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ESTADO DO AMAPA 

DIÁRIO OFICIAL 
DECRETO N9 DE 02 DE JANEIRO DE 1989 

N~ 0040 MACAPA, 01 DE MARÇO DE 1989- 4LFEIRA 

Govern.1dor do Estado do Am,tp.:Í 
nr: J ORGE NOVA DA COSTA 

Chefe de Gabinete do Governador 
Sr . ELFREDO Fi!LIX TÁVORA GONSALVES 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

J>r . NESUERINO DOS SANTOS VALENTE 

Procurador Géral do Estado 
!)r. JOSI! DE ARI:-!ATHI!A VERNET CAVALCANTl 

Secretário de Finanças 
Prof . BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA 

Dr . 

[)r , 

I) r. 

Secretário de Plnnej anento e Coordennç~o 
ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 

Secre t ár io de Promoção Social 
ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO 

Secretário de Ob r as e Serv i ços PÚblicos 
)~NOEL ANTONiO DIAS 

GOVERNO DO ESTADO DO A..'~P;\ 

PECRETO (P) N9 0042 de 16 de janeiro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá , no uso de suas atri -
bu i ç~es legais e cons iderando o estabelecido no Decreto n9 
1, de 02 de jane iro de 1969 , e tendo em vista o qu~ consta 
do ~recesso n9 28760 .000684 /89-GABl, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar , a pedido , FERNANDO DiAS DE CARVA
LHO, do cargo de Diretor de Operaç~es da Super intendênc i a 
de Navegação do Amapá- SENAVA . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

'lacapá- Ap , em 16 de jane iro de 1989 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO hlWÁ 

DECRETO (P) N9 0359 de 23 de feve re iro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá , no uso de suas atri -
b uiç~cs legais e cons iderando o es tabe lec ido no Decreto 1, 
de 02 de jane iro de 1989 c t endo em vis t a o que consta do 
Of í c io s/n9-89/P~IFG , 

RESOLVE: 
Art. 19 - Fazer r everter a repar t i ção de or i cem , a se r 

vidora ~~RIA HIL~~ MORA IS DE AZEVEDO , ocupante do emp r ego 
de Agente Admini s lra tivo , cédigo LT-SA-70 1, classe "A", re 
fe rênc ia N~l-20 , da Tabe la Permanente do ext into Territór iÕ 
Fede ral do Amapá , l o t ada na Secretaria de Administração 
SEAD, que se encontrava a disposição da Prefeitura Mun i c i 
pa l de Ferrei ra Gomes . 

Macapá- Ap, em 23 de fevereiro de 1989. 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

fl r . 
Audito r do Governo do Estado 
JOSI! VER! SSIMO TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof . PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Dr . 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Agricultura 
ALCIONE MARIA CARVALHO CAVALCANTE 

Secretário de Segurança PÚb lica 
EDSON GOMES CORREIA 
Secretário de Saúde 
FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA 

GOVERNO DO ESTADO DO ~~PÁ 

DECRETO (P) N9 0360 de 23 de fevereiro de 1989 . 

O Governador do Estado do Amapá , no uso de suas atri -
buições legais e cons iderando o estabe lec id o no Decreto n9 
1, de 02 de jane iro de 1. 989 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Exonerar CLÁUDIO FERN~~DEZ VASQUES , do Cargo 
em Com issão de Diretor, Código DAS-1 0 1. 2, do Departamento 
de ~odernização Administrativa da Sec retaria de Planejamen 
to e Coordenação do Estado do Amapá , a part i r de 0 1 . 02 . 89~ 

Ar t. 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrár i o. 

~acapá-Ap , em 23 de feve reiro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador 

GOVERNO DO ESTADO DO M~P;\ 

DECRETO (P) N9 036 1 de 23 de feve rei r o de 1989 . 

O Governador do Estado do Amapá , no uso de suas atri -
bu içÕes lega is , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Exonerar ~~RIA ALBERTINA GUARANY PENNAFORT , 
do Ca r go em Comissão de Chefe , Código DAS-101. 1, da Divi ·_ 
são de Sistemas e ~létodos do Departamento de >lodernização 
Administrativa da Sec reta r ia de Planejamento e Coordenação 
do Estado do Amapá. 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

Macapá-Ap , em 23 de fevereiro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador 

GOVERNO DO ESTADO DO A}~PÁ 

DECRETO (P) N9 OJ62 de 23 de feve r eiro de 1989 
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O Governador do Estado do Amapá , no uso de suas atri -
buições l egais , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Exonerar NAZETE ?ONTES DE BRITO, do cargo em 
Comissão de Assistente , Código DAI- 201 . 3 , da Divisão de D~ 
senvolvimento de Recursos Humanos do Departamento de Hoder 
nização Administrativa da Secretaria de Planejamento e CooE: 
denação do Estado do Amapá . 

Art. 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

Hacapá- Ap, em 23 de fevere iro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO N-lAPÁ 

DECRETO (P) N'? 0363 de 23 de fevereiro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá, no uso de s uas atri -
buições legais , 

RESOLVE: 

Art . 19 - E~onerar LEILA ~~RIA MOREIRA HAU~S CREÃO, do 
cargo em Comissao de Chefe , Código DAS-1 01 .1, daDivisão de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos do Departamento de Ho
dernização Administrativa da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação do Estado do Amapá. 

Art . 2'? - Revogam-se as disposições em cont r ário . 

Hacapá-Ap, em 23 de fever eiro de 1989 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO ~PÁ 

DECRETO (P) N9 0364 de 23 de fevere iro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá , no uso de suas atri -
buições legais , 

RESOLVE: 

Art . 1'? - Exonerar ELI EDSON PICANÇO ESTEVES, do cargo 
em Comissão de Assistente, CÓdigo DAI- 202 . 3, da Divisão de 
Desenvolvimento Organizacional do Departamento de Hodcrni
z'!ção Administrativa da Secre taria de Planejamento e Coor
denaç~o do Estado do Amapá. 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contrário. 

~mcapá-Ap, em 23 de feve reiro de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO ANAPli 

DECRETO (P) N'? 0365 de 23 de fevereiro de 1989 

O Governador do Es t ado do Amapá , no uso de suas atri -
bu ições legais, 

RESOLVE : 

Art. 1'? - Exonerar HÁRCIO HASATAKA ONUKA , do cargo em 
Comissão de Gerente, Código DAS-1 01. 1, do Centro de Proces 
sarnento de Dados da Secretaria de Plane jamento e Coordena= 
çao do Estado do Amapá . 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em cont rário. 

