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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0187 de 24 de janeiro de 1989 

o Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
q~e lhe são conferidas pelo ar ~ •. 14 , § 29 do,At~ ~as D i sp~ 
s i c;Ões Constitucionai s Transitor 1as da Const1 tu1çao Fede
ral, combinado com o art igo 26 da Lei Complementar n9 41 
de 22 de dezembro de 1981, 

RESOLVE : 

D~~ignar Jose DE ARI~~THeA VERNET C~VALCANTI , Procura
dor Geral do Governo do Estado do Amapa, para representar 
0 Governo deste Estado na Assembléia Geral Extraordinária 
da Companhia de Água e Esgoto do Amap~ - CAESA, a ser rea- . 
lizada no dia 26 de janeiro de 1989, as 10:00 horas , na 
sede daquela Companhia . 

Hacapá(Ap), .em 24 de janeiro de 1989 . 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Gpvernador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO M!APÁ 

DECRETO (P) N9 0188 de 24 de j ane i ro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá , no uso de suas atribui 
çÕes legais e considerando 'o e'stabelecido no Decreto n9 1, 
de 02 de janeiro de 1989, e tendo em vista o teor do Hemo
rando n9 0169/88- SEAD, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Dispensar GRACIEHA ~!ARIA DA SILVA DIAS , da 
função de confiança de Secretário Administrativo, do Servi 
ço Hédico Pericial , código DAI- 201. 1, da Secre tar ia·de Ad-::: 
ministrac;ãÕ~SEAD . 

Hacapá-AP, em 24 de janeiro de 1989. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AI'!APÁ 

DECRETO (P) N9 0189 de 24 de janeiro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá , no uso de suas atribui
çÕes lega is e consid~rando o estabelecido no Decreto n9 1, 
de 02 de j ane iro de 1989, e tendo em vista o teor do Hemo
rando n9 0169/88- SEAD , 

RESOLVE : 

Art. '19 - Designar SOCORRO DE ~!ARIA DANTAS DA COSTA 
ocupante do emprego de Agente Administrativo , código LT
SA- 701, classe "A", referência NH-1 9, da Tabela Permanente 
do Governo deste Estado, para exercer a função de confian-

ça de Secre t ário Administrat i vo , do Ser viço Hedico Per i
cial, código DAI-201 . 1, da Secr etaria de Administração 
SEAD . 

~fucapá-AP , em 24 de janeiro de 1989 . 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Governador Subst i tu t o 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃC 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

APROVO : 
NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Adminis t ração 

PORTARIA (P) NQ 010/89- DP/SEAD . 

A DIRETORA DO DEPARTM~ENTO DE PESSOAL, usando das atr~ 
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de competên -
cia , através· do Decreto (E) nQ 041 , de 14 de outubro de 
1976 , do Exmº . Sr . Governador do extinto Território Fede
ral do Amapá, e · t endo em vista o teor do Memorando Nº 004/ 
89-DCiSEAD, 

RESOLVE : 

Alterar o texto central da Portar1a (P) nº 021 , de 22 
de janeiro de. l 988 , que passa a vigorar com a seguinte re
dação : 

Com base no artigo l BO , da Lei nQ 1 .711, de 28 de out~ 
bro de 1952 , com a nova redação dada pel a Lei nº 6 .73Ç , de 
04 de dezembro de 1979 , alterada pelos Decretos -Leis n2s , 
1 .746 , de 27 de dezembro de 1979 , e 2 .153, de 24 de julho ' 
de 1984, combinados com a I nstrução Normativa n9 163-DASP, 
de 25 de julho de 1984 e tendo em 1-(ista o exerCÍcio durante 
sete (07) anos completos em função de confiança do Grupo 
Direção e Assistência Intermediárias , decl aro que a servi
dora ODETE ALMEIDA ALVES , ocupante do cargo de Agente de 
Portaria , cÓdigo PL-1101 , classe "Especial" , referência 
N~~24 , do Quadro Permanente do extinto TerritÓrio Feceral 
do Amapá , lotada na Secretaria de Promoção Social-SEPS,faz 
jus a contar de 30/12/ 88, a ter adicionado ao vencimento ' 
do r espectivo cargo efetivo, a i mportância equivalente a 
fração de dois quintos (2/5) da função de confiança de Se 
cretár i o Admini s trativo do Centre de Assistência ao Menor 
nº 02-DAM/SEPS , cÓdigo DAI - 201.1 . 

DEPARTAI/ENTO DE PESSOAL, em Macapá- AP, 23 de 01 
1989 . 

LUCIMAR BRABO ALVES 
Diretora do DP/AP 

de 
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GOVERNO 00 ESTADO 00 N~APA 
SECnETARIA DE ADMI'~ISTRAÇÃO 

DEPARTAME~TO DE PCSSOAL 

APROVO : 
NES TLERI'<O DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Administra;ão 

PORTARIA (P) Nº 011/89-DP/SEAO 

A DIRETORA DO :JEPIIRTAV.E"JTO DE PESSOAL , usdndo das atri 
bui,Ões que lhe são conferidas r.JOr delegação de competên
ciu , rltl':Jvés do Decreto (E) nº Olll , de 14 de outubro de 
Eilô , do Exm9 . Sr . Governador do extinto TerritÓrio Fede -
ral Lia Am:.Jp_Í , e tendo en vista o teor do Memorando nº 002/ 
8 J- 'JC/SEAO , 

RESOLVE : 

Altcr:Jr o texto central dd Por:nria (P) nº 022 , de 22 
je j1nPi1~ de 1~98 , que passa a vigorar com a seguinte rc
daçiio: 

Com onse no ~rt . l SJ , da Lei nº 1 .711 , de 28 de outu
bro dn l iS2 , com a nova redação dad3 pela Lei nº 6 .732 , de 
04 do LiPtomllro Je l Y79 , alterada pelos Decretos- Leis n° s . 
1, 7llfi , de 27 do dezembro de lJ79 e 2 .1"1 , de 24 de julho 
do l J'J~ , combinados com a Instrução '"ormdliva nº 16J...D,~SP , 

de 2~' de julho de L:IS!l , e tendo em vis ta o exercício dura::; 
te sele (07) anos completos em função de con fiança do Gru
po Direç3o ~ Assistência Intermediárias , declaro que o se~ 
viciar ESTÁGIO VIDAL PICA'"ÇO , ocupante do caruo de Agente ' 
de Comunica~~o Social , cÓd igo NM- 802 , classe "[spncial" , r~ 
ferência N\1-- l2 , do Quadro Permanente do extinto Terri t:Ório 
Federal do Amap3 , lo tado na Secreataria de Educação e Cul
lura-SECC , fuz jus a contar de J0/12/88 , a ter ,dicionado 
ao vencimento do respectivo carço efetivo a importância e 

quivalen:e a fr,Jção de dois quintos ( 2/r) da fun.,.ão de CO!:! 

f'ianç.a dn Chefe d3 Seção de PatrimÔnio e Ar•uivo Histórico 
cÓdigo 8AI-201 .3 . 

