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Secretário de Administração 
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Secr e tário de Finanças 
Prof. BERNARPO RODRIGUES DE SOUZA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretário . de Pla~ejamento e Coordenação 
ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Secretário de Promoção Social 
ARTUR DE JESUS .. BARB-OSA SOTÃO 

Secretário de Obras e Serviços PÚbl icos 
MANOEL ANTONIO DIAS 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 1483 DE i4 DE OUTUBRO DE 1989 

O Governador do F..stado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencia l de 13 de dezembro -de 1988, 
combinado com o § 2~ do Art. 14 d·o Ato das Disposições Cons titucionais 
Transitórias, da Constituição Federal de 05/10/88 , na Lei -Complementar 
n~ 41 de 22 de dezembro de 1981 e tendo em vista o que cons ta do Pro
cesso n~ 28770.001954/89-S·ESA , · 

RESOLVE: 

Art. I~- Prorro~ar, até 31 de dezembro dc ·1989, os termos do 
Decreto (I') n2 0878 , de '11 de maio de 1989, publicado I) O. Diário Oficial 
do Estado do Amap :í d_e ne 0097, do dia 26 do mesmo mês e ano. 

Art . 22 - Revogam-se as disposições em contrário 

Macap:í-AI' , e m 24 de outubro de 1989 . 

.I O.RGE NOVA DA COSTA. 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (I') Ne 1484 DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das a tribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dczembro.de 1988, 
combinado com o § 2e do Art 14 do Ato das Dispos ições Cons titucion ais 
Trans itórias . da Constitui ção Federal de 05/ 10/88. na Lei Complementar 
n2 41 de 2_2 de dezembro de 198 1 c tendo em vista o que consta do Pro-
cesso n~ 28770.001916/89-SF.SA -. · 

RESOLVE: 

Art. 12- Aut orizar FRANCISCO LÚC IO SOUZA CAVALCAN 
'fE', ocupante do e iiiJlrcgo de Médico, código LT -NS -520, classe "A", 
re'ferência NS-5, (Jerlcncentc a Tabela EsjJCcia l do extinto Território Fe
deral do Ama pá, lotado na Secretaria de Saúde-SESA, par a participar 
do Curso de Especialização em Endoscop ia Urin ária c Urologia Geral , no 
Hospital de Base do Dist rilo' Fcdcral / llrasflb , no período de outubro de 
1989 a outubro d~ 19?0, sem prejuízo de seus vencimentos 1ncnsais c de-

. mais vantagens do referido emprego, excluída a gratificação de localida
cle. 

Art. 22 - Revoga m ·se as disposii'Õcs em contrário . 

_ M~capá- ~P , em 24 de outubro de 1989. 

JORGE NOVA ·DA COSTA 
Governado•-

n.r. 
Auditor do Governo do Estado 
Jose VERlSSIMO TAVARES 
Secretário de Educação e -Cultura 

Pro f . PAULO FERNANDO BA'I'ISTA GUERRA 

Dr. 
Secre tári-o de Agricultura 
ALCIONE. MARIA CARVALHO CAYALCANTE 

Dr. 
Secretá.rio de Segurança PÚblica· 
LUIZ DA CONCEIÇÃO P. GÕES DA COSTA 
Secretário de Saúde 

Dr. FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEI~ 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ . 

DECRETO (P) N~ 1485 DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 . . 

O Governador do Estado do Amapá, usa ndo 'das atribuições que 
lhe são corrfcridas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988, 
combinado com o § 2~ do Art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais 
Trans itórias, da Constituição federal de 05/10/88, na Lei Complementar 
n~ 41 de 22 de dezembro de 1981 e tendo em vista o que oonsta do Pro
cesso n~ 28790.009821189-SEAD, 

RESOLVE: 

. Art. i~ -- Autorizar R A IMUNDA . BANDEIRA DE SOUZA,ocu-
iJantc do emprego de Professor de Ensino de I~ e .22 G raus, código LT-M-
601 , classe "C" referência 1, lotarla na ·Sccr etari a de Educação e Cultu
ra-SE EC, pertencente a Tabela Espe.cial do extinto Território Federal do 
Amapá, para participar do Curso de Pós Graduação em Adminis tração 
Hospitalar , a scr .rcaliza do na Santa Casa de Misericórdia da Bahin/ U
ni versida de Católica de Sa lvador, no período de 03.10·.89 a 31.05.90. 

Art. 22 - Revogam -se as disposições em contrário. 

1\laca,Já-AI', em 24 de outubro de 1989. 

J ORGE NO\'A DA COSTA 
GovcrillldGr . 

GOVERNO DO ESTADO DO Al\IAI' . .Í. 

DECRETO (P) N~ 1486 DE 24 DE OUTUBRO 'DE l !'S9: 

O Governador do Estado do-Amapá , usa ndo das Htribuições que 
lhe são conferidas pelo Decre to Presidenc ial de 13 de dezembro de 1988; 
comb inado com o § 22 do Art . 14 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, da Constitui ção Federal de 05/10188, e 'na Lei Comple
mentar n2 41 de 22 de dezembro de 1981 c tendo em vista o ofício n2 
070/89-COTERRA . 

RESOLVE: 

Art. I~ - Des ignar MARIA MADALENA CARNEIRO LOPES, 
Coordenadora da Coordcn ado_ri ~ Especial de Terras do Amapá-'COTER
RA, para viajar de MACAPA, sede de suas atividades, até a cidade do 
AI\IAI'Á-AI', a fim de parÍicipar da · obcrtura d a V EXPO-FEIRA 
AGROPESC do Município do Amapá, no perío,do de 14 a 16.10.89. 

·Art. 2~- Revogam -se ns disposições ém contr:írio. 

Macapá-AI', em 24 de outu!>ro de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador · 

- ' 
' 
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' ' GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
. . 

DECRETO (P) N~ 14~7 DE 24 DE OUTUBRO DE·1989 . . · 
. . . 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições. que 
lhe siio coilféridas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988, · 
combinado com o § 2~ do A~t. 14 do Ato das Disposições Constitucionais_ 
Transitórias, da Constituição Federal de 05/10/ 88, e na Lei Comple·· 
mentar n~· 41 de 22 de- dezembro de 1981 e tendo em vista o ofício n2 
070/89-COTERRA . 

RESOLVE: 

Art. 12.., Designar MARIA MADALENA C~RNEIRO'LOPES, 
Cbordenadora da Coordenadoria Especial de Terras do Amapá-COTER
RA, para· viàjar de MA CAPÁ, séde de suas atividades, a fé a cidade do 
AMAPÁ-AP, a fi'm de participar do. encerramento da V EXPO-FEIRA 
AGROPESC do Município do Amapá, oo perlodo de 21 a 22.10.89. 

Art. 2~ • Rev.ogam -se as disposições em contrário. 

Mac,apá·AP, em 24 de outubro de 1989. 

..JORGE NOVA DA COSTA 
· Governador 

G_OVERNO DO ESTADO DÓ AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 1488 DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 . 

O Governador do Estado do Amapá, usa.ndo das atribuições que 
lhe são. conferidas pelo .Decreio Presidencial de 13 d'e dezembro de 1988, 
combinado com o § 2~ do Art . '1'! do Ato das Disposições Constitucionais 
TransitÓrias, da Constituição Federal de 05/10/88, e na Lei Comple· 
mentar n! 41 de.22 de dçzen:tbro de 1981. · ' 

RESOLVE: 

· ~rt . 12. Designa~ ANTON'IO CARLOS DA SILVA FARIAS, Co
ordimadora Estadual do Meio Ambiente, ·para viajar de Macapá-A):', sede 
de suas atividades até o município de Calçoene c Lourenço. a fim de rca · 
lizar fiscalização em ~mpr~sas mineradoras, juntamente com Técnicos do 
IBAMA de BrasHia, no período de 25 a 30.10.89. . 

Art . 2~ - Re~ogam -se as disposições em contrário 

Macapá-AP, em 24 de outubro de 1?89. 

' JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

.DEC RETO (P) N~ 1489 DE 24 DE OUTUBRO D_E 1989 

• O Governador ' do. Estado do Amapá, u~ando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Pr esidencial de_ 13 d_e _dezembr~ de _198~, 
combinado com o § 2~ do 'Art. · 14 do Ato das D1spos•çoes Cons~•tuc•oqa•s 
Transitórias, da ·Constitüição Federal de · 05 /10/88, e na Le• .Comple
mentar n! 41 de '22 de dezembro de I98I . 

