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ESTADO DO AMAPA 

Diário Oficial 
DECRETO N9 1 DE 02 DE JANEIRO ·DE 1989 

N2 0225 MACAPÁ, 25 DE NOVEMBRO DE 1991 - 2! - FEIRA 

Governador do Estado do Amap~ 
ANNIBAL BARCELLOS 

.. 
Chefe da Casa Civil do Governador 

Maj. PM RONALDO PEREI RA OE OLIVEIRA 

Vice-Governador do Estado do Amap~ 
RONALDO PINHEIRO BORGES 

SECRETARIADO 
Secretário de Estado da Adf!1in1straçâo 
Dr. PEDRO AUR~LIO PENHA TAVARES 

Procurador Geral do Estado do Amapa 

Dr. ALDENOR SA LES DA SILVA FONSECA 

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
Dr. RAIMUNDO BRITO DE ALMEIDA ' • 

Seeretjrlo 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 

Secrethio de Estado da Jus t iça e Segurança Pública 
Dr. HILDEBERTO CARNEIRO DA CRUZ 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO (P) N P 32(15 DE 22 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapll, usando das atribuições que lhe 
silo conferidas pelo Artigo 25, § 1P da Constituiçllo Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Lei Complementar nP 
41, de "22.12.81, e tendo em vista o que consta do Olfcio ~ 004/91, 

RESOLVE: 

Prorrogar, por mais (30) trinta dias, o prazo para a conclusllo dos 
Trabalhos da Comissllo de Sindicllncia, de que trata o Decreto (P) nP 
1865/.91. 

Macapii-Ap, em 22 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
"Go!Nimsdor 

DECRETO (P) Nf' 3206 DE 22 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
silo conferidas pelo Artigo 25, § f P da Constituiçllo Federal, § 2" do Artigo 14 
do Ato. das Disposições Constitucionais Transitórias, Lei Complementar n9 

41, de 22.12.81;e tendo em vista o teor do Offcio n9 0187191-GABITCE, 

RESOLVE: 

Designar os servidores JACKSON BENEDITO DA GRAÇA COSTA 
GOMES, Administrador, Classe "C", Refer4ncia NS-21, RUY SANTOS 
CARVALHO, Economista, Classe "A", ·Referência NS-07, e RAUL CLEMEN
TE PAULO CALLINS FILHO, Datilógrafo, classe "A", Referência 14, lotados 
na Secretaria de Estado da Administraçao-SEAD, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do extinto Território Federal do Amapll, para sob a presidência do 
primeiro, constitufrem a Comissllo de Sindicllncla, incum~ida de apurar.as Ir· 

Secretário d~ Estado da Educação. Cultura e Esporte 
Prol. ANTON NEI PINTO UMA 

Secr etário de Estado da Fazenda 
Dr. JANARY CARVÃO NUNES 

Secret,rio de Estado de Obrao e Servicoa POblicoa 
Dr. EDILSON MACHADO DE IRITO 

Secretário de Estado da Saúde 
Dr. OSVALDO A LVES TEIXEIRA 

regularidades, referenciadas no Offcio n9 0187191-GAB/TCE. 

Macapll·(<p, em 22 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P} N° 3207 DE 22 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapll, usando das atribuições que lhe 
silo conferidas pelo Artigo 25, § 1g da Constituiçllo Federal, § 2!1. do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Lei Complementar n2 
41, de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Dispensar MARIA GORETE DA SILVA ALBERTO, da funçllo de con
fiança de Secretário Executivo, Código CDI-2, de Casa Civil do Governo do 

Estado do Amapll. 

Macapii·Ap, em 22 de novembro de 1991· 

ANNIBAL BARCELLOS 
GoWirtiSdor 

"DECRETO (P} N" 3208 DE 22 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapll, usando das atribuiçiles que lhe 
silo conferidas pelo Artigo 25, § 1; da Constituiçllo Federal, § 2~ do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Lei Complementar ne 
41, de 22.12.81, · 

RESOLVE: 

Designar MARIA GORETE DA SILVA ALBERTO, ocupante do cargo 
de Agente Administrativo, Nl-32, ·pertencente ao Quadro Permanente do ex
Território Federal do Amapll, pa;a exercer a tunçllo de confiança de Secretá
ria Executiva do Governador, Código CDI-3, da Casa Civil ido Governo do 
Estado do Amapll. · 

Macapii·Ap, ell! 22 de novembro de 1991~ 

ANNIBAL BARCELLOS 
GoVfHflllltkx 
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DEéRETO :(P(N2 3209 DE/22 DE NOVEMBRO DE 1991 

o · G~vernador.do Estado do. Amapá, usando da~ atribuiçõe"s que lhe . 
são conferidas pelo Artigo 25, · § ' 12 da ConstituiçãirFede;al, § 2e do Artigo· 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, .Lei" C.Ofi?Piemenfar -n2 

·41, de 22.12.81, e tendo. em vista o teor do Offéio n9 1.001/9{-SESA, · 

. RESOLVE: 

1 . - ' 

Designar CA"'F.IMEM LÚCIA DE ALMEIDA MEDEIROS NASCIMENT.O, .. 
ocupante. do cargo de ASSistente 'social, _iys-23, do Quàdro de PessP,al."çio . 
ini~ Território Fede-ral do Aníap~, ·para exerce.r a fun·ção de,corrf(ança de Chefe 

·. da Clfnica Pediátrica/PED/ATRIAICMH, ' Códigp: C DI-· 3, da Secretaria. de 
· Estado da Saúde. · · 

. . . Macapá:Ap, ·em 22 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

D~?RETO (P) Nll 3210 DE 22 DE NOVEMBfl() DE ~991 

. o Governado~ do Estado, doAmapá~ ·usando das ·atribuiçÓ~s que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 12-da Constituiçãg Federal, '§ 22 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Lei Compleineillar n2 
41, de 22.12.8.1, e téndo em visia"o 'teor do Offcio nli 128/91-AUDI, .. <: 

.RESOLVE: 

Designar EDSO(Ij RUI . DA SILVA BRAiÃO,· ocupante do cargo de 
Motorista de Vefculos Terrf!slrés, NA-09, do Quadro de Pessoal do· ex-Terri-

. tório Federal do Amapá, para ·exercer · a' função de confiança de Motorista, · 
Código: CDI-'1, .da Auditoria do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-Ap; em 2:? de novembro de .1B9t.· · 

ANN,BAL .BARCELLOS 
. Gov·ernador ·. 

DECRETO (P) N~ 3211 DE·22 DE'NOVEMBRÓ DE 1991 
. . . . 