DCPAR l1\~f:\ I O DE PESSOAL, em ~iacapá-AP , 2 3 de 
l '-189 . 

LUCIMAR BRABO ALVES 
Diretora do DP/ AP 

CDVER\10 DO ESTADO DO AMAPÁ 
GECREli\RIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTA~.ENTO DE PESSOAL 

APROVO: 

01 de 

'.ESTLE::liNO DOS S!lNTOS VALEi~it: 
Secretário de Administração 

rflRT.llJUA (P) ~!q 012/8:7-DP/SEAD 

A OlRETOR1\ DO DEPAR-A'~ENT0 DE ftSSOAL , usando das alri 
ouiçÕes que l he são conferida por delegação de competên -
cia , ulrnvPs do Decreto (E) nº 041 , de 14 de outubro de 
1976 , tio F.xrnº . Sr, Governador do ex tin Lo Território Fede
ral do Am<Jpá , P. tendo er1 vista o teor do Memorando n° 001/ 
8~-DC/GEAD , 

RESOLVE : 

Alterar o Loxlo central da Portaria (P) n° 020 , tie 22 
rü.? janf'iru dE' 19'1'3 , que passa a viyorar com '" seguinte re

d<l~Õo: 

Com t 1 ,e no art. 1'30, da Lei nº 1 . 711 , de 28 de outu
::Jro Je 1 ·'..2, com a nova redução dada pela Lei nº 6 . 732 , de 
011 cJr tie·Pmbro de 1979, al terada pelos Decretos- Leis f"'., . 
1 . 7~D , de 27 de dezembro de l d79 e 2 .153, de 24 de jul ho 
de 1 >'j/1 , combinados com a Instrução '\lormaLiva nQ 16'1-0ASP, 
do ~~ de julho de 1984 e tendo em vista o exercício duran
;:P. SP. LP ( 0'1) .:mos completos en "un.,.ão de com iunça do .,ru-

po Direção e Assistência Intermediárias , declaro oue a ser 
vidora ,,1ARLE'<E LEAL DA CU'JHA , ocupante do cargo de Agente 
Adminis<:rativo , cÓdigo SA-701 , cl asse "Especial", referên
cia :~M--32 , do Quadro Permanente do extinto TerritÓrio Fed~ 
deral do Amapá , lotada nd Secretaria de Educação e Cultura 
SEEC , faz j us "'- contar de J0/12/88, a ter adicionado ao ve.!:! 
cimento do respectivo cargo efetivo , a importância equiva
l ente a fração de dois cuintos [2/5) da função de conf ian
ça de Diretor Geral de Unidade Escolar do Departamento de 
Ensino , cÓdigo DAI- 201 , 3, 

DEPARTAMEf·<TO DE PESSOAL , em M-capá-AP , 23 de 01 de 
1989 . 

LUCIMAR Elr~!l.BO ALVES 
Diretora do DP/AP 

GOVER\10 DO ES fAOu 00 AMAPÁ 
SECHETARIA DE AO';IINISTRAÇÃO 

DEPARTAME'ITO De ftSSOAL 

APROVO: 
íJESTLERI'JO DOS SA', fOS VALE~ TE 
Secretário de Administração 

PORTARIA (P) n° 013/89-DP/SEAD 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL , usando das atri 
buições que lhe são conferidas por delegação de competên
cia , através db Decreto (E ) nº 041 , de 14 de outubro de 
1976 , do Exmº, Sr . Governador do extinto TerritÓrio Fede
ral do Amapá , e tendo em vista o teor do Memorando nº 003/ 
89-0C/SEAD , 

RESOLVE : 

Al rerar o t:exto central da Portaria (P) n° 029 , de 03 
de fevereiro de 1988 , que passa a vigorar com a segui nte ' 
rr>rlaçãn : 

Com base no art . 180 , da Lei nº 1 ,711, de 28 de oo tu
bro de 19~Q , com a nova redação dada pela Lei nº 6.732 , de 
04 de dezembro de 1979 , alterado pelos Decretos- leis nºs . 
1 .7C6 , de 27 de dezembro de 1q79 e 2 .153 , de 24 de julho 
de 1384 , combinados com a Ins~ru;:ão Normativa nº 163--DASP, 
de 2S de j ulho de 1984 e tendo em vista o exercÍcio duran
te sete (O?) anos completos em fun;ão de confiança do Gru
po Direção e Assis~ência I~LcrmediÓrias , declaro que o se~ 
vidor ALF'1EDO DAS ':EVE'S RACHID , ocupante do cargo de Ar t Í
fice de Mecânica , cÓdigo AR f -1003, classe "Especial", refe 
rência \~1--JO, do Quadro Permanente do extinto TerritÓrio -;
Federal do Am~p~ , lo"ado na Secretaria de Promoção Social 
SEPS , fa/ jus a co~:,r de :JJ/12/98, "'cr>r adicionadoaove~ 
cimento do respecüvo cargo e·'e'.iv:J , a importância equiva
lente a Fra~ão de do~s quintos (2/ ) da função de confian
Çd ue Secretário Admiristrativo do Cen•ro de Assistência ' 
ao 'lenor no 05-DAM/SF.f'S , cÓdigo OAI- 201.1. 

JEPAiHA\1EIHO DE PES~'OAL , em MacapiÍ-AP , 23 de 01 
llf3'J . 