RESOLVE: 

. Art. I~ • Designar DAISY MARIA CAMPOS ~O NASCIMENTO 
GARCIA, exercendo- acumulativamçnte ·o Cargo de Procurad~r . Geral 
Substituto do Governo do Estado do Amapá , Código DAS-101.4, da 
PROG, para viajar de Ma capá/ AP, sede de suas ativi~ad~s até o Muoic!· 
pio de Laranjal do Jari , para tratar de assuntos de mtcresse da Adm1· 
nistração, no dia 24 de outub~o do corrente ano. , . 

· Art. 2~ - Revogam-·se as disposições em contrá rio. 

M~capá-AP, em 24 de o~tubro de t989. 

.JOJWE NOVA DA COSTA. 
1 

Gonr••dor 

GOV ERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 1490 DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 

O Governador do -Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe· são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988, 
combinado com o § 2~ do Art . 14 do Ato dos Disposições Constitucionais 
TransiÍórias, dá Constituição Federal de 05/10/ 88, c na Lei Comple· 
mentar n~ 41 de 22 de dezembro de 1981, I · 

RESOLVE: 
' 

Art. I~ · Designar PAULO FERNANDO BATISTA "GÚE.RRA", 
-Secretário de Educação c Cultura do . E;stado do AIT'·apá, ·para viajar até 
os Municípios de FER~ EIRA GC·MES, TARTAR,U<iALZINHO," AMA
PÁ, CALÇOENE c OIAPOQUE, no .período de 16 a 21 .10.89, cfm a" fi· 
nalidade de verificar " in - loco" a situação das Escolas Urbanas dos Mú-
nicipios . ' 

Art. 2~ · Revogam -se as disposições em contrá rio . 

Macapá-AP, em 24 de outubro de 1989. 

JOKGE NOVA DA COST-A 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

. ' !>ECRETO {P) N~ 1491 DE 26 DE OUTUBRO DE 1989 

O G,·vernador do Estado do Amapá, usando das atribuições -que 
lhe são ' conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988, 
combinado com .o § 2~ do Art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais 
Tra nsitórias, da ConstituiÇão Feder al de 05/ 10/88, e na Lei Comple· 
mentar n~ 4I de 22 de dezembro de 1981. 

RESOLVE: 
.· . . 

. Art. I ~ -.Designa r o Econom is ta WALTER SILVA PACHECO, 
Coordenador de Indústri a, Comércio e Turismo do Es tado do Amapá, 
par~ viajar .da sede de suas atividades· MAC/, PÁ, até as cidades de. São 
Pau lo e Manaus, onde deverá tratar de assuntos de interesses da Admi · 
nis tração' na área da Indústria , Comércio e Turísmo, no período tle 16 à 
21. 11.89 . . . 

Art. 22 ·Revogam -se as disposiÇocs efit contrári o. 
. . . 
Macapá-AP, em 26 de out~bro de I9,89. 

JOI\GE NOVA DA COSTÀ 
Governador 

GOVERNO DO.ESTAJ;>O DO AMAPÁ 

DECRET.O (P) N~ 1492 DE 26.. DE OUT~BRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amápá , usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezcm·bro de 1988, 
combinado com o § 22 do artigo 14 do Ato das Disposições 'Constitucio
nais T ransitórias, da Constituição Federal de 05. 10.88 c na Lei Comple· 
mcnlar n2 41 de 22 de dezembro de 1981 c tendo em vis ta os termos-do 
Ofício n! ~~9/89 .'PUOG . . . 

RESOLVE: 

.Art. 1·~ . Designar DAISY. M_ARIA CÀ~1POS DO NASCIMENTO 
GARCIA exercendo acumulativamentc o Corgo de Procurador Ger al · 
Substitui~ do Governo do Estado do Amapá, Código .DAS- 101.<1, da 
PROG, pàra viajar de Ma capá/ AP, sede. de suas atividades até a cidade 
de Belém/PA, par'! junto a Justiça do Trabàll!o c DENTEL, t~atar as-

• suntos de interesse da Adminis tração, no período de 26 a 28 de: outubro 
. · .do,correnie ano . ' · 

Art . l~: Revogam-te •• dhpoliçlle• !m cont~'rlo . 
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Macapá-AP, em 26 de outubro de 1\IH?". 

PAULO FERNÁNDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 1493 DE 26 DE OUTUBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 11ue 
lhe. são conferidas pelo Deci>eto Presidencial de 13. dc dezembro de 1988, 
combinado com o § 2~ do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucio , 
nais Transitórias. da Constituição Federal de 05.10 .88 c na Le i Comple
mentar n~ 41 d"C 22 de dezembro de ·1981 c tendo em vis ta os termos do 
Offcio n~ 269/89-PROG. , 

P.ESOLVE: 

Art. 1~ • Dcsignilr ANA LUIZA ~.HP.ANDA DE M_ONT'ALVER· 
NE, Assistente. Jurídico, Código NS.503, Classe "S", Referência 25- f~ S. 
11crtcnccntc ao Quad.ro Permanen te do extinto Território, lotada nes ta 

.Procurado ria Geral, para cxcrcér em substituição o cargo de Procurador 
Geral Substituto do Governo deste Estado. Código DAS -101 .4, da 
PROG, .durante o impedimento do respect·ivo titular , no período "de 26 à 
28 de outubro do corrente ano. 

Art . 2~ • Revogam-se as dis_posições em contrário. 

Macapá-AP, em 26 de outubro de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 1494 DE 26 DE OUTUBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de }988, 
combinado com o § 2~ do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, da Const ituição Federal de 05 . 10.88 e na Lei Complc· 
ment ar n~ 41 de 22 de dezembro de 1981 e tendo em vista o que consta do 
oficio n~ 020/89-CIA., · 

RESOLVE: 

Art. I ~· Prorrogar. por mais 30 (trinta) dias o praz~ de que trata 
o Decreto (P) n~ ·1206/ 89, de 07 de agosto <!c 1989, jlUblicado no Diário 
Oficia l do Estado do Amapá de n2 0152, do dia 11 do mesmo més _e ano. . . 

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

Macap:I·AP. em 26 de outubro de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA GVERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO A~IAPÁ 

DECRETO (P) N~ 1495 DE 27 DE OUTUBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapú, usando das atribuições q,;e 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dczcmb~o de 1988, 
combinado com o § 2~. do artigo 14 do Ato das Dispo.siçõcs Constitucio · 
nais Transitórias, da Constituição Federal de 05 . I0 .88 .e na Lei Comple· 
mcntar n~ 41 de 22 de dezembro de 198 1. 

RESOLVE: 

Art. I~ • Des ignar , BENEDITO DA SILVA PICANÇO, Diretór 
do Departamento de Tomada de Contas. Código DAS-101.3, d_a SEFIN , 
para exercer acumulativa mente em substituição, o cargo de Secretário de 
Finanças subs tituto do Govern o deste Estado, durante o im pedimento do 
respectivo titu!ar, no dia 27 do corrcnt~-

Art . 2~ • Revogarn·sc as disposições em contrário . 

Macnpá- AP, em 27 de outubro de 1989: 

PAULO FERNANDO BATISTA Gt:ERRA 
GovernadÓr Substituto · 

GOVEUNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO·(P) N~ 1496 DE 27 DE OUTUBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das -atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988. 
combinado cnm o § 2e ·do artigo 14 do Ato das Disposições Gonstitucio· 
nais Transitórias, da Constituição Federal de 05 .10.88 c na Lei Comple-
mentar n~ 41 de 22 de dezembro de 1981. · 

RESOLVE: 

Art. te - Prorrogar, por mais um (1) dia, o período de afasta
mento do Secretário de Finanças Substituto AUGUSTO DUARTE DA 
COSTA, que ficará na cidade de nELÉM-PA, a fim de t ratar de assuntos 
relacionados do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIA-· 
FI, na Delegacia do Tesouro Nacionai-DTN, no dia 27 do corrente. 

Ar! , 2~ • Rc\•ogam-se as disposições ém contrário . 

