DA 
AÇÃO FISCAL EXERCICIO DE "92. NÀO OCORRtNCIA. I) 
Nlo llteOOimcnto das exiginc:ias lcp.is para o aproveitamento do 
~ito. mamo porque, a opc:r1IÇio está amparada pela nao 
incidbcia. l) A autuaç1o fiSCal atende aos requisitos legais nto 
DpeJlllldo o instituto da dccadCncia nem 18rt1pouco da prescriçao. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relalados c discutidos o! J~=C!!Ies IUios, o Egrégio Comclho 
Esladual de RcC:ursos Fiscais, por unanimidade julgou procedente o 
Rt>c:uoo Ex~. reformando a deci>lo de I' instância. para 
rei~ ., crédito tributário 05 \lalora relativos ao exercício de 
1992, e improcedente o Recurso Volunúrio, por falta de •uporte 
legal. 

Setrap 
Odival Monterrozo Leite 

EXTRATO DO CONTRATO N .• 062/ 2003 • SETRAP 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES.SETRAP. 
CONTRATADA: IVOCHAN - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 
COM~RCIO L TOA. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: EDITAL de Conconlnc:la Público n.' 
00612003, Processo n' 8.000118112003. 
. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Conservação Preventiva 
o Rotineira na Rodovia BR -210, trecho: Rio Cachorrinho/Sete 
Ilhas, Sete Uhas/Rio Jacaré. 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO: RS 
2.046.238,67 (dois milhões, quarenta o seis mil, duzentos e trinta e 

! oito reais • sessenta e sete centaYOS) . 
1 (4) DO EMPENHO E DOTAÇAO: Programa · 28.782.0125.1.687, 

Elemento de Despesa 4490.51 - Obras e lnallllaçoo e Fonte ele 
Recursos 001 (F.P.E) e 007 (Recursos Próprios), conforme 
Nota(s) de Empenho Inicial n' 2003NE02130 de 1211212003, na 
valor de R$ 34.103,98 (trinta e quatro mll, cento o trlls reais e 
noventa e oito centavos) 
cLAUSULA - SEXTA DOS 
PRORROGAÇÕES: O prazo para a 
delinklos na CLÁUSULA PRIMEIRA 
.......,ta), dias. 

PRAZOS E SUAS 
conclusão dos trabalhos 
é de 360 (trezentos. e 

-··{1\\l''-
OdEtrooo leito 
Sectelário • SETRAP. 

CONTRATANTE 

EXTRATO DO 1' TERMO ADn'IVO AO CONTRATO N.' 
0521200J - SETRAP 

ADITANTE: SECRETARIA DE ESTADO m: TRANSPORTES
. SETRAP. 

ADITADA: JVOCHAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 
CO:\IÉRCIO LTDA. 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO -
E~NHO E DOT AC.i.O DO VALOR: 
PA GRAFO UNICO: Os ri)CUrsos previstos no instrumento de 
oontr.ato~ ocorreram no exerdcio de 2003, :i coma do Programa 
l6.711l.Oll5.617.1.687, Elemento de r>espesa 4490.51 - Obras t 
I~ t Fonte de Recu""" 001 (F.P.F.) e 007 (Rt<ur10!1 
Próprioo). conforme NOU(o) de Empenho lnldal n.• l003li'EOll30, 
de 12!1212003, DO .-.lorde RS 34.103,91l·(lrinla e quotro mil. cento e 
trk reais c noventa e oito centaVos). A garantia un;amen1Aria para 

. exeL·uçio dos serviços. para o tXM::icio de 2004 .e seguinte~ passar;\ o 
ocorrer a conta do Programa l6. 782.0tlil.l4•11 · lnh-a;truluna 
Roduvlárla, Ekm~nto ck D.:s~t 4490.51 Obr3S ~ tnst<~la~ÕI.'s ~ 

Fooaes de RtCill101i (001) - FPE, (019) - Coto-par1• dt 
Compmsoof6n fl......,dno •• R.nrnoa Hldri<os e (020) - Cota
JI!Irle 11< Compt .. Of.6H l'laHc:<lru de Reaanoo Mlneraloo, no 
valor de RS - 2.046.218.6'7 (dois milhões, quarenta c aei~ mil, 

duzcnt01 e trinta e oico rea~;· s e ta e sctl.': ctnlavos). com base na 
Lei Orçamcntma Anual - · no~o Oficial do Estado n.' 
31~3 de 08/01/2004. • . ' 

. Maca~ AP , ' tfl 004. 

! . "' 
Olltval ··t rrv1o Ltlle 

Scadirio da SETRAP 
ADITA~Tt 

Planejamento 
Joel Noguei111 Rodriguas 

EXTRATO DO CONTRATO N. • 001104- SEPLAH. 

INSTRUIIENTOIPARTES: O Estado do Amapá, como 
CONTRATANTE, alravés da Se_cretarla de Estado do 
Ptanejanento e Coordenaçao Geral e a Empresa TCIBR
T ecnologia e Consullorla Brasileira SIA, como CONTRATADA. 

OBJETO: Pres1açao de SeMços de Consulloria Técnica 
Especializada para o Desenvolvimenlo dos EsiUdos de 
Modemiz.açAD do AlTar*> lnslilucional do Governo do Eslado de 
aoonlo am as inslruçOes !Xllllidas no Anexo 111- Termo de 
Referência do Edital Conllite n• 00112004-SEPLAN. 

(DIÂRIO OFICIAL) 

DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrenles do 
presenle Conlrato importam no valor lolal de R$ 79.560,00 
(setenla e nove miJ, quinhenlos e sessenta reais), que correrao à 
Conla da Fonte: 001 Programa: 04.122.0041-1021-Modemizaçao 
da Geslao Pública. Elemenlo de Despesa 3390-35- Serviços de 
Consulloria, conforme Nota de Empenho n' 2004NE0001, 
Emitida em 30/0112004. 

DATA DA VIG~NCIA: O presente contraio terá a sua vigência 
de 60(sessenta) dias a contar da dala em que foi homologado 
o resultado da Ucltaçao. 

SIGNATÁRIOS: JOEL NOGUEIRA RODRIGUES, Secrelário de 
. Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral, EULER COSTA 

SAMPAIO, Procurador. · 

Maca pá, 19 de janeiro de 2004. 

JOEL N~ RODRIGUES 0~~~~rio-

Órgãos Autônomos I 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
Detran 
Carlos Luiz Pereira Marques 

PORTARIA N.' 08/04 • DETRANIAP 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 

de suas alribuiçOes legais. em especial o que determina o 

Artigo 35 inciso VIII. do Decreto n.• 2379 de 05 de agosto de 

1998. que regulamentou o Artigo 37 e seus par~grafos . da lei 

n.• 0338 de 16 de abril de 1997, e. 

CONSIDERANDO as prescriçOes estabelecidas 

na Resoluçao n.• 74, de 19 de novembro de 1998, que . 

regulamenta o credenciamento dos serviços de formaçao e 

processo de habililaçao de condutores de veiculas; 

CONSIDERANDO as regras elencadas na 

Portaria n.• 070/2003, de 16 de junho de 2003, que 

regulamenta o registro e funcionamenlo dos Centros de 

Formaçao de Condutores junlo ao DETRAN/AP e dá outras 

providências. 

CONSIDERANDO, por derradeiro . o 

Requerimento do Centro de Formaçao de Condutores SENAI 

e o atendimento dos requisitos e das exigências da Portaria 

epigrafada. 

RESOLVE: 

Art. 1.'· CREDENCIAR O CENTRO DE 

FORMAÇÃO DE CONDUTORES SENAI, inscrito no CGC/MF 

n.• 03.715.690/0001-49, com endereço na Av. Padre Júlio 

Maria Lombaerd n.• 2026, Bairro Santa Rita, em Macapá·Ap, 

para a capacltaçao teórica/lécnica de condutores de veiculas 

automotores na realizaçao dos cursos de 1. • habilitação, 

Renovaçao de CNH e Reciclagem para Condutores Infratores, 

peiQ período de 24 (vinte e quatro) meses. 

Art. 2.' • Esta Portaria entrara em vigor na data 

de sua pubticaçao, revogando-se todas as disposiçOes em 

conlrario. 

c 

Macapá ~A . 03 de t:::o de 2004. 

LOS L REIRA MARQU~S \ 

PORTARIA N.' 09/04 • DETRAN/AP 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 

alribulçOes legais, em especial o que determina o Arligo 35 

Inciso VIII. do Decreto n.• 2379 de 05 de agosto de 1998, que 

regulamentou o Artigo 37 e seusparagrafos , da lei n.' 0338 

de 16 de abril de 1997, e, 

CONSIDERANDO as prescriçOes eslabelecidas na 

Resoluçao n.• 74, de 19 de novembro de 1998, que 

regulame.lta o credenciamenlo dos serviços de formação e 

processo de habilltaçao de condutores de veiculas; 

CONSIDERANDO as regras elencadas na Por1arta 

n' 07012003, de 16 de junho de 2003, que regulamenta o 

regislro e funcionamento dos Centros de Formaçao de 

Condulores junto ao DETRAN/AP e dll outras providências . 

CONSIDERANDO, por derradeiro. o Requerimenlo 

do Centro de Formaçao de Condulores SHEKINAH e o 

Pâg. 8 

atendimento dos requisitos e das exigências da Portaria 

epigrafada. 

RESOLVE: 

Art. 1.'- CREDENCIAR O CENTRO DE 

FORMAÇÁO DE CONDUTORES SHEKINAH. inscrito no 

CGC/MF n.' 05.588.463/0001-30, classificado nas categorias 

"A", 'B" e "AB', com endereço na Rua Tiradentes n.• 755· 

Salas 01 e 04. esquina com Av. General Gurjao. Cenb:o. em 

Macapá-Ap, para a capacitaçao leóricalprática de condutores 

de veiculas aulomotores, pelo perlodo de 24 (vinte e quatro) 

meses. 

Art. 2.' - Esta Portaria entrará em vigor na dala de 

sua publicaçao. revogando-se lodas as disposições em 

conlrário. 

EXTRATO DO CONTRATO N' OOinOII4-nETRAN/AP 
I - PARTES DO INSTKUMEII'TO CONTRATUAL 
CONTRA T M'TE: Departamento Est.ildual de Trânsilo 
-DETRANIAP: Diretor/Sr Carlos Luiz Pereira Marque:~ 

CONTRATADO: A. G. DE ALBUQUERQIJF. 
T>O OBJETO: Cons tiiUi objeto do prcst:nt~ contrato a prest:tçao de 
serviços de seguunça e vigi lância armada e dcsannada, com um efetivo 
minimo de 20 C .. ·inte ) vigi lantes, para atender ao Ot:partamcnto Estadua l 
dt: Trânsito e suas dependências . 
DO FU~DAME"TO LEGAL: Este contrato tem respaldo ! c~al na lei n• 
8.666/93 de 21 de junho de 1993, Tomada de Preço n' 006104·CPL· 
SEAD-AP, devid3mcnte homoloeada pelo Exm'. Sr. CARLOS 
.-.LBERTO SAMPAIO CAI-TlJARIA, Swcoãrio de Estado da 
Adminisuaçao em 04/ 12/03. 

·DA VJGt.:VCIA: O presente conliato terá vigencia de 12 (doze) meses , 
tendo inicio em O I de janeiro de 2004 c término em J I de Dezembro de 
2.004. 
DA DO "fAÇÃO DO PREÇO: ru despesas do presente contrato correria 
à contar da dotaç1o orçamentária do DETRAN/AP, projeto/ativ idade 43 
200 I, natureza de despc:sa 3390.37, fonte 007 , no 'tlalor de RS 284.379, 12 
( duzentos e oitenta c quatro mil, lfeztntos e setenta e nove reais) , sendo 
emper1hado inicialmente o 'tlalor de 23.698,26 ( vintt: e trh mil, seiscentos 
e noventa e oito reais e vinte e seis centavos ), que seri p:~go ate o quinto 
dia ütil do mês subseqüente da prestaçlo dos serviços. 
DO FORO: Para dirimir qu.aisquer dUvidas oriund as do n"o cumprimento 
deste Instrumento, eventualmente no Amb ito ~dministra1ivo , as partt:s 
clc~em o Furo da Comarca de: Macap3 - Ap, com exclu.são de qualquer 
outro por mais prh•ilegiado que :>cjõl. 
E por esta rem assim, justos e de acordo, assinam o presente instrumento 
contratual em 03 ( lr(s ), via.~ de igual de leor e fornta para o mesmo fim 
de direito na prcscnç:~ de 02 ( Duas ) testemunhas aba i.11.o assmado:s para. 
seu efeito lc:gal. 

Serviço Social Autônomo 

Amprev 
Sérgio José Menezes de Oliveira 

PORTARIA N.' 01212004 -AMP~V 

O Dir<tor Prmidarte di Amapá Providência, 
usando das ortribuiçõco que lhe slo oonfcridas pelo Dccr«o n' 0028. 
de OI de janeiro de2003 c tendo c:on visto o IOO< do Dccr<to 0052, de 

OI dejoneiro de 2003, 

RESOLVE: 

Designar o savidor SERGIO CHAVES DF. 
SOUZA, Agente A.dmini...-.tivo, para rcsponckr em subsliwiçio pela 
Divisao de Arreadaçlo, Códign FGS-2, da Amapí Previdência, no 
periodo de 02 de fevereiro • 02 de marvo de 2004, dorme o 
impedimmto da t•ular que cotari om gozo lcpl de ftrias 
regti]IDICIIIMOS. 

Macapi, 02 de fcvo:reiroda 2004. 

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO 

PORTARIA N" Olldc 02.'0212004 

O Dlrelor Presidcate da Araapj Previd!odl, no uso das atribui~ 
conferidas pelo inciso XUJ do artl4 do Regimento lnlano aprovado 
pelo Alo Resolutório n'. 001/99 - CNAMPREV, de 02 de setembro de 
1999 e kndo em vista o que consta no Processo n'0000422/00-
DSGIAMPREV, de 20/10/2000, resolve conceder pensão na f9rma a 
seguir Llisc:riminada: 



Macapá, 06.02.2004 

Dados do Instituidor: 

Nome da ex-seNidora: CATARINA DA CONCEIÇÃO 
ROSA cadastro n.• 129066 
Cargo: Professora Classe "A", Padrao 01, Grupo 
Magislério, CPF n'223.471.512-15, na data de seu óbito, 
ocorrido em 19/0912000, se encontrava lotada na 
Secretaria de Estado da Educação, estando o Processo 
acima especificado, devidamente instruido, com a 
documentação correspondente ao requerimento do 
beneficio pensão. 

Concedo a pens!o, neste ato discriminada. com rundamento nos 
llrtigos 23, inciso 11. 33, SI, inciso I, e 52 da Lei n"'448199 t:lc os 
~§ 2' e 7' do art . 40, da Constituição Fe<leral . 

Diretor Presidente da AMPREV 

ATO RESOLUTÓRIO N' 001/2004. AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência -
AMPREV, usando das atribuiçOes que lhe resel\'a o art. 79 da 
Lei n• 0448 de 07 de julho de 1999; 

. Considerando o que estabelece o art. 1°, Parágrafo 
Unico da Lei n• 0412/~; art. 19 da Lei n.• 061612001 e art. 19 
da Lei n.• 064512002; 

Considerando ainda o que estabelece o art. 40, 
caput, e § 2', da Constituição Federal, de o inciso V do art. 1' 
da Lei n• 9.717/98; 

Considerando ainda o que estabelece o inciso I do 
art. 15. e arts. 33 e 34 da Lei n• 0448199; 

Considerando ainda o teor do Processo n.0 

063312003-GAB/AMPREV 

C011siderando por fm o que restou deliberado na 24' 
(vigésima quarta) Reunião Ordinária do Conselho de 
Administração da AMPREV, realizada no dia 24 de outubro de 
2003; 

RESOLVE: 

Art 1 o ~ Estabelecer procedimentos para o 
ressarcimento das contrihuiçOes previdenci3rias calculada 
sobre a Gra tificação do Ensino Modular/GEM, percebida pelos 
professores integrantes do Sistema Organizacional Modular de 
Ensino/SOME, Indevidamente descontadas, no período de 
julho de 1999 a agosto de 2003. 

Art. 2' - Esta Resoluçao abrange somente o 
professor da rede pública estadual, titular de cargo público de 
nomeaçao efetiva. que no perlodo de julho de 1999 a agosto 
de 2003. inlegrou o Sistema Organizacional Modular de 
Ensino/SOME, tendo percebido a Gratificaç!!o de Ensino 
ModulariGEM. 

Art. 3' - O requerim.ento deverá ser preenchido em 
formulário próprio, disponlvel na AMPREV e protocolado 
perante a Entidade Previdenciária, na sede da Amapá 
Previdência : localizada na rua Independência, n• 10. Centro, 
impreterivelmente no período de 16.02.2004 a 09.08.2004. 

Parágrafo Único - o servidor deverá inslrulr a sua 
solicilaç:to com os seguintes documentos em cópias simples; 

a) • Decreto de Nomeação, Temno de Posse ou 
equivalente 
b) - RG e CNPF; 
c) - Ato de Nomeação para o Sistema 

Organizacional Modular de Ensino/SOME, se for 
o caso; 

d) - Contra-cheques ou fichas financeiras re lativas 
ao perfodo a ser ressarcido: 

e) - Comprovante de residência atualizado. 

Art. 4' - Somente serao procedidas devoluçOes aos 
servidores: 

I - Cujas contnbuiçOes e informaçOes 
previdenciérias tenham sido efetivamente 
repassadas à Previdência Estadual, pelos 
respectivas poderes, de maneira 
individualizada nos termos do inciso Vil do 
art. 1' da Lei n• 9.717198; 

Art. 5' - A verificação da existência de 
contribuiçao indevida, será feita por meio de análise individual 
e os respectivos valores serão apurados, com base nas 
informações constantes nos contra-cheques ou fichas 
financeiras , confrontad as com as informações de COlltribuições 
constanles no banco de dados da Divisão de Arrecadação da 
AMPREV. 

Art. 6° - Os valores a serem devolvidos 
serão corrigidos pela taxa SELIC, Sistema Especial de 
Liquidaç!!o e Custódia, acumulada do respeclivo perlodo, 
considerando o mês de competência do recolhimento indevido 
e o mês da devoluçào. 

Parágrafo único - A Taxa SELIC 
acumulada é a mesma do índice de correção e remuneraçao 
apücavel a cobrança e res!nuição dos tributos e contribulçOes 
federais adotado pela Receita Federal._ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. 7' • Os valores efetivamente 
devolvidos sujeitam-se à incidência do imposto de renda retido 
na f011te, mediante a aplicação da tabela vigente à época da 
devolução, e deverao ser incluldos como rendimento tributável 
na declaraçao de ajuste anual do Imposto de renda da pessoa 
flsica correspondente ao ano - calendário em que tenha 
ocorrido o recebimento da devoluç!!o. 

Art. 9' • A devolução dos valores será 
procedida mediante ordem de pagamento bancária. 

Parigrafo únk:o - O prazo para o 
pagamento das devoluçOes é até 90 (noventa) dias, contados 
da data do requerimento. 

Art. 1 O - O disposto nesta Resolução 
aplica-se também aos casos em que a devolução deva ser feita 
ao espólio do contribuinte. 

Art. 11- A devolução de que trata o art. 1', 
seré podera ser ferta por meio de procurador com poderes 
especificas·. 

REGISTRE-sE E PUBUQUE.SE 

Autarquias Estaduais 

APC 
Marilia Brito Xavier Góes 

ERRATA da Portaria de n• 182/2003-APC. 
Publicada no Diário Oficial do Estado no dia 19 de 
setembro de 2003. 

Oodese lê: 
. Leia-se: 

Homologar. 
Designar . 

Opdese lê; 
!&!!:tt: 

18 de setembro de 2003 . 
17 de setembro de 2003. 

Dê-se Ciência. Publique e Cunpra-se 

M~-Ap., 03 de fevereiro de 2004. 

Ct~ ~'~'" ' '~t>l'A(!)~ 
Carlos Romênia Mota Maciel 

Diretor-Presidente em Exercfcio/ A.PC 

RR RA TA da Portaria de n• 18912003-APC. 
Publicada no Diário Oficial do Estado no dia 02 de 
outubro de 2003 . 

Onde se lê: Homologar. 
Designar. Lçia-se: 

Qndese lê; 
Leia-se: 

26 de setembro de 2003 
24 de setembro de 2003. 

Dê-se Ciência, Publique e Cunpra-se 

M~~-Ap~de~~irode2004. 

"-'~·~'!L~,_..,,...,().,~~ 
Carlos Romênio Mota Mactel 

Diretor-Presidente em Exerclcio/ APC 

Adap 
Edmar Ney Lourinho Magno 

ATA 

Ata da primeira rcu nilo ord.inària do novo Conselho 
Dim<>< da Agênc~ de Desenvolvimento do Amapó. Aos trts dias do 
mês de fevaciro de dois rrul c quatro, as quinze horas. na sala de 
reuniões da Agência de Desen'lolvimcnto do Amapá.. realizou-se o 
primeira reuniA: o presidida pelo Senhor Edmar Ney Lourinho Magno c 
secrcf8riada por Eliz.abetc Ribeiro Vales.. para tratar da seguinte ordem 
do dia. constante no Oficio Circular e Convocaçio enviada a todos os 
Membros: Posse dos novos cooselheiros; Programa Atual de Trabalho 
do dois mil c qu.alrO; Balanço Geral das Atividades Orçamcnlárias e 
Fioanceiras rc fcreotcs ao E)(erdc:io de dois miJ e três.; Análise das 
atividades Orçamentárias c Financeiras referente ao primeiro semestre 
de dois mil c quatro c o que ocorrer. Consultada a lista de presença, o 
senhor presidente dt:.elarou haver quorum e inic~se a reunião. 
Estiveram presentes os seguintes membros.: Olinfo José de Oliveira 
Amorim. Joel Nogueim Rodrigues, Roberto Aleixo Anselmo Nobre, 
Welington de Carvalho Campos. Bcmudo RodrigllCS de Souza. Em 
seguida o senhor prcsKicnfe fez uma breve nota sobre o assunto que 
iria sc:r•tratado na reuniilo. Foi colocada a disposição dos membros do 
Conselho todos os demonstrativos pa.m análise. Foi discutida a 
inviabilidade de recursos. diante de tanto ,que deve ser feito, foi 
s~crida a análise do demonstrarivo. lembrando a necessidade de 

Pág. 9 

recunos. foi S<llicimda a presença da Conr.don da AOAP para 
esdan:ccr sobre considcnç6es c solicitados cópias pora todos os 
consclbciros sobre a consignaçlo, cçnciliaçio antaior, estoque do 
exercléio anterior, baixa de bcn.ç móveis.. Como nada nwis houvesse a 
tratar, o SCI'Ihor presideole declarou encc:nada I n:uniio. E rara 
oonstar, cu Elisabete Ribeiro Fonseca Vales, pautei a prcseote Ato, 
depois de lida c aprovada senl assilllda por mim. pelo Senhor 
praidente e demais membros presaues. Macapá. tr& de fevereiro de 
dois miJ c q~~atro . - Tansaevi es1a Ata da página oos. do Livro de Ata 
do Conselho Diretor do Agencia de Ocsenvolvi"Wf -~ '>mo;>é -
AOAP. Elisobe1e Ribeiro Fooi<CII Vales. Srx:.retirv.~ 

1}J.tiw ~I?~ '[J::;{fh_. 

Diagro 
Raimundo Magalhães dos Santos 

POR TA R I .\ N" 00312004 - DIAGRO 

O Oiretor-Presidcnt< da Atcncia de Defesa e In<peção 
agJopocuária do Estado do AmapA - DIAGRO. no uso de suas 

~ atribuiçOCs que lhe: slo conferidas, oonformc Decreto n° 032, de 1° de 
janeiro cJe 2003; 

RESOLVE: 

Art . 1° - JnsLituir, na Agencia de Defesa e lnspeçllo 
Agropecuária do Esllldo do Amapá_ o Concurso para a criação da 
logO<IWt:a da DIAGRO. 

cultural. 
Parágrafo Único: O Concurso lerá cttráter recreativo e 

Art. 2., - Para execuçAo do ccrt.!une, ficam eonstituidas as 
ComiSSOcs Organizadora c Julgadon!, OOtnpO!!tas pelos seguintes 
membros: 

Comiss&o Organizadora: 

I - Paulo Roberto Ferreir.l Chagas: Coordenador 
2- Cláudia Solange Mirwlda Cardoso: Mc:mbru 
3- Tinia Sueli Pereira de Sousa: Membro 

Comissllo Julgadora 

I -Raimundo MagailW:s dos Santos: 
2 - Luiz Pires l.l.vbusa: 
3 - Hennógcncs Campbell Moutinho: 
4 - Carlos Magno Barbosa Sól:!o· 
5- Álvaro Ricardo Cardoso: 

Pn:sidcntc 
Membro 
Membro 
Membro 
Membro 

Art 3' - Caberá A Corni!>Sio Organizad0111 adoW as 
medidas nea:ssárias ao fiel cwnprimcnto deste alO. 

Art. 4° - Apro,•ar o RegulamentO du Concurso para criação 
do logotipo da DIAGRO, na fomJa do Anexo. 

CONCURSO PARA CRIACAO DA LOGOMARCA DA DIAGRO 

REGULAMENTO 

CAPITULO 1- OBJETIVO 

Artigo 1"' ·O "CQncurso para Crioçao da Logomarca t promovido pe la 
Agência de Defesa c Inspeção Agropecuivia do Estado do Amapá -
DIAGRO. com o apoio da Loja A CREDILAR c visa instituir uma 
logoman:a que comunique os obje-tivos da DIAGRO"". 

promover c executar a Defesa SanilAria Animal c Vegetal , o 
controle e a inspeção dos produtos de origem agropecuária no Eswdo 
do Amapá; planejar. coordalar e executar os prcwomas de promoç!!o c 
proteção da saúde animal c vegelal e d.t e~ sanititria. 
normatizando, regulamentando e fiscal iZID'ldo a entra...1a.. o uansito, o 
comércio c o beneficiamento de produtos, subprodutos c derivados 
agropecuários ... 

Parégrafo Único: O Conrurso reger-so--á por este rcguJamcnto, em 
consonância com o art. 22. IV, parag. 4" de arí. 52 e ~guintes. da Lei 
8.666/93. 

CAP:ITULO 11- DOS PARTICfPANTES 
Artigo 2'- O "Concurso P"'" Criação da LogOO>arca da DIAGRO"' cslA 
abcno a todas as pessoas~ grupos, empresas de publ icidade e entidades 
residentes e sediadac; no Brasil. 
Parágrafo 1° • Fica vetada a participaç.Go de pessoas envolvidas na 
organizaç!o do conCUJW ou dos membros da Comissão J ulgarlora 
nomeados pelo Diretor·Prcsidcntt da DIAGRO: bem cnmo de parentes 
consangOineos dos mesmos. 

CAPÍTULO III -DAS INSCRIÇÕES 
Artjgo 3° - As obras deverão ser enviadas por correio nas formas 
descritas no Artigo 6° No disquete deve. constal o arquivo ".doe" da 
ficha de inscriçOO preenchida c os arquivos da obra. Anexo ao disquete 
deve vir uma via impressa e 8SSinada da mesma fichn de inscrição. O 
envelope deve ser entregue ou enviado ao scgWr:tc end...~ço: 

DIAGRO - ConcurS<I Logomarca DIAGRO • Menida Machado de 
Assis, 372 Bairro Centio CEP 6890Q.OOO • Mucapà- AP 
Tel.: (96) 222-1413/222-131 8/222-1204/2221254 

Artigo 4°- Somente serão consideradas 115 obras entregues ou postadas 
até o dia 25 de março de 2004. 

Artigo 5'- Quando se traJar de tnlbalho em grupo. os seus participantes 
deverão nomear um reprcscrJianlc, que scrâ responsável pelo grupo e 
pelo trabalho. 

CAPITULO IV- DAS OBRAS 
Artigo 6' - A logomarcs deverá incluir a marca. o slmbolo gráfico 
identificado< da DlAGRO; c o logotipo. as letras utilizados para 
compor o nome, que dC\o'C 5-er: DlAGRO. A obra participante deve ter 
fundo branco e ser enviada da seguinte forma: 
I - Em papel branco lamanho A4,_para fios de eleiçllo c sem 
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mcademaçlo: 2 vias, com a maior dimenslo di logomarca aJCIIIÇ8Ddo 
15 em de área impressa. no miximo, sendo ceda via composta de uma 
versão em cores c uma. vcrslo em tons de cinza; e 
11 ·Em disqu<:(c, c:m 3 formalos: ' .bmp' (24 bits), ' .jpg' (JOOdpi) com 
fundo lmmco e ".gif' (300dpi) com fundo tnmpom!~. ambos oorn 
dimemi!es nas fOO!l&'l e bmlaohos indicados neste modelo. 

Anigo 7" • Tom811ho em kbytcs: A logomarca nos formatos • jpg' e 
•.gil" mio deve ultrapassar 200 kbytes. 

Anigo 8" ·Os lrllbalhos mviados rea:bctlo um número por ordan de 
entrada e serlo submclidos à Comisslo Julgadora que, no dia 30 de 
março de 2004. no horário das 09:00 h as 12:00 h, 118 sede da 
DIAGRO. escolherá, por meio de eleiçllu simples o trabalho vencedor. 

CAPÍTULO V . DA PREMIAÇÃO 
Artigo lO. Havtri wn único vencodor. 
Par4grafo llnico: O llllor da logomarca eleita vencedo111 receberà como 
prtmio, um MAMOTE (Bovino). oferecido pela A CREDILAR. 

Anigo li • A Jogomarca vencedonl scó publicada oa home>-pagc do 
Governo do Eslado do Amapt, no mdercço \\'WW.MDJIIlUOYM. 
Pa1grafo Único: 0(1) autor( a) scó aotificadõ{a) por ldefone c/oo via 
correio eletrônico, até o dia 05 de abril de 2004. 

Anigo 12 ·A solenidade de entrega da premiaçRo ocorrerá no dia 16 de 
abril de 2004 , no Auditório da Secretaria de Esladu da Agricultura, 
Pesca, Floresta e do abastecimento . SEAF. 

CAPÍTIJLO VI • DAS DISPOSIÇÕES FINAJS 
Artigo 13 • Este t um concur>O de caráter recreativo e cultural, niD 
necessitando, porunto de registro no Ministtrio da Fazenda. confonnc 
disposto oo item li do attigo3• da Lei 5768 de 20/12/1971. 

Artigo 14 • O patticiparte outorga i DIAGRO todo direito, titulo c 
beneOcio, incluindo aqueles oriundos de "oopyrights" ou direitos de 
reproduçlo n:fcn:ates ilogomarca enviada, sendo vcoccdono oo nlo. 

Anigo 15 · Os trabalhos enviados niD serlo devolvidos. 

Artigo 16 • O envio do trabalho para a participaçlo no Concuno 
caraclcriza a accitaçlo e o recoohccimenlo in~ dos tmnos e 
condiçOes do presente regulamento. 

Artigo 17 • O pracnte n:sulomento t vjJido durw!tc toda a ediçlo do 
Concur>O, incJuiodo I entrega da premiaçlo, 

Anigo 18 • Caberé é Comisslo Organiudonl 1 anjJise e o julgamento 
dos casos omissos nesre Regulamento. 

Anigo 19 · Fica eleito o Forn da Comatca de~ pon dirimir 
qualquer dUvida ou eonllito decom:nll: deste regulamento. 

d;~~ 
~F~~~agas 

Comisslo Organizadora 
Coordenador 

Fundações Estaduais 

Fundecap 
Joel Nascimento Borges 

JUSTIFICATfV A 

PIUJCF.~SO: 16.000.1243/2003, 
RATIFICO 

\,.,._, i!:M,JQJ.Qll Qlj 
_J!I;l>-~~ 

ASSUNTO : ADITAMENTO DO TERMO CON\'t:NL'-L N' 
026/03-FUNDECAP . 
FUNDAME~TO LEGAL: Ali. 116 o Art. 65, 11 DA LEI8.666/9J 
1!: SI:AS AL TERAÇÕI;S 

JDBdfln-H o lldttamt:ato •o Termo C.onvrnlal, Mlpnt 
dtadn, ...,poiUd,. no Art. 116 e 65, 11 da Ld 8.ó66193 • ,..,.. 
alter.çU<s,...., docorrincio ao pnzo da vlcfnda. 

O T onno Conv<nial, • .... ,. rd<ft a prnonto 
Julllilk•tfva. prnla nn ,.. tefto 1nldaJ. um prun cl~ 40 ( 
quarmt.ll) dia ,.... .... vtg<nda, diante do n,...o, pu"' o 
Cun•·Ealo N' 026103-JIUNDF.CAP, a poualr 1n I' (primeiro) 
acrlodlno, na dausala VI, do 30 (triD.bl)clios para rua uontÇio • 
p-.çio do <GIIIao, llndllldo 0111 JO.OJ.200ol. 

\fa""pá -AP~ :-;:do 200ol. 

)fARIA CRE ) NU~ES SERRÁO __ _ 

Chofo da UCCIFUNDECAP 

1" TF.RMO ADITfVO AO C:OWt~IO 1\ '026/0J • FUNDECAP 

Pdo ,....mo 'f ERMO ADITI\'0, a F~o F.acadaal 
do Cllltan o1o Anlapi · FUNDECAl', co- ADITA.'~n:, o , como 
ADITADA 1 ,\sooclapio de» MIÍiicot o Compooltoreo do Anoapi • 
AMCAP, d<c:la,._ a«ilal o ajcMtam ,qae as aóusulas do 
CONYt.NJO ...,.....rtzadu .., ~ aludWas, ,....,.. I 
•·lgonr <0111 • ..pote mlarto : 
CLÁiiSULA SEXTA - DE \1GtNICA : Fk:a pmm>tMI I 
•1rfnda do referido .,.vfrllo, por ..,. trillta dlaa, I portlr do sao 
aulnaluno, .,_u om 19.12 .2003 e~- Jft.OJ/1004. 

A.sdonlall-~do-ora 
aditado ,..__. ... pJmo Ylpr, - ro.- ...... acJuu. 
~du, -o mtllcadu aosle 01o, paralodu • -
dt dinftu. 
Moapi- AP, 10•• jiDriro H2004. 
A.ssinanun: O Sr. J .. l ~- BorJH -Prnldeate da 
FJ.T~DECAP r Sr. Mar<elo de Mal• Dlaa - J'nooid<llte da 
AMC.oiJ'. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Sociedades de Economia Mista 

Caesa 
Raimundo Nonato da Silva Pires 

EDITALDECOVOCAÇÁO 

O Conselho de Adllmistr8~o. da COMPANHIA DE 
ÁGUA E ESGOTO ·DO AMAPÁ- CAESA oonvoao os 
Senhora Acionistas da EmpftStl a a>mJl'lr<nnm il nuollo 
de As.wmbltia Geral EJirllonlioArla, a .. r ....,lizada no dia 
13 de F~_de 20114, bl6:00 bs na sede da Companbi•, 
looolizada na Av. Emestino Borges, 222 - Centro, nesta 
cida~ ~ MacapA, a Dm de dellberartm a seguiot. Onlem 
do Dia: 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A) E~io dm Membros do Comelho J&.cale Sopltntes; 

B) O que mais bouwr. 

c 

Maaop6 • A P, 05 de Janeiro de 2004. 

RAIMUNDON ~ ÓASILVA PIRES l>l'elldente~~SAD/CAESA 

PODER JUDICIÁRIO ) 

Tribunal Regional Eleitoral 
Des. Gilberto de Paula Pinheiro 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 2' ZONA 

Edital n.' 008/04 
Prazo de s dias 6tels 

O Or. Joio Guilherme Lag.. Mendes, Juiz 
Eleitoral da 2' Zona, usando das atribuições que lhe são 
conferidas. etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos vi rem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiver<m da Sentença 
Proferida: 

SENTENÇA 
Processo n.• 7.519/03 
Cancelamento de lnscriçll.o por Falecimento 
Eleitor (s): Benedito Santana da Silva Coelho, Odilia de 
Souza Martins, José Alves de Queiroz, Marciano Machado 
Nogueira, Joana da Costa Brandlo e AJnvan Santos de 
Oliveira. 

RElATÓRIO 

FUNDAMENTAÇÃO 

Considerando as normas que disciplinam a 
aplicução do disposto nos art. 71 à 81 do Código Eleitoral , 
cancelo a inscrição dos falecidos acima relacionados. 

Publique-se. RegTStre-se. Arquivem-se. Macapá, 07 de janeiro 
de 2004 a) João Guilherme Lãges Mendes- Jui7. Eleitor•! da 
2' Zona. E para que cheque ao conhecimento de todos, 

expede-se o presente Edital que serA afixado no Cartório 
Eleitoral da 2' Zona de Macapá e Publicado do DiArio 
Oficial do Esudo. Dado e pauado nesla cidade de MacapA, 
Capital do Estado do apA, aos doze..,!!IJ fj•• do mês de 
janeiro de dois mil e u o. Eu ... ,'~.1za Ma~la 
Nunes Guidlo , Escri J E I da 2' Zona, em exerdcoo, 
o digitei ~ subscrevo. 

Tribunal Regional do Trabalho 
Maria Zulla Lima Dutra 

1•VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ 
Av. Iracema Carvão Nunes, 625, Centro, Macapá/AP 

Fone/Fax: (96)222-1397- email: vt1maC<!J!MI.ir@trt8.gov.br 

EDITAL OE NQTIFICACÃO N." 0912004 
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PROcESSO N.O 201· 130912003·5 
EXEQUENTE: CLÁUDIA CILENE SILVA SANTOS 
1• EXECUTADA: CAIXA ESCOLAR AMIGOS DO TEATRO 
2' EXECUTADA: FUNDECAP - FUNDAÇÃO DE CUL TIJRA 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

Pelo presente edital fica notificado a 1' executada 
em eplgrafe, para comprovar o recolh imento das custas e 
Contribuição Previdenciária, prazo de 05 (cinco), sob 
pena de execução. Dado ssado nesta cidade de 
Macapá, aos VInte e neve di o mês de Janeiro do ano 
Dois mil e Quatro. Eu. (Reila Fagundes de 
Azevedo), Técnica Judiciá · , la el resente. 

1' VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ 
Av. Iracema Carvão Nunes, 625, Centro, Macapá/AP 

Fone/Fax: (96)222-1397- emall: vt1macaoa.dlr@trt8.gov.br 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.' 0712004 

Processo n." 201· 2453/2002-X 
Exequente : NAZARENO INAJOSA MARQUES 
Executada : TIBURCIO GOMES DA ROCHA 

Pelo presente edital fica nollflcado o exequente 
em eplgrafe para manifestar-se quanto a proposta de 
acordo da executada, que se compromele a pagar o 
monlante da presente execuç.Ao (R$-4.671,58) em 30 
(trinta) parcelas · ais e sucessivas de R$-153,00 (cento e 
cinquen!a e três s) com vencimento todo dia 05 (cinco) 
de cada mês. O e passado nesta cidade de Macapá, 
ao& vinte e nove s Oo mês de Janeiro do ano Dois mil e 
Qualro. Eu, Fagundes de Azevedo), 
Técnica Judiciária, 

1' VARA DO TRABALHO OE MACAPÁ 
Av. Iracema Carvão Nunes, 625, Centro, Macapá/AP 

Fone/fax: (96)222-1397- emall: vt1macapa.dir@trt8.gov.br 

EDITAL DE NOTIFICACÃO N.'06/2004 

PROCESSO N.O 201·1209/2003·1 
RECLAMANTE: DENILSON ARAÚJO FELICIO 
RECLAMADA : K V INSTALAÇ0ES LTDA. 

Pelo presente edital fica notificada a reclamada 
em epfgrafe, para retirar nesta secretaria a CTPS do 
reclamante e efetivar as anotações, no prazo determinado 
na r. Sentença. Oado e passado nesta cidade de Macapá, 
aos Vinte e nove dias do mês de Janeiro do ano Dois mil e 
quatro. Eu, Reila Fagundes de Azevedo), 
Técnica Judiciária, lav te. 

LA 
Dlrelor de Secretaria 

1• VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ 
Av. Iracema Carvão Nunes, 625, Centro, Macapá/AP
Fone/Fax: (96)222·1397- emall : vt1macaoa.dir@trt8.gov.br 

EDITAL DE LEILÃO N.' 0112004 

DATA: 03.03.2004 das 09:00h às 12:00h 

O Exmo. Sr. Dr. JÁDER RABELO DE SOUZA, Juiz 
do Trabalho Substituto na Titularidade da 1' Vara do 
Trabalho de Maca pá. 

Faz sabar, a todos quantos o pr8$ente fdltal 
vierem • ter, ou dele tiverem noticia, que no dia e hora 
acima epigrafados, no Depósito Judicial, na Av. Iracema 
Carvio Nunes, n.• 625, Bairro Cenlro, nesta Capital, será 
levado a público pregão de venda e arremataçic, a quem 
oferecer o maior lance, ao(s) bem(ns) penhorado(s) nos 
autos dos processos abaixo especificados. Discriminação 
do(s) bem(ns): 

PROCESSO N.' 201·161612001~ 
EXEQÜENTE: SEBASTIÃO AGUIAR NETO 
EXECUTADO: EXPEDITO F. SILVA 

1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE 
GASOLINA, TIPO "C", ONU 1203 CL3, AVALIADO O 
LITRO EM R$·1,83 (UM REAL E OITENTA E TRtS 
CENTAVOS). 

o bem descrilo acima encontra·se em poder do fiel 
depositário Sr. Expedito Ferreira da Silva, Av. Sergipe, 
289, Pacoval, Macapá/AP. 

PROCESSO N." 201-149511999-4 
EXEQÜENTE: INSS 
EXECUTADO: A F MARIANO 

01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA 
SPRINGER MUNDIAL, 10.500 BTU'S, COM A PARTE 
FRONTAL CINZA, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E FUNCIONANDO, AVALIADO EM 
R$-550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS_>:. __ 
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OBS: O bem supracitado, encontra-se neste Depósito 
Público Judicia l, sito na Av. Iracema Carvao Nunes, 625, 
Centro, nesta capital . 

Que,; pretender arrematar, o(s) referido(s) bem(ns) deverá 
comparecer no dia, hora e local já especificados, f icando 
ciente de que deverá garantir o lance com o sinal 
correspondente a 20% (vinte por cento) de seu valor. Para 
que chegue ao conhecimento dos Interessados é 
passado o presente EDITAL, que será publicado no Diário 
Oficial deste E o e afixado no lugar de costume na 
Sede desta M . Vara do Trabalho de Macapá· , 
Vinte e nove do mês da Janeiro do ano d ls mil 
quatro. Eu 1 (Relia .fagundes de ed 
Técnica 'Judicián lavrei o pr ente. E eu -/-c~:_.L-
(LaljfU " elo da Paixão Net , Diretor. 
sub!lçrevl. 

1' VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ 
Av. Iracema Carvlo Nunes, 625, Centro, Macapá/AP 

Fone/Fax: (96)222-1397 - email : vl1macapa.dir@lrt8.gov.br 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.'OS/2004 

Processo n.• 201 - 769/1989-2 
Exequente : CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS 
Executada : S M CONSTRUÇÕES LTDA. 

Pelo presente edital fica notificada a exequente em 
epigr 1e para comparecer na secretaria deste Juizo, a fim 
rec créditos qua lhe é_ devido (R$-3.581 ,04). Dado e 
pa o nesta cidade de Macapá, aos Vinte e nove dias do 
m • e Janeiro do ano Dois mil e Quatro. Eu, 

(Relia Fagu de Azevedo), Técnica 
·a, lavnei o presen . 

1' VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ 
Av. Iracema Carvio Nunes, 625- Centro 

Fone/Fax: (96)222-1397 

MARIA ZUILA LIMA DUTRA 
Juiza Titular 

EXPEDIENTE DE INTIMACAO PARA CIÊNCIA DAS PARTES 
E DE SEUS ADVOGADOS IN' 02/20041 

Processo n': 201-176412003-7 
Reclamante: ANDREIA PENANTE DE SOUZA 
Reclamado: ASSOCIAÇAO DOS ALUNOS E AMIGOS DO 
COLEGIO POSITIVO 
Adv.: TARCISO VILHENA DE SOUSA 
DESPACHO: A EXECUTADA: MANIFESTAR SE TEM 
INTERESSE EM REMIR A DIVIDA. 

Processo n': 201-1790/2003-8 
Reclamante: JOSE FRANCISCO DE SOUSA 
Reclamado: CAIXA SAUDE DO HOSPITAL DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 
Adv.: HORACIO MAURIEN 
DESPACHO: A EXECUTADA: TOMAR CIENCIA DO 
DESPACHO A SEGUIR: 'CONVOLO EM PENHORA O 
DEPOSITO DE FLS. 44." 

Processo n': 201-2078/2002-X 
Reclamante: PAULA FRANCINETE MIRANDA MAGNO 
Reclamado: ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL FONTE DA VIDA 
Adv.: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA 
DESPACHO: A EXECUTADA: TOMAR CIENCIA DO 
DESPACHO A SEGUIR: 'CONVOLO EM PENHORA O 
DEPOSITO DE FLS. 63." 

Processo n•: 201-2090/2003-7 
Reclamante: JOSE EPITACIO MARQUES 
Reclamado: CONBEC - CONSORCIO BR DE ENGENH. 
CONSULT. L TOA 
Adv.: ANDRE RAMY PEREIRA BASSALO 
DESPACHO: A RECLAMADA: TOMAR CIENCIA DA 
SENTENÇA A SEGUIR: "RECEBO OS EMBARGOS DE 
DECLARAÇAO INTERPOSTOS E, NO MERITO, ACOLHO-OS 
APENAS PARA ACRESCER A SENTENÇA DE FLS.11B/120 A 
REJBÇAO AS PRELIMINARES DE INEPC/A DA INICIAL E 
COISA JULGADA SUSCITADAS EM DEFESA. MANTENDO O 
ALUDIDO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DE MERITO 
EM SUA INTEGRALIDADE" 

Processo n•: 201-295112003~ 
Reclamante: EDSON VIANA MELO 
Adv.: FRANKLIN CARVALHO MACEDO 
Reclamado: C S L COMERCIO E SERVIÇOS L TOA E JOSE 
WALDER MORAES CUNHA 
DESPACHO: AO RECLAMANTE: COMPARECER NESTA 
SECRETARIA PARA RECEBER SUA CTPS, HAJA VISTA 
QUE SE ENCONTRA CORRETAMENTE ANOTADA. 

Processo n•: 201-3081/2001-8 
Reclamante: SANTANA BERENICE SARDINHA ALMEIDA 
Reclamado: NAGILSON VIANA PONTES. 
Adv.: MARINALDO ROBERTO DE BARROS 
DESPACHO: AO EXECUTADO: MANIFESTAR SE TEM 
INTERESSE EM REMIR A DIVIDA. 

Processo n•: 201-331612003-1 
Reclamante: MARIA CESARINA MENDES RODRIGUES 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Reclamado: SERVINORTE SERVIÇOS GERAIS L TOA 
Adv.: ROGERIO DE CASTRO TEIXEIRA 
DESPA1:HO: A EXECUTADA: COMPARECER NESTA 
SECRETARIA PARA RECEBER A CTPS DA RECLAMANTE E 
EFETIVAR -AS ANOTAÇOES. NO PRAZO DETERMINADO NA 
R. SENTENCA. 

Processo n': 201-424/2003~ 
Reclamante: MANOEL HONORATO DA LUZ BARBOSA 
JUNIOR 
Reclamado: CAIXA ESCOLAR DE ARTE CANDIDO 
PORTINARI 
Adv.: MARIA EMILIA OLIVEIRA CHAVES 
DESPACHO: A EXECUTADA: TOMAR CIENCIA DO 
DESPACHO A SEGUIR: ' CONVOLO EM PENHORA O VALOR 
BLOQUEADO AS FLS. 174.' 

Processo n•: 201-562/2003-1 
Reclamante: JOSE RAIMUNDO MUNIS PEREIRA 
Reclamado: EDIFICA ENGENHARIA 
Adv.: MARIA EMILIA OLIVEIRA CHAVES 
DESPACHO: A EXECUTADA: TOMAR CIENCIA DO 
DESPACHO A SEGUIR: "CONVOLO EM PENHORA O 
DEPOSITO DE FLS. 44.' 

Processo n•: 201-$7/2001-2 
Reclamante: RAIMUNDO ARAUJO MACHADO 
Reclamado: AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE 
S/ A 
Adv.: GILSON RIBAMAR DA SILVA 
DESPACHO: A EXECUTADA: TOMAR CIENCIA DO 
DESPACHO A SEGUIR: ' CONVOLO EM PENHORA O 
DEPOSITO DE FLS. 170. • 

Processo n•: 201-859/2003-2 
Reclamante: ELIVALDO DE SOUSA BRITO 
Reclamado: NORSEGEL VIG E TRANSP DE VALORES L TOA 
Adv. : HELANE ROSSE ARAUJO TAVARES 
DESPACHO: A EXECUTADA: INFORMAR O ENDEREÇO 
DOS BANCOS INDICADOS AS FLS. 76f77. 

Processo n•: 201-756/2001~ 
Reclamante: HENNING COSTA DA SILVA 
Adv.: SINYA SIMONE GURGEL 
Reclamado: UNA- UNIA O DOS NEGROS DO AMAPA 
DESPACHO: AO EXEQUENTE: TOMAR CIENCIA DA 
CERTIDAO DE FLS. 89, QUE INFORMA NÃO HAVER NA 
SEDE DA EXECUTADA, BENS QUE GARANTAM A 
PRESENTE EXECUÇAO. REQUERER O QUE ENTENDER DE 
DIREITO NO PRAZO DE lO (DEZ) DIAS. 

Processo n•: 201-627/2002-3 
Reclamante: PEDRO PAULO PEREIRA RIBEIRO 
Adv.: ULISSES TRASEL 
Reclamado: ECCIL CONSTRUÇOES LTDA 
DESPACHO: AO PATRONO DO EXEQUENTE: 
MANIFESTAR-SE ACERCA DO ACORDO PROPOSTO AS 
FLS. 40/4t. BEM COMO, RATIFICAR OS RECIBOS DE FLS. 
54155, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. SENDO SEU 
SILENCIO INTERPRETADO POR ESTE JUIZO COMO 
CONCORDANCIA COM OS TERMOS ALI CONSIGNADOS. 

Processo n•: 201-691/2003-8 
Reclamante: FRANCISCO FAÇANHA FRASAO 
Adv. : ELIAS SALVIANO FARIAS 
Reclamado: CLINICA RADIOLOGICA DO AMAPA 
DESPACHO: AO PATRONO DO EXEQUENTE: RATIFICAR 
OS TERMOS DA DECLARAÇAO DE FLS. 61 , NO PRAZO DE 
05 (CINCO) DIAS. SENDO SEU SILENCIO INTERPRETADO 
POR ESTE JUIZO QUE SIM. 

Processo n•: 201-61312000-4 
Reclamante: ROSALIN.O TEIXEIRA GALVAO 
Adv.: ELIAS SALVIANO FARIAS 
Reclamado: ASSERG- ASSOC DOS SERV DO PALACIO DO 
GOVERNO 
DESPACHO: AO EXEQUENTE: PARA QUE COMPROVE AS 
ALEGAÇOES DE FLS. 206, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
SOB PENA DE SUSPENSAO DA EXECUÇAO NOS TERMOS 
DO ART. 40 DA LEI 6630180. 

Processo n•: 201-367/2003-3 
Reclamante: MARIA DO SOCORRO GUEDES DE SOUZA 
Reclamado: SERVINORTE - SERVIÇOS GERAIS L TOA 
Adv.: ROGERIO DE CASTRO TEIXEIRA 
DESPACHO: A EXECUTADA: COMPROVAR O 
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (R$-33,18). SOB PENA DE 
EXECUCAO. 

Processo n•: 201-366/2003-1 
Reclamante: KATIA DA SILVA JACARANDA 
Reclamado: SERVINORTE- SERVIÇOS GERAIS L TOA 
Adv.: ROGERIO DE CASTRO TEIXEIRA 
DESPACHO: A EXECUTADA: COMPROVAR O 
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (R$-~3 , 1 B), SOB PENA DE 
EXECUÇAO. 

Processo n': 201-21312002-2 
Reclamante: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 
Reclamado: EDITORA GRAFICA DO AMAPA LTDA 
Adv.: VICENTE CRUZ 
DESPACHO: A RECLAMADA: TOMAR CIENCIA DO 
DESPACftO A SEGUIR: "CONVOLO EM PENHORA O VALOR 
BLOQUEADO AS FLS. 55.' 

Processo n': 201-242/2003-6 
Reclamante: LIDIANE RODRIGUES DE VILHENA 
Adv.: GILMAR SANTA ROSA BARBOSA 
Reclamado: M DOS SANTOS FERRAZ - ME 
DESPACHO: A EXEQUENTE: MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

·NOMEAÇAO DE BENS A PENHORA POR PARTE DA 
EXECUTADA: DIVERSAS PEÇAS DE ROUPAS. CONFORME 
PLANILHA ANEXADA AOS AUTOS. 

Processo n•: 201-689/1997-9 
Reclamante: ANTONIO PRIMAVERA SANTOS DA PAIXAO 
Reclamado: ASTRO VIGILANCIA E SEGURANÇA L TOA 
Adv.: FRANKLIN CARVALHO MACEDO 
DESPACHO: A EXECUTADA: TOMAR CIENCIA DO 
DESPACHO A SEGUIR: 'CONVOLO EM PENHORA O VALOR 
BLOQUEADO AS FLS 124." 

Processo n•: 201 -277012003-7 
Reclamante: ALESSANDRO LEAL CORDEIRO 
Reclamado: BANCO ABN AMRO REAL SA 

Pág. 11 

Adv.: RICARDO SOUZA OLIVEIRA E PATRICIA LAMARAO 
DESPACHO: A RECLAMADA: CONTRAMJNUTAR RECURSO 
ORDINARIO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. 

Processo n•: 201-383712003-7 
Reclamante: EUCYONE JOSE DE MACEDO BOTELHO 
Adv.: CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA 
Reclamado: PENTA PENA TRANSPORTES AEREOS 5/A 
Adv.: NELSON ROFFE BORGES 
DESPACHO: AS PARTES: PARA QUE TOMEM CIENCIA DA 
SENTENÇA A SEGUIR: "CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇAO. REJBTANDO-OS /11/TEGRALMENTE. 
CONDENA-SE A EMBARGANrE A MUlTA PREVISTA NO 
PARAGRAFO UNICO DO ART. 538 DO CPC. 
CORRESPONDENTE A 1% DO VALOR DA CAUSA." 

Processo n•: 201-380712003-8 
Embargante: INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE 
INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA. 
Adv.: HENRIQUE CORREA BAKER 
Embargado: RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS 
Adv.: CLEIDE ROCHA 
DESPACHO: AS PARTES: PARA QUE TOMEM CIENCIA DA 
SENTENÇA A SEGUIR: "CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇAO OPOSTOS. PARA REJEITA-LOS 
INTEGRALMENTE." 

Processo n•: 201-410712003-8 
Reclamante: DOMINGOS BAGONHA SANTANA 
Reclamado: ANIEL DE SOUZA CARDOSO E SERVIÇO 
SOCIAL DO COMERCIO- SESC 
Adv.: ALEXANDRE MORAES ROCHA SANTANA 
DESPACHO: AOS RECLAMADOS: PARA 
CONTRAMINUTAREM RECURSO ORDINARIO INTERPOSTO 
PELO RECLAMANTE. 