LUCIMAR BRABO ALVES 
Diretora do DP/AP 

ESTATUfO DO SI'JlJICATO DOS EMPREGADOS EM lRA.'JSPORTES 
MARÍTIMOS E FLUVIAIS DO ESTADO DO AMAPÁ 

de 

Art . l~ - O SI'HJlCA~O DOS E'.1ffiEGADOS EM TRN~SPORTES MA 
RÍTIMOS E ~='LUVIAIS DO ES TA(lrJ DO AMAP/1 , fundndo no dia 23 
de outubro de 1;33, com sede na Av . Pro·essora Cora de Ca~ 
valho , n° 0032 , Bairro Central , nesta c~dade de Macapá, E~ 
tado do Amapá , com prazo indeterminado e com atuação na á
rea total do EsLaLio , é fundado para fins de estudos , coar.: 
denação dos interesses individuais de seus sindicalizados ' 
relativameCJte à profissão exerci•Ja o com o intuito de col a 
boração com os poderes pÚblicos e demais associados profi~ 
sionais no senLido de promover d solideriedade social e sua 
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subordinação aos interesses nacionais. 

Art . . 29 - São prerrogativas do Sindicato : 

a) Represe~tar perante as autoridades administrativas ' 
e judiciária os interesses dos sindical~zados relativamen
te à profissão exercida ; 

b) Col aborar com o Estado, como úrgão técnico e consul 
tivo , no estudo e sol ução dos problemas que se relacionam 
com a respectiva categoria econÔmica . 

Art . 3º - São deveres do sindicato: 

a) Colaborar com os poderes pÚblicos no desenvolvimen-. 
t o da solidariedade social; 

b) Manter serviço de assistência judiciária para os .si!! 
di calizados relativamente à profissão exercida ; 

c) Manter estreito o relacionamento com as demais as
sociações profissio0ais , sindicatos e entidades sindicais , 
sempre visando o interesse dos -sindicalizados . 

Art . 4º - Em sua organização e funcionamento, o sindi
cato deve: 

a) Observar, r igorosamente as normas legais e regula -
mentares e os princÍpios da moral, bons costumes e deveres 

' . Cl.Vl.COS j 

b) Abs ter - se de propaganda de doutrinas contrárias aos 
interesses nacionais; 

c) Não perrni t i r candidatura aos seus cargos diretivos, 
de pessoas estranhas à categoria profissioanl que•int egra; 

d) Não per mitir a acumulação de cargo com emprego remu 

nerado pel o sindicato , 

CAPÍTULO II 

DIREITOS E nFVFRF:S ons SINDICALI ZADOS 

Art. 59 - Tem direito de ser admi tido como sindicaliz~ 
do do sindicato , t odos os profissionais independentes de 
ca t egorias , que exerçam suas atividades em Transportes Marí 
times e Fluviais, residente neste Estado ou não . -

Art . 6º - São direitos dos sindicalizados: 

a) Tomar· parte, votar e ser votado nas assembléias ge
rias ; 

b) Requerer convocação de assembléia g'eral; 

c ) Gozar dos serviços, vantagens ou benefÍcios que 
sindicato pode proporcionar . 

o 

§ 1~ - Os direi tos dos sindicalizados sao intransferí
vei s . 

§ 2º - Para convocação da assembléia geral é necessa -
rio requerimento assinado por, pelo menos l~ do total de 
sindicalizados . 

§ 3º - Perderá seus direi tos os sindicalizados que : 

a} Por qualquer motivo, deixar o exercício da profis -
sao; 

b) For declarado não idÔneo por a to da assembléia ger al . 

Art . 7º - São deveres dos s indicalizados : 

a) Pagar mensalidade no valor de três mil cruzados ou 
de acordo com os reajustes amparados por Lei do PaÍs; 

b) Participar das assembléias gerais e acatar suas pr~ 
cisões ; 

c ) Votar nas el eições para constituição ou renovação ' 
da di retor ia e demais cargos efetivos a ent idades; 

d) Respeitar as normas l egais e regulamentares e o es
tatuto do sindicato ; 

e) Prestigi ar o sindicato e propagar o espÍrito as-

sociativo entre os int~grantes.da profissão . 

Art , 8º - Aos sindicalizados podem ser aplicadas as se-
g~intes penalidades : 

a) Suspensão; 
b) El iminação do quadro social; 

§ l º - Os diretores do sindicato, além da penalidade ' 
prevista na alínea "a" , estão sujei tos a penalidade de pe_!: 
da çie_ mandato . 

§ 2º -São suspensos de seus direitos os sindicaliza -
do.s : 

a) Que atrasarem no pagamento de três mensalidades con 
secutivas ; 

h) Que deixarem de comparecer a três assembléias ge-
r ais consecutivas ou venham a desacatar a assembl éia geral 
diret oria e as autoridades constituÍdas . 

§ 3º - São eliminados no quadro social : 

a) Os sindicalizados considerados não idÔneos , a juÍzo 
da assembléia geral . 

b) Os s indicalizados que atrasarem no pagamento de mais 
de três (3) mensalidades devidas ao sindicato , 

§ 4º - Perderá o·mandato o diretor que: 

a ) Por qualquer motivo , deixar exercício da profissão • 
correspondente ao si ndicato ; 

b) Mostrar- se negligente na defesa dos interesses 
sindicato ; 

do 

c) Praticar atos contrários aos legÍtimos i nteressesdo 
sindicato a juÍzo da assembléia geral ; 

d) Venha i ncidi r em preceitos constantes do artigo 530 
da Consolidação das Lei s do Trabalho , 

§ 5º - As penalidades de suspensão serão impostas pela 
diretoria do sindi cato e as demais pel a a~sembléia geral . 