Macapá·AP, em 27 .de-outubro de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA Gt.: ERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 1497 DE 27 DE OUTUBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições qu 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988, 
combinado com o § 22 do artigo I4 do Ato das Dispos ições Constitucio
nais Transitórias, da Constituição Federal de 05 . 10 .88 e na Lei Comple
mentar n2 41 de 22 de dezembro de 1981: 

RESOLVE: 

Art. J2 : Prorrogar, por mais um (I ) dia, a permanência, acu · 
mulativamentc, no cargo de Secret:lrio de Finanças do Governo do Esta
do do Amapá, MANOEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, Diretor do . 
Departamento de Contabil idâ dc_, no dia 27 do corr ent e. 

Art. 2~ · Revogam ·s.e as disposições em contrá rio. 

Macapá·AP, em 27 de outubro de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO A~IAPÁ 

DECRETO _(P) N2 1498 DE 27 DE OUTUBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988, 
combinado com o § 22 do artigo 14 do Ato das. Disposições Cónstitucio 
nais Transitórias, da Constituição Fede ral de 05 .10.88 e na Lei Comple· 
mcntar n2 41 de 22 de dezembro de 1981 . 

RESOLVE:. 

Art. t e··. Dispensar MARIA llERNADETH· GÓES ROCHA, dá 
função de confiança de Diretor-Geral .de Unidade Escolar, Código 
DÀI·201.1 , do Departam ento de Ensino da Secretaria de Educação e 
C.ultl\ra do Governo do Estado do Amapá . 

Art. 2~ • Revogam ·se as disposi ções em contrário. 

llfacapá·AP, em 27 de outubro de 1989. 

PAULO FERNANDO BA' l'ISTA Gt:ERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (f) N2 1499 DE 27. DE OUTUBRO DE 1989 

·o Governador do· Estado do Amapá, usando da; atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Presid cnciã t· de 13 de dezembro de 1988, 
combinado com o § 2~ do artigo 14 do Ato das Dis posições Constitucio
nais Transitórias, da Constituição Federal de 05 .10 .88 ·c na Lei Comple· 
mentar n2 4I de 22 de dezembro de 1981 . · 

RESOLVE: 

Art. I~- Designar RAIMUNDA RAMOS SANTOS, para P.xercer a 
função de confiança de Diretor-Geral de Unidade Escolar, Código DAI· 
201.3, do Departamento de Ensino dn Secretaria de Educação e Cultura 
do Governo do Estado do Amapá. 

Art. 2e- Revogam-se as dis posições em contrárió. 

Macapá ·AP, em 27 de outubro de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Govern!ldor Substituto 

GOV ERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO ( I') N~ 1502 DE 30 DE OUTUBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiç.Gés que 
lhe são conferidas pelo _Dcctcto Presidencial de 13 de dezembro de 1988. 
combinado com ·o § 2~ do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucio· 
nais Transitórias, da Constituição Federal de 05.10.88 e na Lei Comple-
mentar n2 41 de 22 de dezembro de 1981 . · 

RESOLVE: 

Art. te · Designar, a título precário, ANA CÉLIA FERREIRA 
CEARENSE, ocupante do emprego de Agente Administrativo, Código 
LT-SA-701, Classe "C", Referência NM-27, da Tab"cla Permanente do 
extinto Terr.itôrio Federal do Ama pá, lotada na Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, para· ~xercer a função de confiança de Secretário Ad
ministrativo, Código DAI-201.2, do Gabinete da Secretaria de Obras c 
Serviços Públicos, /a partir de "01 .10.89, na vaga decorrente da dispensa 
de Maria do Carmo da Silva . 

Art. 2e- Revogam-se as disposições em contrário. 

Macap~-AP. em 30 de outubro de 19S9 . . 

JORGE NOVA DA COSTA 
·Governador 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 1503DE 30 DE OUTÚ.!JRO DE 1989 
D 

O Governador do Estado:do. Amapá, u~ándo das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de ·13 de dezerr.bro de 1988, 
combinad.o com. o§ 22' do ·artlgo 14 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transltór_ias, da Constituição Feder~;~! de 05. 10,88 e na Lei Co.mp!c-
mentar n2 41 de 22 de dezembro 'de lNl. · · .' .... 

RESOLVE: 

Art . 1.2 ~-.. -E'xorierar, JOSÉ BENEDITO DÃ SILVA MALCHEn, 
da função de confiança de chefe da.DI'flalÓ de Contabilidade Orçamentft - ' 
ria Código_ DAS·-101.2, do Departamento de Contabilidade .da Secretaria 
de Finanças/ SEFIN. · · 

. . I 

- Art. 22- Revogam-se as dlsposlçi!e<l __ em contrár'io . 

!'tfacapá-AP, em 30 de outubro de 1989, · 

JORGE NOVA DA COSTA 
. / Governador · 

GOVERNQ DO ESTADO DO AMAPÁ 
. " 

DECRETO (P) N2 1504 DE' 3o DE. OUTUBRO DE ·19S9 

O Govern~dor do Estado 'do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo. Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988, 
co.mbinado com o §·22 do artigo 14 do Àto das Disposições ConStitucio- . · 
nais Transitórias, da Cons.tituição Féderal de 05.10.88 .e na~Lei Comple· 
mentnr n2 41 de 22 .de dezembro de 1981 e tendo em vista o que consta do · 
Processo-n2 28840.002739/89-SEEC. . -

RESOLVE: . . 

. . . ·conceder aposentadoria, nos termos, do artigo 40, itep1 I li, a línea 
" b", da Nova Constituição da República Federativa ·do Brasil, de 
05/10/88, a MARIA VITÓRIA DA- ·coSTA ·CHAGAS;. matrícula ne 
2.-258 .240, no cargo de P rofessor de Ensino ·de 1e c 2e. graug, código 
·M-601, classe "E", r eferência 1, do Quadro Permanente do extinto Ter- . 
ritório Federal dQ Amapá, devendo seus proventos mensa is serem acres' 
c idos da vantagem financeira. de 20% de acordo éom o a rtigo 184, item, 
Il, da Lei n2 !.711~52,·ccmblnado com a Lei n2·6.701/79 .. . ~ 

1\facap_á -AP,-em 30 de. outubro de 1989, 

~ORG~ NciVADA ~OSTA 
Governador 

... 

. \ 
GOVERNC>·DO. ESTADO DO AMAPA . . 

DECRETO (Ê) Ne 0087 DE 24 DE OUTUBRO fiE 1989 

O Gov~rnado r do Estado ·do AÍn.apá, usando. das at r ibu \ções que 
lhe são 'conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 19,88, · 
combinado com o § 2e do artigo 14 do Alo das Disposições Coiisti tucio
'nais Transitórias;.da Constit.i'ição Federal de 05.10.88 c na Lei Co mple
mentar n2 41 de- 22 .de -dezembro de 1981 e ten'do em 'ista o que cons!a ilo 
Ofício I)~ 0621/89-SEPS. . . . 

F: P.E. - P-rograma 137542.824.454, no,Eiemento de D-e~p~sás3.i .l. O, Ser·-
viços de Terceiros. · 

Art . 32 - Revogam-se as disposições-em cont~á ri o. 

- ~lacapá :·AP, em·24 de outubro de 1989. 

. JORGE 1\ 0VA DA COSTÂ, 
Governador 

._.GO VERN O DO ESTADO DO AMAPÁ 

DE_C,R.ETO (E) N2 0089 DE 24 DE OUT,UBRO DE-1989 

. ~O Govcr~ador do Estado dÓ. Amapá, usando das at.ri buições ~ue 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988; . 
combinado com ,< § 22 do artigo: 14 do Ato das Disp_osições Constitucio- · 
nais Tran:itórias, da Constituição Federal de 05. 10.88 e na Lei Comple
mentar. n- 41 de 22 de dezembro de 1981, e lendo ·em vis ta o que consta 
do Ofício n2 0037/89, ' · . · · ., ' ·. · . · · 

I• 

RESOLVE: 

' ' Art. 12- Autoriza r em caráter excepcion al o paga.mento.em ·nome 
de FRANCISCO LEONILDO COSTA BARRETO, ·por meio de SUPRI
MENTO DE-FUNpO,· nos term os d.o item I, do art. 45, do Decreto 'n2 
93.8n .• de 23 de dezembro de 1986, rio valor de 1\CZ$ '60.000,00 (SES
SENTA M_IL CRUZADOS NOVOS), tJara o pronto pagamento de dcstJe
s~s de atJo•o ao Governador do Estado. 

