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ESTADO DO ·AMAPA 

DIÁRIO o·FICI-AL 
DECRETO N9 DE 02 DE . JANE-ERO DE 1989 

N!! 0226 MAGAPÁ, JO DE NOVEMBRO ~E 1989 ..:._ 5! ~~ EIRA 

Governador do Estado do Amapá 
Dr. JORGE NOVA DA COSTA 

Chefe de Gabinete do Governador 
Sr . ELFREDO FÉLIX -TÁVORA GONSALVES 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Dr . NESTL~RINO DOS SANTOS V.~ÊNTE 

Procurador Geral do Estado 
Dr . JOSÉ DE. ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de Finanças 
Pr;f . . BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA 

Dr . 

Dr. 

- Dr. 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Secre tár io de Promoção Social 
ARTUR 'oE JESUS.BARBLJSA SOTÃO 

Secre tário de Obras e SerJiços PÚblicos 
~~NOEL ANTONIO DIAS 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 1597 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1989 

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

RESOLVE: 

Art.. I~ - Designar MARIA MADALENA . CARNEIRO LOPES, ' 
Coordenadora da Coordenadoria Especial de Te r-ras do Amapá-COTER
RA, para viajar de MACAPÁ, sede de suas atividades até BRASÍLIA
DF., a fim de tratar de assuntos de interesse da A dffiinistração Ama
p:>ense, no período de 28 de novembro a I~ de dezembro de 1989. 

A ri_. 2~ · Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 23 de novembro de 1989. 

FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO .DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 1600 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1'989 

O Governador do Estado do Amapá , usando das atri bui Ções qu e 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de deze mbro de 1988, 
co mbinado com o § 2~ do arti go 14_ do Ato das Disposi ções -Constituci'?· 
nais Tnmsitórias, da Cons titui ção Federal de 05.10.88 c na Lei Comple
mentar n2 41 de 22 de· dezembro de 1981 , e tendo em vista o Decreto (E) 
n~ 0001, de lO_ de janeiro de 1989, ' 

Art. 1~ - Dispensar ANTONIO MÁRIO MORAIS, do cargo em 
,Comissão de Chefe da Divisão de Trânsito c Transportes Rodoviário, Có 
digo DAS' 101.1, do Departamento de Est radas de Rodagem/GABI. 

Art. 2~ · _Revogam -se as di~posiçõcs em contrário. 

, Macap:\-Al', eni 24 de novembro de 1989. 

FRANCISCO DE ASSIS LEITE TE IXEfRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 1601 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1989 

O Governador do Estado t:v Am:~vá, usando das atribuições que 

Auditor do Governo do Es tado 
n_r. JO$É VER1SSIMO TAVARES (f 

Secretário de Educação e· Cultura 
Prof . PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Dr . 

Dr. 

Dr . 

Secretário de .Agricul t ura 
ALCIONE MARIA CARVALHO CAVALCANTE 

Secretá_rio de Segurança PÚblica~ 
LUIZ DA CONCEIÇÃO P. G(iES DA COSTA 
Secretário de Saúde 
FRANCISCO .,DE ASSIS LEITE TEIXE IRA. 

lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13' de dezemllro-de 1988, 
combinado com o § 2~ do artigo 14 do Ato das Disposições Consútucio
n'ais Transitórias, da Constituição Federal de 05,10.88 c na Lei Comple
m entar n2_4! de 22 de dezembro de_l981, c tendo _em vista o Decreto (E) 
n2 0001, de 10 de janeiro de 1989, · 

RESOLVE: 

Art. 1~ - Nomear ERASMO ISSE POLARO, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe da Divisão de Trânsito .e Transporte Rodo'viário, 
código DAS-101.1, do Departamento de Estradas de RodagemiGABI. 

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

Macap:\-AP, em 24 de novembro de 1989, 

FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA 
. Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 1602 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1989 
. • I 

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

RESOLVE: 

Art. 12 : Designar ELFREDO .FÉLIX TÁVORA GONSA:LVES, 
Chefe de Gabinete do Governador do Estado do Amapá, a viajar de Ma
capá sede de suas atividades até a cidade de São Luiz do Maranhão-li-I,'\,. 
a fim ele acompanhar a fiscalização do 52 evento do cronograma de cons
trução da embarcação tipo Ca tamarã, casco 124 , no período de 28 a 
30.11.89. 