·O ·Governador ·do Estado do A mapA, usando .dás airibuiçõf!s que lhe 
: são. conferidas pelo Ártig~ 25, §. 12 da Constituição. Federal, ,§ ·2~ do' Artigo 1.4 
do Ato das .DisposiÇões Cqnstituçiohati; Úansitórias, L~i Complementar n2 

:·41, de 2~.i2.81; · · · · 

RESOLVE: 

Designar RAIMUf.IDO ALBERTO LAGO ROSA,,ocupante 'do cargo de 
tdeniincador ·datiloscópico, Classe 2!, Padrão 'til, .pertencente ao Quadro~ 
Perman·ente ·do ex-Território .Federá/ dó Amapá, ·para exercer a funÇão de 
confiança de Secretário ·t;xec_utiv.o,_ Código CDI-2, da 'casa Civil do Go~erno·· 
do Estado do Amapá. . · · 

Macapá-Ap, em 22 de 'novembro de, i 991. '-. 

ANNIBAL BARCELI,.OS 

. j . · • 

Secretaria: de Estado. 
da Administração 

·.PORTARIA (P) /12346/91-SEAD· 

· o· Seéretllrio de Estado de· Administraçáo, usando das atribuições 
q[!e lhe sao;conterid_as pel~ ·Decreto (NI n!!. Q(J05,.de 22 de te~ereiro de-1989; 
e. ·tendo em · vista o qufi consta ,dos Processos nP-s 28750.001200/9-1, . · 
28760.003536191, 28780.02361191, 28720.000142191, . Óffcios 0542/91, 

· 340191, 015570191,_ 2B7S0.001213191-SEAGA, . 

RESOLVE: 

. Remover,· os serl(idore.s abaixo 'relacionl!dO~, e anexo. da·_presente 

Portaria: 

·- ÓA SECRETARIA DE AGRicuLTURA E DO·ABASTECIMÚdo pa
ra a·St;CRETAR/A DE ESTADO D~ EDUCAÇÃO, _cULTURA E ESPORTE. 

• MARIA FERREIRA _NOGUEIRA CA~TE~O. 

- DA SECRETARIA . ES.TADO DO PLANEJAMENTO E COORDE-

. I 

;....·· 

NAÇÃO GERAL .para a COORDENADORIA EsTADUA.L DO MEIO AMBiEN
TE. 

• MARIA DO CtU OLIVEIRA GOMES. , ' . . -

- DA sECRETARIA DE ESTADo : Do. TRABALHO E DA CIDADANIA 
para a SECRETAF?IA DEESTADO DA 'JUSTiÇÀ E SEGURANÇA P,ÚBLICA • 

.. "\ 

' MANOÊ:.L RAIMUNDO DOS SANtOS MADUFJEIRA. 

• OA AUDfTORIA para· o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-
DAGEfi!IDERIAP. . . . . . . 

'MANOEL DA SILVA f'ICANÇO, '· 

~ DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA para a SECRETARIA 
DE !:STADO DA.ADM/NI!'JTf!ÀÇÃO. • . .... 

. 'BENEDITA AUXILIADORA DO ROSÁRIO SILVA. 

- Dl SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO para a CO-
ORDENADORIA ESTADUAL DO MEIO AMBiEt/rE-CEMA/AP. . : 

·:.' MARIA DE FÁTIMA GALENO ÚF.IQOSO • . 

. • DA SECRETARIA o'E ESTADO. DA ADMINISTRAÇÃO para a CO- . 
ORDENADORJA ESTADUAL DE TERRAS DO"AMAPÁ-COTERRA. 

'AMADEU LOBO DA COSTA 

-· DA 'SECRETARIA DE ESTADO DA'AGRICUL TURA E DO ABAS~ : 
TECIMENTO para o DETRAN. . . 

' ·VERA LÚCIA RABELO DA SIL VEIRA. 

Macapá·AD, 'em 19 de n;vemb.ro de 199 1. 

PEDRO AiJRtÔo ;EN~A TAVARES 
Secret~rio de' Estado 'da Administração. 

Depártamento de 
Recurso~ Humanos 

CH,AMADA DE EMPREGADO 

Pelo presente, . con~ocamos . o servidor ROBERTO CLAUDIO· DE 
MORAIS, da .categoria func.ional de Agente.de Portaria, pertencente ao Qua
dro de Pessoa! do Extintg Território Federal do Amapá, regido pela Lei 8.112, · . 
f!e .11.12.90, q..te versa sobre o [legime Jurfdico dos Servidores Públicos Ci· • . 

ESTADó ·oo AMÀPÁ 
DIÁRIO OFICIAL · 

·Diretor do ·Departamento de Imprensa Oficial 
Dt' •. PAULO ROBERTO PENHA T~ VARES 

.. , Divisão Administrativa · 
· D~. ~UTHENEIDA NEVESANAICE DA'SILVA 

Prol. JECg;:~;o)r~~~r~~ ARAÚJÔ 
. . Divisão de. Comercialização 

D~. TELMA M!' CALIXTO DOS.S. DE OLIVEIRA' 
ORIGIN.AJS · . .. 

Os -textos enviados à pul:Jiicação deverã o ser datilografados e 
acompá'n hados de Ofíci o ou Memorando. . · ' . . · 

·. O [)iá rio Oficial do Estado do Am.apá; poderá .ser encontrado 
· para leitura nas Representações do· Governo · do Amapá em 

Bra.sília/DF, .Rio de. Jíméiroi RJ e Belém/PA.. · 
HORÁRIO .DE ATENDIMENTO . . . . 

Horário: Das 07:30 às 13:30 horas 
PREÇOS - PUBliCAÇÕES . 
. · * Pu~licaçõ~s por cent!metrosde coluna . · . • .• Cr$ 3.000,00 · 
PREÇOS DAS ASSINATURAS ' . 
· * Maca pá · • •.•• '· •••••. •.• ••••••. . .. · Cr$ 20.000,00 

* .Outras Cidades ••• : •• • . · •.••••.•.. ·Cr$ ~0.000;00 
_ * A.s assinaturas são trimesirais e venc!veis em 31 de dezem-

bró/91 . · · . . · ·. . 
* P.reço do· Exemplar • ; ..•••••••• ·. · . : :,__Cr$ · 300,ÓO · 
* NúiT)ero à_trasado ••. .' · .•. ••• •. ; •· • •••• Cr$ 350,0.0 

RECLAMAÇOES . . . 
. Deverão ser 'dirigidas· por escrito ao Diretor de Imprensa ·ofi-
cial do Estado do Amapá, até.oito(OB) dias após a publicação; · 

inatu·ra·: Telefóne(096)222-53.64 -·· 22_3-.34;44- Ràmais 176. -. 177 

Rua: Cân.dido Mendes; 'n2 458 ·- Ce~úÓ- Macapá 
. Estado do 'Amapá -CEP. 6~900· • 

f .. 
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vil d4 Unllo,dal AutarquMI • du FW1d4~1 Plblc.u: ,.r• no prazo t» 03 
(Ir .. ) tlu fNIIUmk IUU tunçd .. M SM:r•t•rl• t» Eltado eM Adrrinlllr ... 