Macapá-Ap, em 23 de fe vereiro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO Al-1APÁ 

,DECRETO (P) N9 0366 de 23 de fevereiro de 1989 

O Gove rnador do Estado do Amapá , no uso de suas atri -
buiçÕes legais, 

RESOLVE : 

Art . I'? - Nomear HAR lA ALBERTINA GUARANY PENNAFORT , pa 
ra exercer o cargo em Comis são de Diretor , Cód i go DAS-1 01_-
2, do Departamento de Modernização Admini s trativa da Se
cretaria de Plane jamento e Coordenação do Estado do 1\mapá . 

Ar t . 29 - Revogam- se as disposições em contrári o. 

Hacapá- Ap , em 23 de fevereiro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO MIAPÁ 

DECRETO (P) N9 0367 de 23 de feverei r o de 1989 . 

o Governador do Estado do Amapá , no uso de suas atr ibui 
çÕes l egais , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Nomear NAZETE PONTES DE BRITO , para exercer 
o cargo em Comissão de Chefe , Código DAS- 101 . I , da Div isão 
de Sistema s e H~todos do Departamento de Hode r ni zação Ad -
m1mstrativa da Secretaria de Planejamento e Coordenação 
do Es tado do Amapá . 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em cont r ári o. 

Hacapá- Ap , em 23 de fevereiro de 1989. 

JORGE ~OVA DA COSTA 
Governador 
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GOVERNO DO ESTADO DO M1APÁ 

DECRETO (P) N9 0368 de 23 de fevere iro de 1989 . 

O Gove rnador do Estado do Amapá , no uso de s uas a tri -
bui çÕes legais, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Nomear VITÓRIA CHERFEN DE SOUZA , para exer
cer o cargo em Comissão de Chefe , Código DAS-101 . 1, da Di
visão de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Departa 
mento de Hodernização Admi nistrativa da Sec retaria de Pla
nejamen to e Coordenação do Estado do Amapá . 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em con trário. 

~tacapá-Ap , 23 de feve rei r o de 1989 . 

JORGE 1\0VA DA COSTA 
Gove r nador 

GOVERNO DO ESTADO DO MIAPÁ 

DECRETO (P) N9 0369 de 23 de feve r e iro de 1989 . 

O Governador do Estado do Amapá , no uso de s uas atri -
bu i çÕes l egais , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Nomear ELI EDSON P I CA~ÇO F.STEVES , para exer
cer o cargo em Comissão de Chefe, CÓdigo DAS- 10 1. 1, da Di
visão de Desenvolvime nto Organi zac ional do Departamento de 
~ode rnização Administrativa da Secretaria de Planejamento 
e Coordenação do Estado do Amapá . 

Art . 29 - Revogam-se as di spos i çÕes em contrário . 

Hacapá- Ap , em 23 de feve re iro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador 

GOVERNO DO ESTADO DO ~'~PÁ 

DECRETO (P) N9 0370 de 23 de feve re iro de 1989 . 

O Gove rnador do Estado do Amapá , no uso de suas atri -
buiçÕes legais , 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Nomear HOACIR DE AZEVEDO BENTES MONTEIRO FI
LHO, para exercer o cargo em Comissão de Ge r ente , CÓdigo 
DAS- 101 . 1, do Cent r o de Processamento de Dados da Secreta
ria de Planejamen t o e Coordenação do Es tado do Amapá . 

Ar t. 29 - Revogam- se as di sposições em contrário . 

~acapá-Ap , em 23 de feve reiro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO MtAPÁ 

DECRETO (P) N9 0371 de 23 de fevereiro de 1989 

O Gove rnador do Estado do Amapá, usando das atribui 
çÕes que lhe são confe ridas pe l o Art . 14 , § 29 do Ato da s 
DisposiçÕes Constitucionais Transitórias da Const ituição 
Federal , combinado com Artigo 26 da Lei Comp l ementar n9 41 
de 22 de dezembro de 1981 . 

RESOLVE : 

Art. 19 - Retificar o Decrelo (P) n9 0197 de 27 de ja
neiro de 1989 , publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapii n9 00 18 de 26 de jane i ro do correnle ano que passa a 
vigorar com a seguinte redação . 

Art . 19 - Faz e r r..?ve rLer à repartição de origem, o ser 
vidor P:\ULO AFO:iSO DE SOUZA TÁVORA, ocupante do emprego de 
Agente de PorLaria, código Lr-PL- 11 0 1, classe "B", referên 
c i a ~H- 1 0 , da Tabe la PermanenLe do éxtinto TerriLÓrio , lo:
tado no Departamento de Estrada e Rodagem-DER, que se e n -
centrava ;, disposição da Prefeitu ra ~lunicipal de Amapá-P~~ 

Art . 29- Revogam-s e as disposiçÕes em contrár i o . 

Macapá- Ap , em 23 de fevereiro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gover nador 

GOVERNO DO ESTADO DO M\APÁ 

DECRETO (P) N9 0372 de 23 de fevereiro de 1989 

O Governado r do Estado do Amapá , no uso de suas atr i -
buiçÕes legais e cons i de rando o e s tabe lecido no Decre t o n9 
1, de 02 de jane iro de 1989 , e tendo em vista o que cons ta 
do Pr ocesso n9 28840 .000028/89- SEEC , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria , nos t ermos do artigo 40 , item 
III alínea "b" da nova Cons t ituição da República Federa
tiv~ do Bras il .. de 05/10/88 , a MARIA DA LUZDESOUZA MACI EL 
matr í cula n9 2. 258 . 237 , no car go de Professor de Ensino de 
19 e 29 Graus, códi go LT-M-601 , c lasse "D", r eferênc i a 2 , 
do Quadro Permanente do ex t i n t o Terr i tório Federal do Ama
p~ , de vendo pe r ceber proventos da c lasse "E", referênc i a 2 
de acordo com o artigo 184 , item I da Le i n9 1. 711 /52 , com 
extensão permitida pela Lei n9 6 . 70 1/79 . 

Macapá- Ap , em 23 de feve reiro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AJ'~PÁ 

DECRETO (N) N9 0008 de 24 de fevere iro de 1989 . 

O Gove r nado r do Estado do Amapá , usando das atribuiçÕes 
a que lhe são confe ridas pelo art . 18 , i tem II , do Decre -
to- Le i n9 411 , de 08 de jane iro de 1969 , comb i nado com o 
§ 29 do art . 14, do Ato das Disposições Transi t órias da 
Cons tituição Fede ral , de 05 . 10 .88 e o art . 26 da Lei Com
plementar n9 411, de 22 .1 2. 8 1. 