Processo n•: 201-3725120113-7 
Reclamante: HELOISA CELIA GOMES MACIEL 
1' Reclamada: CAIXA SAUDE DO HOSPITAL DA MULHER 
Adv.: HORACIO MAURIEN 
DESPACHO: A RECLAMADA: CONTRAMINUTAR RECURSO 
ORDINARIO INTERPOSTO PElO ESTADO DO AWIPA 

Processo n•: 201-152312003-7 
Reclamante: JOSE BALDOINO DA SILVA 
Adv.: ELIAS SALVIANO FARIAS 
Reclamado: EMPRESA ESTRELA DE OURO L TOA 
Adv.: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA 
DESPACHO: AS PARTES: PARA QUE TOMEM CIENCIA DA 
SENTENÇA A SEGUIR: "JULGO IMPROCEDENTES OS 
EMBARGOS A EXECUÇAO PROPOSTOS, MANTENDO OS 
CALCULOS DE UQUIDAÇAO JA HOMOLOGADOS E A 
PENHORA EFETIVADA, E ACRESCENDO A COMJENAÇAO 
MULTA POR A TO ATENTATORJO A DIGNIDIWE DA JUSTIÇII 
EQUIVALENTE A 20% DO CREIXTO EXEOUENDO 
A TUAUZADO. O QUE DEVERA SER APURADO PELA 
SECRETARIA DA VARA. CUSTAS PELO EXECUTADO, NO 
VALOR DE R$-44,26, NOS TERMOS DO ART. 7!9--\V DA 
CLT." 

Processo n': 201-1307/2003-1 
Reclamante: REINALDO PAJVA DA SILVA 
Adv.: RIVALDO VALENTE FREIRE 
Reclamado: EMPRESA ESTRELA DE OURO L IDA 
Adv.: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA 
DESPACHO: AS PARTES: PARA QUE TOMEM CIENCIA DA 
SENTENÇA A SEGUIR: "JULGO IMPROCEDENTES OS 
EMBARGOS A EXECUÇAO PROPOSTOS, MINTENDO OS 
CALCULOS DE UQUIDAÇAO JA HOMOLOGADOS E A 
PENHORA EFEnVADA, E ACRESCENDO A CONDENAÇAO 
MULTA POR ATO ATENT'ATORIOA DIGNIDADEDAJUSTIÇII 
EQUIVALENTE A 20% DO CREIXTO EXEQUENDO 
ATUAUZADO. O QUE DEVERA SER APURADO PELA 
SECRETARIA DA VARA. CUSTAS PELO EXECUTADO, NO 
VALOR DE RS-44.26. NOS TERIIOS DO ART. 7~A.V DA 
CLT." 

Processo n•: 201-1263/2003-7 
Reclamante: ELCI NEGREIRO CAMPOS 
Adv.: RIVALDO VALENTE FREIRE 
Reclamado: EMPRESA ESTRELA DE OURO LTDA 
Adv.: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA 
DESPACHO: AS PARTES: PARA QUE TOMEM CIENCIA DA 
SENTENÇA A SEGUIR: "JULGO IMPROCEDENTES OS 
EMBARGOS A EXECUÇAO PROPOSTOS. MANTENDO OS 
CALCULOS DE UQUIDAÇAO JA HOMOLOGADOS E A 
PENHORA EFETIVADA. E ACRESCENDO A CCJNDENN;;AO 
MULTA POR ATO ATENTATORIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA 
EQUIVALENTE A 20% DO CREIXTO EXEOUENDO 
ATUALIZADO, O QUE DEVERA SER APURADO PELA 
SECRETARIA DA VARA. CUSTAS PELO EXECUTADO. NO 
VALOR DE R$-44,26, NOS TERMOS DO ART. 715-A.V DA 
CLT." 

Processo n': 201-1261/2003-3 
Reclamante: ANTONIO JOSE LACERDA 
Adv.: RIVALDO VALENTE FREIRE 
Reclamado: EMPRESA ESTRELA DE OURO LTDA 
Adv.: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA 
DESPACHO: AS PARTES: PARA QUE TOMEM CIENCIA DA 
SENTENÇA A SEGUIR: "JULGO IMPROCEDENTES OS 
EMBARGOS A EXECUÇAO PROPOSTOS. MANTENDO os 
CALCULOS DE UQUIDAÇAO JA HOMOLOGADOS E A 
PENHORA EFETIVADA, E ACRESCENDO A COMJENAÇAO 
MULTA POR ATO ATENTATOR!p A DIGNIDADE DA JUSTIÇII 
EQUIVALENTE A 20% DO CREDITO EXEQUENDO 
ATUALIZADO, O QUE DEVERA SER APURADO PELA 
SECRETARIA DA VARA. CUSTAS PELO EXECUTADO. NO 
VALOR DE RS-44,26. NOS TERMOS DO ART. 789-A,V DA 
CLT." 

Processo n•: 201-129411819~ 
Reclamante: MARIA O DI LA MORAES MACIEL E OUTROS 
Adv.: JOSE CAXIAS LOBA TO 
Reclamado: UNIAO FEDERAL 
DESPACHO: AOS EXEQUENTES: PARA MAMFESTAÇAO 
SOBRE OS NOVOS CALCULOS. NO PRAZO SUCESSIVO DE 
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10(DEZ) DIÁS, SOB PENA DE PRECLUSAO. 

Processo n•: 201-129012002-3 
Recllmante: ALBI ALEXANDRE CARNEIRO 
Adv.: FRANKliN CARVALHO MACEDO 
Rec'-"'do: CONORTE CONSTR. E COMERCIO L TOA 
DESPACHO: AO EXEQUEHTE: TOMAR CIENCIA DO OFICIO 
DA SEFAZ QUE INFORMA NÂO HAVER ATE A PRESENTE 
DATA. CREDITOS EM FAVOR DA EMPRESA EXECUTADA. 

Processo rf: 201-131112003-8 . 
Reclamante: ALDOLEIA DE SOUZA ALMEIDA 
Adv.: NANIRA JANUARIA SILVA DE SOUZA 
Reclamado: RADIO AMAZONIA L TOA 
DESPACHO: A EXEQUENTE: TOMAR CIENCIA DO 
DESPACHO A SEGUIR: 'INDEFIRO O PLEITO DE FLS. 38, 
TENDO EM VJSTA A PENHORA JA REALIZADA AS FLS. 36 A 
QUAL JA GARANTE O CREDITO EXEQUENDO.COM 
RELAÇAO A ESTA ULTIMA, POR SE TRATAR DE IMOVEL. 
DEVERA SER PROCEDIDO O REGISTRO DA MESMA PARA. 
ASSIM, SER CONSIDERADA PERFEITA E ACABADA: 

Processo n": 201-115212001-8 
Rec:lanwlte: CARLITD BATISTA DÀ ASSUNÇAO 
Adv.: ROSEL Y ALENCAR DE CAMPOS 
Reclamado: FUNDAÇAO DA PROMOÇAO SOCIAL DO 
AMAPA E MUNICIPIO DE SANTANAIPREF. MUNICIPAL 
Adv.: REGINA HELENA BATISTA PEREIRA 
DESPACHO: AS PARTES: TOMAR CIENCIA DO DESPACHO 
A SEGUIR: 'TENDO EM VISTA O BAIXO VALOR DEVIDO A 
TITULO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (R$-54. 70) E 
OS PATAMARES FIXADOS PELO INSS PARA A EXECUÇAO 
JUDICIAL, DISPENSO AS PARTES DE SEU RECOLHIMENTO 
E DOU POR EXTINTA A PRESENTE EXECUÇAO." 

Processo n": 201-1047/2003-1 
Reclamante: ADENILDO CERDEIRA BATISTA 
Adv.: ULISSES TRASEL 
Reclamado: TEMPLO SERVIÇOS DE VIGILANCIA L TOA 
DESPACHO: AO EXEQUENTE: TOMAR CIENCIA DOS 
OFICIOS DA FACULDADE SEAMA E DA AMAZONIA 
CELULAR, REFERENTES A MANDADOS DE BLOQUEIO DE 
CREDITO, ONDE AS REFERIDAS EMPRESAS INFORMAM 
QUE A EXECUTADA NAO PRESTA MAIS SERVIÇOS AS 
MESMAS. 

Processo n•: 201-397212003-2 
Reclamante: LEONICE BARROS DE OLIVEIRA DA SILVA 
Reclamado: JAA DA SILVA-ME (SAPATARIA DELE E DELA) 
Adv.: CLEIDE ROCHA 
DESPACHO: A RECLAMADA:PROCEDER A RETIFICAÇAO 
DAS ANOTAÇOES NA CTPS DA AUTORA, A FIM DE QUE SE 
CUMPRA INTEGRALMENTE O ACORDO FIRMADO, 
ESCLARECENDO QUE A MULTA PELA MORA JÁ ESTA 
SENDO COMPUTADA. NO VALOR DE R$·50.00 POR DIA DE 
ATRASO, COM TERMO INICIAL EM 14112'03. 

Processo n•: 201-80/11196-4 
Reclarnonte: PEDRO PRADO DA COSTA 
Adv.: NANIRA JANUARIA SILVA DE SOUZA 
Reclamado: JOSE DALMO PINTO 
DESPACHO: AO EXEQUENTE: TOMAR CIENCIA DA 
SENTENÇA A SEGUIR: "JULGO IMPROCEDENTES OS 
EMBARGOS DE TERCEIRO PROPOSTOS. PARA. 
REPUTANDO VALIDA E EFICAZ A PENHORA EFETUADA 
SOBRE O IMOVEL TRANSCRITO EM NOME DA 
EMBARGANTE, DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA 
EXECUÇAO FORÇAOf! SOBRE O MESMO. CUSTAS. PELO 
EXECUTADO, NO VALOR DE R$-44,26. NOS TERMOS DO 
ARTIGO 789-A. V DA CLT. 

o preseftle expediente ser6 publicado na forma da lei e 
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade 
de M;Japá, 1105 quatro <ias mb de fevereiro do. ano 
dois mU e quatro. E Suely Quaresma Lomal, 
T êcnica JudicíáN, díg o presen . 

Diretor de Secretaria 

2'VARA flOTRABALHODEMACAPÁ 

CLAUDINE TEIXEIRA DA SlL VA RODRIGUES 
Juíza do Tr>halho Titular 

JI;QR ZWICKER MARTINS 
Diretor de Secretario 

NOTIFICAÇÃO 

PROCI!SSO N' 212.137412003-X 
E..._rga•l.: EllZÁNGEl.A RODRIGUES GURJÃO 
Ad .... : Molrcio Valério Picanço R•go 
E.,botpda: REGIANE MARTINS NOGUEIRA RESENDE 
AuODio: ~' ~: TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 
EMBARGOS DE TERCEIRO prolatada em 28.01.2004, cujo 
inteiro kor da rondusáo C: o Rguinte: "AN'TE O EXPOSTO. JULGO 
TOTAIAfiNn IMPROCEDENTES OS ~.MBARGOS DC TERCEIRO 
AJUIZADOS POR EUZÃNGELA RODRIGUES GURJÃO EM 
FACF. DE REGIANE MARTINS NOGUEIRA RESENDE, 
MANTENOO V ÁUDA E EFICAZ A PENHORA SOBRE OS BENS 
MÓVEIS DESCRITO ÀS FLS. 011. lVDO CONSOANl<. A 
RJNDAMEI<TAÇÁO. CUSTAS !'ELA I'.MBARGANl<. NA FORMA DO 
INCISO V DO AR'IlGO 78?-A DA O.T. INTIMEM.SE AS PARTES, 
MEDIANTE PU RI JCAÇÁO 01-lCIAI. NADA MAIS" 

BIIGUKDA VARA DO TRABALBO DE IIACAPÁ 
Av. lma:ma carvao Nunes IJl &25, I• andar 

Fórum "Juiz Raul Sento-Sé GravatA' 
www.trtB.gov. br 

(DIÁRIO OFICIAL) 

'A qualidade no .serviço prlblico 
deve ser um valor adquirido e e:;ponta. 
neomenr.. pres~· 

Juiza no exercício da Titulliridadc: 
FLÁVIA JOSEAJIE KUJtODA 

(Ravia.lrurods@trt8.gov. brj 

Juiz Substituto: 
BÚOIO POLUTRO RlBEIRO 

(sergio. polastn@trt8. gov. br) 

Diretor de Secretaria: 
IGOR ZWICKER IIARTIN8 

(igur.zwlcker@trt8. gov. br) 

EXPEDIENTES: 

PROCEBBO 1'1• :102.3444/3003-lt 
Rccl,.;,.antc: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA ALMEIDA 
AdYopdo: I"RAJJKLDf CARVALHO IIACEDO 
Reclamado: COOPETRAP/ JORGE DO AMARAL E SOUSA 
Assunto: A RECLAMANTE - Apresentar sua CTPS, para 
que sejam procedidos as anotações cabíveis. 

PROCEBBO lf• 203.3630/3003-T 
Reclamante: ALFREDO MACIEL MORAES 
AclYopdo: CLEIDE DA ROCHA DA COBTA 
Recllunado: AMAZóNIA SEGURANÇA LTDA 
Assunto: A RECLAMANTE • Apresentar sua CTPS, para 
que sejam procedldft!'S as anotações cabíveis. 

O presente exped~nte será publicado na forma 
da let DADO e PASSADO m.sta Cidade de Mocapá, 
EslatU> do Amap6, DO$ TRtS dias tzs de FEVERI':.fRO 
de DOIS MIL E QUATRO. Eu JANE MÁRCIA E 
SILVA CERVE!RA, SUpervisara de s.sas em Geral, em 
Substitulç&, · presente. 

~ .'~ 
retarla 

l!VARA DOTRABALHODEMACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 08 (OITO) DIAS 

Pelo presente EDITAL, fica NOTIFICAI) A TJBIRICA 
ANGEW OLIVEIRA DE ABREU •• atualmerd.e etn lugar incerto e 
nlo sabido, recúzmtJda oos autos do proce1so rll02.3~9ll200l-l, em 
que MARCEW DA SILVA AZI!.VEOO é reclamante, para 
TOMAR ClfNCIA DA H. SENTENÇA DE MÉRITO, prof<'lida em 
21.11.2003 à 12:25 hono pelo Excelcntiuima Juiza Claudme 
Teixeira da Silva Rodrig11es às fls. 25128, cujo o inteiro tooc do 
dispositivo (ooncludo) ~o seguinte: , 

" ANTE O EXPOSTO, nJLC.O PROCEDENTE, F.M 
PARTE. A PRESENTE llliCLAMATÓRIA PROPOSTA POR 
MARCELO DA SILVA AZEVEDO EM FACE DE 'fiBIRIÇÁ 
ANGEW DF. OLIVEIRA DI! ABREU. CONDENANDO O 
RECLAMAflO A: 

•) · PROCEDER À ANOTAÇÃO NO CONTRATO DE 
TRABALHO NA CTPS DO RECLAMANTE. APÓS 
O TRÀNSITU EM JULGADO, NO PRA20 E COM 
AS COMINAÇÕES PREVISTAS NA 
FUNDAMENTAÇÃO, DEVENDO A 
SECRET ARJA DA JUNTA INFORMAR À DRT E 
AO INSS; 

b) FORNECER AO RECLAMANTE AS GUI AS 
PARA HABILITAÇÃO AO SEGURO· 
DESEMPREGO, NO PRA20 DE 48 HORAS APÓS 
O TRÂNSITO EM JULGAIXJ, 
INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO, 
SOB PENA DE CONVERSÃO IMEDIATA DA 
OBRIGAÇÃO F.M INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA 
EQUIVALENTE A TRf.S SALÁRIOS MÍNIMOS 
LEGAIS; 

c) PAGAR AO RECLAMANTE A IMPORTÀNCIA 
I..ÍQIJIDA DE RS 2.872,93 ( DOIS MIL 
On'OCENmS E SETENTA F. DOIS llliAIS F. 
NOVENTA E TRts CENTAVOS), A TÍTULO DE: 
A VISO PRÉVIO; FÉRIAS PERTINENTES AOS 
PER!ODOS AQUISITIVOS DE 2001:2002 ( EM 
DOilRO~ 200212003 (SIMPLES) E 
PROPORCIOI\' AIS (2112) MAIS 1!3: 13' SALÁRIOS 
DE 2001 (sil2~ 2002 ( 11\'TEGRAL) E 2003(6112); 
FGTS DF. TODO O PEIÚODO LABORAl~ 
ACRESCIDO DE 40%; MULTA PREVISTA NO 
ART.477. § 8" DA CLT: JUROS E CORREÇÃO 
MONETARIA 

IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS POR 
FALTA DE AMPARO LEGAl... TUDO NOS UMITES E TF.RMOS 
DA FUNDAME!<."TAÇ..!.O. CUSTAS PELO RF.CLAMAOO DE R$ 
57,46 (C!NQUENTA E SETE E Ql:ARENTA E SEIS CENTAVOS). 
CALCULADAS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇ..!.O. 
OBSF.RVAR-SE-Á A LEI N' 10.03512000, QUANTO ÀS 
CONTRIDtnÇÕES SOCIAIS E O ENUNCIADO N' OI DO E.TRT 
8" RWIÃO, RELATIVAMENTE AO IMPOSTO DE RENDA. 
CIENTE O RECLAMANTE. NOTIFIQUE-SE O RECLAMAflO. 
NADA MAIS." 

E. poro "'" chegue ao c:oohocimenlo do intercsudo, é 
pas.<&do o presente EDITAI., que l«i publicado no l)i.irio Oficiai 
deste E""'do e afixado no.lupr de cOOiume, na sede d<Jia Vara. 

Dado e pusaclo neo1a cidade de Maapi, Capital do Estado 
do Amap!, aos TRI\S cias do~FF.VEREIRO do ano de DOIS 
MIL E QUATRO. Eu, JANE MÁRCIA E SILVA 
CERVEIRA Supervi110ra .de - - - em úcnl, em Subatituiçilo. 
lavrei o prc 
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JU'BTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGlAO 

SEGUifDA VARA DO TRABALIIO DI: IIACAPÁ 
Av. Iracema Carvão Nunes nl! 625, I ~ andar 

Fórum "Juiz Raul Sento-Sé Gravat.ã• 
www .lrt8. gov. br 

• A qualidade no serviço público 
deue ser um ua/or adquirido e espanta· 
1ll!amente preservado .. 

Juiza no excrclclo da Titularidade: 
FLÁVIA JOSEAJIE KUJtODA 

(Da via. klll'<Xia@lrtS.gov. br) 

Juiz Substituto: 
BtRGIO POLUTRO RIBEIRO 

(sergio. polastn@lrtS.gov .i>rj 

Diretor de Secrelaria: 
IGOR ZWICKER IIARTniB 
(igor. zwickci@Irt8. gov. br) 

EXPEDIENTES: 

PROCEBBO lf• 202.:&491/:&000.4 
Reclamante: KLF.BER RANIERE DOS SANTOS JANSEN 
AdYopdo: FRA1IKLII'I CARVALHO IIACEDO 
Reclamado: RAIMUNDO UBIRATAN PICANÇO E SILVA 

Advogado: PATRÍCIA DO SOCORRO 
MENDONÇA 

Reclamado: JULIANO DEL CAS'fiLI.O SILVA 

Advogado: PATRÍCIA DO SOCORRO 
MENDONÇA 

Assunto: Ã RECLAMANTE E AOS RECLAMADOS -Tomar 
ciência de que o presenlc feito foi incluído em pauta, para 
audiência de execução no dia ~.<n.2004, às 08:15, 
para tcntaUvu. de conciliação. 

O presente expediente será publicado 11a forma 
da lei. DADO e PASSADO nesta Cidade ck Maropá, 
Estado do Amapá, aos QUATRO dia.s~ês de 
FEVEREfRO de DOIS MIL E QUATRO. Eu , JANE 
MARCIA E S CERVEJRA, Supervisara de acessos em 
Geral e bstitu lavr; i o presen 

2" VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ 

Cl.AUDINE TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES 
Jvza do Trabalho Titular 

IGOR ZWICKER MARTINS 
Diretor de Sccrdaria 

NOTIFlCAÇÁO 

PROCESSO N' 202.3992!2003-8 
re:bmant.: LEISANDER EUDER JOMAR 
reclao,.do: V. LEITE LEAL 
Advogwdo: Osmar Néri Marinho Filho c Maurí,:io Carlos Costa 
Assunto: Ao reclamado: 'l'omar cil:nci~ de l JUL' por c"iuivoco 
n:slou omi:<,;o no termo J c ~udiência do dia 22.01.2004, a data 
dn :;ex ta p·.ucda do aconlo firmado no~ autos do pn KA·~ so, qual 
seja , 05.07.2004, uma \'CZ que, tkou exarada no rdl.-rido L'l.:nno a 
imp~ •rtância de RS3.000,00, em ~is parcdas, sendo a primeira de 
RSGOO,OO, ~ segunda c.k· RS400,00 c ?.~ dl'tnai~ Jc RSSOO,OO cncb., 
" :m·ivó' no< UÍ:L< 05.02.2004; 05Ji3.2004; 05.04.2004; 
05.05.2004 c 07.06.2004, yuando o cscorrcilo ~ yuc tai~ pa.rcdas 
v<:npm nas «guinlcs datas: 05.02.2004; 05.03.201}( ; 05.04.2004; 
05.05.20114; 07.06.2004 c 05.07.2004. l'rcnfl· • ism, n juizo 
proccJc â JcviUa n.:tJficaçào nos termos do :arih") 833 da CLT, 
p:mt fazer constar que tais parcelas vencem nas seguintes 
datas: 05.02.2004; 05.03.2004; 05.04.2004; 05.05.2004; 
07.06.2004 c 05.07.2004. 1\i•d• m,js. 

Dadg..t passaéo nesta cidade de Macapá, capital do Estado 
do Am:~pá, r: quatro dia~ do mês de fevereiro do al'lo dois mil e 
quatro. Eu. /f .. ._~ (João l'o:<iro dos Sant"-'). Secrelário de 
audiências, · nle . 

Tribunal Regional Federal 
Anselmo Gonçalves da Silva 

JUSTIÇA FEDERAL DE f,NSTÂHCIA 
S~ÇÃO JUDICIÃRIA DO AMAPÁ ·1' V•ra Federal 

Juiz Titular: ANSELMO GONCAL VES DA SILVA 
Oirelor de Secrelarla: GIL LIMA SOUSA 
Atos do Exmo. Juiz Federal Substituto: Dr. ARTHUR 
PINHEIRO CHAVIES 

EXPEDIENTE DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2004 

AUTOS COM DESPACHOS ID~NTICOS 

No(s) processo(s) abai~o relacionado(s) : 



Macapá, 06.02.2004 

2003.31.00.000291_. OUTRAS 
AUTOR : NILSON DE SOUSA BARBOSA 
ADVOGADO: AP633 · JEAN CARLO DOS SANTOS 
FERREIRA 
REU : CAIXA ECÓNOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA9346 - VITOR MANOEL SILVA DE 
MAGALHÃES 

2003.31 .00.001360·5 SERVICOS PUBLICOS 
AUTOR : ANA LUCIA BARCESSAT VAZ. 
ADVOGADO : AP00000771 · IZANETE ALMEIDA BRITO 
REU : UNIAO 
ADVOGADO : AP00000757 • SEBASTIAO CORREIA LIMA 

O E•mo(aj . Sr.(a) Juiz(a) e•arou a despacho: 'lnlimem·se as 
partes para especificação de provas e respectivas finalidades. 
Prazo: 5 (cinco) dias·. 

AUTOS COM DESPACHOS 

2003.31 .00.000403.0 OUTRAS 
AUTOR · UNIAO FEDERAL 
PROCUR : SEBASTIAO CORREA LIMA 
REU : AMAZ.ONIA CELULAR SIA·AMAPA 
ADVOGADO: PA5200- DILZA MARIA LEMOS DE MIRANDA 
REU : NORTE BRASIL TELECON-NBT 
ADVOGADO: PA3076 • CÁSSIO HUMBERTO ALVES 
SANTOS 
REU : TIM CELULAR S/A 
ADVOGADO : DFt825t- RODRIGO NEIVA PINHEIRO 
ADVOGADO : AP00860 • HAGEU LOURENCO RODRIGUES 
ADVOGADO : AP00000409 ·MARCELO PORPINO NUNES 
ADVOGADO: AP00000072 • MARLY PORPINO NUNES 
ADVOGADO : SP00187898 • OLINTO JOSE DE AMORIM 
DESPACHO: t • Nada a prover quanto és comunicaçOes de 
interposiçao de agravo prestadas pela AmazOnia Celular S/A e 
Tim Celular S/A, uma vez que foi concedido efeito suspensivo 
ao Agravo de Instrumento n' 2004.01 .00.000009-5 (decisão de 
fls . 274-275). 2 • Anote-se a habiitaçao dos advogados da ré 
Amazónia Celular S/A (fl . 287) . 3 • RetifiQue-se o nome da ré 
Tim Celular SIA na autuaçao. 4 -Intimem-se as partes para 
especificaçao de provas e respectivas finalidades . Prazo: 5 
(cinco) dias . 

2003.31.00.000597-1 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO PA0000t643 - HERMENEGtLDO ANTONIO 
CRISPINO EOUTROS 
REQOO : SALOMAO RODRIGUES PONTES 
ADVOGADO : AP000575B - MARIA DE NA2ARE SANTANA 
DE SOUZA 
ADVOGADO : AP059B · WALQUIRIA DAS DORES DA GAMA 
DESPACHO: 1 - Intime-se a autora para responder aos 
embargos opostos. 2- Prazo: 15 (quinze) dias. 3- Anote-se a 
habilitação da advogada do réu. 

2003.31.00.000808-6 OUTRAS 
AUTOR : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO PA00001643 · HERMENEGILDO ANTONIO 
CRISPINO E OUTROS 
REU : ANTONIO TAVARES DE SOUSA 
ADVOGADO : AP00000370- MARCELO FERREIRA LEAL 
DESPACHO: 1 - Chamo o feito é ordem. 2 - OContrato n' 
0658.0195.01000088591 , sobre o qual se tunda a pretensao da 
autora , é documento indispensável á análise do pedido 
deduzido na inicial. 3 . Traga a autora, no prazo de 10 (dez) 
dias, cópia autêntica do contrato, sob pena de e•tinçao do 
processo sem julgamento do mérito (art. 267 , 11 1, do CPC) . 4 • 
Intimem-se . 

2003.31.00.001101-9 SISTEMA FINANCEIRO DE 
HABITACAO (SFH) 
AUTOR : PEDRO JOSE DE SOUZA E OUTRO 
ADVOGADO : PA00003847 • ELIETE DE SOUZA COLARES 
ADVOGADO : AP00000639 . PEDRO JOSE DE SOUZA 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
REU : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS-EMGEA 
ADVOGADO : PA000 10319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: 1 - lnümem-se os autores para manifestaçao 
sobre a contestação e as cópias dos documentos 
apresentadas. 2 . Prazo: 10 (dez) dias. 3 - Anote-se a 
habililaçao da advogada das rés. 

2003.31 .00.001125-9 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO PAOOOOgtg - GLENDA DE SOUSA DOS 
SANTOS EOUTROS 
REQDO : ANA MARCIA BARBOSA GEMAQUE 
DESPACHO: 1 - Defiro o pedido de desentranhamento 
formulado a ft . 52. exceto a procuraçao. com a substiluiçao das 
peças por cópias , ás expensas da autora. 2 - Intime-se . 

2003.31.00.001 141-0 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO PA0000919 - GLENDA DE SOUSA DOS 
SANTOS EOUTROS 
REQDO : AROLDO DO NASCIMENTO DA SILVA 
DESPACHO: 1 - Defiro o pedido de desentrenhamento 
formulado á fl. 50 , exceto a procuração. com a substituição das 
peças por cópias . âs e•pensas da autora. 2 ·Intime-se. 

2003.31.00.001146-8 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO PA0000919 - GLENDA DE SOUSA DOS 
SANTOS EOUTROS 
REQDO : RONALDO DA ROCHA ALVES 
DESPACHO: 1 • Defiro o pedido de desentranhamento 
formulado à fl_ 47, e•ceto a procuração. com a substituição das 
peças por cópias. âs expensas da autora. 2 - Intime-se. 

2003.31.00.001258-0 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO PA0000919 - GLENDA DE SOUSA DOS 
SANTOS EOUTROS 
REQDO : MOI SES MENA DA SILVA 
DESPACHO: 1 . Defiro o pedido de desentranhamento 
formulado à fl. 50. exceto a procuração, com a substituição das 
peças por cópias. às expensas da autora. 2 ·Intime-se. 

2003.31 .00.001267-9 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA0000919 - GLENDA DE SOUSA DOS 
SANTOS EOUTROS 
REQDO : FRANCISCA NAZARE DOS SANl:Q.S. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DESPACHO: 1 - Defiro o pedido de desentranhamento 
formulado â fl. 53, e•ceto a procuração, com a substituiçao das 
peças por cópias, ás e"Pensas da autora . 2 -Intime-se. 

2003.31 .00.001269-6 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA0000919 - GLENDA DE SOUSA DOS 
SANTOS EOUTROS 
REQDO : FRANCISCO WELLINGTON ALVES RIBEIRO 
DESPACHO: t - Defiro o pedido de desentranhamento 
formulado à fl . 49, e•ceto a procuraçao, com a substituição das 
peças por cópias, ás expensas da autora. 2- Intime-se. 

2003.31 .00.001271·0 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REOTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

ADVOGADO PA0000919 - GLENDA DE SOUSA DOS 
SANTOS EOUTROS 
REQDO : SADRAQUE JOSE TOBIAS 
DESPACHO: 1 • Defiro o pedido de desentranhamento 
formulado à ft . 48, exceto a procuração. com a substituição das 
peças por cópias, ás expensas da autora. 2 - Intime-se. 

2003.31.00.001273-7 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO PA0000919 - GLENDA DE SOUSA DOS 
SANTOS EOUTROS 
REQDO : ERIVAN OLIVEIRA PICANCO 
DESPACHO: 1 - Defiro o pedidÓ de desentranhemento 
formulado é fl . 41 , exceto a procuração, com e substituição das 
peças por cOpias, ás expensas da autora. 2 . Intime-se. 

2003.31 .00.001274-ll ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE :CAIXA ECONOMICA.FEDERAL 
ADVOGADO PA0000919 - GLENDA DE SOUSA DOS 
SANTOS EOUTROS 
REQDO :CARLOS ALBERTO MENDES FARIAS 
DESPACHO: 1 - Defiro o pedido de desentranhamento 
formulado à fl. 51, e•ceto a procuraçao, com a substituiçao das 
peças por cópias , és e•pensas da autora_ 2- Intime-se_ 

2003.31.00.001275-4 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA0000919 - GLENDA DE SOUSA DOS 
SANTOSEOUTROS 
REQDO :MARIA RAIMUNDA RAMOS DIAS 
DESPACHO: -t : Defiro o pedido de desentranhamento 
formulado à ft . 51. e•ceto a procuraçao, com a substituição das 
peças por cópias, às expensas da autora. 2- Intime-se. 

2003.31.00.001279-9 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO PA0000919 - GLENDA DE SOUSA DOS 
SANTOS EOUTROS 
REQDO ROSANGELA PICANCO DO NASCIMENTO 
BEZERRA 
DESPACHO: 1 - Defiro o pedido de desentranhamento 
formulado à fl. 60, exceto a procuração, com a substituição das 
peças por cOpias, às expensas da autora. 2 • Intime-se. 

2003.31 .00.001580-4 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : AP00000916 · CINTHYA JORDANA DA SILVA 
PICANCO E OUTROS 
REQDO : WALQUIRIA DOS SANTOS CABRAL 
REQDO :WILMA DOS SANTOS CABRAL 
ADVOGADO : AP0000636 - JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA 
E OUTROS 
DESPACHO: 1 - Intime-se a autora para responder aos 
embargos opostos. 2 · Prazo: 15 (quinze) dias . 3 - Anote-se a 
habilitação dos advogados das rés (fls. 53-54). 

2003.31.00.001591-0 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : AP00000916 - CINTHYA JORDANA DA SILVA 
PICANCO E'OUTROS 
REQDO : JOSE CARLOS SOARES MELO 
DESPACHO: Intime-se a autora para. no prazo de 10 (dez) 
dias. manifes tar-se sobre a certidêo de fl . 36 verso. Indicando o 
endereço para citação do réu. 

2003.31 .00.001592-4 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : AP00000916 - CINTHYA JORDANA DA SILVA 
PICANCO E OUTROS 
REQDO : MANOEL VILHENA DO NASCIMENTO 
DESPACHO: Intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) 
dias, manifestar-se sobre a certidêo de fl . 40 verso, indicando o 
endereço para citaçao do réu. 

2003.31.00.001830-8 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

ADVOGADO AP00000916 - CINTHYA JORDANA DA 
SILVA PICANCO E OUTROS 
REQDO : GRACIETE LOBATO VIDAL FIGUEIREDO 
ADVOGADO : APOOOOOB90- JUSELMA NEGRY E SILVA 
DESPACHO: 1 • Intime-se a autora para responder aos 
embargos opostos. 2 - Prazo: 15 (quinze) dias_ 3 - Anote-se a 
habilitaçao da advogada da ré. 

2003.31.00.001831.0 ACOES DIVERSAS/OUTRAS 
REOTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO ·: AP00000916 • CINTHYA JORDANA DA SILVA 
PICANCO E OUTROS 
REQDO •: GRACIETE LOBA TO VIDAL FIGUEIREDO 
ADVOGADO . AP00000890 · JUSELMA NEGRY E SILVA 

-DESPACHO: 1 • Intime-se a autora para responder aos 
embargos opostos. 2 · Prazo: t5 (quinze) dias. 3 · Anote-se a 
habilnação da advogada da ré. 

2003.31.00.001992-1 SERVICOS PUBLICOS 
AUTOR : JOSE ANTONIO AQUINO DA SILVA 
ADVOGADO AP000633 - JEAN CARLO DOS SANTOS 
FERREIRA 
ADVOGADO: DF10820-LUIZ ESTEVES SANTOS ASSUNCAO 
ADVOGADO : AP00000192- RUBEN BEMERGUY 
REU : UNtAO FEDERAL 
PROCUR : MICHEL AMAZONAS COTTA 
DESPACHO: 1 -Em face do não atendimento da determinação 
contida no despacho de fl. 137, concedo, pela ú~ima vez. o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a União comprovar 
que deu cumprimento à decisão de fls . 130-132. 2- Manifeste· 
se o autor sobre a conlestaçao no prazo de 10 (dez) dias_ 3 -
Anote-se a habilitação do advogado da ré. 4 • Intimem-se. 
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2003.31.00.002175-3 SERVICOS PUBLICOS 
AUTOR MARCELO AUGUSTO DA SILVEIRA NEVES E 
OUTROS 
ADVOGADO : AP00000633 - JEAN CARLO DOS SANTOS 
FERREIRA 
ADVOGADO : DF00010820 - LUIZ ESTEVES SANTOS 
ASSUNCAO 
ADVOGADO : AP00000192. RUBEN BEMERGUY 
REU : UNIAO FEDERAL 
PROCUR : MICHEL AMAZONAS COTT A 
DESPACHO: t - Intime-se a União para : a) no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. comprovar o cumprimento da declsao 
de fls . 167-169; b) no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 
sobre o pedido de desistência da açao formulado pelos autores 
t:cio Jos6 Rodrigues da Silva e Varley Tomrs di> Azevedo. 2 -
Manifestem-se os autores sobre a contestação no prazo de 1 O 
(dez) dias. 3 - Anote-se a habllitaçao do advogado da ré. 4 · 
Intimem-se. 

2003.31.00.002176-7 SERVICOS PUBLICOS 
AUTOR : ANAXIMANDRO MARTINS LEAO E OUTROS 
ADVOGADO : AP00000633 - JEAN CARLO DOS SANTOS 
FERREIRA 
ADVOGADO DF00010820 - LUIZ ESTEVES SANTOS 
ASSUNCAO 
ADVOGADO : AP00000t92- RUBEN BEMERGUY 
REU : UNIAO FEDERAL 
PROCUR : MICHEL AMAZONAS COTT A 
DESPACHO: 1 - Comprove a União, no prazo de 48 (quarenta 
e ono) horas, que deu cumprimento â decisao de fls . 143-145. 
2 - Manifestem-se os autores sobre a contestaçAo no prazo de 
10 (dez) dias. 3- Anote-se a habifltaçao do advogado da ré. 4 -
Intimem-se. 

.r~_Ac..-
GII Lima Sousa 

Diretor de Secretaria 

Tribunal de Justiça do Estado 
Des. Edinardo Maria Rodrigues de Souza 

Concurso Pübtioo - Edital n° OOS/2003 

COMUNICA !) O 

O D=rnbargador MÁRIO GURTYEV DE QUEffiOZ. 
Presidente da. Com~ão de Concursos Públicos para preenchimento 
de Cargos no Quadro de Pessoal Pem\1\nentc da Comuca de 
MAllglo, jurisdiçllo do f ->der JudioiArio do Esudo do Am"Jl-1, 
comunica aos candit!atos inscritos que a prova escrila serâ 
reaJlud~t no dia 14 de fovereiro de 2004, nos locais e horãrios 
abaixo dil~o:riminados: 

PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICTÁRIO, DIA 14 DE 

FEVEREIRO DE 2004, às 08:00 HORAS. 

LOCAL: ESCOLA llSTADUAL DE I' GRAU DOUTOR 

MURILO BRAGA situada na Avenida Prddto o,,undo 

CoJta, 4J9, Ct.ntro, no Muntdpiu de MIWllgio, obun·and<rse 

a secuinte dbtrlbu.lçd•>: 

SALA 01 - insmyõe> 001 a 026 
SALA 02- inseri~< 027 a 052 
SALA 03 - inscriyõe> 053 a 078 
SA!.A 04 - i"<criyõe> 079 a 104 
SALA 05- imcriyõe> 105a 130 
SALA 06 - iMcriç&s 131 a 156 
SALA 07 - inacriçõ.:s 157a 182 
SALA 08 - inscriçõe• I 83 • ~08 
SALA 09 - inscrições 209 a 234 
SALA tO - inS<.Tiyiks 235 a 260 
SALA li - insorições 261 a 286 
SALA I 2 - im:criyõe> 2871. Jae 

PA!U O CARGO DE TÉCNICO JUDIC1.ÜHO, DIA t4 DE 

FEVEREIRO DE Z01J4. às 08:011 HORAS. 

LOCAL: ESCOLA E~TADUAL DE I ' • 1' GRAUS D. 

PEDRO l sltuwda na Avm td 11 fntcud('nfe Alfredo Pintu, 271 , 

Centrô, no M1uUcipio de M:ua;;iiu, o:J3:er ilm dc-!e a setuintt 

dlstrlbulrüo: 
SALA 13 - i n.~criçe5es 30? a 330 
SALA 14- inscriçõçs 331 a 352 
SALA 15 - ioscriçô-.:.s )~J!!. 374 
SALA 16- irulX i.;ões 37; 1t 396 
SALA 17- in:-.a"ições 397 a 41 8 
SALA 18 - ins~.,ições 419 ~4'0 
SALA. 19 - irucriyões 441 !: 463 
SAL\ 20 - in.terições 464 a 485 
SALA 21 - inscriy<les 4R6 a ~02 

PARA O CARGO DE ANALISTA JUDIG1R!O (..\REA 

JUDICIÁRIA), DIA 14 DE FEVEREIRO D!\ 2004, às 14:00 

HORAS. 

WCAL: ESCOLA ESTADUAL DE I ' < 1' GRAUS D. 

PEDRO 1 situado na Avenldn ln~dente Alfredo Pinto, 271, 

Ct.ntr~ no Mwlid piu de Maznr;4o, ohs~n·ando·se a !t-fUI.nk! 

distribuiçfto: 
SALA O I - isncriçõcs 00 I a 023 
SALA 02 - insmyões 024> 045 
SALA 03 - i=rições 046 a 061 

Rcpublicado por haver saido oom incorreção no Diário Oficia..l do 

Estado n' 3205, de 26 de jAneiro de 2004, páginA I O. 

Desembargador MÁRIO 
Prr:Jidcnfe da 



Macapá, 06.02.2004 

Coocuno Público- Edital n• 006fl003 

COJIURICADO 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, ~da 
Comisslo de Concunpo Públiooo para pr~ de Cargos no 
Quadro da P-.1 Permanente da C"""""" de Ferreira Go111011, 
jurisdição do Poder Judiciário do Estado do AmapA, comunica aos 
candidaloo insait.oo q110 a prova Marta o<ri tealizada no dia I$ de 
f~~Wcreiro de 2004, nos locais e hor4rios abaixo disairninadoA: 
PARA O CÀRGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO, DIA 15 DE 
FEVEREIRO DE 2004, ia 08:00 HORAS. 
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JACI TORQUATO 
situado"" Avenida Costa e SI!.., 1004, C<lllro, no Munldplo •• 
Ptrnlra Gomrs, obaenandO>-se a aepinle dlslrlbulçlo: 

SALA OI - inscrições 
SALA 02 - irucriÇÕOI 
SALA 03 - in.«riçôes 
SALA 04- inscriÇÕOI 
SALA 0$ - in.«riçôes 
SALA 06 - insaiçl!a 
SALA 07 - inscriçôes 
SALA 08 - imaiçõa 

001 a033 
034 a 066 
067 a 099 
100 a 132 
133 a 16$ 
166 al98 
199a231 
232a 263 

PARA. O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO (ÁREA 
JUDICIÁRIA), DIA 14 DE FEVEREIRO DE 1004, ias 14:01 
HORAS. 
WCAL: ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JACI TORQUATO 
situada no Avealda Costa • Silva, !004, Centro, no Mwddrlo dt 
Frrniru Gomes, ohservaud~ a •tulatr d.iltribulçlo: 

SALA OI ·· i811aiÇôes 001 a O" 
SALA02-inscriçõa 016 aOJO 
SALA 03 - inscri9'1ea 031 a 045 

Rcpublicad<> por haver saldo com incorreçlo no Diário Oficiai do 
Eúdo n' 3211 , de03/02/04, págjna 12 

'M•capá-AP, em 05 do fever 

Rlllifu:t~IIIISitl'tftOS da Lei: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N': 12859/2003-SG 
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA 
ADJUDICATÁRIO: EXPEDITO F SILVA - POSTO 
LEONARDO D'CÁSSIO. 
OBJETO: Fornecimento parcelado de combustiveis (gasolina 
comum, óleo diesel e óleos lubrificanlcs), destinados a frota de 
velculos automotores, que 5mlem a Com~~a~ Mazaglo - Estado do 
Amapá. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25 , caput, da Lei Federal n.• 
8.666, de 21106/1993 com redaçlo da Lei Fedenll n.• 9.64g, de 
27/0SI1998 
VAWR: R$ 10.620,00 (dez mil seiscentos c vinte reais) 

EntlratfSIImo Senbor Dcltmbuaador Prosideatc: 

Pretende esta Corte de )U$tiça ptu:tuar com a em~ EXPEDITO F 
SILVA - POSTO LEONARDO D'CÁSSIO , CNPJ: 
14.571.32510004-G4, para o fornecimento parcelado de combustiveis 
(gasolina comum, óleo diesel e óleo Jubrilit111te) destinados • frota 
de velculos automotores, que savem a Comarca de Mazaglo -
Estado do Amap!. para atender a necessidade de consumo estimado 
até dezembro do COTTcntc ano, no valor total de R$ I 0.620,00 ( dez 
mil seiscentos e vinte reais). 

A Assessoria Jurldica da Secretaria Geral, emitiu parecer favónlvcl A 
Cont111taçlo Dileta da empresa EXPEDITO F SILVA - POSTO 
LEONARDO D'CÁSSIO, por inviabilidade de oompctiçlo, com 
fulcro no artigo 2S, eaput, da Lei de Licitaçlles e Conlralo 
Administrlllivos em vigor (Lei FedeJ111 n.• 8.666/93 e altctaÇôes), o 
qual estaliclcce: 

"Att.1S. t i11txlgfwl a UciliJçlo flllllltlo luHifft ill.wH/JdtJM dt 
i/dtiJ#o, ""'esjHCÜII:" 

A escolha da adjudicatária, deve-se ao falo de ser a única empresa 
que fornece combustivel naquela Comarca, caracterizatxlo. assim, a 
impossibilidade fAtica e lógica do pleito licillllório, uma vez que 
adquirir o mesmo em outn1 localidade, klmuia oneroso o produto 
para a Administraçlo. Com relaçlo aoo preços, os mesmos 
cncont111r11-<c de tu:ordo com os pmlicados no mercado. 

Ad hunc modo, verifica-se, in caou, que foi'IJII alatdidos todos os · 
requisitos legais e ftlctuais balizatlores da açlo ldministraliva em 
pauta, tais como: a justificativa da contnblçlo, a razlo da escolha do' 
executante e a justificativa dos preços. Dal concluirmoo que a 
contrataçlo sub exame enquadra-se, perfeitamente, na hipótese de 
INEXIGIBILIDADE LICTTA'fÓRIA, iMculpida no artigo 2S, capu1, 
da Lei Federal n.' 8.666193 e alterações. 

Pelo exposto, para salvaauardar os interesse~ da Administraçlo deste 
Tribunal. e demonstrada a hipótese incidente desta açlo, submctcmos 
a presente Justificativa l apreciaçlo c OO!icaçlo de Vossa 
Excelbtcia, ao mesmo tempo em que soiicillmOS 1 su1 publicaçlo na 
Imprensa Oficial do Estado, para que se cumpra o dispooto no artigo 
26, da Lei de Licitaçlles e Cootralos em vigor, condiçlo de elic6cia 
deste alo. 
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iiiii~ 
Pru\dllllt do Tribunal dt Jnliça 

do E•tada ~~!CATIVA N' 008/2004-CPUfJAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 1316712003-SG 
ASSUNTO: lNEXIGIBn..JDADE LICITA róRIA 
ADJUDICATÁRIO: J, B. CERQUEIRA - EPP - POSTO 
A~IAPARI. 
OBJETO: Fo~ecimcnto parcelado de combustlveis (gasolina 
""?'um, óleo doesel e óleoo lubrificantes), destinados a frota de 
VC1culos automotores. que servem a Comarca de Serra Navio -
Estado do Amap!. 
FUNDAMENTO LEGAL: Anigo 25, caput, da Lei Federal n.• 
8.666, de 2110611993 com redaçlo da Lei Federal n.• 9.648 de 
2710511998 • 
VAWR: RS 9.747,00 (nove mil setecentos e quarenta e sete ruis) 

Endtnlfssimo Senhor Dtselllbll'lldor Prttldtnle: 

Pmcnde tsla Corte de Justiça pactuar com a empresa J. B. 
C:ERQUEIRA - EPP - POSTO AMAPARL , CNPJ: 
04.1.0.425.11001-GO, para o fornecimento pam:lado de combustlveis 
(gasolina comum, óleo diesel e óleo lubrificante) destinados a frota 
de vcfculos automotores, que servem a Comarca de Serra do Navio
Estado do Amapá, para atender a necessidade de consumo estimado 
até dezembro do com:nte ano, no valor total de R$ 9.747,00 (nove 
moi setecentos e quarenta e sete reais) . 

A Assessoria Jurldica da Secretaria Geral, emitiu parecer favónlvel â 
Contralaçllo Direta da empresa J . B. CERQIJEIRA - EPP -
POSTO AMAPARI, por inviabilidade de competiçlo, com fulcro 
no artJBO 25 , caput, da Lei de Licilaçllcs e Contrato Administrativos 
em vigor (Lei Federal n . ~ 8.666/93 e alteraçl!es), o qual estabelece: 

~Art.%5. t iatxiglvol a lldbçlo quaado houvor laviabilld1dc dt 
llclta~o, em npcclal:" . 

A escolha da adjudicatéria, deve-se 10 fato de ser a õnica empresa 
que fornece combustlvel naquela Coman:a, caracterizando assim a 
im"'":"ibilidade fática c lósica do pleito licitatório, uma· vez q~e 
adqumr o mesmo em outra localidade, tornaria oneroso o produto 
para a Administraçlo. Com relaçlo aoo preços, co mesmos 
cnconlram·sc de acordo com os praticados no mercado. 

Ad hunc modo, verifica-se, in casu, que foram atendidoo lodoo os 
requisitos legais e factuais balizadores da açao ldminislraliva em 
pauta, tais como: a justificativa da conlratlçlo, a razJo da escolha do 
executanll: e a justificativa dos preçoo. Dai concluiomos que a 
contrataçlo sub exame enquadza..se, perfeitamente, na hipótese de 
lNEXIGIBILIDADE LJCJTA'fÓRIA, insculpida no artigo 25, caput, 
da Let Federal n.' 8.666193 c alll:raçôes. 

Pc~o exposto, para salvaguardar os interesses d& Administraçlo deste 
T nbunal, e demonstrada a hipótese incidente desta açlo, 
submetemos a presente Justificativa â apreciaçao e mlificaçlo de 
Vossa Exceltncia, ao mesmo tempo em que solicitamos a sua 
p~bl icaçlo na Imprensa Oficial do Estado, para que se cump111 o 
dosposto no artigo 26, da Lei de LicibçOes e ContJatoo em vigor 
condiçlo de efieácia deste ato. ' 

Maeapj-AP, 03 do fevtrdro deJ004 

ESCOLA DE MAGISTRATURA DO AMAPÁ 
- EMAP 

EDITAL N.• 014/2004 

VI CURSO DE PREPARAÇAO À CARREIRA DA 
MAGISTRATURA- CPGIII 

A Escola de Magistratura do Amapj toma publico e a 
quem interesaar possa a abertura de lnscriçOes para o 
SEXTO CURSO DE PREPARAÇÃO À CARREIRA DA 
MAGISTRATURA - CPCIII, nos termos do presenle 
edilal: 

Al1igo 1° • O Curso de PreparaçAo ê Carreira da 
Magislratura - CPCM, oferecido pela Escola de 
Magistratura do Amapá, delllna-ee, genericamente, à 
pnoparaçAo eapeciallzada de pretendentes da carreira 
da MagiSiratura Nacional, vltando, também, os fins 
especifocoo estabelecidos no artigo 3° da Portaria n.• 
007199-EMAP, publicada no DOE n.• 2028, de 13 de 
abril de 1999. 

Artigo 2" - A grade fixa do CPCM será desenvollllda 
em dois módulos, num total de 820 (o~ocentos e vinle) 
horas/aula, tudo obedecendo ao Plano Geral do Curso, 
publicado no DOE n.• 2028, de 13 de abril de 1999, 
ligeiramenle alterado pela Portaria n• 014199-EMAP, de 
02 de dezembro de 1999. 

Artigo :r - Oa módulos referidos no artigo anterior, 
estio d~tribuidos na foona das tabelas seguintes: 

MÓDULO I 

IIIÓDULOII 
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Al1igo 4•- As aulas terao inicio no dia 01 de março de 
2004 e seoio minislradas na Avenida Fab, 3° andar do 

Fórum Desembargador Leal de Mira {prédio 
reformado), de segunda a sexta-feira. no horário das 
19:00 As 22:15 horas. 

Artigo 5"- O preço total do VI CPCM é de RS 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais), ou seja. R$ 1.250,00 (Um 
mil duzenlos e cinqüenta reais) por mOdulo, podendo 
esse valor modular ser divido em cinco pan:elas iguais, 
uma no momento de confirmaçAo da matricula e 
quatro nos meses subseqüentes. 

Parlgrafo único - Oa valores mencionados no CBput 
podem ser pagos através do Sistema VISA - Cartões 
de Crédito . ou de Débilo Automoltlco (maiores 
informaçOes na secretaria). 

Artigo 11" - AIJ lnscriç6es para o VI CPCM estarão 
abertas no perlodo de 09 a 17 de fevereiro de 2004. 

§ 1•- Os lntereuadoa deverA o fazer suas inscrições na 
sede da Escola de Magistratura do Amapá, sttuada na 
Avenida FAB, 3° andar do Fórum Desembargador Leal 
de Mira {prédio 111formado), no horário das 07:30 és 
17:00 horas, em dias úteis. 

§ 2"- NAo haverá prorrogaçAo de prazo para lnscriçAo. 

§ 3°- Os acadêmicos que concluirllo o curso de direito 
até 01 .03.2004 poderio inscrever-se para o VI CPCM, 
ficando a confirmaçAo da matricula subordinada á 
apresentaçAo de cartidAo de sua conclusão. 

§ 4" - No ato da inscriçlo o Interessado pagará 
R$ 50.00 (cinqüenta reais). 

Artigo .,. • Salvo a hipótese do § 3° do artigo anterior. 
somente poderto inscrever-se ao CPCM candidatos 
graduados com Bacha1111ado em Dlre~o. os quais 
deveri\o comprovar o preenchimento deste ntqulsito 
mediante apresentac;Ao de diploma ou certlfocado de 
conclusão, com aprove~amenlo, do Curso de Bacharel 
em Dino~o de lnst~uiçAo oficialmente noconheclda. 

Parágrafo único - Os Advogados e os Membros do 
Ministério Público baslarAo apresentaçAo da carteira da 
OAB ou a identidade funcional. 

Artigo 11" - O VI CPCM oferece na oportunidade 
apenas 65 (sessenta e cinco) vagas. 

Parlgrtlfo único - Se o número de inscriçOes, até o 
último dia flxado para ap11158ntac;Ao destas, unrapassar 
o das vagas ofertadas, todos os candidatos secao 
submetidos a um exame de seteçao especifico, no dia 
20/0212004, na conformidade do disposto, em especial, 
nos artigos 16 e 17 da Portaria n.• 007199-EMAP, cujo 
resultado será fomecldo no dia 2310212004, a partir das 
10:00h, na sede da Escola da Magistratura. 

Al1igo 9"- Com a publicaçAo dD resultado mencion~o 
no parágrafo único do artigo anterior, os candidatos 
classificados deverAo, nos dias 25. 26 e 27102104, 
procurar a Escola para formaliza( a malricula no VI 
CPCM e para assinar contrato com a instituiçAo. 

Artigo 10 - Os casos omissos neste edital se<Ao 
resolvidos pelo Diretor e . em únlrno instância 
administrativa, pelo Conselho Administrativo e 
Pedagógico da Escola de Magistratura do Amapá. 

TRIBUNAl. PI.f.NO 

AÇÁO DE IMPROBIDAD~ ADMtr<tSTR4 n~·A 111." 00711003 
AuiOO': MUNI C( PIO DE LARAr<HL DO JARI 
Advopdo: JliPIARA ARA ÚJO RIBEIRO JUNIOR 
Réu: MANOEL GOMES C:OELHO 
Advog•do: LUIZ AUGUSTO DOS S.4NTOS PI~'HEIRO 
Relalor: O...mbaraador MÁRIO GURTYEV 

.. Vistos, etc. 

A despc:ilo da pctiçlo inicial , ao denominar a investida em Juizo, 
referir esc a um cúmulo objetivo· açâo de improbidade cumulada con1 
reparaçao de danos • . quando deduziu a pretenslo do autor, 
tcnninou por pleitear apenas a rcparaçlo dos danos cau.-tados pelo 
rtu ao cririo público municipal. 

Assim, levando em c:onta que a natureza de uma ação ~ 

identificada pelo pedido deduzido na in iciaJ , o que temos aqui , na 
verdade, t uma simples açio de reparaçlo de danos, cuja a 
compct~ncia para processamento e julgamento continua sendo da 
alçada do primeiro grau de iwisdiclo. eis ouc nJo se enquadra na 



Macapã, 06.02.2004 

hipótese prevista no § 2' do art. 84 do Código de Processo Penal, 
com redaçao que lhe foi dada pela Lei n• 10.628, publicada no DOU 
de 26/1212002. 