§ 6º - Nenhuma penal idade sera aplicada sem que o i n-
diciado tenha sido notificado para 
acusação e apresent ar suas defesas 
t e a própria assembléia geral . 

tomar conhecimento da 
escri ta ou oral, peran-

§ 7º - Os sindicalizados que tenham sido eliminados ,p~ 

derão reingressar no quadro soci al do sindicato, desde que 
se reabilitem a critério da assembléia geral , ou que liqul 
dem-os respectivos débitos se a eliminação decorrer do a
traso do pagamento , 

Art . 9º - Os sin~icalizados que reingressarem no qua -
dro social do sindicato: 

a) Terão novo numero de matrícul a ; 

b) Contarão o tempo de ati vidade anterior , para fins de 
el eição sindical e gozo de vantagens e benefÍcios propore~ 
onados ·pelo sindicato , 

DAS ELEI ÇOES 

Art . lO- São condições para exercer o dir eito do voto 

aJ Ter o sindicalizado mais de dois anos de exercÍcio ' 
da profissão ; 

b) Estar em dia com o pagamento das mensalidades devi
das ao sindicato ; 

c) Não incidir em qualquer das proibições impostas pe
l a l egislação em vigor , 

Art . 11 - As e l eiçÕes serao convocadas por edital fix~ 
do na sede da entidade e s uas del egaci as , publicadas em re 
s umo, com antecedência mÍnima de 60 dias do término do ma~ 
dato vigente em jornal de grande circul ação local . 
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PARÁGRAFO LtHCO - Do edi t:al deverão constar do dia , h~ 
rário e local de votação , o prazo para registro de chapas ' 
e as condiçÕes de apuração. 

Art . 12 - Será considerado eleito o candidato que obti 
ver a maioria absoluta de votos em relação üO total dos vo 
tentes. 

Art. lJ - O sindicato , em regimento prÓprio desporar ' 
sobre as demais condiçÕes para o exercício do voto e pro -
cessamento das eleições , respeitando a legislação em vigor. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 14 - O sindicato sera administrado por uma diret~ 
ria composta de um pr esidente , vice-presidente , dois secr~ 
tários e dois tesoureiros eleitos pela assembléia geral p~ 

ra o mandato de três anos . 

PARÁGRAFO PniMEIRO - Juntamente com a diretoria , serao 
eleitos os suplentes da diretoria e os membros do Consel ho 
riscal, também para o mandato de três anos . 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A competência do Conselho Fiscal e 
l imitada a fiscalização da gestão financeira da entidade , 

Art . 15 - Cada membro da diretoria será responsabiliL~ 
do individualmente pelos atos que , no exercÍcio do mandato 
possam contrariar os interesses do sindicato ou causar da
nos ao seu patrimÔnio , 

DA COMPE TtNCIA DOS DIRETORES 

Art . 17 - Compete ao Presidente: 

a) Representar o sindicato perdnte as autoridades admi 
nislrativas e judiciárias , podendo, neste Último caso , de
legar poderes ; 

b) Convocar a diretoria a assemoléia geral para reuni-
ocs; 

c) Presidir as reuniÕes da dir~toria e instalar a as
sembléia geral , passando em seguida, a presidência a um dos 
sindicalizados escolhidos na ocasião ; 

d) Assinar as atas de reuniÕes e ,. a provisão orçamen:~ 
ria, o balanço anual de todos documentos de suas responsa
bilidades ; 

e) Ordenar as despesas autori zadas e assinar os cheques 
juntamente com o tesoureiro ; 

r) Admitir empregados , "ixando salários; 

ç) Convocar , no prazo de cinco dias a assembléia geral 
quando a convocação, tenha sido requeridJ por pelo menos 
10:~ dos sindicalizados com direi tos a voto; 

h) Administrar o sindicato em comum acordo com os de
m;lis diretores . 

Art . 18 - Compete ao Secretário: 

a) Substituir o Presidente em sua tulta ou impedimento 

u) Organizar a Secretaria e dirioir-lhes os trabalhos ; 

c) Ter sobre su·1 guarda o arquivo do sindicato; 

d) Redigir 'lS atns dEJ neuniÕns l ..1 c!L,·t>Loria EJ da 
s~mbléi"' ucri..l ; 

;:>5-

e) Ventar escri :urndo o livro de n;aislro de sj ndicCJli 
zados do sindica:o . 

Art . 1 1- Compete ao Tesoureiro: 

a) Organizac a diretoria e dirigir-lhe os trabalhos; 

b) ier sob sua gu<Jrda o patrimÔnio do sindicato ; 

c) Apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes mensais 
e balctnço anual e prestação de contas do sindicato; 

d) Providências pera corre ta escrituração contábil do 

sindicato , fornecendo ao contador aos documentos necessa -
rios; 

e) Manter escriturado em dia o livro de registro 
bens do sindicato ; 

de 

F) Realizar os pa!)amentos autorizados pelo Presidente; 

g) Cumprir outras atribuiçÕes inerentes do cargo; 

h} Assinar os cheques juntamente com o Presidente . 

Art . 20 - A dir eLorja deliberará por maioria de voto 
dos sindicalizados quites , sempre por sistema de escru tí -
nio secreto quando se tra Lar de ma Léria que envolva apli c~ 
ção ou formação patrimonial . 

Art . 21 - Constitui patrimÔnio do sindicato: 

a} As contribuiçÕes dos sindicalizados ; 

b) Doações e legados; 

c) Os bens e valores adquiridos e as rendas pelos mes
mos produzidas; 

d) O resul tado de aplicação patrimonial da entidade , 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os valores da entidade pode ser apl~ 
cadop em caderneta de poupança , em Banco Oficial e sempre 
em nome da entidade, contabilizadas todas as aplicações e 
movimentações . 

Art . 22 - As desposas do sindicato serao aprovadas pe
l a assembléia geral e correção por conta de rubricas prÓ -
IJl'ia:. ..:ur r lunne ui:opc.:>U!' u 1Jltlr ro ue con cas . 

Art.' 23 - Compete a diretoria administrar o patrimônio 
do sindicato . 

Art . 211 - Os tí Lulas de rendas e os bens imóveis do sin 
dicato somente poderão ser alienados median t e autorização 
da assembléia geral , por escrutínio secreto e prévia avali 
açao . 

PARÁGRAFO ÚNICO - A venda será feita por licitação , me 
diante edital publicado com 30 dias de antecedência . 

DISPOSIÇDES FINAIS 

Art . 25 - No caso de dissol ução, por se encontrar o si !:I. 
dicato incurso nas leis que definem crimes contra a perso
nalidade internacional, a estrutura e a segurança Es:ado e 
a ordem polÍtica e social , seus bens , pagas as dÍvidas de
correntes de suas responsabilidades , serão incorporadas ao 
patrimÔnio de entidade assistência social, a critério do 
Órgi;o que decretar a dissolu.~ão . 

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de dissolução por del ibera -
ção dos sindicaliwdos o patrimÔnio do sindicato terá o de,:: 
tino que for por eles mesmos deliberados mediante votação • 
por escrutÍnio sect'e:o . 