Art. 2~- Re vogam-se as disposições er.~ contrário. 

Macapá-AP, em 24 de novembro de 1989 . 

.FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA 
Governador Substituto 

GOVF;RNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 1603 DE 24 DE NOVEMBRO DE !989 

O Governador do Estado do Amapá; usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo· Decreto Presidencial _de 13 de dezembro· de 1988, 
combin ado com o § 22 do artigo 14 do Alo da~ Disposições_ Constilucio-
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nais Trans itór i as,, dá Consiituiçãó Fede'ra l de .05. t 0.88 c n; L ei Com(J lc-' 
men tar n2 4 t d e 22 d e d eze mbro d e t 98t , 

RES OLVE: . 

Art. t ~ • Desig nar LINDO VAL Q UEIRO Z. ÁLCANTA RA , Sub· 
chefe do Gabine t e Civil do Gabinete do Govern,ador, pa ra exer cer acu: 
mu lativamente, em substituição o cargo de Chefe d e Ga bine te dura nte a 
a usência d e seu t i tular no período de 28 a 30 d e novembro d o corren te 
mês. · 

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

Maca(>á·AP , em 24 de novembro de t989. 

FR A NCJSCO DE ~SSIS LEITE TEI XE IR A 
· · Governador Su~?stifuto 

GOVERNO DO EST ADO DO ~MAPÁ 

DECR ETO (P) N~ t 604 DE 27 DE N0V E MBRO DE t989 

O G o vcrna d ór do ' Esta do do Am a pá, usando das a tri bui ções q ue 
lhe são conferid as pe lo Decreto Preside nci al de t3 de dezembro d e t988, 
combinado co m o § 2~ do arti go t4 do Ato d as Disposi~ões Cons titu cio· 
n a is Transit ór ia s, da Cons tituição Federa l de 05.10.88 c n a Le i Co m p lc· 
m ent ar n2 4t d e 22 de .dezembro de t98t e tendo em vis ta o q ue consta do 
O f ício n2 259/89-_PR E/CEA , 

- R ESOLVE: 

·Art. 12 • Colocar à disposição da Companhi a d e E letricid ade do 
Am a pft/CE A, a té ulter ior del'ibcração , o servidor J OSÉ PA ULO DA 
SILVA R,'\MOS , ocupante d o emprego de Contador, cód igo L T- NS -SOS, 
classe "Especial" , r e fer ência· NS-23, pertencente a T abeln Perm an en te 
do extinto T erri t ório Federal do Amapá ,' lotado n a Aud itor ia -AUDI , sem 
ônus par a o GEA. · · 

.t\rt. 2~ • O servidor ficará lotado no G abinete do Governador , 
conforiTÍe orienfação.da Ordem de Serviço~~ 002/86-GABI. 

Art. 3~. · R evogam -se as disposi ções em contrário. 

Ma capá-AP; ein 27 de novembro de t989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
.Governador . 

GOVER ~ O DO ESTADO DO Al\IÀ P Á 

DECRETO (P) N~ t605 DE :27 DE NOVEMBR O DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usa n do d as a tribuições q ue 
lhe são confer id as pelo Decreto Presidcnéia~ d e 13 d e dezembro de t988, 
combinado com o § 2~ do art igo 14 do At_o das·'Disppsições Consti t ucio· 
n'a is Tra nsii6ria s , da Cons titúição Federal de 05. 10;8 8 e n a Lei Comp lc· 
mcntar n e 41 de 22 de dezembro de 1981 e tendo em vis t a o q ue consta do 

. Processo n~ 28790.009068/89·-SEAD, · 

RES OLVE : 

. Ar t. t 2 • ' c olocar à disposição da Representa ção dó Govern o d o 
Amnp:'l , em Belém/PA, pelo pra~o de (06) seis meses, a conta r da publi· 
cação do prese nt e Decreto , a servidora· SUEL'f MARIA ME ND ES ARA Ú· 
JO , ocupante do. emprego de Professor de Ensino de J~ e 2~ Graus, códi gó 
LT-M-601 , 'cl asse "B" , referência 4, da Tabela l'crmancnte do extinto 
T errit ório Federal d o Amapli, lotada na Secretari a de Educação e Cultu'· 
rn-SEJ~C, sem p r ejuízo de seUs vcnci~ent os me ns ais e demn is· va ntagens 
do rôferido emprego , excluída a gratificação d e localidade. 

