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DECRETO NQ 1 DE O~ DE JANEIRO DE 1989 

' 

N2 0219 MACAPA, 14 DE NOVEMBRO DE 1991 -51-fEIRA 

Governador do Estado do Amapá 
ANNIBAL BARCELLOS 

Vice-Governador do Estado do Amapá 
RONALDO PINHEIRO BORGES 

Chefe da Casa Civil do Govern ador 
Maj. PM RONALDO PEREIRA DE OU9EIRA 

' 
·SECRETARIADO 

S e cretário de Estado da Adrrl1n 1stração 
Dr. PEDRO AUR~UO PENHA TAV_ARES 

Advogado Geral do Estado do Amapá . 
Dr. "ALDENOR SALES DA SILVA FONSECA 

SecreUrio de Esiado do Planejamento e Coordenaçio Geral 
Dr. RAIMUNDO BRITO DE ALMEIDA . 

Secretário de Estado do Trabalho e da Cidadania 
Dr• . MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento 
Dr. LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA . 

Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública 
Dr. HILDEBERTO CARN EIRO DA CRUZ 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETQ (P) N9 3113 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1991 

· O Gov~rnadot do Estado do Amap~. usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1° 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 Olfcio n9 039191-LIOUIDA NTE, 

RESOLVE: 

Fazer reverter a Repartição de Origem,: a servidora NILZA MARIA 
ROCHA DE OLIVEIRA, ocupante ·do cargo de T.écnico em Contabilidade, Có· 
digo: L T· NM· v , Classe "A", Ref. Nl-21, pertencente ao Quadro Permanente 
do ex· Território Federal do Amap~. que se encontrava ã disposição da Em
presa de Assisténcia Técnica e Extensão Rurai/EMATER·AP, conforme· 
consta do Decreto (P) n9 1691, de 31 de outubro de 1,990. 

Macap~·Ap, em 13 de novembro de 1991 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) N9 3 114 DE 13 p E NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amap~. usando das atribuiÇõe"s que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1° da Constítuiçãç Federal, § 2° do Artígq 14. 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ·e Lei Complementar n9 
41, de 22. 12.81 e Decreto (N) n9 0222, de 06 de no'fembro de 1991, 

RESOLVE: 

Nomear MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Auditor-Chefe, Código CDS-3, da Auditoria do Gbver· 
no do Estado do Amap~. a contar de 07 de novembro de 1991. 

Macap~·Ap, em 13 de novembro de t991 

ANNIBAL BARCELLOS 
Golfernador 

• 

, 

Secret~rio de Estado da Educação, Cul tu ra e Esport e 
Prof. ANTONNEI PINTO .UMA 

Secretário de Estado da Fazenda 
Dr. JANAR Y CARVÃO NUNES 

Sec:rNrlo d~ Ellado de Obras o Sorvicot I'Obl lcos 
Dr. • .... MAC•AM- e.tO 

Secretário de Estado da Saúde 
Dr. OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

DECRETO (P) N9 3115 DE 13 DE NOVEMBRO DE 11ft 

\ 

O Governador do Estado do Amapll, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo2~§ 1° da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 

· 4.1.- de 22.12.81 e Decreto (N) n9 0222, de 06 de novembro de 1991, 

RESOLVE: 

Nomear JOS~ EDSON DOS SANTOS SARGES, para exercer o car· 
go em comissão de Chefe de Gabinete, Código CDS- 1, da Auditoria do Go· 
vemo do Estado do Amap~. a contar de 07 de novembro de 1991. 

Macap~·Ap, em 13 de novembro de 1991 
\ 

.• ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) N9 3116 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Ep tado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, §·1° da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das DisposiçÕes c;onstitucionais Transitórias e Lei Complementar n.0 

41, de 22.12.8,1 e Oecreto (N) nP 0222, de 06 de novembro de 1991, 

RESOLVE: 

Nomear MARIA ALICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor, Código CDS-1, da Audíto"ria do Governo do 
Estado do Amap~. a contar de 07 de novembio de. 1991. 

Macap~·Ap, em 13 de novembro de 1991 

ANNIBAL BARCELLOS. 
Governador 

DECRETO (P) N9 3117-DE 13 DE NOVEIIBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amap~. usando das atribuições (/Ue lhe 
são conferidas pelo Artigo25, § 19 da Constituição Federal, ? 29 do Artigo 14 
do Ato dad Disposiçóes Constitucionais Transitórias e• Lei Complementar nP 
41, de 22.12.81 e Decreto (N) nP 0222, de 06 de novembro de 1991, 

RESOLVE: .. ... 

Nomear LUCI SILVA FIGUEIREDO, para exercer o cargo em comls· 
são de Assessor, Código CDS- 1, da Auditoria do Governo iJo Estado do 
Amap!!, a contar de 07 de novembrude 1991. 

f 
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. Macap~·Ap, em· 13 de novemtJro de 1991 

. . 

ANNIBAL BARCELLOt; 
Governador 

.,. 

DECRETO (P) N~ 3118 DE 13 DE NO~EMBRO DE 1991 .,, 

, O GovEirnador do Estad~·do- Amap~; ~sando das airitJuições _ qu~ihe 
sllo conferidas pelo Artigo 25, § 1~· da C.onstituiçáo Federal, § 29 'do Artigo .14 ·. 
do Ato _das DisposiçCes c.;onstitucionais Transitórias , e Lei Complementar nP . 
41, de 22.12.81 e Decreto (NJ.n9 0222, ·de 06 de novembro de 1991,. ~ 

. RESOLVE: 

·Nomear IV ALDO FERNANDES BORGES .DE-SOUZA, para exercer o .· 
cargo em comissão de Chefe da · Assessoria T.écnica, Código CDS-1, da_ AI!· 
ditaria do Governo _do Estado d(Y Amapá, a contar de. 07 de nove-mbro de 
1991. . . 

Macap~-Ap, em-13 de-novembro de 1991 

ANNIBAL BÀRCELLOS 
Governador . 

. . . 
DECRETO (P) NP 3119 DE 13 DE NOV~MBRO DE 1991 

_o _Governador do Eljtado do Amapá, usando das atribuiÇ.óes que 1/Íé 
são conferidas pelo Artigo25, § 1P da Constituição Federal, § 2" do Artigo 14 
do Ato das Disposiçõés Constitucionais Transitóriâs e Lei Complementar nP · · 
41, de 22.12.81 e Decreto (N)n" (1222, de (!6 de novembro de 1991, , 

•RESOLV~: 

. Nomear RÍTA MARIA BARBOSA DE SOUZA, para exrm:N c. f'.JI"{;D 

em comissio de Chefe da -Divisão de 1POiO Administrali;·t ( ' ' ·'·:; .; - ~·····->, da 
Auditoria do Governo do Estado do . Amap<l,-<. ·t ·.' PtBt <i-.· -~. '' ,,. ,y ...... ;,ra ·de -. 
19fl1. . ... 

Mac;;pá-Ap, em 13 de novembro de 1991 
. • I •, J , 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (PJ w 3.12ooE 13 DE NOVEMBRO ·DE 1ooi 

O Governador do Estaoo 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 Complementai' n9 
4 1, de 22.12.81 e Decreto. (Ntn9 0222, de 06 de novembro de '!991; · 

RESOLVE: . 

Designar MARIA JOSÉ FARIAS RODRIGUES GONÇALVES, 'ocu· 
panle do cargo de Agente Administrativo, Nl-19; pertencente ao Quadro Per- · 
inanente do extinto Ter;itório Federal do Amapá, ·para exercer a ;unção de 
confiança . de Sectetáiio Executivo, Código CDI-2, da Auditoria do Governo 

. do Estado do_Arnapá, a contar-de. 07 de novembro de 1991. 

·Macapil·Ap, em Úde novembrode 1991' 

ANNIBAL BARCELLOS 
··Governador 

DECRETO (P! N" S12t DE 13 DE. NOVEMBRO Dlj: 1991 
. . ...... 

O Governador do Estado do Amap~. usando da·s atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1" da ·constituiÇão Federal.- 9 2" do Artigo 14 · 
do Ato dasoDisposiç_õe~ Constitucionais Transitórias e Lei Compiementa;_ n9, 
4.1, de 22.12.s1 ·e Decreto (N) n9 0222, de 06 de novembro-de 1S91, , . 

FlESOLVE: 

Designar MARIA . WILMA CARVALHO ,VERZOLA, ocupante do csrgo
Çe Agen'te Administrativo; Nl-32, pertencente ao Quadro Permanente do e)(· 
tinto-Território Federal do Amapá, · para exercer a função de confiança de Se
cretário Executivo, Código CDI-2, da' Auditoria do Governo do Estado do 

· Ama p/!, a contar de 07 de novembro de 1991. .. .. 

Macapá-Ap, em 13 ile 'novembrci de '1991 

ANNIBAL BARCELLOS 
·Governador 

DECRETo' (P) NP-3122 DE 13 DE NOVEMBRO DE ÚJ91 

O Governador do Estado do Amapá, usanOo das atribuições que lhe 
são conferidas pelá Artig'o 25, § 1" da Constiiuição Federal, § 2" do Artigo 14 
do Ato :das Disposições Constitucionais Transitórias e ·Lei Complementar nP ' 

41, de 22.12.81 e Decreto (N) nP 0222, de Q6 de novembro de 1991, . • . 

RESOLVE: 

Nomear RAIMUNDA ELIZABETH "RAMOS DIAS, ocupante do cargo 
de Agente Aqministrativq, Nl·32, pertencente ao Quadro Permanente do ex· ' 
tinto Território Federal do Amapá, para exercer o cargo em comissão de 
Chefe da Seçác de Pessoa/IDAA,' ·C60igo CD/·2, da Audito;;a do Governo do 
E~tado -do Amapá, a contar d.e p7 i:Je novembro de-1991. : . . 

' .~ . Macapá-Ap, em 13 de novembro de 199r 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

. DECRETO (P) N9 3123 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1991 . . ~ . . 

o Governador' do · Estado do AmapiÍ,'•usand~ das atribuições qué lhe 
são conferidas_ pelo Artigo 25, § fP da Coristiiuição federal, § 29 do Artigo 14 
'do Ato das Disposições Constitucionais_ "Transitórias e Lei Compleméntar n9 · 

41, de 22. 12.81 e Decreto (N) n9 0222, de 06 denovembro de ·t991, 
I . 

RESOLVE: 

. . Desi~na~ IRAPUAN GUIM>.f!.1ÉS DE ANDRADE, ocupante -do c~rgo 
_· de Agente Administrativ_o, Nl-32, pe~tencente ao ·ouadro peimanenie do ex- . 

· tinto Território Federal . do · Amapá, para exercer a função de confiança de ·. 
Chefe da.Seção de Material e Património!DAA, Código CDI-2, ,da Auditoria do 
Govern~ do Estado,do Amapá, a contar de 07 de nov~mbro de 1j91. 

Macaptl·Ap, em 13 de novembro de 1991 

· ANNIBAL BARCELLOS 
·• Governador 

. DEÇRETO (P) NP 3124.DE 13 DE NOVE~BRO .DE 1991 

á Gov_ernador ·do Estado do Amapá, u~ando 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, i:Je 22.12.81 e Decreio (Nl nP 0222, de 06 de novembro dé 1991, · 

RESOLVE: ' 

Designar SAMUEL CASTRO DA SIL~A • . ocupiwtê do -cargo de 
Agente Administrativo,, Nl-19, pertencente ao Quadro Permanente do extinto 
Território Federal do. Amaptl, para exercer a função de ·confiança de Chefe· da 
Seção de Transportes e A-tividades Gerais!DAA, Código CDI-2, da Auditoria 

. do Governo do Estado do )!mapá, a contar de 07 de novembro de 199_1. 
. . . 

Macapá~Ap, ein 13 de novembro de 1991 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) NP 3125 DE 13 DE NOVEMBRO DE {991 

O Governador. do Estado i:lo Ámapá, usando das atribúiçlles que lhe · 
são co~ feridas pelo· Artigo25, § 1P -da Constituição_ Federal~ § 29 do A~tigo -14 
do Ato das ·Disposições Constitucionais Transitórias ~ Lei-Complementar n9 

_41, de 22.12.-81 e Décreto (N) nP 0222, de 06 de novembro de 199.1, 

' . 

RESOLVE: 

-ESTADá DO AMAPÁ 
.DIÁRIO OFICIAL 

. ' '. 

Diretor do Departamento de lmpren$a Oficial 
Dr~ PAULOROBERT_O.PENHA TAVARES 

Divisão Administri:Hiva . 
Dra. TELMA ·M? CALIXTO DOS S. DE OLIVEIRA 

'. Divisão, lrídustrial -
Sr. JECONIAS ALVES DE ARAÚJO 

Divisão de· CoinercÚJÍizaÇão 
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DeetiMI' Miía. DO awo IAamaÃ ocupante do cArgode 

Agente de Portari-, tA-23, ~rte~ente ~ Quadro Penaanente do exti~ 
t o Ter ri tÓrio re..ral do Àupá', .,.,.. exercer • funçio d~ cl>nfi4nça da 

·Chefe, da Seção d~ CG.unicaç~l Adain tstrativaa/ DAA , CÓdigo CDI-2, da 
!Auditor i a do Governo do Estado do Aaapá, · a co~tar de 07 de no~embro 
ide 1991. • . 

Macapá- ii.P, em novembro de 1991 

/ ,ftd(~;u/( 
/. . 1 11 . v::·· ' AHNl BAL BARCELLOS 1 

__/ Governador 

DECRETO I P 

() ~:;erl(aclo!' la Eitada do 111tAfi, usando das i'ltribul 
çõcs que lhe são conferidas pel o A•·tigo 25, § 1!1 da CoMrttuição 

F'cdcr? l, § 21 do •rtigo -14· do Ãto das bisposi ções Consti • tcionais 
TransitÓrias , ·Lei Compl ementar nl 41 , de 22 .1 2.81 e Dc"reto ( N ) n• 
0222, de 06 de novembro de 1991 , 

R E S O L V E: 

Des i gnar MANOEL FRANCI SCO FU RTADO IDALINÕ ocuobnte do 

cargo de Agente de Portaria, NA-18 , pertencente ao Quadro Pet•manenlP. 

do ex t> nto.TerritÓrio Federal do Amapá , para exercer a fu ncap -~e co~ 
fJ<~nça de Sec r e tário· Admin istrativo , CÓdigo CDI-1 , da 1\uditot-ia <.Ir •• 

Governo do t.:s tado do Ama pá , a conta r de 07 de novembr·o de 19~1 . 

Maca pá-Ar , em J 3 de novembro de 1991 

/, t l ·{ { c(;,';c:c I?; 
L,../ ' .ANNIBA\. OARCELLOS 

7 Governador 
\ 

DECRETO ( P ) N' 3 i2 r d e 1. 3 d eHOVEMBRO d e 19 91 

(} (/olfu<-l(acfo!" elo Útcw/o do lflf(,aA usando das q_trlb~! 
çõcs que lhe são conferidas pelo Ar tigo 25 , § 12 da Cons t~ tuiçao 

Federal , § 22 do ArtigÔ 14 do Ato das Disposições Constituqíonais 
Trans itÓrias , Lei Complementar n2 41, de 22 . 12 .81 c Decr~ to QN) n9 
022?, d" 06 de novembro de 1991, 

R E S O L V c: 

Designar SÔNIA CRISTINAO:JSTA DE SOUZA ocupante do 'kargo 
de O;tiL:..]r.,fo , UI-14, pertencente av Quadro Permanente do ~xtfnto 
Tcrri.l0r io Federal do Amapá , para exercer ~ fun~ào de ·conf?anÇa de 

SPcr·?'t ár1o Administra-- ~ vo . CÓdigo CDI -1 , da Audi teria do Govenno do' 

t:~l.:Jdo do J\rnapá, a contar de 07 de novembro de 1991. 

DliCRETO I 

Maccl~á-:Ar , em 43 de novembro de 1991 

p 

I "' j / . 