~lo, -I - loll- dl Indo - pfUO IH dllpott-
111'1 .... dl Roldllo dl CotllrtiO - """ • Admlnlelreç4o A-11, 
C'Oft,.,.,.. .. ~o Art. ru dt t.l•clma I'MttdoMdl.. 

rrACllfAR COSTA SMO€S --a.--·----·A-' 
Secretaria de Estado 
da Fazenda 

COilVl:N!O 1015 38 /9 1 

lli sf•~c !'~olorto a cc•t~C)!~c;,) ... , cko i ~C"'n~.=io 
cJn 1Ll1S n.1s ' I"!IIJP.J\"U.."'S. de (''!lljé, ,_ 
t:l<>nlos c ~C<>s::õrios <.l~slintlrlo:; its 
in~ ti luiçfacs que "'tcnd,-,:-t ilC"S i>~"rta 
don.·s de deficiência fí sica •• 1uüi= 
liva, mental, visual e ~últipla . 

O •1ini~tro da Cconort~icJ, rn~ç··HJa e f'l."lnejamento c os SCcrc 
tf.r1o~ de r.c-nnor:'lia, ~azcnd.l ou ri!l."\nça s dos Estados c do Di~l rito F'f! 
\!.:- r1l, nil.20.1 . heuniao Cxtraonlin5ria do Ccnsclho Ni)cional de rolítf 
C'J r.-. ;end:t~· t", rea~iz.ld,"\ em Br.,o;ília,DF, no dia 07 d e aqoFotO ela 19917 
tc"\·1., c;n VlSt.l o d1sposto nil Lei Co·,?lcment.:~r n9 24, de 07 de joln<!i 
ro J'! 1975, resolvem celebrar o segui ntc -

C O 11 V C N I O 

/\NEXO OIIJCO o\0 COINCII!O !OIS )8 /91 

Cl'IDIGO r:9J.1/SH 

~".'1ÇfltlE ~-~ 
~lTü-ilQ)l- 1:: 

~-------:-s_u_u_-_~·_rt_·•-1~----------

M ~ R C /1 D O R l 11 

9018 Jnslrufii<'OlC's c a par~ lhos p.1ra n•cdi <·i n1, ..:i rur
gii'l, orlontologia C! \"Clerinfi ria, inc]ujclos OS .l
pare-lhos pilr\l cinli lograh a c outros ,,.,,,rcll.t:'s 
elelroméJicos. bem como os aparelhos pa(a tes~s 
visuais. 

9018.1 

~0 1 B. J 1 0000 
90 1 s .1 9 

0 100 
99~0 

9018 . 20 0000 
902 1 

A!'·'rc.lhos de clc-trodia3nÓslico (incluídos os~
po"lrelhos Jc c >:plor.1çiio funcion.Jl c os de veriíi 
c1ç~o de p .. ,l-.iPctroi fisi'>lÕrJicos). -
t; J Pl toca rdi Õqra f os. 
Ou l ro~. 

~letr&enccfalõ~rafos . 
Outros . 

~ ~":::: 

I ··y<. ) ) ·-

f 

r.:Mrclhos tlc redes ultrav ioleta ou infrol\'~L~l.l':leõ. 
Arti <JOS e aparPlltos ortoj~<l i cos , incl\IÍüas as 
cint ns c r\111d~s n5dico- cir~r~i~hs c~~ mulc- l.J~; 
t.,} .,s , 'JOl~irils c outros attif)os c Olp.lrclhos oLJ 
ra fralur.,s; artigos c ap;trcli10!õ li<' ji'l*Ól csc ; a= 
n"trelhos par."' f~1ci li Lar a o1udi 7S·> õos ~urdos e 
outros apetrclllos pilra compc.n~ar <leficic-nci,,s ou 
cnfer·mitl.Jdes, q~.H~ se clcstinf\m a ·'scr trans"')orla 
dos à mão ou ~obre as pesso~s ou a ser imPla~ta 
dos no or•J,lOi~l'lO . -
rrõte~sarti.-:uJ.1r·cs c outros apo1rclhos de orto
roedia ou o.1ra f ratur.Js . 

9021.1 ,.-
~ 

9021.11 

902 I. I 9 
91'!?1. )0 
9()2 1. 40 

9022 
..... •' 

.h i\ 

/ 

:~:0 
9°00, 
0000 

0000 

~ 

rrélllt":-~~ ,,rliC"Ulilrcs . 
rr(\tc-r:c f C'r.urnl. 
Oulr.:1c; . 
Outros . 
0\ltros .1r li qos c 1narc lhos de prótes,, 
/,:_lilr<!lhos P·1Ttl facilitar~ a udição dos surdos, 
exceto ~s p~rtes c acessórios . 
J\!l" relhos Ue r.Jios X e !ll!larc lhos q ue utillzc.-n ra
<liil\f;es :.Jfil, hC"tfl C\ll 'jõlmi\, tflCSrtO j"'Jo"\J'o"l US(\~ r..é
di cos, cj r •ÍnJi c o.;, oc.Jon tC"IlÕgt C03 OJ ~lC"rit~r i os, 

~~X. . .r I 
'-v-

~ 022 . 11 
9022. 11 

9022 . 2l 

incl u i cl'>S os ao nrel hoo de ra~lofoto·~rafia ou oc 
r~diot~rnp i3, os tubos de r~i os X a outros dis
posi ti VO fô gt'rô1c1n rE'& rlc.- rai Cl& X, n~ 'J" f'" ,, (lorc~ de 
t (!h~:a·;\ 1 ~~ I'IK"'f!o"'!' de C"Oifto1 m 10, ilS l ~ 1 ."\~ fi C V i ~u.1-
li7.açàl"'l, tl f.;. ,..,cu~; n,_ , f'N')lt r C'In\'ls e s uportes scr.e.lh..l!_! 
tr~ o.1r.1 C Y.fWIC C'lll t r.1tamento. 

0 40 1 Toi'IÓ')rafo computa~ori zado. 
O~ "P"'t:elhos de ro1ios X, m6vei s , não comtlre~ndi dos 

nas sub-p?~ir,Õcs ~nle riore8. 
0100 /lpo·relho ~e ra~ioc'>ba lto (bomba ~c coLalto) ::\ / 
~200 J !op.:rr<>lhos de crl oterapla. :\\Y 
)~~ '\'\ ~~~~;~ ~e gama terapia. 1 y. 

/J ~ Densímotro-;, areômetros, pcsn-lÍ '.JUi1os, e ins -
/~ I trumentos ()utu.1ntcs senel hmtes, t~ r"•ÔI'•etr.,s, 

'/ r 1 ren<'~f["', ro"?:•>Lr"", hiyrõ~tros " psi ,..:,.,tr.,., re;i~ 
J t/.~/) o~ ... ~~·· !!.!.es:r.o c:~mbin?clO'i ynt r e si. 