Ar t. 2~ • O ser vidor ficará lotado n o G a binete d o Governa dor , 
confo rme orientação da Ordem de Servi ço n2 002/86 -GA BI. 

Art . 32 • Revoga m · se as dispos ições em con t rário. 

Macapá - AP , em 27 de novem br o de 1.989. 

J O RGE NOVA D A COSTA 
Goyernador 

GO VER NO DO .EST ADO DO AMAP Á 

DECRETO (I') Ne t606 DE Z7 DE NOVEMBRO D E 1989 

O G o vern a dor do Estad·o do Amapá, usa ndo d as a tribuições ·que 
lhe· são conferi d-as pelo Decr.cto Preside ncial de 13 d e dezem b ro d e-t988, 
combinado co m o § 2~ do . arti go J4 d o A t o d as Dispos ições Cons ti t ucio · 
nais Trans itórias, d·a Cons titu ição Federal d e OS. 10.88 c n a Lei tomplc ~ 
m entar ne .4í de 22 d e dezembro de 198 1.e t.endo e m v ista o qu e cons ta do · 
Ofício n2 0374/89-G All /SEGU P. . 

. ..-
RESOLVE: 

Art. te ' Desig na r a Título Precá rio, o servid or. I VO PACH ECO 
PA NTOJA, Artfficc d e Carpint qria e Ma rcenaria, r eferência NM-2!, 
pertencente a Tabela Perma ne nte ·do Governo do ext int o Terrifó rio .F e· 

· der a do Amap:í, lot ado na Secr etaria d e Seguran ça Públ ica, para exercer 
a fun ç~o de , Ch efe d a Seção d e Est a tística c P.revenção de Acidente, cód i·_ 
go DAI-201.3, d o Departa ment o d e T rânsi t o/SEGUP, em d ecorrência da 
dispens a do ser v idor BENEDITO COST A SfL.V A. . · 

Art . 22 ~ Revogam ·Sc as d i_sposições e m cont rário. 

Maca pá- AP, em 27 cie novem bro de 1989. 

J O RG.E NOVÀ DA COST A' 
· Gover nador 

G OVE.R NO DO ESTAD O DO AMAP Á . 

DECRET O· ( P) Ne 1607 DE 27 D E ~OVEMBRO DE 198 9 

O Go\•ernador ·d o Estado d o Amapá , usa ndo das a t ri buições q ue 
lhe são conferidas 1ielo Decret o. Preside nci al de.t 3 'de dezembro de 1988; 
combinado -com o§ 2~ d o arti go 14 d o A t o d as Di sposições Constitucio· 
nais Transit órias , da Cons tituição Fed er al d e 0 5. 10.88 c na Lei Com p le· 
m cntar 'n 2 4t de 22 d e dezembro d e 1981 c t endo eni vista o qu e cons t a d o 
Ofício ne 003/89 - C f A, · · 

~ I. • ' 

RESOLVE: 

Art. t~ • ' Prorrogar por. m a is t ri n ta (30) · dias, a par tir d e·· 
18. I f 89 os termos d o Decr et o (P) ne 1106, de 07 de j ul lio de 1989, publi · 
ca;lo ;,0 'Diário Qficial d o Estado d o Am apá, ne 0132, de t 4 de j ulh o de 
t989. 

Art . 2~ . R evoga m-se aS t1ispo~içõcs em cont rário. . ' . 
Maca pá - Al'; em Z1 de novem bro de !989. 

J OR G E NOVA DA COSTA 
Gover nado r 

GOV ER NO .DO EST ADO DO 'A MAPA . 

DECR ETO (P) N2 1608 DF: 27 DE .NÓVEMilR O DE 1989 

O Governado r do Es t ado do Amapá·, u sand o das a tri bu ições q ue 
lhe são. conferidas pelo Decre to l'res idcn'cia l de t 3 de dc1.embro d e t988 ; 
con1bina do com o § 22 do artigo 14 do Ato das Dispo sições Cons titucio
nais Transit órias, d a Co nstituição Federa l de 05. 10.88 e na Le i Comple

.mentar ne 4t de 22 d e dezem br o d e t 981 c t en do em vis t n o que.const:i d o 
O fício ne 008/ 89-C IA, 

R ESOL VE: 

Art. t e · P rorr ogar por m ais trinta (30) dias, os te rmo do Decre to 
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(I') n~ 1425, de 03 de outubro de 1989_, publicado no Diário ü'ficial do 
Estado do A~1apá, de n~ 0193, de 12 de outubro de 1989. 

