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DECRETO N9 DE 02 DE JANEIRO DE 1989 

N2 0044 MACAPA. 06 DE MARCO DE 1991 - 4!.FEIRA 

r 
Governador do Estado do Amapá 

ANNIBAL BARCELLOS 

. 

Chefe de Gabinete do Gover nador 
Maj . PM RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Vice-Governador do Estado do Amapá 
RONALDO PINHEIRO BORGES 

SECRETARIADO 
Secretário de Estado da Administração 

Dr. JOSÉ DIAS FAÇANHA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Estado do Planejamento e Coord e nação Ge ral 
RAIMUNDO BRITO DE Al.MEIDA 

Secretá rio de Estado do Trabalho e da Promoção Social 
MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento 
PAULO CELSO DA SILVA E SOUZA 

Secretário de Estado da Justiça e Segur ança Pública 
ALUIZIO PEREIRA DA SILVA 

Atos do Poder Executivo 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0935 DE 05 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1P da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 
41, de 22.12.81 , e,tendo em vista o teor do Ofício n9 1476191-GAB/SEEC, 

RESOLVE: 

Art. 19 · Designar FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJO, 
ocupante do cargo de Agente Administrativo, Nl-32, perteqcente ao Ouadro 
Permanente de EmP,regos, do extinto Território Federal do Amapá, para ex·er
cer a função de confiança de Assistente, Código: DA/·202.3, da Divisão de 
Ensino de·29 Grau, da ~ecreteriã de Educação e Cu~turà. • 

Art. 29 · Revogam-se as disposições em conta~io. 
.-·; t";,. :): •• t " .. ~ .. ~ .. ~ 

Macapi1·AP, em 05 de mar.ço de 1991: • o • 

Auditor .' do Go verno do Estado 
~r! MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA 

Prol . 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Estado: da Educação Cultura e Esporte 
A NTONNEI PINTO LIMA 

Secretário de Estado da Fazenda 
JANARY CARVÃO NUNES 

Secretário de Estado de Obras e da Infra-Estrutura 
RICARDO OTERO AMOEDO SENIOR 

Secretár io de Est ado da Saúde 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

Secretário de Estado de Assuntos Ext raordinários 
ROBERTO GARCIA SALMERON 

exercer a função de confiança de Diretor Geral de Estabelecimento de Ensi· 
no, Código: DAI-201.3, da Secretaria de Educação e Cultura. 

Art. 29 • Revogam-se • s disposições em contrário. 

Macapá·AP, em 05 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0937 DE 05 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 
41, de 22.12.81, e tendo em vis ta o teor do Offcio nP 1476/91-GAB/SEEC, 

RESOLVE: 

Art. 79 • Designar LUCINILDA ROSÁRIO DO NASCIMENTO, ocu· 
pante do cargo de Datilógrafo, Nl-15, pertencente ao Quadro Permanente de 
Empregos do extinto Território Federal do Amapá, para exercer a função de 
confiança de Diretor Geral de Estabelecimento de Ensino, ·Código: DAI-201.3, 
da Secretaria· de Educação e Cultura. .-

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 
' - .• t , ·' ~ • 

Macapá·AP, em 05 de março de 1991 . 

·~ ~ : . . A,Nf/tqA'L a,.{R&iü;o( :. ~': ~: ') ,,, .:. 
. ~ott.~~~t!.C?r, ~ .. :... ~--~ ~~ ... ')~~' ~~"' c;A ~-'u 

GOVERNO 00 ESTADO 00 AMAPÁ 
\ • .::. . . :..\ - b ,\ .. 

-~·~_l()f'.~:~ 

DECRETO (P) N9 0938 DE 05 DE MARÇO DE 1991 
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Art. 29 - Revogam· se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 05 de março de 1991 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO EST/,DO DO AMAPA 

DECRETO (P) NP 0939 DE 05 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado -do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1P da Constituição Federal,§ 29 do Artigo .14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transiforias e Lei Complementar n·9 
41, de 22. 12.81, e tendo em vista o teor do Offcio nP 1476191-GABISEEC, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar ELCILENE CATIVO DE OLIVEIRA, ocupante do 
cargo de Agente Adminis trativo, N/-1 7, pertencente a Tabela Especial de 
Empregos do extinto Territ(Jrio Federal do Amapá, para exercer a função de 
confiança de Diretor Geral de Estabelecimento de Ensino, Código: DAI-201.3, 
de Secretaria de Educaçllo e Cultura. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 
,.. 

MacapiJ-AP, em 05 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 

DECRETO (P) N9 0940 DE 05 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, us_ando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constí/uição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transit(Jrias e Lei Complementar nP 
41, de 22. 12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Exonerar DONA TO DUARTE DE AGUIAR, do cargo em co· 
missllo de Chefe da· Divisão de Controle Orçamentário, Código: DAS-101. 1 
do Departamento de Administração Financeira da Secretaria de Finanças. 

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

Macapá-AP, em 05 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 

DECRETO (P) NP 0941 DE 05 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1P da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 

41, de 22. 12.81, 

RESOLVE: 

Art. 1P - Nomear REGILLENE DE SOUZA SILVA, para o cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Controle Orçamentário, Código: 
DAS-101. 1, do Departamento de Administraçllo Financeira da Secretaria de 
Finanças. 

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

Macapá-AP, em 05 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nf 0942 DE 05 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 

41, de 22. 12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Colocar à disposição da $ecretaria de Estad~ de Assuntos 
Extraordinários, até ulterior deliberação, a servidora MARJA LUCIA DE CAR
VALHO PINHEIRO, ocupante do cargo de Professor d~ Ensino de 19 e 2' 
Graus, Classe "C", Referência "1", pertencente ao Quadro de Pessoal do 
extinto Território Federal do AmapiJ, lotada na Secretaria de Estado da Edu
caçllo, Cultura e Esporte, sem prejulzo de seus vencimentos mensais e de
mais vantagens do referido cargo, exclulda a gratincaçllo de localidade. 

Art. 29 - A servidora fiéará lotada no Gabinete do Governador, con· 
forme orieniaçilo da Ordem de Serviço nP 002186-GABI. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contr~rio. 

Macapá-AP, em 05 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 

DECRETO (P) NP 0943 DE 05 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transit(Jrias e Lei Complementar nP 
41, de 22. 12.81, e tendo em vis ta o teor do Telex SN/90- PMPA 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar o Cel PM GECÉL/0 SANTOS, Comandante-Geral 
da Polícia Militar do Amapá, para se deslocar da sede de suas atribuições -
Macapá-AP, até a cidade de Belém·PA, no período de 07 a 10.03.91, a fim de 
participar do 1/ Encontro de Comandantes-Gerais de Polícias Militares e Cor· 
pos de Bombeiros da Amazônia, a ser realizado na Polícia Militar do Estado 
do Pará. · 

Art. 2P • Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá·AP, em 05 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Secretaria de Estad\ 
da Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

APROVO: 
JOSt DIAS FAÇANHA 

Secret<irio de Administração 

PORTARIA (P) N9 040191-DP/SEAD. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, usando das a/ri· 
s que lhe são conferidas por delegação de competência, através do 

ESTADO DO AMAPA 
D/.I.R/0 OFICIAL 

Diretor do Departame!}to de Imprensa Oficial 
Dr. JOSÉ LUIZ BEZEÍtRA PACHECO 

Chefe da Divisão de Custos 
MANOEL MONTE DE ALMEIDA 
Chefe da Divisão de Distribuição 

~- TELMA M! CALIXTO DOS S. DE OLIVEIRA 
Chefe da Div. Publicações e A. Gráficas 

JECONIAS ALVES DE ARAÚJO 

ORIGINAIS 
Os textos e nviados ã pu blicação deverão sotr .dotllografad os e 
acompanhados de otrcio o u memorando. . 
O Oi6rio Oficial do Estado do Amap4 poderi ser e ncontrado para 
leitu ra nas Representacões do Governo do Amap~ em Brasllla /OF, 
Rio de ·Janeiro /RJ e Bel6m /PA. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Horá rio : Das 07:30 h \3:30 horas 

PREÇOS - PUBUCAÇÓES 
• Publicações por centlmetros de 

coluna , ••• , ••• ••• , , , ••• •• .• . . .• .• , Cr$ 300,00 

PREÇOS DAS ASSINATIJRAS 
• Macap4 ••• ••••••• , . . .. , , •• , • .. , , • • • c;,$ 4.000,00 
• Outras Cidadu •• , • . , , . , ••• • , • . • .• , • • Cr$ 6.000,00 
• As assinaturas slo semestraia e 

venclveis em .30 de junho à 31 de dezembro. 
• Preço do Exemplar. , , .•• . .•.. ..... . • • , , Cr$ 50,00 
• Nómoro atraddo • , , ..••••.•• •... . . , , • Cr$ 60,00 

RECLAMAÇÕES . 
Deverlo ser d irigidas por escrito ao Diretor de lmprenu Oficial do 
Estado do Amap6, at6 8 dias ap6s a pu~llcaçlo 

Aalna-a: Telefoae(OMI 222· 6314 - 223-3444-Ra..,als 171 -. .1ri - 178 
R•a: Cladltlo .... d ... n' 458 - C.m.o 

11-p6 - &Qdo do I rnap4 cu._ 
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Decreto (E) nfl 041, de 14 de outubro de 1976, do E11mfl. Sr. Governador do 
elttinto Território Federal do Amapá, e tendo em vista o teor do memorando n9 
007191-DC/DP/SEAD, 

RESOLVE: 

Alterar o te11to central da Portaria (P) nfl 066, de 15 de fevereiro de 
1990, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Com base no artigo 211, §§ 19 e 311 da Lei n9 6. 732179, com a alteração 
introduzida pelo Decreto-lei n9 1.746/79, combinado com o artigo 311, § 211 do 
Decreto-lei n9 1.746/79, combinado com ó artigo 311, § 211 do Decreto 
1.445176, com a nova redação dada pelo Decreto-lei nll 2.270/85, alterado 
pelo artigo 10 do Decreto-lei n9 2.365187 e Lei nfl 7. 706188, e tendo em vista o 
exercfcio durante nove (09) anos completos em função de confiança do Gru
po Direção e AssisMncia Intermediárias, declaro que o servidor IDELFONSO 
PANTOJA DA SILVA, ocupante do cargo de Agente de Policia, classe " Es
pecial", Padrão 11/, pertencente ao Quadro Permanente do elttinto Território 
Federal do Amapá, lotado na Secretaria de Estado da Justiça e Segurança 
Pública, faz jus a contar de 24. 12.90, a ter adicionado ao vencimento do res· 
pectivo cargo eletivo, a importância equivalente a freção de quatro quintos 
(415) da função de confiança de Assistente do Laboratório de Saúde Pública, 
cód. DA/·202.3. 

1991. 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL, em Macapá-AP, 20 de fevereiro de 

ADALTO JOSÉ GÓES DA COSTA 
Diretor do DP/AP 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

APROVO: 
JOSÉ DIAS FAÇANHA 

Secretário de Administração 

PORTARIA (P) Nll 041/91-DP/SEAD. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, usando das atri
buições que lhe são conferidas oor deleaação de competãncia, atravãs do 
Decreto (E) nfl 041, de 14 de outubro de 1976, do Exm9. Sr. Governador do 
eKtinto Território Federal do Amapll, e tendo em vista o teor do memorando n9 
006191-DCIDP/SEAD, 

RESOLVE: 

Alterar o texto central da Portaria (P) n9 078, de 19 de foverelro de 
1990, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Com base no artigo 211, §§. f !I e 311 da Lei n!l 6.732/79, com a alteraÇão 
introduzida pelo Decreto-lei n9 1.746179, combinado com o artigo 39, § 211 do 
Decreto-lei nfl 1.746179, combinado com o artigo 311, § 211 do Decreto 
1.445/76, com a nova redação dada pelo Decreto-lei n9 2.270/85, alterado 
pelo artigo 10 do Decreto-/e/ nll 2.365/87 e Lei nll 7.706/88, e tendo em vista o 
eKercfclo durante nove (09) anos completos em função de confiança do Gru
po Direção e Assistência lntermedillrias, e em cargo em comissão do Grupo 
Direção e Assessoramento Superiores, declaro que o servidor AROLDO 
THADEU DA COSTA SOUZA, ocupante do cargo de Desenhista, código NM-
813, classe "Especial", referência Nl-32, pertencente ao Quadro Permanente 
do e11tlnto Território Federal do Amapll, lotado na Secretaria de Estado do 
Trabalho e Promoção Social, faz jus a contar de 05.02.91, a ter adicionado ao 
vencimento do respectivo cargo efetivo, a importáncia equiva lente a fração 
de quatro quintos (415) sendo: um quinto (115) da função de confiança de Se· 
cretário Administrati vo, código DA/-201.1 e três quintos (315) do cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, código DAS-101.1. 

1991. 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL, em Macapá-AP, 20 de fevereiro de 

ADALTO JOSÉ GÓES DA COSTA 
Diretor do DP/AP 

GOVERNO DO ESTADO DO IUIAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAl 

APROVO: 
JOSÉ DIAS FAÇANHA 

Secret4tkJ de Adm#nlsllaçlo 

PORTARIA (P) 'Nf 042191-DP/SEAD. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, usando das atrl
. bu/çóes que lhe são conferidas por delegação de competãncla, atrayãs do 
Decreto (E) nll 041, de 14 de outubro-de 1976, do E11m9. Sr. Governador dõ 
extinto Território Federal do Amapá, e tendo em vista o teor do memorando n9 

009191-DC/DP/SEA O, 

RESOLVE: 

1.445176, com a nova redação dada pelo Decreto-/e/ nfl 2.270/85, alterado 
pelo artigo 10 do Decreto-lei nfl 2.365187 e Lei nfl 7.706/88, e tendo em vista o 
e11ercfcio durante nove (09) anos completos em função de confiança do Gr~ 
po Direção e Assistência Intermediárias, declaro que o servidor JOÃO DE 
SOUZA VIEIRA, ocupante do cargo de AuKillar Operacional de Serviços Di
versos, código NM-812, classe "Especial", referência NA-26, pertencente ao 
Quadro Permanente do eKtinto Território Federal do Amapá, lotado na Se
cretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, faz jus a contar de 
03.02.91, a ter adicionado ao vencimento do respectivo cargo efetivo, a im· 
portãncia equivalente a fração de quatro quintos (415) da função de confiança 
de Diretor Geral da E.P.Grau, código DA/-201.3 

1991. 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL, em Macapll-AP, 20 de fevereiro de 

ADAL TO JOSÉ GÓES DA COSTA 
Diretor do DPIAP 

Secretaria de Estado 

do Trabalho e da 
Promo~~o Socinl 

mviJN) 00 ESrJ\00 00 NW>Á 

SH»:rARRA IE .ESI'AOO 00 'IRA8AUD E ~ PIDix;ÃO sx:IAL 

.EDHAm IE IJI6DI.IBft'O c:ntmA1tW. 
r.nnt mro nQ 001 /m 

- Instrumento e partes: 

CCM'RATO CELEBRADO ENl'RE O .GEA E A ASf:/:XIAÇÃO DE 

PAIS : E AMIGOS OOS EXCEPCIONAIS/APAE-MACAPÁ,- ca-1 

A INI'ERVENIÊN::IA DA SETRAPS. 