IIINIS1'R(l ll/1 I<CONOm/1, F/IZEND/1 
E PLI\N EJ t\1-lENTO 

IICRE 

111,1\GOI•S 

J.l.lAPÂ 

Mil li\ 

C E/I RÁ 

DISTRITO fEDER/\!, 

ESI'lRJTO So\N'fO 

GOJ !iS 

1·:/, TO C POSSO 

HINI\S GCR/IIS 

1'11!\/i 

l' MU\! Bl\ 

ri\IU\Nii 

Pl/ILI I 

RIO DE JII!IEIRO 

RIO GRII NDE DO NORTE 

RIO GRANDE DO SUl. 

RONDÜNl/1 

ST,o PI•Ul.O 

TOCIINTINS 
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C<mvr.NJO l CI!S 40/ 9 1 

Au tor i 7.0\ a ('Oucf"r.~?io c:~ i !.r~nç.jo 
ils ~.iÍ<l<'s de vc! cu)C's J'iH;'I portü. 
dores de e~ rici~ncin r i~ica . -

O ,.iin i St ro d ,, EcC'Inomi ,, , FiJ7.C!Hl.1 o ~"'] ilncj•·tHC·Jd .. o ~ ns t:cc.rc 
t~rÍCIS de Fc.:-e:nda, Economia OU FÍllo111(;iHi dos F.st;,dos O ÕO lli~ lrilo :-c 
df>ra l , na 20a. Reunião Ext ra ordin.í r i~ do Conselho N.icicmal Ca PolítT 
ca fazendári a , realizada em Drasília,OF, no dia 07 de ag~slo de 1991~ 
t~ndo Pln vis ta o di~pC'sto na t .. ci CC'mplcmcnlar no 24, de 07 do junciro 
de 1975, resolvem celebrar o sc9uintc · 

C O N V E N l O 

Cláusula pr imcirõ - 1\corõ~m O!õ E~t.;dos c·m r('I:1C"'dr:r .;~é 31 
dP d<?7QIIIhro ele 1991 ) r.rntfio do lCI·iS ,)s ~.1 Ífl.is ele \'f"ÍCu l or. oi \ll(>r.or•tc- ro:=: 
r.;h:-ionais cnm adaptac~o C! carac l <'rÍ!'tic.,s ~~J,eciai s int1isj>CII!'-ávcis ão 
uso do adqu irente, paraplég ico ou port;.dor de deficiéncicl fisi cn , if."' 
ros~ibilitado de util i1.ar os mod~los comuns, excluídos os accs ~órioS 
opcionais que não se jam ~quipnmentos originais do veículo. 

§ lO - A isenção de que lrnt~ esta C]~llS~)~ ~cr5 previ ~ 
r.~entc reconhecida pelo fisco , r!.edianle requerif.lento do Mk.:uirente ,inS 
truído de : • -

1- dccl<lf(IÇiio <':O:p~dida reJo \'e ndedor, dLl -=;u<tl 
conste o nÚr.)(>TO de insc riçSo do int <"r~ssc:.ôo no C<tdaslto Cc f("ssoas FÍ 
sicas do l·iinislér io da [c0nomi .1, F<t7C"ntl,, c PJanej;u;,cnfo - CrF': -

rente; 
,,) quc o L·cuefírio !'cja rC"í•õSS«')O iJO ac1qul, 

ll) que o ~PiClllO ~e ~P,tin~ a uso ~o ndGui 
1·ente , paraplig ico ou deficien t e fisico, itn~os~i bi l ilado de fazer us~ 
de modelo comum . 

2 - !o1\lÕO de l""!fÍcia ;u(dica , fornc:r;j{~O i.''t'lO Oc 
part.,~~nlo ck Trã.n~ilo do F.$lado - llETJt',U - C"U êc outro 0r·;~o a cri té= 
rio de C.ldc"' f.!=ti'lclo , C'lndt- I"C?!= i<li •· r·111 c-,"' r· ,it ... r pr·n:~<1.n('nt~ (") i:.trr•"'r.$;lcio , 
que Fa ,1(('$ t r ~ua rf> •:.pl f' t ,, )tu-;' l'·"''·id . ad(' J•,,r;a clir i yl r ·•h l •·::.t ··•·· i !: ,.,, 
1'•\ll\S r !'-Uo1 hô\hilit<t(.·.io p.a t·,, f ;,;·,":-IP •·tn v,•i,·u lP~ • · ~J•<'•·i;•lt· ... :,l r· ,,d ;q•:o, ..: 
dos, hrm rr-r..o se C'$pecifi<;ue o t ipo de de fe ito físico c t:s ,, ,;<1pt."'!tÕc-s 
neccr~'rias . · 

§ 20 - o o1clrsuir r·n tc r1o \'0$ru]o dr:·:crã rr-coll.cr o i:ro;>• .. s-
l.o CC"~• alu.1li;.a ção n•onelária e dcréscÍli•OS le<jõÍs, a conl õ r a nquis_! 
cão,na h i~Õl~se de: 

1 - lra~~n.iti- lo a qualquer titulo, dentro d~ 
prazc de 3 (L rês) .1nos dc1 dat a d a c1qui~ição, a pessoa que pcsso.J GUC 
n.lo faça jus ao ~smo trt~lamcnl o fj!"-cal; 

2- modi fic~ç5o das carbcleristicas do veiculo , 
para r~tira r-lhe o caráter de ~$vc~ic1l; 

3 - ~mprcgo do veiculo em !inali~~~c ~cc n~o ss 
j~ a quo justificou a isençao. 

S 30 - O C'j;t,1b~1c-(:iwenlo que cfettuilr a op~r\ldio iscntJ, 
n0s termos desta Cliusula dever~ : 

1 - ~crcscPnt~r ~o ~ncu~~ nto fi ~c~J o 11~~cro de 
inscr ição do adquin~nte no c.1õaslro de rC"ssocls 1-'.Ísicas do t·iinistério 
à~ Economia, Fazenda c Pl~ncjar.,ê>nt o - CflF ; 

vinculado, ilté o lSO 
prográfica da li! via 

fl~USll]i'\ 
õa. publica\,"~o de sua 

2 - entregar à rPpo1rti('iio fiscal ~1 que IJ'Stiv.~r 
dia útil, C'C'ntudo da dat.:~ dn C'l?craç:io cÓpiu r,g: 
do re~recl i\·o dC'cm:-l.rnto fi sc~1. ' 
PPsunda - Eslc. Co~v~11io entr a em vi gor na 
ratif icação nacional . 

11J ll\f,TP~• 111\ 1:~·\HHI/>lll\, 1··1\i'.END/\ 
E J'L/\NJ-:,lN·iJ::tTO 

liCitE 

iiHI\ZON1\S 

Bl1lll/l 

DI STill TO fEDEML 

1'/\Rll 

r/\M!Ufl 

P/\RI\NÂ 

PER~IIflllUCO 

1'1 /\Ul 

RIO O~ Jr.!'EIRO 

RI O GRI\IWE DO NOil'l'~ 

Rl O GRI\NDE DO SllL 

ROilDvNI/1 

RO I(I\!111\ . 