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

1 ~lacapá-AI', em 27 de novembro de 1989. 

JORGE. NOVA DA COSTA 
Go-vernador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ l609. DE 27 DE NOVEMIIRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de. 1988, 
combinado com o § 2~ do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucio· 
nais Transitórias, da Constituição Federal de 05.10.88 c na Lei Complc· 
mentar n~ 41 de 22 de dezemhro de 19111 c tendo em vista o que consta do 
Processo n~ 28760.004033/89-GAIII, 

RESOLVE: 

Art. 12 . Colocar à disposição da Secretaria Especial da Habita· 
ção e Ação Comunitária/SEHAC-AP-MINTER, até ulterior deliberaÇão, 
para exercício exclusivo na área geográf_ica do Estado do 'Amapá; a servi
dora MARIA DAS GRAÇAS AMANAJAS BRITO , ocupante do émprego 
de Técnico de Contabilidade, código LT-NM-817, classe ''A", referência 
NM-17, pertencente a Tabela Especial do extinto Território Federal do 
Amapá, lotada no Gabinete do Governad~r-GAIII, sem prejuízo de· seus 
vencimentos mensais e demais vantagens do referido emprego. 

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

Macapá-AP, em 27 de novembro dé 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
.Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 1610DE 27 DE NOVEMBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988, 
combinado com o § 2~ do artigo 14 do _Ato das Disposições ConsUtucio
nais Transitórias, da Constituição Federal de 05.10.88 e na Lei C'omple· 
mcntar n~ 41 de 22 de dezembro de 1981 c tendo em vista o <tue consta do 
Processo n~ 28790.010718/89-SEAD, 

RESOLVE: 

Art. I~. Designar MOZAR BORGES DOS SANTOS, ocupante do 
emprego de Agente Administrativo, código L'I'-SA-701, classe "Espe
cial", referência NM-32 e CAMILO OLIVEIRA DE SOUZA, ocupante 
elo emprego de Datilógrafo, código L T-SA- 702, classe "A", referência 
NM-15, pertencentes a Tahela Permanente do extinto Território Fe~eral 
do Amapá, lotados na Sec~etaria de. Saúde/SESA, para subs(ltlllrem 
MOACIR MOREIRA ANAICE e CLAUDIO CLEYES DE OLIVEIRA 
MONTEIRO, como membros da Comissão de Inquérito Administrativo, 
instituída pelo Decreto (I') n~ 1400, de 27 de setemhro de 1989, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá n~ 0188, de 03 de outubro de 1989,. 

Art. 2~- Re\'ogam-~c as disposições em contrário. 

Macapá-Al', em 27 de novembro de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA. 
Go,•crn.ador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAI' Á 

DECRETO (I') N~ 16ll DE 27 DE NOVEMBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são c~rifcridas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1938, 
combinado com o . § 22 do ãrtigo 14 do Ato das Disposições Constitucio· 
nais Transitórias, da Constituição Federal de 05.l0.88 e na Lei Comple
""cntar n~ 41 de 22 de dezembro de 1981 e tendo em vista o que consta do 
Processo n~ 28750.001014/89-SEAG, 

RESO LVE: 

Retificar o Decreto (P) n~ 1321, de OI de setembro de 1989, publi
cado no Diário Oficial do Estado do Amapá, do dia 06 do mesmo mês c 
anO, que JWSsa a vigorar com a seguinte redação: ,..,. -

Conceder aposentadoria: nos termos do artigo 40, item III, alínea 
"~a", da Nova Constituição ' d~ República Federativa do Brasil, de 
05/10/SK, a ANTONIO NEVES DE SOUSA, matrícula n~ 2.071.625, no 
cargo de Agente de Atividades Agropecuárias , c.ôdigo NM-801, classe 
HD", referência NM-27, pertencente ao Quadro Permane.nte do extinto 
Território Federal do Amapá, devendo perceber pro,·entos da classe 
"gspccial". referência NM-32, de ::1cordo com o artigo 184, item I, da 
Lei n~ 1.711, de 7.8 de outubro de 1952. 