Com efeito, decli~o da compcttncia desta Cone, detenninando 
que os autos sejam devolvidos éi Comarca de Laranjal do Jari, onde 
deverá tramitar em uma das Varas locais, a qual couber por 
regularizar disLrihuiçào. 

~·se baixa na distribuiçlo. 

Intimem-se. 

M<.teapâ, 03 de fevereiro de 2004. 

(a) Dto. MÁRIO GURTYE\' 
Relator" 

Morg ~ Vltlra '
Diretora da s:-;.r,r:;.:ibunal Plmo 

TRIB(F.I(AL PLENO 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA N" 00212003 
Autor: Municfpio de hauhal 
Advogado: Cassius Cluy Lemos Carvalho 
Rtu: Nilde Ccciliano Santiago 

. Advogados: Calcb Garcia Medeiros e Outro 
Relator. Desembargador Luiz Carlos 

.. Vistos. de. 

A defesa preliminar, como se sabe, constitui mera faculdade 
outorgada ao requerido. Dai por que inexisle qualquer prejuizo a sua 
não apresentação. Mesmo porque o réu já apresentou. no juizo de 
primeiro grJ.u , a regular contcstaçJ.o de f. 82183. 

Por estas razOes, intimem o advogado CALEB GARCIA 
MEDEIROS para infonnar o domicilio em que o réu poderá receber 
as intimaç&.s. 

Logo após, abram-se vistas às partes p~ que especifiquem as 
provas qut: aindft desejam produzir. Esclarecendo, contudo. os seus 
objetivos c suas tinalidadcs. 

lutimcm-sc:. Cumpra-Jt. 

Mocapá-AP. 02 de fevereiro de 2004. 

(a) Dcstmborgodor LUIZ CARLOS 
Relator" 

MorgfUI .lt}IM Vitlra 

Diretora da Sc~Í"ribooal Pleno 

I'J~lHI'NAL I'L~NU 

AÇÃO CIVIL PÍI8LICA N' 0!7nOOJ 
Autor: Municfpio de Ferrcil'3 Gomes 
Advogados: Calcb Garcia Medeiros. Cleusa Amilia Von Scharten c 

Outros 
Réu: Wladimir Silva Funado 
Advogado: Carlos Lobato - OAB/AP466 
Relator: Desembargador Mârio Gunyev 

"ManitCstcm-se as partes. no prazo comum de cinco dias, sobre os 
documentos acostad"' às lls. 961235 c 2381247 . 

Ademais, no mesmo prazo, manifestem-se sobre o conteúdo dos 
apensos. 

Intimem-se. 

Mcp, 031/0212004 . 

(o) Dcscmborgadur MÁRIO GURTYEV 

Relnror"~ 

Morg Vitil'll 

Diretora da Secr ari do Tribunal Pleno 

TMIHUNAI . ru:NU 

AÇÃO CAUTF.lAR INOMINADA N' 021/ZOOJ (BUICI C Aprccnslo) 
Requerente : Ministtrio Público do Estado do Amapá 
Requerido: Fromcisco Milton Rodrigues 
Advogado: Jean CarJo dos Santos Ferreira 
Rdator: Desembargador l.uiz Carlos 

"Visto!l,t'tc. 

Defiro o pedido. 

Intimem o advogado JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA 
para juntar o instrumento procuratório em I 5 (quinu) dias. 

Após, retomem·mc conclusos. 

Macapá-Ar, 02 de fevereiro d< 2004 

(u) Daemhal'flador LUIZ CARLOS 

Rclalor"~ 

Morgan · v;,;ra 
Diretora da Scc ari do 'fribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

QCEIXA·CKIMf. N' 026/2003 
Qucrclantt: JOÃO DORISMAR DA PAIXÃO 
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Advogado: LUIZ ALMENNA BONFIM DA SILY . .\ 
Querelado: MARIA BEZERRA RODRIGUES riNHEIRO 
Advogado: JOSÉ SIDOll GÓES MICCIONE 
R<ia10r: Dn<IDbii'Jidor LUIZ CARLOS 

"Vbtos,rtc. 

JOÃO UORISMAR DA PAIXÃO, por seu advogado, ajuizou 
Quclu-Crimt em dcsfavor de MARIA BEZERRA RODRIGUES 
PINHEIRO por ter irrogado ao autor as seguintes ofensas 
"DORISMAR, lodrlo. tu alo tom •oral. Vl •• dtvolvc o óleo da 
CEA que lu roubou. Tu i~ safado, btladido. Olh•,lugar dt ladrlo 
é na ndci~t. preso. Digo e prova a qatm quist:r saber qu~ tu E 
ladrlo" (texluais). "Vcrudor mau pagador", 11CbarlatJo" e 
"Enrolado" (Também tex.tuais), proiCridas nos dias 14 c 17 de 
setembro de 1993, respectivamente. · 

A denúncia fni recebida ncsla Egrégia Corte em 08 de novembro 
de 1995, cujo Relator foi o Juiz Convocado CONSTAI'HINO 
BRAHUN A a fim de se apurar os dc:Hlos descritos nos artigos 138 e 
139 do Código Penal. 

Em despacho de f. 69 o Relator delegou ao Juiz da Comarca de 
Oiapoquc J>Odt~s ptlNl interrogar c realizar a regular instruçAo 
criminal do prescnle feito. 

O mesmo RelaJor, em 27 de setembro de 2002, em decislo de f. 
74, reconheceu a incompcltncia des.ta Corte para processar c julgar o 
presente fei to, posto que a ré nlo possula mais mandato eletivo que 
assegurava o foro privilcgiodo para responder às açOes penais e, por 

isso, dc:trnninou a rcntcssa dos autos ao Julzo de Oiapoque para que 
ali fosse processada c julgada a prucnte açlo penal . 

O Juiz da Comarca de Oiapoque, em despacho de f. JJ, devolveu 
os autos • cstn Corte em face da publieaçio da Lei n• 10.628102 que 
restabelett:u a competencia especial por prcrrogaliva de fooçao ainda 
que o inqOCrito ou a açlo judicial tenham sido iniciados após a 
cessaçlo do exercício da runção pUblica. 

Brevtmtlltc relatado, p8SSO a fwodamcntar, em Kguida d«idir. 

Trata-se, portanto. de Queiu-Crimc em que o querelante visa 
condenar o querelado pela prática dos delitos Cipiftcados nos artigos. 
138 e 139 do Código' Penal Brasileiro. 

Examinei pcrcucientemente o feito e vislumbrei uma tênue fumaça 
capaz de configurar a compete.ncia desta Corte para processar e julgar 
o delito em tela 

Isso J>Of'IUC, muito cmbo<a • Lei n• 10.628102 tenha determinado 
que a compc:tencia especial por prcrrogaiÍ\'a de funçlo prevalcceró 
ainda que a aç.lo judicial seja ioiçiad_a após a cc:ssaçao do cxercicio da 
funçJo pública, esta regra deve ser aplicado tao-somcnle nas hipóteses 
de crimes comuns c de responsabilidades relativos a atos 
administrativos. 

Como se pode perceber do disposto no § I" do art. S4 do Código 
de Processo Pt:naJ, acrescentado pela Lei n° 10.628102 que assim 
dispõe: 

·s 1• A oompetência ~·t por preJTOgatlva c!\! 
funçlo, relativa a atos administrativos do age~!'· 

· prevaleçe ainda que o Jnqu~ID 1111 a açlo judldal 
seJa!" lnid•• ap6s • ~çlo do exercido da 
funçlo pública". 

Ora, o pleito em tela cuida de açlo penal privada contra ato 
praticado pela cntllo Prefeita de Oiapoque fora do exerclcio do 
função. E, desse modo, as ofensas po~~ivclmcnte irrogadas pela ex.
Prefeila se ntc afiguram como inseridas nas atribu~s do cargo de 

Chefe do Executivo Municipal. pois ~ do inleressc do administrador 
ver prevalecer na gcrtncia da coisa pública. o interesse público. 

Alfm do mais, lembro que a atividade Upica do Administrador é 
gerir a coisa pública c, em face dessa exclusiva atividade ~ que a 
compel~ncia especial por prerrogativa de funçlo deverA permanecer 
mesmo que ao mandato eletivo já tenha cessado. 

Essas pequenas consideraçOes poderiom ter sitio cxplanadllS pelo 
julgador monocrático, antes de remeter o pleito para apreciaçlo nesta 
Corte. Ademais, evidcncie·se bem, que nlo senlo todos os delitos 
comuns c de responsabilidade que estarao disciplinados pela Lei n .. 
I 0.628/02, mas lllo-somcnte aqueles afci10s a atos administrai i vos. 

Pois bem. 

De qualquer modo, embora seja discutlvel que o feito esteja 
inserido na compctl:ncia desta Corte, ou do juizo do primeiro grou, 
deixo, todavia, de remete-to à in~tãncia monocritica em face dn 
prescriçâo existente nos autos. 

Digo isso em razAo do quanto fixado a pena privativa de liberdade 
do crime de calúnia no an. 138 do Código Penal, em dctençllo de 6 
(seis) meses a I (um) ano. prescrevendo, portanto, pretensão 
executiva, em 4 (quatro) anos, como se deprcende do disposto no 
inciso V do art. 109 do Código renal. o qual assim dispõe: 

·A prescrlçlo, antes de transitar em julgado a 
sentença final, ( ... ), regula-se pelo máximo da pena 
privativa de liberdade cominada ao crime, V..rfficando
se: ( ... )V- em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena 
á i9ual a 1 (um) ano, ou, sendo superior n~o excede a 
2 (dois); ( ... )" 

Nesta linha de racioclnio, pode-se perceber que, a toda evidência, 
ocorreu a prescrição da pretensao punitiva c, por essa razão, ocorreu a 
exlinçlo da punibil idade por força d~ inciso IV do art. I 07 do Código 
Penal. Aliás. tendo em vista que reconheço a ocorrtncia da extinção 
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da punibilidade. declaro-a, consoante o art . 61 do Código de Processo 
Penal, de oticio, como extinta 

Corroborando com meu entendimento colaciono o seguinte: julgado 
do Superior Tribunal de Justiç.a, vejamos: 

• ... N. penas máximas, aplicadas aos delitos de difamação e 
injúria, incluindo o aumento de 113 (um lerço) previslo no art. 

.141 , inciso 111, do, respectivamente. de 1 (um) ano e 4 
(quatro) meses e de 8 (ano) mes!!S de detenção. 2. A queixa
crime foi recebida no dia 20.05.1997. último marco 
interruptivo da prescriç~o . porquanto a senlença que absolve 
o réu e o acórd~o que a confirma não estão incluídos no nol 
das causas interruptivas. :l. Vislumbra-se. portanto. a 
ocorrência da exUnção da punibilidade pela prescrição, 
porquanto j;i se consumou o lapso prescricional de quatro 
anos, contado da ú~ima causa interruptiva. 4 . Tratando-se de 
matéria de ordem pública, é prescindível a provocação da 
parte para o reconhecimento da prescrição, devendo esla ser 
declarada de oficio, em qualquer fase do processo. 5. 

Reconhecida a extinção da punibilidade, em face da 
prescrição. julgo prejudicado o recurso.' (ST J - RESP 
291786 - MG - 5' T. - Rei' Mln. Laurit.a Vaz - DJU 
23.06.2003- p, 00407) 

Nesse contexto, tenho que o tenno iniciaJ do transcurso do prnlo 
prescricional deve ser conc.ado, ex vi do inciso I do art. 117 do Código 
Penal, a partir do recebimento do reccbimenlo da queixa ocorrido em 
08 de novcmhro de 1995, pois decorreu mais de 4 (quatro) anos sem 
que tenha havido a sentença conden11ória. 

No penincnte ao delito lipificado no art. 139 do Código Penal. a 
prtscriçlo da pretensão punitiva também já se consumo li, um vez que 
a pena privativa de liberdade cominada ao crime de difamação 
encontra:se apenada em detençao de 3 (tres) meses a I {um) ano. 

De mai~ a mais, oulra não poderia ser a dccislo em face da latente 
prescriçao estampada nos autos. Por isso, ante à manifesta causa de 
cxtinçao da punibilidade, não vejo motivos para que o feito tenha 
prosseguimento para o Órgão Colegiado, eabcndo·mc. portanto, 
reconhecer, com fundamento no art. 38 da Lei n° 8.038190 aplicado 
por força da 8.658193, a exlinçio do jus pullitndi do Estado em 
decis.âo monocrática ad rej~Ttndum da Corte. 

Frise-se, alias, que o art. 38 da Lei no K.038190, ao conferir poderes 
ao Relator para negar seguimento a pedido - portan to, a ação 
originária do tribunal - vem sendo amplamente aceito pelos tribunais 
pálrios como forma de dar maior celeridade à prestaçao jurisdicional. 

A propósito, colaciono o seguinte precedente do Supremo Tribunal 
FederaJ neste sentido: 

-.. . ~ legitima, sob o ponlo vlst;l conslitucional, a atribuição 
conferida ao relator para arquivar ou negar seguimento a 
pedido ou recurso RVSTF, art. 21, § 1"; Lei 8.038/90, art. 38; 
CPC, art. 557, capul, § 1'-A desde que, mediante reC<Jrso. 
possa a decis~o ser submetida ao conlrole do Colegiado. 
Precedentes do STF. 11 . - Omissis. 111. -Negativa de trlnsito 

· ao pedido. Agravo nAo provido.' (STF - MI-AgR 590 - RJ -
Rei. Min. Carlos Velloso - DJU 08.05.2003- p. 00045) 

À vista dos fundamentos acima esposados, declaro extinta a 
punibilidade em face da prcscriçlo da pretensl.o punitiva. negando 
seguimento desde jâ a presente a açlo e dclerminando, por fim, o seu 
arquivamento. 

lntimtm-n. 

Macapá-AP. 02 de: rcvertiro de 2004. 

(a) Dts•mh~rgudor LUIZ CARLOS 
Relator" 

~-:~.Jf:=. .... 
TRIBUNA~ PLENO 

303' Pl;RLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS 
AGRAVO RF.GIMENTAL NA SUSPENSÁO DE SEGliRANCA 
N" 077nOOI 
Agravante: SENTIDO ÚNICO COMERCIO. PROM()ÇÚES 

PROPAGANUA LIDA - Advogados: RUBEN BEMERGtiY F. OUTRO 
Rela1or: De.<embargador PRESlDENTE 
EMENTA: "PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE 
SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. REALIZAÇÃO DA 
FEIRA DE MODA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO. 
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Concedida liminar em 
Suspensão de Segurança, sobreveio recurso de Agravo, todavia. por 
força de liminar concedida em mandado de segurança que emprestou 
efeito suspensivo ao recurso de agravo, a fein de moda "Brasi l 
Fashion 2001 " foi realizada, falo que impôs a perda do objeto da 
Suspensa.o de Segurança e, por conseguinte, a prejudicialidade do 
Agravo RegimentaL'' 

ACÓRDÃO: "Vistos c relatados os presente autos. O PLENO DO 
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESI'AOO DO 
AMAPÁ, à unanimidade, ~.:onheccu do agravo, c no mérito. por 
maioria, julgou.o prejudicado pela perda superveniente do objeto, 
vencido o relator, nos tennos dos votos proferidos."(Rqistro n° 
006.364) 

AGRAVO REGIMENTAL !'iA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 
N'OS9noo3 
Agravante: MUNICIPIO DE MACAPÁ- Advogado: foRANCISCO 
ANTONIO MENDES· Relator: Desembargador PRESIDENTE 
EMENTA: "PROCESSIJAL CIVIl. AGRAVO REGIMENTAL. 
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENS.i.O OF. 



Macapã, 06.02.2004 

LIMINAR CONCEDIDA EIIJ MANDADO DE SEGURANÇA. 
INADMISSIBILIDADE. I) Em sede: de: Suspcnslo de Segurança. o 
man<jo de: lllfOVO regimcatal som<ntc ~ posslvcl para desafiar 
dccislo que dc:rcrc a suspcnslo da liminar <m mandado de: segurança. 
nJo da que a clencga (inleligtncia que se cx1Jai das Súmulas 506 do 
STF c 217 do STJ). Pn:ccdcnk:s desta Cone. 2) Agravo n:gimcnlal 
nlo conhecido."' 

ACÓRDÃO: " VIStos. n:l.bdos c discutidos os prcscnles autos, o 
TRIBtiNAL PLENO ilo EGIÚ:GIO TRJBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ, i unanimidade, nlo conheceu do 
Ag.a.o Regimmtal. nos 1ennos do voiO prorcrido pelo Rclalor." 
(llqiscro .. 006.J19) 

EMBARGOS DE DECLARACÃO EM !\!ANDADO DE 
SEGURANÇA N" 6f9l2ll3 
Emb.:gan~e: ESTADO DO AMAI'Á • Advogado: RICARDO 
SOUZA OLIVBRA • Rdlllor: Desembatgadoc RAIMUNDO 
VALl'S 

EMENTA: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÁO 
SEM OMISSÃO. IIIIJ'ROVJMENTO. I) Nlo conlendo o ecórdlo 
desafiado q .. lqucr omissio, pois cxuninadas c dirimida.• todas as 
quc, tões sobre que se devi& prorunciaf o Tribun... nega-se 
provimento - Embargos de: Dccluaçlo opostos. 2) l'rcccdc:ntcs do 
TIAP." 

ACÓRDÃO: "Vistos. relatados e discutidos os prcscnles autns, o 
PLENO DO EGRtGIO TRJBUNAL DE JUSTIÇA DO EST A00 

·DO AMAPÁ, conhcctu e improvcu os Embargos de: Dcclanoçlo, 
tudo à unanimidade e DOS termos do VOto proferido rclo 
Relalo<. "(Rqistro o• 006.llll) 

MacapA-AP, 03 de: rcvcroiro de: 2004 

Mo,.,•-~ Vltifl 
Dimorada~ribunal Pleno 

SECCÃO ÚNICA 

REYL$\0 CRJMINAL N" 3lllOQ3 
Rcquercnle: JOSt MARIA BARBOSA RODRIGUES 
Advopdo: MARJNALDO ROBERTO DE BARROS 
RciiiOr. Dcsctaborpdor WIZ CARLOS 

"VistOI,dc. 

Jost MARIA BARBOSA 
RODRIGUES, po< seu advogodo, ajuimu Rfflslo Crillli .. J 
<111 roa: da scnlença condcnaiÓfia tnnsitada em julgado nos 
autos da AfiO Pcolll a• 1.066191 que ai~ de: eondenâ·lo a 
pena priYIIiva de: liberdade. Wltbtm lhe cominou, como 
crcilo Kc:un<Ürio. a perda do cargo pUblico consoante O 

inciso I do an. 92 do Cádigo l'<nal, com n:daçlo dada pela 
lei n' 9.26&196. 

Na inicial de: f. 02107, aduziu que a 
sentmça fustiga<la nio· havia rcito qualquér mcnçlo sobre a 
perda do cargo publico, coatnriando, com isso. 
pre!iumivclmenre, o texto expresso na lei penal 

Em março de: sua tese colecionou 
jurisprudencias de: tribunais pitrios, inclusive desta Egr~gia 
Cone oonsu-..:iado no julgado da lavra do Des. 
EDINARDO SOUZA c, po< isso. sustentou que a sentença 
deveria ser rcvisionada. c perda do cargo publico rechaçado 
da coadcuaçlo. 

f: o qac lllfidcolriScok nlato, pauo a 
f•Ddame•lar. r• ~ d«idir. 

Trat.sc. pcatanto. de: Rcvislo Criminal em 
que O <cqutraltC visa dcscoastituir O crcitO sccund:irio da 
scnlença pcnol condenatória relativo i perda do c:orgo pUblico 
que cxacia antes do transito em julgado da dc:cislo rustiga<la. 

Após minucioso exame do rcito, tenho que 
a pmenslo do rcquaentc nlo encontra agasalho no inciso I 
do an. 621 do Código de: Processo Penal. Eis po< que a 
decislo fustigada nan de k>nge contraria o texto expresso da 
lei penal oo é evidencia dos autos. 

DispOc a alinca .,. do inciso I do an. 92 do 
Código l'alal o scguinle: "Sio ---·~o: I · I pcrda 

de <afFo fiiiiÇio "'Wlco .. -odalo ddivo: o) 
(_.); lt) .... for •ptin~da pru privadY• de 
tibmtadc per a.pe aaperior 1 11111fR ••s na 
c~nM~saiOI•. 

Ou sÔja, na hipótese de: o servidor publico 
vir a ser condenado i pena privaliva de liberdade: superior a 
quauo (4) anos, tambtm lhe scri imposta a perda de: seu 
cargo. runç1o oo mandalo eletivo. 

Ademais, alo prospert o usumento do 
rcqocrcntc de: que a perda do ClrJ!O somente poderia 
aconiCCCr nos <liSOS em que o delito for pralicado com abuso 
de: podcJ oo viol"'''o de: dever pon com a Adminislnlçio 
Pública coDSOIJIIC a allnea •a• do supracitado ctigo. Isso 
porque, neste caso. o servidor scri condenado i pena 
priYIIiva de: libudadc nlo superior a um (I) ano. 

A prdmslo dcWzida pelo requerente, po< 
essas rmiXs. n1o dm: ser ecolbida po< csr. cpégia Cone. 
Aliis. os argumentos cspaados na inicial. a bem da verdade, 
mostram-se inteiramente impettincntcs e porque nlo di= 
manircstamcnte inadmisslveis. 

A prop/lsito. lenho que o arrazoado 
apl<$Crltado pelo n:qucrcniC aprcseaiH< contririo i própria 
lei. pois lenta dar intcrpmoçlo i norma clcscrita na allnea "b" 
do inciso I do ct. 92 de maneira divusa daquela oprcscntada 
pela boa doutrina c remamosa jurisprudencia. 

Outro argwnenlo que lambtm nio deve scr 
acolhido diz rapcito i ausCnc:ia ~ fixoçlo da perda do cargo 
na scnlenÇa rostigada. Digo isso po<quc o Magistrado 
singular. em verdade, rogistrou na senlcnça que o requerente 
deveria perder o cargo público que ocupava antes da 
ocorrência do fato dclitivo. 

seguinles: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Os termos da smtcnça. alits. foram os 

• ... c ... el•ta à aMeuefo, dedarr. (-.) a 
pnü •• arp rloo r.çlo poób!Ko (orl. n, 
iMilo I do C&fi&o huJ Brooilftn, ..,. as 
.U.n~ do ,La a• 9.2-~ porqH apticoda 
~Dt printin lk lbtnlad~ ,.r tnlpct npaier 
•q ........... . 

Seguindo esta linha de racioclnio. trago i 
colaçlo os seguiniCS julpdos-quc traduzmJ muito bem o caso 
em tela, vejamos: 

·x. .. J Fuocionirio público • c_,.-. 
inoompadvd """ o excrdcio do CUJO • c..- • 
imposiçlo de sa pcnb como efeito da 
coodcnoçJo - ( ... ) A clcdicaçio i Yicb do crime e 
camportamcmo incompldvel com o uen:.icio de 
qualqlter Q110 pUblico e impõe a sua perda COMO 

deiloda-pc:noi~(I'JAP · 
ACR L. Jli9JDO • At6nll• · -· .tQ08 • Rel 
MÁRIO CVR1YEV · CÂMARA ÚNICA • j. 
t:WJ/lOOt • •· V- . p. 091twlOOt . DOE 
L"~ll) 

"... PERDA DE CARGO PÚBUCO. PENA 
SUPERIOR A QUATRO ANOS. EFEITO DA 
CONDENAÇÃO MANTIDO. Manlém-se a perda 
do car&o pUblico çomo cfei&o da condmaçao 
quando a pena • .....,.. at......ta. fica além dos 
quatro anos previslos DI redaç:lo an1erior do 111. 
92 do CP. (I'JAP • AClt L" 191M· Adrdlo 
L. l40J • Rd. J. CDOY. ACOSTINO 
SILVtRtO. CÃMARA ÚNICA . j . OJAJJI20410 
• v. Ud.•W.e: . p.lUWlOIO- DOE a.•nao) 

Observa-se, porlanto, que na hipótese 
prevista na ai Inca "b" do inciso I do 111.· 92 do Código Penal 
basta para que haja a perda do cargo que o agente tenha sido 
condenado i pena igual ou !upcrior a qualro (4) anos, sendo 
irrelevante a ~ie do dc:litn. 

De mais a mais, o Supcri..- Tribunal de 
Justiça apreciando reito semelhante decidiu da seguintc 
forma: 

·· .. . Nto liA que ,. -., aub por falra de 
fundamcotaçlo, rdali-c i perda do cargo, se 
~ou devidamente MOtiwda a r. decido, com 
aluslooosupcdOifllicosejuricticcsquc 
envol><m a quoestio. Wril dmcpdo. • (ST J - HC 
n• l<l.lU.RS • Mia. FELIX PISCHER - 5' 
Ta,... - j. :!JitMOO:I - DJ 091tl/200J- Pie. 
OIIJ8t) 

O Magisuado prolat..- da senlença dcvcri, 
todavia. consignar em sua fundamcntaçlo a respectiva perda. 
Por isso que o ct'eito nlo pode ser considerado autDIMiico. 
Contundo. repiso. uma vez consignado na sentença, mesmo 
QU( de maneira sucinta. prodlWri os efeitos jurídicos 
previsto na hipólesc da legal. 

Posto islo. oqo sq•i•aato llmiaar ao 
pleito e dc:lermino seu arquivanc:nlo. e o raça com 
fundamento no an. 38 da Lei n• 1.038190 oplicado aos 
Tribunais de Justiças Estaduais po< força da Lei n' 8.658193. 

SECÇÃO ÚNICA. 

MANDADO D[ SEGI !RANÇA N'1SM!J 
Impetrante: JAIR GOMES SAMPAIO 

·Advopdo: JAIRCOMESSAMPAIO 
lnrormaniC: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO 

TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE 
·MACAPÁ 

Relator. D<sembartador MELLO CASTRO 

"Vistos, ele:. 

Indefiro a limilw pois que nlo ~ prcscnles os 
seus fundamentos. considerando que a portaria n1o t cspeficica para 
o impetrante, mas mera prccauçto do Magistrado para a segurança 
dos trabalhos c para o seu regular d....,volvimcnto. 

Manircste-se à d. Procuradoria Geral de: Justiça. 

St:CCÀO ÚNICA 

PAUTA DE JULGAMENTO 

De ordem do Exa:lcntúsimo Senhor Desembargador 
MÁRIO GURTVEV DE QUEIROZ, l'rcsidcnte da Egrégia Sctç1o 
Única, faço ciente a todos os iniCreiSados e aos que vin:m o ~ 
EDfT AL, ou dele coohecimerm tiverem. que oo dia ll (doze) dl! 
fevereiro de 1004 (q.ut.ldn), is 1:10 (oito) bons ou em 
scsslo subs<:qOculc, na Slla de Scssilcs do Plenirio do Ediflcio Sede 
do Tribunal de: Justiça do .,._ do Amll>'. situado ni Rua Gcatcral 
Rondon n'. 129S, Baino Ccmral. rcaliz.v-se-6 a 138' Scsslo 
Ordiairia para julgamento do seguintc processo c daqueles 
aproscntados em mesa que independem de: public"'''o: 

ACÃO RI:SC[SÓRIA N'I23JOI 
Autor: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: ODIR NASCIMENTO DE JI.IAetDO 
Rcu: CUSTÓDIO E SILVA LTDA 
Advogado: OSVALDO SOUZA DE CAIIIPOS 
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Relator: 
Revisor: DES. AGOSTINO SILvtRI DES. RAIMUNDOVALtiZ~r ) 

lilii!dc:2 . '-' .· 

Di..mra da Scaetaria da Cilmar.t Ún · a 

S!!'CÇÃ!l JJNICA 

lUBEAS CORPrtS N" I 01W004 
lmpctnuHc: MYLENE LAGES MENDES 
PacieniC: HERNANDES RAFAEL MORAES DOS 

SANTOS 
Aut Coat.: JUizO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA 

CRIMINAL E DE AUDITORIA MILITAR DA 
COMARCA DE MACAPÁ 

Relator: Desembargador MÁRJO GURTYEV 

"Vlstos, dt. 

MVLENE LACES MENDES. ~mica de 
direito, intfrpOs ltúto.s corpus em ravor de HERNANDES 
RA~'AEL MORAES DOS SANTOS, ambos qualificados na inicial, 
asseverando que este foi recolhido ao Complexo Penitenciário do 
Amapi em 23 de agosto de 2003, em razlo de: flagrante lavrado por 
inhção ao disposto no art. 157, § 2', ines. 1. U c V. do Cádigo Penal 
Brasileiro. c que. transcorridos mais de ues meses da dilig!ncia 
requerida pelo '"Parqu<1 ", na rase do an. 499. da Lei Adjetiva Penal, 
tal diiigência ainda rHlo foi completamente atendida. inviab ilizando a 
conclusao do processo criminal. 

Destarte, alegando consuangimcnto ilegal por 
excesso de prazo, pediu a conccssio de liminar, no sentido de relaxar 
a rcrcrida scgr<glÇio. 

Contudo, após acurada anilise dos documentos 
trazidos aos autos pela impetraniC, b<m assim das inronnaçõcs 
prestadas pela autoridade judiciAria indigitada coaLora, constatei que 
a instruçlo criminal ji se cncootra encerrada. nio havendo mais se 
làlar de constrangimento ilegal por excesso de pram. Nesse st:ntido, 
aJiâs, tem orientado ajurisprudbtcia pAlria, pacificada na Súmula 52. 
do Superior Tribunal de Justiça. 

Ex positis. indefiro a liminar c detennino a abertura 
de vista à d. Procuradoria de Justiça, pelo pniZO regimental . 

Intimem-se. 

CÂMARA llf'!ICA 

AGRAVO NO~~ÇURSO E.SPECIAL NA APEU,Ç.Â_Q 
~·-~~6/1!1 

Agravanle: ESTADO 00 AMAPÁ 
Advogado: Or. MARCOS JOSE REÁTEGUI DE SOUZA 

Agravada: JEANE FLEXA DE SOUZA 
Advogados: O r. JOSÉ CHAGAS ALVES E OUTROS 

DESPACHO 
14 À agravada, para contraminutar, querendo, no 

decêndio lega I. 
Intimem-se. 

Macap;i /AP. 03 de fevereiro de 2004. 

(a) Des. MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ 
Vlce-Presidonte " 

. 11· ~J 
Macapa~J: do~e rei[O de 2004 

Bel'. Mari ~e eza R rigues de Oliveira 
Direlora d'l Secretaria da Câmara Única 

CÂMARA ÚN.!ÇA 
Alll!AYO. J~O RECURSO ESPECIAL NA APELAC~O 

CIVEL N" 1.212/02 

Agravante:~ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: Dr. MARCOS JOSÉ REÁTEGUI DE SOUZA 

Agravado: FÉLIX HENRIQUE PEREIRA 
Advogado: Dr. JOSÉ CHAGAS ALVES 

DESPACHO 

"'Ao agrav:ado, para contraminutar, querendo, no 
decêndio legal. 

Intimem-se. 

Macap;i IAP, 03 de feventlro de 2004. 

(a) Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Vice-Presidente • 

tJ w' d. 01·· 

Maca1~ de~reiro de 2004. 

Bel". Ma T reza R ngues e ove~ra 
Diretora a ecreta da <:amara Única 

ÇÂM~RA. ÚNICA 
AGRAVO N" 1.254104 

Agravante: MARV!A ELISABETA WEISS DE SOUZA 
Advogada: Dr'. MARIA CRISTINA DO AMARAL SOTO 
BANHA 
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Agravado: JULIO CESAR PINTO DE SOUZA 
Advogado· Dr. JOÃO JURANDIR MANITO 

DESPACHO 

"Ao agravado, para contramlnutar no decêndio 
legal. 

Intime-se. 

Macapii/AP, 03 do fevereiro de 2004. 

(a) Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Rei.Jtor" 

Macapáf~ o~ dê fªv eiro ~e 2004 . 

Bel'. Maria túd Ro ~~es de Oliveira 
Diretora d Secretaria a Câmara Unica 

CÃMARA .ÚNICA 
AG_R./<VO N'~!l/.9~ 

Agravante: JOSE CHAGAS ALVES 
Advogado: 

Agravado: 
Advogado: 

Dr. JOSE CHAGAS ALVES 
IVANILDO MONTEIRO VITOR DE SOUZA 
Or.IVANILOO MONTEIRO VITOR DE SOUZA 

DESPACHO 

legal. 
"A parto agravada para contra.razOoo, no prazo 

Macapá /AP, 03 de fevereiro de 2004. 

(a) Desembargador RAIMUNDO VALES 
Relator " 

Macapâ , ~5 de~e reiro de 2004. 

Be~ . Mar ~~~L R rigu~s de Oliveira 
Diretora J~ Secreta ri da Câmara Única 

CÂMARA (i~ 
AGRAVO N' 1.249/03 

Agravantes:RAUL SOARES PEREIRA DE SOUZA E 
OUTROS 
~dvogado: Dr. MARCELO DA SILVA VALENTE 
1gravados: ESTADO DO AMAPÁ e OUTROS 
1dvogada: Or'. ANA CELtA DOHO MARTINS 

Vistos, etc. 

"Conipulsando os autos, constatei a relevlncla 
dos argumentos expandidos acerca da matéria em 
queatlo, que, aliãs, merece um estudo mais 
aprofundado. Entretanto, entendo desneeesséria a 
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso,. 
eis que não vislumbro caracterizado o periculum in 
morB, consubstanciado na possibilidade da decisão 
rasultar lesão grave ou de dificil reparaçao aos 
agravantes. 

Todavia, por questão de praticidade. detennlno 
que as .. fichas f inanceiras" sejam mantidas nos autos, 
até o julgamento do mérito desta agravo. 

Além disso, determino, ainda as seguintes 
providências : 

a) comunique-se o inteiro teor deste despacho ao 
juizo a quo; e 

bj lntimem.se os agravados, para contramlnutarem, 
querendo. no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se 

Macapá /AP, 03 de fevereiro de 2004. 

(a) Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator " 

Maca pá • O~ de' fªv eiro de 2004. 

Bel• Mari}~~a Ro rWu:s de Oliveira 
Diretora d~~ecretari a a Camara Unica 

CAMARA UNICA 
AGRAVO N' 1.252/04 

Agravante : BANCO ABN AMRO REAL S/A 
Advogada: · Dr'. SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ DANTAS 

Agravado: IVAN RESSURREIÇÃO SILVA 
Advog~da : Dr". VERA DE JESUS PINHEIRO 

VIstos. etc. 

.. Compulsando os autos, verifico que a juíza 
noticiou em suas Informações que extinguiu o feito · 
sem julgamento do mérito em razao da llagltlmldade 
da parte. Com isso esvaziou-se, no meu sentir, o 
objeto discutido no presente agravo e por essa mesma 
razao resta-se ausente o interesse processual do 
agravanto. 

Assim , com fundamento no art. 557 do CPC, nego 
seguimento ao presente · agravo e determino seu 
arquivamento. 

Intimem-se. Cumpra-se. 
Macapá IAP, 03 de fevereiro de 2004. 

(a) Desembargador LUIZ CARLOS 
Relator " 

Macapá. O~ de fev reiro de 2004. 

Bel'. Mana '+IJWa Ro ngu

1

:s de Ot.iveira 
Diretora d~·Secretaria a Camara Unica 

(DIÁRIO OFICIAL) 

AGBAVO N' 1 .2~~ 
Agravante: JORNAL DO DIA PUBLICIDADE L TOA 
Advogado: Dr. ELIAS SALVIANO FARIAS 
Agravado: LUIS OTÁVIO CHAVE FARIAS E OUTRA 
Advogada: Dr".NANIRA JANUÁRJA SILVA DE SOUZA 

Vistos, etc. 
JORNAL DO DIA PUBUCIDADE L TOA, por 

seu advogado. interpOs Agravo de tnsbumanto em face da 
decis:lo proferida pelo Juiz de dire~o da 3• Vara Cfvel, nos 
autos da Ação de lnden~zaçao n' 6.971/02 ajuizada por LUIS 
OTÁVIO CHAVE FARIAS e ANDREA ROSANA DA SILVA 
MONTEIRO ora agravados. na qual negou seguimento a 
apelação em face da intempestividade da interP.osi<;ao da peça 
recursal. 

Aduz inicialmente que julgador monocrático 
n:lo poderia recusar a admissibMida~e do recurso, 
argumentando para tanto que o prazo recursal nlo havia 
decomdo uma vez que tanto elo como seu advogado nlo 
foram intimados da sentença. 

Em reforço de sua tese, Sllstentou que nlo 
poderiam ter sido intimados da sentenÇ<~ uma vez que nlo se 
encontrava na audiência em que a decislo fora prolatada . A 
ausência decorreu da impossibilidade justificada do seu 
patrono dela participar. 

Brevemente relata"o, passo a fund1mentar, 
em seguida decidir. 

E por demais sabido que as partes e seus 
advogados, por força do art. 246 do CPC reputam.se 
int imados na aud~ncia quando nesta for publicada a decisêo 
ou a sentença. 

Com efeito, no caso em tela, pode-se perceber 
a r. 28 que o advogado do agravante protocolou pedido de 
redes•gnação da ·audiência em que fota prolatada a sentença. 
no mesmo dia (30 de setembro de 2003). todavia, sem 
aguardar qualquer manifestação do magistrado 1 quo. 

Em face disso, tenho que embora o patrono do 
feito tenha atravessado a petição pedindo o adiamento do 
feito, deveria, no minimo, aguardar o pronunciamento do 
magistrado sobre tal pedido. 

A vista do exposto, pelo exame superficial que 
faço dos autos, nego o efeito suipensivo ao Agravo porque 
não vislumbro a relevante fundamentação. 

Colham-se. portanto, as informaç6es do juiz da 
causa em dez (10) dias e intimem-se os agravados para , 
querendo. contra·minutar o recurso dentro do decêndio legal. 

Intimem-se. Cumpra-ae. 
Macapá·AP, 03 de fevereiro do 2004. 
(a) Desembargador LUIZ CARLOS 

Relator" · 

Macapâ~1~ ,e fe~o . lro pe 2004. 

Bet•. Maria :.i~ Rod ~as de Oliveira 
Diretora da· ecretarla a Câmara Única 

CÂMARA ÜNICA 
AGRAVO DE INST~U.MENTO N' 1 260/04 

Agravante: DARCI LEÃO DOS SANTOS 
Advogado : Dr. WALDELI GOUVEIA RODRIGUES 
Agravada: TV AMAZÔNIA- CANAL 4 
Advogado: Dr. JOSE CHAGAS ALVES 

Vistos, etc. 
DARCI LEÃO DOS SANTOS, através de seus 

advogados. interpôs Agravo de Instrumento contra a decido 
proferida pelo Juizo de Direito da Terceira Vara Civel e de 
Fozenda Pública da Comarca de Macapá que. por ocesilo da 
liquidação de sentença condenatória. prolatada em desfavor da 
TV AMAZÔNIA - CANAL 4, acolheu a impugnação por esta 
apresentada e. invalidando os cálculos iniciais, acabou por 
reduzir o va lor da reparação de dano moral devida a agravante. 

Aduz, em resumo, que o deci sum impugnado 
afronta o principio constitucional da coisa julgada , uma vez que 
alterou dispositivo de sentença condenatória já transitada em 
julgado. inclusive com integral confirmaçao por esta Corte. Por 
isso. rea lçando que o proceder do Juizo a quo também lhe 
acarretará dano grave de difícil reparação, requereu a 
suspensão dos efeitos da decisão fustigada e, ao final, o 
provimento do agravo, para confirmar os cãlculos inicialmente 
apresentados pelo contador judicial. 

Resumidamente relatado, passo ao exame do 
pleito de atribuição de efeito suspensivo, antecipando que seu 
indeferimento se impõe. tendo em vista a evidente ausência do 
periculum in mora. 

Com efeito, basta uma ·perfunctória análise 
dos autos para se perceber que uma posslvel· demora no 
julgamento deste recurso não resultara dano irreparãvel ou da 
diflcil reparação para a agravante Primeiro. porque o 
julgamento do agravo. nesse caso. não é demorado. Segundo, 
porque, na hipótese do mérito recursal ser favorévet a 
·agravante. com a conf~rmação dos cálculos apresentados pelo 
contador judicial , nada obsta que ela proceda a execu<;ao da 
eventual diferença. 

Ora . segundo a melhor exegese do art. 527 . 
inc. 11, ele o art. 558 do estatuto instrumental civil, para a 
concess~o de medida como a perseguida neste feoo, além da 
necessidade do pedido se escorar em relevanle 
fundamentaçao. é imprescindível que a decisão guerreoda 
possa causar dano Irreparável ou de difícil reparação, o que 
não é o caso dos presentes autos. conforme já assinalado . 

Ex pos/tis. ante a ausência de um dos 
pressupostos indispensáveis. nego efeito suspensivo ao 
agravo e determino a intimação da agravada para 
contraminutar, querendo. no decê'ndio legal. 

· rntimem·se. 
Macapa (AP), 03 de fevereiro de 2004. 

(a)Oesemba rgador MÁRIO GURTYEV 
Relator" 

Macapá, OH, df leve~re· 2004. 

Bel'. Mana T '~~~,Jodrigu r!. ~l.iveirs 
Diretora da Jocretaria da êmaraUnica 

Pãg. 17 

CÂMARA ÚNICA 

REMESSA EX OEEICIQ N' 347 .f/2003 

Remetente:JUiZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA 
COMARCA DE FERREIRA GOMES 
Partes: ESTELITA DE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS 
(Advogado ; Defensor Público) e MUNICiPIO DE CUTIAS 
(Advogado: DrCASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO) 

Vistos, etc. 

O JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA 
COMARCA DE FERREIRA GOMES, Augusto Cúar Gomes 
Leite. remeteu para o reexame necessário os autos da Açlo 
de Cobrança n' 1.552/01 ajuizada contra o Município de 
CUTIAS DO ARAGUARI , na qual fora condenado a pagar 
vencimentos atrasados a ESTELITA DE OLIVEIRA DA SILVA 
e outros 1 O (dez) servidores públicos municipais. cuja 
condenação . total de RS 16.489,93 (dezesseis mil, 
quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e trls 

· centavos) acresc•da de 15% (qwnze por cento) de honotários 
advocatlcios, ultrapassou os 60 (sessenta) sal~rios mínimos 
exigidos pelo § 2' do art. 415 do Código de Processo Civil. 

Da sentença de f. 100/ t09 não houve recurso, 
consoante se depreende da certid:lo de f. 112 dos autos. 

Ausente o interesse público que exigisse a 
interven<;ao do Orgão Ministerial oficiante nesta Corte, deixei 
de remeter os autos ã Procuradoria de Justiça. 

É o que suficientemente relato, passo a 
fundamentar, em seguida decidir. 

Trata-se de Remessa Oflclal remetida pelo 
Juiz monocrático em face de sua sentença condenatória, 
prolatada contra a Fazenda Pública Municipal e cujo valor total 
da condenaç!ro apresentou-se superior a 60 (sessenta) 
salários minimos exigidos para o reexame necessârio descrito 
no inciso I do art. 475 do Código de Processo Penal. 

Do exame acurado que fiZ dos autos. pude 
perceber que se trata de demanda na qual a jurisprudência 
desta Corte jâ pacificou o entendimento no sentido de manter a 
condenação da Fazenda Pública Municipal. quando o 
fundamento visa afastar o enriquecimento sem causa da 
Administração em face do não pagamenlo dos vencimentos 
dos seus servidores. 

A situaçAo é sempre a mesma. 
Explico. 
A Administração Municipal deixa de pagar os 

vencimentos dos servidores. sejam de cargos efetivos ou 
comissionados. nos meses próximos ao termino do mandato 
do Chefe do Executivo, deixando. forçosamente, para o novo 
administrador a quitaçAo dos salários atrasados. 

Este, por sua vez. sOb o argumento de nào ter 
contraldo a divida. exime·se de pagar os servidores que se 
encontram. com os vencimentos atrasados. Os servktores, por 
seu turno. ajuizam, no mais das vezes, a respectiva ação de 
cobrança , que, em sua maioria, nao é sequer contestada 
especificamente pelo Municipio. 

Com isso, a Fazenda MuniCipal sucumbe 
diante da pretensão dos autores. Isso por que, como ocorre 
neste feito . não consegue comprovar os fatoa Impeditivos , 
modificativos ou e xtintivo~ do direito dos autores que ajuizaram 
as ações de cobrança. 

Çom vista de ta is fatos . esta Corte. 
reiteradamente. tem mantido as condenações desde que a 
in icial esteja consubstancjada em documentos capazes de 
autorizar a condenaçAo da Fazenda Municioa f. 

A propósito. a guisa de ilustra<;ao, trago é 
cota<;ao os seguintes julgados: 

· • Em ação de cobrança de vencimentos e 
vantagens do cegime estatutário , instruindo o ex-servidor 
público a in1cial com prova da exoneraçao do cargo 
comissionado e de contra·cheques demonstrativos da 
remuneração, não se há cogitar em ausência de documento 
indispensável a proposrtura da a<;ao. 2) Omissis. 3) Omissis. 4) 
Não demonstrando o município haver pago os vencimentos e 
vantagens cobrados por ex-servidor pUblico do regime 
estatutârio . incensuravel a sentença que o condena a pagar· 
lhe as verbas reclamadas , com exclusão daouelas vinculadas 
exclusivamente ao regime celetista ... .. (TJAP -'Ac n.'1305/03. 
Acórdao n.' 5483 · Rei. Des. RAIMUNDO VALES· CÂMARA 

3032) 
• .. . Cabe a Fazenda Pública provar os fatos 

novos alegados, capazes de impedir, modificar e extinguir o 
direito do autor. determinaçao do art. 333. inc. 11 . do CPC. 
sendo. portanto, inexistentes os fatos alegados e nlo provados 
na instrução. - 3) Os honorários advccatlc•os devidos pela 
Fazenda Pública devem respeitar a regra eqüitativa prevista no 
art. 20. § 4' do CPC .. - 4) Remessa oficial não conhecida . 
consoante a inleligéncia do § 2' do artigo 475. do COdigo de 
Processo Civil. - 5) Recurso voluntário de Apetaçao conhecido 
e parcialmente provido." (TJAP · AC r! REO n.• 1110/02 • 
Acórdlo n.• 5115 · Rei. LUIZ CARLOS · CÃl\IARA ÚNICA · ). 
10/09/2002 · v . Unánime. p. 19/11/2002. DOE n.• 2914} 

" A omissão do município cn• contestar a 
ação de cobrança man ifestada contra si . a despeito de 
regularmente citado. enseja. quanto a matéria de fato , os 
efeitos da revelia, mormente quando res.paktada . na 
documentação trazida pelo autor; 2) Sentença condenatória 
que se confirma ; 3) Vencida a Fazenda Pilbl!ca os honor~rios 
advocatícios devem ser fixados em quantia de!erminada e nAo 
percentuais. aplicando-se as normas do § 4'. do art. 20 do 
Código de Processo Civil e não as do § 3' do mesmo diploma. 
Entendimento da Cãmara; 4) Remessa provida parcialmente 
apenas para fixar os honorários advocatlcios em R$ 360,00 
(trezentos e sessenta reais). (T JAP • REO n.• 238/01 • 
Acórdão n.' 4665 ·Rei. MELLO CASTRO . CÂMARA ÚNICA. 
j. 19/02/2002. v. Uninlme · p. 20/03/2002 . DOE n.' 2748) 

No mesmo sentido, têm·se ainda os seguintes 
precedentes AC n• 1163/02, AC n' 1449102, AC n' AC n' 
1265/02, AC n• t276/02, REO n'183/00. 

A demanda em tela constitui feito semelhante 
aos julgados acima mencionados. Da forma que a sentença 
encontra·se em conformidade com a jurisprudência 
francamente dominante desta Corte. 

De mais a maiS, no feito examinado. oa fatos 
deduzidos na inicial foram contestados genericamente pela 
Administração Municipal. caracterizando·se com isso a revelia 
dos fatos na contestados . Impondo-se , assim, a manutenÇio 
da senlença fustigada . uma vez que a condenação limitou-se a 



Macapã, 06.02.2004 

quitar os vencimentos que faZiam jus os servidores do 
Muntcipio de CUTIAS DO ARAGUARI. 

Em face dos fundamentos acima esposados. 
tenho que o julgamento do feito, além de não apresentar maior 
complexidade, subsume-se à regra insculpida no art. 557 do 
Código de Processo Civil, o qual dispOe o segulnle: 

"O relator negará seguimento a recurso 
manifestamente Inadmissível, Improcedente, prejudicado 
ou em confronto com súmula ou com a jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Fodoral, ou de Tribunal Superior'' 

Além do mais, tal disposiçao legal vem Inserida 
nos chamados poderes do Relator, cuja autorização legal 
ganha !orça também em decorrência com o art. 38 da Lei n' 
8.038190 aplicada aos Tribunais de Justiça por força do art. 
8.658193 que dispõe sobre as açcles penais originárias nos 
Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. 

O Colendo Superior Tnbunal de Justiça, all~s .. 
manifestando~se sobre o tema. assim se posicionou: 

• .. . A aplicaçao do art. 557 do CPC supcle que 
o JUlgador, ao isoladamente. negar seguimento ao recurso. 
confira a parte, prestação jurisdicional equivalente 11 que seria 
concedida acaso o processo fosse julgado pelo órgao 
colegiado (. )" (ST J - AGA n' 508.080-MG - Rei. Mln. LUIZ 
FUX - 1' Turma - j. 25/11/2003 - v. unanlme - DJ 
1911212003- Pag. 00341) 

Da i por Que. tendo em vista que a ·remessa em 
tela encontra-se a toda evidência em confronto com a 
jurisprudência dominante desta Corte, e certamente a decisao 
colegiada cam•nharia neste sentldo. tenho que. se me 'afigura 
desnecessária a apreaaçao deste feito pelo órgão colegiado. 

A vista do exposto . e com fulcro no caput do 
art 557 do CPC c/c art. 38 da Lei n• 8.038/90 aplicado por 
força da Lei n• 8.658193, nego seguimento à Remessa e 
mantenho integralmente os termos da sentença combatida. 

lntimem·se. 
Macapa-AP. 02 de fevereiro de 2004. 
(a)Desembargador LUIZ CARLOS 

Relator" 

Macap~. 05~e V81'eªr de 2004. 

~ 
W J r 

Bel'. Maria za Rod lgues de Oliveira. 
Diretora d ecretaria a Cimara Ünlca 

C AMARA ONLÇA 

ATA DA 42' SESSAO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
NO DIA DEZOITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TRt:S. 

As oito horas e quinze minutos, presentes os Excelentrssimos 
Senhores Dewmbargadores MÁRIO GURTYEV (Presidente); 
MELLO CASTRO; GILBERTO PINHEIRO; LUIZ CARLOS; 
RAIMUNDO VALES; AGOSTINO SILVÉRIO e os 
Excelentissimos Senhores Juizes Convocados EDUARDO 
CONTRERAS e LUCIANO ASSIS. Procurador de Justiça Dr. 
MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO. Fe~a a leitura da 
Ata da úKima SeSSilo ExtraordiMria, a qual foi aprovada por 
unanimidade. foram julgados os seguintes processos: 

APELAC0ES CRIMINAl~ 

N' 1 c~M!~_:: Ortgem: Vara Unica da Comarca de Laranjal do 
Jari - Apelante: José Batista Souza - Advogado: Defensor 
Público • Apelado: Ministério Público do Estado do Amapá -
Relator: Juiz Convocado Luciano Assis Revisor: 
Desembargador Mello Castro. 

Declsao: "Apelaçao conhecida e provida, tudo à 
unanimidade e nos termos do voto proferido pelo Relator." 

N' 1,f!l.'!LI!1 .. :: Origem: 2' Vara Criminal da Comarca de Macapá 
- Apelante: Raimundo Nogueira Silva - Advogado: Dr. Mauro 
João Macedo da Silva • Apelado: Ministério Publico do Estado do 
Amapil - Relator: Desembargador Agosbno Silvério - Revisor: 
Desembargador Mello Castro. 

~ "Apelaçio conhecida e parciamente provida, • 
unanimidade~ nos termos dos votos profrrldos." 

N' 1,f52/03 - Origem: Vara do Tribunal do Jurt da Comarca de 
Macapá - Apetante:Ministério Publtco do Estado do Amapa._ • 
Apelado: Salomão Melo dos Santos- Advogado: Defensor Publtco 
• Relator: Juiz Convocado Eduardo Contreras - Revisor: 
Desembargador Raimundo Vales . 

Decido: "Apelaçlo conhecida e improvida, à unanimidade 
e nos tenmos do voto proferido pelo Relator." 

N' 1.701103 - Ortgem: 3' Vara Cr1mlnal e Auditoria Militar da 
Comarca de Macapá - Apelante: Simone do Socorro Gouvea 
Damasceno Barreto - Advogado: Dr. Charlles Sales Bordalo • 
Apelado: Minislerio Publico do Estado do Amapá - Relat_or: 
Desembargador Raimundo Vales - ROI/lsor: Des. Agosllno 
Silvérlo. 

Decisão: "Apelaçio conhecida, • unanimidade. Após o voto 
do Relator, improvendo o apelo. pediu viste o Revleor." 

RECURSO DE OFICIO 

N' 071/0~ - Recorrente: Vara Untca da Comarca de Porto 
Grande-: Recorrido: Eliel Martins da Costa- Advogado: Defensor 
Publico - Relator: Desembargador Agostino SUvério. 

~ "Recurso de Oficio conhecido e improvido, para 
confirmar a declsio, tudo à unanimidade e nos tennos do 
voto proferido pelo Relator." 

REMESSA EX OFFÍCIO 

~ • Remetente Ex Offlcio: Juizo de Direito da 5' Vara 
Cfvel e Fazenda Publica da Comarca de Macapá • Partes: Estado 
do Amapá (Advogado: Or. José Maria Meireles Amaranles) e R. 
N. Construções e Qutros - Rolotor: Desembargador Mário 
Gurtyev. 

~$4!)· "Remessa ex-olflclo conhecida e Improvida, à 
unanimidade e nos termos do voto proferido pelo Relator." 

APELAC0ES CÍVEIS 

(DIÁRIO OFICIAL) 

!'l...1.n.!!~ - Origem: 2' Vara Clvel e de Fazenda Publica da 
Comarca de Macapil- Apelante: Ç. F. SiiVll- Cerâmica Tucuma 
- Advogado: Dr. Walber Luiz de Souza Dias - Apelado: 
Companhia de Elotricidode do Amapil • CEA - Advogado: Dr. 
Valdinei Santana Amanajás - Relator: Desembargador Gilberto 
Pinheiro- ROI/lsor: Desembargador Luiz Cartas. 

~"Retirado de pauta a pedido do Relator." 

~ - Origem: 5' Vara Cfvel e de Fazenda Publica da 
Comarca de Macapá - Apelante: Antônio Aderbal Pereira Góes -
Advogado: Dr. Elias Salviano Farias - Apelado: HSBC Seguros 
Brasil S/A- Advogado: Dr. Paulo Henrique Barbosa - Relator: 
Desembargador Mello Castro - Revisor: Desembargador Mário 
Gurtyev. 

·~ "Apelaçlo conhecida e improvida, à unanimidade e 
nos _lermos do. voto proferido pelo Relator." 

~1,258/02 • Origem: Vara Única da Comarca de Calçoene -
Apelante: Raimundo José Concelçao do Vale - Advogado: Dr. 
Ivan da Costa Felix- Apelados: Lucas EVilngelista da Silva Costa 
e Outros - Advogado: Dr. Vicente Manoel Pereira Gomes -
Relator: Dewmbargador Mello Castro- Revisor: Desembargador 
Mário Gurtyev. 