~i:HGl PE 

TOCI1NTJ NS 

CO!>'V~IliO l<.:>IS 41 /91 

;,,tl f"ll. i :o., os ~ ... t.;. j._,,~ (• c;. !li:;: tJ· i
to i,c-J':'rill ..1 <.: C"~: ct:·~:t·:- i f.C:nr:õo 
c]o l O \::; na 1 1:tpOr L.;ç .~('l. ,i Jr>} a /,j•,\t::, 
dos l'l'r:,PUios ~.1uc c-~:i~t'!cifici:l . 

_ . 0 l·lini1' li."O dil I:C"Of\C•l/d."'', r~7.C'Jlcit1 ~ r .1.1n c..•j f1~•·:·J,tO C 05 ~C -
\ r r t ,-,,. , os o:: e l:ccnC"mi.,, fa;cndi1 ou r i r:nnç:'lS t;os E!" t .:l~~n:; c ~i o j)j 5 tr il 0 
r\'<.i1•r,11, :1.1 }0" Jõ r uni5o Extr.11'wcliJa.~ l·i.1 cic C:e:·•~;f:" !J:o !::.ci ( •:i.1l t!(• Po)j:..j 
ca ~~~c:1JA~i~. 1·cn~i2~~~ em lir~!:ili~,ov, no rlia 07 de ~~~~lo ~c 1991: 
~~~v.~o f'!:l v1s t a o tl1~por- lo n.1 J.~j \C'II"Ij')C"/I•Cntur n9 24 , t:c 07 .:iP. j .. -,:lciro 
O·~· J9i'S, H-"~01\'l'l:l CC')CI.II.,"' L" O ~i.'\jUildC 

c o li v E 11 1 o 

CliiusuJa p r i;:.eira- r icc1m C'<S [sl ado5 c o i) j ~Lri lo ft?c!C
rt.l vut0r i:ados a CC'Inc('dt?r isC'nçoio elo 1C:-:s, no rl·ccld;· o:-:l t o dos rc::ié
~Ho~ abai:-:o rclt'CÍ C"Jli'\Ôos, sem ~it:dlc1r nacion.1l, i rr'i""Jrt.-.rlos do c:.:Lc
rior dir('l.1:·acnte pela AP/\1:: - iissociüç5o de Fai s c iJui<,;os õos r::.;cepci~ 
r.rds: 

IHNl~THQ 1•/\ t:(('NOIIJII , 1'/\Zl:NU/\ 
E i"LI\Nl::JJ~.o"'1t:WJ'O 

/\L,\G0/\5 

·,;J jz·;>' I .; . ; -

_/ .\{\ 
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Secretaria de Estado ' 
-da Educação, 
Cultura e Esporte 

Coaselho Estadual de ' 
Edacação _ ~ 

CÂMARA DE PLAIIEJAMEIITO, LEGISLAçAO I IIOIKA! 

PROCESSO NO 41/91 - C E E 

PARECER NO 3~ /91 - C E E 

OIARIO OFICIAL Pág. 5 

ANALISA O PROJETO "AQUISIÇAO DE EQUIP~ 

MENTO" PARA O EXERCÍCIO DE 1991 ORÇADO 

EM CR$-380. 292.000 , 00 (TREZENTOS E 0.!, 

TE NTA MILH0ES DUZENTOS E NOVENTA E OOIS 

MIL CRUZEIROS). 

I - H I S T Ó R I C O : 

A Secretaria de Estado da Educação , Cultura e Esporte 

através do Oficio n2 5873/91 - GAB/SEECE enviou a este Conselho de 

Educação para análise e parecer, o Projeto "Aquisição de Equipame!! 

to" para 1991, no tota l de CR$-380 . 292.000,00 (trezentos e oi tenta 

mi, hÕes duzentos e noventa e dois mil c ruzeiros) , dos quais CR$ .... 

289.000.000,00 (duzentos e oitenta e nove milhÕes de cruzeiros ) se 

rão financiados pelo FNDE e CR$ - 91 .292 .000 , 00 (noventa e um milhÕes 

duzentos e noventa e dois mil cruzeiros) custeados como contrapart! 

da pel o Governo do Estado. 

II - ANÁLISE : 

O Governo do Estado juntamente com a Secretaria de Edu 

cação imbuÍdos no propÔs i to de oferecer melhores condições fÍsicas 

e ambientais e oferecimento de novas vagas para os alunos da rede 

o ficial e iqueles que ainda i rão ingressar no ensino fundamental na 

periferia do MunicÍpio de Macapá e muniCÍpios de Amapá, Calçoene, 

Laranj al do Jari e Tartarugalzinho , pr etendem ainda no decorrer de! 

te ano letivo equipar 36 (trinta e sei s) escolas recém-construÍdas , 

ampliadas , reformadas e / ou adaptadas. 

Entende- se que as ações previstas no projeto em pauta 

estão di r ecionadas para suprirem as necessidades reais do Sistema 

Educac i onal, e para que seja viável a execução dessas ações, a S! 

cretaria de Estado da Educação , Cu ltura e Esporte ple iteia obter r_! 

cursos financeiros junto ao FNDE, agência financiadora do MEC,visto 

não dispor de recursos prÓprios suficientes pa r a operacionali zar o 

Projeto . 

Segundo a Constituição Federal, no seu artigo 206, que 

diz: "o ensino será ministrado com base nos seguintes principies : •• 

I - I gualdade de condições para acesso e permanência na 

escola; e, VII - ga r antia de padrão de qua lidade. (Gri fo nosso) . 

Com base nesses princípios , é notÓr io obser v'ar a obrig~ 

toriedade e o compromisso por parte do governo não só em construir, 

como também equipar , mobil iar e repor todo e qualq.uer equipamento e 

mobiliário já deteriorado pe l a ação do tempo . 

111 - C O W C L U S À O DA R E L A T O R A : 

sugerimos que por ocasião da elaboração dos projetos de 

construção de unidades escolares, sejam incl uÍdos recursos finance~ 

ros dest i nados à equ ipamentos e mobiliá rios adequado s necessári os e 

al i ados aos aspectol didático-pedagÓg icos , contr ibuindo para o 

c iona~ento imediato das au l as nas referi das escol as of iciai s a 

rem construÍdas a fim de que a client e l a não seja pre-jud i cada 

período letivo e ass im oferecer melhoria qualitativa aos mesmos. 

IV - V O T O DA R E L A T O R A : 

fun 

S! 
no 

Diant e do exposto na justificat i va e da neces sidade 

prioritária para que haja um bom funcionamento e desenvolvimento das 

atiVidades nas uniôades escolares, somos favoráveis a. aprovação 

do Projeto "Aqu isição de Equipamentos". 

Haca pá( API, 05 de novembro de 1991. 

u~~ 
MARIOALVA lZAN MARTINS NERI 

:oRelato ra = 