Fundamento l egal: . 
§ 20 do artigo 14 do Ato das Disposições Transi 

tórias da Constibuiç30 Federal, Lei Complementar 

n2 41 de 22.12. 81 e art.igo 22, Inciso X do Decre 

to-Lei n2 2.300 de 21.11.86. 

Objetivo: 

Atender crianças e/ou adolescentes não tutelados, 

carentes,. na faixa etária de O a 17 anos, dentro 

~r. 111~'1 rmpor-; 1· . ., f)C"fl:1P:ÓHir.:o rl<' t" ~:dnlliO r• t •<hiC' "l 

çao para o trabalho. 

Valor: 

Cr$ 1.562.000,00 (hun milhão, quimentos e ses-

senta e dois mil cruzeiros). 

Dotação: 
As despesas decorrentes da assinatura deste ins:-

llU1~~11lO IIU VUÜll' Ul! f.; l ~~ l.W~.UJLJ,CO_· {luau 111l 

lhào, quinhentos ~ sessentà e dois 1nil c ruzeiros ) 

correrá à conta qe reCLtr'SO do GEA/CONVENIO M..\S/ 

FCBTA/SEI'RAPS/NO 003/25/90- 22 ,TERM:> .ADITIVO, PC 

n2 . 0018/ 91 /SETRAPS , de 17/01/91. 

l:'razo: · 
presente instrunento terá vigência a partir da~ 

ta de sua assinatura até 30 de março de 1991. 

Alterar o te11to central da Portaria (P) n9 064, de 15 diJ fevereiro de · ' i 
' 1990, que passa a vigorar com a s~~gointQ redação: ~apá, ~~ d~ 1991) I 

Com base no artigo 211, §§ 111 e 311 da Lei nll 6.732/79, com a alteração ~~ i 
introduzida pelo Decreto-lef'n!l 1.746179, éombinado com o artigo 39, § 29 do - G i 
Deoreto-)el nfl 1. 746179, combinado com ri artigo 3~. § 211 dd Decreto - 1 ' · . l i 

L-~~~~~-=~--~~-=--~~~------------------~--------------~~=-=--=--~ 
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-Municipandades 

Prefeitura de Macapá 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PROCURAÓORIA JURIDICA 

DECRETO fVP 040/91-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapll, usando das atribuiçóes iegais que 
lhe são conferidas pelo art. 34 - I, da Lei ng 6.448, de 11 de outubro de 1977, 
e tendo em vista as comemorações alusivas ao Carnaval em todo o Território 

· Nacional. 

DECRETA: 

Art. 1g - Nos dias 11 e 12 de fevereiro do corrente ano, não havendo 
expediente nas repartlçóes públicas do Municfpio de Macapil, retornando o 
serviço normal no dia 13 de fevereiro, no horário de 12:00 horas âs 18:00 ho· 
r as. 

Art. 2P - Os órgãos municipais que· desempenham atividades essen
ciais de caráter Ininterrupto, terão os seus horários de serviços 1/K a dos peÍas 
respectivas Secretarias. · 

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrario. 

Dt-SE CltNCIA, REGISTRt=:SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO LAURiNDO DOS SANTOS BANHA,_ e{'Q../JIJ de fevereiro de 
1991. 

ANTÓNIO CABRAL DE CASTRO 
PrefBito Municipal de Macapá, em exeiclcio 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 

PROCURADORIA JURIDICA 

DECRETO NP 041191-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribu/çóes legais que 
lhe são conferidas p6IO Art. 34, Inciso I da Lei ng 6.448, de 11 de outubro de 
1977, e tendo em vista o Desfile Oficial das Escolas de Samba do Municfpio 
de Macapá, no dia 09 de fevereiro de 1991. 

DECRETA: 

Art. tg · Estabelecer a premiação abaiKo âs Escolas de Samba ven· 
cedoras do Desfile Oficial, promovido pela Coordenadoria da Indústria Co

. mtkcio e Turism? e pela Associação das Escolas de Samba do Amapá, com 
o apoio da Prefeitura Municipal de Macapá e Governo do Estado do Amapá: 

1 g Lugar - Cr$ 300. 000, oo 
2g Lugar- Cr$ 200.000,00 
3g Lugar - Cr$-100.000,00 

Art. 2g - A prem/açlo de que trata o Art. tg deste Decreto, será feita 
em seguida à divutgaç4o do resultado oficial da apuraç4o do desfile. 

1991. 

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

Dl-SE ClttVCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO LAURIIVDO DOS SANTOS BANHA, em 07 de fevereiro de 

ANTÓNIO CABRAL DE CASTRO . 
PrefeitO lluniciplll de MacapL em e•erf!cio 

ESTAOO 00 A!AAPf>. 
ffiEFO:TURA MUNICIPAL DE MACAPf>. 

GI\BINETE 00 PREFEITO 

O E C R E T O N2 042/91- PMM, 

O Prefeito Municipal m Macapá, usando de ~as atri-

buições legais que lhe sao conferi das pelo i tem VIII do Art 
34 da Lei nº 6,448 de 11 de outubro de 1977 e considerando 
o que consta nq Oficio nº ffi/91- CG/RoloM datado de 24 de ja
neiro de 1991 . 

D ECRE TA 

Ar t . 12 - EXONERAR &)NIA MARIA SOARES MONTEIRO, da fi!Jn 

ção gratificada de Chefe da Seção de Documentação e Arqui: 
vo , CÓdigo CAI.201. 2 , do Grupo de Chefia e Assistência ::In
termediária - CAI.200 , do Gabinete do Prefeito , a partir de 
25 de janeiro de 1991, 

Art . 2º - Es t e Decreto entra em vigor na data de s ua 
assinatura, revogadas as di5posições em contrário, 

aJMPAA-SE, REc;IS1RE-SE E RJBLIQUE..:SE. 

PALÁCIO LAURINOO BANHA , 07 de Fevereiro de 1991 , 

JOÃO ALBERTO ROffiiGUES CAPIBERIBE 
Prefei t o ~unicipal de Macapá 

RJBLI CAOO NES'Í'E GABINETE MUNICIPAL , aos 07 dias do mês 
de Fevereiro de 1991, 

GÍLBERTO SEMBLANO OLIVEIRA 
Set:retário ML<nicipa l de Administração 

EM EXERC!CID 

ESTA!Xl 00 AMP..Pf.. 
PREFEITLflA ~NICIPAL OC MACAPÁ 

GABINETE 00 PREFEITO 

O E C R E T O ·N2 043/9l~PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando de suas atri
buições l egais que l he são conferidas pelo i tem vi I! do Art 
34, da Lei nQ 6', 448 de 11 de outubro de 1977 e tendo em vis 

ta o disposto nas Lei s nºs 293 e 294/87-RoloM e corosiderand;
o que consta no OfÍcio nº 66/91- CG-RoloM -datado de 24 de ja,., 
neiro de 1991. 

OE ÇRETA 

Art . ' .12 - NOMEAR SEBASTIÃO SANTOS 00 NASCIMENTO , o cu-. . . 
pante da Ca t egoria Funêional de Auxiliar Técnico em Actni: -

~istração, CÓdigo ANM . 17l.,.LT, Classe A, NÍvel 3, do Qua
dro de·:·Pessoal Variável, pa ra exercer a função gratificada 

'fé Chefe da Seção de Documentação e Arquivo , CÓdigo CAI , 
201.2 , do Grupo de Chefia e Assistênci a Intermediária -CÀI 
200 , do Gabinete do Prefeito, a partir de 25 de janeiro de 
1991. 

Art. 2º -Es te Decreto entra em vigor na data de sua 
assinat ura, revogadas as disposições em ·con'trário • 

. CUMPRA-SE, REGISTft-SE E PUBLIQUE- SE . 

PALACIO LAURif\00 BA_~r . . ,07 de feverei%3' _sle __ 19_g_J,_ 

.nÃO ALBERTO AOO:UGJES CAPIBERI BE 
Prefeito Municipal de Ma capá 

PUBLICAOO NESTE GABINETE MUNICIPAL, aos 07 cti:as do mês 
de Fevereiro de 1991 , 

GILBERTO SEMEl.Ar..ü OLIVEIRA 
Secretário Municipal .de Administração 

EM EXERc!CIO 

ESTADO 00 ÁJMPÁ 
PREFEITLFIA "'-!NICIPAL DE MACAPÁ 

GI\BIIIETI:: 00 PREFEITO 

D E C R E T O N.g 044/ 91- PMM. 

O Prefeito M~r~ici.pal de Macapá, usando de suas atri
buições legais que lhe são conferidas p elo item VIII do Art· 

---
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d4, da Lei n~ 6 . 448 de , 11 de outubro de 1977 e conSJ.deran-1 
do o que consta no OfÍcio nº 011/91- SEMAD/PM'II , datado de DJ 
de fevereiro de 1991, 

DECRETA: 

Art. 19 - EXONERAR MARIZETE 00 CARtiO SILVA, do Cargo 
de Provimento em Comissão de Chefe da Oi visão de Recruta . <: 
mento, ,Seleção e Aperfeiçoamento, CÓdigo DAS. lOl, l,do Gr~ 
po Direção e Assessoramento Superior - DAS. 100, da Secre~ 
taria Municipal de Aaninistração, a partir de 01 de feve • .;> 

reiro de 1991. 

Ar t . 29 - Este Decreto entra em vigor na data de 

assinatura, revogadas as disposições em contrário. 

DJMffiA-5E, REGISTRE- SE E AJBLIQUE- SE. 

PALÁCIO LAURINDO BANHA, 07 de FPvereiro de 1991, 

Joí'\D ALBERTO ROOOIGJES CAPIBERIBE 
Prefeito Municipal de Macapá 

sua 

AJBLICAOO NESTE GABINETE M.JNI CIPAL, aos 07 dias do mêE 
de Fevereiro de 1991. 

GILBERTO SEMBLANO OLivEIRA 
Secretário Municipal de Administração em ExerCÍcio 

ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

TOMADA DE PREÇO N9 004/91 - CPLMSA- PMM. 

A Prefeitura Municipal de Macapá, através de sua .. co 
missão P~rmanente de Licitação de Serviços, Materiais 
Alienação, avisa a quem interessar possa, que estar á ·rea· 
lizando Licitação a nível de Tomada de Preço, com a fina 
lidade de adquirir os materiais a seguir relacionados: 

TOMADA DE PREÇO N9 004/91 - CPLMSA-PMM. 
Material: Material de Limpeza.~~ . 

A Licitação realizar-se- á na sala da Comissão de Lici· 
tação, sito à Av. FAB, n9 840 - Centro, ocasião que se~a· 
recebidas documentações e as propostas de p~eços. 

Para maiores esclarecimentos aos licitantes, o Edita: 
completo e demais informaçÕes necessárias, estão disponí -

·veis e poderão ser obtidos no endereço da Comissão, em ho
rário normal de expediente da PMM. 

Macapá-AP, 26 de fevereiro de 1991 

MARIA DO SOCORRO ALBERTO TOSTES 
Pres idente da CPLMSA 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

TOMADA DE PREÇO N9 005/91 - CPLMSA - PMM. 

A Prefeitura Municipal de Macapá, anravés de sua Co
missão Permanente de Licitação de Serviços, Materiais e 
Alienação, avisa a quem interessar possa, que estará rea -
lizando Licitação a nível de Tomada de Preço, com a finali
dade de adquirir os mater iais a seguir r e lacionados: 

TOMADA DE PREÇO N9 005/91 - CPLMSA- PMM. 
Material: Material para Saúde. 

A Licitação realizar- se-á na sala da Comissão de Lici
tação, sito à Av. FAB , n9 840 - Centro , ocasião em que se
rão recebidas as documentações e as propostas de preços. 

Para maior es esclarecimentos aos l icitantes, o Edita l 
completo e demais informações necessárias, estão disponi -
veis e poderão ser obtidos no endereço da Comissão , em ho
rário normal de expediente da PMM. 

Macapá- AP , 26 de fevereiro de 1991 

MARIA DO SOCORRO ALBERTO TOSTES 
Pr esidente da CPLMSA 

ESTADO .DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE MCAPÁ 

ASSESSORIA DE I MPRENSA E RELAÇÃO PÚBLICAS 

EDI TAL 

A Ptefei tura Municipal de Macapá, sol icita o compareci 
mento do senhor RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS , no pr azo de quin 
dias (15) di as., na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvol vimento Urbano-SEMPLUMA, para prestar esclareci 
mento sobre o :imóvel situado à Av . ·Desidério Antonio Coe
l ho , n9 185, Bair ro de Santa Rita-, Setor 07 , Lóte 241, Qua 
dra 74 , que está sendo transferido para o nome do senhor 
PACIFICO RODRIGUES DOS SANTOS. 

Macapá- AP, 27 de fevereiro de 1991 

MÁRCIO RAPOSO DIAS 
Assessor de Impr ensa/ PMM 

Câmara de Vereadores 

de Macapá 

CÂMARA DE VEREADffiES DE IMCAPA 
PALÁCIO JANARY NUNES 

P O R T A R I A N9 071/91-CMM . 