/'l ~< Jft tf;Jr·xrt:·&; 
NNIBAL BARCELLOS 

Governador 

) N' s .1 .28 de 1-3 de NOVEMBRO de 19 : 9 1 

\ (} flovu<l(at.~·l• elo Éitatfo do ,4fM;IXÍ1 usando ,das ~tr~b~.!. 
ç~s que l he são conferid<~: pel o Artigo 25, ·.§ 1 º da const1 tulç'do 
Federal , § 21 d9 Artigo 14 do Ato das Disposições Consti tucionais 
Transi t Ór ias , Lei Complemcr •a. n2 41 , de 22.12.81 c Decreto I Nl n2 
0222, de 06 de novemhro de 1991 , 

R E S O L V E: 

Des ignar RAIMUNDO PAULO DOS SANT0S ocupante do 

de Motorista de Veiculos Terres tres , NA- 27, , per t.e ncente ao QU:!_ 

drv do 
paro exercer' a função 
d i tar i a do Gove rno do 

1991 

exti nto Ter ri tÓrio f'ederal do Alia pá, 
de confi ança de Motoris t a , CÓdigo CDI-1 da A~t 

Estado do Amapá, a conta r de 07 de nove~bro de 

Macapá-AP, ea J 3 de noveabro 

A"~t:t/12:~/0 
IIAL BARCELLOS . 

. · Governador 

de 1991 

DECRETO I p ) N' 31.29 de ! 3 de nove• brode 19~1 

(} (/Of!U"I(acfol" r/tJ Eitada do 1/t;U!fd, U&41'1do das tatrl b u..!. 
çoe s qUe l••'-· São conter t da.s pe l o Ar t i go 25 , § 1• da Const f tuição 

t'cde r al , I 2• do Ar ttc.o 14 dr ALo pas DisposiçÕes Con:;l l tuc l onais 

T•·nnsl tÓrl as e Lei Compl eatentar n• 41, de 22 . 12. 61 , e . tendÓ el!l vista 
o teor do OfÍcio nt 3155/91-SEAD, 

R E 5 O L V E 

Desi gnar SELMA FERREIRA PAIVA, ocup~;~nte cio car(lÇ> <i~ tll' 

tllÓR r<fo , tll -14,, do O~adro de Pessoal âo ·e~-Te rr l tÓr io ~-~dedal uu 
flt:l &t)i.., . P~ra exercer a funçi:o d~ conff ançc de Chefe da Seção ele Admi 

nl s t rnção <I~ EdifÍcios e Prédlos/DAP/DSG . CÓd i go : CDI-2 , da Secr~ t~ 

1 1'i:~ ('!(.~ Este~o da Adminis t ração . 

Macapá-Ap, em J_ :3 de novembro de 1 ~H)) . 

Governador 

DECRETO I p ) N' 8 J 30 d e J 3 de novembro de 1991 

(} (/ovu<l(acfo!' elo Ed~o c4 1f~W(Xi, ~~ando dali atr lbu.!_ 
çoes que lhe são conferidas pelo Artigo 25 , § 1' d;· Contt.itu ição 

Federal , § 2' do Artigo 14 do Ato das. DisposiçÕes Co,nstlltuclonals 
'l' rans i tÓrias. e Lei ~omplernentar n• 41, de 22 . 12.81, e t cndOj em vis t a 

o contido no Radiograma ." ' 501 - I GPM-·3 , de 18. 09.91,' 

R E S O L V E 

Designar o Cel PM GECÉLI O SANTOS, Comandante Qera1 da P2 
l Ícia Militar do Amapá , para v iajar da sede de. suas atr1bu1~Õ~ ~. M! 
c'apá-AP. até a cidade de Bras i 11 a-DF, .para par t icipar do EnÇontro de 

Comandantes Gerais de PolÍcias Militares promovido pela I~petoria

<ieral das Pol-'c.1as Mil itares (IGPM) . no perÍodo de 26 a 2~ de nove!!! 
bro do cor r int e ano . 

·Macapá-Ap, em d~ de n ovembro de 1991. 

. /~.Jd./1!. 
~NIBAL B~ulos 

~ Governador 

OEC~ETO I 
. . 

deNOVEKBRO de 19 91 p 

() (/NU<ifJio~ ·r(d EitaiJa do IIM4fXJ,· usando elas lttri~! 
ÇÕes que lhe são confnridas· pel o hrtigo 25 , § 1•• da COft&tltuiçao 
Federal, § 2~ do Ar tigo 14 do At9 das Disposições Conatit~tonaia . 

Transi t Ór ias , L~i côapleaentar ~~~ 41. dé 22 . 12 . 11 • Decreto 1 \•l ft• 
0172, de 01 de out ubro .cle f991 . 



MaCIP4, 14-11-tt D)MIO OACIM: 

Retificar o.s. t ermos do Decreto (P) n 2 2810, :de f.2. de 

ou tubro de .1991 , .Publicado .no :D.iári o Oficial n2 Ô204, de ·2_3 dt out~ 
bro de 1 9in , que passa a vigorar com a. seguinte redação:. 

,•Designar EKMANOEL. JUSTIHO ODILON ANDRADE GOUVEtJ, •<Xl.ll!! 
te do cargo de QuÍmico, NS- 22 , pertencente ao Quadro Permanen*e · do 

extinto TerritÓrio Federa l ~ó Amapá , para exercer á função de confi 

ança de Chefe da Seção de ~tivi~ades Gerais_/DAA , CÓdigo. CDI-2 !, daS! 

cretaria de Estado- da Educação, Cultura e &sp~rte, do Governo do E~ 

tado do Amapá, a contar de 01 de outubro de 1991". 

, Hacapá-AP; .em 1 3· de . novembro dé · 1991 . 

. . ~~~·l!ct~q&{~ 
~:~IBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRC:TO I P ' . 
) N' 3d 3.2 de. d 3 de NOVEHB.Rode ·19 91 

· (}~~-I" lo .StaJo e/a ~~~ u;;an~o ·aa~ atribu~ 
ÇÕes que lhe ·aio confo;ridas pelo Artigo 2·5.' § ~ 2 da Cons t i tJição . F~ 
deral , ·S 21 do Artiga·14 do Ato das Disposições Ce~nstit'ucionais trah 

s1 t Ór i a s e ~ei Complementar n 2 41, de 22.1·2.81 e Decreto (N) n!! 
0172, de 01 de outubro. de ' 1 991, 

R E ·S O L. V E: · 

Retificar os termos do Decr~~to' 0-~ ; 'i.-:1 tt. ·~; ;J.• :;.· 'de 

outubro de 199~ , publicado r.o il;i á.-i o i) ; · ':~ '·- .'····1.': -~ .lc •at!!_ 

~ro d~ 1991, que pass~ n vigo rar ~o;.• .a $·'\ltHn t e redaç C:.o: 

"Nomear ~A:lAR.É GONÇALVES DA Sll:VA, . pa r a ~x~rc<tr o · c,•!: 

go em comissão de Diretor da Escol a . tlaría Cristina Ho telno, CÓdigo / 

CDS-1 , da Secr eteria de Estado da Educação , Cul t ura e ~sporqe , do · ~ . 

vc r no do ·Estado do Amapá , "co~tar de 01 de ou tubro · dc ' 1991 ". . . 

DECRETO I· 

15 de 

.lM·Jrd;t?Jdg 
f~~~IBAL BARCELLOS 

· Governador 

Macapá-AP, em novembro d e 1991 

p l rJ' 3.4 3 3 de d, 3 de novembr o de 1 991 

,I 

·(j ~vi,.,;.dÓ!" r/p lJtaJo ~ .!f~ us:mdo d~ 1atribu.!. 
çÕeo que lhe sio con~ertdas pelo Artigo 25 , 4 1• da Consç1tu ição 

Federal , .. i 21 do Artigo 14 do Ato das Disposi çÕes ~O!'St1 tl)clonai~ 

TransitÓrias e Lcl Complementar n• 41, d e 22 .12.81, . e tendo sm . vist• 

o teor do or!cio nl 1l . 002/9i-SEECE, 

!I E S C 'L V E 

Exoneràr RAUL DA CONCEI ÇÃO DA SILVA ·!!AMOS. do carco "''' 
cOtllh~süo _ de Chefe d_o Ce'ntro Didátt-co de Santans , CÓ~1go: CDS-.1, do ·o~ • 

partamC"nto de Educação F!~~ca e D~sportos da Secre~ari a .cie Es t:tado. da 

Educaç~o . Cul tura e Espqrte. 

novembrO ·· de ·1991 \ 

·~~t(~Cj/tt4 
/fN~~BAL . BARCELLOS 

- Co V c rnador . 

DECRETO I p : N' 3i 3~ de.13 · de novemb'7' de 1991 

(} 1Q{IU!((UfOI" r/o Úado ~ lflfr4jXi, u s.ando das atrlbu! 

çoes que lhe a ão conferidas pelo Artig~ 25 , § 1• da Cons~i~uição 
Federal, f 21 do Artigo 14 do Ato · das Dfs posiçÕes Cons t1Í:~1·onala 

TransitÓrias e Lei Complementar .n v 41 , de 22 . 1 2 .81, e tendo Cf'9 vista 
o teor ,do Oí'Ício. ·n l Ú . 002/91-SEECE , 

RESOLVE 

lli-N.r AIIS&Uio CIUIDKI IILYA, 00 cara o " coooliaão de 
Ch~·fe do Ceritro Did&tico P1ac1na ' 5..,1-0lloopioa;... C:ÓcU101 CDe- , do D! 

partu~ntci de l:clu.cação FI ale~ • D~~portoa .da Secret~ia C!e~ F~· ~. ·· • ~a 
Edu~~ção, Cultura t Eaporte. . ~ 

llacapá-Ap, de · novc.,bro 1991. 

. /C>t:.t_c~t~tl/,. 
. ~~~~IBAL .. DARCr.L~ 

· - 9overnador 

DECRETO I P .I N'. ·3d ~ ~ de· 1 3 ·de novembro de 1~j91 

(}_~~-i'- lo &aJo~~~~ u~ando ' .sa,. atribu! . 
çoea que lhe sao conferidas pelo Artigo 25, § i.• da cori·-~ituição · 

Federal , § 2 1 do Àrtigo 14 do Ato d,.;, D1s p?s1çÕes Constitocion.ais 

- TraneitÓrfa8·.e Lei Com;>lementar nt '41 , de 2,2. 1~2.81, e tendo !'m vista · 

, o. teor do oficio n• 11..002/91- SEECE, · 

R' E S OL V E 

, Dispensar NILDA LOURENÇO FONSECA, · da função de conflan . 

;a ·de Che're. da S~ção de Curricufos e p'rog~aJI)as/ÓAP/DTPE, ~p''" CDI-2~ 
da Secretaria de Es'tado da Educação , curt!Jra e Esport e . · · 

Macapá-Ap, em :Í 3 de novembro de · 1991. 

L ·8cd,,;/;.. 
r~~A( aAR=/s 

· · Govc~ador 

DECRETO I p N' .345b .de i 3 de novembro de 19lll 

_ ~~ ~Hd"~lol" lo {;(aJo ~ lfMji, usando dasl a trl bu_! 

çoes que lhe sao conferidas pel o ~rtigo 25, § ~· ·da Conérituição 

Federal, § 2~ do Artigo 14 do Ato das · DisposiçÕes Constituci onai s 

TransitÓrias e Lei C!)mpl cme.nta.r n• 41,··de 22.12.81 , e, tendo em vista 
.o teor do OfÍci o nl ll .OOÚ91-SEECE,. 

R E S O L V E 

Nomear RAUL DA .CONCEIÇÃO DA SlLVA l~OS , ~ara ef.ercer o 

c~rgo ~rn .comis~ão de ch~re do Centro Did~t.ic~ P.isci~~a Semi-O . Impica, 

Codlgo: . CDS- 1 , do Departamen t o de Educaçao Fl s lca e De sporto. da S! 
~reteri a d<" E~t,.do da EducaCão . Cultbra e ·Esporte: 

. Macapá-Ap , em 8 3 ·de novembro de ··1991. 

l.~J40///Z' 
Y''~NNIBAL DAR~;~~.( 

' Governador · 

DECRETO ·( p ' )·N,_.3JB'1. ·d ·ej3 d d 1n C novembro .e ~91 

(} ~tie/"I((J.c/o/- lo .f'itaâ? ~ lf~• u;;andci •dali atrlb~.!. 
·ções que lhe .são confe rid"'! pelo Artl'go 25, ' § 1• da C,onlft1tu1çe.o 

Federnl , J 2 1 do Ai"tigo 14 do At 'o das DisposiçÕes Cons tlquclonals 

TransitÓrias e .Lei co.,plemel)tar n• 41, de 22.12.~1 . 'e tendo iem vista 

o t~or do OfÍcio n• 11.002/9~-SEECE , • 

R E S O•L v E : 

' 
Nomear OLINDA llOCHA AL.VES, para exe rcer o carã? em comi,! 



• 

aio da Clwt'e clo, Centro DldÁt:lco Eaport1vo .C1+1o .S. ~ent--l,c:ódl.,: 
CDI-t, do Depart ... nto de Educa~ão FÍ sica e Desportos da sekretarla 

d• Ectado da Educação , Cultura e Esporte. 

li!U . 

' .f}_J~· 1ft ct'J• . 
AIIIUBAL BARC 

Cove rruidor • 

DECRETO I p de novellbrode 19~1 

(} ç6(1U• rfg ~ 14 ~ u~do ~jatribu.!_ 
çoea que lhe aão conte r ! das pelo Arti go 25, t . 11 da Cons tl tu!ção 

Federal, ~ 2• do Artigo 14 do Ato daa Diepoalçôea Constituc i o na i s • 

frans ltÓr!as. e Lei Complementar n• 41 , de 22.12 . 81 , e tendo ~· v ista . 

o t oar do Orício nt 11 .002/91-SEECE, . 

• 
:t E S O L V E 

Deai~ar VOCI CLEIA FIGUEI REDO LEitE, ocupante d? careo 

Ge PI'Of t"ssor de Ensino ót" 1 t e 2' Gr au, Cl asse 11 E11
, Ref. 1, do Quàdro 

d<' Pe-ssoal do ex-Terr1 tÓ~1 o f ederal do Amapá, para ~xercer n funç~o 
Ge conriança de Chet'e da Seção de Curr Ículos e Prograaas/DAP/DTP~ CÓ 

u l g<?: COI-2, da Sec r e tnrl <l d• Estado da Educ~ção , Cu lture. e ~sporte.-

JCacapÁ- Ap , em 

DECRETO ! p 

no\"embro a e 

/l.t . .l.cf!lrilJ ' fi (j ,.,! ' 

~IBAL BARCE~ 
Governador 

de novembrn de 1991 

_ ()_ ÇOtt:.•l(r ·.~,. /p &taJa ~ ITII«<fÍ, u:.anua da:J atri bu.!. 

çoe.• que lhe ·~ COI)~erldaa pela Artigo 25 , § 1' da .:on:lt ilu ição 

federal, l 21 do Arti go 14 do Ato das Disposições Constituc i onais 

franaitÓriaa , Lei CÓ«pl ~mentar n' ~1 . de 22 . 12.81 e Dec reto • ' N) nt 

0223 , de OC· de noyembro dc' l 991, 

R E S O L V E 

Nomoar TEIIEZINI-IA MJII!TA COEUIO DA ROCHA, pnra "'~rcc •· o 

cna·co (>m con:.ssqo de Chefe de Gabinete, CÓdi go: CDS-2, das~ ret"ar!a 

<!<• Est ado da Agrl c u'ttura e ' do Ab~steclmen to -do Governo (lo E,.tado do 

1\r;ap.; , a · c ontar de b7 de novembro. de 19!)1. 

DECRETO! 

Macapá-Ap , em ..i j de novembro de 199'1. 

.J(~"~·.lrr/~1;rJÍ) 
~ ANNIBAL OARCELLOS 

Governador 

P · ) N' 3 j l...JO de 1j d e novemb,.; d e 19~1 

(} Ç(J(H,I"I(Qr/o,. r/o fítaáo do 11~ u sando dast .. tri bu_! 