Considerando que o Governo do Estado tem por obj eti vo 
reduzir os gastos públicos . 

Considerando o disposto no Dec re to (P) n9 97 . 474 de 15 
de janeiro de 1989 , do Governo Federal que limi ta o compr o 
met i me nto de c réditos orçamentári os e ad i c i onais às dispo:
nibilidades f i nance iras . 

Cons iderando que os Órgãos da adminis tração pÚblica di 
r eta, não podem assumi r compromissos orçamentar1os que nao 
estej am devidamente compatibilizados com o repasse Finan -
ce iro Hensa l. 

DECRETA : 

Art . 19 - A emissão de empenho, ou de documento equ i -
valente por parte de órgãos i ntegrantes da Adninistração 
PÚblica Estadual, comprome tendo créditos orçamentários ou 
ad i cionais, fica condicionada à existência de recursos f i
nanceiros disponíveis na unidade ges tora . 

§ 19 - A SEFIN , unidade ge stora dos repasses financei
ros, i nformará ao Governo do Estado a cota do duodécimo 
que po r sua vez indicará a cada órgão da Administração PÚ
blica Estadua l, a sua participação mensal nos mesmos . 

29 - Não se aplica o disposto neste artigo . 

a) aos Contratos , Convênio, acordos e ajustes f irmados 
antes da enLrada em vigor deste decreto e 

b) às despesas de manutenção das at ividades básicas c\a 
respect iva unidade. 

Art . 29 - f vedado o uso de doc umento similiar ao em -
penho qualquer que seja a sua designação ou forma , que co~ 
promete os cr~ditos me nc i onados no a rtigo an ter ior e que 
venha a gera r obrigações para o Governo do Estado do Ama -
pá, ressalvados os casos previstos em lei . 

Art . 39 - Revogam-se as dispos i ções em contrário . 

Macapá , 24 de fevereiro de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 
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.GOVERNO DO ESTADO DO ANAPÁ 
SECRETARIA DE ADNINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) N~ 030/89- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá , usando das atribuições legai s , conferidas pelo De -
ereto (N) n9 0005 , de 22 de fevereiro de 1989 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28760.000575/89-GABI , 

RESOLVE: 

Ar t, 1 9 - Suspender , no período de O 1 de março de 1989 
a 01 de março de 199 1, o contrato de trabalho fi r mado en 
tre o Governo do extinto Território Federal do Amapá e o 
servidor ELIASIBE DE MELO PEREIRA, ocupan te do emprego de 
Motori sta de Veículos Terres tres, código LT-T0-902, clas se 
"A", referência NM-09, da Tabela Permanent e do extinto Ter 
ritório , l otado no Gabinete do Governador- GAB I . 

Art. 29 - Revogam- se as dispos i çÕes em cont rár io. 

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

GABI NETE DO SECRETÁRIO DE ADHINI STRAÇÃO , em Hacapá-Ap, 
24 de fevereiro de 1989. 

de 25 de julho de 1984 e tendo em vista o exercÍ cio duran
te seis (06) anos completos em função de confiança do Gru
po Direção e Assistência Intermedi árias , decl aro que o se~ 
vidor ANTÜNID SERRÃO DE SALES , ocupante do cargo de Agente 
Administrativo , cÓdigo SA-701, classe "Especial", referên
cia NM- 32 , do Quadro Permanente do ex tinto Território Fede 
r a1 do Amapá , lotado na Secretaria de SaÚde-SESA, faz jus 
a contar de 08/08/88 , a ter adicionado ao vencimento do 
respectivo cargo efetivo a importância equival ente a fra -
ção de um quin t o (1/5) da função de confiança de Chefe da 
Seção de Apoio Administra t ivo , cÓdigo DAI-201 ,3 . 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL , em Macapá-AP , 13 de fever eiro 
de 1989 , 

LUCIMAR BRABO ALVES 
Diretora do DP/AP 

GOVERNO 00 ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE A()..1INISTRAÇÃO 

DEPARTA~ENTO DE PESSOAL 

APROVO: 
NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE NESTLERINO DOS SAN TOS VALaNTE 
Secretár io de Admini stração Secretário de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO A}~Á 
SECRETARIA DE ADNINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) N9 031/89- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribui çÕes legais , conferidas pe l o De 
ereto (N) n9 0005, de 22 de fevereiro de 1989 e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 28760 . 000622/89-GABI, 

RESOLVE: 

Art. 19- Suspender, pel o período de dois (02) anos , a 
partir de 01 de março de 1989 , o cont r ato de traba l ho fi r
mado entre o Governo do extinto Terr i tóri o Feder al do Ama
pá e o servidor ALDO LOURENÇO MOREIRA, ocupante do emprego 
de Agente Administrativo, código LT-SA- 70 1, classe "A", re 
ferência NM- 17, da Tabel a Especial do extinto Território ~ 
lotado na Secretaria de Promoção Social- SEPS . 

Art . 29- Revogam- se as disposiçÕe s em contrário . 

Dê-se ciência, cumpra-se e publ i que-se . 

GAB INETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá-Ap, 
24 de f evereiro de 1989. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Admi nistração 

GOVERNO 00 ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

APROVO: 
NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Adminis tração 

PORTARI A (P) Nº 047/89- DP/ SEAD 

A DIRETORA 00 DEPARTAMENTO DE PESSOAL , usando das atri 
buiçÕes que l he são conferidas por delegação de competên
cia, através do Decreto (E) nº 041 , de 14 de outubro de 
1976, do Exm2 , Sr . Governador do ex tin t o TerritÓrio Fede
ral do Amapá , e tendo em vista o que consta do Processo nº 
28790,005197/88-SEAO , 

RESOLVE: 

Com base no artigo 180 , da Lei nº 1 .711, de 28 de out~ 
bro de 1952 , com a nova redação dada pela Lei nº 6 .732 , de 
04 de dezembro de 1979 , alterada pelos Decretos-Leis nQs , 
1 ,746, de 27 de dezembro de 1979 e 2 .153, de 24 de julho 
de 1984 , combinados com a Instrução Normativa nº 163-DASP , 

PORTARIA (P) Nº 048/89-DP/SEAO 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, usando das atri 
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de competên
cia atrav~s do Oecre to ( ~ ){ 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 OfÍcio nº 0005/89-
GAB/SOSP, 

RESOLVE : 

RESCINDIR , por " justa causa" , o contrato de Trabelho 
firmado entre o Governo do extinto Território Federal do 
Amapá , e o servidor MANOEL JACI QUARESMA PINHEI RO , ocupan
te ~ emprego de Agente de Por taria , cÓdigo LT-PL-1101 
classe "8", referência NM- 7 , da Tabel a Permanente do extin 
to TerritÓrio , lo tado na Secretari a de Obras e Serviços P~ 
blicos-SOSP, nos termos do artigo 482 , letra "i" , da Canso 
lidação das Leis do Trabal ho , a contar de 21 . 01 ,89 . 