,. , . . 
I . . . ~ 

Art . 22 - A referid a despesa deverá ser em(>en hada: na FONTE DE 
RECURSOS doF.PE-OOl,'Programa de Tra balho- 03070212-469, .no Ele
mento de Despesas 3120.00 - Consumo, no valor 'de NCZ$ 20.000,00 
(Vinte Mil Cruzados r:; ovos) e elemento de desp,esa 3132.00. - Serviços. no 
valor de NCZ$ 4C .OOO,OO (Qua~enta Mil Cruzados Nov·os) . 

Art. 3e· - RevÓgam-se as d isposi ções em contrá rio. 

Maca pá · AP, em 24 de outub_ro de 1989 .. · · 

JORGE NOVA·DA COSTA , 
Governador 

~ECRETÁRIA DE ADmN ISTRAÇÃO 

··PORTARIA (P) N!. 522/89- SEAD. 

0 Si':CKET Á lH O DE ADMIN ISTRAÇÃO dó ·Go'>·erno do Estado · 
·do Amapá, no uso. de suas atribuições 'l egai s, conferidas : pelo. Decreto (N) 
n2 0005, de 22 de fevereiro de 1989, c t en~o en: vist2 o que cons ta do Pro -. 
cesso n~ 28770 .00H77/89- SESA, · 

RESOLVE: 

. Árt. 12 - Cancela r, .a co ntar de 15 de outu bro de !989 , a susl_)en 

·Art. 12 - Autorizar eni' cará ter. ex~cpciona l o pagaÍncnto ,cm n~me 
de DORI VALDO CARVALHO DOS SANTOS, por meio de SUPRIMEN
TO DE FUNDO nos termos .do item I , do ar t. 45, Decreto n2 93 .'872, de 
23 de dezembro de 1986, até o va l,or· de NCZS 170.000JOO (CENTO E SE~ · 
TENT!\ .MIL CRUZADOS NOVOS), para atender despesas com n•ateria l 
de consumo, co ncernente a manutenção das Un id ade" da Sccr etada de 

RESOLVE: _ 

' são do cont rato de t rabalh o, fi r mado en fre o Governo do extin to Ter ritó
rio Federal doAm: pá, e a servidpra MAR lA RUTE ARA'ÚJO pE Ol,-1-
VElRA, ocupante .do I mprcgo de Auxiliar o,:eracional dé Serviços Di 
\ 'USOS, código_ LT-N~l- 8 12, cla sse "C" , re ferência N~l -14, pertencen te a 

·' · Tabela Especial de Empregos do extinto Terr itório, lotada na Secretaria .. 
de Saúdc-SESA, do que tra ta a Portar ia (P).n2 391/SEA D, de 21/ 07/89 ,: 
pu blicada no Diário Oficial do Estado do Amapá, · de; n2' Ol 41; de 
27/07/89. . . . . ' . 

Art. 22 - R~vor,am- se ·~s disposi çõ~s em cont rário . . ~ . 
. Dê -se ciência cumpra-se c pu bli que-se. 

Promoção Social relntiva ·ao mê6 de novembro .dé 1989. · · · 
/ ', . GAB INE'IE DC SECRETÁRIO I:·E AÍ>~JIN' I ST.RAÇÃO, érn Ma -

Art. 22 - A re fer ida despesa deverá ser empenhada nà· FONTE ' ~ capá -A P. 23 de ou tubro de 1989.;· ' · · 
F.P.E. - Programa de Trabalho 15814S62-46(\ .- Assi stência e Promoção 
Social, no .elct:nento de despesa 3. i.3.2 .00- ~fatcriaj ·de Consumo . 

Art . 32 - Revogarn:se as disposiç~es · • .;.. .contrári,o. 

MacaP.á-.AP, em 24 de ouiubro de 1989 . . 

JORGE NOV A' 'DA COSTA 
Go.vernador · 

~OVERNO DOESTADO DO AMAPÁ 

-D~CRETO (E) N2 OQ88 DJ<; 24 DE OUTUBRO DE 1989 

O Governudor do· Estado •do Amapá, usando . das.atriliui ç.ôcs qtic 
lile s~o conferidas pelo Decreto Presidenciz l de 13 de dezembro de 1988, 
com!iiris.do com. o§ 22 do nrtigo·14 do Alo das. Disposições Constitucio
nais Transitóri>ls, da Cons tituiç.ão Federal -d" 05:10.88 e na Lei Comple
mentar it2 41 de 22 de dezembro 'de 1981,.cons idera nd o os termos ·do Pro - · 
ccsso.n2 2218/89-SESA. " · 

RESOLVE: 

\ · . Art. 1~ - Autoriza~ em c_ai-áter emergencial o. pagamento -em no -' 
me de .MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE, Enférmeira, por 

. mei9 de SUPRIMENTO DE FUNDO nos -termos do· i têm I, do art . 43, 
Decreto n2 53.072; de 25 d e dezembro de 1986, o v&! o r de NCZ$ 9. Hl'o;oo 
(Nove Mil e Cem Cruzados Novos), nara atender as despesas com· rea liza
ção de Tumograria Comp utailorizada,. de pacientes encaminhados pela: 
SESA a Belém, Pa. dur &n te 11 período de .23.10 a p ·.ll,-.89. . 

. 
1 

Art. 22 · - A refer ida despesa deverá· ser empenhada na FONTE ' . 

NESTLER INÓ DOS SANTOS VA LEN'i'E 
Secretário do Ad!"in is t ração 

·· SECRETAR I-A DE ADmN IS.TRAÇÃO 

PORTAR IA (P) Ne 554 /89- SEAD 

. O SECRETÁRIO DE AD~I INISTTIAÇÃO 'd.o Gtverno do Estàdo 
do Amapá, usando das a tribu ições legais, confer idas pelo Decrefo (N) n2 
0005, de 22 de fcveréiro de 1989, c tendo en: vist :i o que· consta do Pro 
cesso n2 28780.01910/89 -SEPS, 

RESOL'f E: 

Art. l~ - .Remover MARIA EL IETE' ~-! ELO. ·RODR IGUES, ocu 
pante do emprego de Agente Administra th·o. cÓd igo LT -SA-701, .cl asse 
"Especi~ l ", referênCia · HM -32, da-Tabela Perma nen te do ex:tinto Terri -· 

·,tório Federal do Ama.pá, lotada na Secr etaria de Promoção Socia i/S EPS. , 
para o Gàbinete do Governadori'GAB I . · . . 

Art . 22 - Revogarr--sc as disposi ções em contr á rio .· 

.Dê:se 'ciência cumpra -se o publi qu'e -se:· 
. . . 

.. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMIN ISTRA (;:ÃO, em. l\'la-
· capá -AP, ;19 ile outubro de 1989. · 

NESTLER1NO I.:•OS SANTOS \•ALENTE 
Sec_retário·de Adminis tração 

.. 
' I 

,' 
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SECRETAR IA DE AD~IINISTRAÇÂO 

PORTARI A (P) N~ 558/89- SEAD 

O SECRETARIO [E AD~IIN ISTRAÇÃO do Governo do Estodo 
do A m a pá, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) 

· n ~ 0005, de 22 de fevereiro de 1989, c tendo em vista o que consta do Pro
cesso ne 28840.00.1304/89-SEEC, 

R ESOlVE: 

Art . I~ - Suspcnd<r. pe lo prazo de um (OI-) ano. a con tar de 1e de 
Novembro de 1989, o contrato .de trabalho firmado entre o Governo do 
ext int o Território Federa l do Amapá c o servidor RA IMUNDO 'fi.JPAN 
DOS SANTOS DUARTE, ocupante do emprego de Professor de Ens ino de 
I ~ c 2~ G.-n us , código LT-~1-601, classe "D", referência 3, da Tabe la 
Permnnentc do extinto Terri tório Federal do fl. map:\, lotado na Secretn-
rb de Ednc"aç ão c Cultura-SI;:EC · 

Art . 2~ · Rcv,r.am -sc as disposições em contr:\rio . 

Dê- se cif\11cia cumpra-se c publi<Jue-s.c 

GA3 1NETE DO S ECRETÁR IO DE ADMINISTRAÇÃO, em ~l a
capá-AP, 20 de outubro de 1989 . 