Macap:í-Al', em 27 de novembro. de 1989 .. 

.)ORGE· NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO E~TAOO DO AMAP,\ 

DECRETO (I') N~ 1612 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amap:l ," ·upndo das atribuições que 

lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988, 
combinado com o § 2~ do artigo 14 do .Ato das Disposições Constitucio· 
nais Transit órias, da ConstituiÇão Federal de 05.10.88 e na Le i Comple
mentar n2 41 dç 22 de dez embro de 1981 c t endo em vista o <1ue consta do 
Processo n~ 28790.010768/89-SEAD, 

RESO LVE: 

Conceder aposentadoria, nos term os do artigo 40, item 111, alínea 
"b", da Nova< 'Constitu içãll da República Federati va do )lrasil, de 
05/10/88, a El!DOXJA FERREIRA TELLES, matrícula li~ 1.887.374, no 
cargo de Professor de Ensino de I ~ e 2~ Graus, código M-601, classe "D", 
referência 2, pertencente ao Quadro Permanente do extinto Território 
Federal do Amapá, devendo perceber proventos da classe "E", referên
cia 2, de acordo cóm o a rti go 184, item 1, da Lei n2 1: 711, de 28 de oufu
bro ~c 1952, com a extensão permiti da pela Lei n2 6. 701/79. 

Macapá - AP, em 27 de novembro de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

/ 

GOV ER NO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 1613 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferi das pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988, 
combinado com o § ,22 do artigo 14 do Alo das Disposições Consti!ucio· 
nais Trans itória s, da Constituição Federal de 05.10.88 e na Lei Comple· 
mentar n2 41 de 22 de dezembro de 1981 e tendo em vista o que consta do 
Processo n~ 5.000425/89-C ICT, 

RESO LVE: 

Art. I ~ · Tornar sem efeito, os t ermos do Decreto (P) n2.~85 3, de 
27 de junho de 1988, publicado no Diário Oficial do extinto 'Território 
Federal do An) apá de n~ 5186, de OI de julho de 1988. · 

Art. 2~ · Revogam •Se as dis posiç_ões em contrário. 

Macapá-AP, em 27 de nove mbro de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO EST- ADO DO AMAPÁ 

DECRETO ( I') N~ 1614 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1989 

O Gonrriador d o Estado do Amapá, usaltdo das atribuições qut 
lhe são conferidas pelo Deereto Presidencial de 13 'de dezembro de 1988, 
combinado · com o § 2~ do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucio· 
nais Transitórias , da Constituição Federal de 05.10.88 e na Lei Comple-

• mentar n~ 41 de 22 de dezembro de 1981 , 

RESOL VE: 

Art. I~' Des ignar ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLI
VEIRA, Secrel ário de l'lan:cjamento c Coordenação; deste Est a do, para 
responder acu mulatinmente pelo cargo de Governador do Es tado du
rante a ausência do ti tu l ar qn'e viajará a Mont e ,Dourado e Munguba, 
~lunicípio de Almerin, Estado do l'ará, no período de 27 a 28 de novem
bro. 

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

Mac;> pú- AI', em' 27 de nove m bro de 1989. 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ . 

DECRETO (E) N~ 0102 DE 22 DE NOVEMBRO DE 1989 

O Governador do Estado d o Am a pá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Pr~sidencial de 13 de dezembro de 1988, 
combinado com o § 2~ do artigo 14 do A to das Dispos ições Constitucio
nais Transitórias da Constituição Federa l de 05.10.88 e na Lei Comple-
mentar n~ 41 de 22 de deze mbro de 1981. · 

RESOLVE: 

Art. J~ - Au toriza r, em caráter excepcional, o pagamento em 
nome de MANOEL SOARES 00 COUT O, Representante do GEA no Rio 
de Jaheiro, por meio de Suprimento dé Fundos, n os termos do item I, do 
art.: 45, do Decreto n2 53. 672 de 23.12.86 , até o valor de Ncz$ 42.500,00 
(QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZADOS NOVOS) pa
ra atcndel' despesas em caráter de urgência o cus te i" da passagens dos 
Univers itários i\mapaenses que se encorrtram no Rio de Ja neiro e deverão 
regressar a 1\'Jacapá. -

Art. 2~ · A r efer i da despesa deverá ser empenhad a na fonte de re
cursost conforme abaixo: 

Fonte: P!P.E. · P rograma: 08431882.131/Coordcnação e Manu
tenção do Ens inó de 22 Grau/Manutenção Administrativa da SEEC. 
Elemento de Despes a 3.1.3.2.00/0utros Serviços e Encargos. 