~ "Apelaçlo conhecida, à unanimidade. Também 
sem diverg6ncta, a C;lmara Única acolheu preliminar de 
can!ncla da açlo, por desaparecimento do Interesse 
processual, e julgou extinto o processo, nos termos do art. 
267, inc. VI, do CPC. Tudo nos termos do voto proferido 
pelo Relator." 

~ - Origem: 1' Vara Civel e. de Fazenda Publica da 
Comarca de Macapil - Apelante: Empresa EdHora Jornal do Dia 
Publicidade Lida.- Advogado: Dr. Elias Salviano Farias -
Apelado: Branac Papel e Celulose Lida . -Advogado: Dr. Paulo 
Henrique Cascaes Teixeira - Relator: Desembargador Mello 
Castro- Revisor: Desembargador Mário Gurtyev. 

~lo: "Retirado de p;1uta a pedido do Relator." 

~ • Origem: 2' Vara Civel e de Fazenda Publica da 
Comarca de Macapil - Apelante: Joclmar da Silva Camelo -
Advogada: Dr'. Luci Meira Silva do Nascimento Miranda -
Apelada: Maria Wanderty da Costa Chagas - Advogado: Or. 
Augusto Bruno de Moraes Favacho - Relator: Desembargador 
Mello Castro- ReVIsor: Desembargador Mário Gurtyev. 

~lo: "Apelação conhecida, à unanimidade. Pelo mesmo 
~a Câmara Única acolheu preliminar de nulidade da 
cftaçlo, para anular o processo a partir daquele 
chamamenlo. Tudo nos termos do voto proferido pelo 
Relator." 

~- Origem: Vara Ünlca da Comarca de Serra do Navio 
- Apelante: Municlplo de Pedra Branca do Amapari - Advogado: 
Dr. Marcejo Ferreira Leal - Apelada: Edileuza Vasconcelos 
Cardoso - Advogado: Defensor Público - Relator: Oes. Agoslino 
Sllvéflo- Revisor: Desembargador Mello Castro. 

~ "Retirado de pauta a pedido do Ilustre Relator." 

~- Origem: 1' Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Danizia Abreu Lucas -
Advogado: Dr. José Admllson Gomas Pereira - Apelada: Rachei 
Loiola e Cia Lida. -Advogado: Dr. Luiz Carlos Gomes da SiiVll
Relator: Oes. Agoslino Silvério - Revisor: Desembargador Mello 
Castro. 

~ "Apelaçao conhecida, à unanimidade. Pelo mesmo 
S1.1!21J1!L a Câmara .Única rejeitou a preliminar de nulidade 
da sentença, fulcrada em violaçio . do principio da 
Identidade fisica do Juiz. No mérilo, negou provimento ao 
apelo, também sem dlveratncfa. e nos termos dos votn,.; 

proferidos." 

~ • Origem: 3' Vara Clvel e de Fazenda Publica da 
Comarca de Macapá- Apelante: Construtora Construmais Lida. -
Advogado: Dr. João Soares de Almeida- Apelado: Cartas Renato 
Rodrigues Maciel - Advogada: Dr'. Charlotte Marques Studk!r -
Relator: Des. Agoslino Silvério - Revisor: Desembargador Mello 
Castro. 

~~º-'"Apelação conhecida e 11!1'rovlda, à unanimidade e 
nos lermos dos votos proferidos, • 

~ - Origem: 3' Vara Cível e de Fazenda Publica da 
Comarca de Macapil - Apelante: Eliete Viana Carvalho -
Advogado: Dr. Fernando Jorge Araújo dos Santos - Apelado: 
Estado do Amapil - Advogado: Dr. Raimundo Sergio de 
Vasconcellos S. Filho .., Relator: Desembargador Mario Gurtyev
Revisor: Desembargador Gilberto Pinheiro. 

Declsio; "Apelação conhecida e improvida, à unanimidade, 
nos termos dos votos proferidos." 

!r....1,570103 • Origem: 3' Vara Clvel e Fazenda Publica da 
Comarca de Macapá - Apelante: Assembléia Legislativa Estado 
Amapá e Outros - Advogado: Dr. Mauro Henrique Brabo Alves -
Apelado: José Henrique da SiiVil Costa - Advogado: Dr. Ricardo 
Gonçalves ~os Santos - Relator: Des. Mitlo Gurtyev - Revisor: 
Desembargador Gilberto Pinheiro. 

~ "A Cllmara conheceu da apelaçlo do Estado do 
Amap~ e dos Agravos retidos por este interpostos, no 
entanto nlo conheceu do apelo da Assembléia Legislativa, à 
unanimidade. Pelo mesmo !llll!llllllo improveu os agravos 
relidos e rejeilou 1 preliminar de nulidade da sentença, 
fulcrada em julgamento extn1 peiJIJJ. No mérito, proveu 
parcialmente o recurso do Estado do Amapá, também sem 
diverg6ncla. Tudo nos tannos do voto proferido pelo 
Relator." 

~3 - Origem: 5' V111 Cfvel e Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: A R Filho e Cia Lida. -
Advogado: Dr. Carlos Eduardo Mello Siva - Apelado: Consórcio 
Naclonal Honda Lida. - Advogado: Dr. lvanlldo Rodrigues da 
Gama Júnior - Relator: Oes. Mário Gurtyev - Revisor: 
Desembargador Gilberto Pinheiro. 
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~~.Q; "Apelaçao conheçlda, à unanimidade. Também 
sem diverg~ncla, a Câmara Unica Indeferiu a Inicial e julgou 
extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos lermos 
do art. 267, inc. I, do CPC. Tudo nos termos dos volos 
proferidos." 

~4§1~. Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Agravante: Banco Bradesco S 'A. - Advogada: Ora. Hervanilse 
Marta F. Dos Santos - AgravJdo: Galdlno França - Advogado: 
Defensor Público- Relator: Desembargador Agostino Silvério. 

~ "Agravo nlo conhecido à unanimidade e nos 
lermos do voto proferido pelo Relator." 

~ • Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá -
Agravante: lndllslria Comércio Importadora Exportadora Lida. -
Advogado: Dr. David Schwab Kohls- Agravados: Ora. Ana Lucia 
de Souza Darmacio de Oliveira e Outros - Advogado: Dr. José 
Jurandir Bentes - Relator: Desembargador Agostino Silvério. 

Decido: "Agravo conhecido e improvido, à unanimidade e 
nos tenmos do voto proferido pelo Relalor." 

MANIFESTACAO 

O Excelenlissimo Senhor Desembargador Mário 
Gurtyev, agradeceu aos ilustres pares, ao Ministério 

PUblico, aos servidores, policiais e a todos que prestam 
serviço a esta Clmara, não só pelo trabalho de esforço 
concentrado que foi feito nestas duas semanas, mas 
também pelo empenho reconhecido no decorrer deste ano. 
Aproveitou o momento para desejar a todos Feliz Natal e um 
ano novo de munas felicidades, repleta de harmonia e de 
muita vontade p;1ra o trabalho. 

O ExcelenHsslmo Senhor Desembargador Gilberto 
Pinheiro e os demais presentes, associaram--se às 
manifestações do Presidente, desejando ao todos Feliz 
Natal e um próspero ano novo. 

Nada mais ha$~~ foreerrada a Sessão âs doze horas e 
qu1nze minutos. Eu. W C... Bel'. MARIA TEREZA 
RODRIGUES DE El , Diretora da Secretaria da Câmara 
Única. lavrei a pres nte ata, ue vai por mim subscrita e assinada 
pelo Excelentlssimo Senhor DesembargadO< Presidente da 
Colenda Câmara. 

CÃMABA ÚNICA 
~s..P..E DECLABACAo NA APfLACÂO CIV.tt.f:or 

Embargante: ESTADO DO A~ 
Advogado: Dr'. ANA CÉLIA DOHO MARTINS 
Embargado: JOSÉ MARIA CABRAL DE ABIUO 

DECISAO 

ESTADO DO AMAPÁ, através de procurador 
habil~ado, interpós embargos de declaração em face do Acórdão 
n' 005.938 (f. 96/100), prolatado pela Cãmara Única deste 
Tribunal. 

Em suas razOes, disse o embargante que o 
acórdão desafiado teceu fundamentos acenando para o 
provimento do apelo e, no desfecho do voto, decidiu em sentido 
contrário. 

. De resto, reiterou os argumentos expendidos nas 
razões de apelaçao, e assentou o seguinte: ainda que não 
houvesse nos autos ·provas robustas do Interesse do Estado na 
manutenção da liminar deferida, o conteUdo do art. 808, 11 do CPC 
nao determina a extinção do processo cautelar, mas tão--somente 
a perda da eficácia da medida acautelatória. 

Em conclusão, pugnou pela procedência dos 
embargos para sanar a contradição apontada, a mais, pleiteou a 
aplicação do chamado ofeilo Infringente, para que seja alterado o 
julgamento impugnado com vistas ao provimento do apelo por si 
inlerposlo (f. 105/108). 

É o relatório. 
Passo a fundamentar e ao final decidir. 
Os embargos declaratórios, de acordo com a 

sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, sao o recurso 
endereçado ao juiz ou tribunal prolatO< da sentença, acórdão ou 
decisao, a fim de que seja sanada obscuridade. omissao ou 
contradiçao porventura existente no julgadd. Tanto é assim, que o 
art. 535 do CPC pontifica: "Cabem embargos declaratõrios 
quando: 1- houver, na sentença ou no acórdao, obscuridade ou 
contradição; 11· for omHido ponto sobre o qual devia pronunciar-se 
o juiz ou tribunal. · 

Sob essa ótica, bem analisados os autos, sinto
me autorizado. de chofre, a adiantar que não há reparos a serem 
feitos no acórdao guerreado, e extraio tal conclusao da prÕpria 
petição dos embargos. Explico. 

Aduziu o embargante que a fundamentação do 
acórdão guiou-se, Inicialmente, no sentido da procedência do 
apelo a, ao final, decidiu pelo seu lmprovlmento. 

Com eleito, a sentença de primeiro grau decidiu 
pela extinção do processo cautelar sem julgamento do mérito, e o 
fez 'com arrimo no art. 808, I do CPC, o qual dispOe que eficacia 
da medida cautelar cessa se a parte nao Intentar a ação no prazo 
de trinta dias. fazendo remissao à previsao do art. 806 do mesmq 
codox. 

Pois bem, nesse particular, o acórdão nada mais 
fez do que esclarecer que a fundamentaçao do prolator da 
sentença não merece retoques, senão quanto ao dispos~ivo legal 
Invocado, porque se assim rosse. eslaria o juiz extinguindo o 
processo pelo nao ajuizamento da ação principal. Isso sem que a 
medida cautelar houvesse sido cumprida, o que ti de todo 
incablvel. 

Tanto isso e verdade que no desfecho do voto 
ncou claro que ao anaUsar a quesllo sob outra ótica. foi 
observado que a medida cautelar não chegou a ser cumprida. o 
que contraria o disposto no art. 808, 11 do CPC, dando azo à perda 
da eficácia da medida, falo que, por si só, autoriza a extinção da 
ação caulela sem julgamento do mérito, em face do manifesto 
desinteresse da parte em promover a execuçao da medida 
acautelatória. 
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Portanto. o julgamento apenas adequou o 
decisão singular ao dispositivo legal que entendeu mais 
adequado, mantendo, no mais. a extinçao do processo sem 
julgamento do merilo, que sem dúvida era a decisão mais 
recomendada para o caso. 

A bem da verdade, pretende o embargante 
revolver a discussão acerca das causas que levaram â extinçAo 
do processo cautelar, e que já foram sedimentadas no julgamento 
da apelação. 

A propósno da discussão, cabe mencionar o 
entendimento desta Corte, segundo o qual nao se deve conhecer 
de embargos que s~ revestirem de natureza infringente, 
pretendendo rediscutir questão já enfrentada pelo acórdão 
embargado. com o firme propósno de obter modificação de seu 

·desfecho, a despeito de se dizerem direcionados ao suprimento 
de conlradiyOo (Cf. EDACr n• 1469 • Acórdão n' 4971 p Rei. 
MÁRIO GURTYEV - CÂMARA ÚNICA - j. 2710812002 - v. 
Unânime- p. 1110912002- DOE n• 2868). 

Nesse giro, diante da manifesta Improcedência 
do recurso. é de todo conveniente, ao invés de abarrotar a pauta 
de julgamento do Tribunal, negar-lhe segui(TlOnlo, tal como 
autoriza o art. 557 do Código de Processo Civil, e art. 48, § 2' , 11 
do Reg1mento Interno deste Tribunal , que aliás, já se manifestou 
nesse sentido, confira-se: 

" PROCESSUAL CIVIL AGRAVO 
REGIMENTAL DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR QUE 
NEGA SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE 
COUOEM COM O ENTENDIMENTO REINANTE NO 
TRIBUNAL. APLICAÇAO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1) O 
relator tem competencia para negar seguimento a recurso, 
quando este estiver em rota de colido com o entendtmento 
sedimentado pelo Tribunal (inteligéncla do art. 557, caput, 
do CPC). Precedentes do STF e do ST J. 2j agravo 
regimental a que se nega provimento," (T JAP • AgRgnoAg n.' 
521/01 · Acórdão n' 6109 · Rei. LUCIANO ASSIS • CÂMARA 
UNICA • j. 21/1012003. v. Unânime· p. 06111/2003 • DOE n.' 
3152 ). 

Pelo exposto, nego seguimento aos embargos . 
Intimem-se. 
Macapá, 22 de deZembro de 2003. 

(a) Desembargador EDINAROO SOUZA 
Relator'' 

Macapá~~~d~ f~v reiro de 2003. 

Bel'. Maria ~~a Rod 1Wes de Oliveira 
Diretora da Secretaria a C~mara Unica 

EMBARGOS D-~o..!=fb.'AA3&:~ELACÂO Ch,t~ 
m1Q,1 

Embargante: BANCO DA AMAZONIA S.A. • BASA 
Advogados: Dr'. GISELE COUTINHO BESERRA e OUTROS 
Embargado : MARLENE ROCHA DE ALMEIDA 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO 

OECISÀO 
BANCO DA AMAZONIA S.A. , através de 

advogada habilitada, 1nterpõs embargos de declaração em face do . 
Acórdão n' 006.172 (f . 1011106), prolatado pela C~mara Única 
deste Tribunal. 

Em sucinto arrazoando, advogou que o Acórdao 
desafiado foi omisso ao deixar de analisar as provas que Instruem 
a ação de e<ecução (f. 17121 ), falo lambem constatado na 
sentença de primeiro grau , sendo •que tais provas demonstram 
com clareza a /iquidez e exigibilidade da dívida impugnada pela 
apelada. 

Disse mais, que tanto a sentença singular quanto 
o Acórdão recorrido acataram a 'frágil" lese de vfcio do 
consent imento, e concluiu postulando pelo provimento dos 
embargos. para sanar a omissão indicada (f. 1101111 ). 

É o relatório. 
Passo a fundamentar e ao final decidir. 
Os embargos declaratórios, de acordo com a 

sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, são o recurso 
endereçado ao juiz ou tribunal prolator da sentença, acórdão ou 
decisão. a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição 
porventura e)(istente no julgamento. Tanto é assim, que o art. 535 
do CPC pontifica : 'Cabem embargos declaratórios quando: J. 
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição; 
11- ror omit ido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 
tribunal" 

O recurso em tela, que fundado em suposta 
omissão no julgamento da AC n• 999101 , e manifestamente 
improcedente, e e a própria petlçao recursal que está a dizer isso, 
na medida em que pretende revolver questão probatória já 
sedimentada no Acórdão vergastado, e que escapa às raias dos 
embargos, como se infere do dispositivo legal suso c~acionado . 

E que quando o Acórdão reconheceu a presença 
de vício do consentimento na confissão de dívida, por óbvio, 
atingiu a not a promissória que lhe era vinculada . Logo, sem titulo 
e)(ecutivo. o processo foi extinto sem julgamento do mérito, dada a 
ausência de interesse para o processo da execução. 

Nessa quadra, espancada a regularidade na 
emissão do titulo. que foi anulado, não restam dúvidas de que a 
apreciação dos atributos da cârtula, e aqui se incluem a liquidez e 
exigibilidade. restou prejudicada, sem que para tanto fosse 
necessária e)(pressa manifestação do julgado a esse respe~o, isso 
porque, o titulo anulado perdeu sua validade jurídica e. por 
consegu1nte. não mais se presta para instruir eção executiva. 

Sendo assim, diante da manifesta improcedéncia 
do recurso, é de todo conveniente, ao invés de abarrotar a pauta 
de julgamento do Tribunal. negar-lhe seguimento, tal como 
autoriza o art. 557 do Código de Processo Civil , e art. 48. § 2', 11 
do Regimento Interno deste Tribunal, que afiás, já se manifestou 
nesse sentido, no julgamento do AgRgnoAg n.• 521/01 , sob a 
relataria do Juiz Convocado Luciano Assis. 

Pelo exposto, nego seguimento aos embargos. 
Intimem-se. 
Macapá, 22 de dezembro de 2003. 
(a) Desembargador EDINAROO SOUZA 

Relator" 

Bel' )~~L d.i~ues de Oliveira 

Macapá, 03fe ·fe~e ire de 2004. 

Oiretor~a Secreta da Câmara 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

COMARCA DE MACAP A 
JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO CIVEL-UNIF AP 

Juiza di! Direito: SutU Pcrtlra Plnl 
Subchdt: de Secrewja: Maria da Cona:elf:lO dR SOva Cruz 

l~x~dicnk de INTIMAÇÃO para ciC.m::i11 dus :ld\'ot;ados 

Autos n" 4.049/02 (Açio d~ ExecuçJo). 
Excqucnte: Josll Austro Cava lcant.: Cardoso 
AdvogAda(a):.~ . 
Exe~."Utado(a): José Jod so da Silva Souza e Josiclo;:i Cordeiro Reis 
Advogado(t~): Defensoria 
Audiência: "12.(0.1004 à.• 17 :00 hor.u." 

Autos n° 5.690/03 (Açlo de EXe...'\IÇàO) 
Exequ l!nk Ka.tia Cilene Guedes de Sou~a 
Advogada(•):. Nat~ra Souw · OAII-AP. 470·0 
Ex.ecutado(ti): José Rohcrto Munteiro d.: Oliveira 
Ad,·~gado(•): 

Audiênci.: "27.02.20~ o• J7 :JO honu." 

Autos n~ 3322/02 (Açào de Exccuyi\o) 
Exequc:.nt ~: Maria de Oliwira Marquell 
Advo~ad>(a) :. Wallrr Mélo Jwtior . OAB·AP . 555-,\. 
Executado( a): Lourival de Lima Lohatu 
Advogado( a): Manuel Nuhnto Valente Cauhio- OAB/Ar- 766 
Audiencíft: " 12.03.201)4 âs 17:30" 

Autos n•4.473f03 (Açào dt Conlu:..:i mento) 
Re~UI!rent ~J: João Men~zes B:mckira 
Advogndô\(11):. Defemoria 
Rcquerido(a): Mosclli Veiculas ltd1 e Consórcio Nacion."ll Ford Lida 
Advopdo(a): Julio Amérlco Nunlz Db1iz . OARIAP 194 
Scntenl(a : "Ante o npodo t. peloline connndmento qut' fomto : 
u) ncolho ll prdlmtnar de ilcgJtimJdude passiva are;uidn peh• Ré 
~Joselli Vf'f~os Ltdu .• par:.t dett!nJÚrwr su11 nlcusliO dH lide: b) 
indeftro as prrUmi.nart» de f~tlta dt! intrrcsse prucrsnaal e de 
lt~lth1údade 1lr parte suscitada pelu Réu Consórcio N11domd Ford 
Lt1hL; c) ded11ru a nuUth&dr dn clãuaulu 13.J do cunh~to de 
ade:;ü•J a grupo de cons6tdo celtbrado entre .João Mcnezn 
Dnnddm e Cuusórdo N11ciuna1 Ford Ltda; d) juJc,o porcl nhnent~ 
PI'O~i-dente o pedido l'Ontldo 110 itenl "c". r pllrlc às Os. OS, pnra 

cnndtJIIr o Requerido Consórcio Naclurul Ford, já quaHOcudo n 
devolver 01 .Jofto Mrne:u• Bllndeiro, também qualifi01do, a quantia 
de RS989, 56 (noncentol c nltenta t non rr-'lis t rtuqul'Jd-'1 r IdA 
l" fl\la\'u~). corri&lda mun~tu ri :nn~nlc pelo l~PC dudt a da.ta dt 
p_rnposUura da "ção c ncruritla de jurus a\ taxa lezal de 1% ao 
mh, estes cnntados A put1ir da cltuçOo. Julgo utinto o pt·oct1'$0, 

cnm Jula:amentu do mérito. nos t~m10s do tU1. 269, l do Códt~o de 
Processo Ü'\'11. Stnl custas e honuní,rios ndvoc;.~ticios, nus tennus 
do art. 5!1i da Lti n· 9.099/95. Publlque·se. Refl<:tre-s~. lnlim~m-se. 

Kat r Jo>é Mauéo Kalr 001br>. J~ d< Dlroltu Substituto. Marap•i. 

22 dr Jonclro dolt104. rl--

M•ru 1l ~~~S Stlvo Cruz 1S1~~~ rarla 

Expediente de INTIMAÇÃO para ciéncia dos advogados 

Publicação n' 1812004 
AUTOS N." 36.163/03tCONHECIMENTOl 
Requerente(s): ZANIL TON VIANNA DOS ANJOS 
Advogado( a): JOSÉ AUGUSTO CARDOSO 
Requerido(aXs): PEMAZA COMERCIAL DE AUTO PEÇAS 
Advogado(a): WASHINGTON CALDAS 
SENTENCA: " ... Ante o .exposto, bem como pelo livre 
convencimento que formo, julgo Improcedente o pedido 
de danos morais fonmulado por Zanllton Vianna dos 
Anjo&, já qualificado, am face de Pemaza Amazônia S/A, 
também qualificada. Em face de sua litigância de má-fé, 
condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e 
dos honorários do Advogado da Requerida, os quais, 
prudentemente, arbitro em RS 240,00 (duzentos e 
quarenta reais), tendo em vista o grau de zelo 
profissional empenhado no processo, o lugar de 
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, 
o tipo de trabalho de&empenhado e o tempo exigido para 
o seu serviço. Julgo extinto o processo, com julgamento 
do mérito, nos tenmos do art. 269, I do Código de 
Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Mcp, 29101/2004 - Na/f José Maués Na/f Dalbes- Juiz de 
Direito Subsfltuto ". 

AUTQS N .' 35.9251031CONHECIMENTO! 
Requerente(s): MANOEL BRAGA PEREIRA 
Advogado(a): JANILCE ARAGAO ROCHA 
Requerido(aXs): BANCO BRADESCO 
Advogado(a): RAIMUNDO QUEIROGA 
SENTENÇA:" ... Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE 
o pedido formulado na IniCial, e condeno a Requerida a 
pagar à Requerente, a titulo de Indenização por danos morais 
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de 
correção monetaria pelo INPC, a partir da data da propositura 
da ação, e de juros, à taxa de 1% a.m. a partir da citação da 
parte Requerida (art. 406, CC/2002 c/c art. 161 , § 1', CTN). 
Ainda, condeno a parte Requerida a fazer a exclusão · do 
nome do Requerente dos cadastros de Inadimplentes (SPC, 
SERASA e afins), pelo débito aqui analisado. no prazo de 
cinco dias úteis. Deixo de condenar a parte vencida em 
custas e honcráríos de advogad~ porque não vislumbro a 
ocorrên'cia da litioâncla d!l má·fé. confonne oreceito do artioo 
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55 da Lei 9.099i95. Extingo o processe ncs tennos do art. 
269. Inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Mcp, 2810112004 - Lar/ssa 
Noronha Antunes- Juiza de Dlrttilo Substi!ula". 

AUTOS N.' 38.572/041CONHECIMENTOI 
Requerente( si: LUIZ CARLOS CAMINSKI 
Advogado(a): WASHINGTON PICANÇO 
Requerido(a)(s): JOSt TAYLOR DA SILVA 
DECISÃQ: "Vi•tos etc ... Considerando que o exeqüente 
não sanou o defeito da petição Inicial, como lhe foi 
determinado, esta deve ser extinta por Inábil a dar inicio à 
relação jurídica processual. Ante o exposto, com 
fundamento no anlgo 514, inciso I, ele artigo 616, ambos 
do CPC, indefiro, a petição inicial e julgo extinto o 
processo, nos tenmos do artigo 267, inciso I, do citado 
codex. Dispensado o pagamento de custas, despesas 
processuais e honorários advocaticios, a teor do art. 54 e 
55 da Lei 9.099/95. P. R. I. Mcp, 29101/04- Ana Karlna de 
Carvalho -Juiza de Direito CoordenadofiJ, em exerc/cio ". 

AUTOS N.' 36.350/QJlCONHECII\!ENTOl 
Requerente(s): FRANCIVALDO DA SILVA ARAÚJO 
Advogado(a): GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS 
Requerido(aXs): VIVO- NORTE BRASIL TELE COM SIA 
Advogado( a): KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA 
SENTENCA: "... Ante o exposto, portanto, julgo 
procadente o pedido de indenização por dano moral , 
condenando a reclamada a pagar ao reclamante, a esse 
titulo, o valor de RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 
mis desde a data do pagamento das faturas em questão, 
_!0~2/2.002, e de atualização monetária pelo INPC a partir 

desta sentença, por se tratar de evento danoso. Em 
decorrência, extingo o processo com apreciação de seu 
mérito, consoante o an. 269, I, do CPC. Sem custas e 
honorários, nos termos do an. 55 da Lei n' 9.099195. 
Publique-se. Registne·se. Intimem-se. Mcp, 27/01/2004 -
Luiz Carlos Kopes Brandão- Juiz de Direito Substituto". 

Macapá·AP,2/2!2004. 

MarladeNaz~/ho 
~ '{:hefe Te~~~~~a--J 

.. . :: .: : . .. , ::' ·· : ·COmiln:.a de'·Macapá · . 
:JlUUQQ;ESPECIAi. (;1\reL bitscENTRALIZA®- CEAP 

·A. v:~ Àlvares McoSi~"!'400, r=one!Fá m..J564 
Expediente de INTIMAÇÃO para ciência dos ADVOGADOS. 

Processo: 7.141102 (CONHECIMENTO) 
Requerente: ADEMIR SILVA TRAJANO, rep. por MARIA 
LUIZA SANTOS DA CONCEIÇAO TRAJANO 
RequeJido: EMANDEL REIS DOS SANTOS 
Advogado: Ora. Jacinara Costa 
Despacho: " Sobre os documentos de ns.22126, diga o 
requerido via advogado. Após, conclusos para sentença." 
(Or. FÁBIO SANTANA DOS SANTOS - Juiz de Direito 
Substituto) 

Processo: 8.041103 (CONHECIMENTO) 
Requerente: RAIMUNDO MAIA BARRETO 
Advogado:Dr. Casslus Cassio Lemos Clay 
Requerido: AMAZÔNIA CELULAR 
Advogado: Dr. Hageu Lourenço 
Despacho: "Sobre os documentos de ns.22125, dM;ja o 
requerido via advogado. Após, concfusos para sentença." 
(Or. FÁBIO SANTANA DOS SANTOS - Juil de Direrto 
SubstHuto) 

Processo: 8.590103 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA 
RECLAMAÇAO) 
Embargante: BANCO ITAÚ S/A 
Advogado:Dr. Josonildo de Oliveira Cuimar 
Emabargada: MARIA LUCILEIDE DE ALBUQUERQUE 
Defensor Público: Dr.Rogério Monteles 
Decido: "Ante o exposto, bem como em razJo ~a ficta 
COIII'essio dlo Réu, JULGO PROCEDENTE o pedido de ns. 02 
para cancelar a divida existente em nome de Maria Lucileide 
de Albuquerque Bezerra junto ao Banco ltaú SIA, bem como 
a conta corrente por ela até entio mantida nesta Instituição 
financeira. No mais, perslsle a senteça tal como está 
lançada. Retifique-se o registro da senten~a. anot~ndo-se . 
Publique-se. lnllmem-se." (Or. NAIF JOSE MAUES NAIF 
DAIBES- Juiz de Direito S~bsllluto) 

Macapá-AP, 20 de janeiro de~Q.4, • 

JAhg6 P PACHE ' 
Subchefe e Secretari• 

:í~·=~~~&f~Jl~lt~~~;~~ 
Expediente de INTIMAÇAO para ciência dos ADVOGADOS. 

Processo: 7.141/02 (CONHECIMENTO) 
Requerente: ADEMIR SILVA TRAJANO, rep. por MARIA 
LUIZA SANTOS DA CONCEIÇÃO TRAJANO 
Requerido: EMANOEL REIS DOS SANTOS 
Advogado: Dra. Jacinara Costa 
Despacho: "Sobre os documentos de ns.22125, diga o 
requertdlo via advogado. Após, conclusos para sentença." 
(Or . FÁBIO SANTANA DOS SANTOS - Juiz de Direito 
Substituto) 

Processo: 8.041/03 (CONHECIMENTO) 
Requerente: RAIMUNDO MAIA BARRETO 
Advogado:Dr. Cassius Cusio Lemos Clay 
Requerido: AMAZÓNIA CELULAR 
Advogado: Dr. Hageu Lourenço 
Despacho: "Sobre os documentos de ns.22126, diga o 
requerido via advogado. Após, conclusos para sentença.'' , 
(Or. FABIO SANTANA DOS SANTOS - Juiz de Direito 
Substituto) 

Processo: 8.590/03 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA 
RECLAMAÇÃO) 
Embargante: BANCO ITAU SIA 
~voqado:Dr. Josenildo de Ollveir• Cuimar 



Macapá, 06.02.2004 

Ernabargoda: MARIA LUCILEIDE DE ALBUQUERQUE 
Defensor Público: Dr.Rogério llionteles 
Decisão: "Ante o exposto, bem como em razao da ficta 
coofesslo do R~u. JULGO PROCEDENTE o pedido de ns. 02 
pera cancelar 1 divida ezistente em nome de Maria Lucllelde 
de Albuquerque Bezerra junto ao Banco ltaú S/ A, bem como 
a conta corrente por ela até então mantida nesta lnstltulçlo 
financeira. No mais, persiste a senteça tal como esta 
lançada. Retiftque·se o registro da sentença, anotando-se. 
Publique-se. Intimem-se." (Dr. NAIF JOSE MAUES NAIF 
DAIBES- Juiz de Direito Substituto) . 

Macap.i-AP, 20 de janeiro~· 1i/;, . 
V/01 ~IJ ~· 

· MÁ~tb "A J PACHECO 
· Subchefe de Secretaria 

. ·i~~~~=t~~E~~~.:: 
Expediente de INTIMAÇÃO para c~cia dos ADVOGADOS. 

Processo: 7.141102 (CONHECIMENTO) 
Requerente: ADEMIR SILVA TRAJANO, rep. po1 MARIA 
LUIZA SANTOS DA CONCEIÇAO TRAJANO 
Requerido: EMANOEL REIS DOS SANTOS 
Advogado: Ora. Jacinara Costa 
De5pacho: "Sobre os documentos de fts.22/26, diga o 
requerido via odvogado. Após, conclusos pera sentença." 
(Dr. FÁBIO SANTANA DOS SANTOS - Juiz de Direito 
Sub51~uto) 

Processo: 8.041103 (CONHECIMENTO) 
Requerente: RAIMUNDO MAIA BARRETO 
Advogado:Dr. Cassius Cassio Lemos Clay 
Requerido: AMAZÔNIA CELULAR 
Advogado: Dr. Hageu Lourenço 
Despacho: " Sobre os documentos de ns.22125, diga o 
requerido via advogado. Após, conclusos para sentença." 
(Dr. FÁBIO SANTANA DOS SANTOS - Juiz de Direito 
Substituto) 

Processo: 8.590/03 (EMBARGOS DE DECLARAÇAO NA 
RECLAMAÇÃO) 
Embargante: BANCO ITAU S/A 
Advogado:Dr. Josenildo de Oliveira Cuimar 
Emabargada: MARIA LUCILEIDE DE ALBUQUERQUE 
Defensor Público: Dr.Rogério Monteles 
Declslo: "Ante o exposto, bem como em razão da neta 
confess/o do Réu, JULGO PROCEDENTE o pedido de ns. 02 
para cancelar a divida existente em nome de Maria Lucileide 
de Albuquerque Bezerra junto ao Banco ltaú S/ A, bem como 
a conta corrente po1 ela até então mantida nesta instHuição 
financeira. No mais, persiste a senteça tal como estj 
lançada. Retlr~que-se o registro da sentença, anotando-se. 
Publique-se. Intimem--se." (Or. NAJF JOSÉ MAUÉS NAIF 
DAIBES -Juiz de Direito Substituto) 

Macap.i-AP, 20 de janeiro de~ , 

MfJ/Ip,JJl/Jf, PACHECO • 
Subchefe de Secretaria 

Juizado E~ial Civ.l OHc:entralludo de MtcroemptMa 
Av. F.C , n" 1737 - Centro, Fórum Le•l de Wlrtl,l'tt•o 

Fon.: 312-3441 / Fax {Oxx96)223-9105 / Expedlttnt•: 12 •5111 hs 

Expediente de INTIMAÇÃO para clincia_qoo advogados 

AUTOS N.• 3.815/03 (Execução) 
Exoquente: MOTOSERRAS & PEÇAS LTDA 
Advogado: CÍCERO BOROALO JUNIOR 
Executado: M. R. CONSTRUÇÕES 
Despacho: "Junte-se. Defiro pelo prazo de 5 (cinco) dias. 
I." Ana Karina de Carvalho, Juíza do Direito. 

AUTOS N.0 1.n0/02 (Execução) 
Exequonte: P. J. DE BRITO· ME 
Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA 
Executado: RUDA CARVÁO NUNES 
Finalidade: impulsionar o tei1o am 05 dias, pena de 
extinção dos autos. 

AUTOS N.• 4.595/03 (Execução) 
Exequonte: O. L. DA SILVA SIQUEIRA- ME 

Advogado: RICARDO SANTOS 
Executado : FRANCISCO RALLER CARIDADE CHAGAS 
Finalidade: fornecer em 05 dias o endereço do executado, 
pena de extinção doa autos. 

AUTOS N.0 4.051/03 (Execução) 
Exequente: C. J. M. DE ALMEIDA- ME 
Advogado: SINYA GURGEL 
Executado: CLEONICE BARRETO DA SILVA 
Finalidade: manilostar-se quanto a proposta apresentada 
pela parte executada. 

AUTOS N.• 4.584103 (Conhecimento) 

Requarente: INSTITUTO AMAPAENSE DE LfNGUAS 
Advogado: SINYA GURGEL . 

Executado: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS 

Finalidade: fornecer em 05 dias o andereço do executado, 
pena de extinção dos autos. 

AUTOS N.• 3.711/03 (Execução) 
Exequents: PAULO LOUREIRO BITTENCOURT - ME 
Advogado: JEANNY CRISTINA CARDOSO RAIOL 
Executedo: ORLANDINO SARMENTO ROCHA 
Despacho: • J. Intime-se a parte credora p/ receber os 
Alvarás rei. a 2" o 3° parcelas'. Sueli Pini, Juíza de Direito. 

AUTOS .N.0 3.968/03 (Execução) 
Exequente: SANDRA A . CASTRO • ME . 
Advogado: CARLOS ALFREDO BARRETO 
Executado: JORGE DE OUVEIRA SOUZA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Finalidade: impulsionar o leito em OS dias, pena de 
e_xtinção dos autos. 

AUTOS N .• 4.6n/03 (Execução) 
Exequente : M. A. SANTOS QUARESMA ·ME 
Advogado: ROSEL Y ALENCAR DE CAMPOS 
Executado: NATALINA MAIA BARBOSA 
Audiência: 04/0312004 às 14:00 horas. 

AUTOS N.• 4.573 e 4.583103 (Conhecimento) 
Requerente: INSTITUTO AMAPAENSE DE UNGUAS 
Advogado: SINYA GURGEL 

Requerido : CEZARIO JORGE ARAÚJO DA SILVA e 
WELTON CORREIA MEDEIROS 
Audiência: 01103/2004 às 16:00 horas e 04/03/2004 às 16:00 
horas, reopectlvamente. 

AUTOS N.• 4.604 e 4.605/03 (Exocuçio) 
Exequenle: C. M. A. BORGES - ME 
Advogado: CARLOS ALFREDO BARRETO 

Executado: LIA SILVA SOARES e ELIANE RIBEIRO 
BARBOSA 

Audltncla: 01/0312004 às 14:00 horas e 01/03/2004 és 14:30 
horas , respectivamente. 

AUTOS N.• 3.947/03 (Execução) 
Ex aquente: M. G. BRANDÃO- ME 

Advogado: ODETE SCAL&O o PAULO DE SANTANA VAZ 
Executado: ALCINEIA LEAL BARATA 
Audiência: 05/03/2004 às. 15:30 horas. 

AUTOS N.• 3.948/03 (Execução) 
Exequonte: PAULO LOUREIRO BITTENCOUR- ME 
Advogado: JEANNY CARDOSO RAIOL 
Executado: MARIO DINIZ e MÁRCIA VIVIANE OINIS NERIS 
Audiência: 02/03/2004 io 16:00 horas. 

AUTOS N.• 2.230/02 (Exacuçiio) 
Exequente: INSTITUTO AMAPAENSE DE LINGUAS - ME 
Advogado: SINYA GURGEL 

Executado: GEOVANE DOS SANTOS DARES 
Audiência: 03/03/2004 às15:00 horas. 

AUTOS N.• 3.755103 (Conhecimento) 
Requerente: AUTOMAIS- VEÍCULOS & CONSÓRCIOS 
Advogado: CASSIUS CLEY LEMOS CARVALHO 
Executado: LUIZ TADEU LEITE PENHA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTARÉM 
Sentença: • ... Ante o exposto o por tudo que mais consta 
dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido 
Inicial para condenar o requerido a pegar . a E1npresa 
Requerente a lmpor!Ancia de R$ 958,26 (novaceniOll e 
cinqüenta e oito reais e vinte e saia centavos), corrigidos 
monetariamente desde a data do evento danoso, 
acrescidos do juros legais de 0,5 % (zero vírgula cinco por 
cento) ao mia, esses devidamente a partir da citação. o 
EXTINGO o presente Jeito com fllndamenlo no art. 269, 
Inciso I, do Código do Processo Civil. Sem custas e 
honorários lace à ausência 'tlgêncla de má-fé (art. 55, 
da Lei 9.099/95)' Fábio S nta dos Santos, Juiz da 
Direito. 

Expediente de INTIMAÇAO para ciencia dos ADVOGADOS. 

Processo: 8438/03 
Requerente: OSÉLIO DE SOUZA FREITAS 
Advogado: 
Requerido: OViDIO VALE DE SOUZA 
Advogado:Dr. Osvaldo Souza de Campos 
Audiência: 17/0212004 às 14h 

Processo: 11096/03 
Requerente: ADAIRES AGUIAR LIMA DE VASCO 
Advogado(s): Dri. Marlene Braga Carvalho e Dr. Adrianzio 
UmaGoés 
Requerida: TAM- LINHAS AÉREAS S/A 
Advogado: · 
Audiência: 08/03/2004 as 14h30mln 

Proce$$0: 9014/03 
Requerente: ELIZABETH CRISTIANE PEREIRA e RÓMULO 
SANTOS COSTA 
Advogado: Dr. Manuel Norberto Valente Cantão 
Requerida:MOSELLI VEICULOS LTDA 
Advogado: · 
Audiencla: 11/0312004 ãs 14h 

:~~~~~~~' 
Expediente de INTIMAÇAO para ciência dos ADVOGADOS. 

Processo: 9209/03 
Requerente: JANETE OLIVEIRA BARROSO DA SILVA 
Advogoda:Dra. Mara Janalna de Souza Juarez 
Requerlda:EMPRESA DE VIAÇÃO AÉREA VARIG 
AdvOQado: 

Auditncla: 0810312004 às 16h 

COMARCA DE IAACAPÁ 
JUIZADO ESPECIAL CENTRAL C/VEL 
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Expediente de INTIMAÇÃO para ciência dos advogados. 

Publlc8çlo 11": 011MM 

AUTOSN.•~ 
Exequente: LÍDIA OE MATOS ALVES 
Advaglldo: OILIIAR SANTA ROSA 
Executada: ELIZÁNGELA CRISTINA BARBOSA 

~ 
AU'TÓ8 N.•~ 
Exequente: MARIA DE NAZARÊ MAIA SOUTO 
Adwopdo: RICARDO SANTOS 
Executado: DIONEY VILHENA LOBA TO 

AUDI~C!Ai ·~à 11 !!Q!JI:. 

AUTOI N. • 37.53~/!~J 
Exequente: ORLANDINA DA CRUZ SANTOS 
~: Jósé MARIA DE SOUZA BARBOSA 
Executado: ALUÍSIO DOS SANTOS 

@Djj!NCJA; "1!11!!312!104 à 15 h'lfll". 

AVTOI N. o 31.1f01'l!3 
Exequente: JOSÉ MOURA SILVA E SÓNIA CLAUDIA 
GARCIA GÓES 

Advaglldo: ROOáUo MONlaES, CARLOS PICANÇO e 
8LVANA IWBOTA 

Executado: FERNANDO AUGUSTO GOMES ROMANY 
.Advogmo: CL.áJO R08ERTO DE OiJYEJRA MONTEIRO 
~C!A; "DM!312004 .. 17 horat:. 

AUTO!! N.oa~ 
Exequente: RAIMUNDO RAMOS 
~:JOSé MARIA BAR8011A 
Executada: EDSON JOSÉ PIMENTEL BENTES MONTEIRO 

AUpPCIA; "'MMM04 à 17 boru": 

AUTOS N. o ~-lll!lfn 
Exequente: ZULEIDE ALMEIDA BARROS 

Adwopdo: ROGéRIO JlriOHTELÉS Do\ COSTA 
Executada: PECÚLIO UNIÃO-PREVIDÊNCIA PRIVADA 
Advogada: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA 
&l!}!b!CJA; "2710412004 M 14/))0m!n". 

AUTOI N."31.1f<W4 
Requerente: CiCERO BORDALO NETO 
Advagllda: FABfou. SOUSA BORDALO 
Requerido: NBTNIVO- NORTE BRASIL TELECOM S/A 

AIJO!b6:!A; -~ .. 111!3{!mln". 

AllTOS N, o 31.1471!!3 
Requerente: ANTÓNIO MARQUES DA SILVA 

Advaglldo: 8EIIA8Tilo DE NAZARÉ DA SLVA 
Requerido: CARLOS ALFREDO BARRETO SILVA 

~IA; "22!!!33220o! .. fi b9clf:.. 

A!1TOS N.•~ 
Requerente: MIRANGUAROA TAVARES DE AZEVEDO 
Advogado: IWISON DE 8A GALENO 
Requerido: NORTE BRASIL TELECOM S/A 

.WDIGNC!A; "3CII!I3!20!M "OI hor!!"· 
~ 

~:o 
1• VARA CRIMINAL DE MACAPA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Juiz de Dire~: ADÃO JOEL GOMES DE CARVALHO • 
Olefe de Sea$Ma SUbsllhlta: ANA LÚOA VASCONC!'LOS CORREA 

carta Precatório n<> 6065/04 
~= Justiça Pública 
Réu: ANDERSON MIRANDA MARQUES 
Advogado; ANCEU40 MIRA!fDA, DAB/ AP 643 
Réu: ANDRE SANDRO AMANAJAS JARDIM 
Advagldo: )OSÍ MARIA DE DEUS E SII.VA, OAB/AP 547 
Incidência Penal: artigo 157, § 2o, incisos I e 11, art. 148, caput; art. 
288, § único C/c o art. 69, lodos elo Código Penal 
Analldade: Intimar os advooados acima dtados para conhoclmentx> 
do audllncia do inotruçio, no dia 18/FEVEREIRO/Q!I, H 
UbJ!1min. quando oerto ouvidas as lettemunhas aiTWdas na 
defesa, referente aos aums. 

SEDE DO JUÍZO: ANEXO DO FÓRUM DESEMBARGADOR LEAL DE 
MIRA, sito na Rua MJnoel Eudóxto Pereira, 5/n, Bairro Santa Rita, 
nesta Odade. Fooe: 312-3483. 

O presente expedient~ foi publicado em cumprimento ao disposto no 
art. 370, § 1°, elo CPP, C/c o provimento n° 081/98 da Com!gedorla 
Geral da JustJça elo Amapá. 

Mocapá-AP, 02 de fevereiro~. • 

ANA LÚCIA ~OS CORREA 
Olefe de secret.ria SUbstnut. 

2" V ARA CRIMINAL DE MACAPÁ 

JUIZ OE DIREITO: MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 
CHEFE DE SECRETARIA: AGVINELO GALENOCAJIDOSO 



Macapá, 06.02.2004 

EXPEDI!Nn DE li'ITIMAÇlo 
PARA CJiNCIA DO ADVOGADO 

?ROC. N"S .882/03 - ACÀO PENAL PÚBLICA Autor. JUSTICA 
'ÚBLICA Réu: . FERNANOO IDALINA SACRAMENTO 

!llli!Q.B 

Uv. Dr. AUGUnD P!NBIIRO 

O presente expediente será publicado na fonna da lei e afixado no 

lugar de costume, dado e passado nesta cidade de Macapã (AP), aos 
\linte c sete dias do mês de janeiro do aoo dt: dois mil c quatro. ~ 
A2uinelo Galcno Cardoso. C:h~(r. .ir. C\f'C",.,..,,.n,. n cnhci'-UÔ Y4l 

2' VARA CRIIIfiNAL DE MACAPÁ 

JUIZ DE DIREITO: ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTO; DANNlLO STÉLIO 
DE SOUSA DIAS 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO 
PARA CltNCIA DOS ADVOGADOS 

. PROC N' li047104- AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Autor. JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU: RÓMULO DA SILVA CARVALHO 
ADVOGADO: DR. SANDRO MODESTO 
DESPACHO: "I!ITIMAR O ADVOGADQ CONSTJTUfoo 
l'ARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA EM FAVOR DE SEU 
CONSTITUINTE. " 

O presente expediente será publicado na forma da lei c afi~x no 
lugar de costume, dado e passado nesta cidade de Macapá (A~ os 
dois dias do mês de fevereirÓ do ano de dois mil e quatro. E 
Dannilo Stélio de Sousa Dias, Chefe de Scermria Subst• • o 
subscrev i. 

l' V ARA CRIMINAL DE MACAPÁ 

JUIZ DE DIREITO : ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CllEPE DE SECRETARIA SUBSTITUTO: DANNJLO Sl'tLI< 
llE SOUSA DIAS 

EXPEDIENTE DI! INTIMAÇÃO 
PARA CltNCIA DOS ADVOGADOS 

PROC N" 4811/01- AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Auto~ JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU: OSMANt FERREIRA RAMOS 

APVOGADOS: DRS. OZIEL ARTUR BARROS BORGES E 
IV ANILDO MO!ITEIRO VITOR DE SOUZA 
FINALIDADE: INTIMAR QS ADVOGADOS CONSTITu!DO< 
PARA MANifESTAREM-SE NA FASE DO ART. 49? DO CPP 

PRQÇ N' 4606/01- AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Autor. JUSTIÇA PÚBLICA 

RÉU: SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO 
ADVOGADO: DR. EDILSON DOS SANTOS SOARES 
FINALIDADE: INTJMAII O ADVOGADO CONSIIT!I(DO 
PARA MANifESTAR-SE NA fASE DO ART. 499 DO CPP 

PROC N'4818/0 1- AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Autor: I USTIÇA PÚBLICA 

REU : EDNALDO DOS SANTOS SILVA 
ADVOGADO: DR. MAURiCIO CARLOS C. CORBEA 
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO CONSTITU(DQ 
PARA MANIFESTAR-SE NA FASE DO ABT 499 DQ CPP 

?ROC N" 4671/01 - AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Autor: JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU: JOSUÉ CUNHA AGUIAR 
ADVOGADO:DR.CHARLLESBORDALO 
FINALIDADE: INTIMAR O APVOGADQ CONSTf[Uioo 
PARA MANifESTAR:SE NA fASE DO ART. 499 DO CP~ 

PROC N" 276 1197- AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Auto~ JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU: PAULO GILSON PONTES 
ADVOGADO: DR. FRANCISCO JANIJÁRIO NETO 
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADQ CONSM!JÍDO 
PARA APRESENTAR ALEGAC()J!S FINAIS. NO PRAZO 
~ 

e&OC.~- AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Autnr: JUSTIÇA PÚBLICA 

RÉU: DOUGLAS llARARUÁ DA SILVA EOLJTRO 
ADVOGADO: DR. FERNANDO A VRES 
fiNALIDADE: I!ITIMAR O ADVOGADO CONSTIIU(DO 
fA.IIAMRESENTAB DEFESA I'RÉVIA. NO PRAZQ LEGAL, 

O prc'SCIIte expodic:ute scri publicado oa forma da lei e afixado no 

lugar de COSiume, dado e passado ncsla cidade de Mocapá (A~) aos 
!rés dios do mb de fevereiro do 1110 de dois mil e qualro. Eu, .' 

Daoniln Sttlio !!e Sousa Dias, Chefe de Sccn:laria Substi , o 
subscrevi. 

2'VARACRIMINAL DE MACAPÁ 

JUIZ DE DIREITO: ROMMEL ARAÚJO DI! OLIVEIRA 
CHEFE DI! SECRETARIA SUBSTITiffO: DANNJLO sTtLIO 
DE SOUSA DIAS 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
PARA CIÊNCIA DOS ADVOGADOS 

(DIÁRIO OFICIAL) 

rBOCESSO N' 4113101 - ACÁO Pf!NAL PÚBLICA 
Auto~ JUSTIÇA PÚBLICA 
Réus: AIRCIO . COSTA CAMPOS e ALESSANDRO DA 
CONCEIÇÃO CORREA 
Advopdn: Dr. CARLOS I!DUARDO MELLO 
SENTENCA: " ... Ante o expooto, cumpridas as condições 
estabelecidas, acolbo integralmente o r. parecer ministerial para, nos 

termos do art. 89, §S• da Lei n• 9.099/95, DECLARAR EXTINTA A 
PUNIBI!.IDADE em r<:laçâo a AIRCIO COSTA CAMPOS e 
ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO CORREA. Maeapá-AP, 17 de 
setembro de 2003. ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Juiz de 
Direito" 

O presente expediente será publicado na forma da lei e afixadi 
lugar de costume, dado e passado nesta cidade de macapâ (ap), s 
três dias do mts de fevereiro do ano de dois mil e quatro. E 

Daonilo Stélio de Sousa Dias, Chefe de Secretaria Substiruto, o 
subscrevi. 

3' VARA CRIMINAL E DE AUDITORIA MILITAR 

JUIZ DE DIREITO AUXILIAR: PETRUS SOARES AZEVEDO 
CHEFE DE SECRETARIA: !LO COSTA DE ~OUZA 

EXPEDIENTE PARA CI~NCIA DE ADVOGADOS. 

PROCESSO CRIME N°: 0911199 
AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO 
RÉU(S): JOSE NILTON ARAÚJO DA SILVA. 
ADVOGADO: Dr'. MARIA ALCIONE MONTEIRO DE SOUZA 
FINALIDADE: Tomar ciência do despacho proferido no aulas, 
referente a certidão informando da ausência do endereço do 
acusado na Comarca de Oiapoque/AP. o que impossibilitara 
sua intimaç~o pelo Juizo Deprecante para cumprir as 
condições da suspensão condicional do processo. a seguir 
lranscrilo: • Em face da certidão supra, intimem-se a advogada 
do acusado a manifeslar-se no prazo de 05 (cinco) dias./ 
Macapá , 14/01/04./ Petrus Soares Azevedo.Ju iz de Direito 
Auxiliar'. 

O presente expediente será publicado na forma da lei 
e afixado no lugar de costume. Macapá. aos 29 (vinle e nove) 
dias do mês de janeiro do ano de dois mil e qualro (2004). Eu. '""'"·-· ~#?? 
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3' VARA CRIMINAL E DE AUDITORIA MILITAR 

JUIZ DE DIREITO AUXILIAR: PETRUS SOARES AZEVEDO 
CHEFE DE SECRETARIA: ILO COSTA DE SOUZA 

EXPEDIENTE PARA CI~NCIA DE ADVOGADOS. 

PROCESSO.CRIME N°: 4.009/04 
AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO 
RÉU(S): REINALDO SANTOS DOS SANTOS. 
ADVOGADO: Dr. MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS 
FINALIDADE: Apresenlar defesa prévia no trlduo legal. 

O presente expediente será publicado na forma da 
lei e afixado no lugar de costume. Macapá, aos 30 (lrinta) dias 
do mês de janeiro do ano de dois mil e quatro (2004). Eu. 
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V aras e Secretarias do Interior 

COMARCA DE SANTANA 
JUiZ O DA 2• VARA C{VEL 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO 
02 de fevereiro de 2004 

2' VARA CiVEL DA COMARCA DE SANTANA 
Oficio n' 062104- 2' Vara Clvel 

Juiz de Dire ito: MARCUS VINICIUS GOUV~A QUINTAS. 

PROC. N' 900/99- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BANCO VOLKSWAGEN S.A 
(Adv. Dr. José Antônio Leal da Cunha- OABIAP 617·A). 
Requerido: MIGUEL FARIAS PANTOJA. 
Finalidade: InUmação do advogado da parla autora. a seguir 
transcrito: Def iro por 05 (cinco) dias o pedido de fls . 121. 
Santana, 14.01.2004. Thlna Lulza D'almeids Gomes dos 
Santos Sousa, Juiza de Dl111lto Substitutõl". 

PROC. N" 1.050/99- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
Requerente(&): JOSÉ BERBEVAL NOGUEIA LAZAMETH e 
MARIA DILMA GOMES I.AZAME. 
Requerido: PAULO AMILCAS C, DA SILVA 
(Adv. Dr. Evaldy Motta de Oliveira -OABIN' 027). 
Finalidade: Intimação do advogado do requerido DR. EVALDY 
MOTTA DE OLIVEIRA, do r. despacho de ft . 193. a seguir 
lranscrito: "Manlfestem~u n PMf8S sobre a ava/iaçiio dtl fi. 
192. Santanit, 12.01.2004. ThiiNI Luáa D'a/melda Gomes 
dos Santos Sousa, Juiza de Direito Subsliluta". 

PROC. N" 3. 976101 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Ré: COMPANHIA ÓE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 
(Adv. Qr. Rodrigo Barbosa dot Azevedo - OABIN' 894). 
Finalidade: Intimação do adwgado da ré DR. RODRIGO 
BARBOSA DE AZEVEDO, para que comparuça(m) á audiência 
dll Conciliação, designada para o dia 04 de m.MÇo de 2004, às 
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12:00h, que será rnalizada na sede deste Juizo. sito Rua 
Cláudio Lúcio Monteiro, 2. f 00, esquina com a Rua 8-0 f • Vila 
Amazonas. 