çocs q ue lhe -,;ão confe ri<h.s pelo Ar tigo 25, § i• · d a Const itulção 

fcucral, § 2• do Art i go 14 do Ato das Dispo~içÕes Const14!cionais 

TranslLÓrias, Lei ~omplemontar n• 4!, de 22. 12. 81 e Decreto .(N) nt 

0~"1, de 06 de n<MIIIbro Cle 1991 , 

RE S O L V E : 

Nomear MOACYR MOREIRA ANAICE, para exercer o C'l~go em 

cc.iasão de Chere do IIÚCleo. letorlal de Pl-J-to, CÓdi~ -cos-1. 
'da Secretaria .de Estado de Acrtci~alture • do -..tecl-nto doi Governo 

do E'.i tado do Aaapá, a contar .S. 07 .S. nontlltro de l:tt1. 

JlacapÁ-Ap, ... 1991. 

/ ~ "tctÍAtt~ 
'/:.:XIBAL BAIIC~ 
· Governador 

DECRETO I p I N' 3 j '-'f 1 de !3 de novellbro de ·jgjn 

_ (}_ (/611U- rÚ &taJa 1411~ U&Wldo d3Sl atribu.!_ 

çoes qu~ lhe SA? ConterJdaa pelo Artign 25 , { Ít 'da Cons~ituiçÕO 
t'cderal ,' § 2• do Artigo 1.4 do Ato das Dis posições ConstiljJcionaJs 

TransitÓri ~s , Lei Complemen tar n• 41 , de 22 .12 . 81 e Decreto ( N) nt 

0 223 . de 06 de nove:nbro de 1991, 

R E S O L V E 

· Nomear MRIA 00 ESPÍRITO SANTO FERREIRA Dt: IIELO pnr., 

exercer o cargo em comissão de Assessor , CÓdlgo: COS- 1 , d a sec~t~ 

r ia de Es•~do da Agri cul t ura e do Abastecimento do Gove rno dp Est ado 

do AlnQpá, a con tar de 07 de n ovembro de. 1991 . 

Naca .. á -Ap, em 4-3 de a•ovemb ro de 1991. 

i f. i. /'. 
, ,/í1&,' Í c(,._):_, tt/:&t 

v. ANN!n~L OARCELLOS 

Governador 

DECRETO I p ) N' 5JLt<?- d~ d j de novom:• ro de 19!11 

çÕcs que lhe 

q t/~1((11/a,. jg 6tadf. do 11/f':oajJIÍ
1 

u:;ando das o a tri:u.! 

aao con reri das pelo Artigo 2~, § 1• du Cons~i tut ção 
Federal, § 2 1 do Ar'ugo 14 do Ato das Di s posiçÕes Cons t itCK:Ionnl:l 

TransJ lÓr' :u;, Lei Cc.p leaertar n • 41 , ' · · 22 . 12. 81 c Decreto ( N) nt 

0 ?23 , de 06 de novembro de 1991, 

R E s' o L V ~ 

Nomear FRANCI SCO IIAPOLEiiO X.IMENES N'·:TO, p:.rn exr-rcrr n 

corgo t'm· comi ssão de Assessor, CÓdigo: CDS-1, da Secretaria tle t:r;L.2 

do dn l\gricultura e do lhJastecimento do Goy-;rno Uo EsttnJo do 

a con t :.r d~ 07 de novembro de 1991. 

Maoepá- Ap , 
I ...,) 

em ..0 de novembro 111111. 

( I (lU ltt-t!t,ttâJ 
/~NIBAL BARCIU.OI 

Gove rnado r 

DECReTO I p l N' Jjiy j de J.3 de.-.ro.de 19111 

(} Ç(J{H,I"I(Q.,Ú~ fÚ Eitda 14 ~ .;_,do W... a trib.:,.! 

çõ~s ~ue lh~ são con•cridas . pelo Artigo 25, t 1• · da Consti t u ição 

Federal,·§ 2 • do Artigo 14 do Ato daa Dlapoalç~ Constl ~cionnl a 

Trans iLÓrias, Lei Complementar n• 41, •de 22: 1~ .81 e Decreto ( N) n• 

o. 23.. .:c 06 de 'novembro. d~ 19,91 , 

R E S O L V E 

lloeear ANIOCE MARi A IIIIIA DA CPSTA, para ~xerce~ o carr,o 

~m·coml ssão de Chere da Divisão de A~io Administrativo , CÓ~lgo: CDS 
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1- ·• • ·.· ··- " ' . . . . ' . . . . 
·~1\· P" s~cr.e tar1~ 'dé. ~~~ado .da Aar1cul tura ': .do Abas'tec!inentl:> do·· c~: 
ve~p d~ Estado. do o\INpa, a contar de .07 de novembro de 19911-

·. · :l~rJC~t,.té{; 
· J~IBAL BAflCELLOS· 

Govem.ador 

'p ) w·34L,~_ de' 13 .· de nove mbro de 19!11 
··•·· 

I • 

. 
-{)_ ~~-~ do fdado ·jg l11«1t/Já, us.ando dM 'ltribu!. 

çÕea Qu. lhe aeo conferidos pelo Artigo 25, ( 1• 'da CÔn'!Ütuição' 

Federal, t 21 do Artigo 14 do Ato d~ · DÍspos.Ções Constito;tclona!e 

· ·trans1tÓr1aa, Lei CoepÚ~~~entar n• 41 ; de ' 2>.ti!: !J1 ~· Decreto , (N) n• 

0223, · d~ 05 de novembro de 1991, 

.R E S O·L V E 

I!Óalear LUCICLEIDE DO CARMO PINTO, para exercer b car· . 

em comiaaio de Diretor do Depart~ento d~ Politica e Descnvo1vimcnto . 

, Rur<al o cÍe Abaateciac~to; CÓdig~: CJJS-2, da Secretàri; de ~,,~ •. -:, <l a 

·AgriCultu-ra e ~o - Àbctste~~mento do Govecno do ·Estad~ d;:. ; .. .-t-;.";"', ,.._ ~ 
tarde 07 de noveQb~ de 1991 . 

DECRETO I p 

... 
novoeruiJ:ro. d() ' 1991. 

. ~~:tct~tt g 
~~~IDAL BA~LOS , 

CovCrnador -. 

N' 3..1 t.:.,s de 1.3 tle novembro de 1991 

_ . CJ_ ~wiarf?t<- .fo fitd,u do 'lf~· usando dou' atrtbu.J. . 

çoes q~e lhe · aao conferidas _pelo Artigo ,25, § Í • · da Conqia tu!çÕo 

. F~der-al: .§ 21 ,do ÁrÚgo Í4 do Ato · das DisposiçÕe~ co..;sti ~uclonais 
Transitoriaa; Lei Complementa r ti• 41, .;c 22.12.81· e De~ reto (N) · n'• 

0223, de 06 de novembro de ~991, . 

li. E SOL V E 

Nomear VERJ(LÚCIA DA SILVA MONTEIRO PONTES, pal·a exc.!: 

ccr o cargo em comi s~ão de Dirétor do Dcpa~tamento de ~.:OgrdJ.as · e 

ProJ""oa Rura111, ·código: CDS-2: da Secretaria de Estado da Âgri'~uit~ 
r .a e do Abastecimento do Governo' do Estado .do Amapá, a.',contar> de o r 

dr- novcm~ro de 1991 .~ 

Macapá-Ap, novembro dC' ' 1991. ' 

._ /) /'!!· ~ 
1\11 &ti/~ C;!{:l/) . 

. BAL DARC_ELLÓS . .. 

Governador 

DECRETO I ,·P. IN' 3d.iy/;; de J3 de novembro de 1~~;, 

. ' 

_ {)_ ~~l(ru/ot<- do ~ /u ~~~ usando das (;>trib~!. 
çoes que lhe aao conferidaS· pelo Artigo 25, · { Í• da Cons tituição 

Federal, . § at do Artigo 1'4 do Ato· das · DÚposlç~cs Consh t~cion~~l' 
Transit~rias , Lei Complementar ni 41; de 2~~12 :81 e Decreto (N) · nl • 

0223, de . ~ de novembro de 1991, 

f! . E SOL V E 

Nomear JOSÉ GERSON BARRETO CAVALCÀNTE, . para exerçer o 

J' 

'·!c~rgci.~ ~·CD Gdt â ........ PlÚUOa l\zra1IIJ'IIIA,• CÓdiF: , da.: 

.- :Secretarla.de f8tlld0' cSII Ai:t&cllitu~a . e do. Abastecim~nto do Go emo dn'[ 

· · EBAI~do do ADiaPÍ.. a eoritar de 07 da novembro de 1991. ' ·, \ 

lfacapá-Ap, e11 t=?>· de . nóvub..O de 1991,. 

. {~ta&~ 
·, ~~IBAI, BARC~l' 

Govj!~ador 

DECRETO I p 

• · /}_ Çw~t<- lo &aJo do 11~ usando .d..S a~r.ibu!_ . 

çoes que lhe. sao .conteridas ·pelo ,Artigo 25, § · 1• ' da Constituição 

Federal, ~· :do Arti·go 14. do Ato das DisposiçÕes . co..;su tucionaJ's · 

Tr:ans itÓrias, · Lei Complementar n• 41,· de 22.12.'01 e !D~crett. . (N) n '· 

o223, de 06 de novembro de 1991~ 

R~SOL" VE 

Nomear JÚL:IA DE NAZARETH· ANDRADE MARQUES , para. exe rcer 

o carc~ em comissão de Chefe da Divisão. de Desenvolvimento Rur~PDRA 
CÓ~!e,o: CDS:_l, da S~cretar! a de .Estado da."·Í\gr!cultura c do 1\bas tcc i . 

mento <lo G~verno do' Estado do Amapit, ~ cõ~tar de , Q7 de noverrb~ .~ 199.1: 

·i'lo.capá-Ap, novembro de 1991. 

. ~ ~~·~~dc111/t;' 
~~~IBAL BARCELLOS . 

C_ovemadqr . · 

DECRETO I p .' 

. {! ~~-~ f? &taJo i/o ~~~ u7ando das ,im lbu!t . 
çÕ~·s que lhe 'são confer! d . .,._., pelo 'Artigo 25·, . § . 1• da Ccinstji tul ç ã o' 

Federal, § 2• do Artigo 14 do Ato das DisposiçÕes çonst~t~ciona!s 

'l'ransi tÓriss, Lei Complementar n• 41, de 22.12.81 e ·Decre to ,( ' !) . n• 

0223, de 06 de novembro de 1991, 

: , 

-e 

' NomÓar 'SEBASTIÃO EDINALDQ- GONÇALVES RODRIGUES , pàra e~C.!: 
cer" o car.,o em comts·são d~ Chefe dâ. DiviSão de 'Ab~tec1monto A DP.DRA, •· 

.CÓdl ·g~: CDS- l, ' da Sec;.eta'ri~ !l.e Es tado da. Agr!cuÚur:a e do Abas t~c .!_ 
•:ÍÊ>nto do Governo do Estado do Amap,á , a contar d~ 07 ·~- novcnt>ro•rie 199i . 

novembro de ·1991 • 

j . .// / .~/' 
.. {Íill t ( & t.ttJ /;f. tt-eu; J ANNI~AL BARCELLOS 

: Governador 

DECREi'O I p IN' 3.1-49 1'4~ i3' ,.. de novembro de 1~ . l 

~.1_gvqi(Q/gt<- lo EitaJu r/o ~~~ us~do ciaa ~trib~}.. 
ções flue Íhe sao .. oonreridss pelei Artigo 25, § 11 da Constltuiçao 

Federal, t 21 d;'~so 14 ,do .. A.to , dss DispoeiçÕe s Constttu~ionais 
TrBr)&itcl~iaS, Lei Coi!PlQme.;tar .. n• 41, de .22.12.8i''e: De~rcto (N) no' 

0223, do 06 d:.o ::novembro d& 1991, 

~ . 

;. 
á I 8 Q 'L V E 

~ WÍZ. ~ DÊ.~· FIGÚEIREIX?, . para 'xercer 

o c arao n .clllll_l~ cSe ctieto ~ D1Yi~· do ~,sr~ e ProJ.e.tos Int! . 
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Crados/DPPR, CÓdigo: CDS-1, da Secretaria dé Eatado da AI~' 

do Abasteclme.ato do Governo do_ Estado do Amapá, a contar ~ 'of "•; n! 
vembro de 1"991. · 

·DECRETO I 

Macapá-Ap, e11 noveabro de 19,91. 

~~-.Ud,cdt; ~ ~IBAL BARCELLOS 

Governado-i 

p 1. N' 3 j &J de J.'3 de novembro de 1991 

(} (/o!IU'I(O.dol" do &trufa M ~~~ usando das ••trlb~}, 
çÕc3 qu'\ lhe cão con!'eridas pelo Artigo 25, § 11 d~ Constlltuiçao 

f ederal , § 21 do Artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Constitu~ionaJs 

TransitÓrias, Lei Complementar nt 41, d e 22 ~12 .. 81 e Decreto (,.) n• 

022:1. de 06 d~ novembro de 1991·, 

R E S O L V E 

Nomear LEONARDO DE LIMA MELO·, para ~xercer o car~to . eml 

c or.al s~Õo de Chefe da Divisão de Integração e .RelaçÕ'ls Terceirqn/DPPR 

CÓdlco: CDS-1, da Secretaria de Estado da Agricultura e de, Abhstec.!_
1 m<'rl l o <.lo Govr rno do .Estado do Amapá , a contar de C17 de rlOVt"flbro Otl 1991 • • 

Maca'-'á-Ap, 

DECRETO I p 

em ~3 de novembro de 1991. 

I ~- / . · 
./ l.t l).j l<{{.f;{',t.L(l; 
~ ANNIBAL BARCELLOS 

Governado r 

de novembro C~ 1~J1 

(}_ 1o!JU"I(O.do!". do &trufa M ~~~ usan_d~ das atrib~.!. ' 
çÕcs que lhe çao conferidas pelo Artigo 25, § 1' da Const1 tu1çao 

Federal , § 2• do Artigo 14 do Ato das Di s pos içÕes Cons tituc1ona1s 
Trans itÓrian, Lei Cbmp~cmcntar n• 41, de 22 .12 . 81 e Decreto (~ ) nl 
0223 , "de 06 de novembro de 1991, 

R E S O L V E 

Nomear MARIA DAS ·CRAÇAS DE SOUZA PAIVI. , para exerter o 

cargO em co~l ssão de Chefe da ~!vi são de Genealogia e Defesa ~~it! 
ri a/DPPR, CÓdigo: CDS-', da Secretaria de Estado qa Agri cu ltura e do 

Abastecimento d Governo do Estado do Amapá. a contar de 07 de'1ove~ 
bro de 1991. 

Macf!pá-Ap, em i 3 de novembro de 1991. 

~~l~~~ 
Governador 

· DECRETO I p I N' 3J S.G de Í3 · de i'IOVI!Idlro de 1991 

(} ÇO/IU'I(O.do!" do &trufa M lflfr4/Já, · usando dlllj a1ribu.!_ 
çÕes que lh~ são conferidas pelo Artigo 25, { 11 da" Const11ut,ão 

Federal, § 2• do Artlgo 14 do Ato das Di sp~siçÕes Constituclonais 

Trans itÓrias, Lei Comp1~mentar nt 41, de 22 . 12.81 e Decreto (~) nt 
0223 , de 06 de novembro de 1991, 

R E S O L V E 

Designar SIIU • ., OE .IIELO PEREIRA, ocupante do carg~ de 

Agente .~dmlnistrativo, NI-32, do Quadro de Peaaoal do ex-Terr~tÓrio 
tederalj do ~~apá, para exercer " !\lnção de conti ança de Secr+.tário 

Ex~utlvo, CÓdigo: CDI-2 , da Secretaria de Estado da Agricultuqa e do : 

1; - Abastec~mento do Governo do Estado do ...-.,apá, 
1
a contar de 07 de o nove!!! 

bro de 1991. 