:: = 

O Presiden te da câmar a Municipa l de Macapá , usando das 
atribui ç ões que l he s são conferidas pelo Preceden t e Regi
mental aprovado pela maiori a absoluta dos Vereadores no dia 
31 j aneiro de 1991. 

R E S O L V E 
Ar t . I - Designar MARIA PI Nt!EIAO DA COSTA BARBOSA Ser 

vidor~ do Quadr o de Pessoal e fe tivo da câmar a Municipal ·' d; 
Ma capa, par a responder pela Se cretária Ger a l da Me sa, CÓd. 
CM. DAS. 101.1, à contar de 08 de f e vereiro de 1991 ou se . , 
Ja enquant o per durar o empedimento da Titul ar . 

Art . II - Revogam e a s Oispos:i!çÕes em Contrári o . 

Dt-SE CitNCIA , DJMffiA- SE, REGISTME-SE E AJ BLIQUE-SE. 

Pâ l ácio Janary Nune s em Macapá , aos 18 de f evereiro 
de 1991. 

ABELAROO DA SILVA VAZ 
Presidente 

CÂMARA DE VEREADORES DF. MACAPÁ 
PALÁCIO JANARY JIUNES 

P O R T A R I A N9 072/91-CMM . 

O Presr dente da câmar a Municipal de Macapá, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo Preceden t e Regi
manta! aprovado pela mai oria absoluta dos Vereador es no dia 
31 de janeiro de 1991, 

R E S OL V E : 

Art . I - Designar ANA RITA MORA~ DA ROCHA, Ser vidora 
do Quadro efetivo de Pessoal da câmara Municip~l de Macapá 
para responder pela Che f i a da Divisão de Patrimonio CÓd ,CM, 
rns . 101.1' no período de 18 de fevereiro à l B de ju'nho ou 
.seja enquanto perdurar a licença ma t ernidade da Ti t u lar, 

Art. II - Revogam-se as DisposiçÕes em Contrário, 

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

Palácio Janary Nunes em Macapá, aos 18 -de fevereiro 
de 1991. 

A~LAROO DA SILVA VAZ 
Presidente 
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PubliCações Diversas 

PODER JUDICIÂRIO 

JUSTIÇA IX) TRAilALHO DA 8& REGI.Xo 

JUNTA DE COITCILIAC!O E JULGA!m!TO DE MAOAP.l 

EDITAL DE CITAÇXO 

PRAZO DF. 05 (CD!CO) DIAS 

Pelo presente edital tien CITADo o Sr, , Al!TQ 

NI O :?REITAS SAJ!tOS, atualmente em lucar incerto e não sabido , ex.!! 

cutn .. o nos autos .. a; Processos nlls. 920 n 925/90-.JCJ .. M<P, em que DQ 
MINGOS IX) ESPIRITO SAll'l'O BATISTA DA ROSA e outros , exeqüentes , de 

que •evern pncnr no prazo •e ·48( quarenta e oito) horas , ou cnrn,a 

t u n execução sob penn "e penhora, n qunntin <"e Cri 484.999, 04 ( 

(QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, llOV!X:ENTOS E llOVEl:ITA .E NOYE 

.:RUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) , referentes no Principal e Custns •e 

Açõ.o. 

Caso não p acue nem carnntll n execuçõ.o no 

prazo supra, penhornr-se-õ.o tentos J>ens quantos forem enoontrn.oos 1 

e bo.stem para o intecrnl pncamento ~a • !viioa." 

Concil in<;Õ.9 e Julcnmento • e Haeapn, nos 

ço •e mil novecentos e noventa e tlll! . Eu •• ( Jorce Ramos 

•e Souza) Auxiliar em At ivi•n•es Ju•ici~ E eu 

' ,. ~ ...... (Mnrin Eunice Hontor il •e AraÚjo) Diretora de S,!! 

eret nrin, em exerc!oio,- eubscrevi. G ( ~ 

~f 
POD:Ell JUlliCtlRID 

JUSTIÇA IX) TRABALHO DA 81 REG!Xo 

JIJN'l'A DE CONCILIAÇÃO E• JULGAMENTO DE MACAP ..( 

EDITAL DE CITAÇXo 
PRAZO DE 05(CINCO) DIAS 

Pelo presenteedital !icn CITAOO o Sr. ~ 

NIO AUIEIDA DA SILVA'; atualmente em lucor incerto e nõ.o sabido; 02! 

cutn•o nos nu tos •o Processo nll 385/90-JCJ-t!<P, em que ~AllOEL RllP'l 
fio MATIAS DE ARA1iJO é exequente, de que ~everá pncer no prn~o •e 

'HI(qunrenta e oito) horaB, ou "arantir n execução eob pena •e P.!! 

nborn, n quantia "e Cr8 15. 909, ?6(QUD!ZE MIL , NOVECENTOS E lOIE ~ 

ZEIROS E SE'l'ENTA E SEIS CE!frAVOS) , referentes no Principal, Hul tn 

e Custns <'e Execução. 
onso. nõ.o pncue nem c nrnnta n exec.uçõ.o no 

prn~o supra, penbor:ll'-se-õ.o tontos J>8llll quantos forem encontra•os 

e bastem para o intecral poc<llllento "0: •!vi•a: 

oonciliaçõ.o e Julcamento •e Macapn, nos qu 

ço ,.e mil nove~nntos o novel).ta e um, Eu 

•e Souza) Au,xilinr em Ativi.~es J""ici • ; •ntilocrntoi • . E eu 

···~···<•~<. ,_,; ftm':""ll " "'~•) 7• o. •• 

~•~••• • P~oloio, •·~~b .~;..~ 
( ~z .. n~CJ cop(1nte 

·\ 

PODER JUll!CIARIO 

JUSTICA DO TMllAIJ!O DA 61 REGIÃO 

J!JP.>'A ill CONCILIACI:O :; JUT...G.U.::rnTO i:JE MACAP.( 

EDITAL DE J!OTIFIC!ÇÃO DE AUDttn'CIA 

?el o presente edital :fica NOTn'I CADJ a em}Jreaa OONSTRUTQ 

!3A NOI:llErtTO ODZBP.ECI!T 5/A., atualbente em l ugar _incerto e não oabiàJ, 

In comz>arecor j'lerante eota Jw1to, na Av. Duque de Cnxiae, 116, entre ' 

os ruas Eliezer Levy e Odilardo Silvn, centro , às 07:40 horas do dia 

03 de abril. de 1991, a audiência relativa à recl amação a:pi·eoontada 

por l.:ÁIUC IlOllG:!S 003 SAI!~úS , contra e soa empresa, no Processo n2201/ 

y sl- JÇJ- LCP , constante do seguinte : AVISO l'MviO , NO VALOll :rn;: Cr$ 

U5 . 634 ,69. x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x. x.x ,x.x.x.x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x 
~ressa audiência dever á oferecer ns provas que jult:;ar · n! 

cess.:írio.s, conotante!l de documentos ou ta!ltemunh.as, astac no l!láximo 

de 03( três) . x. x. x. x. x:.:~. x.x.x .x .x. x.x.x. x. x. x. x. x. x, x. x. x, :-:, x. x. x. x 

O não coor•:~ro~imento de V. Sa. 3 r~ferida audiência ia 
,portará o jul.:;>!Oento da questiio a sue revelia e na aplicação da pena 

1c confissão quanto a antérin de f3to. x.x.x.x .x . x. x.x.x. x.x. ;.:. x. x.x 

}:essa audiêncic deverá, taribÓm, est~r presente, ind.epc! 

ldentemênte do comparecilllento de seus rcpresentanten, sendo- l)le :fel:u,! 

~ado fazer- se substituir pel o gerente ou por quolquer outro preposto 

1ue tenha conhecilllento do fato e cujas de elaraçõeo obrigar ão ·o prbp_!! 

l~nte . x . x . x . x .x.x .x . x . ~~ . J: , x_.x . x . x. x.x. x,x. x.x. x . x. x . x . x.x.x. x. x. x. x 

Secretar ia da Junta do Conciliação e Julgamento de tiacará, 
bl de março de 1991. 

PODVII ~IIOICti.II !O 

1!AlliA il!Ttii~IL DE A.'lAú'JO 

• Diretora de Se ore taria, em 

exercício 

JUSTIÇA DO TRABALRO DA 8t" ltEOUO 

. •... JUNTA DE CONCUÚÇAO E JULG.UIENTO DE ...• l1ACl\P.~ . . .. 

EDITAL DE - : PRAÇA, COM PRAZO DE 20 DIAS. 

O Doutor JUlz do Trabalho, Presidente da 1·11·1: Junta de Concillação e Jlllgam<mo 

de Macapá . 

PAZ SABER a todos quantos o presente Edital . v1.rem. ou dele ooltda tiverem que, 

no dia 04 deabti l de 1991 , Ao l2illhoras, na sede deota Junta, à Av.' Duque 

de Caxias ,ll4 serão levados a púbUco pregão de venda e arrematação, a quem of~ 

recer o maior lance s/ avaliaçti bens penhorados na exeeuçio "movida por OILEUZA 

BELEZA CORRtA ~ contra SESSA & C I A. L TDA- PROC . 642/90- JC: 
. / MC P . 

bens esses encontrados à Rua São Joo~ , n•· 2070- apt . OJ , centro. 

c quo são os seguintes: NO DIREITO DE USO E GOZO DO TERfHNAL TELErO

NICO , CLASSE RESIDENCIAL, NdMERQ 22J- 1 944 (DOIS , DOIS , TRtS, -

D~ZENOVE - QUARENTA E QUATRO) 1• AIJALlADO El'l CRo - 300 ,000 100 (TRf. 

', lEiHOS rm CRUZEIROS) . u / /•/ /•/•/ ( •/•/ /o/•//•/•/ f=/•/ f•/ /•• / / 

Quom pretender arrematar ditos bens deverá comparecer no dia, hora e local acima 

mencionados, ficando ciente de que deven\ garaDUr o lance com o sinal corresponde!lte 

a 20•.; Cvmte por cento) de seu valor. E, pan que cbeguc -ao conhecimento dos ~

do.,~o presenbl Eldlt.al, quo ..,n! pubUcado no "Diárlo da Justiça" e olhado 

no 1 e, na sede desta Jwtts f'lacapá , 25 <le feVereiro de 1991 

EU, ' (ROSMGELA f·ll OE ,ALME IDA OLIVEIRA ROCHA)Secret~rio 

de Audiênci a , · d&Wogro.tet. E eu, M• rl•~ ... : .... u d. ,. ,. , 

. c~::hu:· .:::c::,::~::.~ 04~,:~~: .. 
Chefe da secretaria,' subscnm>. , 

l'OIJ:lll JUDI CIÁJ:IO 

JUSTIÇA 00 TllA.BALHO DA 81 REGI.i1:0 

J!J!!l!A DE CO!lC:f:LIAÇÃO E JULGAl.!SN'J;O DE LlAC~l. 

EDITAL m: l!OTIFICAÇÃO m: AUD:WICIA 

Pelo presente e di tal fica NOTIFICADO L!IS tZroDO Th'FOl! 

ll.{TICA ll SIS'<E!.IAS S/ A. 1 com endereço SCL!! 206, BL. A, SALA 09, PAV;! . 

m;ro SUEHIOR/BRASÍLIA-IIP , CEP 70.644, a comparecer perante esta 

Junta, na Av. n.tque de Gaxias, 1161 entre as ruas Eliezer Levy e Od! 

l ardo Sil va·, centro, às 09:15 horas do dia 26 de oorço de 1991, a 

audiência relativa à reclam4ção apre sentada por GUIL~~ DO CARMO 

LUZ ,. contra essa empresa, no Processo _ng 67/91-JCJ-J.;CP, constWlte d> 

.seguinte : bl!JLTA LEI 'N~ 7. 655/89, liO VALOR llC: CR$ 18.)41,42 + JUROS 

E co:mEÇÃO }>D!GTÁRIA - ILÍQUIID, :x.x.x.x. x.x. x. x. x. x. x. x. x. x.x.x.x . 
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Nessa audiência deverá oferecer as provas que julgar 

neceesáriaa, constantes de documentos ou testemunhas , estas no máxá 
1>0 de O)(três) , x.x.x.x.x.x,x.x.x. x.x.x.x.x. x. x.x.x.x.x.x.x. x.x,x. x 

O não co~reci.mento de V. Se. à referida aUdiência i!!! 

portará o julgcmento da questão a sua revelia e na aplicação da ~ 

na do confissão quanto à matéria de fato. x. x. x. x . x. x. x. x .x.x.x . xx. 

Nessa audiência deverá , tacbém, estar presente, · ind~ 

pendenteoente do coQparecimento de saue representantes, sendo- lhe 

facultado fazer- se eubotituir pelo aeronte ou por qualqugr outro 

preposto que ten.'la conhecimento do fato e oujas declarações obrie 

rão o :Proponente. x. x.x.x. x. x.x . x.x.x. x. x.x. x. x.x. x. x.x.x. ::-r . ,: . x.x.~ 

Secretaria da Junta de Conciliação e Jul6'llll8nto de 11! 
capá - AP, 22 de fevereiro de 1991• 

UARIA mJ~JUI. m AP.At1JO 

Diretora de Secretaria, em 

exerci cio 

ATAVA 17~ RElllllM OOl1AORVtii1.RlA 00 

CONSElHO 0Ell8WTIVO 00 CEIIllW 

OE APOl O ~ l'EQIIEIIA E ~EfllA. EIIPR~ 

SA 00 AIIAPX - CfAG/AP. 

A& oovt. IID•u do dia OS dt. 't.vtAt.W dt. 1991, ""&ala dt. ~ 

ii.o CÚl SUAW.tú dt. úl4do do PlAAtj~ t. Coo.tdVI<lCÜ Gwll do Gou«oo 

do """pÍ. u.woi.talt-&t. UI Su&Ü E~ o Cout.LizD Vt.Libt..talivo do 

aN;fAr .,., 4 ptUUI(A do& &t.guútu .....,.,&: RAlllUNVO 8RTT0 I>E AUIEJOA 

St.cu.t.á.WI d4 SEPLAN, upu.&t.Jil4Jitt. do Got•t..too do "-tpd r. P.tuUt.ALt. do 

CoO&t.Lloo Vt.l.i.bwa.Wio t/D CfAG/AP; EOllSOIIICA.TOS CAVALC»>TE, .ttptUuo.bulú 

do Scuteo do. Aa:ÔIÚA S/A; CAIIllO GllllfS OE ATHAlOE, upu.&VlWttt. do. 