PROC. N• 3.996/01 -AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Requerente: JOÃO DAS GRAÇAS RODRIGUES PINHEIRO 
(Adv. Dr. Wllton Aguinelo VIeira- ONJIAP 679-8). 
Requerido: LUIZ CLAUDINALDO. vulgo 'Galo". 
(Adv. Dr. Washington dos Santos Caldas- ONJIAP 289). 
Finalidade: InUmação do advogado das partes DR. WILTON 
AGUINELO VIEIRA e DR. WASHINGTON DOS SANTOS 
CALDAS para que comparnça(m) à audiéncia da Instrução e 
Julgamento designada para o rJia 1 f de marco da. 2004, as 
12:00h, que será realizada na sede deste Juizo. sito Rua 
Cliludio Lúcio Monteiro. 2. 100, esquina com a Rua 8 -01 . Vila 
Amazonas. 

PROC. N• 4.1 20/01- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Requerente: LENNO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
(Adv. Dr. Lélio José Haas - OABIAP 418). 
Requerido(&): FRANCISCA DA SILVA ALVES e outros. 
Finalidade: Intimação do advogado da parte autora Dr. LÉLIO 
JOSÉ HAAS. para que comparnça(m) á audiência de Instrução 
e Julgamento designada para o dia 25 da março de 2004, à'! 
09:{)(Jh que será rnallzada na sede deste Juizo, sito Rua 
Cláudio Lucro Monteiro, 2.100, esquina com a Rua 8.01 • Vila 
Amazonas. 

PROC. N° 4.465/01 -AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
Autora: BANCO VOLKWAGEN S.A 
(Adv. Dr. José Antônio Leal da Cunha - OAB/AP 617·A). 
Requerido: ANTONIO DA COSTA SILVA FILHO 
Finalidade: Intimação do advogado da parte autora Dr. JOSE 
ANTÓNIO LEAL DA CUNHA. a seguir transcifto: firo o 
pedido de fi. 40, pelo prazo de 05 (cinco) dias. t na, 
14.01.2004. Thlna Lulza D'aJmelda Gomes dos 
Sousa, Juiza de Direito Substituta". 

PROC. N' 4.846/01 -AÇÃO DE COBRANÇA 
Autor: BANCO DO BRASIL S.A 

(Adv. Dr. Sandra Oliveira · ONJIAP 364). 
Réu: JORGE LUIS CARDOSO BITIENCOURT 
Finalidade: lnllmação da advogada do aulor Ora. SANDRA 
OLIVEIRA do r. despacho de n. 91. a seguir lranscrito: "So~ 
sobre a cer1ldão de fi. 90, diga a parte exequente, em 05 
dias. Santana, 19.12.2003. Thins Luiza D'almelda Gomes 
dos Santos Sousa. Juiza de Direito Substituta". 

PROC. N~ 4.849/01 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 
REPARAÇAO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES 
Autor: SÉRGIO SEMEI TORRINHA OA SILVA 
Réu: REFRIGERANTES DO AMAPÁ- REAMA 
(Adv. Dr. Rogério Monteles da Costa - OAB/AI' 576 
Dr. Carlos Augusto Tork do Oliveira- ONJIAP 174 
Dr. Carlos Nelson Plcanço- OAB/AI' 634). 
Finalidade: lnlimação dos advogados da parte requerida DR. 
CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES. DR. CARLOS 
AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA e DR. CARLOS NELSON 
PICANÇO, do despacho prolalado às fi . 128, a seguir 
transcrilo: ''01- Recebo a Apelação em seu duplo efeito; 02 
- Intime-se a apelada para as suas contra·razões, em 15 
dias. Santana, 19.12.2003. Marcus VInicius Gouvea 
Qulntu. Juiz de Direito". 

PROC. N• 4. 942101 - EXECUÇÃO 
Exequente: VITERBINO & IRMÃOS L TOA 
(Adv. Dr. Josenlldo de Oliveira Culmar- OABIAP 314). 
Réu: JOÃO CASTRO MORAES 
Finalidade: lnlimação · do advogado da exequente Dr. 
JOSENILDO DE OLIVEIRA CUIMAR. do disposilivo da r. 
senlença prolatada nos autos às n. 38. a seguir transcrila: " ... 
Em face da Informação prestada pelo exequente, através 
do seu advogado, lls n. 36, pela qual dá conta da quitação, 
pelo execu/ado, do saldo remanescente da divida, 
anexando prova do recibo as n. 37, com isso pugnando 
pela extinção do feito, acolho o pedido e DECLARO 
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, 
nos termos do art. 794, I do CPC ... Santana, 29.01.2003. 
Thlna Lulza D'almeida Gomes dos Santos Sousa. Juiza de 
Direito Substituta •. · 

PROC. N" 5.085/02- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Exeqüente: HAMILTON SANTOS. 
(Adv. Dr. Edllson Cabral Tork • OAB/AP 544). 
Executado: MIGUEL MAUES SACRAMENTO 
Finalidade: Intimação do advogado da exequenle Dr. 
EDILSON CABRAL TORK. do r. despacho de fl . 27, a seguir 
lranscrito: "Solxe a certidão da tJ. 26, diga a parte 
exequente, em 05(clnco) dias. Santana, 12.01.2004. Thlna 
Lu/za D'alml!lda Gomes dos Santos Sousa. Juiza de Direito 
Substitui•"· 

PROC. N' 5.243/02- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Exeqüente: SUPERMERCADO FLEXA L TOA. 
(Adv. Dr. Raul Artemldan Morales- OABIAP 415). 
Executada: RARIFELA SOARES DO NASCIMENTO. 
Finalidade : Intimação do advogado da exequenle DR. RAUL 
ARTEMIDAN MORALES, para no prazo de 05(cinco) dias, 
111ceber em Juizo a Carta de Adjudicação do bem 
penhorado aos autos. 

PROC. N" 5.248/02- AÇÃO DE COBRANÇA 
Autor: BANCO DO BRASIL S.A 
(Adv. Dr. Sandra Oliveira - OABIAP 364). 
Réu: JONAS FRANCISCO DO NASCIMENTO 
Finalidade: ln.-nação do advogado da requerente Ora. 
SANDRA OLIVEIRA. do r. despacho de ft . 32, a seguir 
transcrito: "Del'trO a suspensão do fttlto pelo prazo 
ff~qf~Hido... Sólnfana. 12.01.201U. Thina Luiza D'almeida 
Gomes rms Sanlos Sousa. Juiza dtl Direito Substituta". 

PROC. H" 5.856102 - AÇÃO POSSESSORIA SOBRE 
SERVIDÃO. 
R8querentes: EUELSON RODRIGUES DA SILVA e OUTROS. 
(Adv. Dr. Rivaldo Valente Freire OAB/AP 8236, Dr. José 
LuiE Amaral Plngarllho OABIN' 1184-A). 
~s): GILBERTO FERREIR COSTA e LUCIANA 

MATOSCOSTA. ~ 
Analidade: Intimação dos advogados da parte aulora DR. 
RIVALDO VALENTE FREIRE e DR. JOSE LUIZ AMARAL 



Macapá, 06.02.2004 

PINGARILHO. para que compareça(m) à audiência de 
Conciliação, designada para o dia 01 ele 1brll de 2004. •b 
10:00h que sem realizada na sede deste JuizO, sito Rua 
Cláudio Lúcio Monteiro, 2.100, esquina com a Rua 8-01 - Vila 
Amazonas. 

PROC. N• 5.943/02- AÇÃO MONITÓRIA 
Requerente; CENTER KENNEDY COMÉRCIO L TOA 
(Adv. Dr. Adamor do Souza Oliveira· OABIAP 059). 
Requerido: SÓNIA MARIA LOBA TO 
(Adv. Dr. At!a Margarida Marques Fascio- OABIAP 740). 
Finalidade: Intimação dos advogados das partes DR. 
ADAMOR DE SOUZA OLIVEIRA e ORA ANA MARGARIDA 
MARQUES FASCIO, para lomarem conhecimenlo do dlsposilo 
da r. senlença proferida nos aulas às fl. 38, a seguir transcrito: 
" ... Diante do sllénclo das partes nos autos, ullrllpassado o 
prazo convecionando no tenno de ns. 34135, declaro 
extinto o processo, com apreciação do mérito, nos termos 
do art. 269, 111, do CPC. Custas remanescentes, se 
existirem, pelas partes. Honorários já Incluídos no acordo. 
P. R. I. Santana, 19.12.2003. Dr. Marcus Vinicius GoUVI!a 
Quintas. Juiz de Drieilo". 

PROC. N• 6.127/03- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Exeqüente: NUNES E CIA & L TOA 
(Adv. Dr. Davi Schwab Kohls • OM'IA!' 601). 
Executado: ODENI AMARAL DA SILVA 
Finalidade: Intimação do advogado da parte aulora DR. DAVI 
SCHWAB KOHLS. do r. despacho de ft . 29, a seguir lranscrilo: 
"Sobre • certidão de n. 27-v, manff&ste-se a parte autora, 
em OS(clnco) di11s. Santana, 05.01.2004. Thina Luiza 
D'almelda Gomes dos Santos Sousa. Julzll de Dl,reito 
Substituta". · · 

PRO!=. N" 6.196103 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE . 
BENS. 
Requerente : BANCO VOLKSWAGEN S.A 
(Adv. Dr. José Antônio Leal da Cunha· OAB/A!' 817-A). 
Requerido: MISAEL ALVES DE ARAÚJO 
Finalidade: lrt~lmação do advogado da parta aut9r3 DR. JOSÉ 
ANTÓNIO LEAL DA CUNHA, a seguir transcrito: 'Defiro o 
pedido de 11. 23, pelo ·prazo de 05 (cinco) dias. Santana, 
14.01. 2004. Thlm• Lulza D'lllme/da Gomes dos Santos 
Sousa, Juiza de Direito Sulntituta".' 

PROC. N" 6.2261/03 - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
C. C ALIMENTOS. 
Requerente: M.C.S. rep. p. mãe E.C.S 
(Adv. Dr. Detenap). 

• Requerido: A.C.S 
(Adv. Dr. Edlelson de lima Campos • OA!IJ~P 553). 
Finalidade: lnUmaçoo do adlloglldo do requerido DR. 
EDIELSON DE UMA CAMPOS, da per/e/a (Exame de DNA). 
designada parti o dia 17 de fevereiro de :zotU. •s 10h45mln, 
que serã realizada na sede deste Juizo. sito Rua CláudiÕ Lúcio 
Monteiro. 2. 100, esquina com a Rua 8-01 Vila 
Amazonas(Consultório Médico). 

PROC. N• 6.494/03- AÇÃO DE COBRANÇA 
Autora: BANCO DO B~SIL S.A 
(Adv. Dr. Carlos Eduardo Melo Silva· 0"-B/AP 224). 
Réu: ANGELA MARIA SILVEIRA VIEIRA 
(Adv. Dr. Rui Regls Cardoso Cavalcante • OAB/AP 7011-A). 
Finalidade: lnliinação dos advogados das partes CARLOS 
EDUARDO MELO SILVA e DR. RUI REGIS CARDOSO 
CAVALCANTE, do r. despacho de ft. 126, a seguir transcrito: 
"Especifiquem provas. SanlllnJJ, 14.01.200i . Thlna Lulza 
D'almelda Gomes dos Santos SouSII. Juiza de Dire/Ío 
Substituta". 

PROC. N' 6.540/03 - INV. DE PATERNIDADE C.C 
AUMENTOS 
Autor( e•): P.V.M.S .. rep. por sua mãe R.M.S 
(Adv. Defenap). 
Réu: J.A.M. 
(Adv.' Dr. Lucivaldo Cosia· 0"-B/AP 735). ~ 
Finalidade: lnlimação do advogado do requerido D 
LUCIVALDO COSTA, do r. despacho de n. 43. a segu 
transcrilo: "Sobre o laudo juntado aos autos, manffestem-
as partes. Santana, 30.01.2004. Thlna Lulu D'almeldtÁ 
Gomes dos Santos Sousa. Juiza de Dlre/Á~ Substituta". 

. PROC. N" 6.582/03 - AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Exeqüente: BANCO 00 BRASIL S/A. 
(Adv. Dr. Evandro Salvador Jr. • OAB/AP 839). 
Executados: CRISTINA GONÇALVES ALVES e MARIA DO 
SOCORRO GONÇALVES ALVES. 
Finalidade: lnlimação do advogado da parte exequenle DR. 
EVANDRO SALVADOR JR .. do r. despacho de n. 40, a seguir 
transcrilo: "Sobre a certidão de n. 39, diga a parte 
exequente, em 05(cinco) dias. Santana, 02.02.2004. llfarcus 
Vinicius GoUVI!a Quintas. Juiz de Direito". 

PROC. N• 6.804/03- EXECUÇÃO 
Aulor: TECIDO VAN L TOA, rep. p. RICARDO TANNUS 
(Adv. Dr. Sandra Oliveira· OAB/AP 36<1). 
Réu : V .. DOS SANTOS TEIXEIRA· ME 
Finalidade: Intimação da advogada do aulor ORA. SANDRA 
OLIVEIRA. do r. despacho de fl . 27, a seguir lranscrilo: "Defiro 
a suspensão pelo prazo requerido ... Santana, 12.01.2004. 
Thina Luiza D'almeida Gomes dos Santos So_u:uo. Juiza de 
Direito Substituta". 

PROC. N' 6.814/03- EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
Aulor: JOÃO ANTONIO FERREIRA LOPES 
(Adv. Dr. Ivan da Costa Félix • OAB/AP 303). 
Réu: CHAMFLORA 
(Adv. Dr. Gilson Rlbamar M. da Silva· 0~/AP 365). 
Finalidade: lnüma~o do advogado da parte ré DR. GILSON 
RIBAMAR M. DA SILVA, do r. despacho de ft. 22, a seguir 
lranscrito: "Diante da Certidão de f. 21, renove-se o prazo 
para o oferecimento de embargos. Intime-se. Sant;ma, 
19.12.200.3.. /llarcus Vinicius Gouvéa Quintas. Juiz de 
Dlreit_o". · 

PROC. N• 6.820/03- AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. 
Autora: J.R.S .. S. 
(Adv. Dr. Eden Paulo Souza de Almeida- OAB/AP 602). 

_.,...;_ -· ~·,.,. .... - ........ - . _-: -· 
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Requerido: A.C.S.S. . 
(Adv. Ora. Edcleuma Nunes Magalhies- OABiAP 736). 
Finalidade: Intimação dos advogados das par1es DR. EDEN 
PAULO SOUZA DE ALMEIDA e ORA. EOCLEUMA NUNES 
MAGALHÃES, para que comparoça(m) à audiência de 
Ratificação designada para o dia 18 de marco de zocu. ils 
~ que será realizada na sede deste Juizo. sito Rua 
Cláudio Lúcio Monreiro, 2. 100. esquina com a Rua B-01 • Vila 
Amazonas. 

PROC. N' 7.104/04- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Exeqüente: DOMESTILAR L TOA 
(Adv. Dr. Da~l Schwab Kohls. OAB/AP 601). 
Executado: JOSt: VICENTE LOBA TO DE OLIVEIRA 
Finalidade: lntlmação do advogado da exequenle OR. DAVI 
SCHWAB KOHLS, do r. despacho de fl . 17. a seguir lranscrllo: 
"Sobre sobre a certidão de n. 16-v, diga a parte exequente, 
em OS(clnco) dias. Santllmt, 12.01.2004. Thlna Luiza 
D'almelda Gomes dos Santos Sousa. Juiza de Direito 
Substituta". 

PROC. N• 7.105/03- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Exeqüente: DOMESTILAR L TOA. 
(Adv. Dr. Davi Schwab Kohls- OAB/AP 601). 
Executado: JOSE MARIA QUARESMA MIRANDA. 
Finalidade: lnlimação dos advogados da parte aulora DR. 
DAVI SCHWAB KOHLS, para que compereça(m) a audiência 
de Conciliação designada para o dia 01 de abril de 2004. às 
11.;Jl9!1 que será realizada na sede deste Juizo, sffo Rua 
Cláudio Lúcio Monteiro, 2.100, esquina com a Rua 8-01 - Vila 
Amazonas. 

PROC. N" 7.106/04- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
!'xeq~nte : DOMESTILAR L TOA. 
(Adv. Dr. Davi Sehwab Kohls- OAB/AP 801). 
Execut~do: MARIA ELIZABETE FREITAS ~RDOSO. 
Finalidade: Intimação do advogado da exequenle DR. DAVI 
SCHWAB KOHLS. do r. despacho de n. 17, a seguir tran~·lo: 
"Defiro o pedido de f/. 16. ,t,guarde-se pelo prazo reque o. 
Recnlha-se o m11nd11do a que se rvfere a certidiJo d" fi • 

Santana, ·z2.12.2003. Thlna Lulza D'almelda Gomes d9s 
Santos Souu. Juiza de Dirvlto Substituta". 

PROC. N• 7.112104- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
E.eqüente: DOMESTILAR L TOA 
(Adv. br. Davi Schwab !(ohls • O~AP 601 ). 
Execútado: GEISIANE SOUTO PENAFORT 
Finalidade: lnlimação do advogado da exequenle DR. DAVI 
SCHWAB KOHLS, do r. despacho de n. 18, a seguir transcrilo: 
"Sobt'e a certidão de fJs. 1'(-v, diga a parte exequente, em 
OS(clnco) dias. Santaná, o5.ot.2004. Thina Lulia D'almeida 
Gomes ~s Santos Sousa. Juiza de Direito Substituta". 

!'ROC. ~7. 113/04 -AÇÃO 0!' EXECUÇÃO. 
Exeqüente: OOMESTILAR LTDA 
(o!\dY. Dr. Davi Schwab Kohls • QABIAP 601). 
!'J<ecutado: MARIA l OSE ço'RDEÍRO. COUTINHO 
Finalidade : Intimação do advogado da exequenle DR. DAVI 
SCHWAB KOHLS. do r. despacho de fl. 19, a segu~ lranscrlto: 
"Sobre a certldlo de n. 1 8-v, diga a parte exeql!ente, em 
OS(cinco) dias. Santana, 14.01.~. ThirÍ1 Luiza D'aiii)BÍda 
Gomes dos Santos Sousa. J.u_i~i de, Direito Su~stl(uta". · 

PR()C. N° 7.150/04- MONITÓRIA 
Autora: ECT - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DE 
TERRAPLANAGEM LTOA 
(Adv. Dr. Hageu Lourenço Rodrigues. OABJAP 860). 
Requerido: MÉGA CÓNSTRUÇ0ES L TOA ' 
Finalidade: lnfimação do advogado da autora DR. HAGEU 
LOÜRENÇO RODRIGUES, do r. despacho de ft. 21, a sO!Íulr 
lranscrilo: "Sobrv so!Ne ~ Cf!rtid.ão de n. 20, diga a parte 
exequen~, em 05(cinco) dias. intime-se. Santana, 
06.01.2004. Thlna Lulza D'lllmelda Gomes dos Santos 
~ousa. Juiza de Dlrf!l(o 'Substitutá''· 

PROC. N° 7.172/04- AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Exeqüente: DABEL - DISTRIBUIDORA AMAPAENSE DE 
PRODUTOS L TOA 
(Adv. Dr. José Henrique Netto · OAB/AP 828). 
Executado: i:RIKA MARTINS DE SÁ 
Finali<tacie: lnlimação' do advogado da exequenle do r. 
despacho de fl. 16, a seguir lranscrilo: "Sobre a certidão de f./. 
15, diga a parte exequen(e, em OS(clnco) dias. Santana, 
05.01.2~. Thlna Luiza · D'aimeida Gomes dos Santos 
Sousa. Jul'!,~ cte Dlrvi(o Substituta". 

PROC. N• 7.181/04 -AÇÃO CAUTELAR INOMINADA 
Autor: RAIMUNDO FREITAS DA SILVA E OUTROS 
(Adv. Dr. José Maria Alcanllra Fernandes. OAB/AP 693 
Adv. Dr. :Armlndo Oliveira Sousa- OABIAP 841 ). 
Requerida: SILVIA DA ROCHA BRITO. 
Finalidade: lnlimação dos advogados da parte aulora OR. 
JOSE MARIA ALCÂNTARA FERNANDES e DR. ARMINDD 
OLIVEIRA SOUSA. para que compareça(m) à audiência de 
Justificação designada para o dia 1• de marco de 2004 às 
OQ:OOh, que sem fflallzada na sede deste Juizo. sito Rua 
Cláudio Lúcio Monteiro, 2. 100, esquina com a Rua 8-01 - Vila 
Amazonas. 

PROC. N° 7.204/04 -AÇÃO DE .EXECUÇÃO. 
Exeqüente: JÚLIA PEREIRA COLARES. 
(Adv. Ora. Keila M. Guedes Nascimento. OABIAP 728). 
Executado: JOSt: RIBAMAR DE OLIVEIRA FERREIRA. 
{Adv. Dr. Marcelo de Oliveira Morais • OAB/AP 670). 
Finalidade: lnlimação do àdvogado do executado DR. 
MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS, do r. despacho de ft . 14. a 
seguir lranscrilo: "Sobre o Pedido de desistência, diga a 
parte requerida, om 05(clnco) dias. Santana, 27.01.2004. 
Thlna Lulza D'a/melda Gomes dos Santos Sousa. Juiza de 
Direito Substituta". 

PROC. N" 7.205104- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 
Exeqüente: R.C.F. rep. p/ mae J.P.C. 
(Adv. Ora. Kella M. Guedes Nascimento . OAB/AP 728). 
Executac!o: JOSIÕ RIBAM,I>.R DE OLIVEIRA FERREIRA. 
(Adv. Dr. ~arcçl9 de Ol,velra Morai& - OABIAP 670). 
Finalidade: lntim'!~ do advogado do e~ecutado ~
MARCELO DE OLIVEIM ~RAIS, do r. despacho de ft . 22. 
seguir lranscrllo: "Sobre o Pedido de desistência, diga 
parte rvqueridll, em 05(clnco) dias. Santana, 27.01.2004 · 
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Thlna Luiza D'almeida Gomes dos Santos Sousa. Juiza de 
Dirvlto Substituta". 

I'VARACIVELDACOmRCADESANTANA .· J 
· A•. Oáudk> Lúcio Mo.Jileiro, o• qóo- Vila - Saataaa-Al'. 

Foac 3ll-3300- Ramals: 3741/3142 · . 
- - ------ -- . .. . . . ......: . .:. .. _ -,, -- -- -. ..:.-- ~- - -- ---

Juiza de Direi lo Subs1i1u1a: MICHELLE COSTII F/IRIAS 

PROC. N'' 2.923/97: • INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
C. C. DE ALIMENTOS. Aoton: E.L.C. e oulros ~pipi NAZA~ 
LEITE DA CRU7~ Adv.: JOSÉ IDLMO HAASi LÉLIO JOSE 
IIAAS. Réu: OSVALDO MARQUES GALENO. FINAUDADE: 
/mime-se o advogado du exr:qucnlt! para que manif~stc·st quanto a 
c~rtidão do Oficial de 1 usriça qu.e informa que deixou de efetuar a 
penhora unUJ vez que foi informado do falecimefllu du requerido e 
q~ o bem fani parte do itt'(cntário, tudo em conformidade o r 
despacho exa~ado àl· fls.314. 

PROC. N'' 3.433/98: • INDENIZAÇÃO - Aulora: MIRANDA DF. 
OLIVEIRA (Adv.: CÍcERO BORGES BORDALO .JÚNIOR, 
IDELFONSO PANTOJA DA SILVA JÚNIOR, FRANC!SÇÓ DE 
ASSIS MENEZES) Réu: EMPRESA ESrRELA DE OURO 
LTDA. FINALIDADE: Intimação tkJ advo~rado IÚJ parze aurora. 
para que mamfeste·se em 05 (cinco) dias quamo a c'ertidão de fl. 
127 e os documentol' de fls. 258!261, tudo t:nt (:onformidude com o r. 
despacho de fi. 262. 

PROC. N" 4.147/98: • EXECUÇÃO FORÇADA • Aulor. 
RAIMVNDA JJ9S SANTOS MARTINS (A4v.: LÉLIO JOSÉ 
HAAS). ~u: IELDA F~:RREIRA D!l OLIVEJRA. 
F1NAUD4J)E: Intimação do advogado da par/e autora para que 
no prazo de 05 (ciJICO) dias, mamfestr:-l·e nos autos, tendo em l•ista a 
certidão de fl. 158-v, que informa que deixou de efet.u/Jr a penhora 
,Pois rtão encontrou a re.\·idi,,cio sempre fechada e sem nenhum 
morador , tudo em c'nn[ormidade com o r. despac~o de fl. 159. 

P~pc. N'' 6.§45/01: !NPE!iiZAÇÃO. Autor: MANOEL 
RAIMUNDO MIRANUA SOUZA. Adv.: ULIS.~ES TRA.SEL e 
SHEILA VASQUES DE OLIVEIRA. Réu: Rt:FRIGERANTES 
D<) AMAPÁ sJA. Uliseoasorte: CGU COMPANHIA DE 
SEGUROS. FINAUUADÉ: Intimação do advogddo da parte 
autor'a Pa~a que, no.prazo de 05 (cim:o) dias, manif~ste-se guamo a 
certidáo tk fl. 132-v do oficial de Juxtiça que informa que dei.rou dr. 
intimar a perilu face não te-la eru:omrado 'w endereço constante no 
mandado, pois segundo informaçõu a mesma não res~de 1ftais 
naq~la resitlên(ia, tudo em conformidade com r. tkspacho de f/. 
133. 

~ROC. N'' 8.490/02: • DIVÓRCIO • Autor: JOSÉ ~ 
WPES FERREIRA. Adv.: MARTA CRISTINA M. QE 
OLIVEI~. Réu: AL~EfUNDA BARBqSÁ LIMA FE~I~. 
F1NAUDADE: Intimação do ad'IIOgudo da parte autora, para que 
tomem conhecimento da r. de~pac:ho a seguir transcriw: • Declaro a 
revelia da ré, sem impor·lht! oS ecitos em face dn natureza dJJ. ação. 
D.iga o auwr que provas quer produzir em audiência. Santana, 
21/01}04. Thilw l.uiza D'Almei.da Gomt!s dm;: Santos Sousa. Ju/uJ de 
Direito Sub.nitut.D ". 

PROC. N'' 8.78<4/02: EXEqJÇÃO O~ TÍTULO ~ 
JUDICIAL. Autor: CENl'E~ !(ENN•:uy COt.tltRCIO LTUA. 
Ad•.: ADAMOR IJA SILVA OLIVEIRA. Réu: IVO DO 
NASCIMENTO RAMOS. FINAUDADE: llllimaçiio do 
advogado da parte autora, puru que em 05 (cinco) dias mamfesu:-se 
nos autos lendo em l-'ista o duurso do prazo de swpt:nsão deferido à 
fl./11. 

PROC. N" 9.069/03: • RUSCA E APREENSÃO • Aulor: RANCO 
DO BRASIL SIA. Adv.: NAZARÉ SANTANA. ~éu: E!JILSON 
LIMA SILVA. F!NALIDAD~: lntimaçao dp advogado du purte 
autora para que, no prazn de 05 (cinco) dias, mamfel·te -se qua11to a 
certidão dt fl. 51·\.' do oficial de Justiça que informa que dáxou de 
intimar o requerido face- não Ie·lo encontrado ~rn endereço constante 
no mandado,pois segundo infurmo'Ções n nzt!smo tuio reside mai.t 
naqu~/a residência, ludo t!m conformidade com r. despuc:ho de fl. 53. 

PROC. N'' 9.088/03- RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO· Aulor. 
BANCO DO BRASIL S/A. Réu: CIPRIANO NOGUEIRA DIAS. 
ADV. MARWN DA LUZ FARIAS. FINALIDADE: itllimaçtlo dn 
adl-'Ogado áa parte requerida, para que tome co,hecimento da dotlJ 
marca para o diq 16 de fevereiro de 2004 4r 12}0 haras que 
realizar-se-á na sala de autliéncia da J• Vara Civel desta Coma"·a. 

PROC. N'' 9.258/03: EXECUÇÃO DE SÉNTENÇA 
HOMOWGATÓRIA C/C EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 
Autor: A.M.I~F. (Adv.: CÉCERO BORGES BORDALO 
JÚNIOR). Riu: J , R.B. 1 .. ~-INALIDADE: Intimação da parte 
autora para que em 05 (cinco) dias para que rtUUJifeste-se quanto a 
(;ertidãu áo Ofidal de jusliça que informa que delXOU dt efetUIJr a 
prisão do extcu/ado face niio ti-lo encontrado no endtreço 
constante no ma11dado, poi.t .tegundn informações enccmtravl.I-St: 
viajando, tudo em conformidade com r. ihspachn de fls. 107. 

PROC. N" 9.760/03: · SEPARAÇÃO JUDIQAL LITIGIOSA. 
Autor: A.R.P.C. ADV.: REGINALDO ANDRADFJCARLOS 
SOUZA/1\olARCOS DA COSTA. Réu: N.R.B.C. , ADV. 
ADELSON FERREIRA TAVORA 
FJNAUDADE: IntimuÇJio dul· udttugudus da~· partes para q11e em 
05 (cinco) dia.t apre.tcruem nn.t autos as prOWJs que pretendem 
produzir, tudo em conformidade com o r. despacho de fl.45. 

PROCESSO N' 9.865/03: • AÇ~O ORDINÁRIA DE 
COBRANÇA. Aulor: M. SANTOS. Adv.: ELONEIDE DA 
COSTA LOBATO Réu: ALZEMIRO ROCHA FREIRE E 
RAIMUNDO SIÍRGIO DE OLIVEIRA COUTINHO. 
Ji1NALIDADI!:: Intimação do advnxadn túJ parte autora partJ que 
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ma.n.ifesre-se quafllu u conlestaç4o o)utcida JHios requeridos, tudo 
em conformidade mm o r. despacho de fl.14. 

PROC~:SSO N" 9.867103: • AÇÃO DE EXECUÇÃO. Autor: 
DOMESTII.AR LTDA. Adv.: DAVI SCHWAB KOHIS. Réu: 
ELCIOMAR ANDRADE LOPES. FINAUDADE: Intimação da 
part~ autora poro que t!m 05 (cinco) dias para que mamft!sle-sc 
quanlO a cerriddo (jl. 16-v) dn Oficial dt justiça que informa que 
deixou de tfetuur u citação, penhora e intimllçõo dn executado fa~e 
nrio 1ê-lo encomrado uo endereço con:uante no 11Ulndado, poL,. 
segundo informações em:unlrava-sc viajando, tudu em confonnidade 
com r. despacho de fls. 17. 

PROCESSO N" 9.868/03: • AÇÃO DE EXECUÇÃO. Autor: 
OOMESTILAR LTDA. Adv.: DAVI SCHWAB KOHIS. Réu: 
NADIA RGINA BASTOS DA CRUZ. FINAUDADE: lmimaçâD 
da pa rt~ aufÕra para lf"C em 05 (cinco) dius para que manifeste-se 
quantu o certidão (fi. 17) do Ofidul de justiça que mforma que 
dr:ixou d~ efetuar a âlaçdo, penhora e iminwção do I:!.Xt!curadn face 
não ri-lo em.·vntrado nn endereço constante no mandado, pois 
segundo infurmaçõcJ a mr;sJtUJ não rt:sUJe mais n_aqurla residinôa, 
11ulo t:m mnformidadr com r. dt:!.pach.o de fls. 18. 

I'RUCESSO N" 9.871/03: • AÇÃO ORDINÁRIA DE 
COBRANÇA. Autor: M.R.A. CORRU·ME. Adv.: SANDRO 
GOMES Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. 
FINAliDADE: intimação do advogado da parte aur para qut: 
manifesre-se qua11to a conu~scação oferedda pelo equer os, ludo 
em conformidade com o r. dt:!.paclw de {1.17. 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO PARA ADVOGADOS 

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
COMARCA DE SANTANA 

Juíu de Direito : ANA LÚCIA DE ALBUQUERQUE BEZERRA 
Chefe de Se<rrtarla: GERSON MARTINS RODRJGUES 

Proceiso dt Adoçlo: Autos n.0 483 1/2003 
Autor: MINISTERJO PÚBLICO 
Representado: M.R.f..S. 

Advogado do roprtS<ntado: VALDECI DE FREITAS FERREIRA 
.• OABIAP 560 

Fi nalidade: Intimação do Advogado acuna nominado, para que, no 
pra~o de J (trés) dias, aprt'sente as alegações finais sob a forma de . 
memoriais escritos, nos aulas em epígrafe. 

O presrnte expediente csU. sendo publicado em consonftncia com o 
· que estabelece ·o Provimento n.0 081/98 , da CoiTegcdoria Gera l de 

.lustiç:.. 

Vara Untes ds Comsn:a dt1 StiiTII do N11vio 

-EXPEDIENTE DE lmiiiAÇAO DE DESPACHO 

Aula. de Aelragnlçto de Paue 
PrOCHaO Clwol n .'13nl200~ 
P. Autora: Allndo Nadmento de Almlkl. 
Mv. dll P. AWn: Dr. Joe6 Anlenlo Lall dll Cunha 
P. Raqueotcla: Lauro eo.ta 
Mv. dll P. Requerida: Dr. AntOnio Fenwldo dll anv. • 
Silva 

Finalidade: INT7MAR M st/vog6do6, Dr. JOS~ ANróNIO 

LEAL DA CUNHA OA&'AP 617-A e Dr. ANTf>NIO 

FERNANDO DA SILVA E SILVA OA&'AP 143 do r. 

dsspscho prolatado u fls. 43 do. autos em eplgrafe, 

cujo di5p0sltlvo é a BII(Julr transcriUJ: 

"CDM/derando qu11 o. Bf1lumento8 tntrldotJ na 

contestaçAo bem como 08 documtmklll 11 ela IJC08fsdos 

em nsds modificam IJII f"IJZÕBtl pel1111 quais concedi 11 

liminar dt1 ffs. 12/13, msntenh<NI em todos M SIIUIJ 

termos. Face IJ aiBgsçlo de 1/egltJmldade de parte, 

aduzida prolimlnarmente pelo fflquerldo em conts1111lçlo, 

o que lmpi/CIJ em carlncla de açlo, malírla enumertlda 

no art. 301 do CPC, manifeste-fie o autor (art. 327 do CP) 

em dflz dltJtt. Intimem-se. .<;. Navio. 1(!112!2003. Matla.• 

VARA ÚNICA o4 COMARCA DE OIAPOQUE 
Juiz de Direijo: Dr. LUIZ GROTT. 

Chefe de Secrelaria: SIDNEY NASCIMENTO COSTA. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~~Jl}=CÃO po PIA 23/1212003 PARA C!êNcJAoo- o __ . 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE N' 1.&4312003. 
Requerente: S.M.G.S.H., a M.G.H., representada por sua 
mie, Sno. SONIA GAMA DE SOUZA. 
Advogado: Dr. ELOILSON AMORAS DA SILVEIRA TÁVORA· 
OAB/AP N' 06-A. 
Requerido: JEAN-LUC SAHAGUM. 
Advogado: Dr. LAUDENOR JACOB GOMES·OABIAP N' 342-
A. 

FINALIDAQE: INTIMAÇÃO do advogado da Requerente, Dr. 
ELOILSON AMORAS DA SILVEIRA TÁVORA-OAB/AP N" 06· 
A, para tOI):\If ciê~<3í' da audiência _d~ Justificaçao designada 
para o d1a~.JLJ ... t2ZJ04, às ~:~horas, neste Juizo. 

Sede do Juizo: Av. Barão do Rio Bnonco n' 17, Centro. 

O presenle expediente será publicado na forma da lei 
passado ne•ta Cidade de Oiapoque. Estado do Ama 
dias do mês de dezembro do ano 03. 
Nascimento Costa) . Chefe de 
assino. 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE 0/APOOUE 
Juiz de Direito: Dr. Luiz Gtott 

Chefe de Sectelaria : Sldney Nascimento Costa 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15 (quinze) dias 

AÇÃO PENAL N' 1.29112003 
Autor. Minlst6rlo Público Estadual 
Réu: ~Ferreira Uma. 

Finalidade: CITAÇÃO do réu FRANCISCO FERREIRA LIMA. 
para comparecer no ediflcio do Fórum desla Comarca de 
Oiapoque. Estado do Amapá. sijo A Av. Barlo do Rio Branco, n• 
17, Centro no WL. 10/0212004, h 09:30 horas. a fim de ser 
INTERROGADO e responder aos demais lermos da Ação Penal. 
na forma do que dispõe o artigo 188. do Código de Processo 
Penal. por Infração ao artigo 155, "capurdo CPB. 

Sede do Juizo: Av. Barlo do Rio Branco n• 17. Centro- Fórum. 

O presente edhl serã p blicado na forma da lei e afixado no 
lugar de costume. Dad passado nesta cidade e comarca de 
Oiapoque. Eslado do pá. aos 22 dias do mês de janeiro do 
ano de 2004. E • ~Sidne~Na i enio Cosia). Chefe de 
Secretaria , digitei e ubscrevo. //' / 

~ 
J z de Direito 

2• Vara Ch:el, Criminal e da Infinda e .lu\-·cntude 
Comarca c..le Lannjal do .Jari 

JtJi~ de Oircllo (em excrcfcio): Dr. VALCJR MARVULLE 
Cheio dt Secr• taria: ROGÉRIO ROBSON JUCÁ VILAI! 

EXPEDIENTE PARA CltNCIA DAS r ARTES E ADVOGADOS 

AlTOS DE MA!IIDAOO DE SliGt:RANÇA 
COM PEDIDO DE LIMINAR 

N"" 077212003 (antigo 5577/2002) 

lmp,'<ante: FRANCISCO DAS CHAGAS CORRE.\ 
Advogado(aXsJ; Dr. MANOEL DA COSTA MACIEL o Ora. 
NEUSA ANTÔNIA DE MORAES BATI~TA 
!mpctmdo(a): WALTÉCIO SERRA LIMA 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO sobre os tennus da scnk'n<,:a de lolha 
80 dos autos em cpi~ralt:. i\ seguir lt.mscrila: '"Vistos ctt. Tendo t-m 
\-"iSta que O nUtOr já (oi rclnttgrado Ih 'UIS funÇÔt-S, flta 
prejudicado o objeto du preitntt açin. Sendo assim, julgo, sem 
m•is delongas. extinto o feito, com base no art. 267, Inciso VI do 
CPC. Sem funas. Arquivem-se. P. R. J ... 
0 pre-sente t:J.pedientc St'r.Í publicado na f(}nna da i..t'i ~ õtlix.ado 11(1 

lugar de costume. D-Jdo e passado nesta cidadt' de l.arnnjal do Jari, 
Esaado do Amap.i, aos vinte e tl'ês dias do mi-s de janeiro de 2004. 

AÇ..\0 DE INDENIZAÇ,\0 N"' 0733/2003 (n" antigo: 355412000) 
Requerente: ANTÔNIO CARRAL AGU IAR 
Advog.1do(a): Dra. EI.IANA IIElENA NEVES 
Rcquerid<~a) : MUNICÍPIO DE LARAN.IAI. DO JARI 
Advogado( ai: Dr. JUPIARA ARAÚJO RIBEIRO .JÍIN IOR 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO sobre os tennos do despacho de folha 
64 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: .. Vistos etc. Tendo cm 
vista au prtlçhs de folhas SI t SS/57. hem citmo o que prncre\"t 
os artigos 65 e 67 do CPC. declaro sem efeilo a nomt-açio à 
autor:ia. Determino que volte a rorrer o proC'tsKI em seus 
ulteriores termos. Intimem-seu partn." 
O prcsl'mc' cxpt!dienle será publicado na ronniJ dn Lei C' afixado no 
lugar de costume. Dado c passado nc.."Sta cidade d~ Lamnjal do Jmi , 
Estado d(.) Amapã. aos ... inte e tr~ c.lia~ do mês de jan~in1 de 2004. 

AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTLLO JUDICIAL 
N" 02.1212003 (antiKo 6617/2003) • 

Reyuerente: DOMINGOS MONTE ALVIJiR:-1[ CARDOSO 
Advog.1do(s): Dr. ~11CHEL CORRtA WAN-MEYL: Dr. 
VALBER CARLOS MOTTA CONCEIÇÃO t Dr. PAULO 
ANDRÉ ALMEIDA CAMPBELL 
Rcqucridnls): LUIS FRANCISCO DE AQl!INO 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado do autor parn, no prazo 
de cinco {S) dias, manif~o-star-se quan1o ao interesse pelil adjudicaç;io 
dh bem penhorado à folh..1 12 do~ autos em qul!stão. qual sejo.; 14 uma 
geladeira t"Or branca. 3201 (trrzentos e ,•iate litros), em perfeito 
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tstado de runC'ionamenlo c conun·ação, ava liada em RS 1.000,00 
(hum mil reais)." 
O presen1e expediente será puhlicu~o na IOnna da Ui e iJiix;~do no 
lugar de costume:. Dado e rassad nesta ~.:idade de L.1ranjal do Jari , 
F ... •aado do Amapã. aos viutc t t · o mCs de janeim de 2004 

:!~V A Ri\ f"iVEL, CRIMINAl. F. UA INF.\NC"IA E JUVf:l\Tl :OF. 
COMARrA DU.,RI\i'JAI. IlO JARI 

JUIZ DE DIREITO trn ~.-,erck iu na 2• Vara Cível. C'liminal e da 
Infância c Juventude, desta Comarcn : Dr. VALCIR MARVULLE 
CHEFE DE SECRETARIA: ROGERIO ROBSON JUC Á 
VIL~R 

EXPEOIENTE PARA CIÉNCIA DAS PARTES E 
ADVOGAOOS 

Açitu Penal n" 050512003 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Adv. : WAGNER COSTA GOMES. OAB, n" OIJ 
Reus: AGENOR VITORINO DE CARVALHO 
ERISVALOO MODESTO DINIZ, vulgo (QliiNtNHA) 
UNAL.IOAOE ; lnt imac;iio para apn:sentar as contra-mzões. 

Açãn de Indenização n•• 0731 12003 
Autor. PEDRO ALVES DA CU!IIHA 
Adv.: MARIA 00 SOCORRO DIAS D[ MEDEIROS. 
OAB/PB, n'" 8.282 
RtyueJidn: SASI SERVIÇOS AGRÁRIOS E 
SILVICULTlJRAIS. 
Adv.: JtJRACY BARATA JUCÁ NETO. OABIPA. n" 5.5.12 
FINALIDADE: Intimação Uns advogados da.s part~,.'S p<~ra 
tomarem ..:onhecimcnto da Sent('.nça proferida por este Juitu à 11 . 
SO·v. 

O prcsmte expediente scr.i flUblicado na ronna da Lei c afixado 
no lugnr de costum~ . L1rnnjal do Jari -AP, aos .. ·inte e dois {22) 
<lias do mC5 de janeiro (OI) q,, ano dois mil t qu:ttro (2004). Eu. 
fRogêrio Robson Jucá Vi · r), Chefe de SI.'C retaria de Otic io 
JuJicinl, conferi I! a..ç~ino. 

ilar 

2~ Vam Civcl. CrimiMI C' da .lnlància e Juventude 

EDITAL ()E PRAq 

Processo n':092812003(5850/03) 
E.,eqüentc: FAZE~ DA NACIO:-IAL 
Executado: ANTONIO APARECIOO SANTOS 
I;' Pnça : 16 dt ftnrtiro de 2004. às IO:OOh, 3 quem maior lançu 
nlereccr acima do valord.1 re<~ .. ·aliaçàu. 
2• Praça: 04 de março de 2004, às IO:OOh. a qu~n maior lanço 
ofl'l\."\:cr. ind t..'pendentem~ntc dt: reavt~liação . dcsd.: que não seja 
~.:un-.idcrncto preço vil. 
Local: ~agu.ào do F.di ficio do Fórum destn C'oman;a, ltll:aliz.1do na 
Avl'nic.la Tancredo ~kve~. n° 1605. baiaTO Agn:s te, Lar.1nja l do Jari . 
DcscriçU.o c.lo Bem:{) I (uma) máquinet dt! fazer tijolos ~n hloco(<~reia 
c cimcnw). com capacidade parn fabricar ) .()()()(três mil} 
tijnlC"JS(diainlanual) c:, Ol(uma) betoneira. tarnanho mêdiu(sern 
motor,. em estac..lu regu lar de funcit,nament(l c consava.;ào. 
Valor da Avaliado: RS3.10fi,OO( tris mi l c cem rt:t1is). 
l .tiloeiro:Oficial de Justiça de planlàu. 
lutimaçin: caso o executado a~.:ima mencionado nàn seja encontrado 
pam intimaç-ão p~soõtl , fica intimado p(l r.l o ato. por 111cio dt:ste 
edita l. hem como lls pm1cs que, pnr.qualqucr motivu não puder Sll 

re.a li7 .. ado o Leilão, esl~ se dnr.i no dia út il imediato, à mesma hura. 
Cabe lo an"t:rnalante pagar a comi~'iào legal do Jeilocim. 

2~ Vara Ci\lcl, Criminal e da lnlãncia t' Juvc:ntude 

.E!l!.IM,JlF.I~T.!MACÀQ 

Ação: Exoneração de Alimentos n° 3527/2003 
Aull>r: EDIV AN DUTRA DA SI LV A 
1\dvog;tdo: Osvnldo Trind•de de Figueiredo. OAB·SOO·AIAr ) 
Réu: ROSIENE GO:-IÇALVES MATOS 

FINALIDADE ; Intimação da parte ré pam a audi(ncia de 
-.:om:ili açào e julgamento designada para o dia 06 de abril dt 2004, 
às 09:00h. no Fórum de Laranjal do Jari. 

Sed• do Juizo: Av. Tancredo N 

Poder Judiciário 
Justiça do Estado do Amapá 
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r Vam Cível, C.iminal c da lnfdncin e Juvent ude 

EDITA!. [)E C!TACÁO E INTIMACÃO 
20(vintcl dias 

A~;àv : Guanla c RcsPonsõlbilidade n° 3558103 
Auto.c VALO! LOPES AZEVEDO 
Advogado:Dcfenap 
Rc": JOSE RIBAMAR SILVEIRA llA MOTA 
FIN:\ 1,10.-\DE: Cilaç~o e lnlimi1ç3o da pa rte ré. atualmente em lugar 
incerto t! n3C' sabido para (IS termos da açàu aj uiZiJda , cit."ntificando-a 
d!: ~u( u prJlil parJ, querendo contestM, é de IS(quinzc) dias 
CC'ntado!' n p;ut ir do pl"aZo de expiração do presente ed ital, Jevrodo 
~..:r f~o:ita atrav6i: de ad .. ·ogadn c que::. se assim n;iu o fizer, r>resumir-s~
ittl m:t: it os tiS fa tos m1iculados pela pa rte ;~uto ro na pc.'tiçào in ic ial. 
Proceda-se, ninda, a intimçào para a audiêm:: ia de cnncil iotçào, 
ins l ru~·ào c julgamento des ignada para o dia 06 de 1bril de 2004, ils 
09 :JOtl . n11 Fórum de l .. 1rnnj al do J ~ 1 i. 

2• Vara Cível. Criminal c: lia Jn lãm.:ia c Ju,;cntudc 

EDITAL DE C!TACÃO 
20( vinte) dias 

Aç~o d.,~ Divôrcio Lit igiOM) no 341.1(;{):1 
Autor: NAIR MORAES CALDAS 
Advugadn:Ocl'cnap 
Reu : LUIS PI'IHEIRO CALDAS, bmsileiro solteiro. autônomo. 
n:!i.ldt.1ll \.' ~ Jmniçil iado em local incerto c não sahidn. 
FINA I.IOAD[ : Citação da parte ré, atu al mente em luga r ince110 ~ 
n:lo sabido par.t os tennos da açào ajuizada. cicuti fic andl't-a dt! que o 
pr.uo parn. qurn:ndo conlt.'Slar. C de IS(quin7.e) dias contados a partir 
do prat.o de ~: x pir.tc;<ln do presente edita l, devendo ser feita atravc.."s de: 
advogacto ~que, se nssim nào o fi zer. presumir-sc:-ào aceitQs os fatos 
art iculados pela pane autora na JX1ic;._ãn init:iul. 

Sed(' do Ju izo : Av. Tancredo Neves no 2605. Agreste. 

2' VARA CIVEL, CRIMINÀL E DA INFÂNCiA E JUVENTUDE 
COMARCA DE LARANJAL DO JARI 

EDITAl. DE~fi~_çA_Q.!;_I~J!~~ 
- Prazo: 20 (vtnro) dias: 

Autos de Açao de Guarda e Responsabilidade-Cautelar n' 
:),59012003 
~utor : RAIMUNDO NONATO BORGES 
Adv.: DEFENSOR PUBLICO 
Requeridos: ELIEZER FERNANPE~I'!_Q.IiS t JOSINETE 
$.Q\IZA DOS S"'N1:0.S 

FINAl.tDAD~ : Citaçao dos requeridos !;J .. l~.Eii .fffl~DE:i 
ll_Q.RGES E JOSINETE SOUZA DOS SANTOS. brasileiros. 
solteiros, atualmente em lugar incerto e não sabido, por lodo o teor 
da ação ajuizada. bem como para comparecer à audiência de 
c:ondllação. tn.strução e julgamento designada para o ~ 
ABRIL de 2QQ.f As~..as... QUe será realizada na sala de 
audiências deste Juizo. situado na Avenida Tancredo Neves, no 
2605, Bairro Agreste. Laranjal do Jari, Eslado do Amapá. 
Oportunidade em que poderá. querendo, contestar o pedido e 
produzir provas. no prazo de cinco {OS} dias. desde que o faça por 
intermédio de advogado. ficando advertido que o seu não 
comparecimento importará em revelia e confissão quanlo a matéria 
de falo. Cienlifrcando o requerido de que deverá fazer acompanhar
se de até 03 (três} testemunhas. i~epcndenle de intimação. 

Procuradoria Geral de Justiça 
Jair José de Gouvêa Quintas 

Portaria n.0 017, de 26_ de janeiro de 2004. 

O CHEFE DE GABINm DO PROCURADOR
GERAL DE JUmÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 
axerdclo. no uso de suas alribliçlles legais que lhe confere a 
Portaria de n° 299/2001-Gab./ PG.l, de 22 de maio de 2001, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr . .JOSÉ CANTUÁRIA BARRETO, 
Promotor de Justiça Substituto, para responder pela PromotOOa 
de Justiça da Infflnda e da JuvenllJde da Comarca de Santana, 
no período de 02/02 a 31/03/2004, em razão do afastamento 
da tlb.Jiar. 

Publique-se, dê-se dênda e cumpra-se. 

CHEFIA DE GABINm DO 
GERAL DE JUmÇA. em axerádo, em 
janeiro de 2004. 

, .... · 
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COMJSSAO PERM:\NEN'ffi DE I .!CtTAç.~O - CI'L 
l'ortui• 08t , tO de Ma<ço de 2003- PGJ/MPEA 

ERRATA DO TERMO Df JUSTIFICATIVA N" 002/2004, 
PUBUCAOA NO DIA 26/01/2004. NO DOE 3205 

ONDE SE L~ : 

Homolo110, na forma da lei n' 8.666/93 
e altsrações posteriores, em: 2310112003 

LEIA-SE: 

Homologo, na forma da lei n' 8.666193 
e aKerações posteriom, em: 23101 /2004 

Macapá-AP, 05 de fevereiro de 2004. 
I! . 

Salim ~Vteite 
P"'s~enle da CPUMPEA 

COMISSÁO PEIU>t.~NENTF. DE LICI'J'AÇAO . C:PJ. 
Pn.tuia UM!, to de Março de 2003- PGJ/MPEA 

ERRATA DO TERMO DE.JUSTV'ICATIVA N" 001/2004, 
PUBLICADA NO DIA 2610112004, NO DOE 3205 

ONDE SE L~ : 
Recurso; 

... o exercicio de 2003. 

LEIA-SE: 
Recurso: 

... o exerclclo da 2004. 

Macapâ·AP, 9fJc feverei ro de 2004. 

Salim~1ííf.go Leite 
Pres~t8- -da CPLIMPEA 

Publicações Diversas 

Amexim Woods ScrrruiaLtda 

Toma público que requereu a SEMA, a licença de 
operação para a produção de produtos de madeira de 
valor agregado no Oistri!o Industrial de Santana. Não 

foi detcnninado E>ludo de Impacto Ambit;mlal. 

•tNDICATO DOe TltCN~ DC -OUIII.AHOA NO 
TftAIIt"'LHO NO Wa"T ADO DO AMA~A. 

•otT.l{lt. ~ ltL"JVV'IC4çAO IHr COHV'DCAoAO ~ 
~~ DOS ~JitO. DA ~T"'Of//JJA. DO OONe.r...HO 
~CAL- O.LJ1!4Ab08 ,.2~NTA~·. ~.-..:n7\•''0* 

··~~-. . 

Prefeituras, Câmaras 
e Ór~ãos Municipais 

Calçoene 

LEI MUNICIPAL N' 048103-PMC 

Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do 
Munlclpio de Calçoene e dtl outras providências. 

O EXCELENTISSIMO SENHOR ADELSON JOSÉ DENIUR 
ALMElDA, Prefe~o IAlricipal de Calçoeoe. Estado do Amapá. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Calçoene aprovou e 
Eu sanciono a segulnle Lei. 

Artigo 111 - Fica criada ; COO<denadorla Municipal de Defesa 
CivU - COMOEC do Municlplo ele Vrtória do J..-1 dlretament~ 
subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual subst~uto, com a 
finalidade ele coordenar, em nlvel rnuricipal. !odas as aç6es 
ele clefesa'civi, noe períodos de normalidade e anormalidade. 

Artigo 'fl- Para es finalidades desta lei denomti\3-Se: 

I - Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorroo, 
assistenciais e reconstrWvas, destlnadllS a ev~ar ou minimizar 
os desames, preservar o maal da populaçao e restabelecer a 
normafidade social. 

11 - Desastre: o resultado de evt ntos advensos, naturais ou 
provocados pelo homem, sobre um ecossls!ema. causando 
danos humanos, malerials ou ambientais e conseqOentes 
prejuízos económicos e sociais; 

111 - SKuaçao de Emer~ncia : reconhecimento legal pelo poder 
público de sltuaçao anormal, provocada por desastre, 
causando danos suportáveis à comunidade afetada. 
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IV - Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo 
poder público de stuaçlo anormal, provocada por desastre. 
causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à 
Incolumidade oo 11 vida de seus integrantes. 

Artigo :fi - A COMDEC manterá com OB demais 6rgaos 
congêneres municipais, esloduais e federais estreijos 
lnterclmblo com o objetivo de receber e fome<:« subsídios 
Técnico& pan1 l!lldarecimentos relativos à defesa civil 

Artigo 42 • A Coordenadoria Municipal de Defesa CIVIl • 
COMDEC constHLi órglo inl"l18n1e do Sislema Nacional de 
Defesa Civil. 

Artigo~ - A COMDEC compor-se-il de: 

I - Coordenador, 

I) - Conselho Mlllicipal; 

lll - Secretaos; 

IV- Setor Técnicos Setor O!>eraf!~o . 

Artigo efl - O Coordenador da COMDEC será indicado pelo 
Chefe do Executivo Mt.llicipsl e compale ao mesmo organizar 
as atividades de Defesa Civil no Municlplo. 

Artigo f>- - ConstarAo, obri911toliamente. dos curiiculos 
escolares nos ootabelecimentOB de Ensino da Rede Pública 
Municipal, noções gllflliB &Obre procedimentos de Defesa Civil. 

Artigo a2 - O ContM!Iho Municipal &erâ composto pelo 
Presidente, Secretário, R"pt'888ntante da CAmBfa dos 
VereadoniS; do Poder Judidãrio; do Departamento Municipal 
de Açao Social; da Policia Militaf; e OI (um) rep<Menlante das 
associações civis organizadas. 

Artigo gSI • Os servidores públicos designadO& para colaborar 
nas ações emergenciais ""'""'no essas atividades sem 
prejulzos das funç6es que ocupam, e não fwao jus a qualquer 
espécie de gratfficaç6o ou remuneração especial. 