DEPARTA~ENTO DE PESSOAL, em Macapá-AP, 13 de fevereiro 
de 1989. 

LUCI MAR BRABO ALVES 
Diretora do OP/AP 

GOVERNO DO ESTADO 00 AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

APROVO : 
NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário do Administração 

PORTARI A (P) Nº 049/ 89-DP/SEAD 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, usando das atr~ 
buições que lhe são conferidas por del egação de competên
cia , através do Decreto (E) nº 041 , de 14 do outubro de 
1976 , do Exmº . Sr . Governador do extinto TerritÓrio Fede
r al do Amapá e tendo em vis ta o teor do Memorando nº D27 / 
89-DC/SEAD , 

RESOLVE : 

Alterar o texto central da Portaria (P) nQ 038, do 19 
de fevereiro de 1988 , que passa a vigorar com a seguinte 
redação : 

Com base no artigo 180 , da Lei n° 1,711 , de 28 do out~ 
bro de 1952 , com a nova redação dada pel a Lei nº 6 .732 , de 
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oa de dezembro de 1979 , alterada pelos Decretos-Leis nºs . 
l ,7ac , de 27 de dezembro de 1979 e 2 .153, de 24 de julho 
de 1984 , combinados com a Instrução Normativa nº 163-DASP , 
de 25 de julho de 1984 e tendo em vista o exercÍcio duran
te nove (08) anos completos em cargo em comiss~o do Grupo ' 
Direção e Assessoramento Superiores , decl aro que o servi -
dor BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA , ocupante do cargo de Age~ 
te Administrativo , cÓdigo SA-701 , classe "Especial", refe

rência ~,'•1-32 , do Quadro Permanente do extinto TerritÓrio ' 
Federal do Amapá , lotado na Secre taria de Educação e Cultu 
r a- SCEC , faz jus a con t a r de 12/ 02 / 89 , a ter adicionado aõ 
vencimen t o do respectivo cargo efetivo a importância equi
valente a fraç~o de quatro quintos (a / 5) sendo : um quinto 
(1/5) do cargo em comissão de Diretor de Es tabeleciemnto ' 
do Ensino , cÓdigo DAS-101 ,1 e três quin tos (3/ 5 ) do cargo 
de ~atureza Es pecia l de Secretário do Finanças , cÓdigo DAS 
-101, J , 

DEPARTA~E~TO DE PESSOAL, em Macapá-AP, 13 de fevereiro 
dP. 198'1. 

LUCIM~R RRA~O ALVES 
Diretora do DP/AP 

GOVERNO DO ESlADD DO AMAF'Á 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇl'J 

DEPA8TAIAENTD DE PESSOAL 

APROVO : 
NESTLERI\JQ DOS SANTOS VALEN TE 
Secretário de Admin istração 

PORTARIA (P) N9 050/ 89-DP/SEAD , 

A DIRET08A DO DEPARTAI/ENTO DE PESSOAL , usando das atr~ 
buiçÕes que l~e são conferidas por del egação de competên -
cia , através do Decreto (E) nº 041 , de 14 de outubro de 
1'!76 , do Exmº . Sr, C:ovemador do extinto rerri tÓrio Fede
ral do Amapá e tendo em vista o que conséa do Processo n° 

287JO , 000415/ 8:1-SEAD , 

RESOLVE : 

Com base no artiao 180 , da Lei nº 1, 711 , de 28 de out~ 
bro de 1952 , com a nova redação dada pel a Lei nº 6 . 732 , de 
04 de de7embro de 1979 , al teracla pelos Decretos-Leis nº s 
l. 74(:, , de 27 de dezembro do l CJ?S e 2 . 153, de 24 de j ulho 
de l J04 , comoinados com a Instrução ·.ormaLiva nº 163-DASP, 
de ?'-· de julho de l 9811 e tendo em vis ta o exercício duran
te oito (OB ) anos comple:os em função de confiança do Gru
po Di reção e Assistência In wrmodi6rias , declaro que o se!: 
vidor EDIOERTO FARIAS DE CASTRO , ocupanêe do cargo de Age~ 
te AdrünistrCJtivo , cÓdigo SA- 701 , c l :Jsse "especial", refe
rêncié! '.Ji',1-J2 , do :Juadro Perr1ancnte do extinto TerritÓrio ' 
Fedm'al do Amapá , lotado 'l a Secretaria de Educação e Cult~ 
ra-SEEC, faz jus a contar de 2~ /Dll ~~ . CJ ter adi cionado ao 
vo'lcir1enco do respectivo cdrjo P.fet:vo a importância equi
V'llP.n:e a r-nç7Jo de três quintos (3/•) 5endo : dois quintos 
(2fc,) dé1 Cun,.3o de conficJ'lÇcl de Secret.3rio 1\dminist.rativo , 
cÓjigo DAT-?01 .1 e um quinto l/ ) d' fu'l·,5o de confiança 
dP. Assi stente , cÓdigo DAl -20~ . ) . 

Dt:Fni <r A'-lEI HO DE PETif>OAI_, em '!Clcap.;-AP , l J de fevereiro 
rlf"~ 1 11_3'-/ , 

LJCHII\R BHAI::lO ALVES 
Diretora do DP/AP 

GOVER:-10 DO ESTADO DO ANAPÁ 
SECRETARIA DE AD'HNlSTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO [)F, PESSOAL 

APROVO: 
NESTLERHW DOS SANTOS VALEl\"TE 
Secretir i o de Administraçio 

PORTARIA (P) :-J<:' 051/89-DP/SEAD . 
A DIRETORA DO DEPARTA}ffiNTO DE PESSOAL, usando das atri 

buições que lhe são confer idas por delegaçio de competênci a 
através do Decreto (E) n9 04 1, de 14 de outubro de 1976 
do Exm9 . Sr . Gove rnador do extinto Ter ri t ór io Federal do 
Amapá, e te ndo em vista o que consta do Processo n9 ...... . 
28790 .000381/89- SEAD , 

RESOLVE : 