SUVAII; JOM IIJAIJIA SANTIAGO 00 1/ASCliiENTO, IILP'IUVlWttt. do Clubt. do& O~ 

Ulo.tu loji&.t.tu dt. Moau,d. lrúciAIId6 o& .t.taba.liuiA, o St. P.tuUtALt ~ 

pl.icou qut "" Ed.i.ú.t. dt. COAUoU(Ü p<1.t4 4 IILUOiü qut. Ulava .út.i.t.iJuodo -

At, eoll4!4va Apt.IIIU doi& itvc&: l - ApltL<ÂA(Ü d4& <!o..W .tt.Laliva& ac 

VI~ 4Jilt..ti.o-'. t. ll - Apu.ciAciio do& .tdn.tii.ti.o& opwlciDOILÜ IIL'!. 

.tt.Aú.& 40 VI~ dt. 1990, &t.t.tt..Wtlo UVt..t,ÚI •t.et.UiJ!Iult. dt. &tA ~ 

do ...U doi& .i.tu4 dt. 'wodaot.Alal ~ Ã6 A.tiuido.du do CfNJ/AP 

t. qut. liJÚoJut &Uo eoloe<ldo4 ior.qiU.üoudar.ruttt. •• Ed.i.ú.t. dt Coovoeaeii.o d4 

IILUOiü qur. i.ti4 u .uaUz.u. Ã6 •• zt. IIDU& dur.t. IIU.., dia, qut. fM>I: 

J - A AJI'lOVU.Ü CÚl owfaotA dt. d.......U..CÜ do Cf).f;/AP po.t4 Sf8RAE/AP t. 

dr. &IL4 44&ii.o 40 Si&úM SfBRAE/NaciDNJL., eo• li•.uot. ,...Üg.tafo I t. r d4& 

<Lt.ti9o& %2 t. 92 do. LU o2 99. S70 dt. 09 dt oulubo.o dt. 1990, to.ttwodo·o u 

u. StAUi(o Auto""'"" duu~ do SW.. PÚ&Uu, t. lJ - Adai.&&Ü dt. 

""""' .....,.,, do CoA&t.LIID OtU.bfM.t.iuo, alt..td•Mtl oWA.l4cü do Si.&úM 

NaciDML. Coi!ÜJaulJido o St. P.tu<Jt.Alt pt.dia 4 eoOCD.td4u.ia doA &t.JIIIo.tu 

.....,.,, po.t4 qut. t.UU ü4uoto& 'oUUI dt.Libt..tado& A4 IILUAiÜ. f eolo""!! 

do UI vola(Ü oblt.ut 4 cuouÜo<ÃA dt. todo& o& ptut.Atu. &o &t.guic/4 Vlpt.i.

eou qut. po.ta .tA&tM d& ...d4toc4 dt. CfAG/AP u SfBRAE/AP, o úta.ruto do 

CfAG/AP UI uu CAp1.ód.o V, <Lt.ti9o U2 u.igia o q......,. .üú.roo dt. doi& 

úA(o4 dr. uu& .....,.,4 t. qut. eo..t.aw ju-.u.t.r. eoot utL .W....., .tD.ttwo· 

d4, po.u.uoto~lt.gal ü d~Õu do CoA&tlilo a U&t. u.pt.ito. Apõ4 
u.t.tu eo..U õu, o .tuUt.Alt, eoloeava UI apu.ciAcÜ do Cout.LIID o 

.i.tu 12 d oovoueii.o: Aptt.eiacii.o d4& Co..W •t.Laliva& ~ Vlt:!: 

ÜCi.o ...U: ' ' 4 ptlav.ta o St. Cutit.ll, Uptt.6t.JIÚJIÚ d4 ( sl{DAII, 

A.tgllllt.Atou qut. oü lt4v«i& eoodi.cÕu dt. 4M G;Jitt.Ú4d4 ü eo..W do 

CVot;/AP "tftA<ÃU 40 VI<AÜeio dr. 1990, tutdo .. ui.U.a d4 !OU_, .Õ.o 

eooltA o po.ut:tA do CoO&t.lM Fi&C<I! t. d4& Aud.i.to.tia& do GovtA"" do 

E&.todo do Aowl,d t. SEBIIAE t ttA A.i.dll 4ptutJ1.!4,14 40 Cout.Lloo •• .....to 

d4 .tt.ILJiiÜ, 114 opo.Uluúdadt. ouuiJulD 46 Vlpti.ucõu do St. 0tJG6o• F~ 

"t.i.ta d& SUva. ~ Exu.u.t.i»o di> CfAG/AP, qut. &t. {4li4 ptut.Alt 

4 IILUAiü, dt. qut. o CoA&tlllo Fi&C<I! ouoea 6t. 11LU0iu pua ·~ ü 

eo..W t qut. t.Lt. ... 64b.ia &t. o - ui.4.tiA, "" qu .tt.bc.tt.u o St. 
CutitJI A.tNú.dt. dizudo qut &t. o Cou..U.o Fi&<Al. OÜ &t. IILUIÚA t..ta dt. 

oWgocü do Su.u.t.i.ti.o Ext.cuLi.uo lt.va.t 40 CDttltt.eúovtlo do CoO&tlM fi! 
~u~ pua qut. '""'- eofll>.ti.tJA.i.d UI •ovo ÇoA&t.LIID t. qut. duu "'! 
At.i.ta fou~ Vlt.eul4da4 46 a.t....:bu.icõu 4 t.Lt. """'tAidol- llutt. .....to 

&ot.i.ei.lou a ~ o St. Joio Ojat-. "tP'lUt.Jil4Jitt. do COl, qut. ~ 

;>Uuu, qut o ~ do CoO&t.Lloo fi&C<I! útd.úaú po.t &ua á&.t.i.tl&icÜ 
.. •..W. _,.t,o Ualoll 4ido eoti\IOeAdo t. po.t i&&o OÜ u IILUIÚA. APÕ& 

utu 4.tg-..tD6 o St. Pltu.ült.rctt. eotoeou a ll4.tilti4 .. vo.ta(Ü t. tLut. 

4 eooe.o.tdâ.IC.i4 dt. tDJiu. pt.La Ai.o '4pltL<ÁA(Ü dü u.W t. qu t.l4 '""'-

4pltL<ÁAd4 pt.Lo CoA&tlilo Fi&C<I! t. pt.La& ~ i 4poi& pt.Lo éo"'! 
l.lo.o Ot.l.ibwltÚIO do CfAG/AP. Ocuodo ~t. ao& ~4 o St. 

Pu&Ut.Alt talião ~ .. IIOàeio o .;.u. !2 do &U.lt.l. 4 CoiiVOC4CÜ=. 

~ do4 R~ ~...U u'e.wotu a 1990. PU4odD a 
~ --« • St. c..u.. AIM.idt.. upWtat&aá. da SII)AII, di.ut. 
qu r.u& a~ talião ~ pu.jod.i.u4a dt.u.i.dll à ~ aptu.iAeÜ 

da4 eo.W o qu ohUut. a ~ 4 tDJiu., ~ 4uu. ~ 
a~do4R~ .... . «~j~..,._. """ 

w do VI~ 4 1990. ·r. •rsuida o Pltu.úluctL. ~ .. uot.lcÜ 

o .i.tu Aobu a oa.douoc& 4 ~ do CfAG/AP ,_.. SWI'-to ~ 

.., dt. Apoi.o Ü 11ieAo t. Pt4uvou flooptt.u4 do A.qi - SEIIV.f/AP. l'ttU:!! 
do a ~ o St. C..U.. AtMiJh.. ~ qu ullaua t..u..ivt.L 4 

du.Uêo do Gouwoo Ft.rltML .. ~ a d.i.tt.cü do Si.&.c- SfBRAE 4 ~ 

eiA.tiJHL ptiuada t quL .úU pUpou.io- ....,. SEIIV.f' . utAdu&ú ~ 

u. r.otii!4Õu dt. ~. dado opo.ttn;dadt ii W.u ~ dt. 

d ... ....tu.t Jua ~ .i.ltelJJUut. auuaúodo o& &«uito& qut. &u.úloo 

'úti>l 4 U&& IIUM Wu&t.. ApÕ& Uâ& eo~u. o Pu&.ült.rctt. ~ 
lDeou a -.tL.Wt .. IIOàeio, 4 qud foi a,.._.. po.t UltOIIÚIÚilldt.. Po&~ 

~ o St. P1tu.ú1uctL eol«.ou. o .i.tu qut .-.u& - ~' 
pua o CoA&tlilo O~. do ogou, jÕ. d~ 4 SEIIV.fl/ AP '\ 
t qut ~&Uo eow .idado& o& ugu.üotu Õ.tgiiou CaLu EeoAÔWIUA ! 
dWll.· • · t Moacapi; l!uco do 8u6iL SIA. - A9i.AWt dt Moau,d; 

d«aeÜ , ~do.A.ipd- FlAP; t ~loi.o. dt. Out.AUol u' 
do Alltt.põ. - COOEASA, Vlpl.icou o PltuUt.Alt qu o& eowit.u 4 utu 

Õ-ogiio& &tt.ood.úat ·,119ULDU do Sf8RAE/N&e.i4114L. P..wodD a ptlavu 

St. CutitJI AtJWdt.. ~ qut. .. .,.,JIC,06dnua, 4pt.IIIU .... 4 ~ 

.tú.ip4eÜ do. COOEASA, tutd4 .. ui.U.a qut. d4qut.l4 ...U.U o ~UM 
do úl4do ~ .... dd4 upWtlll4alt AO Coll4tlilo Ot.Libwll.i.uo do 

SEISRAE/AP, •o qut. oblt.ut 4 eooeo~ dt. todn' o& ptUt.Aú.&, &udo 

~ po.\ ~o& dtll&i.& ô.tgõ.o t. qut. &t.Odo 4Uá o CoO&t.LIID 

Ot.ti.bfAAtivo do SfBRAE/ AP ~ eoJ06.ti.tlLido: GouWID do úúdo do 

A.,d, StAuico s...ui.trw dt. Apoi.o Ã6 llieto t. PtqutM.& áoptua. 

SEBRAE, SuptA.iAWvÍVteÚI. do Out.AUO!uát.Ato do. Aa:ÔIÚA - SUOAII, ~ 
bt. do& Oiutoou Loji.U.a& 4 Moau,d - COl, Auoeiacü ~ t. 

locú<AlWLL do A.,d - ACl A, l!uco d4 Aa:ÔIÚA S/A - A9ÜociA .Moau,d, 

Scuteo .do ~it S/A. - A9i.AWt Molupd, CaLu. Eeo•ÔWIUA Ft.dWll. ··A9~ 
ciA Moau,d t. Ft.dtA..~Ü dü ;.dã&tW<A ·do Alltt.põ.. &o &tguido. o St. 

PltuUt.Alt <.OIIIJiiuu a tDJiu. qut po.t dt.ei&Ü do Eu! St. GouWIAdo.t 

do 4Wio Coatt.. Alú.b&t. IIG.tu.Uo&, a .uptUtAL4cÜ do GoutAOO "" 

CoO&t.LIID OtU.bfM.tiuo do SEIIV.f, &fAia fútil pt.l& Coa.tdt.Mdo.tia f! 
tlldu4t d4 JodÚ&tWI, c...iA.ei.o r. Tu.t.i& .. t. oü ...u pt.La St.<.u.l4Wt 

dt. úl4do do PlAAtj~ t. Coo.tdtii4(Ü Gwl.l.. Pt.d.:Mo 4 ptlau.ta 

o St. EdilAo• Coualeutt., upu.&voúalt. do BASA &ol.i.útt>u 40 St. 

I1AWwodo s.uto dt. AúWIA qu eo...U....Uu 4 diA.igi.t o& tuhALito& 

ui 4 t.Lt.icÜ t. pout. do """" Pltuilt.Alt. do Co114t.LIID OtU.bfM.t.iuo 

do SfBRAE/ AP qut. i.ti4 aeolllu.« Ã6 ••n loMU do IIU.. dia t. &~ 

eilav4 4 CD~ do4 dtll&i.& .~& do Co114t.LIID ali Jl'lt.'t.Alt., 

"" qut. loi u.t.ito po.t ultiiA.iaUiatlt.. & uguido. o St. PltuUt.Alt ~ 

toeou 4 ptl&v.ta Uuu t. .,.... IÚAgiLbl dt.La qui.t '4l" IL&O dt.u 

t.IIUU.4do. 4 .tt.ILJiiÜ, ·agudt.euvlo 4 pa.t.t.i.e.i.po dt. todo& t. 