NESTLER I NO DOS SANTOS VALENTI': 
Sec retário de Adminis~ração · 

·CONVÊNIO ICt,6 81/89 

DispÕe sobre a concess~o de redução de ·base de cálculo 
do ICM3 nas saÍdas de aeronaves , peças, acessÓrios e outras 
mercadorias que especifica . 

O Ministro da Fazenda e os Secretários de Fazenda ou 
Finanças d9s Est ados-e do Distrito Feder al , na 57ª . Reu
nião Ordinárfa do t;:onselho de PolÜica Fazendária , realiza 
da em BrasÍlia , DF , no dia 22 de agosto de 1989, tendo e~ 
vista o disposto na Lei Complementar nº 24 , de 07 de· jane~ 
ro de 1975, resolvem ·celebrar o seguinte 

COiWÊNIO 

Cláusu.la primeira - Fica reduzida , nos percentuais in
dicados, até 30 de junho de 1990, a base de cálculo do I m
po::;to sobre Oper:1çÕes Re lativas à Circul aç;o de Mercado
rias e sobre Pr~staçÕes de Serviços de Transporte Intere~ 
tadual e Intermunicipa_l e de Comunicação - ICI.-'6, nas oper~ 

· çÕes com os segu:.ntes produtos : 

r - aviaçoes ; 

a) monomotores, com qualqLJer tipo de motor , de 
peso bruto até l. 000 kg ...... ............. . - ..... . 

b) monornoEores , com qualque r tipo de motor , de 
peso acima de 1. 000 kg ....... ..... ........... . · ... : 

c) monomotor ou bimotor, de. uso ex~l~sivamente · 
agricàla , i ndependente de pe so , com qualquer tipo · 
de motor ou propulsão . .... ..... . . . . ......... , .... . 

d) multimotores, com motor de combustão inter-
na , de peso bruto até 3 .000 kg ... . . . ............. . 

e) multimotores , com motor de combustão inter
na , de peso bruto acima de 3 .000 kg até 5 .000 kg .. 

f) multimotores , com motor de combustão inter-
na, de peso bruto acima de 6 . 000 kg ... ....... .... . 

g) turboélices , monomótores e multimotores,com 
peso bvuto até 8 .000 kg ............ : ...... ...... .. . 

h) turboélices , monomotores e multimotore s ,·com 
peso bruto ~cima.de 8 .000 kg ..... . ...... . ........ . 

i ) t 'urbojatos , · com peso bruto até 15 .000 kg .. . 
j) turbojatos , com peso bruto acima de 15 .000 

kg .... .. ..... . .... . ............... . ... ........ ' .. . 
II - helicÓpteros ................... . .. ... · .. . 
III - planadores ou motoplanadores , com qual-

quer peso bruto ........ ........... . . . . , ... ....... . 
IV - paraquedas giratÓrios .· . . .. . ........... :. 
V - out ras aeronaves .. : ._ ... .. . .. ... ........ . 
VI simuladores de vÔo bem ~amo suas partes 

e peças separadas ... ...... ........ ........ . ...... . 
VII - paraquedas e suas partes, peças e acess~ 

r ios .... ......... ... . . . ........ . ..... ............. . 
VIII- catapultas e outros .engenhos de lançame~ 

to semelhantes e suas par.tes e peças separadas . . .. 
IX - partes, peças , acessÓrios e competentes 

40'/o 

40'/o 

60o/o 

40'/o 

40'/o 

60'/o 

40'/o 

40'/o 

40'/o 

separados, dos produtos de que tra tam os incisos I, , 
II, III, DJ , V, XI e XII ....... : . · ..... .. .. .. .... .. 

·X - equipamentos , gabaritos , ferramenta! ·e 
materiais de us~ ou consumo empregados na fabrica- · 
Ção de aeronaves e .simuladores .............. .. ... . 

XI - avioes militares : 

a) mono~otores ou multimotpres de treinamento 
militar _com qua-lquer peso bruto e qualquer tipo de 
motor .•. · ............ .... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 7tFf. 

b) monomotores ou multimotores de combate com 
qualquer peso bruto , motor turboél ice ou t urbojato Büo/o 

c) monomotores ou multimoto~es de sensoramento 
vigilância ou patrulhamento, inteligência el etrÔni 
ca.ou calibração de a uxili Ós- à ~avegação aérea,co~ 
qualquer peso bruto e qualquer tipo de motor . ..... ~ 

d) monomotores ou multimotores de transporte 
· cargueiro e de uso geral· c o(ll qual quer peso bruto e 

qualquer tipo de motor. . .. .......... . .. ...... ..... 60o/o 
XII - helicÓpteros militares , monomotores ou 

multimotores, ccim qua lquer peso br uto e qualquer• 
tipo de motor ...... . . . ................ . ... : . . . . . . . 40)(, 

XIII - pa rtes , peças, matérias-primas, ac~s~ 
rios e compet entes, separados para ' fabricação dos 
produtos de que t ratam os incisos I, II , III , DJ , 
V, XI e XII , na impo_rtação por empresas nácionais 
da indÚstria aeronáutica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00'/t 

§ l º - O disposto nos incisos IX e X sÓ se apli_ca a op.!::_ 
:raçÕes efetuadas · pelos contri buintes a que se refere o§ 2º 
e desde que os produtos se dest1nem a : 

1 - empresa nacional da indÚstria aeroná utica , ou esta 
bel ecimento_da ·rede de comercialização de produtos aeronau 
ticos; 

2 - empresas de transporte e serviços aéreos e aerocl~ 
bes, indentificados pelo registro no Departamento de Avia
ção Civil; 

3 - Oficinas reparadoras. ou de consertos e manuten;:·ao 
de aeronaves, hÔmologadas pelo Ministéri o da Aeronáutica; 

4 - proprietários de aeronaves identificados como tais 
pela anotação da respectiva matricula e prefixo no documen
to fiscaL 

§ 2º - ~s e mpresas nacionais dé ~ndÚstria aeronáutica , 
da .rede de come rcialização e as import adoras de mat erial 

aeron~ut"ico , para os efeitos deste Con~ênio ·, se"rão rela~i~ 
nados em ato conjunto dos Ministérios da Aeronáutica e da 
F3zenda , indli.G3ndo-se·também nesse ato , em r elaçao a cada 
um delas os produtos objeto de operaçÕes realizadas com 9 

beneficio. . 
Cláusula segunda - As disposiçÕes deste Convênio apli

ca~~se também às Unidades da Federação ,que não tiverem i m
plementado o ICNE a parti r de 12 de março de 1989. 

Cláusul a tercei ra - Este c"onvênio e?'itra em vigor na da 
t"a da publ icaç.ão de ·sua ratificação nacional , 
efeitos a· partir de 19 de setembro de 1989 . 

BrasÜia, DF , 22 de agosto de l9f39 . 

CO~VÊNIO ICMS 84/89 

produzindo 

DispÕe sobre . o di ferimento e substituição. · -tributári~ 
do ICM3 nas operaçÕes com cassiter ita no TerrítÓrio de Ro
raima. 

O Ministr'C! da Fazenda e os Secretários da Fazenda ou Fi 
nan;:as dos Estados e do ·Distrito Federal , na 57~ Reuniã~ 
Ordinária do Conselho de PolÍtica Fazend~ria, real izada em 
Brasilia , DF, no dia 22 de agosco de l9S9, e tendo em vis
ta o dispost o n~ Lei .Complementar n9 24, de 07 de janeiro 
de .1975 , resolvem celebrar o seguint.e 

CONVÊNIO, 

,. 
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Cláusul a pr i meir a - Fi ca o Ter~i t Ório de Rorai ma auto'- • 
.r izado a ' atri buir a condição de s ubs tituto tributário ao 
:i:ndust r i al, comerciante , d i stri buidor ou trans por t ador. pe-::. . 
lo. pagamen'to do imposto deviao nas ope r âçÕes sybsequentes, 
rea l izadas com cas siterita. 

Cláus ula segunda ~ Fica difer ido o · p~gamento do . i mpos
t o incidente sobre as operaçÕe's de sai.das da cassiterita 
do estabelec i mento extrator', até. a ocorrencia da s'!. seguin -
t es h i pÓt eses:·. 

.. · 
I sa f da para consumo fina-l ; -
II saida para o exterior; 
I II - sa ida em operaç ão i nterest adual. 