Art . 26 - Dentro de sua base terr~torial, que sara de
limitado no ato de reconhecimento . O sindicato poderá criar 
sec,oes para melhor defesa dos interesses dos sindicaliza -
dos . 

Art . 27 - Os casos omissos serao definidos pela 
se~bléia geral do sindicato . 

as-

Art . 28 - uas deliberações da diretoria caberá recur -
sos , no prazo de 30 dias para a assembléia aeral . 

Art . 23 - As reuniÕes da diretoria , do Conselho Fiscal 
e da assembléia geral serão ordinárias , as previstas na 
Lei ou no esta tu to , extraordinári as , sempre que necessário; 
conforme dispuser o regimento prÓprio , 

Art . JO - O presente estatuto poderá ser reformado me
diante deliberação da assembléia aeral para esses fins es-
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pecialmen te convocada, e por 2/3 dos sindicali zados em con 
diçÕes de voto . 

Art . 31 - O presen t e estatuto entrar á em vigor na data 
de sua publicação revogadas as condi çÕes em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

DECRETO N9 93/88- PHH 

O PREFEITO MUNICI PAL DE MACAPÁ, usando das atribui çÕes 
que lhe são conferidas pelo art . 34, inciso I da Lei n9 
6. 448 , de 11 de outubr o de 1977 , combinado com o inciso 
XIII, do art . 67, do Decreto- Lei n9 2. 300 , de 21 de novem
bro de 1986 , e tendo em vi sta o disposto no art . 38 , das 
DisposiçÕes Tr ansitórias da Constituição Federa l ; 

CONSIDERANDO , que a Const i tuição impÕe aos Municípios 
que o dispêndio com pessoal não poderá ul trapassar a ses
senta e cinco por cento das respectivas receitas; 

CONSIDERANDO , que há interesse pÚblico, verdadeiramen
te comprovado, que a cont r atação de pessoal com intermédia 
ção de terceiros causa prej uízo ao contratante e.não ense~ 
ja segurança ao servidor; 

CONSIDERANDO , final mente, a nece ssidade de promover a 
contensão de despesa pÚbl ica municipal, bem como, não ha
vendo mais i nteresse da Ad~inis tração em continuar com ser 
viços de mão-de- obra cont r atada por empresas privadas . 

DECRETA: 

Art . 19- Rescindir, ~nilateralmente, o Cont rato de 
Prestação de Servi ços, n9 008/86-P~~! , a l terado pe l os ter
mos adi tivos 01, 02 e 03, firmado com a E~WRESA s:H. CONS
TRUÇOES LTDA., a contar do dia 19 de fevereiro de 1989. 

Art. 29 - Este Decreto, entra em vigor na data de sua 
publicação , r evogadas as disposições em contrário. 

DE:- SE Cif:NCIA, REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE 

PALÁC IO 31 DE MARÇO, 20 de janei ro de 1989 . 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefeito Hunicipal de Hacapá 

PREFEJTURA HUNICIPAL DE ~~CAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 094/B8~nm 

O Prefeito ~!unicipal de Hacapá, usando das atribuições 
l egais que lhe são confe r i das pelo Ítem VIII, do art . 34 , 
da Lei n9 6. 448, de 11 de outubro de 1977 e, t endo em vis
ta o ·que consta no OfÍcio n9 003/89-SEHSA, datado de 06. 
01 .89. 

DECRETA: 

Art . 19 - EXONERAR ALUIZIO SILVA DA COSTA, do cargo em 
Comi ssão de Chefe da Seção de Fármacia, correspondente ao 
Código CAI. 20 1. 3, da Secretar i a Hunicipal de Saúde , a paE_ 
tir de 06 de janeiro de 1989. 

Art . 29 - Este Decreto entra em vigor na da t a de 
assinatura revogadas as di sposiçÕes em contrário. 

CU~WRA-SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE HARÇO, 19 de jane iro de 1989. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Pr efeito Hunic ipa l de Macapá 

sua 

PUBLICADO NESTE GABINETE MUNICIPAL , aos 19 dias do me s 
de j aneiro de 1989 . 

AZOLFO GE}~QUE DOS SANTOS 
Secretár io Municipa l de Adminis tração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 095 / 89-P~lli 

O Pre fe ito Hunicipal ' de Macapá, usando das atribuiçÕes 

legais que l he são confe ridas pe l o Í tem VIII, do Art . 34 , 
da Lei n9 6.448 , de 11 de outubro de 197 7 e, tendo em vis
ta o que consta no Memo . n9 001/89- DEPLACORG , datado de 10 
de j aneiro de 1989 , 

DECRETA : 

ARt. 19 - EXONERAR BENEDITO BOSQUES DO CA~!O , do Cargo 
em Comi ssão de Chefe da Divisão de Análise , Acompanhamento 
e Ava l iação, correspondente ao cdigo DAS.1 01. 1, da Secreta 
rta Hunicipal de Pl anejamento , Urbanização e Heio Amb i ente 
a partir de 18 de j ane iro de 1989. 

Art . 29 Este Decreto entra em vigor na data de sua a s
s i natura, r evogadas as dispos ições e contrário. 

C~WRA-SE , REGI STRE~$E E· PUBLIQUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE HARÇO, 19 de j anei r o de 1989 . 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefeito Hunicipal de Nacapá 

PUBLICAD.O NESTE GABINETE HUNICIPAL , aos 19 dias do mes 
a~ janeiro de 1989 . 

AZOLFO GE}~QUE DOS SANTOS 
Secretário Hunicipal de Administração 

PREi'EITURA HUNICIPAL DE ~~CAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 096)89-PHH. 

O Pref e i to Hun ici pa l de Ha capá , usando das at ribuiç;ies 
que l lie são conferidas pe l o Í tem VIII , do a·rt. 34, da Le i 
n\' 6 .448, de 11 de outubro de 1977, e tendo em vis ta o que 
consta no Ofício n9 003/89- SEHSA , datado de 06 . 01. 89 . 

DECRETA : 

Art. 19 - EXONERAR LÜCIA DE FÁTIMA LEAL GENTIL, do Car 
go em Comissão de ASSESSOR , corresp·ondente ao Cód igo DAS-;-
10 1. 1, da Secreta r ia Hunicipal ue Sa Úde , " p<tcLic d" 06 d" 
janeiro de 1989 . 