ATA OA 11~ REUII!M EXTRAOIIVINÀRIA 

00 SEMCO BIIASflElfiV VE APOlO ÀS 

111 CRO E PEQUfliAS EIIPRESAS 00 AliA 

p,l; - SEilRAE/AP 

.U o•tt. ~ ...... do dia OS dt. 'tvtot.W dr. J 991, "" 4al4 dt. ·~ 
Mão rJ4 Sre.tt.l4.tia dt. ~t.ulo do PlAAt.jarw.ato t. eoo .. d.....,cii.o C.t..tal do 

GourAM do .Aooct,d, IILUAiu-u 1!11 &U4Ü ulA•w•.diMA.u 04 flt.llb.to& do 
Cori&t.LIID v ... · . :.wau.uo d4 SWiito s...ui.tt.i.to dt. Apoi.o Ã6 llieto Pr.quvw 

áoptua& <I• A.ipd - ~/AP, eD11 a ptuuca do& &tgoiAtu ~4 : 

ClAUVlO ClAYfR OE Olli/ElRA NOIITflRO, .tt.ptUr.AtAoodoo Goutooo do A.,d, 

atuvi.& do. Coo.\tk.Mdo.ti& úto.dual. do. · r.dã&t;Wr., eo.iAúo t. T u.t.i&.., -

CElCT; CAIITlO GOliES llf ATIIAJVE, .. ptUVItAJtt.t. CÚl SUVAII; JOM IIJAUIA 

SAIIllAGIJ 00 1/ASCllla.•O, .tt.ptUt.JIÚJIÚ do CVLMoaupé: •• Dli.SOII ICA.TOS 

CAVAtC»>TE, upu.&t.Jil4Jitt. do BASA - A9Üoeia Moaupd; ROOOlFO OOS SAII 
TOS JUARfl, .uptUt.JIÚJIÚ d4 Ft.d«ACÜ d& h~ do A.ipd • f!AP ; 

RAIWJIIOO IIOIIATO OA COSTA vllVElRA, UptUutMtt. do lloeo do ~ 

S/ A - A9i•w Moaeapõ, AliA REGJIIA CIIAlFOUII, Uptüti!Wit.t. d4 Coi.ta 

úo•ÔWIUA Ft.dWll. - A9ÜoWI Moau,d; t. o S.t. RAliiHIO l!llTO IIE AUCfl 

liA, E. -p.tuUt.ALt. do CoA&tlilo Od.i.bt..t&liuo do Õ.tgÜ, eoAUOeodo J10.t4 

di.ti.gix 4 IILUOiü &ti 4 poUt. do IID\fO P.u.&.i.dt.Alt. A ...tt.J~Aiio 'oi eo! 

voead<l pua dt.l.i.l>t.UA. &obu 4 -.t.iUa eotUtoatr. do &U.lt.l. dt. Coouoca· 



Macapá, 06-03-91 

cão eni.ti.do. no <U.o. 14 d~ j o.nt-iM d~ r 991: •couvoCJ.~: o P~uúlen.te 

d.J Corudho VwbVto.ti.vo do Cen.tM de ~poi.o ã: Ptqutll4 e Ue<U.o. Empt!: 

4o. do hroap4 - CEN;/AP, no ouo du 4WU a.iA.ÜlaiçÕt.A qu~ lhu •ão co!! 

~vt.ido.4 pt.lo Mligo 13, ;u.., I t li do E4ta:t.to So!'id do. Ertti.do.d~ t 

conAúluo.odo o eap'<.bdD V - Mligo U~ <ÚI ~t~vt.ido ú.ta.tu.to. RESOLVE: 

ConvocM 04 4tohMt.A II<IIMO< do CotUdho VúibVto.ti.vo do CEAG/111"' 1!! 
aoM denoMi.Juuio dt SEBI!AE/1\rl" po.M po..úiclpe~.ttm do. R<.UJ!iQo dt A! 
4embl w G<Ml EÚIUUl.td.i.nM.<o. qoe •• ~w.ti..zo.'l4 no <U.o. os dt ~·v~•-:f 
Jto dt 1991, no. 4o.lo. de Awni.ão do. Secte.t.a.Wt dt falAdo do PtAntjo.mt!! 

.to e Coo~denncão GMo.l do Gov~no · do llmrtp4, !ito ã: 1\v. FAB 4/n · -

~:J.. ~v.<co, po.M tka.tlvttm do. 4tgu.úttt 0Mu. do V.i.4: I - 1\p.wvo.cão 

z··;.,danco. dt dtn~cêio do CfAG/1\P t dt 41.14 o.duão ao 4Ú.tt.Ja4' 
' . 

NBRI\E, con~o~t ~glta~o I t ! do Mligo 2~ t Mligo 9~ da Lr.i. n~ 

99.S70 dt 09 dt outuM.o dt 1990; li - Admú.•ão de novo• •vaM.o• do 

Con.~tlho OtlibVto.ti.vo; I Ir - Po!H do Co nA !lho p.UbtJUltivo do 

SESRA[/1\P; Et<.icão e po••• do PtU.úlen.tt. do ConJdho O.Ub~liÜ.vo ; i 
~ovacão do• Ea.ta.tu.to• do S(81.AE/AP; "i"fl~iCão t pout do. PiA~ 
htcuüvo.. Uàcap4-l\p, 14 dt jantiAo dt .1991 - RAIIIUIIVO 5R!TO OE 

AUIEIOA - P~uúlen.tt do Con.~dho Ot.l.ib~·Jo" • Ao ü.ic.i.4A 04 va 

ba.tho4 o ~. RAJUUIIVO BRITO VE 1\UIEJV/\, eo11.1to.lou qut hav.i.4 quoh11m 

lega! pa.ta. 4 h.~acã.o da. JteuiÚÂo e. ecmurt.i.c:ou ao6 novo& me.mb.toA a!!_ 

mi.ti.do6 que UtAJa dLI.igbtdo a Jt.e.wti.ã' a PfJÜdO do4 mtmMo4 do Con 

4tlho tm ~e.wtiiio iz6 09:00 hoM4 :<Aa mu~ .u.o.: v.pl«ondo .também 

que o4 :Uen.~ I • lJ do Edito.l dt Convo04(ão t.i.nJuxm 4úlo4 apttci4do6 

no. A~'vt.ida Aw.n.i.ão .t<Mo tn1 v<.t.tA 4~ ma.tV..út qut •~ não ap.wvado.4 

impoui.bil.UaJLiaoo a ~w.ti..zacão do. ~UUÚ ~e.wti.ão e ptdi.u a lllim 

1\VEUIR SANrOS VE AUIE!VI\, qut utAva Atctú<llt.úutdo o.4 Atun.iD~, que 

lÜ4t o AUu,:O do. ATA da Jtt.ILI!Úo an.tfA.io~ " qut ~oi ,ú.to, po.t4 

eonhtÚII<AtD dt .todo•, do• auun.to• Va!Adob naquela Ae.wti.ão. 1/utt 

momento pediu a patAvM a S.a. 1\111\ REGliiA, •.tp.t u<n.tontt da Ca.ita 

Eeonõm«a Ftd<Mt, 4oUc.i.ttutdo qut lh~ 6our. dado mai.oJtt.A u~.U
IOVI.to4 ••M< o Õ119ão o po.tque dt 4ua mudo.nca. de dtnomú!acão t o.duão 

40 4Úttma SEBRAE, ~e p.wnt.i,it.tlndo o SJt. CIJULO 1\Tir/\IOE po.Jta pJt~ 

tM o• uc.lai,tÚII<AtD4 6tz, ~en.tt """· aboJtda~em hú.tD•i.c.t'. do 

4Ú.temo. CEBRAE I C<AG' 4 t dt •ua po.úio:ipo,ão, como memM.o do Con 

•~o ll•libVto.ti.vo do• CEI\G' 4. do llolt.lt, <M.t.teetndo o• Wballro• d!: 
Hnuotvúlo4 po~ .todo o 4ú.temo. e de ~tu4 p.wbltmo.4 e di6icutdadu , 

~btoll.U.o.ndo dú.At que louvava a dtei..lão do ·(ovwo Fed<Ml .., dwM 

4 diAecão dt.A4U Õ~gão4 4 <AAgo do. i.Jti.c.ialiva pJri..vado., duvüculo.n-

do-o do. AtúrtiJtütMcão PÜbl.ica, a.eho.ndo que ciu•a 6•~ dM.i.4m o.o• 

SEBRAE' 4 utadu.a.ú. m.iA .. b<.Wf4dt dt a cão t mai.oJt 6o .. ca na ue~ 

cão dt 4WU aüvúlo.du, t que poJt Ú.4o <M a ~avo ... Ptdindo o. ~ 

VOI4 o ~. CI..AUVIO UOI/TEIRO, .. tptt.Atn!Antt da CElCT, dú.u que co!! 

coAdo.vo. com o ~. CI\U!LO, .,... que ua pJttei..lo ~ eau.ttla nuto. 

Vo.Micão pt.i.núpo.lmvtte com 06 Õ119ão4 do llolt.le do BM4.U, ondt 

qwut tudo deptM<.a do• Gov~no• utadu.a.ú., no que eo~ondou 

~. CAU!LO t o~ dtmaú. ptUWU. ApÕ4 uw v.p.t«o.cõu, S... 

BRITO decl.tvr.ou tJI!pOUo.do .todo• 04 memM.o• do ConAdho Veti.b~uo 

do SEBKAE/AP e que colocava em dtba.tt o <.tem IV - Ele.(cão e poue 

do P"ui.dt ntt do Co..:.tlho Vtli.bVto.ti.vo. Pedindo a paLiv114 o SA. 

' RO!H1LFO VOS SANrOS JUAREZ, JtepoiMt~n.tt da Ftd~cão da4 IndÜ! 

tJt.i.44 do hroap4 - FIAP, ~u wo p.w~undo ucl.tvr.<cimtn.to •oM.t ... 

h.a.ZÕU do Gov<Jtno duv.üteulo.lt o Aú..ttma SEBRAE do. 'Admi.ni..4wcão 

PÚbli.ea e da n<eU4úladt do SEBI!AE/1\P t <A U6d4 cMac.t•Jt1.ti.ca4 6o/ 

peno. de não pod~ .ütg•t.A6M no ~Õptio úUt.':"'• úto poJtqut Wtút 

dno.T (·.Mtrlo pUa SE6RAE/Na.ciorta;. a. eompoa.ü;ãa e. éo~macão do Con.u..lho 

V.Ubt•:..ti.vo .do ÕJtgão do EatA.:o do Amap4, buo como dt 4tu Eal.tltu.to 

Soeittl que 45e. nã.o u.ti.vt .. Ut.m de. aeo.Wo C':Ctn IC'.4 diJr..UJti.zu I.Mnad46 

· puo Col\.l <lho 1/a.ei.ono.l não ttti4 ap.wuacão )oaiU'. .ütg~U4M no 6Ú.

.t<ma SEBRAE. l\pÕ4 uw conaúlt114cÕu, o S.... BRITO 4o~u qut 

quem ti.v..,a< .ütt~u•ado a P"uúiF.nc.i.4 do CrMtlho llelibVto.ti.vo 

do SEBRAF I \r ~ue 4e CLUUfúJa.(.tu4e. E 6oh.am aJo.tUtntAdo doú. nomu, 

o do CooJtdtno.do~ do. CE!CT: ROBERVI\L SOUZA 11[ 1\ZEVfOO PlC/\1/CO t 

. do P•uúien.tt do. Ftduo.cão do. J nctM.tA.i.4 do hroap4 - FI/\P: FIWICJSCO 

LEITE VI\ SI LVI\. 1\ntu d~ •~ ~a votAeào, o kt~Utn!Antt 

do 81\S/\ , diut que apoi.auo. a <D.n<Üda.tMd da CE!CT, ... ~utntAntt 

do Gov~ do Amap4. !lute mo•tn.lo o SA. ROOOLFO OOS SANTOS J~ 

REZ, ptd.ÚJ. a paiAvM t ~u COlttntM.i.t:' JoM< a 04Jidúlo.tuJta da 
f!AP <i PAU.idtnc.i.4 do Coo.6tlho Otli.btMti.vo do SEBRAE. diztndo dd, 

necu•úlo.dt do Õ119ão A<Jt diA.4úlo ptla .i.ni.eia.tiva ptivada t que 

lll.nbe.. t.ütha gO!Andu pttocupocõu com a 4Uuo.cão do4 6unei.onàltio• 

.qut utAvam no SEBI!AE/AP, tuwfo em vú.tA qut .todo4 ~ 6unei.on~ 
Jti.o• públ.ico6 e que o novo P•uúiV.U do Con6tlho tvt.ia qut tMI 

rru.i.to. hah.i.ti.do.dt po.ta .tJtatAA co• o Gov~o t eonAtguiA a ptJtmo.n~ 
c.i.4 do• .,....., no SEBR/\E/1\P t que o SA. FRAIICISCO LEITE, PJtuúlu

ú. do. Fl/\P, gotava d~ gJullldt IUI>Úo.dt com o Gov~ok o qu~ pod~ 
.ti.a coni.tgu<.A t.A4o. p<AJW~tneia do4 ~unc.ioMAi.o4. Em ugÍti.da,ptdi.u 

a patAvM o SJt.. CLI\UIIIO UOilfHRO, l!.tptt.At n.túdo o. CE!CT, t Mgu 

II!V!.tou tobtt o. f:/l1!ll.i.da1w dt 4tu Õ119ão 40 CoM !lho V~~vo 

do SEBRAE/AP, tn~atüou qut o ÕJtgão aimJ4 dtptM<.a rui.to do Gov~ 

no do Eato.do e r,ut 4 .tJuw. ~<Jtinc.i.4 .toto.l 40 conlJtolt do. ~ 

va pJri..vado. dtvvt.ia 4• Jt 'tUa pouta.ti.r.:u.UÚ ã..mtdi.do. que út 

6oue adquiAindo condicÕU p.IÔpo.i.a4 po.ta H mant<Jt ~ duuvolv~ 

4ud4 ali.vúladu. AÍ>ó6 UW eoft4úl<McÕr.A o SA. RAIUUIIVO B~ITO 
OE AUIETOI\ dw. P"" .iJú.t!.i.o.tl4 4 vo~cão, Úo.6ul.taftd4 04 j><uutu ; 

~o{. ob.túlo o Aegct.úcú. Auul.t:ulo: 'uoto.Mm na CEICT - 04 AtpAUto-
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tan.tt.A do CVl, da SUIIAU t da pJt.Õpt.i.4 CE!CT ~ no. FIAP, o4 .. 'J>'Ut!: 
tAntu da Cwa Eeonômica ftd<Ml, do S...eo do 8Aa4.U, 81\S/\ e 

FI~P. Co• o ~uul.to.do dt 4 (quo.lJto) volo6, po.M a Fli\P éoo.tAa 3 

( tÚA) po.Jta a CE!CT ~oi rlt.i.to o P"V.Aidont• da FedtAncão da In 

díu.Wa 'do hroar'i - FTAP, PAuicl>ntt do C~M•!ho Vtl.ib~.vo do 

SfBRAE/AP po.ta wt rwula.lo d~ 2 lúoú.) o.no4. Apó4 a dúcíio dÍJ 

P~uúltntt o ~. I!AIUUIIVO BRITO, dw pol!. tmpo44ad~ o Atetm úrllo 

r.. 'tlu:uurcitiu.-lht. 4 ~~cão da Jttmúão, dut.j«ndo-Lhe. bolt.te 

~uiu•o na diAtcão do ~oo.6t.Uro Vt.l.ibt.Jta.t.i,vo do SEBI!AEUP ~ t de.~ 
• Pf,d<u-4< dt .t~!do6. 1\o .loi!IM P<1'•4< t a d.i.AtCãr> doA tMbo.lhoA: ó SA • 