Com base no ar t igo 180 , da Le i n9 1. 71 I, de 28 de ou
tubro de 1952 , com a nova redação dada pela Lei n9 6 . 732 
de 04 de dezembro de 1979 , a l te rada pelos Decretos - Leis 
n9s 1. 746 , de 27 de dezembro de 1979 e 2. 153 , de 24 de ju
lho de 1984 , combinados com a Instrução Normativa n9 163 -
DASP , de 25 de julho de 1984 e tendo em vista o exercíc io 
durante dez ( 10) anos compl e tos em funç io de confiança do 
Grupo Direçã o c Assistência Intermediá ria s e em cargo em 
comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores , de
claro que o servidor MANOEL PEREIRA DA SI LVA , ocupante do 
cargo de Professor de Ensino de 19 e 29 Gr aus, código H-
60 1, classe "D" , referência 3 , do Quadro Permanente do ex
tinto Território Federal do Amapá, lotado na Secretaria de 
Educação c CulLura- SEEC , faz jus a contar de 23/0 1/89 , a 
ter adicionado ao vencimento do respectivo cargo efet i vo a 
importância equivalente a c inc o quintos (5/5) sendo : dois 
quintos (2/5) da função de confiança de Chefe da Delegacia 
de Economia Popular , código DAI- 201 . 3 , dois quintos (2/5) 
do cargo em Comissão de Diretor de Estabelecimento de En -
sino , Cód igo DAS- 101. I, e um qu i nt o ( 1/5) do ca r go em Co 
missio de Coordenador do Inst ituto de Assistência ao Es tu
dante , código DAS-1 0 1. I. 

DEPARTA:·ffiNTO DE PESSOAL , em Macapá- Ap , 14 de fevere iro 
de 1989 . 

LUCI HAR BRABO ALVES 
Diretor a do DP/AP 

GOVERNO DO ESTADO DO A}~PÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

PORTARIA (P) N9 055/89- DP/SEAD 

A DIRETORA DO DEPARTA,'1ENTO DE PESSOAL , usando das atri 
uu ições que lhe sãu <.:ullfe~ida~ pur delegação de competê ricia-:
através do Decreto (E) n9 04 1, de 14 de outubro de 1976 
do Exm9. Sr. Governado r do extinto Território e tendo em 
vista o teor do Nemorando n9 029/89- DC/SEAD , 

RESOLVE : 

Alterar o texto central da Portaria (P) n9 105 , de 21 
de junho de 1988, que passa a vi gorar com a seguinte reda
çao : 

Com base no art i go 180, da Lei n9 1. 71 I, de 28 de ou 
tubro de 1952, com a nova redação dada pe l a Lei n9 6 . 732 , 
de 04 de dezembro de 1979 , alterada pelos Decretos- Lei.s n9s 
1. 746, de 27 de dezembro de 1979 e 2 . 153 de 24 de julho de 
1984 , combinados com a lnstruçio Normat iva n9 163- DASP, de 
25 de julho de 1984 e tendo em vista o exercí cio durante 
sete (07) anos completos em função de confiança do Grupo 
Direção e Assistência Intermediárias e em cargo em comis -
são do Grupo Direção e Assessoramento Supe riores, declaro 
que o servidor AROLDO T11ADEU DA COSTA SOUZA , ocupante do 
cargo de Desenhista , código N~l-8 1 3 , c lasse "Especial", re
ferência NM-3 2, do Quadro Permanente do extinto Território 
Federal do Amapá, lotado na Secretaria de Promoçio Social
SLPS, faz j us a contar de 07/02/89 , a ter adicionado ao 
v~nc imento do respectivo car go efetivo a importância equi 
valente a fração de dois quintos (2/5) sendo: um quinto 
( 1/5) da função de confiança de Secre t ário Administrativo, 
cód i go DAI -~0 1. I ,. um quinto ( 1/5) do cargo em comissão de 
Chefe da Coord~nador ia S~toria l de Plane jamenLo , código 
DAS-101 . I. 

DEI'ARTA.NENTO DE PESSOAL , em Nacapá-Ap, 17 de fevereiro 
de 1989 . 

LLICI~1AR BRABO ALVES 
Diretora do DP/AP 

G,J.Jlti~JO Lllt t:STA!)O DO AV,.APÁ 

5EGRETARTA DE ADMINISTRAÇÃO 
lE.PJl-, f·\ME"J fi_ DE PESSOAL 

CHM1Al.JA DE [MPRELADOS 

Pel ,J presen '.s , _onvocamos o servidor IPOJUCAN DA SILVA , 
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pertencente a Tabela Especial do Governo do ex-TerritÓrio 
Federal do Amapá, ocupante da Categoria Funcional de Dati
lografo, Classe "A" , CÓdigo LT-SA-702, Referência NM-12 , 
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, para no pra 
zo de 03 (três) dias reassumir suas funções na Secretari~ 
de SaÚEie , onde é lotado , sob pena de findo o prazo, serdis 
pensado atr avés de Rescisão de seu contra t o de trabalho ~ 
firmado com a Administração Amapaense, por abandono de em
pr ego , conforme estabelece alínea "i" do artigo 482 , da Con 
solidação das Leis do Trabalho . -

DEPARTAMENTO DE PESSOAL , em Macapá, 22 de fevereiro/89 

LUC]MAR BRABO ALVES 
Diretora do DP/AP 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

CONV€NIO N9 05 /89 - SEPLAN 

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAI·! O GOVERNO DO AHAPÁ E A 
PREFEITURA HUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO , COH A INTERVENI EN 
CIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, PARA OS 
FINS NELE DECL~OS. 

O Governo do Amapá, representado pelo seu Governador , 
Senhor JORGE NOVA DA COSTA, doravante denominado simpl es -
mente GOVERNO e a Prefeitura Hunicipal de TARTARUGALZINO , 
inscrita no CGC (HF) n9 23.066 , 632/0001 . 53 , r epresentada 
neste ato pelo seu Prefeito Hunicipal, Senhor ADELINO FER
NANDES GURJÃO FILHO , daqui em diante denominado simples 
mente PREFEITURA, com a interveni ência da Secretar i a de 
Planejamento e Coordenação, representada por seu Secre t á -
r io , Senhor ALFREDO AUGUSTO RAHALHO DE OLIVEIRA, daqui em 
diante denominado s implesment e SEPLAN , reso lvem de comum 
acordo celebrar o presente Convênio, de acordo com as Cl áu
sul as e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL : O presente Con -
vênio encont ra respaldo legal no item XVII do art . 18 , do 
Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de j anei ro de 1969 , comb i nado com 
o artigo 16, § 19 das DisposiçÕes Trans i tórias da CF, com
binado com o art. 25 , da Lei complementar 41, de 22 de de
zembro de 198 1 o 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O pr esent e Convêni o tem 
por objetivo manutenção das atividades admi nistrativas da 
Prefeitura de Tartarugalzinho e Câmara Municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO 

a) Repassar à PREFEITURA recursos no valor de NCZ$ 
60 . 000 , 00 (SESSENTA MIL CRUZADOS NOVOS) , para atender 
execução do presente Convênio; 

a 

b) acompanhar e fiscalizar a execução do presente Con
vênio at ravés do Depart amento de Desenvolv imento Huni cipal 
da SEPLAN. 