V - V O .T O DA C A 11 A R A : 
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A Câmara de Planejamento, Legislação e Normas; aprova o 

voto da Relatora. 

Sala de Reuni ões de Câmaras "Pro f, Reinaldc 

em o1 de novembro de 1991. 

·' 

. 1111 A:?tJ/1 u ~ 
..:_MARIDÁ~ERI 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 

n -VOTO 00 PLEIÁRIO 

o Conselho Estadual de Educação, em sessão plena real~ 

zada nesta data decidiu acompanhar o voto da câmara de Plane j amento, 

Legislação e Normas , nos termos do voto da Relatora. 

Macapá (AP ) , Sala de Reuniões Plenárias "Pr ofessor Mário 

Qui ri no da Silva" em U. de novembr o de 1991 . 

A~ 

=~~ ~;,...~ --. RAlMUNDA DA 

FRANCIS<Xl 

Departamento de 
Estradas de Rodagem 

Comissão Permanente 
de Licitação 

AVISO DE EDITAL 

~Q UE-SE 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Governo do 

Estado do Amapá avisa aos i~teressados q ue estari realizando no dia 10 de 

dezembro de 1991, ás 09:00 horas , à Tomada de Pr eços de n•. 004/91-cPLOS

DER/AP para Co ntrataç ão da restauração das Rí.maia Lqo Hovo e Ter ra f'ime, 

totalizando 23 , 5 Km. 

Para mel hor es esclarecimentos aos licitantes, o Ed! 

ta l compl eto e outr as i nformçaÕea neces&áriaa poderão eer obtidoa o aeauin

t c endereço: 

Departamento de Estradas de Rode.aem-DER/ AP, sala O!! 

de t'unciona o Comissão de Licitação, sito à Rodovia BR- 210. Km-0 , Xácapá -

M' . 

Macapá, 21 de nove~nbro de 1991 

PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DO AMAPA 

PmTARIA (P) N<l 053/91- PROO. 

O f'RO(ll1ACXJ1 GERAL DO ESTADO CO NIAPÁ, usando dae 
e,trlbuições que l he são conferi.ciaSBftl iei e o que consta do 
OfÍcio no 003/91-0M/PROO, 

RESCL\E: 

Art. 1• - Oooignar oo "'rvidoreo FRANCISCA CE SOJZA 
SANTCS CA SILVA, ·Chefe da Se<;Õo do !l!lterio1 o Patrimônio f 
DAA, CÓdigo Cai-2 , da f'ROG, IIANCEL SANTIM-D ·OCS SANT03 , 
Agente do portario, referência 23•1>11\ e AILTON 1>11\SCIJ.ENTO 
CE FIGLEIAEOO, Motorlste, de Ve:Írul os Terrestres, reforên
cl!!i 22- AA, pertencentes ao Quadro Pennanente do êxtintc 
Terri tório Federal do Am.epá, lotados e com exerc!c.ío nesta 
Procur adoria Gera l do Estado do Amapá, para viajarem de Ma 

capá, sede de suas ati vidades até o Munic{pio de Ma zagão Í 
AP, no dia 06 de novembro do corrcn te ano , a fim de proce
derem· o levanto.c.ento patrimonial dos bens existentes no 
imóvel que ser vo de a l ojamento aos servidores cicsta FfiOG, 
no referido MuniCÍpio. 

Art . 2 1l - Aevoga~se &s di~osiçõe.s em contrário. 

'-'acapá-AP, em 00 de noveJabro de 1991. 

.J::& FEII'IEIAA OlSTA 
-Procurador Geral Substituto-

li 
PmTAAIA (P) NO 0&3/91- CEICT 

O COORCEI>II\OCR ffi ro::RCENACXJ1IA CE ESTADO CA INCÚSTRIA, 
DOM~CIO E Tlll!S.V.O, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Ar t . 1~ - Elogiar a equipe de trabalho, abaixo rele. ; 
d anados, que desempenhou as atividades na coordenação do 
I Seminário Ba.sico do CDtnércio Exterior, pela d.edica.ção , 
senso de · responsabilidade, espiri t o de equipe e fiel cUm -
primento de seus deveres, 110 dia 25,10.91, 

- CARL03 OlSTA CE Al.!.'Eirn 
- IU.IA Q~SIA ~ OC5 SANTC5 
- MID€LE SI LVA NECRÃO 
- OIO.'JE CA C03TA RI BEIRO 

Art. 2V - Revogam-se os disposiçÕa!! em contrário. 

Dê- se ciGncia, CUflllra- se e pubUque-se, 

GABI~'ETE 00 COORCENAOCR CA COORCENAIXRIA CE ESTADO CA 
INCÚSTRIA, COJálCIO E TllliSMO, em 1.\acapÓ (AP). 06 do no'"'!!! 
bro de 1991. 

RlllERVAL SIXJSA CE AZEVEDO PICAN;O 
• Coor denador dc1 CEICT -

PmTAAIA (P) NO ooj/91-CEICT 

O COCRCENA CXJ1 C'A COORCENACXJ1IA CE ESTADO CA INCÚSTRIA 
CCt.'â\CIO E TLRISMO, .: do Governo da Estado do A"'TTapá, no u&e . 
do suos atribuições, 

RESCLVE: 

Art . 10 - Elogie.r a equipe de trabalho, abtixo rela ::. 
cione.des, que dese""e nhou !!IS atividades na coordooação e 
Dxecução do I Seminário do. Qualidade e Prod.Jtividade, pela 
ded:i c:oção, senso de responsabilidade , espirito de equipe • 
fiel CUTprimento de seus deveres, no período de 29 à 31.10 
91. 

- MARIA ZULEICE C03 REIS MCRAI S - Economista 
- LAILA ZULIIIAA YAAED LILIA - Econanista 
- _m VICENTE DO NASCIMENTO Gtli>ÇALVE'S - Econaniata 

- a.Auaro a.AYEFI CE Cl.IVEIAA MONTEIRO - Econorniata 
- CILEI'.E MARIA IAAT03 CE MEI'.EZES GEI.IAIILE - Actninis trodora 
- FRANCISOO CE ASSIS-(}jAGAS CA SILVA 
- ANTONIO CE .eJS ARNAUO OC5 SANT03 

IOI'.E CE S!lJSA OlSTA 
MIOELE SILVA I'.ECRÃO 

- aiOM:: rn OlHA RISEIRO 

- MARILE~ VICEIAA ROCAIQJES 

- IZAMARA PEREIRA CA SILVA 

- Et:lo\ILSON NJ I'.ES CA c;a;TA 

- Actninistrodor 
- Engenheiro Cl: -

vil 
- Podagoga 
- Agente· Actnini~ 

t:ratiw 
- Agente Adnini~ 

trativa 
- Agent e Actrd.ni~ 

t:rati\10 
- Agente Adn.inis

tr&tivo 

- Agente Aanini~ 
t:rati\10 

Pág. 