Parágrafo Únicc - A collboraçêo referida nesle artigo será 
considerada prestaçao de Be!VIço relevante e constará dos 
assentamentos doa respectivos servidores. 

Artigo 1 O • A presente Lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenls) dias e part~ de 
sua public.çollo. 

Altigo I I - Esta Lei entrará em vlg« na data de S>Ji e 
pu~ em qualquer meio ele comunicação estadual ou 
municipal, revogadas as disposições em contrário 

GABlNETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE-AP. 
em 03 ele Novembro de 2003. 

DECRETO N' 021/0~GABIPMC 

Regulamenta a lei Municipal N' Q.l8/ro.PMC, ele 03 de 
Novembro de 2003, Que Cria a Coordenadoria Municipal de 
Defesa CiVIl - COMDEC. 

Artigo 12 - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -
COMDEC é o órgao ds admlnistraçlo pública m~l 
responsável pela coordenação das ações ele def86a civW , no 
municfplo. 

Artigo 'fl -5ao atividades da COMDEC: 

I - Cootdenar e executar as &Çôes de defesa civil; 

ll - Manter atualizadas e disponlveis as lnformaç6es 
relacionadas à defesa civil; 

UI - Elaborar e Implementar planos, ~mas e projetos de 
defesa civil; 

IV - Elaborar Plano de Açlo Anual visando o atendimento das 
ações em tempo de nonnalidade, bem como, das ações 
emergenciais, com a garar\Ha dos recursO& no Orçamento 
Municipal; 

V - Prever racursos orçamentários próprios ne<:esSll<ios às 
ações assistenciais de recuperação oo preventivas, como 
contrapartida is transfe<ênclas de recurS06 da UniAo, na forma 
da tegislaçao vigente; 

VI -Capacitar recu1'908 humanos para as ações de defesa civil: 

VIl • Man!er o órgAo central do S!NOEC informado sobre as 
ocooênci!IS de desastres e atividades de defesa civil; 

VIII - Propor à autoridade competente a declaração ds sltuaçAo 
de emergências e de estado de calamidade pública, 
observando 05 cntérioo estabeia<:id011 pelo CONDEC -
Conselho Nacional de Defesa CM; 

IX - Executar a distribuiç&o e o controle de suprimentos 
MeéSàáriOS em sitUações de d~res; 

X - l""'lanlar o banco ele dados e elaborar os mapas temállcos 
sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres; 

XI - tmplemen!ar ações de medidas ~<>-estruturais e medidas 
estruturais; 

XII • Promover campanhas públicas e educativas para 
estimular o envolvimefllo da oooulac;lo. molivafldo ações 
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relaclo- com a defesa c:IYI, através da mlcla local; 

XIII - Es1ar alenta à lnlcrmaç6es de ale<ta doa órgAoB de 
previsAo e acompanhamerm para executar planoa 
opemcioNoiB em tempo oportuno; 

XIV - Comuricar 1106 wgi<l& competentes quando a produçto, 
o manuseio ou o tra1111porte de produt05 perigoso& pucerem em 
perigo a populaçto; 

XV- Implantar ~mas de treinamento pera volmlariedo: 

XVI - tmplenlar e manter atualzadoa o cadastro de I1ICinOS 
humanos, materiais e ~os a serem convocado& e 
!Aillzadoa em situações da anormalidades; 

XVII - Estabelacor inten::imbio da ajuda com awas t.Vllclpias 
(comunidades irmanadas): 

XVIII - Promover mobilizaçlo ~I viSando a \mplantaçlo de 
NUOEC - Núcleo& Comllllárlos de Defesa Civil, nas llai/Tos e 
dislr1IOS. 

Artigo :f2 - A COMOEC tem a seguWIIe estrullxa: 

I - Coordenador; 

11 -Conselho Municipal; 

111 - Secretaria: 

IV- Setor Técnico e Sei..- Operativo; 

Parjgafo Único - O Coordenador e 06 dirigentes da 
Co..-denadoria Municipal de Oefeea Civil -ao designados 
pelo Prefeito Municipal mediante Decreto. 

Artigo 42- Ao Cool'denador da COMOEC compete: 

I -Convocar as reuniões da Coordenadoria; 

11 - Q;r1gir a entidade. representá-la perante 06 6fgãos 
governamentais e Nlo-Governamentats; 

111 - Propor planos de Ira bailo; 

IV - P.mcipar das votaçlln e decllnr aprnyadas as 
reeoluções; 

v - Resolver os casos omissos e praticar todos os atos 
n~ ao regular funcionamento da COMO EC; 

VI - Propor aos demais rnernbrcs, em reuriAo prevlamente 
marcada, os planos orçamentários, olns e serviços, bem 
como 0\b'as deepesas, dentro da llnalldade o que se propOe a 
COMDEC. 

Paripo Único - O coordenador da COMDEC podeli delegar 
a1rlbulç0es aos membros da Corni5&6o, sempre que achar 
necessário ao bom cumprimento das flnalidades da entidade, 
observado& oe termoa legais. 

Artigo Sl- O Conselho Municipal será conollluldo de membrO!! 
assim qualificados: 

- Representante da CAmata dos Vereadores; 

- Representante do Podar Jucic14r1o; 

- Ropr-unte do Departamento tAJnicipal da ~ Social; 

-R~nte da Polícilo Miliar; 

- 01 (um) Representante da& a&&OCiaçllea civis organizadas, 
~ido em assembléia geral. 

Parágrafo Primeiro - Patll cada membro titular deverá ser 
indicado e norn~lldo um OIJplente. 

Parágrafo Segundo - Os Integrantes do Consello Muntclpei 
1\Ao recellelio remuneraçlo, salvo em viagem a serviço fora da 
Seda do Municipio rostringindo-ee às deapesas de pousada, 
aimenlaçâo e transporta devidamente comprovadas. 

Artigo &' - À Secretaria compele: 

I - Implantar e manter atudZados o cadallro ele recursos 
tunano5, materiais e equipernenloa a ....., convocados e 
~em sil~ de anormaldades; 

11 - Secr.tariar e apoiar as reuniões do Conselho Municipal de 
Defesa Civil. 

Artigo -,2. Ao Setor T 6c:nico e Operativo compele: 

I - lmplartar o bllnco de dados e elabor1lr .. mapas temáticos 
aobre ..-ças, wlnerabilidades e riacoe de desaalree; 

\l-Implantar progriiiMII de tnlinarnenlo pera vollftarlado; 

111 - Promcwer ~ p(üc8a e educoüva8 pera 
el!llimular o envolvimento da populeçlo, rnollvando ações 
~com a cWesa civi, ~través u mfcia local; 

IV - Eetar - à lnformaç6es de ...,. doa 6rgloa de 
prevls6o e ICOII1peliteioello peno exa:\lar planos 
opeiac:iol- .... ternp> oportuno; 

v - lmplemenlar aç6es de mec1c1a1 ~ e me<lidas 
el!llruturai&; 

VI - Exeanr a dillrtbulçlo a o con1ro1e de auprtmentoa 
"""""''ári em situoç6es de desastres. 

Artigo rP - No exerclcio de 6UIIS a!Mdacles, poderá a 
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COMOEC so\ictar das peaaoaa flalcea ou jurldicas 
colaboraçtlo no serülo ele prevenir e limiar os risco&, as 
perdas e os danos a que esllo sujelas a população, em 
circu1&t6ncias de desaalres. 

Artigo <Jl -Os recuraoe do Fundo E8pecial pera a Oefeea Civil 
Municipal poderio serldz:adoa pera as &egdnles despesas: 

a) diilrias e tral'lllp<JIIe; 

b) aquislçAo de material de consumo; 

c) serviços de ten:;elros; 

d) aquiSiçAo de bens de capital (equipamentos e instalações e 
material perrnanerte); e 

e) obras e reconslruçAo. 

Artigo 1 O - A comprovaçlo des despesas realizadas à conla do 
Fundo Especial-' feita medt.nte os seguintes documentos: 

a) Prévio empenho; 

b) Fillura e Nola FiBcal; 

c) Balancete evidenciando rnceila e despesa; e 

d) Nota de pagamento. 

Artigo 11 - A Prerenura Municipal de Calçoene fará constar dos 
currículos escolares de rede de ensino municipal, noções 
gerais sobre os procedimentos de defesa clvY. 

Artigo 12 - E&te Decreto emalll em vigor na data de sua 
publlcaçAo, revogadas • dilpo.;ç6e5 em eomário. 

GABINETE 00 PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE-AP, 
em 03 de Dezembro de 2003. 

Pedra Branca do Amapari 

LEI MUNICIPAL NO 17S/03-MPBA 

Cria a Coordenadoria M..-ticlpal de De!.,.. Civil (COMOEC) do 
Município de Pedra Bnonca do Amapari a dá outro& 
providências. 

o f>lcelenllssimo Senhor Prefeito Muricipal de Pedra Branca 
do Arnapari, Eslado do A~. Em Exerelcio, no uso das 
iilfll>UIÇ6é& qUê 11\e 9êo conrêri<las por tel , etc. 

Faço taber ~ue a Câmara de V..ad- APROVOU a eu. 
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, SANCIONO a seguinte 
Lei: 

Artigo 12 - Fica criada a Coonlenadorla Munlclpel de Oefeea 
Civil - COMOEC do Munlclplo de V16o1a do Jari diretamente 
subordinada ao Pneldo ou ao seu eventual sublltilulo, com a 
nnalidade de coordenar, em nlvel munlclpal, todas as aç6és de 
defesa civil, noa perfodos de normalidade a anormalidade. 

Artigo 7!'-- Para as nnaldades desta Lei denomina-se: 

I - Defesa Clvl: o conjunto de ações preventivos, de socorros, 
asslslenclais e reconstruttva, destinadas a evltsr ou minlnlizar 
os de6aslres, pn~&ervar o moral da pop\Açjo e restabelecer a 
noonaldade social. 

11 - l>eH5tra: o resultado ele event05 advet$01$, naturais ou 
provocadas pelo homem, sobre um ecoealalema, causando 
danos hurnanoa, materiais ou amblentaltl e conseqOentes 
prejulzoa econõrnicos e sociais; 

111 - Slluaçlo de Emergencla: 1'1!C011heclmento legal pelo poder 
público de &lluaçlo anormal, provocada p..- desnlre, 
causando danos aupo<t,vels 'comunidade llfelada. 

IV - E1ilado de Calamidade Pübica: reconheUriento legal pelo 
poder púbico de liluaç6o anorrnel, provocade por deeaalre, 
causando Sérios danos à c..-nunidade afetada, Inclusive à 
Incolumidade ou~ vida eleMUS ~· 

Artigo 3r' - A COMOEC mantari eom os demais ÕlgAo8 
congêneres munlclpeis, fllllll<lJela e fedaraioi ealrellos 
lnlerclmblo com o objetivo de r-w e lomecer subaldlos 
técnico& pera Mdaracimlrios raiiiiMM à defesa civil. 

Artigo .f> - A Coord........ Mtri:fl* de Oef- Civil • 
COMOEC constiU órglo .,..... do Silllma Neclonal ele 
Defesa CMI. 

Artigo fil-A COWEC compor~ dê: 
1- Coordenador; 

11 - Conulho Municipal; 

111 - SBCfl!laria; 

IV- Setor Técnico; 

V- Selar Operativo. 
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Artigo f!P - O Coordenador da COMOEC será Indicado pelo 
Chefe do Executivo Municipal e compele ao mesmo organizar 
as atividades de eer .. Civil no Munlcfplo. 

Artigo -,2 - Constaria, obrigatortarroenlll, dos currlculos 
escotares nos llllabelecimentoo de Enllino da Prefeitura , 
noç6es gerais sobre procadirnentos de Defesa Civi. 

Artigo fi2 - O Conselho Muriclpal ser4 composto pelo 
Presidente. Sacr&lário e eor-tleiros. 

Artigo <Jl - 011 aervldorell púbicos deSignedoa para colabonlo 
nas ações emergenciais exi!IC<!Iio essas atividade& sem 
prejulzos daS funçôea que ocupam, e nlo forio jus a qualquer 
espécie de gratiflcaçlo ou remuneraçlo especoal. 

Pa.,o úrico - A cotabooaçlo referida ne&le artigo será 
considerada prestaçlo de _.nço """"ante e con&lará dos 
as&enbomentos dos raspeclivos servidores. 

Artigo 1 o - A presante Lei será ragulemenlada pelo Poder 
Exec!Aivo Municipal. no prazo de 60 (aee&erlta) dias a part~ de _ 

&U8 publicaçêo. 

Artigo 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua e 
publicaçAo, revogedas as disposiç6es em caooár1o 

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

Munlclplo de Pedra Branca do Amaparl-AP, em 17 de 
Novembro de 2003. 

DECRETO N" ()4()103-GAB/PMPBA 

Regulamenta a lei Municipal N' 17~M.'I. de · 17 de 
Novembro de 2003, OUê Cria a Coordenadoria Municipal de 
Oetesa Civil - COMDEC. 

A ElCCOientlssima Senhora Prefeh Municipal de Pedra Branca 
do AmaperUAP, u&ando das atribuições que lhe 9êo confaridas 
por lei, ele. 

RESOLVE: 

Artigo 1 g - A Coordenadoria Murici pai de Defesa Civil -
COMDEC é o ~ da admlnistraçlo públiCa municipal 
responaável pela coordenaçilo das ações de defesa clvl , no 
munlclpio. 

Artigo 7!'- -Sêo atividades da COMOEC: 

I - Coordenar e executar as ações de defesa civil ; 

11 - Manter atualizadas e disponlveis as Informações 
ralacionadas à deleea civil; 

111 - Elaborar e Implementar planos, programas e projetos de 
defesa civil; 

IV - Elaborar Plano de AçAo AnuaJ visando o atendimento das 
açOes em tempo de normaidade, bem corno, das ações 
emergenciais, com a ganmlia doe recuraoe no Orçamento 
Municipal; 

V - Prever recursos orçamentários próprios necessár1os -. 
açOes aaaialanciais de recuperaçio ou preventivas, corno 
contrapartida htransrerlrdas de recusos da União, na r..-me 
da legiolaçlo vigente; 

VI - Capaclar recursos humanos para as ações de defesa clvü: 

Vll - Manter o 6fglo eentral do SINDEC (Sistema Nacional de 
Oof""" Clv\Q Informado sobre as ocorr4ncias de doaaslrK e 
atividades de defesa civl~ 

VIII - Prop..- ~ •"orldade competente a declaração de siluaçêo 
de él1\el'gérelas é dé é&lado de calamidade pübllca, 
observando os ctlérios estabelecidos pelo CONDEC -
Conaello Nacional de Defesa Civil; 

IX - Exac"ar a di&tribuiçlo e o controle de suprimentos 
necesa'""" em siUIIÇ6e& de desastres; 

X - Implantar o banco de dados e elaborar os mapeslemiticoa 
sobre ameaça, vulnerabilidade& e riacoe de desastres; 

XI - Implementar ações de medidas nlo-<lslrulurais e medidas 
estruturais; 

XII - Promover campanhas públicas e educativas para 
eslimullt o envolvimerr1o da populaçio, motivando IÇOes 
relacionadas com a dejesa civil, rtnovés da mídia local; 

XIII - E1ilar alenta à lnlorrnaç6ee de alerta dos órglos de 
prevfslo e acompantoarnento para exac"ar planos 
opeqcionaios em tempo oportuno; 

XIV- c-nc.r- clrglol corropalenl• quando a produçAo, 
o llllnJieiO ou o trw.porte de prodlms pertgoaoa puserem em 
per11oa~: 

XV -l,.......~ele'"*-o pera vdlnarlado; 

XVI -~ • iiBiler INifiDdos o cadallro de recursos 
lunllno&, 1111111riai11 e IICJipl~ 1 serem convoca<1os e 
ldz8doa ern allu8ç6l8 ele anormalidades; 

XVII - Embelecer lnlerdmbio de ajuda com oulros tAJrícipio& 
(comunldadM trmaNidas); 
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XVIII - PromOYer rnobilizaçAo aodal visando a· implantaçio de 
NU DEC- Núcleos Comunitários de Defesa Civil. nos bairros e 
distritos. 

Artigo :fJ.- A COMDEC tem a seguinte eslrutu111 : 

I - Coordenador; 

11 - Conselho Municipal; 

111 - Sea-etarla; 

IV- Setor Técnico; 

V - SeiO< Operativo. 

Parágrafo, Único - o Coordeoaclor e os dlrigenles da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil aen\o designados 
pelo Prefeito Municipal mediante Portaria. 

Artigo ifl- Ao Coordenador da COMDEC compete: 

I - Convocar as reunllles da Caonlenadorla; 

11 - Dirigir 1 entidade. ,._u-111 perante os Orglos 
90V*flamenlais e NAo-Govemamertais; 

111 • Propor planas de trabaho; 

IV • Participar daa votaç6e& e deClarar aptoveda& as 
resoluç6es; 

v - Resolver oe ea&oll omi&soa e praticar todos oe atos 
necaaárioe ao regular funcionamento da COMDEC; 

VI - Propor aos demais membroa. em reunao ptevlamente 
. marcada, os planos orçarneriários, obras e eervlços, bem 

como owas despeeas, dentro da llnllidade o que se propõe a 
COMDEC. 

Parágrafo único - O coordenador da COMDEC poderi delegar 
alribuiç6es aos membtos da Comissio, sempre que achar 
necess•lo ao bom cumprimento das llnalidades da entidade, 
obaenladoe os termos legala. 

Artigo fi' - O eor.elho hUoicipool ..-.li conoliluído da membros 
assim qualificados: 

- Representante da Clmara dos Verucloras; 

- Representante do Poder Judiciário; 

- Representante da SecrMmia Municipal de Açao Social; 

- Repr-nle da Soclodade Civil Olganlzada; 

-Representante da Polida Mllftar. 

P•ágrafo Único - Oa inlegrantaa do Coni.elho Municipal nlo 
receberia remun~. salvo em vtagem a serviço fora da 
Sede do MU!Klpio reslringinclo-ee 111 despesas de pou&lda. 
allmenlaçlo e tranoporte devidamente comprov-. 

Artigo rfl- À Secretaria (ou Apolo_Admtnlslratlvo) compele: 

1 - Implantar ~ manter atualzadoe o cadastro de recursos 
hUmanoe, matenais e equlptmentoa a aerem convocados e 
.-lllzadoe em siuaç6es de a~; 

11 - Seaelartar e apoiai aa reunl6es do eor.elho Municipal de 
Defesa Civil. 

Artigo "fi - Ao Selor Técnico (ou SeçAo de Minimizaç4o da 
Desastre&) compete: 

I - 1-nlar o banco de dados e elaborar oe mapas temático& 
sobre ameiiÇIIII, vulnerabiidadaa e rllcoa de~; 

li-Implantar Jl"C91ma& de treinamento para voluntariado; 

111 - PromoYer campanhas p(mllcas e edUCIIIIvas para 
e&limular o envolvimento da pop<Dçio, motivando IÇÓK 
relaclonedas com a defesa ctvl, alraVIis da mldia loclol; 

IV - Eatar atenta ia informaç6e& de alerta dos órgtoe de 
p-evisAo e acompamamento pam t!III!Cttar planos 
openiCionais em tempo oportuno; 

llltigo &2 - Ao Setor Operativo (ou SeçAo de OperiÇOes) 
compete: 

V - l•ntar aç6es de medldae nAo-eBII'Wnis e medidas 
eslrutur1is; 

VI - Extclár a dillr1buiçlo e o controle de suprimentos 
necessários em siluaçóes de ~--

Artigo fP - No exerclclo de suae atividades, podenl a 
COMDEC solicitar das pessoas riSICaS ou jurldlcas 
colaboraçlo no Mnlido de prevenir e limitar os riscos, as 
perdas e os danos a qUê éQijo sujtlas a populaçAo, em 
circunstAncias de desastres. 

Artigo 1 O- Oa racuraoa do Fundo Eapecial pam a Defaaa Civil 
Munidpal poderio oer ISmcloa pera ae tlegllintes __..: 

a) diMtae e transporte; 

b) aqulalçlo de mlllerial da coneumo; 

c) S8IViçoG de leroei'os; 

d) aqliaiçto de bens de capitel (equipamento& e inlllaiiÇOas e 
material permanente); e 

e) obraa e reconalruçAo. 

Artigo 11 -A comprovaçlo das de&~ ~edas il conta do 
Fundo Esoecial será feita mediante os seguintes documentos: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

a) PréVio empenho; 

b) Balancete evldenclando recefla e despesa; e 

c) Nota de empenho. 

Artigo 12 - A Prefemn Municlpal da Pedra Branca do Amapari 
rará constar doe curTiculoa eeco1arae da ·rede de ensino 
munfcjpal, noç6es gerais aobre os procedimento& de defesa 
civil . 

Artigo 13 - Eate Decreto enlranl em vigor na data de sua 
publicaçlo, revogaaaa aa dlaposlçóes em conlrérlo. 

Municlpkl de Pedm Branca do Amapaô-AP, 4 de dezembro de 

2003. 

Amapá 

LEI MUNICIPAL N" 148103-PMA 

Cria a Coordenadoria llolnclpal de Defesa Civil (COMDEC) do 
Municlpkl da Amapá e <14 outras provldãncias. 

A CÂMARA MUNICIPAL aprova e tu, Prefeito do Municfpkl de 
Amapá sanciono a segujnle Lei: 

Artigo 1" - Fica criada a Coordenadorlll MuniCipal de Defesa 
Civil - COMDEC do Município de Amapá diretamente 
Slbordlnada ao Prefeito ou ao seu eventual subslltuto. com a 
finalidade de coordenar, em nlvel munfcjpal, lodas as ações 
de defesa civil , nos perfodos de normeüdade e •normalidade. 

Artigo 'P- -Para as finalidades deela Lei denomina-se: 

I - Defesa Civi: o conjunto de aç6es preYentivas. de socorros, 
assistenciais e reconstrutl\oas, destinadas a evttar ou minimizar 
os desastres, preservar o moral da pop<JaçAo e restabelecer a 
normaUdllde social. 

11 - o-e: o resultado de eventos adversos, naturais ou 
p-ovocadoe pelo homem, IIObnl um ~ema. causando 
danos humanos, materiais ou ambienllll5 e conseqDentes 
prejuízos econ6micoa e sociais; 

111 - Sltuaçao de Emergência: reconhecimento legal pelo poder 
público de sluaçlo anol'llllll, provocada por desastre. 
causando danos suportãveis il commidade afetada. 

IV- .Eatado de calamidade Pllbllca: reconhecimento legal pelo 
poder púbico de aituaçlo anormal, provocada por desaatre, 
causando sérios danos il comunidade afetada, Inclusive ã 
Incolumidade ou • vida de aeua integrantes. 

Artigo ~ - A COMDEC manten1 com os demais órgloa 
congineraa muniCipal&, ealeduais a federal& astraHos 
inlerclmbio com o objetivo de recebef e fornecer subsldlos 
técnicos pon esdaredrnentoa ..Wivol • defesa civil. 

Artigo ~ • A Coordenadoria Municipal de Defeaa Civil • 
COMDEC conaliiU órgAo Integrante do Sistema Nacional de 
Defesa Civil. 

Artigo s2- A COMDEC compor-ee-á de: 

1- Coordenador; 

11 - Conselho Municipal; 

111 - Seaetaria; 

IV- SeiO< Técnico; 

V- Setor Operativo. 

Artigo rfl - O Coordenador d1 COMDEC ser' Indicado paio 
Chefe do Executivo Mulicipal e compete ao mesmo orgenn 
as atividades de Defesa Civil no Municlpio. 

Artigo "fi - Conatarlo, obrigatoriamente, doe currlculos 
escolares nos eslabelaclmantos da Ensino da Rede Pública 
Municipal, noçóes gerai& sobre procedimentos de Defe88 Civil. 

Artigo IP - O Conselho M1111cipal senl composto pelo 
Presidente, Membros titular-. • auplentea, conforme dennidoe 
em portaria, do Poder ExecUIYo. 

Parágrafo único - ~ cada membro titular devenl ser 
Indicado e nomeado um suplente. 

Artigo fP - Os aeMdorea públicos deslgnadoe para eolabonlr 
nas ações "'""'118f1Cials aurcerlo - allvidildes aem 
preju(zoa da& fll1ç6es que ocupam, e nio frio jus a qualquer 
espécie de gtatlflcaçlo ou ~ especial. 

Parágrafo Único - A col8bonlçlo Allerlda neste artigo aenl 
considerada prataçlo de serviço relevante e cona!Jinl doa 
assentamentos doe~ IIIIMdorea. 

Artigo 1 O - A presente Lei _. regWimentada pelo Podar 
ExecUivo Municipal, no prazo de 60 (aaaenta) dlae a partir de 
sua pubicaçto. 
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Artigo 11 - Eata Lei ent111rá am vigor na data da sua e 
pubicaçAo, revogldallas dl6poelç6es em contrário 

Prefeitura Munic:ipel de Amapi, 20 de Novembro de 2003. 

DECRETO N' 040~8/PMA 

Regulamenta a Lei Municipal N" 040/03-PMA, de 20 de 
Novembro de 2003, Que Cria a COOfdenadoria Mt.r~icipal de 
Defesa Civil - COMDEC. 

Artigo 111 - A Coordenedorte Municipal de Defaaa Civil -
COMDEC é o órglo da adminislraçto pública municipal 
re&pon&ável pela coordenaçto das ações de defaaa civl , no 
munlclpkl. 

Artigo -p.- Slo ativi- da COMDEC: 

I - COO<denar e executar as açóes de defesa civil ; 

11 - Manter atualizadas e disponlveõ& as lnformaç6es 
relacionadae 6 defesa civil; 

111 - Elaborar. e Implementar planos. prllgllm3S e projetos de 
defesa clvtl; 

IV - Elaborar Plano de .Aç6o Anual visando o atendimento das 
ações em tempo de normalidade, bem como, das ações 
emergenciais, com a garantia doe recursos no Orçamento 
Munfcjpal; 

V - PriMir reclnOB O<çamerürloe própno. necessários ia 
ações assistencial& de recuperaçto ou preventivas, como 
contrapartida à& transferências de recLnOS da Urdo. na forma 
da legislaçAo vigente; 

VI - Capadar I'8C1.0S08 humanos pa111 as açóe& de defesa ctvl: 

VIl - Manter o Orgto central do SINDEC Informado sobre as 
ocorrência& de desMfres e atividades de defesa civil; 

VIII - Propor· é a~ortdade ~te a declaraçlo de sJtuaçao 
de emergblciaa e de eat.do de calamidada púbfica, 
obserVando os Cl1téf1os estabelecidos pelo CONDEC -
Conselho Nacionlol de Oeteea Civil; 

IX - Execwar a dillri~lo e o controle de auprimentoo; 
neceasarios em oiluações de desastres; 

X - Implantar o banco de dado& e elaborar os mapas temálic:os 
sobre al'l'*lças, vutl'lénlbikladê9 e r!sco8 cte desa$ras; 

XI - lmplement. IÇOes da medidas n4o-ealruurajs e medidas 
estruurala; 

XII - Promover campanhas púbicu e educaliYas para 
estimular o envolvimento da populaçlo, motivando açOes 
relacionadas com a der ... civil, através da mldla local; 

XIII - Eatar llenla li& informaç6ea de alerta das Ólglos de 
prevts6o e acompanhamenlo pera executar plenos 
operacionaiS em tampo oportuno; 

XIV - Comunicar aos órgiOB competentes quando a produçto, 
o manuseio ou o tnlnaporte da produtos perlgosoa puserem em 
perigo a populaçêo; 

XV - lmplanlllr programas de treinamento pam voluntariado; 

XVI - Implantar e manter lllua6ladoa o cadastro de recursoe 
humanoe, materiais • equipamenloe a _.em coni!OC8dos e 
oolzlldos em s;tueçõet; de anonnelldades; 

XVII - E.atabelecer lntan:imblo de ejuda com outros Munlclplos 
(comunidades Irmanadas); 

XVIII - Promover mobllzaçlo social visando a lmplantaçio de 
NUDEC- Núcleos Comunilárloa de Defesa Civil, nos bairros e 
dlslrilos. 

Artigo~- A COMDEC tem a seguinte estrltura: 

I - COO<denador; 

11 - Conselho Munlclpat, 

111-S~: 

N - Setor Técnico; 

V - Setor Opelativo. 

Par6grafo único - o Coonlenedor e os dirigen_tes da 
coordenadoria r.lmiclpal de Defesa CMI 88lo designados 
pelo Prefeito Mwllclpal mediante Portaria. 

Artigo IP- Ao c-denador da COMOEC compele: 

1 - Convoca< as reunlóes da Coordanadorlll; 

11 • Dirigir e entidade, repreaerü-le perante os órglos 
goYernamenlais e Nlo-GoYemamerüls; 

111- Propor plano& de trabalho; 
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IV - Participar da8 votaç6es e declarar aprovadas as 
resoluç6es; 

V • Resolver os casoa omlseos e prellc8r todos os atos 
necesÃ'Ios ao regular funcionamento da COMO EC; 

VI • Propor aos demais rnembro8. em raunllo pn~vlamente 
marcada, os planOS orçamerdnos. Obras e serviços. bem 
como oulnl& despeMS, dentro da finalidade o que se propõe a 
COMDEC. 

Pa<ágralo único - O COO<denador da COMDEC poderá delegar 
atrlbulç6ts 80!1 membros da Cornlslio, sempre que achar 
necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidade, 
obserVados os termos legai5. 

Artigo sO - O Conselho Mmicipal serã con611uldo de membros 
a&&im qualilicacloB: 

. Representante da Cimara dlos Vereadaree; 

- R~ntante do Poder Judicléno; 

• Representante da Seaetaria Municipal de Ação Social; 

• Reprwsentante de Associações de Balrro5; 

• Representante da Policia M~~ar. 

Parágrafo Único • Oe ilrtegranles do Conselho Municipal M<l 
recebelio rernuneraç6o, salvo em viagem a serviço rora da 
Sede do Municipio restringindo-se às deapaus de pousada, 
a~mentaçio a transporte devKlamente comprovadas. 

Artigo~. À Secrotaria (ou Apoio Adnini&trativo) compete: 

I - lmplanlat e manter atualizados o cadastro de recl.ISOS 
humanos. materiais e equipamentos a oerem convocados e 
lAAlzado8 em sluações de 11110011111dade; 

11 • Secrelariar e apoiar a& reuni6es do Conselho Municipal de 
O&fesa Civil. 

Artigo ~ • Ao Setor Técnico (ou s.içao de MinimizaçAo de 
~)compete: 

I • Implantar o benco de dados e elat>or.r oe mapas temáticos 
sobre amaaçaa, vulnerabll- e r1Bcoe de deeaetrea; 

li-Implantar programas da treinamento para voluntariado; 

111 • Promover campanhas públicas e educattves para 
estimular o envolvimento da populaçio, motivando aç6es 
raaclonadas com a defesa civil, atraWoi de mídia local; 

IV . Estar atenta às informaç6e& de alerta dos órglos de 
previ&io e acompanhamento para exect.Ur planos 
operacionais em tempo oportuno; 

Artigo 82 . Ao Setor Operativo (ou SeçAo de Opereçl>es) 
COo'Jl!"''e: 

V • Implementar ações de medida& náCHislruturai& e medidias 
estn.euralo; 

VI • ExeciJtar a dlst!1butçao e o controle de ~imentos 
necaasérloe em sluações de deeastres. 

Artigo ti' - No exen::lclo de suas atividades, podenl a 
COMDEC solicitar das peesoas ns1cas ou juridieats 
colaboração no sentido de prevenir e limitar os rii&cos, as 
perdas e os danos a que estio sujeitas a populaçAo, em 
circunsttnclas de deaa$1ra&. 

Artigo 10 ·Os recursos do Fundo Especial para a Defesa Clvij 
Municipal podorão ser utilizados para aneguintea de$pesas: 

a) dl6rln e transporte; 

b) aquiSiçio de material de consumo; 

c) serviços delercelros; 

d) equlslç3o de bens de capital (equipamentos e Instalações e 
material permanente); e 

e) obras e reconslruçio. 

Artigo 11 • A comprovação das despesas mllzadas à conta do 
Fundo Especial ti8lli feita mediante os seguintes documentos: 

a) Prévio empenho; 

b) Balancete evidenciando receita e despesa; e 

c) Ncú de empenho. 

Artigo 12 - A Prele~ura Municipal de Amapá fará constar dos 
currlculos escolares da rede de ensino municipal, noçõn 
gerais aobre os·procedimentos de del"esa civi. 

Artigo 13 - El;te Decreto ermorj em vigor na dat~ de sua 
pubicaçio, revogadas as disposiç6es em ccrirário. 

Amapá-AP. 3 de dezembro de 2003 

-~ 
Laranjal do Jari 
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LE1 Ir Z41 - tJAB.IWLJ, tJ. f O de Not/WÚIO de ZOOJ 

cn. • ~ -..clpol ... - CMr fCC/110«) do ~ ... 
~tio JllrlttM outrn pro'f'ldlndft. 

O PREFEJTO MUNICIPAL OE LARANJAL DO JARI. 

Feço NMr oue • C.lmetl Mr1tt1t:1pD1 dt Lsf'M}M m Jsrl ~ • eu. Prvlrlilo oo 
M-doi.MonjolchJMI, NfiCJonoo-Lel: 

M. fO - Flce crlld! e C~ MuNe.,., dt Odlu Cfvff - COMDEC ® 
Munk;lpla drJ Lnn)el do Jtvf ~ IUbottftMdll10 PtNfflo 011 .a .teu ewnltial 
~. CMl e f/MJk:JlJde d8 G'OOI'l1oo.v, em nlvel frlmlclpeJ, tocbs .v aç0es c:tr 
dif9M dvff, 1'10$ per1odo3 d8 nomwtl.Oitc'M e~. 

Art. za • PMII .M flmtiJdldrJs cflc:0 Llll dMomlne-.,e: 

·llet.u . Civil: o c:onjunlo d!t aç&s f)I9VfltlltvN, de $0C()ffl), assistenciais fi 
~a.s. deslfnad93 • fWitar Of1 rrV!Jm/11r os d9sa&lras. (Jf8Sl'JtYer o montl dl 
populeçlc e ro'3tab81oc:er s oonnelldede $0C/tl. 
-DuHfN: O l'f&J/tadJ de ewnfos ~. f~Mtnls OU ~ pelo hom8m. 
!IObt'8 um &COSS.Istem6, CMJ3IIIÔ) dltnt» humanos. tnBferials ou amblenlais • 
c:onseQ(.IsfJm.sptrJ#J/lO!I~e~: 

.SI!uoçfo do EmOipMeJo: roooniHicJmeiliO loglll pelo pode< - .., ....,.lo 
~. fJ'O'iOCiiids pordesatnt, c.usetxbdlnos ~i COt1JUIIId«Je MUda. 
-&fedo de CMMn#dMe PUIJJIU: 11!1CC1Moc:'llnMto legal ~Jo podar p41blico <il 
.stluaçta anonnel, pmr.ooc_. por drJ.MSh, cai.INnd:J Mrlos GVtiOS I ~ 
afe(ada, lncJusNe~~ou.l vldtGtl ~In~. 

At1 J0 - A COAMJEC ~ com os ~ ~ ~ munlc/p~M, 
et!tadultf5 & fodMils, esfTaft:J Jt)Mretlmb.lo com a objetblo ID I"8C&bblr o kmao9r 
.subs~ Mcnko3 pera ti'3CI&nJClme>n10$ ,_.I'IYOI • IW.sa c:MI . 

Alt. ' - A ~ Mvttlciplfl df o.t.s. CMI - COMDEC COft.ltlhU ~ 
~ d:> SfslfHM NBcloniJ da D9lesa CMI. 

Atf. !Jl ~A CONDE C C'OI'Fplf___. de: 

I Ccordenador 
H~MimJclp&J 
m S8CI9laria 
IV S«ttor T«nJco & S«w OporaJ!Vo 

Art. ~- O C~ dl COMOEC seri lndlca:1o pHJ Chfllll d) fxoCIJltvo MunlclpW 
o ~.o tn8r$fFWJ orp4111zar as MivldedN de dEtfftN clvfl no II'IJI1JcJplo. 

Art. TD - Cc:mtowto, obrlplt:Jrl.lrrJM • • dJa currfcUIW •sco~MN: 001 Nfl~ 
dlenalnodi!IP~. ooç6tle~I!!Obte~ dlld!Jib$5'cMl 

M . ,.. o coose~rto-- ~,..,-. S«ttJJirlo, 
ReprNenlanle t.Ca ~ <:b:s V~: ct;, Poder Judicidrio: d:J MinlsfllttJ POCIIoo; 
~ SactotDrla ltlutUc/pal d9 SIHide; dl Seaolar6t MUIIicl;»l de ~: da 
SOCIYifalfa AfunlcJpel dJo Aç.lo SocMI; d) Coq» dll BombeltOtS; da Po/ICJI Militar. dl 
G-ltlunlcipo/; odo ótpb Nlo -{R<ltM)'CIUI>. Uo,.. ~ 

""""'""!: 
All fl' · O.--..,.wieoo.......-pe~>~ ... -
"xemenla GlfS83 aaMd!tde' Mm "'Izoe diS ~ qw ocupllll\ e nlo fMio ju. ' 

--do(/TOIIDe-ou~ .. poe/111. -ÚOico·A--,.. .. -_.,.,........,...,.,.,,. 
seMço reJovanb e~ d:)5 a53ell~Dmentlo d::G f85Pf'Clhos SOt"Adores. 

Att. 10- A Pf9'90nl9 lAI 38111 ~tadt pt11o Poder EKVCUflvo Alunklpel, no fJ'IZ( 
dtJ 60 (~la) "-a palfJr de wa pubtJCaçlo. 

M . 11 - E.sllt Lei 1nrrnnf em ~ na CSIU OI &Ua putJIJCM;ID, /'WClQikiiS a~ 
~em contrario. emJ)IIIficularaLe/~0150, ~ f5dlt .IUMode 2000. 

GtJbinBitJ C*' PI'9Jid) Mlmlcfpll do l..ManjaJ d:) JMf, em f O da~ 2003. 

~ 
-11«/lldpol 

- DECRETO Ir 141-GAB/ PMW, do 10 dt Novemllfo dt 2003. 

~nr. • Lfll n•. Ut4tÂII- PtiU, d• f O de 
Novembro d• 200.). qut etft a Coorr1et'l«<orla 

!lun/c!pol do - CMI· COoiiDfC. 

O l!xc_,.,tf .. Jmo Senhor REGfNALOO BRfTD DE 
MrRAHIJA, f'I!UEITO MUNICIPAL DE I..AAANJAL DO JARI, u .. ndo dos 
4/rtbUiç&s que 111e s1o coolerldiJ• pe1o ""· rss do Lei o~ Munlclpol. 

Con.aktentf'ldo s crlaçbo da Coordenadorlll MunJclpM dlt 
Delllso CMJ óo MunJcJplo do LMo11/41 Gtl.JM; 

Conlldw8ndo o di!Jpo$10 no llf. 10 da Lltl n• 241/2003-GAB-
PMW. 

Decreta: 

Att. 1• • A Coonltnadodl Municipal de Defesa Civil -
COMDEC 4 o dtVil<> da -slraçlo p(ibllca rriun/clpal -- pera coomen...., dos oçõoo do-.. eM/, no mwllclplo. 

Arl. 2'1 · SOO ntl\lldDdGs da CONDEC: 

/. CoortifJtw o execvtllt' a.s aç&s d9 celesa 

11. c;!tor atuliÜzadalS e dsponlvei.s as 
ln~,.,_,.....,.,;-..cMI: 

1/1. Efabofaf 1 lrrf*mentlr planos. progran111a e 
pro/Qto3 d9 d&tese cMI; 

IV. Elaboro! Plart0 da- Açlo AnwJ v1sanGb o 
-IOdu~om-do 
notmiJI/d«Je, bem corro, dN açõee 
~ltJs. com• garantia tb:l: ~rtO 
o~omoniOIIunlc/pol; 

v. Pr'SWJf reG'UT$0$ CHÇ~ pi'(Jprio.$ 
necossárlro$ .U ~ ~ de 
19C1JpMBÇ., ou ~. como 
contral*fld! 4s tmnsletdndas dlt mcc.noc 
da UN&o. na bmoda~-10; 

VJ. <4pM;Itar recut50S hiJI'11M'It» piN8 "' ~ 
de...,_,cMI: 

VI/. -ler o dfv&o CW!Fra/ ch SWDEC ...,_ 
sobt8 as ocomJnclas .:» dllcsa$I1N e 
-do-eM; 

VIII. P1opot ó _,_~a doc/ai3Ç6o 
01-. 51tusç110 d9 ~las • d9 otlad? "" 
calatnidtlde p(Jb/lc.J, ob.Wvantb os Cl1férlos 

••- pelo CONOEC - CoMe/110 
Nacional do Deleu Civil; 

IX EXIJCLIIN 1J <lstrlbuJçlo e o cootrM ds 
•upOOienloo ,..,.,._ em s/ruaçlleo do 
da .. .-

x lmplanhJr o b8noo de ct.900s o elaborar os 
mopo.s~--
wrtwabllldadn • riscos d!t deush.s; 

XJ. lmp/omoolM ..,..,.,_ do .-., ,.,_ 
e:srrulutals e tnGtllda.t ~PStnAu~Wa; 

XJI. """""""~ )lllbrbs •-
para ·- o .. - da populllçAo, rrdlvtJOOo oiÇ6e.s rel«k>MdtJ! com a dtfe.M 
cMI, stnl* da n*llloul: 

XIII. Esllf •tents S.s tnb7naçiO&r de ailtrfa cbs 
órVIoo ... fii"VVoAo • llCOIII(W>/IaiiFo .. ,. 
execultH' plsnotJ apotaeiollals em tempo 
opotfuno; 

XJV. Comunicar ao.tdra'os ~18s quanOO a 

pnxtJçlo, o --- ou o - da 
ptTXUOa porlrjoooo - ., patFvo • 
~: 

Xll ltrf>/OtiFN Pf'Jflrllf'IN ds FtWnamtlniO para __ , 
X\11. ltnplan,., • 1n111tll!lr Mwlizlld:Je o ctdNta d9 

fiiiCU130$ humttJOI, mtJterials. ~ 
e stf9tn ~ e utJJiz«Jo« em 
s#Uoç<losdo-; 

XVII. E•IO-- do..-oom ouboo 
Mun/clpk>l(~-); 

XVIIL P'lomowlr mobllireçlo socJal oAsantb 8 

lmplonroçlo ds NUDEC - Nllc
Comunllotrlos dt o.t'eM Civil. nos b&lnos e 
dislrlfos. 

Art. 3"·A COMDEQ /Mio_..,..e"""'A· 

I. Cootdooaâlr 
11. c~ Munlc/pol 

111. Sac,.,_ 
IV. Setw' Técnico e $Rx ()per.trMl. 
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~Ünlco-OC~eoac:trlQetttNdt 
~ MufllcJpol do Do<osa CM/ SMio doo~ pelo P
Mun/clpal ,_.,., O.C-. 

Alt ~-Ao Cootdetla<brda COMDEC ~: 

I. Corrvocaresf'8UIII{')n$dlt~; 
11. Dlr1glt 11 Mlldlld&. ~la ,.,..,.,.. OI$ 

<>rp.lo.t(/OWmllmflfllal••---..... 
111. Propor planos do /!&belt>o; 
IV. PartlcipN dota: wtaç6es O drlçf4rar IJptOV«kJ$ .ts 

resoluç&.s; • 
V. ResolvrJr o.s casos omissos e ptat:JcM axbs os 

alru ~ «) regular flHtcJonMnenlo dl 
COMDEC; 

VI. Propor aos dtmaLs ~. om nMm/êo 
-nto """""""· .,.plono<CI<ÇMIW"'Mioo. 
obrtJd e sot'\r'Ços. bem como otJtm.s dospesa,, 
dentrodal1naltc»deoquo.wf)IOIJ{»a 
COMDEC. 

Pori9foro Único· O ~do COMDEC podetO
atl'lbulç6os aos mom"lto!: de CooVss4o, sempre quB achar nec.ss1110 eo bom C.........,.,dos_do ____ ooiBmx><logo/o. 

Art. !1' • O Conoa/ho Munic/pol_. ~do"*""">< 
...,m~ -R-da C._. __ : 

- RfJI)nJ$6(Itanle cb Poder JudlcJ.6rfo; 
- ReptOOerJtante m MJnlstfK1o PCJbHco; 
- Repreontante da Soctela!U Munlcfp41 de Sallde: 
- Re,Nentanle de 5«18tarla Municipal 4» 
Educ<lçlo; 
• Repr&a:entanee dll Secntflrltf Mcmlc/pel de Aç4o 
Social; 
• R.,.senlanlv ch Ralary C/ub; 
. Roptosonrattto do lgn>jo c.t!b: 
• Roptoson/an/o do /grW/6 EWJIIfléllcs; 
- ~1/Jan/ochCotpodo-.. 
-~fOdiÍPollclaMi</!ar. 
-~da GuoldoMunldpo/; 

ParóQtofo Único· 0• ~ ctJ Coosolrlo- nAo 
.-..,IWIIIIIIOIIIÇio, saM>em_a_kndaSedsóoMunJciplo 

-~ .... ""- ... - -açlo • -· 
_.,c __ 

Art. 6"-ASfiCf8/at111-: 

I. lmpldntar e rr.nter atuaJ/lMbs o C«f&stm dt 
recu~ fi<Jtna/J'», maten.ls ~ ~bs a 
serem cot'lvocados e utll/zado<s fNn sltrJaçi'JtN d9 
anonnelldades; 

IJ. Sact61Mi8r 9 epoJar .u 1'9U1'1.0«1 dJ Conselho 
Municipal do Delllso CMI. 

M "ff - Ao Sebr Tócn.ir:o e 0petUtiK> c:ompeM: 

I. ImplD.tlltJr o .b.lnco de daclcxt e eJMJotar os mttpBS 

t~ticos sobl8 ameeçss. 'IIJJner&blf~ " fÚi(;'()G 
d& d9sa.sbw; 

11. lny:Hnlar ~ d:t lnlinameniO PMa 
_, 

111. PfOI:'fJ(NfK ~ püb/icN e edJcatJvH para 
85limJIM' o ~10 dll popul~. trr:Jiivando 
8ÇÕ98 IBiaçJonadA com' ~ clvH. ~ d.! 

IV. =~~ à ~ di elett.t~ 
órVIos do Jn- . ~ Pll"' 
execu/llr planoaOjllfOCionols em -oporruno: 

v. lmpltltDéntlK aç6H c» tnOoCtil5 ~ 9 --· V7. Executar .a clstrlbulçlo e o OOtlb'Orlfo dt suprlmar!bsl 
necess.ir1o.s em sltuaç&.s d8 dlsa.sfrB.s. 

Art. ao • No exfHCiclo de st~~~.s .atl\lft1ee1a. poc:fr:n e COAIOEC 
oollcttar dts po53tlaS n.s.tas ou ~s ~no S'tfllül de prewllk • 
lkrJIM M rlscos, a.s perr1B.s e os danos a que seljo 9f.l}9lta • populllç4o, em 
_citclllltMncU.. de de3ast1M. 

Art. go - Os tKUrsc>S do Funcb Espoclal p.m a Delesa Cfvil 

'dunlelpal poderio ser utiUz8dos para as scgulntN OOpesas: 

.o) di4rllts 11t tren3p0rla: • 
b) aquisiç&o órJ maferial 00 consumo; 
c) S8f\lfço.sdelercefro.s: 
dJ aquisSÇOO de bem da capllAI (equlpotnen/0$ e 
Jn.statoçt.J!> , ~IPó."'l permMI8f'lle): fi 
e) obms ~ mcoos~rt~Ç&. 

Art. tO - A comprovaç:Jo ~ despestJS 1'98Yllfdos ' conta do 
FIJI"Kh Especl~ ser~ fel/a mect.tn/8 o~ seguintes cbcumenroo. 

a) PnWio Mlp811ho: 
b) Fatura 8 Nottt Fiscal; 
c) ~ evid&lrJandO receda e despeM; et 
d) Nol8 de psgnmonto. 

. Arl. 11 • A PrefellurtJ Municipal ~ Latan}IJI do Jttri far9 c.on.st.1r 
(bs c:urrfculos escoloros da red9 dft eMioo municipal. ~ gersl.s sobro os 
procedimetJIOS 00 defesa clv/1. 

Art. 12 - Estv Decreto entr;mJ em v1aot na dllf8 de sua 
publlcBÇio. m~s"' disposiçóes em cotJiritl1o. 

GIJblnele W PreleiiO MunJcfpel de Lar.Jflj;JJ do Jarf- AP. em 10 
de-da2003 

~ 
Prefeito Munlcl~ 

Vitória do Jari 

LEI MUNICif>AL N"114103-MVJ 

Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) 
do Munlclpio da Vitória do Jart e dã outras providências. 

O EXCELENTiSSIMO SENHOR LUIZ DE FRANÇA MAGA
LHÃES BARROSO, Prefeito Municipal de Vitória do Jari, 
Estado do Amapá. 

Faço saber que a Càmara Municipal de Vitória do Jari 
aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei. 

Artigo 12 • Fica criada a Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil • COMDEC do Municlpio de Vitória do Jari 
diretamente subondinada ao Prefeito ou ao seu eventual 
substituto, com a finalidade de coordenar, em nivel 
municipal, todas as aç6es de defesa civil. nos periodos da 
nonnalidade e anormalidade. 



Macapã, 06.02.2004 

Artigo 22 -Para as finalidades desta Lei denomina-se: 

I - Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de 
socorros, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a 
evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da 
população erestabelecer a normalidade social. 

11 - Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou 
provocados pelo homem, sobre um ecossistema, 
causando danos humanos, materiais ou ambientais e 
conseqüentes pre)ulzos econOmlcos e sociais; 

111 - Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo 
poder publico de situaçlo anormal, provocada por 
desastre, causando danos suporüveis à comunidade 
afetada. • 

IV - Estado de calamidade Pública: reconhecimento legal 
pelo poder público de situação anormal, provocada por 
desastre, causando sérios danos à comunidade afetada, 
inclusive é incolumidade ou ê vida de seus integrantes. 

Artigo 32 - A COMDEC manterá com os demais órglos 
congeneres municipais, estaduais e federais estreitos 
interclmbio com o objetivo de receber e fornecer 
subsidios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa 
civil. 

Artigo 42 - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -
COMDEC constitui órglo integrante do Sistema Nacional 
de Defesa Civil. 

Artigo 52- A COMDEC compor-se-á de: 

I - Coordenador; 

11 - Conselho Municipal; 

111- Secretaria; 

IV -Setor Técnico e Setor Operetivo. 

Artigo 62 - o Coordenador da COMDEC serã indicado pelo 
Chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo 
organizar as atividades de Defesa Civil no Municipio. 

Artigp 72 - Constarlo, obrigatoriamente, dos currlculos 
escolares nos estabelecimentos de Ensino da Rede 
Pública Municipal, noçoes gerais sobre procedimentos de 
Defesa Civil. 

Ãrtigo eº - O Conselho Municipal será composto pelo 
Presidente, Secretàrio, Representante da CAmara dos 
Vereadores; do Poder Judiciário; do Ministério Público; do 
Departamento Municipal de Saúde; do Departamento 
Municipal de Educaçlo; do Departamento Municipal de 
Ação Social; do Departamento Municipal de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos; do Corpo de Bombelro_s; da 
Policia Militar; e 01 (um) representante das associações 
civis organizadas. 

Parágrafo Único - Para cada membro titular deverá ser 
indicado e nomeado um suplente. 

Artigo t!l - Os servidores públicos designados para 
colaborar nas ações emergenciais exercerlo essas 
atividades sem prajuizos das funções que ocupam, e nlo 
farlo jus a qualquer espécie de gratiflcaçlo ou 
remuneraçlo especial. 

Parágrafo único - A colaboração referida neste artigo será 
considerada prestaçio de serviço relevante e constará dos 
assentamentos dos respectivos servidores. 

Artigo 1 o - A presente Lei serã regulamentada pelo Poder 
Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a 
partir de sua publicação. 

Artigo 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua e 
publicaçlo em qualquer meio de comunicaçlo estadual ou 
municipal, revogadas as disposições em contritrio 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 
JARI-AP, em 1 o de Novembro de 2003. 

DECRETO N• 039/03~ABIPMVJ 

Regulamenta a Lei Municipal N" 11.U03-MVJ, de 10 de 
Novembro de 2003; Que Cria a Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil - COMDEC. 

Artigo 1!1 - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -
COMDEC é o órglo da administraçlo pública municipal 
responstvel pela coordenação das ações de defesa civil , 
no munlclpio. 

Artigo 22 - SAo atividades da COMDEC: 

r -Coordenar~ executar as ações de defesa civil; 

il • Manter atualizadas e dlsponivels as informações 
relacionadas tl defesa civil; 

111 - Elaborar e implemenlar planos, programas e projetos 
de defesa civil; 

IV • Elaborar Plano de Ação Anual visando o atendimento 
das ações em tempo de normalidade, bem como, das 
ações emergenciais, com a garantia dos recursos no 
Orçamento Municipal; 

V - Prever recursos orçamenUirios próprios necessários b 
aç6es assistenciais de recuperação ou preventivas, como 
contrapartida ás transferáncias de recursos da Unilo, na 
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forma da leglslaçlo vigente; 

VI - Capacitar recursos humanos para as ações de defesa 
civil: · 

VIl - Manter o órglo central do SINDEC informado sobre as 
ocorrfnclas de desastres e atividades de defesa civil; 

VIII - Propor à autoridade competente a declaraçlo de 
situaçlo de emergências e de estado de calamidade 
pública, observando os critérios estabelecidos pelo 
CONDEC- Conselho Nacional de Defesa Civil; 

IX - E~ecutar a distribuição e o controle de suprimentos 
necessários em situações da desastres i 

X - Implantar o banco de dados e elaborar os mapas 
temtUcos sobre ameaçu, vulnerabilidades e riscos de 
desastres; 

XI - Implementar ações de medidas nlo-estruturals e 
medidas estruturais; 

XII - Promover campanhas públicas e educativas pera 
estimular o envolvimento da populaçlo, motivando ações 
relacionadas com a defesa civil, através da mldia local; 

XIII - Estar atenta .as Informações de alerta dos órglos 
de. prevlslo e acompanhamento para executar planos 
operacionais em tempo oportuno; 

XIV - Comunicar aos _ órglos compatentes quando a 
produçlo, o manuseio ou o transporte de produtos 
perigosos puserem em perigo a populaçlo; 

XV Implantar programas de treinamento para 
voluntariado; 

XVI - Implantar e manter atualizados o cadastro de 
recursos humanos, materiais e equipamentos a serem 
convocados e utilizados em situações de anormalidades; 

XVII - Estabelecer interclmbio de ajuda com outros 

Municipios (comunidades irmanadas); 

XVIII - Promover mobilização social visando a implantação 
de NUDEC - Núcleos Comunitários de Defesa C i vi I, nos 
bairros e distritos. 

Artigo 32 -A COMDEC tem a seguinte estrutura: 

I -Coordenador; 

11 - Conselho Municipal; 

111 - Secretaria; 

IV- Setor Técnico e Setor Operativo; 

Parágrafo Único - O Coordenador e os dirigentes da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil serão 
designados pelo Prefeito Municipal mediante Decreto. 