I I - DA PREFEITURA: 

a) Apliéar os r ecursos t r ansferidos pe l o GOVERNO, de 
acordo com o Plano de Ap l icação anexo , que fica fazendo 
parte integrante des t e ins t r umento; 

b) fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o GOVERNO , através da SEPLAN, possa aco~panhar a exe -
cução deste Convênio; 

c) Apresentar ao GOVERNO, pres t ação de contas do total 
de recursos transferidos por força deste instrumento , den
tro do prazo estabel ecido na Cl áusula Sétima deste Convê -
nio . 

CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes 
da ass i natura do presente Convênio, no valor gl oba l de NCZ$ 
60 .000 ,00 (SESSENTA HIL CRUZADOS NOVOS), correrão à conta 
do FPE, Projeto de ~lanut, das Ativid. de Art. ~!unicipal , 
Pr og rama de Trabal ho 07381812.470, Natureza de Despesa 4323. 
00 , conforme Nota de Empenho n9 001 12, emitida em 16.02.89 
no valor acima mencionado. 

CLÁUSULA QUINTA- DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS: Os recur
sos destinados ã execução do presente Convêni o serão libe-

rados 02 (duas) parcelas , confor me especi f icação do Crono
grama de Desembolso em anexo. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os reeu r -
sos que por fo r ça deste i nstrumen t o a PREFEI TURA r eceber 
enquanto não forem aplicados aos fins a que se destinam se -
rão deposi t ados em conta bancária especial , a ser movimen
tada pe l a PREFEITURA , obr igando- se esta a enviar ao GOVER
NO ext rato de contas e faze r constar nos diver sos documen
tos de suas pr estaçÕes de contas , o nome do sacado, os nu
neros, valor es e datas da s emissões dos cheques e a quem 
foram pagas as importâncias . 

CLÁUSULA S~TIHA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA 
prestará contas dos recursos recebidos do Gove rno at ravés 
da Secretar ia de Finanças-SEFI N, no max1mo JO (trinta) dias 
após o término da vigênc i a des t e Convênio. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Se rá dire
tamente vinculado e subordinado a PREFEITURA , o pessoal que 
a qua l que r tí tulo venha a se r ut il izado na execução dos 
objetivos deste Convênio, não tendo com o GOVERNO relação 
j urídica de qualquer natureza ou espécie . 

~ CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO: A publ i cação deste Con
vênio no Di ário Oficial do Gove r no do Amapá , deverá ser 
fei t o no prazo máximo de 20 (vinte) dias , a partir da da t a 
da assinatura do presente instrumento . 

CLÁUSULA D~CIHA - DA VIG~NCÚ: O presente Convênio terá 
vigência a par tir da dat a de sua assinatura até 31 de 
abr il de 1989. 

CLÁUSULA D~CIHA-PRIHEIRA - DA HODIFICAÇÃO , PRORROGAÇÃO 
OU RESCISÃO: ~lediante assentimento das partes , o presente 
Convênio poderá ser modificado ou prorrogado , at ravés de 
Termo Aditivo, ou re sci nd i do de pleno di reito por inad im -
plemento de quaisque r de suas Cláusulas e condições , po r 
motivos de conveniência ou por acordo entre as partes Con
veniadas. 

CLÁUSULA Decr~~-SEGUNDA- DO FORO: Para di r imir quais
que r dúvi das surgidas em consequência da execução deste 
Convênio, de comum acordo e l egem o Foro da Circunscrição 
Judiciária de Hacapã , com exclusão de qualquer outro por 
mais privi l egiado q.ue seja . 

E, por estarem de acordo e, para validade do que ficou 
estabel ecido pe l as partes, l avrou-se este instrumento em 
C5 (cinco) vias de i gua l t eor e forma para o mesmo fim de 
direito na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assi -
nadas o 

Macapã, 16 de fevere iro de 1989 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ALFREDO AUGUSTO RA.'IALllO DE OLIVElRA 
SEPLAN 

ADELINO FERNANDES GURJÃO FILHO 
PREFEITURA 

TESTEHUNI~S: Ilegíveis 

SECRETARIA DE PLANEJA~!ENTO E COORDENAÇÃO 

CONV~NIO N9 005/89 - SEPLAN 

Cronogra~a de desembolso dos recursos a se rem transfe
ridos pel o Governo do Amapá ã Prefeitura Municipa l de Tar
t arugalz inho para fazer face a sua participação no Convê -
nio n9 005/89 - SEPLAN . 

1<J PARCELA 
FEV/89 

30 .000 ,00 

30 . 000,00 

2<} PARCELA 
~~RÇ0/89 

30 . 000,00 

30.000,00 

TOTAL 
NCZ~ 

60.000 , 00 

60 .000 ,00 
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Imporla o presente Cronogr ama de Desembolso no 
de SCZ$ 60 . 000 ,00 (SESSE~TA ~11. CRCZADOS !\OVOS) . 

valor 

~lacapá , 1ó de f<'Vl'reiro de 1989 . 

JORC:Ic NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ALfREDO Al'G\:STO RA~IALHO DI:. OLl VE IRA 
SEPLA:l 

ADEI.l:-lO fERSANDES C:l.:RJÃO FILHO 
PREFEI TCR,\ 

SECRt:TAR LA DF. PLANEJA'IE!\TO E COORDf:SAÇÃO 

Plano de Aplicação dos recursos a se rem repassados pe
lo Governo do Amapá ã Prefeitura ~1uniripal de TarLarugal -
zinho , para fazer face a sua parLicipaçio no Conv~nio n9 
005/89-SEPLAN : 

SAT . DE 
DESPESA 

DI SCR L ~IT !\AÇÃO VALOR 

----------------------------------------------------------
4323 . 00 TRANSFERtNC1A DI:: Ci\1' . ,\ 'ICNICfi'IOS 

- '1anutenção AdministraLiva da P . ~l. 
dt• Tartaru~alzinho ............ . 
Pessoal 
~aterial de consumo 
Sv rv i ço de TercPiros e J:ncJrgos 
Equ ipamentos e ~at . Perman~ntes 

- ~anutençio Administrativa da Câ
mara ~unicipal de Tartaru~allinho 

Pessoal 
~ater ial de Consumo 
Equ ipamenlos e Mal . PermancnL~s 

45 . 000 , 00 
36 . 000 , 00 

1. 500 , 00 
4 . 000 , 00 
3 . SOO , OO 

15 . 000 ,00 

12 . 000 , 00 
1. 000 , 00 
2 . 000 , 00 

lO Ti\ L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . 000 , 00 

lmport;t o pres~ntt• Plano de Aplicaçio no valor dC' NCZ$-
60 . 000 , 00 (SESSE:ITA f!TL CRUZADOS NOVOS) . 