ROVOLFO JUAREZ, Aeptt.Atn.tondo o ~- FRAIICISt:O LEITE, da FIAr dr.u 

eon.t.üuW!a.dt o. Jtw.n.i.ão colotJllldo t11 votAeão o iluo V - Aptovacão do 

Eata.tuto do SEBRAE/AP, ptdi.ndo a patAvM a ~<:~Ut~ntt da SU0.\1.1, 

upl.(cou qut Avt.ia d~ bo01 ~tnAo que ~~ 4ptl>V<:.!At o EatA.tuto da ~OJt 
11'4 em qut . .. , u cont.tava, .t<Mo til v<.t.tA o ~~~.;.,.· .t<Jt 4úlo ~bMad~ 
ptlD SESRAE/1/a.ei.ono.l t qut ú..to iJt.i.4 ~aVMW1l o i.ng .. U4o do SEBRAE/ 

AP no Sút~ 1/a.ei.ono.l, o q~t ~oi obtúla a r.oneoiUJãnc.i.4 dt .tod06, 

~i.c.tutúo auim o Ea.ta.tut..· ap.wÍiaddo pol!. uiiii1Wni.dade qut po.uo. 4 ~atM 

po.lt.l~ WtgMnle da ptt.Atnú. ATA. E .. Aeguida o ~- PJtuUen.t~ colo-

cou o ;u.., VI -~ t pout da ViJtúoJti.o Exauti.va., po.Jta qu~ 
o d4Aun.to ~·••• OJUJ.li.zado poJt .todo• 04 coMtlht-iM4 ~u~ntu ~ 

dú.4e qut tn1 o.ltnúimuo.t.D o.o M.t:i.go 14 tm 4tu ~901A6o I~ do E4to.W 
.to do SESRAE/AP qut acabo.v<1111 dt ap.wuo.A, a din.tto.ti.D. do Õ•gão • .,J;, 
eompo6tA dt 3 diAw .. u 4tndo um duu o ViAf.to .. -Sup~t~~den.t•.,um 

T~ e outto 1\dJWt.i.A.tMti.uo-Fino.nctiAo t qut úu 4~ ueol~ 
do• púo ConJdho llt.l.ib~vo po.ta um m1n.Wo dt 2 (doú.) ano4 ~ 

dendo 4~tm h.~onduzi.do6 "" dtmi.ti.do• o.d nutum, C44o 4eja ob6<AJJo.do 

iMtgut.Múladt. Ptdbtdo a patAvM o ~. CI\UILO 1\TH/\!VE, Jt.e~ut~!! 

te da SUOAU, dú.a que t.ütha vindo d~ Wllll cuw •e.wti.ão no 

t que a diAúo.ti.D. tüha Aúlo Jttconduúda t que Mo 4abi.a dt nado. 

qut imptilúA< a ditúo.ti.D. atuo.t do SEBfiAE/1\P em cont.i.Juca.\ na diAf 

cão do Õ~tgão, no que tevt o. concoiUJãnc.i.4 do S<. EVILSOII, A•ptutn-

tAntt do i!AsA. Ptdi.mf.o a patAvM o JttptU<n.lontt do CVL, dú.••' qui 

MO eoneoAdo.va t qut o ~. CI\U!LO não .ti.nha conhteimtn.lo do.4 a.t-:f 
Júlo.dU do CEAG/AP t qut o Õlt!Jão não vbtha ~u.to.ndo quo.ae ntnhum 

4~v.(co d4 tmpJt.Ud4 ""'' P"LMU • qut 4tu4 diAi.gtntu atuaú. no.o 

vinho.m ~cu:tndo nenhum. u 6oAco po.ta Aeven.t~ UA< quadJto pol!. <.1.60 

. <M a ~avo~ dt mudanc44. Ptd.ütdo a paiAuM o ~. CLI\UIIIO UOiffélRO, 

JttpAUtntantt do. CE!CT, ÓÚ.H. que t.ütha ""' oii•• uma chapa. eom 

o nomt dt .tnü c.andidato• a d.iAúo.ti.a v.eeuUvo. t que go4.to.ti.D. de 

coloÓJvr. .., votacão, v.pU.cou a.ütda o SA. CLAU.?!O que a 4ua chapa. 

tM coM.t.i.t.ui.do. po~ ~o• do SESRAE/AP t q"e no.da tüha con.t.M., 

o. atuo.l Vilt._p, · • /\pó• uw aboMagtM o 5-t. PAuúltn.t~ então 

o ~que · túut t rlrapo.a uma e!"" o4 no01.U da a.tuo.l V<.Jtc.tolti.a 

-<!o P. o ~. VE!IISOII ffR~EIRA VI\ SILVA, lliAúo~-SupeÀintendên-: 

I OLIVEIRA UOiffEIRO, ViAúoM TeaW!; t PAllLO S~RGib ~~s 
.!!~ IAS, lliltúo .. AtúrtiJtUVl!Ü.vo- f.üttUtetiAo, e a orW!a 
a~utn.todo. naqutlt. momtn.to, o.44a eompo4to.: LUIZ AFONSO UlRA PIC/\1/ÇO, 
V.iJr.w .. -S..p.....mtuden.te, ROS lLU OUVEJRA MOI/T"EJRO, OiJtttoM Tee..wi, 

e ROSA VE F~nlll\ fiOS SANrOS, Viltúo114 1\dmi.ni.J..tl<liÜ.va FinanctiAo • . !lu te 

momento o. SM. Ano. Regina ptd.W. a patAvM t <li.64t qut goAto/ti.a. que a 

u.u...uio ~out 41Up<M4, tm decoJaJtênc.i.4 dei ouanco da hoM e que t.ütha 

~i.l.ho• pequeno• t r..~tAua pAtei..lo.ndo o.lmocat,· no que .tevt a dú.eo~ 

c.i.4 do AtJ>'" en.to.n.te do. SUIII\U t BASA, oA qua.{lo jouti{i.C.t1Aam-H di.zt!! 

do que t.ütho.m outM4 C0111ptl>IIOÚM4 • pte6tlti.a.o• que ~o44tm wmf>W/o.4 ~ 

do4 04 .i.ten.~ do Edito.l dt Convoc.a.eão.' Em 6a<r. 4 ute .impo.a4t. o SA:· 

P•uúien.te eotocou em votacão a 4U4p<Mão d~ Awn-iDo. F «ando decidi

do poJt S vo.to6 a 2 que a Jtwn.iDo 4VÚO. 4UAptJI4a e .tvt.ia Atu ltú.ni.ci.o 

iz6 16:30 hoAa.a do mumo <U.o.. A. 16:40 how do dia os dt ~·v~tiAo na 

mumo. ala de Jt.e.wtiiio da SEPL/\11 eom .todo4 01. mtmMo4 ptuen.tu •':f 
ft.i.eiou-H a "w...uio do ConAtlho ll~vo do SEBRAE/AP. O SA. r .. ,_ 
4úl<n.tt colocou 404 ptU<ntu ... 2 drapo.a pa1:.a. que 6•••em ano.li.zado.4 

< vo/Ado.4: Chapa - J'- liE!IISOII, ROSlLEl t PAULO t Chapa. li - lUlZ AF0/1 

SO, ROSlLEI t ROSA ()E F~nUA. Apó4 eo.lDAo4a dt~ua ~t.i.ta pt.lo ~~ 
CI\UlLO, <tt~ul!.lltaJtú. da SUIIAU, em ~avo• do. C:hapo. - I , eom a 

nênc.i.4 do SA. Vf!IISOII na d<.Jteeão do SEBR/\E/1\P t eontutA'cão 

pdo SJt. OJAUIA, Jtt~Utn!Antt do CVL Jl4eapà, o SA. PkUúltnte 

p~ 

6tita 
.tomou 

a patAvM • &u uma aboMo.gem o. .. upú.to do <144un.to, di.zendo ,que 

a V<.Jtúo . .ti.D. do SEBRAE/AP dtvvt.io. 4tlt a6inada e btm Jttlaei.onada, btelu 
4i.vt com o pM~ Coo.6tlho Oúi.bVto.ti.vo do C.l!.g~o, e qut o SEBRAE/AP 

a po.lt.liA do.qude 110mtn.lo <'ta um Õ119ão novo, eom novo.4 diAdlú.zu 
qut o Mdpá uta.va pâ.u41f.lÚJ polt um nova. 4.it.ua.cão eom Wl 11ovo GoveJUto 

~ p<>lt.lan.to_ eM dt ~undo.mtn.to.t .impolt.lànda qur. •e o.no.t<.t. ..... a uúcão 
do• V<.Jttto .... do SEBR/\E/1\P t que d4 dcuu. Cho1w con.ti.Jiluur v.c.lu4i.va

mUÚ T~• do Õ~~gão , ~u.ti.g.i.o.Julo aquúu que u<Aei.am •wu ~ 
~.i.,\6ÕU no.qutla en.tido.de. ApÕ4 uw conAúl~Õu eolocou tm votAcão 

d4 2 ciutJW t qut 4~Utn.tou o 4tguintt AUul.to.do: Ch4po. l, I (""') u~ 

.to - Jttptutn.lo::t~ da SUIII\U; Chapo. ÍI , S •·o.to4 - Jt<ptUtn!Antt do. 

CE!CT, da Fli\P, do CVl , da CEF; t do RASA qur. ~u quutão que H 

colocaue em ATA qut qut.e1 utAvo. votAndo na Chapo. li ua o 51\S/\ 

não tlt.; houve uma obA.tt.ncão do Bo.nco do 8Ao.a.U S/A avavü de. •w 

~e,...UtntAntt. Em 4eguiil4 o SA. P .. uúlen.te dú.H que go• tolti.a. de do.Jt 

P.OUt 4 nova V<.Jtúo.ti.D. apÕ~ o. úúciio t pour. do Coo.6tlho F<.t.co.l , f 

oneo~ dt .todo•. F.ico.ndo dtcúlúlo qu~ 04 mtmb~o4 •6!J 
l4 4upltntu do Con4úho Fúeo.l do SEBI!AE/1\P, • ...,.iam inot/r~ 
8anco4 : 51\S/\, CEF t Banco do S.o.4il S/1\, qut i.lldicMnm l, ó4 
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tP. 

4tgu.üttu MIOU: llou d4 A.ué.W. S/A: Eiúi.vo - RAJIIUNIJO BRAGA ClftJ 

Cllf, Suplutu : Ellli.SON IIOIIR!G:IES LOBATO; Bonc.o do ~.U S/A: E,ú.i_ 
vo - JOsE CWJOJO PA srm, Suplutt - REGliiA !.flcJA ANf)W}f VE PAI.JU.~ 
Caiu EuiiÔIIWl FtdtA&t.: E't.t.ivo - IAAVSbll ASSIS VE ARAfiJO, Suplutt -

RAJI(UIII)() lillTON VA SllVA. & Hg<Wi4 o St. P.u.t.úlutt dúu que uoui 

dwti.04 tllpOUddo o Cooutllto Fi4<4l. do SEBRAE/AI' e que 4oti.út4,;; 

" ~Utot<l dD Vi.u.tD.t Executivo VBIISON FE11Rfll!.\ VA SllVA pcLt4 que llte 

'oue dD.do eonhtr..iltutto de que o Cooutllto VtLi.Mlt.alivo h<lvi<l il.úto 

...., nov.. lli.tú.o/I.Ül pcLt4 o ii-tyii.o, o que ioi &t.ilo, e 114 oeu<iio 

s.t. P•u.úlutt 4ol.i.e.itou 40 S\, VBIISOII qut no di4 06 dD u.u.vote iü 
1 O: JO ho-t~L~ &o4U 't.il<l " .ruw.<.uü dt utgo e que COIIViiÍ4U4 " 

tDdD4 o4 eooutlltti.to4 " 4e &«rum ~UI.tt4. & Atjiuid4 eoi!A.úluou • 

uopouw " """"- Vi.tt.t.ow e """"' ft4IÍ4 ll4i4 h<lvi<l " tMta.t dw " 
pa.l.>VJt4 Uv.te e eo.o ni.tguÚt dtú quituu &ut-t U4o, ag.tllduw 40 

St.. IIBIISOII pd.o t.u.b&lJto duuvo!-vid<t " ~ do COO/AI' e .tGitbÜt " 
lD!Ú>4 04 I!OIUtlJt~ pdA6 4IULI ~toc<U, 40Uút4ftdD qut 'OUe 

d4dD o IIÚ.iooo de 4poio e eooptk4c4o do SEBRAE/AP e Al.lG Vi.túolLi.Cl, po. 

""" o Ô"'!J4o podu dut~~~~olvu wr lo04fxlllto m P'Wl dD dut~~~~olvilltllto 7 
IÍ44 ~t444 411Gpo.t~Uu, fll Atguid4 pt.diu " ...... AIIEJIJR SANTOS IIE AI.Nfl 

l<lv.t44u " ~utt ATA e oA livu4 de pouu que dtpoi4 de-

"""'tAid<t v<ti ~ po-t tDdDA o4 pwvotu. 
. 

~tea,d- Ap., 05 d~ &evuti.to de 1991, 

Ste.twí.tio <h Rwn<iia do 
Cooutllto llú.ibtA<llivo 

l:sTmrtO SOCI.AL llO SEBRA.t:/ AP 

TITULO L 

DAS DISPOSIÇÕES GElAI S 

CAPITULO 1 

esta st:o 

DA OENOMINAçAO, SI!DY., !"ORO, ALTf.AAçAO l~STITUCIONAL E DURAÇÃO 

Art. 12. - O CUC - Centro. de Apoio à Pequent e Média Elap r cso do Eaudo 

~pã pena o <lcnoainn r - u ServiçJ Brasileiro c.lc Apo lo Qe 

Hlcro • l1equen.1a Ellprcsoa do AIMpl, SEDRAE / AP, inteJ~rnntc e 

vinc ulado ao Siateaa SEBRAE. 

Art. 22. - O SEBRAE/ AP é u•a eodedude c.ivil , ae• fins lucrntiVO!j, in.! 

tituida por escritura pÜbUcs, &O> 4 foraa de St:RVICO SOCIAl 

AlJ'ItNC»>) e regula•ntada pelo preunte Eitatuto. 