Artlg~ 42 -Ao Coordenador da COMDEC compet~: 

I- Convocar as reuniões da Coordenadoria; 

11 - Dirigir a entidade, representA-la perante os órgãos 
governamentais e Não-Governamentais; 

111 -Propor planos de trabalho; 

IV - Participar das votações e declarar aprovadas as 
resoluções; 

V - Resolver os casos omissos e praticar todos os atos 
necesstrios ao regular funcionamento da COMO EC; 

VI - Propor aos demais membros, em reunilo previamenle 
marcada, os planos orçamenlários, obras e serviços, bem 
como outras despesas, dentro da finalidade o que se 
propõe a COMDEC. 

·Parágrafo Único - O coordenador da COMDEC poderá 
delegar atribuições aos membros da Comisslo, sempre 
que achar necessário ao bom cumprimento das 
finalidades da entidade, observados os termos legais. 

Artigo 52 - O Conselho Municipal será constituido de 
membros aaslm qualificados: 

- Representante da CAmara dos Vereadores; 

- Representante do Poder Judiciário; 

- Representante do Ministério Público; 

-Representante do Departamento Municipal de Saúde; 

-Representante do Departamento Municipal de Educação; 

- Rep,..sentante do Departamento Municipal de Ação 
Social; 

- Representante do Departamento Municipal de Obras 
Publicas e Serviços Urbanos; 

- Representante do Corpo de Bombeiros; 

- Representante da Policia Militar; · 

01 (um) Representante das associações civis 
organizadas, escolhido em assembléia geral. 

Parágrafc; Primeiro - Para cada membro tilular deverA ser 
indicado e nomeado um suplente. 

Parágrafo Segundo - Os integrantes do Conselho 
Municipal não receberia remuneraçlo, salvo em viagem a 
serviço fora da Sede do Municlpio reslringindo-se às 
despesas de pousada, allmentaçAo e transporte 
devidamente comprovadas. 
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Artigo 62 - À Secretaria compete: 

I - Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos 
humanos, materiais e equipam~ntos a serem convocados 
e utilizados em situações de anormalidades; 

11 - Secretariar e apoiar as reuniões do Conselho Municipal 
de Defesa Civil. 

Artigo r2- Ao Setor Tecnlco e Operativo compete : 

I - Implantar o banco de dados e elaborar os mapas 
temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de 
desastres; 

11 ·Implantar programas de treinamento para volun!ariado; 

111 - Promover campanhas públicas e educativas para 
esllmular o envolvimento da população, motivando ações 
relacionadas com a defesa civil , através da mídia local; 

IV- Estar a1enta às Informações de aoerta do~ órgãos de 
previslo e acompanhamento para executar planos 
operacionais em tempo oportuno; 

V - Implementar ações de medidas não-estruturais e 
medidas estruturais; · 

VI - Executar a distribuição e o controle de suprimentos 
necessários em situações de desastres. 

Artigo a2 - No axercicio de suas atividades, poderã a 
COMDEC solicitar das pessoas físicas ou jurídicas 
colaboração no sentido de prevenir e limitar os riscos, as 
perdas e os danos a que estào sujeitas a população, em 
circunstâncias de desutres. 

Artigo t!l - Os recursos do Fundo Especial para a Defesa 
Civil Municipal poderio ser utilizados para as seguintes 
despesas: 

a) diárias e transporte; 

b) aqulslçlo de material de consumo; 

c) serviços de terceiros; 

d) aqulsiçlo de bens de capital (equipamentos e 
instalações e material permanente); e 

e) obras e reconstruçao. 

Artigo 1 O - A comprovaçlo das despesas realizadas 
conta do Fundo Especial será feita mediante os seguintes 
documentos: 

a) Prévio empenho; 

b) Fatura e Nota Fiscal; 

c) Balancete evidenciando receita e despesa; e 

d) Nota de pagamento. 

Attlgo 11 - A Prefeitura Municipal de Vitória do Jari fará 
constar dos curriculos escolares da rede de ensino 
municipal, noções gerais sobre os procedimentos de 
defesa civil. 

Artigo 12 - Este Decreto entrart ern •, :.J~r na da:a de sua 
publlcaçao, revogadas as disposições e;n contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VI i ÓRIA DO 
JARI-AP, em 10 de Novembro de 2003. 

I 
I 

Luiz de França Magalhães Barroso 
Prefeito Municipal de Vitória do Jari 

Cutías 

LEI MUNICIPAL N' 047/03-PMCI 

Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civi (COMOEC) do 
Munlctpio de Cutlas e dá outras pr~neias. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS aprova e eu, Prefeilo 
do Mooiclr:)io de Cutias, sanciono a seguinte Lei. 

Artigo t 2 - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civü - COMOEC do Municiplo de Vrtórla do Jari diretamente 
subordinada ao Prefeito ou 110 seu eventual substituto, com a 
finalidade de coonlenar, em niva municipal, todas as ações de 
defesa civil, nos perfodoa de normalidade e anormalidade. 

Artigo 'P- Para as finalidades desta Lei denomin&<~e: 

I - Defesa Clvi: o conjunto de ações preventivas. de socorros. 
II$Sislencial9 é reconstru«va&, destinadas a ev~ar ou minimizar 
os desastre&, prallervar o moral da popUlação e restabelecer a 
normalidade social. 

11 - Desa&tre: o resultado de eventos adversos, naturais· ou 
provocados pelo homem, sobre um ecosslslema, causando 
danos humanos, matellals ou ambienlals e conseqaenles 
prejulzos eoonõmtcos & sociais: 

111 - Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo poder 
público de sltueçâo anormal. provocada por desastre, 
causando danos suportáveis à comunidade afetada. 

IV - Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo 
poder público de eituaçlo anormal, provocada por cleeastre, 
causando sérios danos .11 comunidade afetada, Inclusive à 
incolumldede ou 8 vida de seus lnlegrantes. 
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Artigo ~ - A COMDEC manterá com os demais 6rgAos 
congêneres rnurócipals, -.aia e federais estreitos 
imerc6mbio com o objetivo de receber e fornecer sub&ldiOS 
técnicos para esclarecimentO& relativos i defesa civil. 

Artigo 4Q - A Coordonadoria Munlelpol de Defesa Civil • 
COMDEC constitui órgAo Integrante do Sistema Nacional de 
Defesa Civil. 

Artigo 52- A ·COMOEC compor-se-á de: 

I -Coordenador, 

11 - Conselho Municipal; 

111 -Secretaria; 

IV - Setor T écntoo 

V - Setor Operativo. 

Artigo fP - O Coordenador da COMOEC será Indicado pelo 
Chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo orgamzar 
as atividades de Defesa Civil no Munielpio. 

Artigo -,g - Constarão, obrigatottamente, dos curtculo& 
escolarea nOB estabelecimentos da Prefeitura, noções de 
Defesa Civil. 

Artigo 8"- - O Conselho Municipal de Defesa Civi que atuará 
como órgto consultivo será cem posto por no mini mo 05 (cinco) 
membros efetivos mais suplentes, B&Colhidos entre os lideres 
comunitários, tnstiluiç6ee rei~ aeaociaç6ee, sindicatos e 
os representantes dO& podere& judiciirio, ~ativo e 
executivo. 

Artigo rP -Os membros que lflo compor o Consello Municipal 
nâp deveráo receber remuneraçto ~ eue. fim, caberá ao 
Coosslho Municipal elaborar o seu própno RBQim&'!!<> Interno. 

Artigo 1 O - OI; servidoTliS públicos designados para colaborar 
nas ações emergenciais exercerão """"" atividades sem 
prejuizos das funções que ocupam, e nAo farto jus a qualquer 
espéde de grallficay.!o ou remuneraçto e&pecial. 

Panlgrafo único - A colaboraçto referida ne&te artigo ser~ 
considerada prestaçlo de serviço relevante e constará dos 
assentamentos dos r8$1)8CtiYOS servidores. 

Artigo 11 - O presente Projeto de Lei 5!"á regulamentada pelo 
Póder EXecutivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a 
partir de sua public:açjo. 

Artigo 12 - Esta Lei enlnlrá em vigor na data de sua e 
publicaçio, revogadas as dispo&ições em conlririo. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CUTlAS, em 21 de 
Novembro de 2003. 

DECRETO N" 030/0:><iAB/PMCI 

Regulamenta a Lei Municipal N" 047/ln-PMCI, de 21 de 
Novembro de 2003, Que Cria a Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil - COMDEC. 

Artigo 1 Q - A Coordenadoria Municipal de Defesa Clvl -
COMDEC é o órglo da admlnlstraçlo pública m~l 
responsával pela coordenaçao das ações de defesa civil , no 
munic!pio. 

Artigo 'P- Silo atividadeS da CóMOEC: 

I -Coordenar e exerutar as ações de defesa ctvft; 

11 - Manter atuallzadae e dlsponlveia as lnfonnaçóes 
relacionadas à de!esa civil; 

111 - Elaborar e lmptemenlllr planoS, prog111mos e projetos de 
defesa civil; 

IV - Elaborar Plano de Ação Anual Yi&ando o atendimento das 
aç6eo em tempo da nonnaidade, bem como, daa aç6es 
emorgenclall, eorn o gorantia dOB """"""" no Orçamento 
Municipal; 

v - Prever recutSOS OtÇamant8rio& próprios necessérlos as 
açOes assllltendais de recuperaçjo ou preventivas, como 
contrapartida àstranstorinciiB de r1tCtnOII da Unllo, na forma 
da legislaçio vigente; 

VI - Capaciler ,.,.,.._ humanos P11f8 as aç6es de defesa civil: 

VIl - Mllnlef o órg6o central do StNOEC Wormado sobre as 
ocorr!nctas ele clesloslras e lllYidadea ele def881 civil; 

VIII- Propor i Noridllde ~a decllnlçAo de Sluaçêo 
de emergência8 e da e8lado de C8llnld8de pública, 
observando 08 crté<toa estabelecidos pelo CONDEC -
Consello Nacion.r de Defesa Civil; 

IX - Executar o ~ a o I:CII1Inlfe ele ...,.mantos 
nBCeSllárioa em &itu890es de deaa9lras; 

X - lmpfa111ar o banco de dados e elaborar 08 mapas ternétlcos 
50bre ameaçee, VUI- • riecool de desallres; 

XI - Implementar aç6es de madidas nlo-esbúu111is e medidas 
e&trutt.nla; 
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XII - Promover campemn plbtic8l e aducalivas p8ra 
estimular o envoMmento da populaçio, motivando aç6es 
relacionadas com a defesa civi, através da mklla loca~ 

· XI 11 - Estar alenta • lnformaç6ea de ......., doe órgb de 
prevl&ão e acompanhamento pera executar planos 
opalllcionals em tempo oportuno; 

XIV- Comunicar 11019 órgb competentes quando a produçto, 
o manuseio ou o lnlnsporta de prodl.tos perigosos puoerem em 
perigo a pop!JaçAo; 

XV - Implantar programas de treinamento pa111 voluntalildo; 

XVI - tmpla/tar e manter llluelzadoa o cadastro de reanos 
humanos, materiais e equipamentos a. serem convocados e 
utilizados em sltuaç6es da anoona6dades; 

XVII - Eatabelecer inlercimblo de ajuda com oo.croa Municlpios 
(oomunldades irmanadas); 

XVIII - Promover mobillzeçto aoclal visando a implantação de 
NUDEC -~ Comunltirioa de Defe6a Civil, nos balrToa e 
distritos. 

Artigo~- A COMDEC tem a seguinte eotnátxa: 

I - Coordenador; 

11 - COIIII&VIo Municipal; 

111 - Secretaria; 

IV - Setor T écnieo; 

V - Setor Operativo. 

Parágrafo Único - O Coordenador e os dirigentes da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil serão designados 
pelo Prefeito Municipal mediante Decreto. 

Artigo R-- Ao Coordenador da COMDEC compete: 

I - Convocar 1$ reuniOes da Coordenadoria; 

11 - Dirigir a entidade, repreaent~-18 perante os órgAos 
governamentais e Nto-Governamentats: 

til - Propor plano.; de trabalho; 

IV - Participar das VOI!Iç6es e declarar aprovadas as 
resoluções; 

V • Rasolver os casos omissos e pretlcar todos os atos 
necessár1os ao regular funcionamento da COMO EC; 

VI - Propor - demais membros, em reuntlo previamente 
marcada, os planos orçamentàrtos, obra e serviços, bem 
corno outras dapasaa, dentro da ftnalidade o que se propõe a 
COMDEC. 

Parágrafo Úrico - O coordenador da COMDEC poden! delegar 
atribuiç(Je& - membros da Comls&Ao, se~ que achar 
necessário ao bom cumprinento das finalidades da lriidade, 
observados os '-•mos legais. 

Artigo 52 -O Conselho Municipal será COillllltuldo de membros 
assim qualificados: 

- Representante da C Amara dos Veneaclores; 

-Representante do Departamento Municipal de Saóde; 

- Representante do Departamento Murócipal de Educação; 

- Repr1111entan1e do Departamento Murócipel de Açlo Social; 

- 01 (um) Representante das 18Soclaçlles civis organizadas, 
escolhido em assembléia geral. 

Parigra!o Primeiro - Para cada membro titular deverá ser 
indicado e nomeado um suplente. 

P~ato 'Segundo - Os int"'J'11Illea do eor-lho Municipal 
nto receberão remuneração, salvo em viagem a serviço fora da 
S.O. do Munlc:lpio rntrlnglnclo-se a dnpeooa de pousada, 
ali~ e transporte devidamente comprovadas. 

Artigo tP -A Secretaria compete: 

I - lmplantllr e manter etualizadoe o -o de recursos 
humanos, materiais e ~los a 111111111 convocados e 
utilizados em sltuaç6es de anormalidades; 

11 - Sealltariar e apoiar as reuni6es do Conaelho Murócipal de 
Defesa Civil. 

Artigo -,g -Ao Setor T écnioo compete: 

I - Implantar o banco de dad08 e alabonlr os mapa temáftcos 
sobre emeaças, vulnerabilidades e riscos de clllaeslres; 

111 - Promover ........,.,. p(Mca ......... 1*8 
estimular o envolvimonto da popoUçlo, ............. aç6ea 
retiiCionadas com a def881 Clvl, llllW6& da~ llat; 

IV - Eu atentao ... iriam~ da llldll dos 6rgloa de 
previ81o e ~ ,... _.. planos 
operacionais em lenlpo oportmo; 

Artigo tP- Ao Setor Operllliw c:ompelil: 

V - Implementar IÇ6as de medidaa '*>-eltrWnill e mecidaa 
..estruturais: 
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VI - Exflelàr a dlsiJ1bulçao e o coroote de suprimentos 
necessários em siuaç6es de d8881l111!6. 

Artigo 'iP - No exetek:lo de suas atividades, poderá a 
COMDEC solicitar das pe8808& llsicaa ou juridica& 
colaborayto no sentido de prevonir e limiar oa rlocoa, as 
perdas e os danos a que esiAo sujebs a população, em 
clrcunsllncias da desastres. 

Artigo 1 O - OS têeUI'$05 do Fu~do Especial para a OéfeSà CIVIl 
Municipal poderão ser Utiizados para as seguintes despesas: 

a) diárias e triMporle; 

b) aquisição da material de conoumo; 

c) -.içoa de terceiros; 

d) aquisiçlo de bens de cepilal (equipamentos e instalações e 
material permanente); e 

e) obras e reconstruçAo. 

Artigo 1 1 - A oomprovaçto daa despesas reoflzadas à coota do 
Flaldo Especial será lella mediante o.; seguintes documenloa: 

a) Prévio IHllpenho; 

b) Fatura e Nota Fl9cat; 

c) Betancete evidenciando receita e despesa; e 

d) Nota de pagamento. 

Artigo 12 - A Prefeitura Municlpel de CLtlas do Araguari Iara 
coMI..- doe currlculos esc<Jiares da rade de ensino municipal. 
noções gerais sobre os procedimentos de delesa civil . 

Artigo 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
pubicaçAo, revogadas as disposlç6es em conlririo. 

GABINETE 00 PREFEITO MUNICIPAL DE CCUTIAS DO 
ARAGVAR~P. em 21 de Novembro de 2003. 

Mazagão 

LEI MUNICIPAl N" 2tiOI03-Ph9.1 

Cria a Coordenadoria Municipal de Def86a Civi (COMDEC) do 
lw\lnlclpio de Mazegto e dá DWIS providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MN.AGÂO aprova e ""· 
Prefeito do Municlpio da ~. sanciono a~ Lei. 

Artigo t 2 - Fica criada a Coonlenadoria Municipal de Defesa 
Civil - COMOEC do Munieipio de Vlória do Jari diretamente 
Sltlordlnada ao Prefeito ou ao seu eventual sub6tittrto, com a 
finalidade de coordenar, em nlvel municipel, todas as açOes de 
defesa civil, nos pariodos de 110111101idade e anormalidade. 

Artigo '1?- Para as finddades desta Lei denomina-&e: 

I - Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorros, 
aaaiatenciais e reconstrú!vas, destinadas a evlar ou minimizar 
os desaslres, pnaservar o moral da populaçlo e restabelecer a 
normalidade sociaL 

11 - OesaB!ra: o rasultado de eventos adw<soa, naturais ou 
provocados pelo homem, sobre um ecoeslslema, causando 
danos humanos, materiais ou ambientaia e conseqüentes 
prejuizoo econ6mlcos e SOCiais; 

111 - Situaçio de Emergincil: reconhecimento legal pelo poder 
pUblico de situaçto anonnal, provocado por desastre, 
cauundo danos suporlivels i comunidade afetada. 

IV - Estado da Clllmidade Pública: reconheclrnenlo tegal pelo 
podar público de lltuaçlo anllrlNII, provocada por desastre, 
causando Mrloa danos • comurôdade afetada, inclusive i 

· Incolumidade ou é Yida de 8«16 integrantes. 

Artigo ~ • A COMDEC menlel'á com os demal& órglos 
~ munlc:lpels, «<laclllls e federais eotreKos 
interclmblo com o objetivo de receber • fornece< sublldios 
técr*:OB pa111 asclaraclmenkl8 relativos i defesa civil. 

Artigo R- - A Coao deNdorlll Municipal de Defeea Civil • 
COMDEC C«11111u1 6rg1o Jri119an1e do Slltema Nacional da 
O.....CM. . 

Artigo 52 - A OOirllEC oaqoor__. de: 

·-~ 
H - ConMIIo lllriclpol; 

11-~ 

IV-SellirT~. 

M1go fP - O ~da COMDEC -' Indicado pelo 
Cher. do ~ ~ e compele .a ,_,., organizar 
as llliYidades de Defesa CMt no Munlclplo. 
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Artigo ~ - ~. obrigltorlamenle, oo. currk:oloe 
escolares no. ellalbeleC!mentol de Eràlo ela Prellllunl, 
noçõaa gerais so1n procedknenlll& de Defesa Civil. 

Artigo fP . o c~ Mlri:ipaJ 1816 partirio composto por 
órglos governarMnlals • nlo govemarneràill (soc:leclacle clvl 
organizada). 

Artigo rP - Qs eeMdores públicO& cleslgMdo5 .... oolaborar 
naa IIQI)ea emergencills exerceria - llllvldlldea eem 
prejul~ dali fw196n que ocupam, e nlo flrAo ju8 a qualquer 
espécie de (Jllllllcaçlo ou rwmuneraçAo especill. 

Parágrafo Único - A OOiaboraçlo refwlda neate artigo será 
considerada prestaço\o de aarviço .-.levante e constanl doe 
-nta~ doe reepectiYoe seMdorea. 
Artigo 1 O - A prHante Ltli .-á regulamentada pelo Podar 
ExeciA!vo lllunicipel. no prazo de eo (a.senta) dias a partir de 
aua publicaç6o. 

Artigo 1 1 - E8UI Lei 8f11rlri em vigor na dala de aua e 
publlcaçlo, revogadM as~ em contnlr1o. 
Prefelin I.Uiç;pel de Mazaglo, 15 de Dezembro de 2003. 

DECRETO N" 052A:J3-GABIPMMz 

R~a a Lei Munlclpel N" 28003-PMMz, de 15 de 
Dezembro de <003, Que Cria a Coordenldoria Mooicipal de 
Defesa CMI- COMOEC. 

Artigo IQ - A Coordenador'il Municipal de o.t... Civil -
COMDEC 6 o ótglo ela ldmlni&lraçlo pública IIILW1iclpal 
responúvel pela COOI'CieMçia dia .ç6n de defeea c1v1 • no 
munlc:lpio. 

Artigo 'fl -Slo etMdldet de COMDEC: 

I - Coord- 8 elii!CIJW naç6es de defesa clvl; 

11 - Manter atualada e dillponlvela as lnfOfTI'IIIÇ6es 
relacionadas i defeA c:MI; 

111 - Elaborar e lmplementer planos, prow- e projeloe de 
defesacMI; 

• IV- Elabcnr Plano de Açto Anual vtundo o llerlllrr•oto dia 
IIQI)ea em tempo de normalidade, bem como, dia .ç6n 
eme<gencills, com 1 gerantill doa noc:.noe no Orçariwilo 
Munlcipll; 

v - p,_ - ~rnenf.jrloa próprloe n--*ioa .. 
aç6aa lllliltencilla de ~ ou prevenllvas, como 
contraper11c11 6t transfw6ncies de r-do Urüo, na forma 
da leglllaç6o vigente; 

VIl - Marnr o órglo cenlnd do SINOEC lnfcrrnaclo sobre as 
ocorrAio. de deaaslr1lll e atlvldadee de defesa clvtl; 

VIII -Propor i autoridade~· a da:laraçio de IIUIIÇio 
de ernerginclaa • de .alado de calamidade púlllica, 
obeervando oe atérloe eelllbllecldoa pelo CONDEC -
Conselho Nacional de Deteea Civil; 

IX - Exacutar a dlillrllulçlo e o controle de suprirnertoe 
~em llueç6es de cleMIIJw; 

X • Implantar o b1nco de dldos e tàbonlr oe ,..._ 181M11coo 
soln ameaças, vu~oonoblldadea e rllcoo de des881res; 

XI - lmplemen .. ~de .,--. nlo-alnllunoill e medida& 
~urals; 

XII · - Promover ~ públlcee é educativaa pera 
eolimuilr a envoMmenta da poput.çla, rnolivllndo IIÇ6Is 
ralaclonadae com 1 deleea c:MI, atravée da mfdla local; 

XIII - Eatar a111n1a 6s 1nrorrnaç6es de aleita oo. órglos de 
preYiBio e acompenllarneml pera exacWir planos 
operacionais em tempo oportuno; 

XIV- Camunicar- órglos ._.,.la às quMdo I produçlo, 
o manuseio ou o 1n1n1porte de pradtloa pertgoeoe ~em em 
perigo a popUaçlo; 

'K'tl - Implantar programas de lreinlmento para voluntariado; 

XVI - tqllerUr a manter lilulllladoe o cedatro de ~ 
humano., materiala e equlpementoa a serem convocadoa e 
ut11zac1oe em llilueç6ee de ~dae; 

'K't/11 - E..,._ irtan:lmbia de ajude com ot*oe ~lploe 
(CCIIIQiidades m..n.dae); 

XVIII • ~ rnabllzlçla ...a.! llsando alrrc*r'àçAo ·de 
NUDEC - Núcteos CamiDiárioa de Dereea Civl, noa bllhaa e 
distrllo&. 

Artigo~ : A cOuoEC Iam a -cJI*I!e Milnàn: 

I - Coardenlldor; 

11 - Coneello Mlnctpel; 

111 - Secrataria; 
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TV · Sllor Tknlco- Operaliwo; 

~ ÜIWco - o ec.diMdor • 08 ~- de 
Coordenadoria r.t.ri:ipo11 de Der- CMI ....... deaignadoa 
pelo Prefafto ~ mediante Decreto. 

Altigo ~·Ao Coordenedor da COMOEC compete: 

I - Convocu a reuni6es chi Caanlenadorla; 

11 - Oilglr • entic~Me, ~t. pet-.nte 08 órgloe 
govemarnentals e Nlo-Govemamentale; 

111 - Propor plano. de trabalho; 

IV - Pllllicipar das votaç6es e declarar aprovade& as 
resaluç6ee; 

v - Reeolver as - omissos e praticar 1000. os atos 
~ ao regulir funcionamento do COMO EC; 

VI • Propor - demais IY*IIbroe, em reunllo prevllmente 
man:adl, oe piano. ~merdrlo5. obrlo e serviço&, bem 
corno OI.Cra despesas, dentro da llnalldade o que se propõe 1 
COMOEC. 

P~a Único -O coonlenedor dl COMDEC pochri delegar 
lllibui96BS - membro& do ComilÃo, MfnPA1 que achar 
,_..., 110 bom c:umprlmMio das llnalldedee da entidade, 
obaarvadoe oa termae legal&. 

Ar1lgo ~ - o Conselho Munldplllllri con&tauldo de membros 
ISairn qualllicadoe: . 

- Repreeentante dl Clmara doa Vereadores; 

- R4P<eeenlartAI do Poder Juci::iário; 

- Repreeentanle do Depertamento r.toniclpal de Açio Social; 

• R.-n!artAI de Policia Mllbr, 

- 01 (um) Represemtnte dle ~ c:lvts organtzeda1, 
eecolhldo em -"'>>ila geral. 

Peripo Pr1rnH'O - "-1 ceda IY*IIbro lltUIIr devenl -
nllcldo e nomeado um suplel'te. 

Plrigrafo ~ - Oe inlf91nlas do Conselho Municipal 
nlo I'1IC8berto rernunonçta, llllw em vllgem a aervtça lonl dl 
Sede do Murôcfpio rMirilglndo-ae 6t despesa de .,.,..adl. 
almentaçlo e transporte devtdlmeiR comprD'IIdal. 

Artigo fP -A Secretaria colllll8te: 
1 - lmp~Mnr ' mantw allllllzld08 o c:adaelra de rectn011 
111J1Mn0a, rnlleriall • equ1p1m1n1oe 1 eerern comocedoe e 
utilizados em siUIIÇ!Ia de anormalcladas; 

11 • Sectetltltar e apoiar a reuri!lee do Conaelha Municipal de 
eer- Civil. 

Artigo -rD- Ao Setor Técnico e Operattvo compete: 

1 • lmplanl8r a banca de dld08 e llilboiW oe mapa wrMt1c08 
80bre 81'11811Ç111, vulnerabiicllde • riacoll de desMtraa; 

11 • lmplllntlr pr.-i!IIIS de trelnanMnlo p8f1 votlriarledo; 

111 - Promover C11111pi1Mas púbicas e -~ para 
atlmUIIIf o envoiWnanto dl populaçAo, motivlndo IÇ6es 
relacionadas com a defe&a civil, atra ... de mkle local; 
TV • Eu atenta 6t lnt~ de alerta doe 6rgloa de 
pr8Y1aêa e acompenhlmeniO para UK,.. pllnos 
operacionais em tempo oportuno; 

v . lmplernenl;w aç6ea de rl*idle ~ e medldaa 
eatrWni!l; 

VI - · Exe<Uar a diltlibo.dçlo a o CO!Vole de suprimentoe 
---*ioa em Kuaç6ea de desallree. 

Alllao tP - No exerclclo de .,. atividadw, poder6 a 
COMDEC IIOiclar doa ~ 11s1cas ou jwldlc:aa 
coilboraçto no MI'ÜIO de prevet* e tmlar oa rllcoo, as 
perdae e oe danol a que eatAo eujeitM a pci!IU48çlo, em 
circuneltnc:las de desastraa. 

Artigo '#- Oa recl.ft08 da Funda &pecill p8l1i a Oef..,. CMI 
Municipal poderio ser utlliado& p8fl u aeguintaa deepesas: 

a) diárias e n.porte; 

b) aquiliçaa de l'lllllerill de consumo; 

C) -.i9CJa de ten:elroe; 

d) aquislçlo de bene de capital (~ent05 • inolaloç6es 8 

mllitltal permanente); e 

e) abras e racorl8lruçlo. 

Artigo 1 o -A comprovaç~o das claepeeas nlllllzadae à cante do 
Funda Elpecialllri flb meclllrú oe eegulnles doc:umentoe: 

a) Previo empenha; 

b) Fal\n e Nolll Fllc8l; 

c) Bei811Ce!e evidenclarda ra:eilll e deapesa; e 

d) Nolll de JIIIOM*ilo. 

Artigo 11 -A Prelelura Munkllpal de Mlzaglo r.ni constar doe 
Cl.fTic:doe -=otarw de rede de lnllno mlriclpel, noçõea 
gelliÍI aolre 08 ~~~~-de defwu c:ivl. 

Artigo 12 - Elte óecnrto _..,. lllri vigor na dita de sua 
publlc:açio, revogadas as cllpOIIç6es em conlfjria_ 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAZAGÁO-AP 
em 18 de llezembr1l de 2003. 

I Ferreira Gomes 

LEI MUNICIPAL N• ~MFG· 

Cria a Coordenadoria Municipal de Oefeea Civil (COMDEC) do . 
Municlpio de Calçaene e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: 

Faço saber que a Cim.ono Munlciplil de Ferreira Gomas 
aprovou e Eu sanciono a seguinte lei. 

Artigo 1!> - Fica criada a Coordenadorla Municipal de Defesa 
Civil - COMDEC do Municlpia de V116ria da J.-1 diretamente 
subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual aubsliCuto, com a 
finalidade de coordenar, em nfvel municipal, todas as ações 
da defesa civil, no. períodoo de normalidade e anormalidade. 

Artigo 'P - Para as ftnaldades desta lei denomina-se: 

I - Defe&a Civü: a c:onjunta de açOe8 preventivas, de socorros, 
assislenc:fals ei'11C0f181JUMos, delllnedal 1 evitar ou minimizar 
os desaslnla, preaervar o moral da populaçlo e restabelecer a 
normaldade social. 

11 - Desastre: o r881Atada de eventos adversos, naturais ou 
provocados pelo homem, ll<lllre um acoaalslama, causando 
danoe humanos, materiais ou ambientai& e conseqüentes 
prejufzoa econ&nico& e sociais; 

111 - Sluaçêa de Emergência: reconhecimento legal pelo poder 
público. de sltuaçio .normal, provocada por deeaetre, 
causando danos suportáwis i com..udade afetada. 

IV- Estado de Calamidade P{j)jjca: reconhecimento legal pelo 
poder pmia) de slUIIÇio anormal, provocada por deeaatra, 
causando úrlos dano. A comunidade afetada, inciUBive à 
incolumldlde ou à VÔIIil de _,. lnlagraries. 

Artigo 3" - A COMDEC manter6 com os demais órgios 
cangAneraa municipais, estaduais 8 federais -ekoe 
inlercAmblo com o objetivo de receber 8 fornecer aubsfdloa 
técnicos para esclarecimentos relativos i defesa clvtl. 

Artigo 42 - A Coordenadoria Municlpll de Oef851 Civil -
COMDEC conatlul órgAa integrante do Si&lema Nacional de 
Defesa Ctvil. 

Artigo f? - A COMDEC compor-se-a de: 

I - Coordenador; 

11 - Conselho Munlcipel; 

111 - Secretaria; 

IV- Setor Téallc:o e Setor Operativo. 

Artigo ~ - O Coordenador da COMDEC &ará indicado pelo 
Chefe do Executivo Municipal e Cltfllpel& ao mesmo organizar 
aa aUvldedee de'Dafesa Civil no Munk:fpja. 

Artigo -rD - Conatarto, obrlgalorlamente, doo anlcUo& 
-.a noa eatabeleclmenloa de Enaino da Rede PObllca 
Municipal, noç6es gerais sobre procedlmentoa de Defesa Civil. 

Artigo tP - O Conselho Mun~ -' composta pelo 
Presidente e mais sele rnembra6 de acorda com 
regulamentaçAo posterior. 

Artigo '#- Oe aervldores públicos deslgnldoa para colaborar 
na& açOes ernergenclaiS exercarto essas atividadaa sem 
prejufzos daa fl.rlçllea que ocupam, e nlo farlo jU& a qualquer 
e&pécle de gratificeçlo ou I'8ITiUnefliÇia e&peelal. 

Parágrafo Único - A çolaboraçlo referida neste artigo será 
considerada preetaçilo de serviço relevante e constará doa 
assentamentae das respec:tivae toerVidoraa. 

Artigo 1 O - A prHente Lei Siri regutamentade pelo Poder 
Executivo Municipal, na prazo de 80 (-.la) dile a part~ de 
sua publlcaç6a. 

Artfgo 11 - Eata Lei 8f11rari em vigor na data de. sua e 
publicaçlo, revoaadae as dilrOoaic6es em c:antrário 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL . DE FERREIRA 
GOMES--AP, em 17 de Novembro de 2003. 

DECRETO N" OO~BIPMFG 

Regulamerà a Lei Municipal N" ~G. de 17 de 
Novembro de <003, Que Cria 1 Coordenadoria Mun~l de 
Defesa Civil- COMDEC. 
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Artigo 1Q • A Coordenedotla Mulllclpal de Oetesa Civil -
COMDEC é o 6rgAo da admlnistraçflo piblica mmicipal 
responsável pela coordenaçjo das ações de defesa clvl , no 
munlclpiO. 

Artigo fi· Silo .tlvldldes da COMDEC: 

I - Coordenar e executar IIS .ç6es de def.a civil; 

11 - Manter atualiZadas e dieponlveia as Informações 
relaclonaclas • defase civil; 

111 - Elaborar e Implementar planos, P"'!Jllm&s e projetoa de 
defesa civil; 

IV· Elaborar Piano de Açto Anual YISando o atendimento das 
ações em tempo de normalidade, bem como, das ações 
emergenciais, com a garanti& dos recursoa no Orçamento 
Municipal; 

V - Prever rec<nOS orçarMntálio& próprioa necessários às 
ações aasislencials ele recuperação ou preventivas, como 
contr11partida às transferências de recul1i06 da Unillo, na forma 
<llllegiolaçto vigente; 

VI - CapacKar recusos humanos para a& ações de defesa civil: 

VIl - Manter o órgAo central do SINDEC lnfOflMdo sobre as 
oeorrênciaa da deaaslres e atividades de defesa ,civil; 

VIII - Propor à autoridade competente a decllwaç:Ao de &iluaçto 
da ameJgênclaa e de astado de calamidade piblica, 
obswvando oe critérioe estabelec:idas pelo CONDEC -
Consello Necional de Defesa Civ~; 

IX - Executar 1 diatrtlulçio e o controle de suprimentos 
necessirioll em situações de dflASÚ'as; 

X - Implantar o "-nco de- e elabor11r os mapas temáticos 
sobre ameaças, vulnerllblldades e riacoa da '*'-•; 

XI - Implementar ações de medidas niio-eslnaurais e rnecldas 
estnaurals; 

XII - Promover campanhas públicas e educativas para 
esllmular o envolvimenlo da populaçto, motivando ações 
relacionadas com a defesa clvi, alrevéa da midia local; 

XIII - Eslar alenta ia inf!lf'fiiiÇ6es de alerta dos órgão& de 
previsão e acompanhamento par11 executar plano& 
operacionais em tempo oportuno; 

XIV - Comuno:ar aos 6rglos compelonl88 quando a produçlo, 
o manuseio ou o lransporte da produtos pertgosos puserem em 
perigo a poputaçto; 

XV - Implantar programa& de treinamento par11 vohnariado; 

XVI - Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos 
humanos, ma1eriai& e equipementoe a serem convocados e 
utilizados em situaç6ea de anormalidades; 

XVII - Estabelecer irúrcêmblo de ajuda com euroe Municlpioa 
(com<r~idades Irmanadas); 

XVIII - Promover mobüizaçto social viundo a implantaçAo de 
NUDEC·- Núcleos Comuniárioll de DeleGa Civil, nos banas e 
dislritos. 

Artigo :f' ·A COMDEC tem a seguinte Hlru!Ura: 

1 - Coordenador; 

11- Con&allo M~/; 

111 - Secretaria: 

IV - Setor Técnico e Setor Opemivo; 

Parágrafo Único - O Coordenador e os dirigentes da 
Coordenadoria Municipal de De!- CMI aerAo designados 
pelo Prefeito Municipal mediante Portaria. 

Artigo 40- Ao Coordenador da COMDEC compete: 

I - Convocar as reuniõeS da Coordenadorlll; 

11 • Dlllgir a entidade. repr8HIÜ-III pennte oe órgãos 
governamentllill e Nlo-Govemamentals; 

111 - Propor planos de traballo; 

IV • Participar dae vol8ç6ee e decla'ar aprovadas as 
reeoluçcles; 

v - Ra&Oiver os casos omissoS e prallcll' todoe oe atos 
nec.s6r1oe eo regular funcionainento da CONDE C; 

VI • Propor - demais IIMIIIIbra.. .,., reuriio previamente 
marcada, 08 planoll orçarnent6rtoe, abra& a awviçoa. bem 
corno Olkas despaa, dentro da llnatldade o que se prop6e 1 · 

COMOEC_ 

Plrigraro único- O t001dell8dar da COMDEC poderá delegar 
alrtbulçllea - -.,. da Camllslo, sempre que achar 
necessário ao bom ~ das linllli8des da entidade, 
o~sav.- ""termos legais. 

Artigo '!?- - o Conselho Munlctpal ..... conetiluido de membros 
aeslm qualilicadoe: 

- Representante da Cimara dos Vereedores; 

- Representante do Poder Judiciár1o; 
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- Representante do Departamento Municlpool de Saúde; 

- RepfMenl.lnte do ~ Munlclpll/ de Obras; 

- Represenlante do Deper1amento Municipal de Ação Social; 

- Representante do Clero (Igrejas locais); 

- Representante da Policia Witar, 

- Representante do Corpo de Bombeiros; 

-Representante de lderlnças comurilárta&. 

P.-ágrlfo Segundo - O. integrantes do Conaello Mu<*:lpal 
nio receberia remuneraçêo, salvo am villgem a Mfviço fora da 
Sede do Munlclplo rastmglndD-M n d88pesas de pousada, 
llinleftaçto e transporte devidamente c:Omprovadaa. 

Artigo fi'- A Secrelarla ccrnpete: 

I - /mplanlar e manter atualiZados o <*!Miro de recursos 
humanos. materiais e ~mentos a ~ convocadoe · e 
utilizados em siluaç6e& de anormaldadea; 

11 - Secretariar e apoiar a reuniOes do Conselho Municipal de 
Defeaa Civil. 

Migo .,O.- Ao s.tor.Técrico e Operativo i:ompete: 

I - Implantar o banco de dados • elaborar os mapas temáticos 
sobre ameaças, vulnerabilidadee e nacoe de d-es; 

11 - Implantar programas de treinamento para voiLriariado; 

111 - Promover campanhas públicas e educatl- para 
estimular o envolvimento da populaçlo, motivando aç6aa 
relacionadas com a defesa civil, alravéa da mldla local; 

IV - Elllar atenta .. infoniiiiÇ(les de alerta dos órgAos de 
prevlsAo e acompanhamento para executar planos 
operacionais em tempo oporluno; 

v - lmplernerlW aç6es de medidas nlo-e&truturais e medlldea 
eetruturala; 

VI - Executar a dialribuiçto e o conrote da auprtmentoa 
necessárloe em sluacõel de desastres. 

Artigo li' - No exen:fclo de. suas atividades, poderá a 
COMDEC solicitar daa pasaoas 11s1cas ou jurldicaa 
colaboraç6o no sentido de prevenir e limitar o& riscos, as 
perdas e 08 danos a que estao aujeilas a populaçlo, em 
clrcunstanctas de desastre&. 

Artigo 9'! - Os recursoe do Flrldo Especial pera a Defeea Civil 
Municipal poderto ser ootizados pera as seguintae daspesaa: 

a) diárias e tntnsporte; 

b) aqulslçAo de material de consumo; 

c) serviçoo de terceiros: 

d) aqulaiç4o de bens de capital (equipamentos e instalações e 
material permanente); e 

e) obres e reconstruçto. 

Artigo 1 O - A comproV8Çio das despeeaa realizadas é conta do 
Fundo Especial será feita mediante os seguintes documentos: 

a) Prévio empenho; 

b) Falwa e Nota Fiscal; 

c) Balancete evidenciando receita e despesa; e 

d) Nota de pagamento. 

Artigo 1 1 • A Prelellln Munidpal de Celçoene fará constar dos 
currlcoloe escolares da rede de ellBino mlriclpa/, noç6es 
gerais sobre os procedimentos de defe&a civil. 

Artigo t 2 - Este Decreto entrari em vigor no data de sua 
publicaçio, revogadas a$ dtsposiç6e8 em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERREIRA 
GOMES-AP, em 03 de Dezembro de 2003. 

~.,r,....,-,_ 
DE CAMPOS FERREIRA 
Prefeito Muni~l 

ltaubal 

LEI MUNICIPAL N" 1~MI 

Cria a Coordenadoria Mulic.ipal de Oefeaa Civil (CONOEC) do 
Muoiclpio de llatbel e~ Olkas ~ 

14. cAMAR/4. MUNICIPAL DE ITAU814.l ..,.,.,. e eu, Prerelo 
do Mmlclplo da ltaubal, aanciono a MgliiD IM. 

ArtigO 12 • Fica criada a CoordenadOria ~ de DefeM 
Civil - COMDEC do IUiiclpio de V111ri11 do Jari diratamMie 
SUbOrlllnada ao Prefeito ou ao !leU even1u11 -- cam a 
fine/idade de coordenar, em rivellllldclpal, ~as aç6es de 
defesa civil, nO& perlodoa de normalidade e anormalidade_ 

Artigo 'f2 - Para as finalídades desta lei clenorlma-se: 
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I - Dafaea CtvH: o conjunto de aç6eo preventivas. de socorros, 
asslstenclals e reconstrutlvee, deaiWidas 1 evtar ou minimizar 
os desastre&, preservar o morei da populaçto e relllabelecer a 
normalidade social. 

11 - 088aslre: o resultado de eventos adversoa. naturais ou 
provocado& pelo homem, sobre um 8COII8islema. causando 
danos humanos. materiais ou ambientais e conseqOentes 
prejuízos econ&nicos e sociais: 

i/i - Situação de Emergência: reconhedmento legal pelo poder 
púbico de aituaçAo anormal. provocada por deuatre, 
causando danos suportáveis à comunidade afetada. 

IV - Ealado de Calamidade Pública: noconhe<:Wnto legal pelo 
poder pibico de siluayAo anormal, provocada por desastre. 
causando a«Joa danos il comunidade afetada, Inclusive à 
Incolumidade ou à vida de seus integtantee. 

Artigo J2 • A COMDEC manterà com oe demais órgAos 
congêneres municipais, estaduais e federais estreitos 
inlercllmbio com o objetivo de receber e fornecer subsidias 
tócr«:os para .,.,.,.....mertca ra/alivoa à defesa civiL 

Artigo 4'2 • A Coordenadorta M<r~iclpal de Defesa Civil • 
COMDEC conslttui ~ integrante do Sistema Nacional de 
Defesa Civil. · 

Artigo &2- A COMDEC compor-se-á de: 

I - Coordenador, 

11 - Conaelho Municipal; 

111 - Secretaria; 

IV - Setor Técnico 

V- Setor Operativo. 

Artigo fi' - O Coordenador da COMDEC será indicado pelo 
Chefe do Executivo l\o\Jniclpal e com~e ao mesmo organizar 
as atividades de Defeu Civil no Município. 

Artigo -,o. - Constarao, obrlgatortamente, dos currlculos 
escolares nos estabelecimentos de Ensino da Rede Pública 
Municipal, noções gerais de Defesa Civil. 

Artigo li' - O Conselho Mlri:ipal de Defesa Civil que atuara 
como órgao COR8Uitlvo aeri compoelo por no mínimo OS (cinco) 
membroe efetivos maia supentes, escolhidos entre os lideres 
comunitários, Instituições raligiosas, 118110Ciaç6ea, sindicatos e 
os representantee dos poderes judictirto, legislativo e 
executivo. 

Arti"" !P - O. rnembroe que lrto compor o Conselho Municipal 
nlo deVerlo ·receber remuneraçilo para esse fim. caberi ao 
Conselho Municipal elaborar o seu próprio Regimento Interno. 

P;rigrafo Único - A oolaboraçlo referida neste artigo será 
considerada prestaç:Ao da serviço relevante e constará dos 
assentamentoo; dos respectivos servidores. 

Artigo 1 O - A prasenle Lei _, regulamentada pelo Poder 
ExeculiYo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de 
aua publicaçio. 

Artigo 1 1 - Esta lei entrari em vigor na data de aua e 
publicaç.lo em oualquer meio de oomunicaçto estadual ou 

roonicipel SUbsl•ulndo a lei n• 075101-GAB/PMI, de 07 de 
Março de 2001. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAUBAL, em 31 
de Outubro de 2003. 

ll.CIU)~IIllADOIIlTO 
fldci!Dibiir4 

DECRETO N" 017/03-GAB/PM/ 

Regulamenta alei Municipal N" 100103-PMI, de 31 de Outubro 
de 2003, que Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -
COMDEC. 

Artigo 111 - A Coordenadoria Municlpool de Defesa C lvA -
COMDEC é o órglo da administraçto piblica municipal 
re&ponsável pela coordenaçto dae aç6e6 de defesa civil , no 
muníclpiO. 

Artigo 'f2- Slo atividades da COMDEC: 

I - Coordenar e ex~ n aç6es da defesa civil; 

11 • Manter atual~ e disponlvais as informações 
relacionadas • defesa civil; 

111 • Elaborar e Implementar planos, programaa o projetos de 
defaea clv~; 

IV - Elaborar Plano de Açio Anual visando o '*"<<mento dae 
aç6es em ~ de normalidade, bem como, das aç6es 
emergenciais, oom a gWllRiia dos reanor; no Orçamento 
lb1iciplll; 

v -"- - ooçarnerürloa próprio& ncess6rio& .. 
aQ688 - a ..... da ~ ou preventivas, como 
Wl*i4*1idoi à.....,.,.,._ de.....- da lltlllo. na forma 
da le!li*çlo Wge!R; 

VI- Capacàr rec:oa.. humlnoe 18111 as aç6es de defesa clvH: 

VIl - MarDr o órViio central do StNDEC in!Ofll'llldo sobre as 
ocorrências de desastres e alividade8 de. defesa civil; 
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VIII • Propor • autoridade competente a decleraçAo de llluaçio 
de emergêncilla e de estado de calamidade públlcll, 
ob&ervando os Cllénos estabelecidos pelo CONDEC -
Conaello Naclonal de o.tesa CivH; 

IX - Executar a diatrl~ o o controle de auprlmentos 
necessários em ailuaçlles de desastres; 

X - 1111)1antaf o bànc:o de dedos e elaborar os mapas temilicos 
sobre ameeçés, ~UIIMnbilidaeles • riScOS de de&aSII'ee; 

XI - Implementar aç6es de rnedldels ni<HStrthlrais e medidas 
eetruturals; 

XII - Promover campanhn públicas e edUcallv8a pera 
estimular o envolvimento da populaç6o, motivando liÇÕeS 

relacionadao com a defesa dvtl, através da mldla loc:al; 

XIII - Estar atenta .. informaç611& de aleita doe órgaoe de 
previiiAo e acompanhamento para executar planos 
operacionais em tempo oportuna; 

XIV - Comuniar aos órgAoe compelenles quando a produção. 
o maruseio ou o transporte de produtos pengosos puserem em 
perigo a popuiiiÇio; 

XV- Implantar P'<98ma• de treinamento pano voluntariado; 

XVI - Implantar e manter ltualzados o cadllstro da raanoa 
humanos, materiais o equipament01 • serem convocados e 
utilizados em ailuaç6es de anonnaldades; 

XVII - EBtabelecer irten:Amblo de ajuda com Olboo hllnlc:fpjOI 
(comunidades Irmanadas); 

XVIII - Promover rnoblllzaçlo SOCial visando 1 in1)1antaçAo de 
NUDEC - Núcleoo Comun~ário& de Oefeae Clvl, noo baiml& e 
distritos. 

Artigo :t0- A COMDEC tem a segulnle estrutura: 

1-Coor~ · 

11 - Conseh> Mlnclpal; 

111 • Secretaria: 

IV - Setor T écnlco; 

V - Setor Operativo. 

P~ Único - O Coordenador e os dirigentes da 
Coordenadoria Munldpel de Deteaa Civil seria Cleslgnados 
pelo Prefeito Municipal medianto Portaria. 

Artigo 40. - Ao Coordenador da COMOEC compele: 

I - Convocar 88 reuniõetl da Coordenador~~; 

11 • Diigir a entidade, repeserü-la perante os órglos 
governamentais e Nao-Govemamentals; 

111 • Propor plano de trabalho; 

IV - Participar daa votaç6n e declarar aprovada& 88 
resoluç6es; 

V - Resolver os Clt08 em-.. o pralicar todoo os atos 
necii6Sários ao regulat funclonamenlo da COMOEC; 

VI - Propor - damola membros, em raunllo preVIamente 
marcada, os planos orçamerürios', obraS e serviços, bem 
como oW8II cleapesaa, dentro da finalidade o que se propõe a 
COMDEC. 

Pará!J'afo único - O coordenador da COMOEC poderá delegar 
8111buiÇ6ea aos lllltlllbtoo da ConMID, eempre que achar 
necessário ao bom cumprim.,to das ftnallcllldas da entidade, 
observada& os termas legais. 

Migo f1l - O CMI8lho Mtncipal senl con&llluido de membros 
aseim quallllcedos: 

• Representanle do Poder Leglslaliw Moolcipel; 

- Representante do Podar Juclclário; 

• Representante da Sac:retaria Municipal da Assistência Social; 

-R~~· de órgb nlo Govemamentala; 

- Repr-anlo do Poder Executivo. 

PlrÍIJ'afO Único • 0 Consello Munk:lpel sará formado pelo 
Presidente, Voce-Prealdente e Secret6rio, escoltidos entre oe 
msmbros.Oa lnteglanleo do Conaelho Municipal nlo r-berlo 
remli'IOWaÇic, salvo em vtogem a séMço fora da Sede do 
l.*lnlclpio (~ is deopeNs de pousada, 
aWmentaçto e transporte devida!IMIIU comproveclaa. 

Artigo f!J -A Seaetaria compale: 

I - lmplant.r e manter alualzadoe o Clldallro de recursos 
humano&. maleliais e equlpamentoa a sarem convocadoa e 
~em sluaç611& de allOfTIIÜdade; 

11 • SecrSllrtar e apoiar as rauni6ell do Conaelho Municipll de 
Delesa CMI. 

Artigo ~ • Ao Setor Técnico (ou SIIÇAo de MlnlmlziiÇio de 
Oesaslras)compete: 

I • lmpilnlllf O benco de dadoo e et.borar OI mapet lemtilicOI 
eobro ...-ça, wtnerabllcl8des • naco. de ....... ; 

11 • Implantar pr01J8ma de~ pera vohnariado; 
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111 - Promover campanh• p(lbllcas e educ811Va8 para 
ostlmular o envolvimento da populaçto, motivando açOes 
relacionadas com a defeo.a dYI, alrawll da m~ local; 

IV - Estar atenta .. informaç6ea de alerta doe órgb de 
prevtaao e acompenllllmonto pera eoaar planos 
operacionais em tempo oportuno; 

Artigo sll - Ao Setor Openllivo (ou Saç6es de 
()poraç6es)compete: 

I - 1111)1emanlar aç6ola de medidas nACH!IIIJUmlls e medidas 
eallútnll; 

11 - Executar a diolrlbulç6o e o contro4e de suprlmentoa 
necessárioa em ailuaçóe& de d88881rea. 

Artigo ri'- - No exorcicio de suas atividades, poderá a 
COMDEC aolícilar das paoaoaa l!&icaa ou jurídicas 
colaboraçlo no Sentido do prevenir e limitar os rlscoe, as 
perdas e 011 danos a que eetlo aujeitaa a populaçlo, em 
circunatAnciae da-· 

Artigo 10. 0a rewraoe do Fundo Eaptclll para a Defesa CIVIl 
Municipal poderio aei utlllzedoo pare aa seguintes despesa&: 

a) dl6rial elran8porle; -

b) aqulsiçlo de material de consumo; 

c) serviços de tercelroo; 

d) aqulslçlo de bens de capital (~mantos e Instalações e 
material permanente); e 

e) obras e reconslruçlo. 

Artigo 11 - A comprovaçlo das deoipesaB ""'lizadaa à conta do 
Fundo Eopeçiat _, r.ila mediante os seguintes documentos: 

a) Pnivlo empenho; 

b) Falln a Nota Fiscal; 

c) Balancete evidenciando receita e despeaa; e 

d) Nota de pagamento. 

Artigo 12 - A Praftlitunl Municipel de llaubal fllni conotar dos 
currleuloa .colores da ..- de ltl'lllno murjclpal, noc;6es 
gerais sobre os proceclmenloo do defeo.a civil. · 

Artigo 13 • Elle Decteto entrará em vigor na data de sua 
publlcaçlo, revogadas as disposições em conlrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAUBAL-AP, em 
01 de Novembro de 2003. 

IIIUI.!IGIOIITO 
lllliltlmtl 

Oiapoque 

lEJ MUNICIPAL N" 2.o10103-PMO 

Cria a Coordenadoria Munidpel de Defooa Clv~ (COMDEC) do 
MuNclpio de Ollpoque e dá outras providências. 

. A ~ra Munldpet aprcm e eu, Preleio do Municlpio de 
OiilpoqUt sanciOno a aegulnlt Lei: 

Artigo 12 - Foca aiada a Coordenadorta Muni;lpal de Delesa 
Civil - COMDEC do Municlplo de Vllória do Jari direlament8 
SUbOrdinada ao Prefeito ou ao IIIIU eventual suballulo, com 1 
llnalldede de coordenar, em nlvol muniÔipel , todas as ações de 
defesll ávil, nos perlodol do normalldolde e anormalidade. 

Artigo 'fJ - Pare n ftnaldadea delta lei denomina-se: 

I - Defesa CIYM: o conjunlo de aç6es preventivas, de socorros, 
aselalencla18 e reconaiN!Va, dellinadas a evür ou minimizar 
os deustres. preeerv11r o moral da popiMçlo e restabelecer a 
normalidade social. · 

11 • o..stre: o I1I8IJIJido de eventoe ac!Versoe, naturais ou 
provocados pelo homem, soln um ec;O&IIitilema, causando 
danos humanos, materiais ou ambientala e conseqOentes 
prejulzos econ6micoo e socillll; 

111- SituaçAo de Emerg'ncil: reconhecimento legal pelo poder 
público de 1111uaç1o 1-.na!. provocada por desastre, 
cauaando danos 11.1porliveis i COf!UIIdade aleteda. 

IV - Estado do Calamidade Plillllca: reconhecimento legal pelo 
poder púbico de lliluaçAo anormal, provocada por desastre, 
causando sértoa danos i COII'IInidade afetada, inclusiva à 
incolumidade ou • vida do llellllnlegranleS. 

Artigo :tO • A COIW>EC manterá com oa demala órglos 
congfneres mur*:lpala, ~ e federais eetreloe 
intercêmblo com o obj8llvo de rec:aber e roo- 11.1baldlos 
téc:nlco& para esdaleclmento&- i defesa ávü. 

Artigo ~ • A Coordenadoria ~ de De!- Civil • 
COMDEC con&llul drglo lnl~ do Sllloma Nec:ional de 
Defeea Civtl. 

Artigo fil- A COMDEC compor .-i de: 

I - Coordenador; 

11 - Secretaria; 

111 - Setor Técnico e Setor Openlüvo. 

Pág. 32 

Artigo fiJ - O Coordenador da COMDEC sará indicado pelo 
Chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo O!QIInizar 
as atívidaeles de Defesa Civil no Munlclplo. 