:-lacap.i , 16 de feverl'iro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
!.0\'ERSO 

AI.FRED0 AUCL'STO RA~LALIIO DE OLl VI::l R,\ 
SEPLAS 

A OI: 1.1 :\0 fF.RXA:"\DI:S GliRJ ÃO Fl LI! O 
PREFE I n:R.,\ 

CART0Rl0 JL"t:,\ 
PROCI.M!;\S DE Ci\SA.'11:NTO 

O Oficial do Cartório Civil desl.:t cidade dc~lacapá , Es
tado da Mep~blica Federativa do Brasil , faz saber que pre
l endem Sl' t" asa r : IIFI.li!ERTO DE SOCí'.A AI.~1F.T DA com ~1AR I A DO 
SOCORRO llE ~fENEZES CORRr.\ . 

Ele L' fi l ho de Raimundo llraga dt• Almeida e de ~1aria de 
'\azarl- dt• Souza AlmL·id.t. 

E L:! ,. fi lha dt· S••bast iiio Corrêa L' d,• :-ta ria de ~lenezes 
Corrêa . 

Quem souht't" d,• qualqu..,r imredimt•nto legal que os iniba 
de cas;tr um •·om o ouLrn, acuse-os na forma da lei . 

~1;1CG[><Í, 22 de fev!.'rl'iro de 1989 . 

J(lS( ROBERTO SLXA DF. AL~!E WA 
T!TL:LAR 

1 9 8 9 

ANO BRASILEIRO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, 

USE O CINTO - PROfEJA 

A SUA VIDA 

ESTADO DO Ar1APÁ 
PREFEITURA MUXICIPAL DF. :-L\CAPÁ 

SECRETARIA ~IIJNLCLPAL DE PLANEJA~IE'lTO URBA.'<IZAÇÃO E 'lEIO 
ANBLENTE 

EDlTAI. DE NOTIF[CAÇÃO SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO URBA/10 

N'.' 002/89 - SHIPLL":--!A/P~~ 

PRAZO DE OS (CINCO) DIAS 

Pelo presenle EdiLal ficam !\OTLFICADA(S) a(s) empresa 
(s) abaixo r elacionada(s) , para ciência das infraçÕes come 
Lidas ao Regulamenlo do Serviço de T r ansporte Coletivo Ur
bano c Interurbano do ~lunicípio de Nacapá , tendo o prazo 
de OS (CINCO) dias para ap resenla r DEFESA , querendo . 

H IPRESA 

ESTRELA DE 
OURO 

AUTO DE 
INFRAÇÃO N9 

000437 

000436 

()00091 

OOOS03 . OOOS04 . 
000505 , 000519 . 

0005 16 , 0005 17 . 

0005 18 

DISP . VIOLADO DO 
DEC . N9 03 1 /83- PMI'l 

Art . 889, Parag . 29 , 
Inciso I . 

Ar t . 889 , Parág . 39 , 
[nciso 11. 

Art . Hd9, Parag . 29 , 
Inciso lll. 

Art . 889 , Parág . 49 , 
Inciso I . 

Art . 889, Parág. 49 , 
Inciso Xlll. 

Art . 889 , Pa rág . 49 , 
Inciso XIV . 

~\acapá-Ap , 15 de feverei r o de 1989 

Eng9 GILBERTO COLARES TAVORA 
Diretor do D. M. T. U 

.lOS~ JERÕNI~IO DI:: OLIVEIRA TORRES 
s~cret~rio ~unicipal de PlanejamenLo 

ESTADO DO MIAPÁ 
PRP.FEITURA-~UNLCIPAL DE ~IACAPÁ 

SECRET,\RlA 'IIJ\lClPAL DE PLANEJM1ENTO URBAi'\lZAÇÃO E ~!ElO 
A.'1BlE~TE 

EDITAl DE NOTIFICAÇÃO SOBRE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 

N'.' OU3/89 - SE~I'I.ll'\A 

PRAZO DE OS(CINCO) DIAS 

Pl'IO [lr!'Sl'ntt• t::diLal ficam NOTIF!CADA(S) a(s) empresa 
(s) ~baixo relacionada(s), pa r a ci~ncia das infraç6es come 
tidas ao Regulamenlo do Se r viço de Transporte Coletivo Ur
bano ~ intl'rurhano do Municfpio de Macapi , tendo o prazo 
ul' OJ (('1!\Cll) dias para aprest"nt•tr DEFESA, querendo . 

\'ISTO : 
JOS~ .JERÕNI~IO DE O. TORRES 

Sec . ~unic . de Planejamento 

----------------------------------------------------------
F::-11'RESA 

.\UTO DE 
INFRAÇÃO N'.' 

DlSP . VIOLADO DO 
DEC . N~' 031/83-P~I.'\ 

----------------------------------------------------------
000~40, 000441 . 

ESTHEJ.A DE OURO 000442 . 

Art. 889 , Par~grafo 
49 , lnciso XITJ. 

Art . 889, Parágrafo 
49 , lnciso XI\'. 

Arl . 889, Parágrafo 
49, Inciso T. 

----------------------------------------------------------
.'f:H·ap:i-Ar, I 7 dl' 1 eve r e i r o tle 1989 

EnK'·' !.1 LllERTU COLARES T,\VORA 
Diretor do ll.~ . T.U 
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ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO AMAPÁ - OCEAP 

C G C Nº 2300113/0001-69 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Organização das Cooperativas do Estado 
do Amapá - OCEAP no uso das acribuiçÕes que lhe são confe
ridas pelo Estatuto Social, convoca todas as Cooperativas 
filiadas para a Assembléia Geral Ordinária , que será real~ 
zada na Sede provisÓria , cito Av . ProcÓpio Rola nº 1301 
nesta cidade de Macapá-AP , no dia 21 de Março de 1989 , as 
15:00 horas , para tratarem da seguinte Ordem do Dia : 

l) Deliberação sobre as contas e relatÓrios da Direto
ria, balanço, relativos ao exercÍcio de 1988 . 