.1?> de 

i~·k4Í1~ 
~ANNTBAL ~~CELLÓS 

novellbro de 

Governador 

DECRETO I p ) N' 'jj53 de J 3 de novembro de 1991 

{) Çtk~U"'Itaiol" do &ttufq M ~~~ us~do das atribu.!_
1 

çqes que lhe são conferidas pelo Artigo 2S, § 11 da Const1~1r.ão 

Federal, § 2• do Artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Constl'tuclonaia · 

TransitÓrias, Lei Complementar nt 41, de 22.12 . 81 e Decre~o (~) nl 
0223, de 06 fte novembro de 1991 , 

R E S O L V E 

Designar JOSYANNE MARIA BATISTA SOARES VASCONCELoG, oc~ 

pante do cargo de Agente Administr a tivo. NI-32 , do Quadro de Pessoal 

do ex-~erri tÓrio Federal do Âmapá, paca exercer a !\lnção de cnnfia~ 
;a de Secretário Executivo , CÓdigo': CDI-2, da Sec retaria de Estado 

jà Agrícultura e do Abastecl~ento do Governo do Estado do·Amapf , a 
con tar ·~e 07 de nov~mbro de 1991. 

Jlacapá-Ap, e,. ~3 ~de novembro de 1991. 

~:::AL~~ 
Governador 

DECRETO I p IN' 3jS'-f de d-3 de novembrode 1991 

_ q ~Pt~I(O.r/ol" do &trufa M ~~~ usando da:; a~ribu.!_ 
•çoes que lhe sao conter idas pelo .Artigo 25, § 1• dá Constl ~u1ção . 

Federal, ·§ 21 do Artigo 14 do Ato da~ DisposiçÕes Canst1tuc~ona1s 
TransitÓrias, Lei Complemer:otar nt 41, 'de 22 .12. 8' e Decre to (*) n l 
0223, de 06 de novembro d'l 1991, 

R E S O L V E 

Designar CON~EIÇÃO MARIA NERY CAVALCANTE, ocupant~ do 
cargo de Agente Administrativo , NI-32, do Quadro de Pessoal do ex- Ter 
l"i t Ório Federal do Amapá, para exercer a tunçã.o de confiança de. s; 
cretário Administrativo, CÓdigo: CDI- 1, do Departamento de Po~!tic; 

; Dese~vo1vi~n;o Rural e do Aba stec!mento/SEACA, do Governo do Estado 

do Amapá, A-contar de 07 de novemb ro de 1991 . 

Macapá-Ap, em 1 '3 'de novembro de 1991. 

Á~~~~ttftjj 
Governador 

DECRETO I p I N1 3J,SS de j. 3 de novembro de 1991 

ço_es que lhe 
(!_ ~tk~U"~I" do Úru/o_r/o, ~ uaan~o das atfr1b~.!. 
sao çon!eridàs pelo Ar~igo 25 , i 11 da . Const11!uiçao 

Federal , § 21 do Artigo 14· do Ato das Diapoaiç~s. Constituc»onais 

TransitÓrias, Lei Complemeritar nl ,41, de 22.12.81 e Decreto (~) n• 
0223, de 06 de, nove.Oro -~· 199;, 

R· ES'OI,VE 

Designar VANDA vúqiA NUNES CUNHA, ocupante do car~? de 
Qat11Ógra,ro. Ni-29, ,do Quadro · de P~No~1 do ex-TerritÓrio . Federy;1 do 

.. 
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.. Amapá, pa1·a exercer .a fUnção -de. co.nfiança de-. Secretário Admini~~rat.! 
vo~ · CÓdigo: ·coi-1, do. Dep_artamento de Programâs e ProJetos Rur"!l'~/SE 
AGA, do . Governo do Estad~ d·o Áinap~. · a contar de ·.rn· de. ~venbro de ).991.-

de 1991. 

Gover,nador 

DECRETO< . ) . N· .3 j Sk de 4 3 de novembro de 1991 

O·'Çou-el':,,alol': r/q 5taáo Jolf!fUZ,;x[, usan~o .das a~ribu.!: 
ções qtie lhe são confc~~ictas pelo Artigo 25, § :; i.tJ ·da Con~tit.Jiçã_o . 

--Federal, § ' 2~ do ArtigO 14 do ~to 'da..s - Disp~-~i'ções êonStituc~On;ai:; 

T.~aru~i~rias. Lei Complemcnt;ar nv 41, ' de 22 .. 12.81 ·e· Dcc.r~to · (t~) nv 
0223. de· 06 de ·novembro de 1991, 

. "---. 
R·E S o· L· V E 

-Designar ANTONIO. LUIZ c .wALCANTE DE SOUZA, ocupan ~e dó 

cargo de Enge nheiro AgrÔnoJ~o. NS-07 •· d.o Quaqro de Pesso~l v.u e x+"-rerri 

tÓrio federal· do Arriapá;- {}al .. a exercer a . f.unç-7~o de confi ;;J n~a tie Chc'f~ 
da S~9ão. pe Formulação Polltica/DPR/DPDilA, CÓdigo: C:JI-~ , , ;! ~ :: ·. . , 
ria de Estado '?a .. Agri~ uJtura ·e do AiHI~ :-ecim c:> nt:o •.io Ç · 'l 

do Amap á, a contar de t:7 de- novetl)b·:·o d t: -J ··, 

novembro de 1991. 

.-/;~ê{ttJC;·t?!~ . 
. . (/ IINNIBAL BARCELLOS 

Govcrn::;dor 

DECRETO ( · · p de n·ov~ml>ro de '1991 

' [} Yo/fei':I(O.Iol': lo fitrdó do lf!fUZ,jXf
1 

usando da~: <itlrib~.! 
çÕes que lhe são c'onfer~da~ pelo Ait'igç 2?, § 1" da ~onst~ tp..~ição 

Federal. § ·2~. do Artigo 14 do Ato ·.das Di~posiçÕes · Consti tucibnais . 
TransitÓrias , .Lei· «omplemeri~ar n• '41, de 22.12.81 e Decre'tc (Nil n< 

0223, de. 06 de novembl'o ·de 1991; 

Designar MOIICYH ASSUNÇÃO CIIUZ_. ocupan ~e do _cargo dv Age!! 

te Admini strativo. NI.-32. do Quadro ·rte: Pcsso~l do ex-Tarri tÓrio· Fêd~ 

: ral 'do Am~pá ; para ex.er:cer a função: Çe . confiaDça d:e Chefe da · seÇãO 
d~ Pe~soal/P.'.l\, CÓdigo: ·GDI;-2 , da Secre taria de !l.stado:da ~g~icul tura 

e do Abastecimento do Governo do Estado 'cio Amapá, . a contar de OV :de 
novembro de 1991 • 

... ·. 

Ó-3 de •ovembro cie f991. 

-~-L~/Z~· 
~~~IBAL BARCELLOS . 

· GQve_rnador · · 

DECRETO ( p l N' 3 JSS de 6) de n~v~IJ.lbro de 199t 

(} Ço~;~l': lo fitdo do lf~, .usando das ,attil;~i · 
çÕes que- ·l~e ·são conferidas ·pelo. Artigo 25,. § 1' da ConstittUçao 

Federal, § 2• do Artigo 14 do A,to '<1.; DisposiÇões . Constituciqnilis' · 

'TranSitóri as, L'~i Compl~mehtar nQ 41, . de 22~12~81 c Decreto (N'. illl 

0223, de 06 de novellll>ro de :1991. · 

de Agente de 

R E S O.' L V E 

Designar ~ciscA .ARA(iJO .DE souZA,' ocupante do .·fargo 

Atividade Agropecu:ária, NI-32, do Quadro .de Pessoa~ . do .. 

ex-Ter ri tÓrid Federal - do Amapa, para ~xe'rce r a :função de confl _anÇ~ . 
~~ - Chefe da Seç_ão de FinanÇas/DAA, CÓdigo: CDI-2, da Secre .taria d.e É!!, 

~'adb da :Ag~cu l.tura e do Abastecimento do Governo do Estado do ~lfl.ap.á , 
: a; conta~ de 07 .de novemb ro de ·1991. . 

n ove mbro de 1991. 

,, · );rWJ~d~ · 
/~NIBAL · :B~RCELLOS 

. ·. Goye rnador ~ .· 

DECRETO < .r· ). 1\J; 3 4 'S<3 de -~~ . de NOVEMBR~ de 19 91 

. · . . . {J ~~l':l(ajpl': r/o ÚaJo,Jo lflfiajXf, u sando das , atribu.!_ · . 

ções que lhe são conferidas pelo Artigo 25 ,, § 12 da .Constitllição-

0, Federal; § 22 d~ ·Artigo 1 4· do .À to das DisposiçÕ~s. c;ons ti tu'ci(>nai; · . 

TransitÓrias, Lei Complementar. n2 ~1, de .22.12;81- e .Decreto (N~ .' ri2 
0223, de 06 de novembro~· .1991, 

. ~ - E .S O ' L V E: 

.. Designar 'JORC& RUI . CAMPOS Fl\RI[!S ·ocupant e do carg4) de · 

Agen te Administrativo , ·NI- 32 , pertenc.en.te ao Quadro !'.er!llanen te ~o ex 

tinto Ter ri f~ rio f edei'-al do Amapá 0 para . exe rce r a fu·nção cté cq ~1fian 
ça ·de Cl1efe da s~ção _de Materi al/DAA , .CÓdigo ~ili~2, da Secre taria d; 

Estado.da AgriCultura e do ~to. do Governo. do Estado ·do Amapá , ~ co~. 
tú de 07 de ~9vem.,ro ·de 1 991 . . 

Macapá-AP, em de .novembro .de 1991 . 

.-
· · Jn .. -tct4J;•t/i; · 

-~~IBAL BARCEL~OS . 
Governador 

DECRETO ( . · P N"BJbO d e J 3 · de n~vembro de·199i 

(}_·qoth~l':iralol': M fi_taJo do lfltiajXi, 'u sand.o das atribu.!_ 

ções que lhe sao cpnfer;idas pe l o A-rtigo 25 ,- § 1• ·da · consti~uição 
.Federal , § -2~ do Artigo -14 do · Ato das Di sposiçÕes Conti ~itoc~oná~s 

TransitÓrias, Le i Complementar n • 41 , · de 22.12 . 81 e DP~rc t.o · (li) n•· 

022.3 , de 06 de novembro d<: 1 991, 

Designar SEBASTIÃO BALIEIIiO FERREIRA , ·ocupant.e do .c argo 

·~e Agente "Adm<&ini~trativo , NI - 32 , . 'do Quadro ·.de P-~ss_oal do • ex-T~rri t.2: 
rio ·Fe.de ral do. Àmapá , para exercer ·a fun ç_ã c;'· de confi ança· de Ch~fe da 

~- S~çã~ óe .Transportes/!lAA', CÓdigoi CDl-2 ;· ·da Sec~e taria· de Est ajlo da 

' Agricultura e do Abastecimento d o Coverno do ·Est~do dq ~mapá , a co~ 

:ta r . de 07 ci~ ~vembro. d e fli91 . 

novembro de 1991 .• 

. i ()~·1ct40~4 
~~BAL · BAIICELLOS 

~ovçrn · :.:19r · 

DECRETO:( p ) N' 'J 1 b .J_ de j :S·· de novenibro de 19.91 · 

ç~es que 1tie 

(} 1offl-~lol': rJo 6taJo do lf~ u~~do' cia,S aJt ri·bu.! 

são conferid·as . pel o Ar.tigo 25; § f' ··da Constiltu ição'· 

Fc~eral ·, § 21i d~ ·Art~go 14. ~o Ato .das - Dispos~çõ~s const1tUc11ona1:J 

TransÚ~rias, . Lei.:Complemim tar ·n• 41 ; de 22,12.81 e Decreto (~) ri• 
.. • I · . • . - • • 

0223, ·de 06 d<; novellll>ro. de l,99l, · . 

' R E 5 . 0 L V.E 

Des1griar ERIVAIJ?O BARROS DA SILVA, ·ocupante do·· ~·yso d< . . 

As:,nte : A:dm'ini!!trat~vo, NI-32, do i.;I'IJ'Úo ~e Pessoal do · ex-Terr~'tó'rió ' 
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Fede ral do Amapá, para exercer a fUnção de confiança de Chete da S! 

ção de Atividades Gerais/DAA, CÓdigo: CDI-2; da Secretaria d<! '· .stado 

da Agricultura e do Abast~cimento do Governo do Estado do ~map~, a 
contar de ·o7 de novembro de 19S1 . 

.,a.êapá-Ap, em novembro de 1991 o 

Ata:4/1~ 
AL BAllC_ELLOS 

Governador 

DECRETO< P ·1 N' 3 j_ t.z .de J3 de NOVEMBRO de 19.n 

(} ~0/IU"-1' elo &tado fÚ lftrr4fl, u.sand~ das a H bu~ 
ções que lhe são conferidas pelo Artigo 25, § 12 da Constitu,çao 

Federal, § 22 do Artigo 14 do Ato das D; spo~içÕes Consti tuciobai~ 
Transi t~rias, ·Lei Complcme!ltar n• 41 , d e 22 o 12 o 81 e D!!creto (H) · n2 

0223o de 06 de novembro. de 1 991 , 

R E S O L V E: · 

Designar BENEDITO ALVES VALENTE ocupante do cargo de 

Artif1cie de Carpintaria e Marcenaria , NI-28 , pertencente ao Qubdro 

Permanente do extinto Território feder~l do Amapá, para exercer. ' a 

. função de co;.tiança de Chefe da Seção de Comunicaçqes Adminis q ·a t i 
vas/DAA, ·cÓdigo CDI-2 , da Secretaria de Estado da Agricultura e d; 

Abast~cimento, do Governo do Estado do Amapá, a c ontar de 07 de no 
vembro de 1991 . 

Macapá-AP, em J. 3 de novembro 

/ rwk&c,JJ;; 
r~ B~RCELLOS - 7 

Governador 

de 1991 

DECRETO< p I N' 3 i b -3 de -~ ·~ de NOVEMBRO de 19 91 

_ ~ ~~Jraelol' elo fitado fÚ lfMfá, us~r<!o das ••hbu~ 
çocs que lhe sao conferidas pelo Art i go 25 , § , 2 da cons tituição 

Federal, § 2• do Artigo -14 do Ato das Disposições ConstitucJbnais 

TransitÓrias, Lei Complementar n• 41, de 22o 12o81 e Dec reto (NI) n2 
0223 , de 06 de nove~ro de 1991, 

' R E S O L V E: 

Designar TERE ZA I~YASHIDA CARDOSO ocupante do car~o de 
Engenheiro Agrônomo , NS-25, pertencente ao Quadro Pe rmanente do ex 

tlnlo Terri tÓr1 0 Federal do Amapá. para exercer a função de co~1 fian 
c; a de Chefe da Seção de Programas e Projetos Agi'Ícolas/DPP.I/DPPf, c6 
digo tor-2, da Secretaria de Es~ado da Agricultura e do Abasteaime~ 
lo , do t.:overno do Estado do Amapá, a con t a r · de 07 de novembro d~ 1991 

Macapá-AP, em novembro de 1991 

-: DECRETO< p 

;/()4; ia{ctft:~ 
~~NIBAL BARCELLOS 

Governador 

I N! 3d b Ly .de 13 de NOVEMBRJ de 1991 

(} ~0/IU"I(a(ÚI'· elo fitado fÚ 11Mfá, usando das a~ribu_! 
çÕQs que lhe são conferidas pelo Artigo 25, § 12 da Const1tuição 

Federal ,. § 2• do \rtigo 14 do Ato das Disposiçõe s Constitucionais 

TransitÓrias~ Lei Complementar _n2 41 , de 22.12 o81 e Decreto (H) n• 

0223, de 06 fe novembro de 1.991 , 

R E S O L V. E: 

Designar JOS'Ê TORQtiATO MATIAS PEREIRA ocupant~q . ca_!: 
go de Agente de Atividades Agropecuária, NI-31, pertencente ao Qua 

dro Permanente do extinto TerritÓrio Federal do Amapá, para e~erce; 
a função de confiança de Chefe da Seção de Programas e Proj~s~~s P! 

• 

·~cuários/DPPI/DPPR, , CÓdigo CDI-2, d'iSecretaria de Estado da M ricu! 

tura é do Abastetimento do ~overno do Estado do Amapá , a contan de 

07 de novemQ:o de '991o 

..;,,._.,, &a4~:&ro 
fflHIBAJ. BARCEL•LOS 

Governador 

de 1991 

DECRETO< .P N'. gjbS de {j de novembro de 1991 

_ (/_ ~(IQ-$1"~1'" elo fitado tkJ lftrr4f1, ·usando das a~;ibul_ 
çoes que lhe s ao conferidas pelo Artigo 25, § 11 da Conlituootção 

Federal, § 21 do Artigo 14 do Ato das Disposiçoes Constituc~onaia . 
TransitÓrias, Lei Complementar n' 41, de 22 o12o81 e Decreto (~) nl 

0223, de 06 de nove~ro de 1991, 

R E S O L V E 

Designar ROBERTO SOARES DOS SANTOS , ocuapante do ,oarao j 

de Agente de Atividades Agropecuárias , NI~32 , do Q~adro de Pe~1 do , 

ex.- TérrltÓ_z i o Federal do Amapá, para exercer a função de con lllança 

·de Chefe da Seção de Coordenação de · Atuaçiies IntegradasÍ DIRT/nW R, CÓ 
I o • -

digo: CDI-2 , da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abast!cime~ 

to ~o Coverno do Estado do Amapá, a contar de 07 de . noventJro de lp9l. 

Macapá-Ap, em j 3 cté novembro de 1991o 

.j Jttffi-A///}; 
~~NIBAL ' ~~S 

Governador 

DECRETO< p IN' 31bb de f3 de novembro de 1991 

_(}~~-/"elo fitado fÚ lfMfá, usando das atl r•bul_ 
çoes que lhe são conferidas pelo Artigo 25, § 1• da Consti ~•tição 

Federal, § 2• do Artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Çonstituc~onais 

TransitÓrias, Lei Complementar n• 41, de 22o l 2o81 e Decreto (~) n• 
0223, de 06 de novembro de 19.91, 

RilSOL• VE 

Uesignar JOSÉ RAIMUNDO PINTO GEMAQUE, ocupante do cargo · 

de Medico Veterinário, NS- 23 , do Quadro de Pessoal do ex- Terri tÓrio 

Fede ral do Amapá, para exercer a fu~çi;o de conf-ian.ça de ·Chefe da S! 

ção de Relação com Entes Operat1vos/DIRT/DPPR, CÓdi go': CDI- 2, da S! 

c_retaria de Estado da Agricultura e dÓ Abasteci mento do Governo d.o EJ!. 
tado do Amapá. ·a contar de 07 de novembro de 1991 . 

Macapá-Ap, em novembro de 1991 o 

DECRETO! P 

. (} ~0/IU"I({J((of'. elo ttaJo fÚ ~~~ usando das atlribu_! 

çÕes_ qu,<! l he são conferidas pelo Artigo 25 , § 1 & da· ConstiUuição 

·Federal, § 2• do Artigo 14 do At o daà Dis-~sições Consti.tuc~onai5 
TransitÓr~as, Lei Complemen~ar n2 41; .de 22 o1 2o81 ~Decreto (~) o2 

0223, de 06 de novembro de 1991, 

R E ·S O L- V E: 

Designar HER.kÕGE!n:S C~BF;LL IOIT'DIIi:> ocupante do carw de ~ 
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clico veterinário, NS-23, pert oncen te ao Quadro Permanen·te do extint);> Ter. 

:r i tÓrio' Federal do Amapá , para exercer ~ f ,unção de confiança dE Ch~ · 

· .da Seção de Genealogia , Re_gistro; e Marcas/DGDS/DPPR , CÓdigo cjor:...2, 
I • . . . 

·da secretaria de gsc·ado da Agricul'tura e do 'Ab~stecimento, do . jGover. 

• no d v Esta do do A:t.apá, a con ta_r de 07 de novembro de 1991 

Hact:pá-AP, em 1.3 de 