Art. 32. - O SEBIAI./AP co• juriadiç8o no E&t.Jdo do Aaapli te• ecde 

foro na c idade Kacap.i, Estado ·d o .'uupâ. 

Art. 4Y. - O prazo da duraçito do SEBIA! 

CAI'lTULO II 

DO WlTO DI htUAÇAo, OIJt"TlYOS f. CAIII'O DB TIIA&AI.IIO 

~rt. S~. - O âttbito da atuação elo SPMM./AI con•titu1- • • no apoio • 

Kic ro a Pequena Ellpreaa do htado do Aupi, coa vhus à 

aelhorla do aau re .. l tacto e ao fo :-t a leci-nto do •~u papel 

aoclal. 

Art. 62. - O SI.Uit&/U te• por obj e tivo pri110rdial pro.wer o de~~et~

volvi-oto dae Micro e Pequenas r..pre• ••• Jnduatriala, ~o 

•rcbla, •arlcolaa • de Mniçoe", .. aeua aepectoa tccno 

atcoe,aereactail • de racuraoa hwunoe, • coa~incla c 

•• pollUcaa necionaia,realonaia I! enaduab de deaen-.ol 

...... . I/ 
Art. 7~ . - Pa'C'a o •lcattee doa HV• objotlvo., ~ca.11p0 de tratNtJbu tio 

...aM/11 iaclui O plaoaj&MDtO, & orp•iaaçào. O COIItrola t 

o ...... ur-to, o ..... , • •• u.c-cào .. acÕea .... ·~ 

tCOtiÔaica. eoctal, tecDOlôaka, acblcacto.al, cult•rel , • 

-lÕaJ.c•. 
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Ar t . 8~. - o S~JU, 811 coneti.tui doi •e&uint•• IIP !.'Cindo~, r~•a.oaa 

juddicu: 

- S1rviçll Bnailttro de Apoio U Micro • Pequen.a• Eapruaae -

SUI.Ait; 

- Covern1, do Eatado do Aaapá - CEA ; 

- Superintendência do DeeenvolviMnto da Aa.uõnia - SUOAK; 

:- Aaeoci.Jção Co-.ercial e lnduat rial do Aaapã - ACIA; 

- Clube Jos Dintoree Lojiatae de H.acapá - CDL~ 

- Ranco •la Aw.zônia S/ A - liASA; 

- Fed t:ra•;ào das lndúetriaa do Aupá - FL\P; 

- Banco Jo Brasil S/ A - Bl; 

- Caixu :konÕ11i ca ~·el.leral - CEF: 

Art. 9~ . - Constitu{ co•pro~aieao fundoM ntal doa aaaochdus, cu01prtr 

e fa zer cuapri r oa deteraa.iu.:~.çõea do pret~ente Es t.ltuto 

propugna;:o pelo alcance doa obj_etivoa da instituição. 

TITULO lU 

Uo\ OKGAIUZAÇAo 

CAI'ITilLO l 

DA t::."TKtmJIIA OllCANUAClOIW., llA NATUII.EZA, COIIPOSiçAo E CIJIII'ETEJicL\ llAS 

UMllJAil!;S 

SEÇ}.o I 

DI:iPOSlÇÕES PIW..J..IUMAaES 

Att. lU. - o\su~./AP, int egra o Siatf:-.a Neci onai. do SKBKAE.. 

P.1rágrafu 1~. - O ~EBkA~/AP, e• sua jurlRdiçÕo, \.'xecutaró 

prioritariaatente os pr ograaaas e projetos· do 

SEBRAE, 

Partigrafo 2~ . - O S!RRAE/AP, deve r á buscar articulzu;ão coa 

o~tros Órgãos da ad•linistração pÜb lica 

privada que atue11 na área de pro~~açào do 

deaenvolvhtento dos • lc r o f: p-e:qucnf's t' mp resas 1 

podendo pera ta l , U r.aar convênios e conte! 

toe. 

Parâgraf(l )q, - A articulocão i nter-i"lstit ucional a que &e 

refere o paragrafo anterior, vi sará ~~o:~xi•har 

" eUcâcia de insti t u.lçÔee existente s 

evitar a dupUcatâo G11 esfor ços e dispêndio de 

recursos para o • •.a fi•. 

si!ÇAQ IT 

DA ESniiTORA al.su:A 

Art. 11. -O SEIRA!/AP tea a aesUinte e etrutura bâsica: 

- lliii1SDC IIILDD.UDD f.SUIIIIIL 

I J lliii1SDC nSCAL 

UI - DU:1111Ut. DBCUnVA 

Si!ÇAo lU 

DO QIMSII.IIO DILIIDAnftl f.STADIW. 

Art. 12. - O COIISD.W DILIII!IArno ISUDOAL é o õraão coleaiado quo doti• 

o poder oriain.ÍrJ.o e aobtrano da !at1dade. 

Parãarafo l2. - o COIISII.IID DILUU.ltnll ISTAilOAL 

de 09 .. .a. roa, repteuntantee daa ent idade•, 

••autr oo•udaa: 

- •rvico lruilairo de Apoio M "Micro • P1quenaa E.preao~Sa&+l 

- C.X.rdcna.Joria EotodWil d• ltldÚ»trla , eu.ércl o • TnrlGIIO -

Cl!ICT; 

- Superintenclêncie de Oe•enolw1Moto do Au.zÕnla - SUIWI; 

- ·ANociacão C:O..rd.:~l a lndúat'C'ial 4o ~p.ii - ACIA; 

- Clube doa Diretor•• Lojiataa da Kac:apá - CDL; 

- .... co 4a -rõnu 5/A- AIÕOCU .S. llaupá- USA; 

- fo.S.raçio ••• l ...... tdaa .do -,.i - rur; 

- lanco do lcaoU 5/A - A~ê.eu '" Macopá - U; 

- Caixa P.e:oeôatea Pede'C'al - Aaêact.a de Kacapâ - CUj 

Pat"âarafo 2!. - O. •1•...-. ~ .. • C....lbo O.UberatiYO 

!et..._l • reapect!.'f08 _,l .. cea, .. r io aeco

liiWM pelu -ti4M'a 4M rll'pl'e-taa, ,.ra 

o aerdcie M • -. M Mio -•· ,.no.! 
u ... ~ 
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Parágufo 3~. - Compete ao CONSELIIO DELUERAI'IVO ESTADIIAL: 

a) eleger o ~eu Presidente, dentre os metabroa. 

do Conselho DeUberativo Eat~dual, para 

um. mandato de dcia anos, potlendo ser reco!!. 

duztdo; 

b) e leger o Oicetor Superintendente do 

SFJSRAE/U e deuia membros da Di~etoria ._!: 

xecutiva; 

c ) aprovar e submeter ao Cons~lho Deltbetativc 

Nacional do SEBRAE para homologac3ot 

1) alte racão no presente Estatuto; 

2)' o PLANO DIRETOR da .Entidade e aubaequeg 

tes alterac.Õea; 

J) os nor m..1H b~slcns dos ~ l!.;tcnuu1 orcnme!! 

tário e financeiro; 

4) a extin\,'Õo da Ent i dade . 

d) aprovar e submeter à Diretoria Executivo 

do SEJlRAE pnra homol ogação : 

1) os Planos ~de Trab.;,lhoa Anual; 

2) o Orca111ento de Capital e Custeio; 

3) o Plano Diretor de Informática; 

~)o Plano de Marketing Institucional. 

c) Jeei di r sobre .ss pollticas, di retrizes ~ 

prioridodés J e a pUcacão dos seu" rocur-

aos; 

t) aprovar o balanço onu01l c a ~ reupec tivoa 

prestaçÕes dt! contas; 

g) aprovar o Re1:i rnento Interno , consoante 

p r oposca da lU retoria Executiv<~ ; 

h) aprovar o Qundro de Pea&oOJ 1 e o Plano de 

Cnrgos e Sali;rio's; 

i) fixar os n!vl:ia de venei &entos dos 01ret,2 

. reo; 

j) aprovar normas para viuccn~ de servi ço ou 

estudo ao ext crior; 

1) aproVar a celebracão do acordos , cont r4tof 

ou convênios c!e intarcÕIIlbio coltl ent1do#J_t's~ 

1nterTta d ona1a ou est rl'n&el r a s; 

m) npro"nr propot~tn do oliunn ~:iio " ntiO racU,o 

de 1-o,.ns e itnôve 1s i 

n) docldir. sobre o ocultnc.:Ío de dooçÕca 

coa encnrgos; 

o) decidir sobre o extincão da •sociedade 

c deti: ti,•aciio dos thiUt> bcnl'\ ,' desde que 

pelo voto de , no m{nJ rno , qua t ro quin

t Os dos- seus me111broa; 

p) apr ovar ·a contratação de e111preau de 

e,uditori.a , independente, para _a r eali

zação de> exame das demonstracÕe9 f!. 
· ' n~nceitea da Ent11Jnde i 

q) pro110vet a i nterpre t ação do present~ 

Eatat~to e decidir sobre os cas~s 

olllisa os. 

Paró~rnfo 'l.2. - ·o !Conselho Deliberutivo •Es t.adu~l ·rcuríi r-ae-ã O! 
dinaria•ente, 8 cada três meaeR , podendo. ainda, 

. • ,,. r•· -· ·• . ; ... , 
· reunir-ac extraordinnrio•ento por in1ci:J.t1va de 

ae:u Prê.Ridente ·:~u da maioria dos seuS-~11btos. 

Parãgrafo 52. - O r.on ~elho Deliberativo Estadua l som~nte poderá 

11 ~u , ;;_ ,.,., dQliberar em : l ªr convoca~ão com. Za pres ença . de 

.··-:·:. CB.:tia , da metade ·de ':~eus ·membros e em 2~ convoca

··'·l .. ..,~ - ;.:."! ção coa ~ ~presenÇa ,de ·.ata. de I /3 (um terço) 

.·o. 
. . , 

Art. 

SEÇAO .IV 

DO CONSEIJIO FISCAL 

13, f_ftCONSl:LIJO nSCAL é o Órgão do asseo~oramento do Conoelho Delilj!' 

/N-'~ivo Ea.tadual, para· asauntoa ·do goatã~ pa~rimonial p fi~an~~ 

PardgrafO :1~ . - 0 CONSELUO FISCAL COIIpÔC• -se de trl!a 11c.t>r oa 

efetivos e trê• •upltntea, eleitos pelo Co!!. 

sel ho Deliberativo Estadual para o t!Xcrcicto 

de um mandato de dois anos, podendo ser r! 

conduz. idoa. 

Parãgrafô 22. - Oa me mbros do Conselho Fiscal. dever.1o ser 

indicados pelas entidades associada a • sendo, · 

necessariamente, peuaoas diferentes daquelas 

integrantes do Consnlho ~eliberntivo Estadual. 

Parát:rafo 32. - O Conselho Fiscal tt!unir-se-á, ordinariamente 

(uma). vez. por an'o C<•m a presença de 2de aeua co~ 

ponenteu e extraordinariamente qu:mdo convoc_! 

do por seu President e . 

Porá&rafo ~ ~ . • Compete .no CONSI!LI IO FiSCAL: 

a) exaadnar e eai t i r parecer sobre o balanço, 

de 1110nstraçÕes financeiras e presu cào de 

contas anuais; 

b) examinar .e emitir pa recer sobre balancetes 

sen•pre que o Conselho Deliberativo F.s t idual 

solicitar; 

c) c•itir pareccrt quando solicitado , sobre 

, a alienação ou onera çiio de bens 11ru3ve h . 

Pr.riigro f.o 52 . - O Consr.!lho FiscAl dhporõ de serv!l,;OA du Gud! 

to ria independente • par a subsid i,or o exercf 

cio de suas funçÕes. 

SEÇÃO V 

DA DIRETORIA J,:XECUTIVo\ 

Art . 14. - A DlfETORlA EIECUTIVA é o Órgão de gea~ão' a dm1n1strRt1va \db 

~BRiu;/Al'. 

PorÚ&rofo l~. -A DliUITO!tL\ J,:XECIJTIV/, do SEUHAe/h.l' scró co!! 

poatn por, t~~s Diretores , sendo un1 deles 

o lHrctor Superintent ~nto, escolhidos pe l o 

Conttelh~J l>eliberativc• Eat:h.lual. pa~a um. 110.!!, 

dato de 2 ( d~1a) anos .Per • 1t1ndo a recomtu~ilo , 

Parâ&rafo 22. - Os me11brns do Dire~ori~ Executiva são 

demissí veis od nutum. coao em que o Con&! · 

lho Del i berativo Estndunl escol herá seu 

substituto par~ ! t:~~~lementação do mandato. 

Parágrafo 3~. - Co~pete o DIRETORIA tOO!CIJTlVA: 

J 
l' 

' 

a) cumprir e faz er cu11prir o Estatut o e 88 

diretrbca da instituição; 

· b) pro11over a articulacão i nter-ins tituci onal 

e hor.anizar 88 acôee de o t end1111ento às 

Hicro e Pequenas Eapretee ;-

c) s ubmeter à apreciação do Conselho Dclib,s. · 

r ativo Eu t ndual: 

· I. o PLMIO DIRETO~ do SEBRAE/ AP e suos 

aubaequente~ a l teraçÕaa; 

2.o Plano de Trabalho Anual; 

~ . ; .. ~ ... 
3. o .. ~rç~ment~ ~e cap~tal e <custeio do 

S~DRAE/ AI'; ,· . 

l,. o Pl ano Di,retor. de lnfora.i ttca; 

/,..,. _•,!(: ~~· '1~>.;,, \t~ • 1 ,r!.:;1( •;;.,.•(.!': ' '·' 

.l') ~ .. ; c -... 
6 •• alienação e oneração de bena_iDÔveish 

( · ~ ; •.. • ' .. :'1 (, •• 1 • • .>..1 - ' • - ~ 

.:~"-~ • 1 .. , • ~!:-.L ~ .. sendo 411 deci s Õea;,ioudaa -- por naatoria siaplea , ..; .. ., 1 "' • 
7 

--~ ~'" .::.·-~ ·., ··• ~ SEBRAE/~ . -~ ,. j 
l_ __ .!--------------------~·~•1•:•t~o~n~•o~Í~.d~e:c i~a~Õ:eo~d~e:·q~u~o~r~u~~q~u:•~li~f:i:c•:d~o~.--~~--~~--~----~~~~~~~-·~•~•~g~e~n-t=o~n-t_•~rn~o~o~~~~·~;~·~é~;.~·,~··--~~~~~---• 
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8. o Quadro de Peuoal e o Plano de 

C.r goa, e SuliÍrioa 1 lenetlctos do 

SURAE/AP; 

9. oa relatóri<•s de oco•panho•cnto do 

Plano de Tr~tbalhoi 

10. o balanço lf\U4il; 

tl. a prestação de contai do SPJUtAE/AP, coa 

p.uecer do (:On .. lho Fhcol: 

12 . o ltelatÕrio An.-l da At1v1~3~oa, 

d ) decidir aobn nor aaa internas de f undon! 