Artigo ~ • Constaria, obrigalorlamente, doa cun'lculos 
esco11na n01 eBtebal..,.,_ de Enlino da Rede Pública 
Municipal, noçOes gerais soble procedimentos de Deleaa Civil. 

Artigo rP - O Conaelho Municipal será compoBto pelo 
Presidente, Socnllí.rio, Reprwentante da Clmara dos 
Vereadores; do Poder Judiciário; do Ministério Público; do 
Departamento Munidpat de Seúde; do Oepowtamento Municipal 
de Educaçio; do Departamento Municipal de Açio Social; do 
Departamento Municipal de Obres Públicas e Serviços 
Urbanos; do Corpo de Bomboiroa; da Policia Militar, e 01 (um) 
representente das assocleçõea civis orvantzadas. 

Panlgrllfo Único - P... cada membro tllmr davsrá ser 
Indicado e no!Medo um suplente. 

Artigo ri'- • Os ~ públicos designados para colaborar 
nas aç6ll& emergenclall _,;arto - eHvldedas aem 
prejulzos das funç6es que ocupam, e nlo fario jus a qualquer 
espécie de~ ou 11111l1.11181'1o especial. 

Plrigrafo Único - A colaboraçAo referida neste artigo será 
consklerada prestaçlo de sarv1ço relevante e cónstará dos 
assentamentoe doe respectivoa servidores. 

Artigo 1 O • A presanta Lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo MurUctpel, no prazo de 60 (..........ta) dias a partir de 
sua pUbliclçio. 

Artigo 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua e 
publiclçto om qualquer meio de corruricaçto estadual ou 
municipal, revogadas as dllpoalções em con1rário 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE OIAPOOUE, 
em 29 de Othlbm de 2003. 

~ 
14a.Aiá1QULVAQ! 

A!ii!Wim 
DECRETO N" 275.1»-GAB/PMO 

Reg!Omenta a Lei Municipal N• 2<4(W3-GAB/PMO, de 31 de 
Outubro de 2003, Que Cria a Coordenadoria Mun~l de 
Defesa Civil - COMOEC. 

ArtiQO 1 !I - A Coordenadoria Munk:ipat de Delesa Civil • 
COMDEC é o órglo da adminislraçlo pública municipal 
responsável pela coordenaçlo das IIÇ6es de defesa civil , no 
municlpio. 

Artigo 'fJ • Slo alividad1111 da COMDEC: 

I - Coordenar e eXIICtltar as açOea de der- dv<; 

11 - Manter llualizadas e dlsponl\lela as lntormaçOes 
relacionadas à defeaa civil ; 

111 - Elaborar e implementar pfsnDII, programas e projeloa de 
defeaa civil; 

IV - Elaborar Plano do Aç6o Anual visando o atendimento das 
ações em tempo de nonnaldade, bem como, das açõea 
emargenc:iaia. com a garantia doi recursos no Orçamento 
Municipal; 

V - Pre- recuraoa orçamonliii'IDI próprios nece66á!ioa i1s 
açOes assistenciais de racuperaçao ou preventivas, como 
oontrapartida à& transferfndas de roanos da Urlilo, na forma 
da leglslaçllo vigente; 

VI- Capac~ar recursos humanos pera ""oç6ea de defesa civil: 

VIl - Manter o órglo cenlral do SINDEC informado sobre as 
ocorrêndaa de d- e atividades de delesa civil; 

VIII - Propor • autoridade cornpetente a declar8çlo de ailuaçlo 
de ~ndas a de 88lado de calamidade pública, 
observando oe crilérioll estabelecidos pelo CONDEC -
Conselho Nacional de Defesa Civil; 

IX - Executar a cllllrlbuiÇio e o controle de &Uprtmentos 
necesaários em situiiÇ6oia do deaallres; 

X - ln1)1antar o banco de dados • elaborar os mepes temáticos 
sobre ameaçaa, vulnerabilidades e riscos de desastres; 

XI - lmplomenlar IIÇ6es de medidas lll<>-esllúuraia e medidas 
estruturais; 

XII - Promover cam,.,.._ púbica o oducalivn para 
estimular o envotvtmento da populaçlo, motivando aç<'lel 
relacionada com ·a dof1IA civl, 811711véa da mkla local; 

XIII - Estar llenta às lnformaçõea de .- doi Ófglaa de 
prevllao e ecampanhamenlll para executar planoo 
Opéraclonala em tempo opo1111no; 

XIV- Comur*:8r - órgloa compe181._ quando 1 produçlo, 
o maruselo ou o nnsporte de procllaoa perigoaoa ~em em 
perigo a pop!Oçlo; 

XV - lmplantor programaa de trllinamonlo para volunlariado; 

XVI - Implantar e manter alualmdoa o ~ de I'ICdSO& 

humanos, materiais e equlpamanlos a - oonvoc:acloa e 
ulilizadoa em alluaç6es de anormallcladea; 
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XVII - Eslatlelecer imrcAmblo de ajuda com oulros ~ 
(comunidades irmanadas); 

XVIII - Promover moblizaçto SOCial visando a lmplantaçlo de 
NU DEC - N~ Com...tério& de OafeM Civi. 1108 bairro& e 
distritO&. 
Artigo 32 - A COMDEC tem a Mglllnte eslnN'B: 

I - Coordenador; 

11 - Secrelaria; 

111 - Setor Técnico e Setor Operal!vo; 
Parágrafo úr*o - O Coordenador e os .-;gentee da 
Coordenadorie h'Jniclpal de Oefeea CiVil serllo designados 
pelo Prefeito Municipal mediante Decreto. 

Altfgo 1/<- Ao COO!denactor da COMOEC compele: 

I - Convocar as reuniõea da COO/IIenedoria; 

11 • Dirigir a e~. representá4a perante oa órglos 
governamentais e Nlo-GoYWIUII!I8I'Óiia; 

111 - Propor plal108 de traballo; 

IV - Participar da& votaç(leS e declarar aprovadas as 
resoluç6e&; 

V - Resolver os casos omissos . e praticar lodos os atos 
necessários ao regula' funcionamento da COMDEC; 

VI - Propor aos demais membroa, em reunilo previamente 
marcada, os planos orçamentário&, obra& e &e(Yiços, bem 
como outras despesas, dentro da l'm!Hdade o que se propile a 
COMDEC. 

Parágrafo Ú'*<l - O coordenador da COMDEC poderá delegar 
atribuiç6es aos membros da Comleslo, sempre que achar 
necessário ao bom cumprimento da$ finalidades da entidade, 
olleerv8Cios oa terrnoa tegaia. 

Artigo sf>.. A Secrelaria compete: 

I . Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos 
humanos, matertais e equlpamenta& a _,.,. convocados e 
u!l!zedoa em situações de anormalidades; 

11 • Sectetarlar e apoiar as reuniõea do Conoelho Municipal de 
Defesa Civil. 

Artigo sl' · Ao Setor Técnico e OperaUvo compete: 

I - lmplarúr o banco de dadoa e elaborar os mapas temáticoa 
sobre ameaças, vulnerabii- • r1llcoe de d..-es; 

11 • lmplarn• programas de treinamento para voluntariado; 

111 • Promover campanhae púbicas e educaliliiiS para 
estimular o envolvimento da populaçto, motivando ações 
relaclonactn com a defesa civi, alnlvés da mldla local; 

IV - Eslar atenlll às intorrNIÇ6es de alerta doa órglos de 
previlêo e acornpan'lamento para exe<;<.Car planos 
operacionais em tempo oportuno; 

V - Implementar ações de medidas não-<o&lruturaia e medidas 
891!Uur.S; 

VI - Ex~ar a diStribuiçlo e o contrOle de suprimentos 
neceseérioa em lliiUIÇÓIIS do dooaltrva. 

Altfgo 'fi - No exercido da suas atividades, poderá a 
COMDEC solicitar das pessoas llslc:as ou ~icas oolaboraçAo 
no seOOdo de prevenir e limllar os riscos, as perdas e 08 danos 
a que estão I!Ujdas a populaçêo, em clrcunstlncias de 
desastres. 

Artigo Bg - Os recwsos do Fundo Eapecial para a Defesa Civil 
Municipal poderio - <tiizadoa pera aa seguintes despesas: 

a) diárias e transporte; 

b) aqui&lçêo de malertal de consumo; 

c) serviços de lercelroa; 

d) ~de bene de r:epital (equ~ e~ e 
material pennanente ); e · 

e) otns e reconstruçio. 

Altfgo 9' - A comprovaçlo das deapeaaa realizadas á conta do 
Fundo Especial será feita mediante 08 ~es documentos: 

a) Previo empenho; 

bl Fatura e Nota Fiscal: 
c) Balancete evidenciando racelta e despesa; e 

d) Nota de pagamento. 

Artigo 10- A Prefeitura Mu'llclpal de Olapoque fará eonslar dos 
curr!Ciáos escolares da rede de ensino m~l. noções 
garai& aobnt oa procedlmentoa de defesa civil. 

Artigo 11 - Este Decreto entrani em ~ na data de sua 
publicaçAo, revogadas as dllpo5lç6es em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE-AP, 
em 31 de Outubro de 2003. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Tartarugalzinho 

LEI MUNICIPAL N" 223103-PMT 

Crta a Coordenadorta Municipal de Defeee Civil (COMOEC) do 
~pio de T artarug.tz;mo e dá OUCras provldlncias. 

A CAMARA MUNICIPAL aprova e eu, Pte!elto do Mun!clpio 
de T artarugalzinho, sanciono a seguinte Lei. 

Artigo 12 - Fica criada a Coordenadoria Mu'licipal de Defesa 
CMI - COMDEC do M~tc:lpio de VItória do Jari diretamente 
SlAxlrlinada ao Prefello ou ao seu eventual subaiJuto, com a 
filalidede de coordenar, em nlveiiiUiiclpal, todas as ações de 
defesa civil, nos perlodoa de normalidade e anormalidade. 

Artigo i' -Para as finalidades desta lei danomifla.ee: 

I - Defesa CiYil: o conjunto do aç6es preventivas. de socorros, 
a&eistenclals e reconelrutivaa, deellnadn a evitar ou minimizar 
os desastres, preservar o moral da poplAçto e restabelecer a 
normaW..de aocial. 

11 - Desaslre: o resuuado da eventoa adversoa, naturais ou 
provocado& pelo llomem, sobre um ~ema, causando 
danos humanos, matertals ou ambientais· e conseqoentes 
prejuizos econOmlcoa e aociaia; 

111 - Siluaç6o de Emerg6ncla: A!CO!lhecimento legal pelo poder 
público de sttu.çAo anormal, provocada por desaalre, 
causando danoa auporüvels i comunidade afetada. 

IV - Ealedo de caramldada Pública: reconhecimento legal pelo 
poder público de lliluaç6o anormal, provocada por deeaslre, 
cauaando sérios danos á comunidade afetada, Inclusive à 
incoluml- ou à vida de aeua integrwtes. 

Artigo ~ - A COMDEC manteni com os demais órgloa 
congêneres municipais, ~ia e federais estrettos 
intercêmblo com o objl!tlvo de recebei' e fornecer subsidies 
ll!cnicos para eaàarecimenloa relltivoa à dafeu civil. 

Artigo 4'< • A Coordenadorta M~iclpaJ da Defeaa Civil • 
COMDEC constltui órgão integrante do Sistema Nacional de 
Defesa Civil. 

Artigo sf>.- A COMO EC compor~ de: 

I - .Coordenador; 

11 • Conselho Municipal; 

111 -Secretaria; 

IV - Setor T l!cnlco 

V- Setor Operativo. 

Artigo rf2 - O Coordenador de COMOEC a<d ildlcado pelo 
Chefe do Execttivo M!Jnicipal e compele ao ~o organizar 
aa atiVidades de Defesa Civil no M~iclpio. 

Artigo 'fi - Conolarlo, obrigatoriamente, doe cooiculos 
escolares 1108 esta~oa de Ensino da Prefeitura 
noçOes gerais sobre procedimentos de Defaea Civil. ' 

Artigo ~ - O Conaelho Mun~l ser4 compoeto por 07 (sete) 
membros !lutares e -... raepedlvoa ouptentes, sendo 03 
(tr!s) ..-.tartea do Poder P.:tllico e 04 (quatro) 
representartea da Sociedade Civil Dlganlzada. 

Artigo gQ - Os servidores públicoa deslgnedos para colaborar 
nn ações emergenciais, exercerto esaae atividade& sem 
prejuízos da& Mlç6es que ocupam, e nlo larlo jus a qualquer 
eapl!cie de gratificaçAo ou remuneraçto .apecial, 

Parágrafo Úr*o - A colaboraçAo refericlll neste artigo será 
considerada pf1llllaç6o de serviço relevante e constani dos 
assentamentO& doa respectivos aervldorea. 

Artigo 1 o - A pra&Mte Lei será regulamentada pelo Poder 
Execi.Civo Municipal, no prazo de 60 (-.nta) dias a part~ de 
sua publlcaçlo. 

Artigo 11 - E818 lei erirani em vigor na d8tll de sua e 
DUbllc:açlo, revogadas n dlspol!lç6e& em contrário. · 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TARTARUGAIZINHO. em 29 de Outubro de 2003. 

PreleiiDM~ 
DECRETO N" 035~3-GAB/PMT 

Regulamenta a lei Municipal N" 223/03-PMT, de 29 de 
Outubro de 2003, 1J11 Cria a Coordenedorie Municipal de 
Defeaa Civil - COMOEC. 

Artigo ,a - A Coordenadoria ~pai de ~ Civl -
COMDEC é o llrglo da .mninir;lraçlo públiea mlri:ipal 
r06Jl0!1&llval pela coordonaçto daa ações de defeea CiVIl , no 
muntc:lplo. • 

Artigo i'- Silo atividades da COMOEC: 

I - Coordenar e executw aa aç6es. da defeA CiYtl; 

11 - Manter etuallzadaa e dilponlvela as Jnrormaç6es 
relacionada& i dalwa cMI; 
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, 111 - Elaborar e lmplemenlllr planos, programas e projeloa de 
defeaa ciVil; 

IV - Elaborllr Pleno de AçAo Anual visando o atendimento das 
ações em tempo de narmaldade, bem como, dao ações 
emergenciala, com a garantia dos recursos no Orçamento 
Munlétpet, 

V - Prever recurso& orçamertdrloa própriO& ~ às 
açOe& asillslencláls da recuperaçlo ou preventivas, como 
conlntpartida às transtertnclao de recursos da Unilo, na forma 
da leglslaçio Vigente; 

VI - Capaclar recursos tunanos pera aa aç6es de defesa civil: 

VIl - Manter o órglo Cidra! do SINDEC nrormado sobre aa 
ocorrências de dttastrea e atividades do defe&a civil; 

VIII - Propor à autortdacle competente a declaraçlo de sttuaç1o 
da e"""l'4nclas e do estado de calamidade pública, 
observando os critérios estabelecidos pelo CONDEC -
Conselho Naciooal de Oefeea Civil; 

IX - EJCIICular a dillr1bulçlo e o con1Jc1e de auprlmertoa 
necesaários em aituações de deaaslrea; 

X - Implantar o banco da dados e elaborar oa mapas temáticos 
aobnt ameaças, vulnarabidades e riscos da da6aslres; 

XI - lmplemenw IIÇ6eB de medidas nio-estJuluraia e medeias 
estruturais; 

XII - Promover c:empanha& públlcal e adUCllllva& para 
estimular o envolvimento da populaçto, motivando ações 
reláclonadn com a def- clvi, atraves da mldia local; 

XIII - E.&lar atenta *" lnlormaç6es da alerta dos órgioe de 
preYI&Ao e acompanhamenlo para executar plal108 
operacionais em tempo oportuno; 

XIV - Comunicar aos órglos co,..,.tentea quando a produçlo, 
o manusalo ou o transporte de produtos petlgo6oa puserem em 
perigo a população; 

XV- Implantar programas de treinamento para vohnariado; 

XVI - Implantar e manter atualizadoa o ...taa1ro de riCUlS06 
humal108, rnaterlals e equipamentos a serem convocados e 
utilizados em sluaç6ea de anormalidades; 

XVII - Eslabelacer lrtan:lmbio de ajuda com outros Munlclpios 
(comunidades irmanadas); 

XVIII - Pr""'?Ver mobilizaç6o social visando a implanlaçlo de 
NU DEC - NL.deos Cor!ulllártoa do Oefaaa Civi 1108 balrroa e 
distritos. ' 

Artigo ~-A COMDEC tem a seguinte eslrutln: 

I - COOfdenador; 

11 - Conselho Municipal; 

111 - Secretaria; 

IV - Setor T écntco; 

V - Setor Operativo. 

Panigralo Único - O Coonlenador e oa dirigentes da 
Coordenadoria Municipal de Oefeaa CMI serflo designados 
pelo Prefeito Mwliclpal mediante Portaria. 

Artigo~- Ao Coordenador da COMDEC compete: 

I - Convocar aa reuni6ea da Coordenadorta; 

11 - Di'igir a entidade, repreaertá-la per.nte os óri)Aos 
governamentais e Nlo-Governamertais; 

111 - Propor planO de trabllho; 

IV - Participar da votações e declarar aprovadas as 
reaoluç>6e6; 

V • Resolver oa caaos om._ e praticar todoa oa atos 
. neceaadrloa ao regular funcionamento da COMOEC; 

VI - Propor aoa demais 1Mmbr05, em reunião previamente 
marcada, os planoa orçamertàrios, obras e serviÇos, bem 
=~· doapesas, danlro da h lidade o que ae prop6e a 

Parágrafo Ú'*<l - O coordenador da COMDEC poderá delegar 
atribulç6ee - membros da Comilslo, sempre que achar 
necess;lr1o ao bom cumprWilanto daa finalidade& da entidade, 
oblervldol; 01 termoa legaia. 

Ar!jgo sf>. - O CO!Miho Municipal S«á consliluldo de membros 
aeslm qualificadoa: 

- Repraeentanle da Clmera de Vereadoras; 

- R.-anre do Poder Jucliciúio; 

- Represenlllnle da Orgias nlo Governamentais (Associações, 
I~ etc.); 

- R._,.ante de outraa entidades (órglos de aerViçoB 
-nc~a~a. Adefea cornunürioa, etc.) 

PaniQra!o único - Os integranlll& do eor.et>o Murtclpal nAo 
receblrlo reroo~, salvo em vragem a swviço fora da 
Sada elo Munlc/PJ!l r~gind_He à . doapeaaa do pousada, 
allmentaçio e transpOrta deYidámerte compO\Illdas. 
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Migo rP-À~ compete: 

I - lmplanlar e rnanlet lllu.lz8das o <*latro de ...,..,_ 
hum.noa, mMerials e equipamenlos ti serem convocado~~ e 
ullllz8doe em llilu.w;;6ea de lll1llfiTirid8d; 

n - s-etlrlar e apoillr as reuni6ee do Conselho ,_,nlcipal de 
DefeuCMI. 

Migo 'fl - Ao SeW TécrWco (ou Seçto de Mnimlaçto de 
Oesatres)c;ompete: 

1 - lmptenlar o banco de dadoa a elaborar os mapa te!Mtlcos 
sobre ameaça, YUIMrabilldades e r18cos ele deealnl&; 

11 - lmpanlar programn de treinamento pan1 voluntaria®; 

111 - Promover carnpama p(jllicas • aduc.Uvas pala 
eslimular o enwMmento da f'OPIMI:Ao. motivando aç6es 
relacionadas com a defesa c:ivü, alravn da mklla local; 

IV - Ellar .tenla ils lnr0fi!UIÇ6ea de atert. doa clr;b de 
previNo e acompenhamenlo pare execttor planos 
opera:ion81s em tempo oportuno; 

Artigo rP - Ao Setor Oper8ttvo (OU· Seç6es de 
Opotaç{les)compete: 

I - l•mentar aç6es de medidas nlo-esln.tlnls e medidas 
ellrúlnla; 

11 - Executar a ~ • o c:or1ro1e de auprWnentos 
necesúrloa em sluaçcles de deaaatraa. • 

Artigo fP - No ftX8Idc:io de SUIS lllividadês, podenl a 
COMDEC solicitar das peM08S lhllcaa OU jur1dleas 
colaborllçlo no sentido de prevenir e limitar os riacoa, as 
perdas a as danos a que llllio IUjelles • poputaçlo, em 
~anc:ias de desallres. · 

Artigo 10- Os recui!IOII do Fundo Eapeclel para a Dar- Clvtl 
Municipal poderio Mr ~lindas pa111 as aegulnlea deepesas: 

a) diárias e tranaparte; 

b) aquleiçlo de material de COIIIUmO; 

e) seMços de terceiros; 

d) aqulalçlo de b.ena de captai (equipamentos e lnslelaç{les a 
material permanente); e 

e) obnaS e reeons~ruçao . 

. Artigo 11 - A comprovaçflo dae deepaea& mlizadn 6 conto do 
Fundo Especial senl feita l11lldante os eeguinle& doeumenloa: 

a) Prhto empenho; 

b) Fabn e Nota Ftacal; 

c) Balancete. eYiclenci8ndo raeelta e deapalla; e 

d) Nota de pagamento. 

Artigo 12 - A Prlfeltn Municipal de T art.rugalzlrlho rorá 
constar doa currlcUoa eaeo1area da rede de ensino municipal, 
noçcles gerais sobte oe procedimentos de defesa civil. 

Artigo 13 • Este Decreto nará em vigor na data ele sua 
publicaçio, ravogades aa dl&po&iç6e& em conlrário. 

Tartaruoalzinho,AP. em 18 ele Novembro de 2003. 

P~M~~ 
Serra do Navio 

LEI MUNICIPAL N• 222103-PMSN 

Cria a Coordenadoria Munidpal ele Defesa CivH (COMOEC) do 
Munlelpio de Serra do Navio e dá outras proVIdincias. 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E EU, PREFEITO DO 
MUNIC(PIO DE SERRA DO NAVIO SANCIONO A SEGUINTE 
LEI: 

Artigo 1 g - Ftea c:r1ac1a a Coordenadoria Mwliclpel de Oefeu 
Civil - COMDEC do Munk:lplo de Vlória do Jari diretamente 
aubonlnadll ao Pn!leRo ou M> a«~ eventual subetiluto, com a 
finalid8de de eootdenar, em nlvel municipal, todas as eç6efl de 
defesa eM, nos periodoa de nonnelldade e .-malidade. 

Artigo '!2- Para as llneUdades delta lei denomlnaoiie: 

1 - Dereea Civil: o conjunto da IÇ6ets prevenlivaa, de socorros, 
aaloteneiais e reconslnjjyes, daollnadas a eYlar ou minimizar 
os deaaatres, preservar o moral da populaçA<> e restabelecer a 
non~~alidlde soclal. 

n· - . Desastre: o reaunado de eventos adversos, nabnts ou 
provoeeclos pelo homem, sobre um ec018islema, causando 
danols humanoa, matertaí& ou ambiantaia • conaaqDenlea 
pejulzioe ec:on6nicoe • sociais; 

111 - s;ru.çao de Emerginclto: reconllecirn8nto legal pelo poder 
pllblcO de stluaçio .nonnal, provocada por desastre, 
causando danos aupcx16vels à c:ornw~ldade afetada. 
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IV - Eallldo ele Cetemidlde Públice: reconhecimento legal pelo 
poder pOillco de liluaçAo anormal, ·provocada por deeaslre, 
ea~ ..0. danos • c:omuniÕade afiliada, inelualve à 
inc~midade ou à vida de seus tmgrarha. 

Artigo ~ - A COMDEC mantri com oe demais órgloa 
congtnerae mut*:lpala. Mtaduals e federais ealrelos 
intercêmblo com o objetivo da raceber e for- aubeldios 
técnicos para _,.,etimeo~os re111tvoa à ctereu civil . 

Artigo ~ - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -
COMOEC Cllnlllui 6rgAo lnlegrante ® Sistema Nacional de 
Defesa Civil. 

Artigo Sg- A COMDEC COf1'4101"-se4 da: 

1- CoordenadOr, 

11 • Conselho Municipal; 

111 - Secrelllna; 

IV- Setor Técnico; 

V - Setor Operativo. 

Artigo fll - O Coonlenador da COMDEC sn Indicado pelo 
Chafe do ExecutivO Muriclpal e ccmpete ., m88/IIO 01g11nizar 
as atividadee de Defeea Civil no Municlpio. 

Artigo 'fl - Constarto, obrig.toriamenta, dos curfeuloa 
escolaree nos ealabelecirnento. de Ensi1o da Prefeitura, 
noções gerais sobre proetdimentoa de Defesa Civil. 

Artigo lfl - O Conaet1o Municipal uni compooto por 05 (cinco) 
membroe da oociadlde do Munlcipio. 

I - 01 Representan1e da Clmarl de Vereadores; 

11 - 01 Representante do r.tnlst6rio Púbico; 

111 - 01 Repreaeriarte da Sec:ret.il Municipal de Açto Soc:iel; 

IV- 02 Repreaentanlea de Sociedade Clv~ Organizada. 

Parágrafo Único - Para cada membro tilular deverá ser 
indiçado e nomeado um suplente. 

Migo rli - O. 8Wvldoree públlcoe clls9ladoe pera colaborar 
naa ~ emtfllenc:ialo -.rio - atividades sem 
prejulzoe dal fl.nç6es que ocupam, e nao rarto jua a qualquer 
espécie de ar8ID:açlo ou rerruneraçllo especilll. 

Pllnigrafo Único • A coloboraçio referida neate artigo será 
COI18ideradll prealaçlo de &efVIço relevanle e eontllani dos 
-.mentoa doe respeclivoe ..vtc~or•. 

Artigo 1 O - A presente Lei será regulamentada pelo Poder 
ExeeW.O M~l. no prazo de BO (MSaenta) dias a partir de ' 
sua publicaçAo. 

Artigo 11 - Esta Lei l!ftnlr~ em vigor na dela da sua e 
publicação, 111Vogadaa a& d!sposiçOes em contrállo 

PREFEITURA MUNtciPAL DE SERRA DO NAV10-AP em 07 
ele Novembro de 2003. ' 

DECRETO N' OU/OWABIPMSN 

R8gu..,_nt.l a lei llualclpll N" 2221113-MSN, de 07 de 
NovMilbfo de 2M3, Que Cria a CoordeNcloria Municipal de 
Defesa Civil- COMDEC. 

Artigo 1g - A CoordeiWdorla Municipal de Defasa Civil -
COMDEC ' o órglo da admlnlstraçlo póblea municipal 
responúvel pela coonlenaçto das aç6es de defua clvl , 
no munlclpio. 

Artigo ~- SJo .uvldades da COMDEC: 

I -Coordenar e eaecuw a~ de defUII cMI; 

11 - Montw .tuilizadas • dlsponivels as i..rorm.ç6ea 
relacionadas à det.sa civi~ 

In - Elaborar • 1mp111111111ar planos, progr.,_ e projetos 
dedefeuc:MI; 

IV - ElabOtw PIMio de AçJo Anual visando o alendlmenlo 
das aç6es em lllqlo de normalidade, bem como, das 
aç6es lflllrll'lllclals, com a garantia dos ~- no 
Orçamento IILWiiclll-1; 

V - Prever reaKIOS ~ prclprtos nec:essários àt 
aç6ea usiltenc:lais de recuperaçlo ou prevenllvas, corno 
conlrll*fida és tranllwtncias tle I8CinOS da Unllo, na 
forma dalegltleçlo vigente; 

V1 - Cepaclt8r recursos humanos pw-a as ações de defesa 
civil: 

VIl • Manl8r o órglo cllllnl do SINDEC lnfonnado IObnl as 
~s de desastrH e •IYidades de defesa civil; 
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VIl - Propor à auloridede Cornpelente a declaraçJo de 
silueçlo de ~as e ele atado de ~ 
pública, observMdo os C111'""- •otM>elecldos pelo 
CONOEC - CoMelho Nacional de Defeslo Civil; 

IX - Execut.or a chtrllulçlo • o -*ole de suprmmtos 
necesdrioa ... slluaç6ea de clnaslres; 

XI - Implementar aç6es de medidas nAo4Wublrals e 
medidas eslrubnia; 

XU - "'- ~~ públicas e aducllllvas para 
esllmulw o envolvlmeftto da populaçJo, I'IIOIMnclo açlies 
relacionadas com a .-,. .. civil, ll!rwés da mlclia local; 

XV - ....,...r progr.wnas de lnlin-..to para 
vobllarlado· 

XVI - ~ar • mantw atualizados o cadastro de 
recursos ......._, m.terlals e equipemenlos a ....., 
convocadoe • uCIJizados em siluaç6es de anormalidades; 

XVM - E.a.belec:er lntii'CIImbio de ajuda corn CJUtros 
Munldpios (comunidades ÍlmiiMdaS); 

XVIH - PI"OIIIIIVW moblliuçio social visando almplantaçlo 
de NUDEC - N6cleos Comunidrlos de Dem.1 Civil, no& 
IMim>s e dlslrlloa. 

. Artigo 311 - A COMDEC tem a seguinle a&!Jublra: 

1-C-

11- Conalbo MI.Wii<:l!*; 

tU -Secmw; 

'N - Setor T6alico; 

V - Setor Operativo . 

Parllgnfo Últico - O CoonleMdor e os dirigentes da 
Coordenadoria Municipal ele Defesa CIVIl serao designados 
pelo "'-faito Munlcipld mediam Pott..t.. 

Altigo 4ll. Ato Coordenador da COIIDEC ~: 

11 - Propor planos de trablllhO; 

IV - Part~ das votaç6es e declarar aprov.das as 
resoluç6u; 

V - Reso!Wlr os casos omissos e pratlur todos os atos 
RKesaártoa ao ragular funcionMienlo da COMDEC; 

VI - Propor - demais nwnllfoa, em reunllo previamente 
mon:ada, os .,.._ or~nürios. obras e SMYlços, bem 
como CJUtras de!IJ>I!MS. denlro da finalidade o que se 
prop6e a COMDEC. 

Par6gr.to Único - O coonl-dor da COMDEC podarA 
delegar ltrlbulç6es - membros de Comlasio, sempre 
que -=har nec:KSirio ao bom c:uq>r1mento das ftnalldades 
da entidade, observados os termos legais. 

Artigo 5; - O Conselho Municipal seni constituldo de 
membros assim qualllleados: 

-Representante da Càmara dos Vereadorell; 

- Repr-e elo Mlnl!ltikto Público; 

-Representante da Secretaria Municipal de AçAo Social; 

- 01 (um} Representante ela Sociedade CIVIl Organizada. 

Pirignfo Ünlco - Os lntegrantu do Conselho Municipal 
nlo receberia remuneraçJo, salvo em viagem a serviço 
tono da Sede do MuÓricipio restringillei<He is despesas de 
pousada, allmenlaçio e transporte devidamente 
~ovadas. 

Artigo I" - À Secretaria (ou Apolo AGnlnlstrativo) 
compete: 

I - lmplanl• e manter .tuallzados o cadastro de recursos 
humanOs, "*erials e equipamentos a serem convocados e 
utilizados em situações de anormalidades; 

H - Secrebrlar e •polar as r~ do Conselho Municipal 
de Det.sa Civil. 

Artigo pl -~ Setor Tknlco (ou Seçlo ele MinirnlzaÇão de 
Desutrea) compete: 

I - Implantar o banco ele dados e elaborar os mapas 
18màticoa IIObre AI'IINÇaS, vulnerabilidades e IÍ$c:OS ele 
desastres; 
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U -Implantar programas delntiiNrnento 1*11 voluntarllldo; 

11 • Promover campanhas p(lbllcas e llducllllvu 1*11 
estlmu•r o envo!YWnento da pci!ICMçio, motivando liÇÕeS 
relacionadllls com • dei'IIA civil, illravés da mld .. loal; 

IV • Ell• lllenla ts inlormllç(ies de lller1a dos órglos de 
preV1s.lo e IICOIIIflllnhamenlo I*• uecular pl-s 
oper~s em teq10 opottuno; 

Artigo rf' • AK> Setor Operallvo (ou SeçJo de Operaç6es) 
compete: 

V • IQJiernent• aç6es da medidas nlo-estruturals e 
medidas estrulunols; 

VI • Execul• a dlstribuiçlo e o controle de IUpl'lmeniOS 
necessários ""' llluaçliles de deSIIIIes. 

Artigo t'1 - No ell!rdclo de suas llllvldlldes, poderá a 
COMOEC solicitar da peuo.. llsicas ou juridlcu 
colaboraçio no oenlido de prevet* e Imitar os riscos, as 
perdu e os danos a que estio stljeitas a populaçio, em 
tirtllllstinc•s d6 clts.ultes. · 

Artigo 10 • Os recursos do Fundo EspecW par.a 1 Dere~a 
ClvU Municipal poderio - u1111zac1os para as seguintes 
dtspesas: 

a) diári.as e transporte; 

b) aquisiçlo de rnllll!l1al de con-; 

c) serviços dtlwcelros; 

d) .cjulslçlo de bens de capilal (equipamentos e 
lnstalaç6es e rnlllwial permanente); e 

e) obras e 11!COIISIJUÇjo. 

Artigo 11 • A coqnvaçlo das despesas I'HIIudas * 
conla do Fundo Especial -• htita mediante os seguintes 
documentos: 

•I Prévio ..npenh<>; 

b) Flllura o Nola Fiscal; 

c) Sa•nc:ele evidendando rKeita e despesa; e 

d) Nola de pagamento. 

Artigo 12 • A Prerenura Munlc:iplll de Serra do Navio rará 
constar dos cl8'riculos escolares da rede de ensino 
munlcip;~l, noçiles gerais sobre os proc;ecfmentos de 
deres. civil. Revogadas as disposip)es em contrário. 

Pracuúba 

LEI MUNICIPAL N• 02QIQ3.PMP 

Cria a COO<denadorta Municipal de Defesa Civil (COMOEC) do 
Munlclpio de PracuUba e dá outras providências. 

A C6menl Munlcipel aprova e eu Preldo do Municipio de 
Pracuúba, sanciono a seguinte lei: 

Artigo 1 Q - Fica alada a Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil • COMOEC do Munlciplo de V~ór1a do Jari diretamente 
subordinada ao Prele~o ou ao seu eventual StJbstittJio. com a 
finalidade cte coordenar, em nl\lell'llunle""l, todas as ~ de 
defesa civil, noe perlodoa de normalidade e anormalidade. 

Artigo 'P- Para as llnalldedes desta lei denomina-se: 

1 - Defesa Civil:' o e<>n;Jnto de aç6e& preventivas, de socorros, 
assistenciais e reconalrUiYas, destinedaa 8 evlar ou minimizar 
os desastres, preservar o moral da populaçio e restabelecer a 
normalidade social. 

11 - Desastre: o resultado da eventos lldverBo&. naturais ou 
provocadOS pelo homem. sobre um ecoaslslema. causando 
danos humanoa, materiais ou ambienlais e conseqOenles 
prejulzoo econ6mic06 e sociais: 

111 - Siluaçlo de Emerg6ncia: reconhecimento legal pelo poder 
público de sltuaçlo anormal, provocllda por deaastre, 
causando danos ouportãvels • comunidade afetada. 

IV • Esledo de ca•midede Pública: reconhecimento legal pelo 
poder público de situaçlo anormal, provocllda por desastre, 
causando sérios danos é comunidade atlllllda, lnclualve à 
inColumidade ou • vida de seus lnlegrantea. 

Artigo Jll • .A COMDEC rnantiri com os demais órgloa 
congtnere& municipal&, l!llackJai& e federais estreitos 
intercArnbio com o objelivo de receber e fornecer subsldio8 
técnicos para esclarectmenlos relalivos à defesa civil. 

Artigo lf2 - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -
COMDEC con&tihi órglo lnlegranle do Sialema Nacional de 
Defesa Civil. 
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Artigo 5" ·A COMOEC compor-se-á de: 

I - Coord1nlldor, 

11 - Co~lho Municipal; 

111- Secretaria; 

IV· Setor TjcnlcO. Operativo. 

ArUgo fP - O Coordenador da COMOEC será indicado pelo 
Chefe do Execwivo Municipal e compete .a miii!IIIO organizar 
as atividades de Defloaa Civil no Munlclplo. 

Artigo fJ. - Conabuto, obf91toriemente, dos currlculos 
escola""' nos ellsbelodmentt. de Ensino da Prereit\n 
noções gerais sobre procedimenloa d~ Defeu Civil. ' 

Artigo ~ - O Conselho Muniàpel' ..a compoato pelo 
Presidente, ... * · 
Artigo rP • Oa oarvidores públicoe deSignados para colaborar 
nas sçõea ~ exen:erlo - atividades sem 
prejulzos das runç6es que ocupam, e nlo farto ;... 8 qualquer 
os~ da gratific:açto ou rernuneraçao e.pecial. 

Parágnlfo ÚnicO - A colaboraçlo referida neste artigo será 
considerada preslaçjo d ~ swviço releVante e conllerá doe 
ii$$Mtam6i'lloo doo tHpé(;U'I()$ ~es. 

ArUgo 1 O • A presenle Lei será regulamenhtda pelo Poder 
Executivo Municipal, no prazo de 60 (-.ta) dias a parti' de 
sua publcaçlo. 

ArUgo 11 • Ells lei enlrati em vigor na data de sua e 
publlcaçlo, revogadas as diapoaiçóes em conlrirlo. 

Pretelura Municipal de PracuúbaAP, em 25 de Novembro de 
·2003. 

DECRETO N" 01~GA81PMP 

Regulamenla a lei Municipal N" 020.03-PMP, de 25 da 
Novembro da 2003, Que Cr1a a Coordenadoria Municipal de 
Detese Civil- COMOEC. 

ArUgo 1 Q • A Coonlenlldor18 Muricipel de Det888 Clvl • 
COMDEC é o órgão da admiràlraçlo pública municipal 
responsllvel pela coordenaçAo d88 IÇOea de defesa clvU no 
munlclpio. ' 

Artigo 'P • Slo atividades da COMO EC: 

I -Coordenar e executar niiÇões de defesa civil; 

11 • Manter atuaJzadas e disponíveis as informações 
relacionadas à def- clv1l; 

111 - Elaborar e Implementar planos, pr19am.as e projetos de 
defesa civil; 

IV - Elaborar Plano de Açao Anual visando o atendimento das 
ações em tempo de normalidade, bem como, das llQ6es 
emergenciais, com a garantia dos recuraoa no Orçamento 
Municipal; 

V • Prever nBCUrliOII orçament'r1oa próprios necess6r1os às 
ações B88iolendals de recuperação ou preventivas, como 
cortrapertida is transftrinclas de reanoa ela Uniêo. na 1orma 
da legislaç;õo vigente; 

VI - Cap;~ehr recursos humanos para as ações de defesa clv~: 

Vll • Manler o órglo central do SINOEC informado sobre as 
ocorrências de desaelree e atividades de defesa civil; 

VIII - Propor á IIIJ!oridade """1*etÍie a dect..çio de 11i1uaç1o 
de emergências e de estlldo de cslamidllde pública 
obaervando os crUrios estabalec:idOII pelo CONOEC _: 
Conselho Nacional de Defese ClvH; 

IX - Execular a dl&tr1buiçêo e o eoillrole de suprimenlos 
n""""''árloa em slluaçlles da d_,H; 

X - Implantar o banco de dados e elaborar os mapas ~ 
sollre ameaças, vulll8l'llbilidadea e rlacos de desaslres; 

XI - lmplemenlar ações de madidae nlkHslrwrais e medidas 
estrutural&; 

Xll • Promover campenhas públlcal e educalivaa pera 
estimular o envolvimento de poputaçao, motivando aç6es 
relacionadas com a deleaa c:ivl, atravú da mldla local; 

XIII - Estar otenbo ia inrormaç6ea de aletht dos 6/glos de 
previs<\o e acompanhamento pera exec~ar planos 
operacionais em tempo oportuno; 

XIV - Comunicar - 6rglo& competenles quando a produçAo, 
o manuseio ou o transporte de prod~os pertgoaos puserem em 
perigo a populaçfo; 

XN -lm!Mntar progrlllll8 de tralnamenlo para vollrilriado; 

XNI • lmpiiiUr e manter alualzadoa o cadeslro de raclnOS 
humanos, llllllartaia e equ~ 1 a.em convocadoa e 
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XVII - Estabelecer inlen:Ambio de ajude com outros ~niclpios 
(comunidades Irmanadas); 

XVIII - ~er moblllzaçio social visando a .,..,antaçao de 
NU DE C_- Núcleos ColtUlltário& de Defe&a Civil nos bairros e 
distritoc. • 

Artigo Jll- A COMDEC tem 1 seguinte HintiM'I: 

I - Coordenador; 

11 - Consello Municipal; 

111 • Secretaria: 

IV- Setor Tjcnico e Stlor Operativo; 

Parãwefo Único - O Coordenador e os dirigentes da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil ..eo desi<Jnados 
pelo Preflilo Municipal mediante Portaria. 

Artigo <f' - Ao Coonlenlldor de COMOEC compete: 

I - Convocar aa reunl6ee de Coordenlldorta; 

11 • Dirigir a entidade, nepresenl~a perante os órglos 
governamentais e Não-Governamentais; 

111 - Propor planos da trablllho; 

IV • Psrtlciper daa votaçlles e decllnr aprovada• as 
resoluçóes; 

V - Resolver os CIIOS omiiSoe e praliclr todoa oe atos 
n~ ao regular funeionolmento da COMOEC; 

V1 - Propor aos demais membr011, em I'IIUiiAo previamenla 
marcada, os planos orçamentários, obras e aerviçoa, bem 
como outras despeHS, dentro da ftnalldede o que ae propõe a 
COMO EC. 

Parágrafo Único • O coordenador da COMOEC poderá delegar 
etribulções - membros da Cornlsalo, aempne que achar 
neces&árlo ao bom cumprimento daa finalidade& ela eriidade, 
observlldos os termos legais. 

ArUgo sO- - O Conselho Municipal será conati!uidO de membros 
assim qualificados: 

-R~e da Cimara dos Vereadores; 

• Represenlanle dO Poder JUdiciário: 

• Repreeentante de Secretaria Mw*:ipal de Finanças; 

- Representante de órvaoa Nlo-Govemamental&; 

• Reprasenlant1! de outras entidades. 

Parágrafo Único • Os irtegrantea do Conselho Municipal nlo 
receberto remuneraçao, salvo em viagem a serviço fora da 
Sede do Municipio riSirlngindo-se às despesas de pousada, 
a~ e traneporte devidamente comprovadas. 

Artigo fP - A Secretarie compete: 

I - Implantar e manter atua~ados o cadeslro da recun~oa 
humanoe, matertala e equipamentos a serem convocados e 
IAiizado& em &iluaçôes de anormalidides; 

11 - Secretariar e apoiar as reunl6es dO Conselho Municipal de 
Defesa Civil. 

Artigo '?'- Ao Setor Técnico e Operativo compele: 

I - Implantar o banco de - e elaborar ou mapas temátlcoa 
sobre ameeçes, vul-abilldades e ri8coa de desaslres; 

11 - lmplanlar programas de treinamento pera voluntariado; 

111 - PromoYer cempenhas pública& e educativas pera 
eslimuw o erwolvimenlo da popuiaç4o. mOtivando ações 
relacionadas com a defeaa civ~. através da mkia local: 

IV • Estar alenta ás informaç6es de alerta dos órglos de 
prevido e acompanhamento para execut. planos 
operacionala em tempo oportuno; 

V • Implementar ·ações de mecldas nlo-eslrWnis e medidas 
e&t!úurais; 

V1 • Executar a dlotribuiçao e o controle de auprW!lentoa 
necessários em sluaç6es de desastres. 

Artigo tP • No e~~ercldo de auaa atividadee, poderá a 
COMDEC solicitar das pees..s lisicao; ou jurldicas cclaboraçto 
no aenlklo de prevenir e lmilar os riacos, as perdas e os danos 
a que estio suteflas a flOilUiaçlo. em clrcunatAnclaa de 
desa6tr~ . 

Artigo rP -Oa recursoa do Ftaldo EspeCial para a Defesa CivH 
Municipal poderio ser IAiizados para as seguintes despesas: 

a) diérlas e transporte; 

b) aqUIIiçlo de mataria! de con&umo; 

c) serviços de terceiros; 

d) aqui&içio de bens de capital; e 

e) obras e reconatruçto. 

Artigo 1 O ·A comprovaçto das despesas realiladas • con1a do· 
Fundo Especial aeré folia medlanle C>S seguintes documentos: 

a) Prévio empenho; 
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b) Fatura e Nota Fiocal; 

o) Ba!anGete evidenclondo receita e despesa; e 

d) Nota de pagamento. 

Artigo 11 - A Prefelt1.n Municipal da Praouúba fará constar dos 
ourrlcuios eocolares da rede de ensino municipal, noções 
gerais sobre 011 procedlmenlos de defl!ll!la civH. 

Art(go 12 - Este Decteto entrará em vigor na data de sua 
publicaçáo, revogadas ea dlsposlções em contrário. 

Praouilba-AP, em 03 de Dezembro de 2003. 

Porto Grande 

LEI MUNICIPAL N' 1 oWOO-PMPG 

Dispõe sobre a criaçto da Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil (COMOEC) do Municlpio de Porto Grande e dj outnts 
provldéncias. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE aprova e eu, 
sanciono a eaguinte Lei. 

Artigo 112 - Foca criada ' Coordenadoria Municlp111 de Oefesa 
Civil - COMDEC do Municlplo de Vlórla do Jari diretamente 

. subordinada ao Prefelo ou ao 11«1 ewntual sub6tltuto, com a 
finalidade de coordenar, em nlvel municipal, todas as ações de 
defesa civil, nos perlodos da normalid~ e anofmaiidade. 

Artigo 'P- Para aa nnaNdades des1a Lei denomln.se: 

I - Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorros, 
assistenciais e reconstrutivas, destinadas • evbf ou minillizar 
os desastres, preoetVar o moral de popW1ç1o e restabelecer a 
normalidade social. 

11 - Desastre: o resultado de eventos adveraoe, naturais ou 
provocados pelo homem, SObre um ecossistema, causando 
danos humanoe, materiols ou ambientais e conseqOentes 
prejulzos econômicos e sociais; 

lli - SituaçAo de Emergência: reconhecimento legal pelo poder 
público de ailuaçêo anormal, p<ovocada por desastre, 
causando danos suportávei& à comunidade afetada. 

IV - Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo 
poder público de situação anormal, provocada por desastre, 
causando sérios danos à comunidade afetada, Inclusive ~ 
incolumidade ou a vicio de seua Integrantes. 

Artigo 'f2 - A COMDEC manlerá com oo demais órgAoa 
congêneres munic<pais, estoduai& e federais eslre~os 
lnterclmbio com o objetivo de receber e fornecer subeldios 
lécnicoa para esdarecimentoa relallvoe à de! .. civil. 

Artlgo 42 - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -
COMDEC consllul órgAo Integrante do Sieteme Naclonal de 
Defesa Civil . 

Artigo s!'- A COMDEC compor-se-á de: 

I - Coordenador; 

li - Conselho Municipal; 

111- Secretaria ; 

IV - Selar Técnico 

V - Setor Operativo. 

Artigo tfl - O Cocmtanador da COMDEC será indicado pelo 
Chefe do Executivo Muntcfpal e compete ao mesmo cxyanizar 
as atividades de Defesa Civil no Municiplo. 

Artigo 'fl : ConstarAo, obrigatoriamente, dos currlculos 
escolares nos Olllabelecimentos da Ensino dà Rede Pública 
1.\Jnicipal, noç6es gerais de Defesa Civi . 

Artigo a" - O Conselho Municipal será composto por oito 
membroe inátcadoa da seguinte forma: 

I - Dois representante& do Poder ~o Municipal; 

li- Um repre&entante elo Poder Legislativo; 

111·- Um representante do Poder Judicilá-io; 

IV - Quatro repr....,ntantes da sociedade civil organilada 
indicadoe por sindicatos, associaçOOs e OLCraa entidades nAo 
governamentais com maia de dois anos de lundeçlo e efetivo 
funcionamento. 

Artigo rfl- - Os -ores públicos designados para colaborar 
nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem 
prejUizcs das fl.nç6es que ocupam, e nêo lirio jus a qualquer 
espécie da gralificaçlo ou rernmeraçio especial. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Panigrafo Único • A oolabofaçao referida neste ortlgo será 
considerada prestação de seMço relevante e conslará dos 
assentamentos dos respectivos servidores. 

Art(go 10 - Esta Lei erua em vigor na data de sua e p!bf!C8Çio. 

Artigo 11 - Revogam~ as di&po&iç6es em oonlrário. 

Pano Grande, 01 de Dezembro de 2003. 

DECRETO N' 090103-GAB/PMPG 

Regulamenta a Lei Munic<pal N' 148/03-PMI, de 01 de 
Dezembro de 2003, que Cria a Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil - COMDEC. 

Artigo 12 - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civl -
COMDEC é o ótgao da adminislraçAo pública municipal 
re&ponsável pela coordl!n8çAo das ações de defesa civil , no 
municlpio. 

Artigo i'-- Slo a11vidacles da COMDEC: 

I -Coordenar e executar as ações de defesa civil; 

li - Manter atualizadas e disponlvels as informações 
relacionadas à defesa civil; 

111 -. Elaborar e implementar planos, progamas e projeto& de 
defesa civil; 

IV - Elaborar Plano de Açto Anual visando o atendimento das 
ações em tempo de norma~dade, bem como, das ações 
emergenciais, com a garantia dos recursos no Orçamento 
Municipal; 

V • Prever recllr50S orçamonlárloe próprio& necessário& às 
ações asslslencials da recuperaçlo ou preventivas, como 
contrapartida às transfrincia& da recuniOS da Unllo, na forma 
da legislaçto vigente; 

VI - Capaclar recursos humanos para as ações de defesa civil: 

Vil - Manter o Ófgêo centrei do SINDEC informado sobre as 
ocorrências de desastre& e atividades de de!Ha civil; 

VIII - Propor à attoridade competente a deeleraçto de olttJaçAo 
de emergências e de estado da calamidade pública, 
observando oa etilérioe estabelecklos pelo CONDEC -
Conselho Nacional de Defesa Civil; 

IX - Exocutor a dislrlblição e o contrcle de wprimentos 
necessários em aiuações da desastres; 

X - l~lantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos 
sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos do d......Wes; 

XI - Implementar ações de medidas nao.-trulunils e medidas 
esiMunlis; 

XII - Promover campanhas públicas e educativas para 
estimular o envolvimento da população, motivando ações 
relacionadas com a defesa elvll, através da mldla. locai; 

XIII - Estar atenta às informaç6eti de alerta dos órglos de 
prevlsio e acompanhamento para executar planos 
operacionais em tempo oportuno; 

XIV- Comunicar aos órglos competentes quando a produçto, 
o manuseio ou o transporte de prod.aos perigosos puserem em 
perigo e populaçto; 

XV - Implantar P<C9<1rna• da treinamento para voluntariado; 

XVI - i~lantar e manter atualizados o cadastro de recursos 
humanos, matl!(ials e equipamentos a serem convocados e 
utllizados em slluaçõee da anormalidades; 

XVII - E&labelecer intercamblo de ajuda com outros MuniclpiOS 
(comunidadeelrrnenedas); 

XVIII • Pron'tO'Ier mobilizaçto aocial visando a i~ de 
NUDEC - Núdeoo COITILnltários de Defesa Civil, nos bairros a 
di&lriloe. 

Artigo 'f2 - A COMDEC tem a aeguinto eslnAln: 

I -Coordenador, 

li - Conselho Mlficlpal; 

111 - Secretaria; 

IV- Setor Técnico; 

V - Setor Openllivo. 

Parágrafo Único - ' O Coordenador e os dirigentes da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil serao designados 
pelo Prefeito Mmic.ipal mediante Portaria. 

Artigo 42- Ao Coordenador da COMDEC compete: 

I - Convocar as reuniões da Coordenadoria; 

li - Dirigir a entidade, repr~-la perante os órgãos 
governamentais e NA<>-Governamentals; 
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111 - Propor plano de trabalho; 

IV - Participar das votações e declarar aprovadae as 
resoluç6es; 

V • Resolver 01 cnoe omiasoe e praticar todos os atos 
nece9Sárl0s ao regular funcionamento da COMDEC; 

VI - Propor aos demais membros, em reunião previamente 
marcada, os planos orçamentários, obras e serviços, bem 
como OLCras despesas, denlro da finalidade o que se propõe a 
COMDEC. 

Parágrafo único - O coordenador da COMDEC poderá delegar 
atritxnções aos membros da Comissão, sempre que achar 
necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidade, 
ob801vados os termos legais. 

Artigo s!' - O Conselho Mtniclpal se<á constftuldo de membros 
assim quali!icadoe: 

- Representante da Ctmara da Vereadores; 

- Representante do Poder Judk:iário; 

- Representante da Sectetaria Municipal de Assistência Social; 

- Representante de Órgios não Govamamentsis (Rctary Ciub, 
Lions, Maçonaria, Clero etc.; 

- Representante de outras entidades. 

Parágrafo Único - Os Integrantes do Cooselho Municipal nao 
receberia remuneraçlo, salvo em viagem a serviço fora da 
Sede do Municlplo restringlndo-<se às despesas de pousada, 
aNmentação e transporte devidamente cornprovades. 

Artigo ffl -A Secretaria compete: 

I - Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos 
humanos, matet1ais e eqtJipamentos a serem convocados e 
t.t!Wzados em ~uações de anormalidade; 

li - Secretariar e apoiar as reuniões do Cooselho Municipal de 
Defesa CMI. 

Artigo 'fl - Ao Setor Técnico (ou Seçto de MinimttaçAo de 
D......Wes)compete: 

I - Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos 
sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres; • 

ll_:_lmplantar pr~amas de treW>amento para voltnlariado; 

111 - Promover campanhas públicas e educativas para 
estimular o envolvimento da populaçto, motivando ações 
rolacionadas com a defesa civil, através da mldia local; 

IV - Estar atenta às informações de alerta de& ór~os de 
previsAo e acompanhamento para executar pianos 
operacionais em tempo oportuno; 

Artigo all - Ao Setor Operativo (ou Seções de 
Operações )compele: 

I - Implementar ações de medidas nl o-esi<Utnis e medidas 
esltlttnis; 

11 - Executar a dislribuiçAo e o controle d~ suprimentos 
necessar;os em lliluaçOes de desaslre,..--

Artigo '#- - No exen:iclo de suas atividades, poderá a 
COMDEC solicitar das pessoas físicas ou jtoidlcas 
colsboroçlo no sentido de prevenir e limttar os rlseoa, as 
pardas e oo donos a que estao sujelas a populaçi!o, em 
clrc:unstl ncias da desastres. 

Artigo 10 - Os recursos do Fundo Espaclel para a Defesa Civil 
Municipal podenlo ser ulilizadoe para • • seguintes despesas: 

a) diárias e transporte; 

b) aqulslç6o da material de consumo; 

c) serviÇos de terceiros; 

d) aquisição de bens de capital (equipamentos e instalações e 
material permanente); e 

e) obras e reconstrução. 

Artigo 11 - A comprovaçAo das despesas realizadas ~ conta do 
Fundo Especial será feita mediante os seguintes documentos: 

a) Prévio empenho; 

b) Fatuta e Nota Fiscal; 

c) BaJanGete evidenciando receHa e despesa; e 

d) Nota de pagamento. 

Artigo 12 -A Prefelura Municipal de Porto Grande fará constar 
dos CUTiculos escolares da rede de ensino municipal, noções 
gerais sobre os procedimentos de defesa civil. 

Artigo 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicSÇllo, revogadas as dispoalç6es em contnlrio. 

Pano Grand&-AP, em 03 de Dezembro de 2003. 


	