Parágrafo Único' . - Ocorrendo· o encerramento da fase de 
diferime nto ,· por qual qtiJer u~ das hi poteses pr evi·st a s nes

. ta ·Cláusula, f i ca "·o contribuinte obri gado a r ecol her o i m
post o c~jQ 'lançament o e pagament o for arri _'transfer i dos pa ra 

a s etapas po?ter iores . 

Cl áusula terceira · - Para efeito de trib~tação da cass~ 
teri t .a , na s operaÇÕes r ealizadas ' pelo extrator, .o va l or da 
basel de ·cálculo. do ICM3 eerá de·ter minado através de Pauta 
de Preços MÍni mos , baixada pel o Secr etário de · Pl anejament o 
e Fi nanças dà Governo je Ror a ima . 

Cláusul~ Qt:Jar ta -.·Nas ope r açÕes Sl.Jbsequent~s realiza -
das pelJs · contribuint es mencionados na Cl~usula · pri mei ra 
deste Convênio; a base de cál cul o ser ái , o valor da oper açao 

:. de· que decorrer a sai da da ca~si te r i t a. · · 

Par ágr afo Úni co - Quando não houver preço de vendà fi~ 
xado pe l as· a utori dades competentes , a base de cáiculo .será 

Finanças dos Estados e do Dist r ito Federal, na 57!!. Reunião 
Ordinária do Consel ho de .Poli t ica ·Fazendária , r ealizada em 

· sra~ilia; DF, no dia 22 de ago~to de '1939( tendo em vista 
o- disposto n,o § 4Q , do ar tigo 5Q , do Oec.reto.,.Lei nQ .406 , de . 
31 de · dezemoro de 1968 , acre scertadq pela Le i Complementar 
nQ 44, . de· 07 de dezembro · de· 19B3, · r es olve m ce lebrar o se
gui nte 

COJWÊNIO 

Cláusula pri meira '"' A. Cl áusul a quarta, dq Convênio m~S 
l~/B9 ; de ·28 de março de 1989 , ,passa a vi gorar .com a se-
guinte red~ç~o ; ·" 

"Cl á u;;ula quarta· - O i mposto ret ido dever á ser recolhi 
do em agência do Banco .Qficial do Est ado desÚna t ário , ou~ 
na s ua f alta ,·.'e.m agênci a de qua l quer Banco Oficial '\s t adu
al ou f eder al, l oéalizada na pr a:;:a do est a be l eci l)lento reme 
t ente , e m conta especial ; at é o l OQ (dé ci mo) dia do mês 
subsequent e ao da .retenç~o , a cr3d~to do Governo em cujo 
t e rri t Ório se encont ra estabel ecido o adqui rente das .me rca· 
da rias . 

Parágrafo . Único - O Banco re:eb~dor deverá repassar~s 
recur sos ~ Secr et aria da Faze nda ou de Finanças da unidade 
da Federaç~o dest inat ária, no prazo de ~· (qúatro)di a s a pos 
o de p9 s ito . ~· 

Cláusul a segunda ~ Este Convêni o .e ntra em· vigor na da
t a · da publ.i cação de su~ .ratificaç~o naci onai . 

Brasilia, .DF, ~2 ?e agosto de 1999 . 

o ~reço praticadq pe~o extrator , incl u:idos os val ores cor - .' 
respondent es a fretes , seguros, i mpost os e out ros e ncargos· 
t .ransferiveis ao· varejis t a , acrescido do perten tual de lu-

CONV ÊNIO ICMS 87/ 89 . 

Isenta do I CM3 as ope'r açÕes de mercadorias impoÍ'tadas 
para industrialização · de componentes e· derivados de sangue . 

cro de 2:J/o (vinte e 'cinco por cento) ·. . 

Cl.áusul a 'quinta - Es t e Con~ênio e'ntra em vi gor na data . 
·da· publicação de sua ratificação naciona l . 

Brasilia , DF , 22 de agósto' cte 1989, 

CONVÊNIO I CMS B5/ 89 

Aut ori za o Estado' do Paraná a de i xar de aplicar o dia-: 
·posto na Cláusul a quar t a do Convêni o ICM 08i 89 , de ·. 27:02 . 
B9 1 em rel ação à s exportaçÕes ·de •! a r elo .de germe de milho . • 

O Mi ni stro da Fazenda e os Secret ári os de Faze nda 9u . 
Finanças dos ~stados e do Dist r i to Federal, na 57!! Reyniao 
Or dinária dq Con5El l h.o de PolÜica Fazendária, realizada em 

·sras~lia, DF , no dia 22 de agosto de 19B9 , tendo em · vista 
o di spqst à na Lei Complementar nQ 24 pe O< de janeiro de 
·1975 , r esolvem celé~ar o Segui nte 

, COJW~NIO 

Cláusula pri meira - Fica o Estado do P~râná autorizado 
a dei xar de aplicar ·O ·di .sposto na Clá~sula quarta do Comi~ 

' ni o I CM 08/89, de 27 de fevereiro de 1989 , em re l ação as 
~xportaçÕes de f arelo de . germe de milho 

Cl áusula .segunda - Est e Con~ênio entra ,e m vigor na da
. ta da ·publicação de sua rati f i cação .nacional . 

Brasilia , DF , 22 de agost o de 1989. 

C~/ÊNIO . ICM5 86/B9 

oá nova redação à Ci áusula.quarta do Conv~nio I CMS 10/ 
89 , . de 2B . 03 . 89 .. 

-. 
O Minist:rri. .. ~a -F~end~ e ?s Secret ários de Fazenda ·. oi.J 

..::-- . 
r:~~:~~ ~: ·~'-: .~~ . 

:r .. · 
... · ·:: ... , . 

r. _ -.. .... ··:·''• 

O Min~stro da F~zenda e os ' secr etári os de Faze~da ou 
F·i('lançc.s doE: Estado~ e do Dist r ito Federal , na 57~ Re união 

·ordinária do Conselho . dé Polit i ca Faze ndária , reali zada em 
BrasÜ).a , DF , no c'ia 22 de agost o de 1989,· t endo em · vi s t a 
o di sposto. na Lei Compleme ntar nº 24., de 07 de janei ro de 

I 1975, res olvem Ce l ebrar 0 seguinte. 

·c láusul a pri rreira - .Fi ca restabel ecida , a t é 31 de de
zembr o cje 1989, a i senção prevista no Cónvênio. ICMS 24 /B9 , 
de 28 de março de 1989. 

Cláusula segunda E~•te . Con~ênio ent ra. e rr. vi gor na da-
ta· da p~blicação de sua rati ficação nacior~l, produz1 ndo 
efeito~: a par t:j.r de: l Q de' agos to ·ce 1989. 

Br asi lia , DF , 22 de ~gosto de· 1999. 

PODER. JUDIC IÁRIO 
EST ADO' [ oO A~IAPÁ 

I~ CIRCUNSCRI ÇÃq JUDI CI ÁRI A · ~lACAP~ 

EDITAL I: E I NTIMA ÇÃo DE SENTENÇ A c(n: PRÀZO DE 20 DiAS . . 

O DOUTOR WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, hnl . J UIZ DE DI
REITO SUBSTITUTC E EM EXERCÍCIO NA VAil A Cr:lMl NAL DA 

' Pr!IME IItA CIRCUNSCRIÇÃO· JUDIC IÁRIA DE r.J ACAPÁ, CA PITAL 
DO ESTADO DO AMAPÁ. NA FORM A. DA LEI, ETC ... 