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- EDILZA FARIAS DE CASTRO - 11iti1Ógrafo 
- ZIUYI CÁ TIA OOS SANTOS BARBOSA - 11iti1Ógrafo 
- REGINA LÚCIA DE JESUS ROCAIGUES - 11iti1Ógrafo 
- WALDELEI DA SILVA ·MONTEIRO ..,. Motorista de 

VeÍculos Terres 
tre 

- RAIMUNOO PIMENTA DA SILVA - Motorista de 

VeÍ culos Terres 
tre 

A.rt . 22 - Revogam-se as ·disposições em contrário., 

oê-se Ciência., cumpra- se e publique-se. 

GABINETE 00 COORDENAcx:R DA COORDENADORIA DE ESTAOO otÍ. 
INDÚSTRIA, COMtRCIO E TURtSMO, em Macapá(AP) , 06 de novem
bro de 1991. 

ROBERVAL SOUSA DE AZEVEOO PICANÇD 

Coordenador da CEICT 

PORTARIA (P) Nº 068/91-CEICT 

O CDDRDENAcx:R DA CODRDENAcx:RIA DE ESTADO DA INCÚSTRIA, 

CDMtRCIO E 'IURISMO , do Governo do Estado do Amapá , no uso 
de suas atribuições, 

• 
RESOLVE: 

Designar MARfLIA MONTEIRO DE JESUS , Pedagoga, perten
cente ao Quadro de Pessoal do Ex-Terri t Ório Federal do Ama 

. pá, lotada na Secretaria de EStado da Educação, Cúltura ; 

Esporte, a disposição desta Coordenador~a , para re,sponder 

pelo expediente da Divisão de -Promoção e Informação-DIPI f 
DETUR , CÓdigo CDS-1, em substituição a sua titular MARIA 
00 SOCORRO FOR'IUli.'\'ro MONTEIRO , que entrará em gÔzo de fé
rias regulamentares, no perÍodo . de 18 .11 a 1?.12,91, con -
forme solicitação 'contida no memo . nQ 074/91-DETUR/CEICT. 

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

oê-se ciência, cumpra-se e publique-se, 

GABINETE 00 COOR CFNAOOR DA COORDENAIXJRIA DE ESTAOO DA 
INcasTRIA, COM~CIO E lURISMO, em Macapá (AP), 14 de novem 
bro de 1991. 

ROBERVAL SOUSA DE AZEVEOO PICANÇO 

= Coordenador da CEI CT =. 

fl()RTARIA (P) N2 069/91- CEICT 

O COCA OCNAOCA DA CO~DENAOORIA DE ESTAOO DA INruSTRIA. 
COMÚICIO E TURfSMO, no uso' de suas atribuiçÕes, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Oesignàr ALDO LOURENÇO M'DREIRA , Agente Actni . 

nistrativo , pertencente ao Quadro de Pessoal dq ex-TerritÓrio 
Feder~! do Amapá, lotada nesta Coordenadoria, p~ra viajar 
da s~de de suas atribuiçÕes Macap'á (AP) , até a cidade de 

Belém-PA, com objetivo de _acompanhar o pr ocesso de grava~ 
ção do disco de samba enredo para o carnaval/92, no perí a
do de 18 a 22 .11,91, conforme esta contido no OfÍcio · nº 
0447/91-CEICT/DETUR , 

Ar t . 2º - Revogam-se as disposições em contrário . 

oê-se ciência , c~.n~pra-se e publique-se, 

GABINETE 00 COORDENAOCA DA COOROCNAOCAIA DE ESTAOO DA 
I NCÚSTRIA , COMtRCIO ·E TURf SMO , em Macapá (AP) , .18 de Novem 
bro de 1991. 

ROBERVAL SOUZA DE AZEVEOO PICAIIÇO 
Coordenador da GEICT = 

PCJlTARIA ( P) N2 070/91- CEICT 

O COORDENAOCA . DA GtnlDENAOORIA DE ESTAOO DA INOOsTRIA , 
COMtRéiO E TURISMO, do Governo do Estado do Amapá , no uso 
de suas atribuições, tendo em vista o que consta no Decre-
to (N) no 0197 de 14 de outubro de 1991 e Decreto (n) no · 
0198 de 14 de outubro de 1991. 

RESOLVE: 

Art . 12 - Designar JOS~ VICENTE
4
00 NASCIMENTO GONÇAL::: 

VES, Presidente, JOSEMAN PEREIRA DA SI LVA, Vice-Presidente 

ANTONIO DE JESUS ARNAUD DOS SANTOS , Membro, I ONE DE SOUZA 
COSTA , Membro, SANDOVAL MACEDO DA LUZ , Membro e MARLON 

NASCIMENTO PINTO, Membro , para comporem uma Comissão Inte~ 

na de Conservação de Energia-CICE. 

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

oê- se ciên~a , cumpra-se e publique- se, 

GABINETE 00 COORDENADOR DA COORDENADORIA ESTA[)JAL · DE 
I NOOSTRIA , COMffiCIO E TURISMQ , em Macapá (AP) 1 18 de novem 
bro de 1991, 

ROBERVAL Sa:JSA DE AZEVEOO PICANÇO 

. = Coor denador da CÚCT = 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAI.; 
DE JUSTIÇA 

PORT~RIA N9 126, DE 2 1 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vis ta o disposto no Art. 39 do Decreto (N) nP 
0076 de 24.05.91, publicado no O. O. E. de 27. 05.91, 

RESOLVE: 

Designar o Doutor SIDNEY DE MELO, Corregedor Geral do Minist6-
rio Público, para viajar da sede de suas atribuições, Macapil ·AP, atll as cida
des de Silo Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Brasflia e Belllm, no perfo
do de 26. 11.91 a 09.12.91, com o fim especifico de colher subsfdlos para a 
instalaçllo da Corregedoria do Ministllrio Público do Estado do A mapA. 

Dê-se cillncia, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Macapil-AP, 21 de novembro .de_ 1991. . 

ROMUALDO COVRE 
Procurador Geral de Justiça 

TRIBUNJ\L DE JU~TIÇA DO ESTADO 

CÂMARA OOCA 

DESPACHO 

HABEAS CORPUS : 

Nº 006 - Impetr&nte : MARCOS AUmi.IO MIRANDA NQ 
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GUElRA (Defensor PÚb l Íco) -Pacient e : JOARES 
CARVALHO SALES :- .Relator: Des . HONILDO ·AMARAL 
DE MELLO CASTRO. D~spa:chÓ de . fls . 05 : "Vistos , 
~te •• Ao Impetrante , para .po prazo de quar~~ta 
e oi t o · horas · instruir o pedido com os do'cumen