~~~~~,ai/ 
yd~~AL 'tfAf.'(ff:Ltot'l 

Governador 

1991 

DECRETO( · · P N; gJb8 de 'J::S de~ovembro de 1991 

f!. ~~~f!@!" lo &tdu do lf~a;xJ, u sand_o ~~s < attib~l 
ç?es que lhe sao conferidas pelo Artigo 25 , . ~ 1• da · Constit~J ça~ 
Federal, § 2' do Artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Cons~l tucionais 

Transit~rias e Lei •. ·Comple~entar n' 41; -de 22 .12.81 ·, 

R E S O L V E 

Nome"r DORA !IEY LOURENi;o MOREIRA, para exercer o f:argo 

em comis~ão ~e Chefe da Dhi são de Articulação Municipal, CÓdigo~'CDS 
. · -1, do Departa01ento de P l sne jamento da Secretaria de •Este.cto · cto Plan! . 

j~("nto <! Coordem::.ção Oc'ral. 

Ma('apá-Ap, .em. novembro de 

. {~-ú~ct~ 
· .lfJ~NNIBAL · , BARCELLOS 

Governador 

1991'. 

DECRETO I p . ) N' 3i bCJ de d-~ de novembro.de 19!Jl 

(}_ tfo~l(ai§l" rfp .fífacfg do lfMfJ, u sando das a~ribul_ 
çoe~ que l he sao conferidas pelo Artieo·2S, § 1• d a · Consli~uiÇão 
~·edcra·l, § 2• do ·Artigo .14 do Ato das DisposiçÕes ConsU-tuc;il~nal~ 
Tran$ttó-r i as e Lei Compl emen'tar· n 9 4:1 . de 22_~12.81, 

R E S O L V E 

_Íles1gnal' t'IUiNCISCO TADEU ALMEIDA BELÉM, ocupante <lo cc! 

eo .dl" Vigiâ, NA- 05, do Quatlro de Pessoal do ex- Te_rri tÓr1o Feder!.al Co 

Ama~~. para ~xercer a ·runção de confi ança de Mo torista, código:tlll4, 
da Sec >'C"tar L:::.·· de Entado dÓ Planejé!mento P càord(in~ção C'-,J' é.'.l ·. 

Macapá- Ap, em 'J ~ .de novembro de · 1991 . · 

jt1~t c((;lltá~ 
·/ ANI'IIDAL OARCEU..Ós 

Goyern nrlor 

·• D~=CRETO ( N J N' 0~30 de j3 de n9vembrode 19~~ 

(}_ ~lff!,~l(a@l" /o i4ta<fd do lffl(,r:: ·usando das ,atri bu_!: 
çÕr-:~ que l he s~o confe ridas pelo Arti ro 25 . 19 da · Con n t:jtuiç.:i., 

F<!derai; § 2'· do Arti go i4 do Ato "ctas Disl'os1çÕc~ Ccr:~lilliC i on.:i:.; 
Trans i tÕr ias . c ·.Lc1 CÓmpicmentar ni 41, de 22 .12.81. 

D E C R E T A 

Art . 19 _: Os Cargos e m Com i ssões de Dirctot· cjo OC'J, : ,; ·,·~~ 

t1:cnt:o d~.Trâns i to. Dirctor.J!_o Complexo Pl"nilenciário , CJwf'c c\::! h.·11 .i • 

. tenci i; ri~ .t:stadual e Chefe d; Cc,.rôni: Pe>nal Agrop~cuária e :' ndu:; l :.·.!_ 

a) ~CJ t':lõlt !;2:. qul.U\dO t'xercfdos r)o r . 'o fic.iais da Pol ÍCI.1 j.Ji I i Lart dt.) /.ru:, 

pi!, :::·; ,·o.:o c onsiderados de natureze P ol icial-Ni 11 t~r. 

Art. 2' - Es t e D'"cre:to cn tr.e em vjgoC" à con t a.r~!c- Ul th.• • 

\.'Ul:ubro de HJ91, , r e vogadn "": .ls di ~posiçÕes em contr~J · i o. 

... 

1.3 de novCmbro de 1991. 

/);1L;lL(.ÚCl ~1C'/{fk:; 
~-· ANNIRAL BARCELLOS · 

Secretaria· de Estàdo 
cJa Administração ·: 

Governador 

P 0 R T A R I A (Pl 

N° J.,),~ /91-SEAD. 

O .S~.(aro•l>E ESTADO DA ADM!lriSl!lAÇXO do 'aoverno do Amo. pá, no ·uso de, 

suas atribuiçÕ<>o l egais, o tendo em vista o teor do OfÍcio N' 122/91-<iAll; 

'l ' E S O L V E 

Art. 1' - Doo18nar o servidor ~'ILIJI:) ROOl!IaiJES· SOOZ!., -ocupante do cargo 

de Moto~iota de Veículos To~esires, cÓdigo ~~2, olasee 11 Au , · roferênoia' NA-10, per

tencente ao ~dro .de Peseoal _do e~into .Terri~4ri9 Federal do Ama{8, Pax~ viajar . de 

V.a.oapá, sede de B\WJ. atr~b'"!içÕes , até o municÍpio de Ma.Z~o-AP 
1 

condUzindo Ju!zeB 

ServentuÁrios da 2° Cirounsorição Judiciária - llazag'ão/AP, nos dias 05
1 

06, 07; 12
1 

13 

14; 19, 20, 21, 26, 27 8.28/11/91. 

Art; 2° - RevO~~ao as dis~iç~a .em oont*io, 

.DÔ- se ~.iênoia, .. Ctt:lpr~e e publiq 

OAiliN!liE oo SECRETÁRIO DE ADGIISTRAçXo, ~ Mal:l 
. r . J) do 1991', 

/ . 
. P -0 R T .A R .1' A <Pl 

N' 3 3v /91-SEAÍl 

O S!X:RmÁJUO DE EsTADO DA ADNIIIISTRAÇXO, usando do aua.S atri

buições 1o;iaia , o :•ndo' oo viat.a o quo con~t&· d?''OfÍoio N• 0212/91-D~O/SEIJI . 

RESOLVE: 

Designar. o servidor 'nillro ROCHA DE OLIVEIRA FILHO, Agont·~ do · 

?o:z:t.aria, Referência. NA-06, para exercer, er:~ su:Ostituiç.ão' ~ ~~o d.e Chefe .da S.!, 

ção ·.de :Fotor:.eoânica- DI/DIO, CÓdigo CDI- 2, durante o icpedimonto ~o reapeotiv~ ti
7 

tular que entrou em gozo de férias , a }»rtir de 21 de Outubro a 19 de NOvecbZ.o de 

1. 9jL 

do c!& Adzaini8tração 

P 0 R TA R I A . CP> 

N° J {J ~ /91-SEAD 

O S'!X:R!lf1úUO DE ESTADO DA ADMDIISTF.f-ÇXO, 'uao.n~o da ,e..;,. atri

buições legais, e . t endo em ~sta ·o que cona~a. do Me mo N" 023/9'1-nccS/SEAD.' 

RESOLVE: 

· Dea18?"'r o servidor ~IIO ~n.DO MARQ!JES PICAIIÇO, A8t'nto 
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Ad.ll:lnJ.I"tratiw,~ lete:roimta 1~32, ~ exaroer, em 8\.l])atitui.Qio, a f\moio u cn.t. · ) 8EAD, noa diaa Út'eil, no horário d&a 07:30 àa 13:30, a aprtir da data. de (publicação 

da Dinaio ... Cl&aoU1M9ão 401 Carp e Salárioe/DRI!, CÕdiao CIJ8-l, - o t.,.q cleoto Avioo no Diário Oficial do Eatado do MopÍ.: 

-•o do _,..u.,., utuiu, 
-ro4011.~. 

P 0 Jt T A R I A <P> 

o SECJml'oO!lO IJii) l!:JI'.ADD lll. I.DJ[IJillmWtlo, U8&Ddo ciAI .... &tri

buiçõeo 186"10, O timdo em vilt& O QUO COnsta do JleiiO JO 08J./'Jl~~. 

I! E 8 O L V l1 

lloaignar o oervidor BENEDITO RCIDRlllllES llA,8ILV41 .l.rtlrioo do 

Meoânica, Roterênoia BX.,.J), para e:mroer, "" oubat1tuição, a 1'1m9ão 401 Cheto da 

Seção do llanutonçio o Ouarda-llTOjDso, C~ Cll~,. durante o icpdiMnto .do .:te!. I 

do Dezembro de 1 . 991· 

P O R T A .R I A (Pl 

\ • .3.3 l{ /'11-SEAll 

03 

. o ~REI' .(RIO DE l!:JI'AilO llA I.Dl,lllllSTRAÇIO, uaando do ouu atri· 

buiçõee 1161'1•, e tendo em vieta o Quo conota do ot!oio lf' 2'1il8/'11-DK/MO/SEJ,D. 

.... 
R E SOL 'i l1 . 

Deolgpu- a eorvidora I.ÚIZ& DO JI.SCillllliTO JJDID.I., Aseate .l.dm1 
nietratlvo, Rotorê,JOia ~I-32 , Cho!o da Seção do Coçru-DK/MIJ, CÓdi;Jo Clli-2, pa-

ra exercer •ea lubatituição, a tunçio de Chefe da Divtaão de •terial, CÓdigo 

CDS-1 durante o impedimento do respectivo titular rériaa 

llao&i>Ó-AP, em 0/ do 

Comissão Pemianente 
de i..ícitação 

O GovernO dq Eltado do Nna~, r epreaent&do pela IY& C:O.llai.o 

Petoà.nnente de licitação, cOtnUnica aos interessado• qut fará. reaUiar TOM4& 4lt Prt.çoa' 

nl <>59191-ê::PL/GeA, regida pelo Decreto-Lei nl 2.300 de 21 de nowHibro .. 1 .. t IY&t 

Legislações SubstQutntes, no dia 28.U.!iJl, que te• COfiO objeto KRVIQI» OI~ 
\ . 

Cll\ BALSA JOSIN<E U, EIM.POTY, BALSI\ CURRAL EST- 410; L./11 ,-ltO IW:RL I~ 

çi.tJ DE CAVALETES De CNfTCN:lAA, reapecth &Nnte. 

Os envelopu da Habilitação 1 't"'ffi''it& ... PNttl MrM NCe

bidoe ~ reun ião a 11r realizada i.e 10:00 horu do di& 21.11.11, Pl& Ml& .. NVflt.Âo Ide 

Secreta r ia dt, Eatacto da Adlnintatração - CENTRO AOUNIS~Tl\10 DO lfi!/'#A. 
o Edital t aeua ane1oa, ~ ca.o u info,..,çõee "Ja.renttt na. 

O. lntereeu.doa na &qllilição dtltt Edital, deverão recolher' 

atravéa de o.pÓaito bai\Úrto no . valor de Crt 50.000,00 (CINO.efTA MIL ~IROS), ee 

nOIM do Oon~ do Eatado do -...,i, conta nt 11.815-X, devendo apreeenta.r junto a CPL ,. 
ISUD , o ca.~prov~ntl de recolhiMnto da ta~;a, quando l he aerá fornec~do pela Divisão 

Controel Financeiro - SEFAZ, aala 4.4 - Térreo. 

SecreCaria de Estado 
"ela Edacaçáo, 
Calhira e Esporte 

Çonselho Estadual de 
Educação 

PROCIS&O •• 49/91-cBB 
1-
PARICJIIl •• 3 I /91-ci!B 

I - BISTÓIUCO: 

·~ 

ANALISA O PROJETO "IMPLANTAÇÃO 

DE CLASSES DE EDUCAÇÃO BSPEC!, 

AL", QA PREFEITURA MUNICIPAL 

DB MAZAGÃO. 

A Prefeitura Municipal de Mazaqão, através do ot;cio 

110 324 -GAB/PMMz, encaminhou a es te Coleqiado para anál ia e, emiaaio 

~..ie Paf"'PC~r e posterior encaminhamento à D~leqacia. do MEC no AmapÍI. · 

o Projeto " IMPLANTAÇÃO DE CLASSES DB EDUCAÇÃO ESPECIAL", no vÁlor 

de CrS- 2. 732.000,00 (Dois MilhÕeo, Setecentos e Tri nta • Doia llil 

Cruzeiros }, cuja finalida~e é desenvolver ações que conduzam à 

aplicação de medidas de prevenção e de a tendimento educacional ooo. 

portadores de necessidades especi.aia, no sistema re9ular de ena!no. 