Art . 29 - Este De cre to entra em vigor na da t a de 
assinatura r evogadas as dispos i çÕes em contrár i o . 

CUMPRA- SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCI O 31 DE ~~ÇO, 19 de j aneiro de 1989 . 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERI BE 
Pre fe ito Hunicipal de Ha~apá 

sua 

PUBLICADO NESTE GABINETE HUNICIPAL , aos 19 dias do mes 
de jane iro de 1989 . 

AZOLFO GE~~QUE DOS SANTOS 
Secretário ~lun i cipal de Admini stração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 
DECRETO (P) Nº 079 de 02 de janeiro de 1989 

O PiiEFEITO MUõJI CIPAL DE OIAPOQUE, usando das ah·i bui
çÕes que l he são con i~eri.das ·pel o í tem VI II , do art . 311 , da 
Lei nº 6 .448 , de l l de ou t ubro de 1977 , 

RESOLVE : 

Art. lº - Exone rar , DI LOURDES BATISTA DO NASCHH ITO 
das funçÕes de Dire tora da Di visão de Fi na nças (CÓd . LlAG 
1), desta Prefeitura , a con tar de 01 . 01 . 89 . 

Art . 2º - As DivisÕes de Administração e Finanças to
mem conhecimento e provi dênci as . 

Art . 3 º - Revogam-se a s dis posiçÕes em contrário . 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OI APOQUE , 02 de 
nei ro de 1989 , 100º da RepÚblica e 45º da Cri ação do 
r itÓr i o Federal do Amapá . 

1.VI LTO\J DE OLIVEIRA CALUF 
Prefeito 

j a
Ter-
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ffiEFET fURA MUIJICIPAL DE Di.~PCJQUE 

DEC8E TQ ( P) 'Jº 080 de 02 de jonciJ·o Je l' 199 

ll rnEfE:TO 'LNICIPAL DE QTAPUJ!IF, u~_mdo das ulribui

.Õcs que lhe são conferidus pel o ilem VII I, do arl. .Yl , tla 
L<i n9 C , r.,1Fl , de 11 Je outubro de 1'.177 , 

RESOLVE : 

Art. 1° - 'Jomear , ADILc;a, ~AHRDS DE SÁ CAVALCP-'HE , C. I 
n' 1 1 . 2n7 , CIC nQ 004G2CJq'12/00 , p;;nl exercer o car~JO de D:!c 

J"f) Lo r d'1 Divisão de Finan ,~as ( CÓd . J/\S . 1 ), d~ Prenü tura ' 

Municipul rio Oiapoque, a co:1tar [ie 'Jl.Ol,e'l. 

Ar':. . ;:>" - As DivisÕes de 1\dminislra.,.ãs c FinançJs to

m<:>m conhecimento e providr,nci ,s, 

Art. ~l'l - Revouam-se os dispo~i, Õcs em con tr5wio . 

SJ.3HJETE DO PREFEITO f.1J'ICIPJIL OE OlAf'l~'l[ , O_ je ~n

neiro de 1 ,s'J , 100° da RepÚblica e 11!'0° da Criflçiio do Ter

l'Í LÓrio re[Jeral do 1\map.J . 

I.TLTOI, DE OLIVEIRA CII.LlJ" 
r>refeito 

'f'1EFETTURA '.1L~HCIPAL DE OlAPrrl' f 

DEC.i[IO (P) fJº [)81 de 0[. de j.;neiro de 1 )89 

O Pr1EFUTO t.UJHCif'AL DE 011\P\Jllf: , usando úas n~l·ibui

~Õcs qUI' l'le são confer id<~s pelo .. r L. 2<1 , Lin Lei n C .ll4il , 
de 11 d~ o·~~bro lo 1CJ77 , o 

COIJSTOU1A\)0 a utili: oo de lotes de LPrras urb.1nos v5: 

~u~ ou quo• JS conslru Õt~· rsl::Ío p.,l'HCL·s e ::~b.mdonadus por se

us propr ict~rios ; 

CO:.SlDL'R/\!100 quP dispÕe o <JrtiJO l U< , rll Constitui.,:ão • 

p:::'Omul !J di 10 di~ 0~ Je Ot.\.ubl'G dr 1 íl·'· ; 

CO\ISTOE;i\.\)0 o que dü pÕu o .wt:uo I" I d i Lei r·.1unici -

p 1l na Olt , de 19 /O'J/1 'ci ; e 

ClJIISIDEJ\A\ lll t ino~lmar lt:, o pc rDL 'Í conclJsivo do proce~ 

so n~ 010- [D /DO-PoVO , 

Q.[SClL.E : 

l'.l't. . l n - Dccn to r J iJc., ,propr iu ,,o por in LE!resst? so -

cinl , Jl lC<l lOLêlli·2.:JJ r.o Sr•or· O ; '1u,1drCJ11 e loto 370 
n,, lu<l ml cTto f'cenn,Jorl f'Squir o c:om ::~ :w, nid'l •Jail' Guaro 

r1f . 

A!'L , ~" - r:o·lceJe 1 Pn:"Pi cur '.'uCJic' p:Jl j,. o ... -poque I 

Jl!cN<2s 1 ú DLvi.s::Ío dr OtJr;s, llv 11':1 :11: licr.n,' tJp c:onstru
"io _J :< ~ roo [-r sil - C''~ c.l . '2o . '>.) '/GfJCl-1. , !"C'Jll c~en;a-

J ... •1es tE to ;:1or ''·~-~o de> '.lar .Ps Cf'nro , ~ . T. 1 . _ •o . R2C-SP , 
I ::::FT o 11.170 . l BBf,.J. 

i< ••• ,, - HcvoJ :1}-58 ns dL,posi~Ões em contcÍrio . 

C J.'i'l/1-Sl: , flLIJISTRE-SE E PJBLllliJF.-5[ . 

!.I 'ETE D~ PRErEI TU ·•· I CIPA!. DE 011\f'O': :E , em o:; tle 
.i wPit o !P. 1 18'1 . 

li!UC, 0::: OI I Jt:Rh CAL J' 
Prm EÜ Lo 

lCLh[JO r;:>) I' D·J:::/' <jf U, 1t• ~c.reir-o Je 1 t,j''J 

(1 ~I[ • T ~ :u· I ._. u lo ::1 1s tri "::.