FAZ. SABER a todos os.' que o presente EDITAL c;,_om prazo de . 
: vinte (20) !lias virem, ou d ele conhecimento t'ivercm, que neste J!'ízo cor
re seus t r 5mites num [A'OI~H;ue a Jus ti ça Pública move contra 'ELIZA
BETE LODATO MENDES, vul ~:o " BETE". brasileira . solteira,··natural 
de Almeirim / PA, filha de Ra ir:m.ind!J Ra l:elo ~lenrlcs e E~termina Rahelo 

· ~lendes. resi denie na Av . Santana. s/n~ - 5ren portu5ri3 no· Bar It:~quara · 
Drir.ks c f.lunicípio de Santana. ora em Ju~:ar ince rto e não sohido. a qua l 
foi condenada por sentença deste Juízo como incursa nas penas do actigo 
16 da Lei Antitóxicos. n· pena ile'06 (seis) m,eses de detenção e '\Ot'paga 
mento de•30 (trinta) d ias -multa, fixado em NCZ$ 30 ,00 (trinta cruzados 
novo·s) a unirla~e. m a is 1/3 (um terço) das cust as processuais • . s~ndo 
substituída a pen a ambu la torial impos ta à ré, por serviços à Comumda
de, consistente em t~nba lho· por 08 (oito) horas sema nais ao Asilo dos 
Velhos, sito à Av . Pe. Júlio !l'l'aria Lombnerd, -esquina com rua Paran~. 
bairro Santa Rita, onde desenvolver:\ athidades d~ faxina o.u outras a se
rein' designadas pela Sr~ Diretora do Estabelecimento. pel_o pra:to de 06 
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(seis) meses. cuja frequência ser á comprovada mensa lmente E, com( te
nha o Sr Oficia l de Justiça cer t ificado' não o have r encont r ado nesta 
Circunscrição, expede-se o presente EDITA L para a intimação da referi
da r é, cuja cópia será afixada no lugar de costume. com o prazo de vinte 
dias. para com parecer a este ' Juízo, s it o a h •· FAli. s/n~. bairro Santa 
P. it a, na Secretaria da Vara Criminal , para tomar cqnhecimento pesso~l 
da sentença no vrazo esta belecido, fin do o qual " sent ença passará em 
j ulgad·o. Dado c passado nesta cidade de Macap:\, Ca pita l do Estado do 
A. r.1apá, aos vin te e sete di.!'s do mês de outubro do ano de um mil nove
centos c oitenta e nove·. Eu , Célia Menezes Rodr igues. auxi lia r j udiciá rio. 
da t ilografei. Eu. ALR JI LÚCIA LO BATO ALFAIA. Diretora de Secre
ta ri a ca Vara Crimi nal, conferi e subscrevo. 

WAL DIP. LEÔNC IO JÚ NIOR 
J uiz de Direi to 

1 9 8 9 

ANO BRASILEIRO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, 

USE O CINTO - PROTEJA 

A SUA VIDA 

TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ - TELEAMAPÁ 
EWRE6A DO SISTDM TELÉBRÁS 
CGC NR . 05 . 965 .421/0001 - .?0 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ' 

Ficam os Senhor:es A~ionistas da Telecomunicaçi:ies doAm~ 
pá S/A - TELEAMAPÁ, convidados para se reunirem em Assem
bléia Geral Ex'traorj:li náría no dia 30. de novembro de 1989 , · 
às 16 :00 (dezesseis) horas na sede da sociedade , sita na 
Av. Duque de Caxias !. 105 nesta cidade de ~.iacapá , para deli 
berarem sobre . a seguinte Ordem do Dia·: 

a) Aumento do capital social de NCZ$ 2-. 948 •. 67l , 32(Dois 
milhÕes , novecentos e · quarenta e oi to mil , seiscentos · e 
setenta e um cruzados novos e trr·nta e dois centavos) para 
Ncz$ lO . 391.626 ,60 (oez milhÕes , trezentos e noventa e Úm 

mil, seiscentos e vinte e seis cruzados novos e . sessenta 
centavos) mediante a capitalizaçao dos créditos de particl 
paçao financeira de· promitentes assinantes e da TELEBRÁS. e 
a incorporaçao da rese~va pe iserçao do i mposto de renda; 

b ) Alteraçao dos artigos 5 e 16 (Caput ) do .Estatuto 
Social, 

Macapá , 31 de outubro de 1989 . 

A DIRETORIA 

SÍNTESE DO ESTATUTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO EN
SINO DO ESTADO DO AMAPÁ - SINTEAP. 

O Sindicato dos Tr~balhadores no Ensino do Estado do 
Amapá-SINTEAP, com sede e foro em Macapá, capital do Est~ 
do do Ama_pá , ·com duração indeterminada, é constituída ·com 
finalidade de organizar , proteger , estudar e rep'resentar 
l egalment& a ca t egoria profissional dos Trabalhador es no 
Ensino na base territorial do Estado do Amapá. ( Capítul o 
I, Artigo 19 , Secção I - da · c~mstitu:i ção ) . 

· Ao President e Compe t e : 

- Representar o Sindi cato perante a Administr ação PÚ
bl ica, Judicial , Extra- judici almente , podendo del egar po
der es (Capítul o VII, Artigo 30, Alí nea "a" ) . 

O presént e Estatu to só poderá ser alterado por deci -
são de Assembl é i a Geral, especialment e convocada para es- · 
se fim , referendada por Congresso da Categoria (Secção 
XVI, Artigo 108 - Das DisposiçÕes Finai s e Transitórias) . 

No caso de dissolução do Sindicato , o que só darlcE por 
deliberação expressa da Assembléia Geral .para este f im 
especialmente convocada e com a presença mínima de 1/4 
(três quartos) dos associados, o seu patrimônio será .des-· 

ti~ado a j uí zo da Assembléia a out ra Ent i dade sem fins l u 
crat i vos . 

§ único - O processo de doação os bens patrimon1a1s_ e 
recursos financeiros , se rá fei t a peli! mesma Assembléia qut;! 
autorizará a disso l ução. (Capitulo XII , Artigo 59 - Do 
Patrimônio) . 

Os sócios não respondem subsidiariamente p·elas obriga
ções sociais do Sind i cato . (A~;tigo 104 - Secção XVI- Das 

. Disposições Fi nais e Transitórias). 

Apr ovado em Macapá, 02 de se t embr o de 1989 : 

MARIA REGINA SMITH NEVES 
Presi dente. dÓ SINTEAP 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE AGRICULTURA . 

CONTRATO NQ 007 /89- SEAG'. 

CONTRATO fli!E ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPÁ E A UNIDADE DE EXECUÇÃO DE PESQUISA DE ÂMBITO·ESTA
DUAL- UEPAE/MACAPÁ, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE 
AGRI CULTURA , PARA OS FINS NELE DECLARADOS . . 

O Governo do Estado do Amapá , neste ato representado 
pelo seu Governador, senhor JORGE NOVA DA ' COSTA, daqui em 
diante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA, através de 
sua Unidade de Execução de Pesqui sa de Ãmbito -Estadua l 
UEPAE/MACAPÁ,; i nscrit'a no Cadastro Geral de Contribuintes 
do Ministério da Fazenda sob o n9 00.348.003/0100-00 
represent ada pe.lo seu chefe, senhor ANTONIO PEDRO DA SIL-·· 
VA SOUZA FILHO, daqui em diante denominada CONTRATADA , 
com a i nterveni ência da Secretaria de Agr i cul tura , r épre
sentada pelo seu t i tulax:, senhor ALCIONE MARIA_ CARVALHO 
CAVALCANTE , . dor avante designada INTE.RVE.NIENTE, resol vem 

·. de comuin acordo fi rmar o presente Cont rato, consoant e as 
cl áusul'as e condi çÕes segui ntes: 

CLÁUSULA PRIMEIRO -· DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
Contrato encontra respaldo l egal no § 2Q ào artigo 14 do 
Ato das Disposições Transitórias da- Constituição Federal , 
4rtigo 26 da Lei Complementar n9 41, de. 22 de dezembro de 
1981 e artigo 22 , inciso X do Decreto-Lei nQ . 2. 300 , de ·21 
de novembro de 1986. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : Objetiva Õ presente 
· Contrato o apoio ao desenvolv imento de·proje to de pesqui

sa com cul turas atímentares e produçãó de sementes bási -
cas de arroz, fei jão e milho . 