Il - AIIÁLIS11: 

O Projeto, consta daa eequintea met111 

01 Aquisição de materiaia d idÍt ico-pedaqÓgicoa, 

02 - Aquisição de equip....,ntoo e materiaia peraanentu para 

atender o trabalho docente • diacente1 

03 capac1tação ~e profeaaoreo para atender alunoa portador•• 

de deficiência• auditiva • mental , .dvcávoio. 

Para t ornar exequ{vel o Projeto .m pauta, foraM orç! 

~entados recurooa na ordem de Cr$-~.712.000 , 00 (Doia llilhõea , S•t! 

centos e Trinta • Doia NU Cruaeiroa), cabendo i .SINII/IIIC , fina!! 

ciar o valor COCIIpatlvel a 70\ corroapon .. nto i crt-a,ou.ooo,oo 

Doia MilhÕia a Deaanove IIU Crwae iroa l o !10 llunic[pio, financiar o 

valor da Cr$·Ul.OOO,OO (lehcantoa o 'l'rintlli o U. IIU ·. cru .. i roa), 

correaponde~te a lO\ (trinta por cento) do contrapartida. 

UI .- !!!!! I! ...a.t, 

· ltaia do~ • Projeto ... lfÕea a ... ,.. .. nnveflv! 

3a, aati o tr-.Mite • tornar .,...ahel a eua ,r.,..iqlo por r! 

!>reaenter • reforenc ieJ dinl.ico ... oolooa a. 1141uoaqio 00110 clet! 

fio ·~ .... '01r enfrlftt.tD. A ~~t~tuiqlo ·vitonto jl i.,ÕO oaaa 

~inMUaqio, •i• ~ fol'taloo*nto1 o, ,_ . 11 tratu .. . projeto 

eujo alcance aocial iaveroeorl ·..- ~lunol por'adoroa .. nocoaaida 

doa,eapoc1a1e, 'o relator veta ca..ravel.tnto i ·oprov .. io dO Proj~ 

t~ ·~ • ~ • ~ -.cill.•, no llunic[pio .. 
M~uqio . 

uu . 

. . 
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• 1 

111-!!!!!!! ~ 

-· 
A Càmara de Planej,IU!Íento, legislaÇão e Normas aprova 

o Voto do Relator. 

naldo Mauricio 

s'a la. de Re~niÕes de Câmaras, •professor . Re.!_ 

Dam4sé'en'o• ,' em 31 de outubro de 1991. 

i 
'-· ., 

O Conselho Estadual de E~ueação, em sess~o p1ena, r e,! 

lizad~ n~ata data, · ?-eci!tiu acompanhar o voto d.a Câmára de Planej~ 

mento, Legis:ação' e Normas, ~os termos do voto do Relator. 

Mac~pá, · sala de reuniõ~s plenári as !'ProfeS:sor Hár io 

Quirino da Silva•, em •. os .de novembro de 1991. 

Pontes . 

- -As!Ç" . 1 Peleiiosl' . 
~:1.,.--'<J"Ld;'l<>~ 

' 
pinto Lima 

PROCESSO 111 13 .f 91 - CEFI 

Pl\REQ:R Nl 3~ I 91 -'- CBE 

APROVA O RELATÓRIO FINAL DOS EXAMES 

ESPECIAIS oo' CURSO SPG 's• A á• ' S~ · 

RIE, REALIZADOS PELA DIVISÃO DE , ~· 

SINO SUPLETIVO, EM .NOVEMBR0/90. 

I ~ BISTÓRICO: 

' A secretaria d~ Estadofa Educ~çào, c ultura e Espor 

te, através do OfÍcio nv .2478/91- DESU/SEEC, encaminhou ao Preside_!! 

"te do Consel ho Estadual de Educação o Relatório Final dos Exames. 

' ,: Espeo'iais. do CÜrso SPG S• a · 8t Série, das discipl i nás Matemát ica, 

organ·ização So~.ial c P~lÍ~ic~ -d~ Br.asil c EPu.caçã'o 'Nora.l e .clvica, 

rea1i.zados pe~.a Divi são de Ensino SupletiVo no Es'tadci, 

ao exercício de 1990. 

referente 

Transformado em pr~c~sso, sob o n9 1-3/91- CEE, foi o 

mesmo e ,;'viadô à câmara de· Ensino d~ .2 i Grau e Supl~tivo , cAbendo .'a · 

est a re l atOra proceder a. análise e emi ssâio de P,;.recer . 

~Onstam do Pr~cesso: 

- Relatório dos ·ExameS EsP.eciais .com .os -anexos : 

Edi t al n• 04/ 90-DESU/OENJSEEC (xerox); 

P~rtaria · !Pl n• 080Y90-SEEC · . ( x~rox): 

Atas Gerais dos Exames; · 

H~Pa de resultados dos Ex~mes: 

~xemplares das provas de Ma t e mática, o.s .P.B. e E.H •. C . 

II. - ANÃLISB ·, 

No relatório da Diviaio d~ Enoino Supletivo e a tio 

coritidos impoz:tantea informaçÕes a·corca doa Exomea Eape:ciaio r eal! 

zados- com- base na leg_isla'ção educ:ac:ionai por t i nol\to. 

oe coriformidade com o ~al~to do O! SU, . aa três fases 

'otAÍIIO OFICÍAL ~12 
~~ 

proqramada8 para realiz~ção doa Examea acontec eram d~ntro da per! · 

>ec'tiva .. pre~.i~}a .no Plano geral desse Órgão , aprovado pelo Parecer I 
15/ 90-CEE e no Ed~tal .de ·Divulgação dos Exame s . . . ;,·, 

: Hea~o c ontando-com um trabalho jÁ • realizado pêlos . 

_prót'essores · do .curso; · de ' elab_~raçã.o de questões das provas fe i t.as 

30 lonqo do pr ocesso, a DESU ·nomeou uma 'equipe .t écn ica que anal i 
sou e montou ~a provas dos Examea em ·qul!_stão. 

Segundo· essa Divisão, a Comissão _ central ~ de· acordO -,._ 
.com o Plano de Execução· dos 'xame;te, pÍ'ocurou '-verif i c ar: as cO~"! I 

ções _flSico-_estruturai:s dos ~stat?elecim.'ent,os ·de _ E fu1i~o,_ b~m com~ 
facil~tar· o acessO a~raVés de ~ransport~s . ~os ,candi4~tos, Para ·e!! 

t ão selecionar os ' l ocais da r e o.liz.açio da_s pr<?vas. 

DÊ!ixa e .vidente e m seu relato que "a.s provas t anto P.! 

r a Mac apá- como p a r a ~s. dema.i.s JÍ\uniclPios f oram realizadas· simult_! 

neament<!', nô periodo de 17 ~ ·18.11.90, conforme o Pl ano de .Exec)! 

ção e Edital de Divul9ação. 

Relata ain~a ; Q';Je donsoante com o ·planejado, a Oper! 

cionalizaçâo dos Exames contou com o serviço de uma ComissD.·o Ce!!_ 

tral COQstituída de: 

- Coordena~iio Geral - r esponsáve·l por _todo o t rabalho· relat.!_ 

vo ~os Exame:; , tant o da capit al quanto dos rnunic!.cios . 

·: - Fiscais : responsáVeis peia Orient~ção e ' Fiscal~zaç.ão ~os~ 
Trabalh~s r êferentes a aplicação das provas. 

• Aplicadores e Auxiliares - o critér io adotado pela ·comi! 

são central para selecionar o .• aplicadores foi observado a pàrt~r 

:da f?r mação pedagÓgica de c~da um, hÃja vista a e xperiência. dOs 

mesmos em sala de aul a . Revel a ainda o RelatÓrio, , que es.ta · medida 

proporCionou a reali zação das ~rovas num clima tranqu\ lo. 

A OBSU·revela em seu rela tôrio 9ue fora m 'de119nados·, 

para cada muniCÍpio 'e/ou localida'de, · apenas 01 (um) Fhcal. de Apl.!, 

.açiio e 01 (um) àplicador, os quais f icaram responsáveis por todas 

as atividades de reali z~ção dos Exames nOs locaia deaignadoa. 

Esclarece il.1clusiva. que. "o trabal ho d~ correção se 

processou sob a coordenação de oi (dois) Fiscais que juntamen,te 

com 08 (oi to) corri gidore s. desenvolveram esta atividade paral ela à · 
aplic ação das provas, o que poss i bilitou. imediat a di vul9a_çio• . 

Em s ua cohcl,usão afirma a J?E~IJ .que ao final das tr'e~ 

· gr'andes fases· do~ Exames Especia-is do Curso SPG, · veri ~icoiJ-ae- o r~ 

f lexo de . um trabalho conj'unt o dos -Mtmi<;:Ípios de ~a capá, sant~a, 

Ferrei ra Gomes, Mazagão e. localidade de Porto Gr ande, atravia doa 

resultados estatísti cos ~m termo~ de ·aprovação e reprova~io. 

A anál is; feita P.ela EATE c~nfirma à .poaic:ion..anto. I 

da Divi'siio acima refeucÍa qua11tP ao resultado eatat!a~Lco ftnal · d~ 
aproveitament o dos Exames, hafa v.tst~ .os mun i clpiÓa apreaentarem 

resultaãos , aproxir.tados permanecendo a f.latemática com um i ndice de 

a proVei taroento baixo, como vemos a segui r : 

DlSCI PLt ~A 

Mat.emática 

o.s.p .B . .. 

E.M. C. 

1\P~OVi\Çí\0 . 

J6, 56 

71' 9 

88, J 

,63,44 · 

28,1 

ú•,f 

' / 
Constata- se o e~forço da Divisão· de En~ino Supletív~ 

em me.l horar . o resultado dos e:>tames, aperfei çÕándo seu mecanismó de 

atendimento,a essa c l ien t-? l a . No e~aantO, m~\ta~ sã·o .as di f ~cu ld~ 

deâ enfr ent a.das. na execução dos seus Cursos ,. entre· oa quaio a d~ · 

hab1l!tação de seus proÚssion.aia. Entre .out~as variáve1o, . vê• se 

assim este\ ~ .. sPecto como u~ dos fatores. de i n~lu~ncia dete.rminante 

dos res.u!tados --dos Exames ·dos candida tos e9ressos de Curso Supletl, 

vo. 

oi~nte deste contexto e, s abe ndo da preocupação · . da 
Secr etaria · de ··Educação em of:.er'ecer um ensi no . compâ-t'!ve l 

com . as· per•pect i VAD. ele 8':14 clientela, dei.,xamoa regi·atrodo a n!_ 

ces~idade urgente de Curaoa de Habilitação ea:a os educadoreo_a· · e~ . 

. VOlVidOS nessa rnoda~idade de en~i no, O que i nclUSiVe , Ó U~G a1pi~! 

çãó desses profiÍisionaio da ·~•.Jcação. 

' III - VOTO DA RBLATORA: 

À vista' da a!'áiise, fundamentada noa elemOn<D8' 'tiUe 

integram o presente prõcesso,. bem como. no recohheçi men:o de quca a 
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dt ... DivUoio r .. paldou oeu trabalho na legillação que noraatha 

o aee~o~nto, 10.01 de Parecer favorÁve!l à aprovação do Relatório '! 
ftal doe b&Me !apeciaia do Curso SPG. s• a 8• série, referente a 

novellbro de 1990. 

Macapá, 29 de o ut.oro de 1991. 

___,j ~2...-. '])~ (?..,..9..,...t.. J.. g.,_. 
NBLIIA DORIAN ÇAVALCANTE DE SOUSA 

• Rela't o.. ra 

IV - VOTO DA CÁHARA: 

A câmara de 2t Gr au e Supletivo aprova o voto da R! 

la tora. 

Macapá, Sala de Reun iÕes de c âmaras MProf. Rei naldo 

Hau r Íc1o Go~o:bert Damasceno•, em · 04 de novent>ro de 1991. 

V - DECISÃO DO PLENÁRIO: 

O Conselho Estadual de Educação, em sessao plena, ~e! 

lizada nes ta data, dec1d1u acompanhar o voto da Câmara de D\sino de 

21 Grau e Suplet1 vo, nos ter mos do voto da Relatora. 

Macapá, .Sa la de Reun1Ões Plenár1as \ •professor i-iá rio 

Quiri,no da Silva", 'os de novembro de 1991 . · 

Manoel 

Secretaria de Estado 
de Obras e Serviços. 
Públicos 

I NSTRUMENTO/ 
PARTES 

OBJETO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÃO 

PUNDAHENTO DO 
CONTRATO 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Termo de Contz:at o ni 150/91 - SEOIE entre o GOVER 
NO DO ESTADO DO AHJU>Á e a Pirma JÚNI OR & CIA LTDA. 

O objeto deste Contrato é a Construção de 150 m de 
Passarelas em Nadeira na Rua Minas Gerais em Ma 
capa. 

Pel a execução dos serviços o CONTRATANTE; pagarÁ 
à CONTRATADA à impor tância de CrS- 2.615 .000,00//// 
{Dois Milhões e Seiscentos e Quinze Mil CrOzeiroa) . 

O prazo para e xccuçao dos ser viços ~ de 20(Vinte) ' 
dia s consec utivos apartir da Primeira Ordem de Ser 
viço. 

Sendo que as despesas decorrentes deste Cont rato I 
correrão à conta dos recursos oriundos do (150) Pro 
j eto/Atividade : 13764481.433 - ImplantaÇão de Sie.te 
mas .Urbanos de Saneamento. ·Elemento de Deapeoa////Í 
4590.51 - Obras e instalações, conforme nota de e~ 
penho 91/NEdl716l/150. Emitida em 03 . 09. 91. 

O presente Contr ato tem como funda.aento legal e dia 
posto no Decreto- Lei nt· 2.300/86, ea seu ~igo 22 

.. 

INSTRUMENTO/ 
PARTES 

OBJETO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÃO 

FUNDAMENTO .DO 
CONTRAT9 

I NSTRUMENTO/ 
PARTES 

OBJETO 

VÁLOR 

DOTAÇÃO 

FUNDIIHENTO DO 
CO!ITRATO 

INSTRUMENTO/ 
PARTES 

,OBJ~TO 

VALOR 

PRAZO 

It .. IV e o que ' conata no Proceaao n• 21100.00212t/ 
91 - SIOII. 

EXTRATO DI! INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Termo de Contrato nl 167/91 - SEOIB entre o GOVBII 
NO DO ESTADO DO l\HJ\P.\ e a Firma: "T . LIIITJ. -. CON! 
TRUÇÃO E COHÉReiO LTDA. 

O objeto deste Contrato é a Reforma Gera l , Adapta 
ção e Ampliaçã o , da Residencia do DNOS, ' onde f~ 
cionará a Junta Médica Pericial~ 

Pela execução dos serviços o CONTRATANTE, pagará 
a CONTRATADA à importãncia de Cr $-28.030.565,00 • 
(Vinte e Oito Milhões , Trinta Mil e Quinhentos e 
Sessenta e Cinco Cruzeiros) . 

O Prazo para execução dos serviços e . de 60(~esse~ 
ta) dias consecutivos apart.;..r da Primeir"a Ordem 
de Serviço. 

Sendo que as despesas decorrentes deste decorren 
tes deste Contrato b:orrerão à coOta dos recursos 
o r i undos do ( Í50 ) Projeto/Atividade: l3754281.339-
0eseiwolvl mento do Setor SaÚde . Elemento dti Despe 
sa: 4590 .51 - Obras e instalações, confofme notã 
de e~~penho n• 9l~E : 7163/l50. EmitJ.da em 03 . 09.91 

O presente Contrato tem como fundamento l egal e 
disposto no Decreto-Lei n• 2. 300/ 86 , em -seu arti 
90 22 Item IV e o que consta no Processo ni 
28800.002450/ 91 - Sl:OIE. 

EXTRATO DE I NSTRUMENTO CONTRATUAL 

Termo de Contrat o nt 173/91 - SIOII entre o GOVIR 
NO DO ESTADO DO AHJU>Á e a l'iraa CO!fSTaUTOU VITÓaiA 
L'i'DA. 