-r I dO ul"l , 1 1 , dd 

Lei ng (:,,1!1!'3 , de 11 de outubro de l9'n, 

RESOLVE : 

Arl. l Q - 'Jomeur DILOURDES BATISTA DO NAScn:ErillJ , por

tadora da C. I . n° 10. 998-1\P e CPr 105181122-00 , pc~rcJ cxel 
cer o Carao de Assessm, Especial (Cód . DAS . l) d1 f'lr!~'eit_t: 
r CJ t,1unicip:ü do Oinpoqun , a contar de 01 dn j,.meiro tJe 

1989 , 

1\rt . .co - 1\s Divisões Je Administração e F::nu:'l~sc!S to

mem conhecimento e providênc.ies decorrentes . 

Art. 3" - RE'vOCJum- se os disposi;Ões em con-.r · rio . 

GAOI\CTE DJ PREFEI fO OC OIAPOOUE , crn O!J de jonei ro de 

1r•8:J . 

•:JJLlLN DE lJLIVFIRA r::ALUI' 
Prefeito 

Pi1EF EITURA '.1JNICIPI\L DF DIAPOOUL . 

DEC"1[ TO :f') • J~ 0'3J/:J'J de lO de jdncüo de 1 ,q I 

O PREFEI 10 ~IIJ'IJICIPAL DE OIAPOOIJE, us 1ndo das cJLl"ibui

çÕes oue lhe são con fer :d<Js pelo Ítem Vlll , do art . 34 , d.> 
Lei -,n 6 . 1148 , rJe 11 de outuLro ue 1 ,77 , c considenmdo que 

o Sr . JOÃO RI~êlRO uA SILVA , concussionário do Box n° 37 
dq_ J!.ercndo t~unidpCJl de Oiapo que infringiu Cl Cl áusulo Se

gunda do Termo de Concessüo , respecLivo ; 

RESOLVE : 

Art . 1~ - lorndr sem efeito o formo d.J Conces:;,::;o dat'1-

do de Dl . lD ,88 cel ebrCJdo entre Prefeito Munici pal de Oiop~ 

que e !:iludido concessionál'io . 

A1·t.. 2º - As DivisÕc:, Je Administraçno c Fin;mr,.dS to

mem conhecimento . 

1\rl, 3º - Revoçdm-se as disposições e-m conérário . 

Gl\31 '<E fE DO PREFEI fD DE OIAPfXlUE , em lD de janeir'o de 

1YB9 . 

:TL f!J'.l DE OLIVEIRA CALJF 
Prefeito 

Pd[~EITUHI\ ML/!ICIPAL DE. OlAPUQUE 

JECRET'· (") L 0 054/tl t1e 10 tle janeiro de l 'JIIJ 

O PREFEITO '.~~·.rciPAL DE OIAPOUJE, usando dus 'ltribui

o;Ões que lhe são con-erid3s pel o Ítem VIII , do art . :14 , du 
Lei na c .r.au , dP 11 de outuor o de l:JJ7 , e considonnoo que 

" Sra CHEUZA llOLlRVIJES SILVA CRUL , concession.iriCJ do Box 
nº 21 do Mercado Mu-,ü:ipal de Oiapoque infringiu 1 Uá:Jsu

la Suuunda do ermo de Concessão , r·l:spec ti vo ; 

Rl:SULVE: 

Art. 1 ' - 10J'1ill' s•m etcico o Tm·mo cju Cor.c.L!s~üo uaéJ

do de Ol . lO . t38 celebrado enlre Pre\eitura MunicipJlLIP DiJ 

poque L ducidu co,-,ce.,sionária . 

f\rt. . I 1 - (J..;;:~ 11ivisÕF'J~ lt-, Adrnir~s+-.ra"' ... JO r t in~. I .5 t-~omrrt'l 
conhecimP.n Lo . 

J· I' E l[ J PlllFri fO )f lAPUr: k, em lC C.: f? 

1')8'1 . 

~f l.ll . k OU li E In A :ALLF 

Prct e i to 

<eira dl" 



Ma capá, 27-01-89 DIARIO OFICIAL Pág. 8 

PREFEITURA MUNI CIPAL DE OIAPDQUE 

DECRETO ( P) Nº 085/ 89 de ll de janeiro de 1989 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DI APOOUE, usando das atribui 
çÕes que lhe são confer idas pelo Ítem VIII , do art . 34 , da 
Lei nº 6 .448, de 11 de outubro de 1977 , 

RESOLVE: 

Art·; 1º - Nomear JDSt' FEITOSA DE OLIVEIRA", portador da 
C.I. nº 46.846-AP e CPF 108707304- 78 , para exercer o cargo 
de Assessor Especial (Cód. DAS-1) da Prefeitura Municipal ' 
de Oiopoque , a contar de 01 de j aneiro de 1989. 

Art . 2º - As Divi.sÕes de Admi ni stração e Finanças t o
me~ conheci mento e providências decorrentes . 

Art . 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

GA8mETE DO Pr1EFEITD DE Dir~POOUE, em ll de janei r o çle 

1989 . 
'NILTDN DE OLIVEIRA CALUF 

Prefei to 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAPOOUE 

DECRETO (P) NQ D86/ 89 de 12 de janeiro de 1989 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE, usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pel o Í tem VIII , do art . 34, da 
Lei nº 6.448 , de 11 de outubro de 1977 e art . 2º da Lei n9 
030/Piv',O de 05 de Agosto de 1988 . 

RESOLVe:: 

Art. 1º -Fixar CJ salár i o (venci ment os ) do Secretário 
Especial de Apoio Admin i strativo , (Cód , SEAAD-DAS-2) ,em 40 
(quarenta ) valores de referência regional . 

Art . 2º - As DivisÕes de Ad~inistração e Finanças t o
rnem conheci mento e providências decorrentes , 

Art , 3º - Fi ca revogado o Decreto nº 051 .1/PMD de 12 
de agosto de 1988 . 

GABINETE Ofl PREFEITO DE OIAPOQUE, em 12 de j aneiro de 
1989 . 