2) Deliberação do plano de trabalho de exercÍcio de 
1989 

3) Preenchimento dos cargos vagos de Vice-Presidente e 
Secretário 

4) Assuntos gerais de interesse da Sociedade . 

Macapá , 14 de fevereiro de 1989 

ARISTOTELES VI ANA FERNANDES: 
Presidente 

COOPERATIVA MISTA EXTRAT. VEG . DOS AGRIC . DO LARANJAL 
J ARI LTDA . 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

DO 

Da Assembléia Geral Extraordinária da Cooperativa Mis
ta Extrativista dos Agricultores do Laranjal do Jari LTDA
COMAJA 

O Presidente da COMAJA 

Vem pelo presente convidar todos seus associados a se 
fazerem presente em sua Sede Social em Laranjal ·do Jari 
passarela S/N no dia 19 de Março de 1989 as 8 :00 horas da 
manhã para a real ização da Assembl éia Extraordinária que 
trata os seguintes assuntos : pri~eiro alteração do Estatu
to artigo 12 letra (a) e (b ) item II letra (b ). 2º artigo 
12 e parágrafo 12 , paragrafo 4º . 

32 mudança do Conselho Fiscal . 

4º Pl ano de trabalho e Orçamento para 1989 . 

O que ocorrer . 

Laranjal do Jari 22 de fevereiro de 1989 

SEBASTI ÃO ARAÚJO CASTELO 
Presidente 

NOTA: Para efeito de corum declara que nesta data o nº 
de associados da Cooperativa e de 104 associados . 

GOVERNO DO ESTADO DO AHAPÃ 
COMISSÃO PER~~NENTE DE LICITAÇÃO 

AVI SO DE EDITAL 

O Gove r no do Estado do Amapá , através de s ua Comissão 
Permanente de Licitação , av i sa aos interessados que estará 
real i zando lic i tação a nível de Tomada de Preços , com a f i
nalidade de adquir i r os materiais abaixo relacionados . 

TOMADA DE PREÇOS N9 007/89- CPL/GEA- :-taterial de Con
sumo Hospitalar , dia 17 de março de 1989, às 09:00 horas. 

TOMADA DE PREÇOS N9 008/89 - CPL/GEA - Pneus e CâmarasJ 
dia 17 de março de 1989, às 11 :00 horas . 

Para melhores esclarecimentos aos licitantes, os Edi -
tais comp l e tos e outras informaçoes necessárias , poderão 
ser obtidas no seguinte endereço: Av . FAB n9 0087 - CE>ITRO, 
Secretaria de Administração , sala 20, Es tado do Amapá , no 
horário normal de expediente do Governo. 

Hacapá- Ap , 27 de fevereiro de 1989 . 

GERALDO HAGEI.A FONTENELE RIBEIRO 
President e da CPL/GEA 

GOVER'lO DO ESTADO DO AJ'WA 
COriiSSÃO PERHANENTE DE LICITAÇAO 

AVISO DE EDITAL 

O Governo do Es tado do Amapá , através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, avisa aos interessados que estará 
real i zando lici tação a nível de Tomada de Pr eços , co~ a f i 
nalidade de adquirir os materiais abaixo relacionados . 

TO}~;\ DE PREÇOS N9 009/89 - CPL/GEA - Peças e Acessó -
rios para Ve í cu los , dia 20 de março de 1989 , às 09 :00 ho
ras. 

TO~~DA DE PREÇOS N9 010/89 - CPL/GEA - Bateriais e Lu -
brificantes para Veículos , dia 20 de março de 1989, às 11:AO 
horas . 

Para melhores esclarecimentos aos licitantes , os Edi -
tais comple t os e outras info rmações necessár i as , poderão 
ser obtidas no seguinte endereço : Av . FAB , n'? 0087 - CENTRO 
Secretaria de Administração , sa l a 20 , Estado do Amapá, no 
horário normal de expediente do Governo . 

Macapá-Ap, 27 de fevere i ro de 1989 . 

GERALDO ~IAGELA FONTENELE RIBEIRO 
Presidente da CP.L/CEA 

GOVERNO DO ESTADO DO ru'1APÁ 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 

TERNO ADITIVO 

SEGUNDO (29) TE!l-:-10 ADITiVO AO CONTRATO N9 038/87-SEAC , 
QUE ENTRE SI CELEBRAN O GOVERNO DO ESTADO DO AHAPÁ E A CON 
PANHIA DE DESENVOLVI~IENTO DO A~IAPÁ-CODEASA , CO~t A I'lTER 
VENIJ::NCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PARA OS FINS NELE 
DECLARADOS. 

O Governo do Estado do Amapá , neste ato representado por 
seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA, doravante deno 
minado simp lesmente GOVERNO e a Companhia de Desenvolvimen 
to do Amapá , insc r ita no Cadastro de Contribuintes do :1i :
nistério da Fazenda sob o número 04 .1 76 . 962/000 1- 57 , repre 
sentada por seu Di retor-Presidente, Senhor NELSON FERNANDÕ 
FARIAS BRASILIENSE , daqui em diante denomi nada CODEASA , 
com a interven i ência da Secretaria de Agricultura , rep r e -
sentada por seu Titular , Senhor ALCIONE ~~RIA CARVALHO CA
VALCANTE , dor avante designada SEAC, resolvem de comum aco r 
do firmar o presente Te rmo Aditivo, consoante as cláusulas 
seguintes : 

CLAUSULA PRINEIRA - Através deste Aditivo f i ca prorro
gada a vigência do Contrato Original para 31 dedezembro de 
1989 . 

CLAUSULA SEGUNDA - A publicação do presente Termo Ad i
tivo no Diár i o Of i cial do Es t ado deverá ser feita no prazo 
de 20 (vinte) dias contados da data de sua assinatura . 

CLÁUSULA TERCE lRA - Permanecem inalte radas as demais 
eláusu las do Contrato Or i gi nal , não atingi das por este Adi 
tivo . 

E, por e starem de comum acordo , f i rmam o presente Ter
mo A~itivo em 05 (cinco) vias , de igual teor e forma , para 
um so efeito , na presença de 02 (duas) t estemunhas . 

Hacapá(Ap) , 02 de janeiro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

NELSON FERNANDO FARIAS BRASILIENSE 
CODEASA 

ALCIONE ~~RIA CARVALHO CAVALCANTE 
SEAG 

TESTE~ruNHAS: Ilegíveis 


	