. O objeto deste Contrato é a Construção e ron~eet.en 
to de Equipamentos de uaa Eecola coa ReeidiftCia ~ 
ra Professor no Polo Horti9ranjeiro, .. Paoon4inha7 

Pela execução doe .. rvi çoe o COIIftATIUITII, pawerâ a 
CONTRATADA à i!lpOrtância 4e Crf•ll.IOJ .OU,U (tr~!!. 
ta e Tr es Milhõea, Qitocent oe e t~a IIU, Vinte e 
Um Cruzeiros e Quin&e Centavoa) . ' 

O p r;azo para execução doa aerviçoa é 4e to- (lloventa 
dias consecutivo• apartir da Prt.eire Or- 4e la!; 
viço. 

Sendo que ao deapeaaa 4ecorrentee 4eate Contrato/// 
correrão à conta doa recurso• orillft ... do ( ltl) Pro· 
jeto/Atividadet084lllll . OZO • &.,.neio e llelhoria ~ 
do Ensino de 2• cráu. 11-nto 4e DeepeeatUto.n • 
Obrao e Inotalaçõu, con ter• nota Ae .... nho "" 
9l/NEt07160/ lOl, e•iti4a e• OJ.Ot.tl. 

o preoente Contrato teà c-. h11._nto letal • 
dispooto no Decreto-Lei n• 2.100/ 14, .... v ertito 
22 Itea IV e o que conat a no Proc•••o • • • : ••• •• •. n.• 
28800 . 002007/ 91 - 11011. 

( ,·· . f ) 
tot~íÍ~- -4"o~ ~n~; ·. 

, .itta:ilito• 

EXTRATO O! INSTRUII&Ift'O co.ftA!'IIAL 

Termo de Contrato n• l1t/tl ·• &8011 ntre o QOVU 
NO DO ESTADO DO AMAP.( e a PirM lnN::OII ~IA:· 
S/A. I 

o objeto deste Çontrato é a encuçio 4oe Mrvi~ ' 
de conatruçào do Projeto llinha lent e .. ~~ae-.&. 

Pela execução d<ia aervi çoa· o COIIftATIUITII, pefUÁ a 
CONTRATAOA à i!lpOr.t ância de Crf·241.CU.Sct,t- ( fi! 
zentoa e.óúarenta e Oito MilhÕOà, Quatrocentol e 
Sessenta e Doia Mil, Quinhentot e óuarente e ~ove 
Cruzeir os e Nove'nta e Oito Centavo•). 

o prazo para ·execuçào doa eerviçoo é .de 150 (cento 
e Cincoenta ) dias consecutivos apartir da Prt.e!, 
~. ordem de serviÇo. 

J 
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DOTAÇÃO . Sendo que as deapeaaa decorrenteS da assinatuia · des 
te Contrato -correrão a conta (101} Projeto/At1vida1 
de: 03070251.337 - Construção e Adaptação de I ;Ó 

veis. Sub-Projeto: àreas edificadas e recup~radas -: 
Elemento de despesa: 459Q. 51 - Obras e I nstalações, 

conforme nota de empenho 91/NE:8006/101_. Emitid~ e1:1 
03.10.91 

FUNDAMENTO DO 
. CONTRATO O presente Contrat.o tem éomo ·fundamento l egal · · · o 

·disposto no artigo 14, § 22, do Ato das Disposições 
·ConstitUc~onais TransitÓrias , no~ artigq 16 da Lei 
Complemel)tar. n• 41, de 2·2 de Dezembro de 1.981 , 
aftigo Si , I, VI, "a" ,. e VII, 20, II, § 2 51 , 21, 1 · , 

.. " ~" e 85, do Decreto-Lei ,na 2.300/86, ·e o que cons 

.. " ' .. 00~~ .. :;, ;0.r _ .,, .. 
· sriG . . ro):~;<li~ óEJ'I~o 

,,. ~SECRETARIO= . 

TRIBUNAL DE JU~TIÇA DO ESTApO 

•J'RiliUJIAL PIEliO 

• 
De. ordem do ~celentíaailÍ!o. Senhor Dcaembarga4or DôglaS 

EvangelÍs~a Ramoo, Prosidente .do Egrégio Tribuna~ Pleno, . faço· 

ciente à iodos ôo intoreesados e aoo que virem o preoonto EDI

TAL ou dele oonheckonto tivereo, quo no dia 2J (viiltê ; seto) 

de novembro do ano em curso (quarta-feira) , à::; 08~00 horas, no 

1 11 .an~ar da Sedo ProvisÓria do TJAP, nB s ala de ·seesõoa 'do Pl,2. ' · . . 
nário, ~~lizar--ac-á a 2~ Sessão Ordinária paro julgnmento do 

seguinte prooes:;.o: 

lWmADO llS SEGURA!;ÇA 

l1°00J/91 ~ Impetrante: CIEI!ALDO EVANCIELISTJ. RAJ(CS - Advogada 
. . · -" . 

Vera_ d? Jesus Pinheiro C~rrêa- Impet~o : Presidente .da Com_i.! 

oi<> ele" Concurso para S~rventuárioo d& Juoti9a do Estado do Am! 

pá - Rola to r : Dob . UIIZ CAR!.CS • 

. \ 

fiacapá-";' 12 do roveobro ~-1991 

~mllé w~i·t\'õJit~.~ 
Dir. Sec . do Tribunal PlenO 

Vfi!1A o:J TfiitiU\IAL !lO J i:i1I E EX~LÇÃD PENAL· 

EDITAL. DE CONV!JI'..J>,Ç~O DE Jlfli\OCG 

. O DOUTO~ . ÍV.\~ .OJOS~ R,\J.I()S ALVMO, :,'J,\. JUIZ Do OIAffiO T; 

TULAR OA VMA 00 TRIBU'~IIL 00 J(.m_ E EXECUÇÃO P.ENI\L OI\ 

C!JI.IAif:A DE ::.ACI'PA , NA FOJ1!.'A ~ 1.8: , E!" C 

FAZ SABER o todos oS que o present e EDITAL virc:n , ou d! 

lo conhcc~menta tivtJrem que , da 'li.stil do5 jurados alistados~- o5 vinte o LJ'R 

(21) abaixo rcl6cionaoo5, ro.r~ ~órteado5 para sCrv.:.rem nas sessõaa do. Trib~ 

rol do Júri, a ter inicio no dio 112· de OEZE!.<~ de 1991 , às 08:00 h2 

...... 
01 - JOSE TAAJN-:q DA SILV~ 

02 - Gll.IW! SNH A ,OOSA 9MOOSA ' 

03 - IlHA CRrSTitlll VASCON<;ELDS ~ 8EZEA.'1A 

04 - MmHlO IUJ.ES BAIA FILHJ 

05 - TANIA IIElCEDES CosTA PES!iOA 

05 .• JOiiE ~O IID.JlÂO OUMTE 

. 07 ..: loWliA J(I!;E. BRABJ ALVES 

~ 

Ag. Acninistrativo - JLCAP 

Admird.strador - Prefei turo 

Contadora ~ Auditoria 

F une . Público - SEAG 

F une. PÚ!fliéa - SES:: 

Func. PÚblico - .loSTfJl/NIN>I 

Contadora - Audi tar:la 

011 -~ lVIIHG[USTA CORAEA JOOEIAO ' . Toe, Cont~ili.d ... - SEFAZ 

·.,fB - FfiAAt:15CD À\lDUCA tv. SILVA 

io -~ ~ POOD DE AU4EIDA 

11 - ALUIZIO 8EZEIIlA ~ SILVEif\1\ 

12 - IVAIJldl L.IW1 ~ sn.vA 
13 ~ JOOE IWUA llliitEIM IDITEIOO 

14 ..: L.Et:ti!Jl" OE PAUU RIBEIItl 

15 - .LUIZ CARLOS OC F1'EIT AS DIAS 

lõ - AF'O'ISO PINHEiro PENA 

17. - mA DO SO:OOOO 1.000 DA SILVA 

T éc • Contobi lidada ·- · PW 

Téc , Contobi lid4do - Aud~toria 

Ag. Athinistn~tivo - LBA 

F'unc. PÚblico - ASTfJI/twN'A 

Agente dll Coleto - IBGE 
Assistente Sociol - I:8A 

F'unc. PÚbli~o - illrER/NIJoPA 

Téc. em Ergsnharia -_Prefeitura 

•. _Ag. Ami1n1s trotivo - SEFAZ . 

li - l.IDliCE tv. COSTA AAAWO 

19 - TEREZA HA't5H1DA CAA!XJ50 

Func. PÚb. Federal - SEC. W.n. F'az.

Ergenhaira Agrônàl>a - :xAG . 

20 - JcE OA.\III.DES DAS NEVES TAVAAFJ3 

21 - fJJOO..FO J.IAAQLES OE SOJZA 

P , T.E - LBA 

Ag. Aa.inistrativo - ~ 

NOTIF~, pais, a todos os jurados suprarelacionodos · a . 

'c0'1$parecerem õ sala destinada às Sossôes do Trlbt...cnel db · Júri dos ta Canarce. , 

te pró.dio do Foni:l, sito à Av. F!B , s/no , .Bairro Santa R1t4, neste. Ctda~a,• 

nos dias e hora designcd~ _o. nos subsoquentes, enquanto durarem as~ Sessões • 

sob pena de ~ulta na fama da Lei, se intimados não ccrriparecerem. 

Pa:r;a conhecimento de todos ,· exp~de-so o prose~ te Edital, 

quo será afixado no lugar ,d·e costll!le e publlcad~. nó OiÓrlo Oficial do tsto.dD . 

Dado e _passado nesta _cidade de rJacaP,á, ~pital do Estado do Mopá, aos cnz 

nove:zabro' do aro de hu'a núl novecentos o noventa o un. 

Eu , 

ria 

daVTJEP. 

COIU:::SÃO DO COJJCUIISO l'AilA {>llOVIJU/1'0 

DE CAmO~ DE GF:RVEJtn.JÁIUOS D~ JU!:il'I-

ÇA DE 1° "E 2• CII~U~ DO ES"PI&llO DO AI>~ 

PÁ.· 

O Docembargador lWlCO Alll'OlliO DA SILVA W•XlS, Prosiuonto 

d_o. Com~ssão do Concurno p_ara 'o provitoento do cai-goa de SorvonhÚlti~o da. Ju.stiçn · 

elo lP c 2° graus do l~er Judiciário do Estado do Amapá. comunica .aou .. iDteroann:.. 

tlos , do o.~ordo com on nrtn. 25_ o 21 do EDI'!IAL DO CONCllnSO 'publicLido no_ 

1 O.ficial uo Eo tudo n • 0161 <lo 23 do Ó(;<>oto <lu 1991 , o_culcndário paru os. 

elo cauidado fÍ&ica o mental. 

Dir\rlo . 
O:Z:WIIO.Q 

- LOCAL: ~LlllAR!l - cnd. : ~v. I racO!lKL CurvM J:wtcs, 110 2')8. 

-CARGO: ATEIIDE!ITE 

• l!M'A, HO!IJ\ o CAIIllll!A'JoOS:(Rel~ão o.nc·<a) 

OOSERVAÇÕSS: 

·. 1 . O cauclida tu que não c~:u:roccr uo cX~r10 no di~ c hora marc.uUu~ . Go-
. I 

rn~ olillli~ado ; 

·2. 05 cu::;t~o-dos c.~W:IO& rr.Ódicoc, JK( total de C1$ 5 .~,00 (.pinco o1il o 

qu.inhcllt og cruzc~ro9) corl'erÜo por conia tl~G camlidat.o3 e dovcrZio co~ pat_,"'a na ho

ra do c:z:WJJO .. 

lJco. J.!al"Co Antonio da Silva Lc~oo · 

P!l!.:3ll!Wl'E 

J)A'l'A E JlORAUIO PAUl\ E XAI-U·; M.::niCO I>OS CN-lp1QA'1'0S 
AO CllllGO DE A'J'gNOHN'l' l•: 

P.Iõ .... i!J.J)~:-~OVHMllllO O..!Ll22.!. 
J U i UU _llUlU\S . 

jURIICI INGL~S llB 1•101<1\lS 
PAULO Cm!ES DE A"Nll!UillE 
HOSANGELA PENANT!l SAIU11lN"l"O 

"UANNE SULEY F"ERREIRA DE GOES 
NAZARE DOS S . FURTADO. 
AUREA· CRISTINA JlRI'PO JlOTEIJl0

1 
RONAúOO FERREIRA DUARTE I 
GISELE BENJAMIM GOHES 
VERA LUCIA CARDOSO FERREIRA 
IVANNY MONTEI RO FILOCREAO DA SILVA 

PIA 19 OE NOVÉMiJllO DI:; 1J91 
11 : 00 HOR/16 

JÓSE ADMILSON GOMBS PEREIRA 
. MARIA ÍlO SOCORRO •. DA .S ILVA SI ERRO . 

MARIA DIVA MEDEIROS DO N. SILVA 
REINALDo MACEDO "DA SI~VA 
RIVALDO MONTEIRO ATAIDE 
ANTERO DA GAMA MACHADO 
GLAUCIA ZELI S ILVA DO "AMARAL 
LIDIO 110UGLAS JlRAGA DA ROCHA 
NELMA·BELEM TEIXEIRA 
PA~LO COSTA ~S SANTOS 

PII\ I 9 P E !!OVEHBKQ !J!!i 199 1 
lZ:OO HORA5 

WELIGTON COUTO OA C4NHA 
RAIMUNDO PEREIRA GAMA · 
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ALOENORA DAS !lEVES ROSA BICETRE 
ENEIDA MARIA GALVAO QOINTAS 
STEVES RANGEL GALEAO 
MARCIRIA HELENA DISPO CORREA 
SALOIIE ALMEIDA SALVADOR 
CESSE CLEIDE SOOZA DA SILVA 
CRISTINA SOUZA BITTENCOURT , 
ADALVARO VITORIO PARIAS DB ARAUJO 

DIA 19 DE HQVJ!!!BRQ DB 1991 
13;00 UO!Wj 

ALINE CONCEICAO CARDOSO DE ALIIEIDA 
ALEXANDRINA TAVARES DA SILVA 
AMAR I LllO BRAZ AO ARAUJO 
ANA CREUZA DA SILVA E SILVA 
CARLOS ~UGUSTO BALIEIRO DB SOUZA 
DOUGLAS SANTOS PICANCO 
EG NA LDO COSTA FELIX 
GILCICLEIA LEITE ANDRADE 
JULIA BRASIL CARDOSO SERRAO 
LUIS CARLOS CORREA SERMO 

.!1.1À._!!LpE !IOVEI\I!RO DE 1991 
18;00 IIORAS 

RUBENS DA SILVA QIBEIRO PILHO 
ELZA MARIA DA SILVA 
JOSE AUGUSTO LOBATO GOIIES 
EDEM PAULO SOUZA DE ALIIEIDA 
HARLOM BRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
PILOMENA\OLIVEIRA MENDES 
AOVALDO COSTA PESSOA 
ROSIMEIRE SILVA MONTEIRO 
DARLENE CARDOSO SOARES . 
WALMIR GOMES PERElRA 

DIA 19 PE HOVEIII!RQ DE 1991 
19;00 !lOBAS 

SILVAHA ROSE MATOS RIBEIRO 
SUANY GOMES DE OLIVEIRA 
JOSE MARIA DOS SANTOS ALBERTO 
MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA 
GEORGE ROBERTO DO SANTOS ARAUJO 
EOILENE ANl~NIA CASTRO SILVA 
ELIZABETE FEITOSA SOBRAL 
ENIMARA BASTOS FREITAS LAKARAO 
IIELENILCE FERREIRA A. SOARES 
ILO COSTA DE SOUZA 

J2u..!~ .... J)Y. !IOVt:I!ORO ll!l 1221 
20• 00 IIOUAS 

JOSE AllllLSON DOS SAN'I~S PAN'l~A 
MARIA LUCI LINDA LOBATO DA CON.CEICAO 
KARIVONE DO SOCORRO VI ANA ASSIS 
llOSt:I!ARY NUNES PAUIERIM 
IVAHILDO OUARTE DE JESUS 
!!ILC.E MARIA SILVA DE LIMA 

.. 