HL TON DE OLIVEIRA CALUF 
Prefeito 

PREFEITURA MLNI CI PAL DE DIAPOQUE 

DECRETO (P) Nº 087/ 89 de 13 de janeiro de 1989 

O PREFEITO MUNICI PAL DE D~APD~UE , usando das atribui
çÕes que l he são conferidas pel o Í t em VIII , do art. 34, da 
Lei nº 6.448, de 11 de outubro de 1977 , e considerando que 
a Sra . MARIA CONCEIÇÃO FERRO AMARAL, concessi onária do Box 
nQ 15 do Mercado Municipal de Oiapoque infringiu a Cl~usu-
13 Segunda. do Termo de Concessão, respectivo; 

RESOLVE : 

Art . 1º - Tornar sem e fei to o Termo de Concessão dat a
do de 01 .10.88 cel ebrado entre Prefeito Munici pal de Oiap~ 
que e aludida concessionária , 

Art . 2º - As Divisões de Administração e Finanças to
mem conhecimento. 

Art . 3º - Revogam- se as di sposiçÕes em contrár i o. 

GABINETE DO PREFEI TO DE OIAPDQUE, em 13 de janeiro de 
1989 . 

WI LTON DE OLIVEIRA CALUF 
•Prefeito 

PODER J UDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALI-10 DA Sê REGIÃO 

JUNTA DE COi~CILIAÇÃD E JULGAfl!lENTO DE MACAPÁ 
EDITAL DE NOTIFI CAÇÃO 

PRAZO DE 08 (DITO) DIAS 
Pelo presente edital fica NOTIFICADA a firma DM. mDÚS 

TRI, COWtRCIO E REPRESENTAÇLlES L TOA . , atualmente em l ugar ' 
incerto e não sabido, reclamada nos autos do processo 963/ 
88--JCJ-MCP , em que SEBr~STIANA DA SILVA i~ UNES é reclamante , 
para ci ência da deci.s2o cujo inteiro teor é o seguinte : 
, , , A MM JCJ DE MACAPÁ, À LNANllvliDADE , JULGA I UI ALMfNTE PRO 
CEDENTE A RECLAMAÇÃO E, RECONHECEr~DO O VÍNCULO EMPREC:JATÍ -
CIO ENTRE AS PARTE6 DE 30 .6 A 30 . 8 DE 1988 , DETERMI'~A SE
JAM FEITAS AS ANOTAÇLlES NA CTPS DA RECLAN\1;1\ITE PELOS DADOS 
INCONTROVERSOS NO PROCESSO , E, CONDEr-JA A RECLAMAuA C. M. I~ 
DÚSTRIA COWt'RCIO E REPRESENTAÇLlES LTDA ., A PAGAR A n~CLA 

MANTE : SEBASTIANA DA SILVA NUNES AS PARCELAS DE AVISO PRt'
VIO DE 30 DI AS , 13º SALÁRIO E Ft'RIAS , Alv130S PROPDRCIONA:;:S, 
EM 3/12 , DIFERENÇA SALARIAL E FGTS, ACRESCIDOS DE JUROS DE 
MffiA E CORREÇÃO MONE TÁRIA NA FORMA DA LEI . APURE-SE O VA
LOR POR CÁLCULO NA LIQUIDAÇÃO DE SETENÇA , TOMANDO OS VALO
RES INCO\J TROVERSOS OBEDECIDA A FUNDAWlEN TAÇÃO. A SECRETARIA 
PROCEDA AS ANOTAÇllES NA CTPS DA RECLAMJINTE . CUSTAS , SOBRE 1 

O VALOR DA ALÇADA , PELA RECLAMADA, EM NCZ$- 3,04 (TRtS CRU
ZADOS NOVOS E QUATRO CENTAVOS )" . 

Secre t aria da Junta de Conciliação e Julgamento de Ma
capá - AP , 23 de janei ro de 1989 . 

JAH.IE HEITOR SILVA DOS JINJDS 
Diretor de Secretaria 

ASSDCIACAD DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - I'.SSESAP 
CGC 10 .228 .237/ 0001-88 

ASSEM3Lt'IA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDI TAL DE CONVOCAÇÃO 

Pel o presen te Edital de Convocação ficam convidados t o 
dos os Associados da Associação dos Servidores ela Secreta
r ia de Saúde do Estado do Amapá , para participarem de urna 
Assembl éi a Geral Extraordinári a , a··ser realizada no AuditÓ 
rio do Hospital de Pedi a tria , situado na Av . F!\3 , s/nº ~ 
Bairro Central , no dia 10 de fevereiro de 1989 , às 16 ho
r as em H convocação com 5LY/o dos associad.os , e às 16 : 30 h o 
ras em segunda convocação com 4LY/o dos sÓcios e ou às 17 : DO 
horas em 3ê e Última convocação com qual quer número de as
sociados presentes , para t ratarem da seguinte ordem do di a 

a ) Lei tura do Edital de Convocação 

b) Elei ção do Conselho Fiscal 

c ) Pr est01ção de contas da Diretoria anterior 

d) Reformul ação do Es tatuto da EnticlarJe , 

e) O que ocorrer. 

Sendo assuntos de grande i mportâncias é i ndispensável 1 

a presença de t odos , 
Macapá- AP , 18 de janeiro de 1989 
REMI IVAN GARCIA DA CONCEI ÇÃO 

Presidente da ASSESAP 

TELECOHUNICAÇÕES DO AHAPÃ S/A - TELEANAPli. 

EHpRESA DO SISTEHA TELEBRÁS 

CGC - ~~ N9 05 .965 . 42 1/0001 - 70 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam os Senhore s Acionis t as da Te l ecomunicações do 
tunapã S/A - TELEA!>!APÃ, conv idados para se reunirem em As
sembléia Geral Extraord i nár ia no dia 02 de fevereiro de 
1989, as 10 : 00 (dez) horas na sede da sociedade , sita a Av . 
Duque de Caxias, 106 , nesta cidade de Macapá , para delibe
rarem sobre a seguinte Ordem do Dia . 

-) AlteraçÕes e statutárias com o objeto de promover a 
adaptação do estatuto soc i al às dete rminações dos decretos 
n9s 97 . 161, de 06 . 12.81; e 97.460 de 15.0 1. 89. 

Macapá-AP , 23 de janeiro de 1989 

A DIRETORIA 


	