Art. 3~ • Revo•gam -se as disposições em contrário. 

Macapá-Al', em 22 de novembro-de 1989. 

FRA NCISCO DE ASSIS LEITE TEIX EIRA 
Governador Su bsti tuto 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (N) N~ 004S D.E 16 DE NOVE~IBRO. DÊ 19~9 

O Governador do Estado do Arila,pá, usandó das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 1988, 
combinado com o § 22 do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias da Constituição Feder'al de 05.10.88 c na Lei Comple-
mentar n2 4!" de 22 de dezembrp de 1981 e, · · 

CONSI9E.RANDO · a necessidade de estnbclec,ç.r remuneração 
adequada· ao nível de responsabilidade assumida pelos . scrvidorcs que 

·ocupam funções de Chefias em unidades administrativas da Secretaria de 
Esfado de Promoção SociaJ. · 

'DECRETA ! 

Art. · I~ -. Criar os cargos do Grupo .de Direção. ·c Assessoramento 
Superoores DAS-100, para as seguintes funçõês: · · · 

I- "Sistc_rnn Nacional de Empregos - SINE 
1. Coordenador · · , 
1.1 Chc.fe d.a Supervisão· de Informação 

· t.2·Chefe da Supcrv'isão de Intermediação 
1.3 Chefe da Supervisão' de Seguro Desemprego 
1.4 Chefe da Supervisão de Promoção c Geração de Empregos 

DAS-101.2 
DA$-IOI.I 
DAS-IOJ.J 
DAS-IOi.I 
DAS-101.1 

li - Núcleo de Ação Social - NAS 
L Chefe do Núcleo de Ação Social de Mazag.ão 
2. Chefe do.Núcleo de Ação Social ~c Oiapoquc 
3. Chefe do Núc[co de Ação Social de Calçocnc 
4. Chefe do Núcleo de Ação Social de AJllapá 
S. Chefe dó Núcleo de Ação SoCial de Santana \ 

li I - Centr~ Comunitário 

'DAS-101.1 
DAS-101.1 
DAS- 101 ;1 
"i:>AS-101.1 
.DAS-IOl.l 

1. Chefe do Centro Comunitário Perpétuo Socorro 
2. Chefe do Ccn'tro Comunifário Arco lrís 
los 

DAS-101.1 
Minervina Barccl

DAS-101.1 

IV, - Creches . 
1. Chefe da Creche Nosso Cantinho de Amor 
2. Chefcda Creche Periquitinho Vcrd~ 
3. Clicfc da Créchc Meu Pedacinho de Chão 

V - D.A.A/SEPS 
1. Responsável pela Aiividadc de Pessoal 
2. Rc~ponsávcl pcl à Atividade de Material 1 ,. 

3. Responsável pela' Atividade de ·Patrimônio 
4. Respons:iivel pda Atividade de Finanças 
S. R csponsáYcl pela Atividadc .dc Transporte 
6. R esponsável pela Atividade de Serviços Gerais 
7. ResJliliiS:IYcl · pela Atividade de Comunicação 
v a 

D.AS- JOI.1 
DAS-101.I 
DAS-·101:1 

DAI-201.2 
DAI- 201. 2 
DA.I- 201.2 
DAI-20L2 
DAI- 201.2 
DAI- 201.2 

Administrati
. DAI -201.2 

.Art. 22 - C~mpct.c ao. Go,·~rnàdor do· Estado nom ear c exonerar 'os 
ocupantes dos cargos e funções de éonfiança dos Grupos de. Di reção e 
Assessora mento Superior e de Direção e Assistência Intermediária , indi-
cado-s pelo Se,crefário·de Pro~oção Soci al~ · 

. Art.: 32. - As despe;as decorr~~tcs da apli cação dcs te·Dccr.cto, cor
·:rão à conta '·dos recursos orçarrientârios ·da Secretaria de Estado .de 

,•romoção Social. ' · ~ 

Art. 4~- Est~ Decreto entra c..; v igor n; data de su·a publicação , 
revogadas as dispos ições em contrár io. 