CUIU:ll-10 00 CONCUIOJ !'ARA l'lllVi~ll'U 

DE CAir.O~ Df! :li-:IIYJ':I(l\JÁIUOS DA JU:;"I'l 

ÇA DE 1° E 2° CotAII~ DO IDrAIJO 00 ~ 

pJ., 

O Do3Cmbarea<for •!AllCO ANroNIO DA' SILVA LENOS , Prcaiucn\< 

da Cowiss:lo tlo CoucW"oo para' o .,Provimcnt.ô tlo cargos do SorvcntUÚriou ·tlu JUD t iço. 

do 10 o 20 gra.u.o do Pod.or Jud1ci1Íri o do Est.aclo do Amapá comWtica aoa in~oroo:Ia

J.oo , do u.col'\Jo com 0:1 o..rt.o . 25 o 27 do EDI'l'AL :00 CONCURSO pulll.it·ado tiO 1)11~r..i.u 

Oficial IJ.u E:lt.udo n' OlGl tio 23 do llt."tt!lt.o elo 1991 , o ç:ulcndá.no para oo C.Xi.Y:tOO 

IIONSUETO BRAGA DOS SANTOS 

SAIIUEL DA SILVA SOUZA 

AROÍ.OO PEREIRA BARRETO 
JOSÉ MAURICIO ~ES BARBOSA 

PAULO SÉRGIO COSTA DE SOOZA 
HÊLclO DA SILVA SHIBAYAMA 

CARGO: TELEFONISTA 

nrÁ: 21 DE !IOVEitiiRO DE 1991 

11 :DO HO'lAS 

RÉGIA CLÁUDJ;: SILVA DE MOURA 

RAÍMUNDA 00 CARMO PICANÇO 

DENISE ARAGÃO FERREIRA 

llELENlCE FERREIRA ALBUQUERQUE SOAI!ES 

EDUARDO NAZARÉ COMES DA S!LVA 

UANHE SULEY FERREIRA GÓES 
MIRANEY BASTOS DE ARAÚJ0 

MARIA DE FÁTIMA FREITAS 
~ DE FÁTIMA SILVA BARBOSA 

EDIVALDO DAS GRAÇAS LEITE 

CO~ OU COHI.'UIQJ I'~ i'lllV!JDWI'U ~ 

DE CAroOO DE SBRVEitl\JÁillOS DA JUSri-

ÇA DE 1' E 2° CJIAUS DOES!'~ DO ~ 

PJ.. 

O DeSOllbarg:>dor NAB;O AlfOONIO DA SILVA LEl«lS, Presidente 

da Colllissâo .do Concurao para o provi.JDonto de cargos do Servon Lwírios da Justiça 

do 1° o 2° graus do Poder Jwliciário d9 Eo tado do Aaaagá comunica aos int.eros~ 

tl.ou' d~ acol\lo com ou arte. 25 o 27 do Elll'tAL DO CONCURSO publ .lcado no Di.:Írlo 

Ofic i al do E3tado n' OlGl do 2J do "l::B I.o <lo 1991 , o colondáno para 0 9 

de sanidu.d.e fÍsica e ment.al . 
e.x~a 

- l.DCAL: CLIMARA - bnd . :Av . l racoDIA Carvão Nu.rk;s , n O 2')8 . 

- CAmO: COIII'AII211/Tfx: . colll'All ./~C. Ell 5().1 

- DAl'A, OORA o CAIIDIDA'I'OS:(Ilclação nno.a) 

OBSERVAÇÕES: 

1 . O caud..itia Lo QUO não COCipu..roccr uo uwrac no diu c hor a ~o:: Ge

ra. c 1 ic.inad.o ; 

2. Os custos dos <uOIIIOa aoc!d.icos, no to1.el de Cl$ 5 . 500 ,00 (cinco adl 0 

qu.inhcn1.os cru.zei~s) correrão por cont-4 Ubu cW'ldidato:J 0 d.ovcrão oor Pól.G'OB na ho

ra c.lo o.x.azoo. 

Do o. llai-oo Antonio du S.il ~a L<lloos 

do canidado fÍDlca o oncnl.41 . llATA ~ HÓIIAIIlO PAliA ~XAJ1t:S M~ll l COS 

. - .LCK;AL: CLI.MARA - cud.. :Av. Iracc.u Curvõo Hw1CG , u' 298. 
- CAmO: JCI'ORim'A/TE!Brolll3l'A 

- DA'rA , IIORA c CAIIDID~OOS: ( IIDl:.ç:;., anc•a) 

QIIS&RVAÇÕ:::S: 

1 . O cau~lida Lo quo não oooapa.rccor uo C~')() no dia o hor..a Glal'Cw.loG ao

rol oli&a.inad.o ; 

2 . Oo cLWt.oo cto~ cxiliUOs médicos , no total dq M 5.m,oo (cinco· Aall o ! 

quln.Jiont.ua cn.az.oiros) corre1·ão por conl.a tios cauJ.idatos o dovct·ão aor põA(;oo na ho

' ro. do exame . 

Dcn. Marco AnLonio da Silvu Loooc 

DATA E IIÓIIAI\LO I' AIIA EXAMt:S MÉDICOS 

CARGO: MOTORISTA 
Ol A: 21 DE NOVEMBRO DE 1991 

lO:DO IIORAS 

FRANC I SCO DAS CHÂOAS DE ARAÚJO CAMARÃO 

SALVADOR CQI'.ES DE SOUZA 

JOSÉ MARIA PANTOJA VAZ 
WA LDEMIR IBIAPINO DA SILVA 

P!l!.SliJEifi'E 

CARDO : CONTADOil 

DIA : 20 DE NOVEMBRO DE 1991 

10:00 HORAS 

FRANCI SCO VALENTiM MAlA 

·LUiS AFONSO .LOBA TO 01.1 V EiRA 

FRANCISCO DAS CIIAGAS FERREiRA FE1JÕ 
PAUW JOICCt: llL!>NC OOS SANTOS 
RAIMUNDO IIENDONÇA DE MOURA 

BENEDITO DEODATO DA SI LVA L7K" 
ANA' IlÚBlA MONTERlO MIRANDA 

Gt:RO!IIMO PERE~RA ~AilDOSO 

OULClCLÉA DE JESUS PAUlA 

MARI A DO SOCORRO BEZERIIA MATEUS 
CEDER DOS SANTOS FREITAS 

CARGO: TÉCNICO EM CONTADlLlDADE 
DI A: 20 DE NOVEMUICO DE 1991 

jll :DO HORAS 

ENEÍDA' DO SOCORRO P. DE O. Pl~S 
MANOEL AMBRÓSIO VAZ VI DA!. 
LUIS ÂFONSO LOBATO OLIVEIRA 

OULCICI.ÉA DE. JESUS PEUlA 
CONCEiÇÃO ELIZABETH MORAiS 'Df. SOUZA 

JOSELIANE SAHTOS ABRAHTES 
' FRANCISCO MONTEIRO DE AVIS 

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANCO DOS SANTOS 

AUGUSTO CESAR ALBERTO !IERI 
VERID,lAHO FERREI RA COI.AjlES 

• 

• 

' 

: 
I 
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Ullll!l\TAN· ~ODHlL:UES DA SlLVA ·. 

CELSO CAMlLO LOPES . 

JOSÉ UI~NED 1.'1'0 OLl VE I IIÀ . DI~ ANJJilAOE 

.. FERNANQOI CE6AI! I'EHElHA.UA :51LVA 

DA'!' A E IIÓHAH LO !'AliA EXAME 'MÍ-;o u;o 
GA!lGO: 'l'Ío:CN lCO J>t: .. S_()_~ 
[)lA; 20 · DE NOVt!MUI!O UJ·: l!J!Jl 

18:30 HOHAS . 

MOZAH'l' LIMA MAI..AQU!AS ' 

AN'l'ON 10 Gi::HSON l!lllE!HO DA Sl LVA 

JOSÍ~ CAHLOS E SILVA PÍWHADA 

MANOEL LUIZ ·I)E MATOS IÜCAHDINO 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS . . 

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAPÁ : 
RESUMO DA ATA 

I . 

Ata da Assembléia Geral Ordinária do Sindicato dos Serv'idàres Mu-
nicipais dá Macapá · 

Aos nove dias do-mês de novembro de hum mil novecentos e noven
ta e um as nove horas e trinta minutos, na sede dÓ Sindicato dos Arrumado· 

' 111s, sito a Avenida ~endonça .Junior número duzentos é sessenta e oito, 
. fialrro Central, teve Inicio à Assem~léla Geral, dos Se!Yidores Municipais de 
Macapâ, para deliberarem sobre pauta constante no Ed~al de convocação: 
a) Prestação de ·contas de· hum mil novecentos e noventa e um; b) O que 
ocorrer. A Presidente, Maria Lldla Nonato Sacramento de Oliveira, procedeu a 
abertura da reunião com a leitura do Ed.~al de Convocação em seguida, pas
sou a palavra ao Conselho Fiscal, a S~ . . Maria Abintes, passou a apresentar à · 
Assembléia documentos que foram examina<!os pelo Conselho Fiscal (e ba
sea o Paràcer que passou a ler). Cumprindo as determináçoés baseadas nos 
anlgos 49'1, ~e 510 dos Estatutos examinados o Balanço. Geral do referido 
S!nd!cato, e as respectivas demonstrações dos recursos geridos. por este 
S1nd1cato de responsablllçlade da S~. Maria ~dia .N. S. de Oliveira, referente 
ao exerciclo de hum mil novecento~ e noventa. Nos~os exame foi efetuado 
de acordo com os padr~s de auditoria e Incluiu a comprovação rios· regis
tros contabels que .julgamos necessários. A ~ocumentação comprobatória 
está IQ_completa e mu~os outros documentos estão ilegais. Verificando os va
,lorés coAstaotes do ref(lrldo Balanço, os mesmos não estão conferindo com 
as somas apresentadas. A partir do mês de junho <;!e hum novec!;!Ótos e no
venta, as comprovaç~s ~as faturas (Receitas) não estão corretas, Nos regis-' 
tros e d~onstraçOesd contabels foram observadas muitas falhas e em nos-

. sa oplnlão, o Balanço Geral do Sindicato; não reflete adequada~ente , a sl· 
tuação financeira desta Entidade, em trinta'. e um de dezembro de hum mil 
novece)ltos e. noventa, por Isso s~mos de parecer totalmente contrário a 
aprovação do referido Balanço. É o n~sso parecer. Por'-questão de. encaml
nh~mento asslmlu a Presidente da Assembléia, o Sr .. Ademir Santana Pena, 

. que após _a dlscu~o do parecer acima transcrito; que~tionaméntos. e escla
recimentos das questOes apre.sentadas, foi colocado em votaçao e aprovado 

· pela Assembléia O parecer do Conselho Fiscal, foram apresentadas propos
tas para serem enc1!111lnhadas à apreciação da Assembléia, que após di~-
11-las,. votou e aprovou a seguinte deliberação: Destituição da Presidente e da 
Tesoureira, sendo a prfmelra .subStitulêla pelo então Secretário-Geral, Sr. Má
rio Slz~ndo Amarai.Atves e que a·Díretaria·reuna com os suplentes e de 
acordo com as Estatutos ·elejam substitutos para Tesouraria e Secretaria Ge
ral. ~ada mais have!)dO para tratar, o presidente deu por encerrada a AS· 
sembléJa,, ~·eu Mário Slzenando Amaral Alves lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e o presidente e os que mais · desejarem. Macapã-Ap 
09.11 .91' . . . . . • ' 

• 

MÁRIO' SIZENANDO AMARAL ALVES 
Secretário Geral . 

ADEMIR SANTANA PENA 
Prealffente da Aaaembléla 

'fELECOMUNICACOES DO AMAPA 'SI A - TELE~MAPA 
EMPRESA DO SISTEMA ·TELEBRAS 

CGC. ·MF n• 05.965.42110001-70 

AVISO AOS ACIONISTAS · 
EXERC{CIO DO DIREITO. DE PREFERlNCIA 

Atendendo lls 1 disposiç6es legais : e estatutárias, i1 Conselho de f.dmi- · 
da TelecomuniçaçtJes do Amapá SIA - TELEAMAPÁ comunica aos · 

Srs •. acionistas que foi aberta a subscrição para aumento de capital so.cial, a· 
~e r efetivado mediante a capitalização de créditos provenientes 'da participa- : 
ção financeira. de promitentes assinantes, Portarias 1361176 dâ extinto MI-
NICOM e .881190~do MINFRA. . . . . 

a) · Ou;:ntidade de aç6es a. serem emitidas: 7.990.462 aç6es ordiná· 
rias e 7.990,463 aç6es p;eferenciais, class_e "A", todas se'!' valor nominal; 

-b) Vaiar d~ subscrição.: as aç6es serão subscritas petó 'Val~r patri
monial de CR$ 2,521402. 

c) Condiç6es de integralização:· à vista. 

d} Local: sede social rJa empresa: 

. e) Prazo para o exercfcio do Direito de Prefer~ncia·: fica· a·ssegurado 
aos acionistas, na . proporção das ações possu(da's, o prazo de 30 dias; a 
.partir da primeira publicação. · · 

Macapã-Ap, 14 de novembro de 1991 

O CONSELHO D~ ADMINISTRAÇÃO 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

' I 

O Oficial . do cartório civil ·de casamento ctesta cidade de Macapá
Cap. do Est. do "'-mapã-Rep. Fed. do Brasil, faz saber que pretendem se ca
sar: ISRAEL ·CARDOSO CARNEIRO com KAT/A DO $OCORRO NASCI
MENTO BRITO. 

Ele é filho de Benedito Carvilfho· CarmHr.o e de Maria dos Anjos Car-
doso Carneiro • · · . · 

Ela'i! filha de Valdir Rodrigues de Brito e de Cleonice Marciana· do 
Nascimento Brito. . ' · · "'· · , · ' 

. . Quem souber de qualquer impedimento legal que os inib.a de casar 
um com o.outro, acuse-oS"na forma da lei. · 

Macapá-12 de· novef!Jbro de 1991 

HELENISE DA c. tORRES 
Esc. AuL . 

CA,RTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

· O Oficial· do cartório civil de casamento 'desta cidade de Macapã
Cap. do Est. do Amapá·Rep. Fed. do Brasil, laz saber que pretendem se ·ca
sar: ANTONIO ROBERTO CASTRO CORRÊA ·com CARMEM LÚCIA NAS-. 
CIMEN7:Ó FIGUEIREDO. . ' 

Ele é fi!ho de_ljlbertino Corr~a e de Maria Oneide de Cas_tro Corrêa. 

· Ela é filha de Alfredo .;os é de Fig'l!eiredo e de Enerina Nascimento Fi-' 
gueiredo. · . ' · 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba de casar 
um com o outro, acuse_-os na forma da lei. 

Macapá-12 de novembro de 1991 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 
Titular Sub, 

-MINERAÇÃO AMAPARf, LiDA 
~ I . • . 

Torna publico que o requerimento para renovação da .Licença de 
Instalação n9 001, de 10 de setembro de 1991, para mineração e beneficia
mento de ouro na-jazida desig,nada Santa.Mariá do Vi/a ·Nova, situada no Mu· 
nicfpio de Mazagão, Estado do Amapá, foi considerado sem eleito péla Coor· 
denadoria Estadual do Meio Ambiente. CEMAI AP, em consequéncia da vigên- ' 
cia do contrato de ar(endamento celebrado enlre .a Mineração Amapari, Lida e 
a Paulo Abib Engenharia S.a. · · 

. VIRG{UO DE BRITO MtJRTA 
Coord. de Engenharia _e Desenvolvimento 

CllW.iNi CAÇÃO ÇE PERQi\ DE BLOCO DE f\OTA FI SCAL 

A. Fir ma A.· DE . S .' . NUNEs--ME, es~be1ecida nesta cidade 

à Av. ~na Nery, 681J Bài rro Laguin hci inseri ta no CGC 23 :· 
085 . 756/0001-86 e Estadual 4 . 83 .2920 , comt<ni ca que - p'erdeu 
um -Bloco de NF. série 81 de n Qs pooo01 à 000050 e NFS ' 
oooo01 à· ooo5o · 

\\,( =, ..... :\· .. : .. , • -:;: .~-! : .. : , _..,;; . . ,~ , ... ... --: # •. 
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