~~e'nto do SE8RA!/AP, conaoante o d isposto 

neet~ Esta t u to e ea u:u'Rech•ent o Inter nai 

e ) tJt;ecutar oe orça~~en toa de capitoal e cu!. 

tc!.o da Entidade; 

f) executar, ecomp.1nhar, avaliar e controlar 

oa Planoa de Tuba lho a, provendo a orlent! 

çÕo neceaaárh à aua afic.cia; 

g) pro.aver a ctptaç4o de n cuuot1 de outras 

fonte a pu·a 1 ••pl1ac:Go du açÕes do 

SEBRAE/Ar; 

h) autorizar viagen' de aervlçot ou de e e tudo 

ao exterior. 

Art. 15. - A Dll!TOliA r:uctiTlVA é ua cohghdo no qual u d h tinauW 

Anaa Yundonah de Supervhio de Dintorea, que serão expu~!· 
f'l,4(e u deulhadaa no Regi.ent"' Inter no do SEIIt.AE/AP. 

~ITULO 11 

DAS ATll BUIÇ;,ES DOS DUICI!IITES 

srçAo 1 

DO PRESIDI!IITI 110 COIISEIJIO Dt:l.lliERAnvo ESTAIIUAL 

Art . 16. - Ao Pres i dente do Conselho Deliberativo t.a. .. .tdu4l 1 euâo a htaa 

•• eeguintee atribuiçÕes : 

o) convocAr • puddtr oe reuniÕes do I:Oneelho Dellbr: r :a t ivo !!_ 
l."!:dual; 

b) f4zer cuaprir •• deciaÕea do Conselho Deltbtratho F.etadual 

baixando 01 atoa pertinentes; . 

c ) decidir, ad refertndu• do Coneelho Deliberativo E.ltadual 

quando o racoMnde a urgência, eobr•:: 

1. alteraçÕee ao orça~~ento; 

2. a realtzaciio de acordo ou convên toe coa o rconia.,e inu! 

nac:ioMie ou eeuonaeiroa d• aeatetênc1a técnica. 

d) autorhar a adaheào de peuoa1, renpeitado o Quadro apr!_ 

vedo· ~lo Conaalho Deliberativo !atndual; 

a ) delt&ar •• atribuiçÕ.a que jul&WII cuo•anha.taa à .. ior 

flexibilidade ela 1net1tu1çio . 

Parâarafo 19. • O traatdenu do Coni'" UlO Deliberativo Eaud~Wil 
· deeianarâ dentre 01 ...,.roa do Contelho, 

aeu aubetituto que .. ..,., C.ltae, t.,..tlt•nt 

• auaên ; i aa. exercerá , ' na plenitude, aa a 

atributcõaa. · 

Porõ~rafo 2!! - Mo caao de vacância cld inithft dn Preaiclê.!!_ 

c h elo C.O...alho DtllNratho E.atadu.al , e•t• 

e l ~~•r• o aeu aut.1Ututo para o co.pl ..... 

t acào elo Mad.ato. 

b ) convocat' a pruidir ae rauniÕ~a da Dirlt!)do; 

c) pro.ovar aaph articullcào dai Areas Funcionah do.! Superv! 

aãu doa Oiretorce i 

d) decidir tobn deahaào e deu1a atoa de unutençio de 

pessoal; 

e) apreeeut•r ao Conaelho Del iberativo E.stadual o Plano Diretor, 

o l'lano da Trabalho Anual, • Pr;:,poata Orca-.:n t .ria, o hlan

ço, a Pteltoçào da Contaa Anual e o Rde t Ôrio de Atividade• 

do SI!IIIA!/AP; 

f) aub•ter à aprechçlio do Connlho Delibera.t i vo Eatodua l pro~ 

HiçÕea aobro (IIIJ&untol que !ujaa à alçada de dt.!ctsà.o 

D1retor-Supe:rintendente 1 ua que ae incluaa no âabito 

atuação da Enttd:.de; 

,«) A'e11reeentar a E.n · t d~de ea ju izo ou fora de ,le; 

·V h) a""inar , eaa conjunto coa outr o Diretor, convênios 

ojuatee , chaquo N • outroe i netruarntoe, do• crunh 

renlhaçào dt dearesa ou copt~ção de r eceita; 

i ) 1•ruvur uM cnr~~·" " Cunç~oa coaiNahHuhlnH du .:uttutura 

uporaciuual ~o Sf.DIC.U/U; 

j) deleg~r ea atribuiçÕea que julgue convenienua para aaior 

Uex!b1Uda~e da Entl.Ja~a . 

St.:Ç}.u 111 

DOS D~ls uuu:rous 

Art. l8. - s4o ~tribuições dua deuie Dire t oreli: 

a) pbnejar. oraanhar , di ri&ir • coordenar e controlar 

açôea da ewa Area Funcioa.al da Superviaio; 

b) propor ao Diretor~Superinteodente a de.dguaçnn doa 

ger eot ea 1 cbelea de au. l.raa Funcional \lu Supervhio; 

&I 

c) aub•ter ã aprovacào da Diretoria o aeu PlAno An~l 

Tr~balho , be• co.o •• IUII eveotuah ~ltcraçÕl:.!l; 

da 

d) opreaentar à Dlretoria o ltlatório Anu.~l d~ •u~ Área Fu.!! 

c lonal da Superv11io; 

a) p.uticipar da e laboração clae diretrh.elli orçaaen t.Íciae p~u. 

o ~~AI; 

f) a .:oapaab.ar a uecuçào f1aico-f1oanceira-orça•ntária do 

Si»»./ Ar; 

&) p.1rt1c: ipar da elabor ação de àorMa de aeatio ; 

. ' 
)f~.Jlepr •• atribuiçõaa que jW.aue ~c••aáriaa ;, 

~laxibilidade ~· au.a Area 1\a.ocioa.al de Superviaào; 

1) 111a1oar co. o Oiretor-Sv,.riataadea.te oa dwcu.eat 

n.&çào e, axecuçio de d••,.n ou c;ptaçâo 6a n.caita; 

j) aubltJ.tuir e tepreHDtar o Diretor-Superintendrntc •• 

auas àuainciaa e lapedJMntoa. 

CAPttall 111 

DOIWCJ-

Art. 19. - a eatnt•r• opetacl.oMl do saaAZ/AI" co.o t.al coaai4er ... 

..-11 n•lt•t• M 4etfl-.-co da - ••ttvtt~~r.a N.alca, 

Hrá .. teNlec:l .. • ... a.P-co lateno • Mrâ apnrwHa 

,.lo C:O...lM O.UMrattYO let.Mul, ,.r pr.,..ta U Dlrat

da bentt••· 

Pari&r afo O.tco - O .. ,.t••to I•tarao dJaclpU .. r ê, "tl'e 

outrot iut~otoe, Natc ... Rte, •• 1!. 

ptat••t 

Ir) lMt-. _._.. • .-..u; 
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c) caracteriat1cee de funeioneeento 

•Entidade; 

d) e~pooificação doo atos form4is 

dectaão: 

e) instrumento de coarunlc:ação formal; 

de 

f) relatórios de informaçÕea geret\ciah. 

nstrumentoa inetitucionaia/formah, integrarão oÃnual 

d~ Org•nhação, ~ aer proposto pela, Diretoria Executiva. a 

Conselho Ddiberntivo Eotaduãl · 
'. ' . 

Parágrafo Onioo - I ntegrarão o Manual de Organizocão: ~~ 

o) o Eutotut(\: 

l>) o Kegime~to I•lterno; 

c) o Plano de: CaTgos, S~lârios e Beneficios; 

d) as normas bás:tcas dos sistemas admin1str! 

tivos, 

e) os manuais de .serviços e infor...,t1zação. 

Art. 21 . - o regime jurídico doe e~npregadoo do S~DRAE/AP é o da Consol! 

dação ~•• Leia do T-rabalho (CLT). 

Parngrofo Onico - t vedado a ces&ão de empregodoa com ônus 

para o SEBRAE/ hl'. 

TITULO IV 

DO PATRIMDNIO, RENDIMENTOS E RECIM~ PINMlCt:lRO 

CAPl nJLO I 

DO PATRII10Nl0 

Art. 22. - Conatituec patrimônio do SEBRAE/AI', além do existente , oriu.!!. 

do do CEAG, 08 bena que a ele tteja:~~ doados ou por ele adqu! 

ridos , no exerc{c:io de suas at iv i dades, bem como os rcsu,! 

todos .ec:onõmico-finonceiroa que venham a ser obtidos. 

hrt. 23. - O S!BRA.E/AP. goza de llUtonol'lia patrimonial. administrativa 

e finance ira, inclUs i ve u:• relação aos seus instituidores. 

Ar~. :(_4. - Os bans e direitos do SEBRAE/AP somente poderão sor ut1J1 

/ · . zados para ·a Jealizacào dos seus objet ivos , permlti'da 
' 

aplicaçÃo d~ uns e outros para n obtenção de rcndiml!ntos . 

destinados as suas finalidades. 

CAP11111.0 ll 

. DOS llENDlHF.NTOS e· KI\ClH~ FINANC~I RO 

Are. 25. - O exerc:!cio fin<~nceiro co tncid~rã COtll o ano civ -'. .&.. 

Art. 26. - Ate o dia qulnz:ê de agosto de c'oda ano, o DiretOr-Su'perlnten· 

dente 4Jireoentarã ao Conoelho DcUbetativo Estadual. o Plane. 

de .Trabnlho Anual ' e a Proposta Orçamentária para o exercício 

seguJntu ; CID que acrõo espc~Uicadaa as fo·n~e& e previsÕes de 

receitan o . deopéaoa e. remc't(!'ndo' ao senw: ~ate o dia tri~ 
ta de n1:osto de cada ano. · ' 

.. ' 

Parágra:.:o Oni co - o orçamento 41}~~1( ~~~~~t ser alte r:ldo quando 

circunotãnciaa especinia o determinem, por 

propoaiçÜo dà'FDiJ'etQria·;E.x?cutlva no ·conselho 

De11berativo J~staduol . 

Art. 27 . .. : ·A p;~IJ$1!çfp!. d~11 ~DP.tll! l P.ti~P..~! ~~~§ en~.l~l f!h! ~ !':.: P,Ifl ; ~~;~vação do 

.. ~.;. ._.,>~·ÇS?nseJ_ Iul . D~libet;~t ~V~h ~!' t.o.~yal . ... !lt,Ç,:.)r::d~~.1 !1~~n~p:. d~, fFvc rei ro 

. .-. "•.- 1; de cada,~o,.! cofll.:anôl.ts~ : ~_. P!l~e~~~~, 4~. r.'?"!'.~!h?r F~ss~li. e remeti 

da ao SI!.DRAE, até o dia vinte e oito de f~v~rç1J'ft. : de • cada 

·o no. 

:" : ·."•
4

' ' '4• .. l''l:o .. ,~ . "'~· Jt: :·,~ln~t> ::,t ."~··, IJ :" • 
Paragrafo Onico - A prestatoo de contas devera conter: 

· ··t.:• . 1:- ~ 

a) 

·r.~--O, •• êft.,~.- rendi.entó; "do Sl!BRA!/AP: _ / ~ 1 

_ , . a) oa ~uouno; pr~ve~iente~ 0do · co~tribu~ç;;o oo~ial ·~:n:· 
~la Lei n2 ~-02~. do 12 ~br~l . de 1990; '/ 

·.&) O.l!l subvençÕ~e e . aux{llôa-ftna~c:etroa\ 

c) o pr~duto da pr~stação do! aeua seivtços; 

d) o p.roduto da aplicaç.lo doa seu~ b~na patrimoniati; 

e) as doaçÕea rcccbidoa; 

f) outrna rendas de origens diVersas. 

TITUUi V ·, 

DAS DISPOSIÇÕES C~RAIS E TIWISITORIAS 

Art. 29. - O Presidente do Consel ho Deli beretivo Estedual , os seua mem 

bros, 0111 me~bro.a .do Conselhn Fiscal. o Dlrct'or- SupC!rinten-

dente , . oa demais Di re t ores o membros da Adrdnht~nçào Supe

rior do SEDRAE/AP, não respondem isolada ou subsidiad.&IIJC:.,!! 

te pelas obrigaçÕes asaurDidas pela Entidade. 

Art. 30. - O presidente do Conselho Deliberativo Estadual, os membros 

deste , e do Conselho Fiscal não serão h.J~unerados. 

Art. 31. 

Art. 32. -

- Os recurf:foa obtidos pelo SEBRAE/AP seja qual for 8 fonte , 

serão aplicados integralmente na sua manutenção e no alcance 

doe seus o bjetivos , vedada a distribuição de qualquer lucro, 

seja a que título f o~. 

O p r imeiro Quadro de Pesaoal elabor ado com o propósito 

ditllenBionar o força de t robo1 ho dr;, SEDRAE/1\P, no seu 

80 de tranaforll8ç~o instituc~onal, será ho~nologadr;, 

ConSelho Deliberativo Nacionul do SEBRAE. 

Purtigr"fo Onico - O enquadramento e passo;m do \,euoal 

do CEAC/AP para o Quadro de Pessoal 

do SEBRAE/AP será feito via processo 

ReletiVO hOm•>logado pe l o seu C.onselho 

Deliber ativo Eatadual. 

f.s.~atuto ~nçrarõ em vigor a pnrtlr de os. de hv~rdro . 
de 1991 . 


	