CLÁUSULÁ TERCEIRA - DAS OBRIGAÇ0ES :' 

I - DO CONTRATANTE : 

a ) Repassar os recursos no va l or de NCz$ 60 . 000,00 
Sessenta Mil Cruzados Novos) , para atender··, os· objetivos 
previ s tos na cl áusula específica deste i nstumento ; 

' b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, 
através do Departamento de Produção Agropecuária da Secre 
ta ria ·de ·Agricultura; · 

' II. - DA CONTRATADA: 

a) Aplicar os recursos de que trata este Contrato de · 
acordo com o objetivo ~specifico em cláusula própria; 

b) Manter pessoal ~specializado na execuoão do prese~ 
te contrato, sem qualquer vincul o empregatíci o com o CON
TRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: A despesa decorrente da 
assinatura .des·t e Cont rato no valor de NCz$ 60.000,00(Ses
senta Mil Cru~ados Novos) correrá à conta do Fundo de Par
ticipação dos Es t ados, Programa 04 150882. 716, El emento 
de Despesa 3132 .00 - Outros Serviços e Enuargos , consóan
te Nota de Empenho n9 89NE02689 , emitida em 25 Abr 89. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os r e 
cursos des t inados à. execução do presente Contrato serão 
l iberados em 05 (ci~co) parcel as , sendo a primeira no va
l or· de NCz-$ 20.-000,00(Vi nte Mil Cruzados Novos),- após a 
assinatura deste instrumento , e as demais no vàlor de NCz$ 
10.000 , 00 (Dez Mil Cruzados Novos) cada , nos meses dejúnho 
julho , agosto e setembro do corrente ano. 
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· CLÁUS.ULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO .DE CONTAS: A CONTRATADA 
prestar:á cbnta à Secretaria - d~ Agricultura, at.ravés de Re · 

·latório Técnico de Execução do presente Contrato : · 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIG!'!NCIA,: O presente Contrato vi 
gorar.á a partir ·da dat!l de sua ' a5~inatura, eicpirando.:..se 

'no mesmo dia e mês do ano de 1 ~90, · "ficando à cri tériQ das · 
partes contratantes, sua renovação por mais upt período de 
i gual a~ r;;~ngênc~·a. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação do pre
sente Cont;ato no Diário Oficia'l do Estado, deverá ser fe·i 
ta rio prazo ' de ' 20 C-:inte ) d·ias 'contados da data de s.lla ·as. 
sinatura. 

CLÁUSULA NONA :.. ,JiA ~IODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCÍ :
SÃO: .Media~te . assentinien~o das · partes contratantes .~ este · 
instrumento poderá ,sófrer modificaçoes em t .odo:-ou em par
te, oli ser prorrõga.do através de Termo · Aditivo , . podendo 
ser rescindido" de pleno , direito , por· inadimplemerito de 

.qua'lquer de suas .cláus.ulas e condições , independentemente 
de ação, notifica.ção ou interpe lação judiciaL 

CLÁUSULA DÉCIMA - .PO FOR.O: Para dirimir .qua isqu~r dÚ
vidas. surgidas eín decorrência do não cumprimento '·deste 
instrume.nto, ·de ·comum acordo, as ·partes ele,gem o ·Foro d:a 
Comarca .de Maca pá, , com exclusã~ de . quaÍ.quer outro, . por 
mais privilegiado .que seja. · · 

E·, por . estàrem d'e comum acordo,. firmam o presente 
trato em 05 (cinco) VÚIS de igual teor ~ forma·, para · 
so efeito, · na p~esen~a de 02 (duãs) testemunhas . 

Ma,capá- Ap, 04 de maio de 1989 .. 

JORGE NOVA. DA .COSTA 
.Contratante' 

Con 
um 

-. . 

j 

ANTONIO . PEDRO DA SILVA SOUZA FILHO 
Contratado 

.... ·. 
ALCIONE MARIA CARVALHO CAVALCANTE 

. Interveniente 

T'est.emunhas: Ilegíveis 

' GOVERNd DO ESTADO DO ·AMAPÁ 
SECRETARIA · DE, AG~ICULTURA · 

· Aprovo: 
JORGE NOVA DÀ· COSTA 

·. Go,vernador 

CONTRATO N9 007/89-SEAG . 

PLANO DE APLICAÇÃO 

___ .;_ _______________________ . _________ . ____________ ._-;-------

ELE~ffiNTO DE DESP~SA VALOR (NCZ}) 
______________ _: _ ____ ..:, _______ ~ _________ .;.. _____ -----__ _! __ . ___ . 

. Outros Serviços e Encargos . 

TOTAL 

Macapá- Ap , 04 de maio de 1989 . 

ANTONIO PEDRO DA .SILVA SOUZA. FILHO 
UEPAE/NACAPÁ 

ALCIONE ~~ElA CARVALHO CAVALCANTE 
SEAG 

60.000,00 

6o.ooo,od 

· .. 

. • ' 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ· 

SECRETARIA DE ÀGRICULTURA' 
' 
' 

FONTt DE· RECURSO " . 
ELEM . DESPESA 

F ,.P . E . 313·2 .00 

. ' .. 

CONTHJ.\TO Nº 007/89- SEAG 

. CRONOGRA}~ ·DE DESEM~OLSO 
., 

. . \ . 
. APROVO: .\ 

. . \ \ 
. \ \ \ .... ' _,/ . 

··/ · 
' · 

Ncze 1 ,oo · 

L I BE RAC Ã0__,. __ ...:.......,..:..... ____ -'7-- ---,----'-:-----"----- i 
APÓS ,ASSINAT .- / JUNHO JULHO AGOSTO I SETEMBRO . I. TOT:".!:. 

20.000 . 10. 000 10 . 000 10 . 000 60 . 000 

' . 

----~T~OT~A~L~----~~2~o~.o~o~o~--~·l~O~·~o~o~o~"--~~· 1~o~·~o~o~o--~~1~o~.~o~o~o ____ ~l~O~.~o~o~o--~~6~o~.~o~o~o __ 
' · 

. I 
-~ 

>laoapá(AP), 1 de r~io de 1.989 . 

~ \ c H i 

·, 

AN'fONIO PEDRO DA S·ILVA SOUZA FILHO 
. . UEP.(lE/MACjjt:..PÁ 

.INSTRillffiNTO PARTICULAR DE ·PROCURAÇÃO 
DE PODERES DE GERAI& DE GESrÃO 

OUTORGANTE: - EMpRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPE -
· CUÁ.RIA - ·EMBRAPA , e mpresa publica f ederal instÍtuída ·pela 
Lei n9 5 . 85 i , de 7 de .dezembro de \ 1972 , sediada em Brasí
lia-DF, no ·sAIN. - Par<iue Rural - '1//3 - Norte - Fina l, CGC · 
n9 ·00. 348.003/-000 1-'1 O; · repr§'sentada pelo seu· Presidente' , 
Dr . ORHUZ FREITAS RIVALDO, · brasileii:o, casado, Engenheiro· 
Agrõnó~o, porta ç!or . da , carteira de Í!d(!ntidade n9 .} . .. : . .. 
20049.82787 - SSP/RS; CIC n'9 008007590-87- , e na .forma pre
vis t à no ind~o · I do art . 17 dos Estatutos, aprovados pe"' 
l c Decreto n9 75.3.74 , de l 4 de fe,;ereiro de 1975. 

ALCIONE MARIA C~VALHO CÁVA:LCANTE 

stAG' . ... 
documenta' · de. identidade n9 879932, expedido pe í..il SSP/PA , · 
Chefe da Unidade de ExecuÇão pe Pesquisa de Ãmbito Esta -
dual. de . Macapá- UEPAE dé M_acapá . \ . 

PODERES: ·'- . A OUTORGANTE ~o~fere ao OUTORGADO poderes 
específicos para assiriar o C?ntra~o de ?resta ção. d ~ Ser_
viços com a Secretaria. da Agiicul tu r a do Es t a do do t;mapa , 
no va l or d~ NCz$ 6o: ooo ,Oo (Sesse nta Mil Cruzados Novos ), 
ob jetivando O desenvÓlviménto de ~rabal'lio de· pesqu i sa a -:
gropecuárià no r eferido Est ado podendo , para t a nto , .Prat.:_ 
car todos os · a:ios· 'que se fizerem .nece ssários ao .bomrfiel 
cumprimento do p,re sente mandato . 

·Brasília , 30 ' de março. dé 1989 . . I OUTORGADO- ANTONIO PEDR~ DA SILVA ·SOUZA FILHO , bra-
l silE!i .ro ' · so.l teiro , Engenheiro Àgrônomq., residente1 à Av· oRMliz FREITAS RIVALDO 
i Duque d.e Caxias 1348-B , Macapá- Ap , CI C n9 044597232-00 · Pres í'den te' 
~.~~~----~~~~-~.----~----------------~~----------~--~----------~~------~--~~--------~ 

.· ... 
·'' 

' .. .·-

-. 


	