t-os indispensáveis e emendar; a peti ção (CPP , 
arts.654 ,§lº ,§ e 662) - sob pena çle índeferi- · 
ment a . P . . I. Macapá , 2l.ll.9l. (a) Des . HONILDO . 
AMARAL DE MELLO CASTRO ·- Relat or." 

. , 1\'íacapá :-AP , em 22 ; de :novembro de ·1991. 
·(á) JANE. DE J?RI.TO - Diret ora da Se.cretaria da 

· Câmara tlnica. · 

_PORTARIA Nº 0212/9Í-GAB/PRES . . Mac.apá ·AP , · 

./ 

18 /novemb. /91. 

o· Presidente do Tribunal de 
JustiÇa do Estàdo do Amapá , 
usando das atribuiçÕes .que.· 
lhé são conferidas pelo art .. 

·• ··14; inciso II. do Dec.reto (N) 
069; ·de 15.05.91, conforme 
Of. nº 067/91-'GAB/DES, de il 
d.e novembro de -' Í991. · 

R E ·s O L. V E : : 
.. . . . . 

I - Exonerar· a pedido a ·Sra. 
IIAIÚCLEOIIÁ 8ÁIIIHA CORRÊA, 2rofessora, nomeada pa

. ·. e xercer o cargo em comi9sao de Oficial de Gabi
. . nete go Desembargador. !'!ARI O GU~TYEV' DE · QUEIROZ'. 

atraves da· Portari a nº 073/91-GAB/PRES-TJAP, de 
04 de julho de \99;1 . · 

. ~i- Esta 2ortaria~ e!l:tra . em; 
v igor na data de· sya publicaçao no Diario 9fici~ 
a l: do Es:tado e tera efeito .a partir de 18· de no- · 
vembro de 'l99i ; · 

dé-se c.iência. 

. .. 

.. r 

PUBLI(::AÇÕES DM·RSAS . 

CA f /TÓR/0 JUCA . 
PROCLAMAS DE CASAMENTO . 

o oficial · do cartó;io civil de ca;amento desta cidade de Macapâ, . 
Cap. do Estado do Amapá, repDblié~ Fed. âo Brasil, fa ; saber que pre.tendém 
se casar: MOACIR BARBOSA AMANAJAS FILHO com NAZARÉ CORRÊA . 
BELÉM. 

Jém. 

Ele é filho de Moacir A!T)anajás e de'Raimunda Barbosa Amanaj ás. 

Ela é filha de Aldémir Nelson dil Stlva Belém e de Amélia Corrêa Be-

Quem s[Juber. de qualquer impedimento lega l que os inib·a de ca·sar 
um çom o outro, acuse-os na Jorma·aa lei •. 

. ., 

Macapá, 22 de-novert)iiro de 1991 . 

HE(ENISE R. DA c: TORRES 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO,JUCA 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

. O oÍicial ·do· cartório civil de casamento desta c idade de Macápá~ 
Cap. do Estado 'ao Amapá; 'l=!ep. Federativa do Brasil, faz saber que _preteri· 
dem· se casar: R'ONNIE RICÀ RDO SIL ÍIA P EREIRA com MARIA DO SO· 

·.CORRO DA SILVA'BARBOSA • 

Ele é filho' de Nilson -Marques Pereira' e ·a e .Maria da Graça Silva Pe- · 

·. rf! ira. 

Ela é .filha de Joaquim Lima·a~rbo_sa.é'ae Cironelia da. Silva · Barbosa. 

Quem souber de qualqu~r lmpedime~to ·legal que os inib? de casar . 
.um com o .outró, acuse.-os na fo.rma da lei. · 

Macapá, 21 de novemb: o de 1991. 

HELENISE R. DA C; fORRES 
Escrevente Autorizada • 

c ''() N VOC A ÇÃO 

PORTÀRIA · Nº · 0214/91 
· GAB/PRE$IDÊNCIA 

. J . 

O Sindicato dos Empregados nas Empresas de Extração, . Beneficia· 
Macapá...:AP • mento e. Industrialização de Minhios dos Municfpios·de Laranjal do Jari(AP) e 
21 . 11 . 1:991.· Almerim(PAF con voca os senhór"es associados para 'Assembléia Geral Ex· 

_,·. 

· traordinária a ser realizada ás 8:00 horas do dia· 04 de dezembro 'de 1991, na 
sede do Sindicato, em Mung~ba, na forri;à do ·artigo· 7~ letra (a) dÓ Es·tatuto 

O Presidente do Tribunal de Jus . Sócia/ e seu § .. 1~. para .. deliberar sobre proposta de alieração da redáção da 
tiÇa do · Estaç!o do ·Amapá:, ~o uso ·· . "Disposição Transitória" a~·· Estatuto. A ,ll,ssembléia delibera·. com o vot6 de . 

: das . atribuj_çoes que :j,he sao· CO!! . metáde mais um dos associados, em primeira çonvocação . 
. ·feridas pelo artigo 14 ,:· incisó , 

VII do Decreto (N) 069; de 15.05 
91· e art. 2-6_, .·inc:i,so · ~X, do : R!:_ 
gimento inte rno , . 

IL~ S.O L v 11: : 

À· Diretoria · ··. 
. ' . . 

RAIMIJ.NDO OTJ:ON BELMIRO 
Presidente 

Revogar ~ Portaria nº .0199/91-
GAB/PRES, de · 3Ll0.91, ·que aut.orizou 'ó Dr.REGI NALDO 
GOMES DE ANDRADE, .Juiz de Direito_Subst~tu~oJ >st; 
auS'entar ·da sede de suas atribuiçoes - MACAPA ·- ate · 
·.a c:idade do IÜo de . Jane iro-RJ, para participar •. do . 
Seminário âe ·Di r e i to Processual Penal. JlOS dias 07, 
08 e 09 do corrente, uma: vez ter sido prejudicado o : 
pedido.· · · · · .· · ' · <.· · 

- · ; 

MANOEL ELIEL RODRIGUES 
. Direto~ A~ministrillivo 

CHAMADA DE EMPREGADO 
I ' ', 

A Empr;sa JHC-Vigilância e Seguránça Lida, liOiici ta Ó compareci
mento do s.ervidor Sr. VALDiNEY CAJAiEIRA DE MORAES, portador da 
CTPS .n2 .000504 - Sérl e (10CI Í81PA, <l reassumir sua f~nção . no prazo· de 03 
.(Úês) dias, a partir da publicação deste. 

· PuJ2l:i,que-se , . reg:lstre-..,se i 'e dê-se . Caso não se~ap(esÍmte dentro do priÍzo será demitido conforme Arti -
ciencia. ; · /' . · \ . go '482 .;- Letra I da Ci.T. ·. · · 
. / '' :, : . /.,(,/ . . . ,/ _.. . / 

\.( ·f · ,/ _... /-/.· ·· M. acapá(Ap); 2odenovembro .de19.91. · 
. >()-<9· (..~\.LI./ .. rl'·' :• __.??C0vt . '-...: 

Des:-:D6GÜS EVAJiéEL;J:SD· RAJK)S , . RAIMUNDO CORDEIRO VALENTE 
:..Presidente- . 

.• 


	