Macapá-AP, em 16 de rlOvcm'!ro de 1989. 

JOR GE NOVA DA COSTA 
GoYcrn ador 

SECRETARIA DE ADMINI STRAÇÃO 

·PORTARIA (P) N~ 604 /89- SEAD 

O 'SECRETÁRIO DE .ADMINISTRAÇ ÃO do Governo do .Estado 
do ·Amapá, no uso de suas atribuições legais , c tendo em vista o teor do · 
Mcino. n2 27 1/89' - DTO/DSG /S.EAD, . 

RES QLV lt: . 

' Art.. 12 -· Desi gnar MOACY.R DA SÍLVA,' ocupaf!tc do emprego · 
·de Artfficc de Mecânica , códi go LT- ART-1002, classe "A.", referê ncia 
NM-11, da Tabela Permanente do extinto Territó rio Federal do Amapá, 
para viajar de Maca pá , ·sedc de s uas ati vidades, até o Município de· Ama
pá, a fi m de conduzir uma de lcgàção de estudantes quc · ir~ o par'ti Ci par de 
a tividades esportivás naquCia localidad e , no período d o! 03 a OS de no-
vembro de 1989. · · 

Art. 22- Rçvogam- se ·as di sposi çõ!!S em- con t rário . 

· D ê-se ci'ênda, ·cuinpra -se e p ubli·q·~. c --se. 

G ABINETE DÓ SECRETÁRIO DE ADMI NISTRAÇÃO , e m Ma -
capá- AP., 13 de nove mbro de 1-9'89. . ' 

JOSI TO· BELAR~l INO BISPO 
Secr et ário de Admini stração em Exercício 

SJ>cKE'f ARIA DE ADMIN IST RAÇÃO 

PORT AIÚA (P) N2 606/89 - SE AD . 

· O SECR ETÁ.RIO DE ADMINI STRAÇÃO do Governo d'o: Esta do 
do Am apá, n.o uso de suas atribuições lega is , conferidas p_cloDecrcto (N) 
n~ 0005, de 22 de _fevereir o de 1989, c tendo e_m vista o qnc con;• t a do Pro -

c \ 

cesso n2 287S0.001342/89-SEAG, 

R ESOLVE: 

Art. ]2 :: Conceder a TEOT ÓNIO TOMAZ DE BRITO, ·ocupante 
do cargo de Agente de At i vidades Agropecuárias , cÓdigo NM-801 , classe 

. "C" , referência NM-19 , 'do Quad ro Permanente do Go,·erno do extin to 
Território Federal do Amapá , lo tad o na Secret ari a de Agric~ltura : 
SEAG, scis ' (06) meses de _l icen ça especial contados 1_1 0 período de 06 de 
dezembro de 1989 a 05 de junho dc1.l990, n's termos dô a.rti go I 16, da Le i 
n~ "1.711, de 28 de outubro de 1952, regulamentado pelo Decreto n2 
38.204, de 03 de novem bro de 'I955, em virtude do referido servi dor ha
ver completado o terceiro decênio de efetivo exercício, c'Ompreendido no 
período de 03 de julho de 1979 a 02 de agos to de 1989. 

Art. 2g - Rcvoga~-sc as dis posi ções em contrário. 

Dê-se ciê ncia, cumpra -se c· publique-se. 

GABINETE DO·SECR ETÁ IÚO DE ADMINISTRA ÇÃO , em Ma-
capá-AP,. 13 de nove mb ro de 1989. ·. · 

NESTLER.INO. DOS SANTOS VA LENTE 
Secretário de Admin isfração 

SECR E:f' ARI A DE ADMINI STRA ÇÃO 

PORT ARIA (·P) N~ 613/ 89 -. SEAD 

O SECRETÁRIO .DE ADMINISTRAÇÃO do\ Go verno do Estado 
do Amapá , no uso de. suas ·~tribti içõcs le gais, conferidas pel o Decreto (N) 
n2. ooos; de 22 de fc,·ereiro ,dc 1989, e tendo em· vist a o que consta do Pro- 
cesso n2 28780. 02161 (89-SEPS, 

RESOL VE: 

Arl'. 12 - Remover ·a servidora MARIA ' DO SOCORRO DÓS 
SANTOS OLIVEIR A ' PEN AFORT, ócu pa nt c do emprego de Datilógra fo, 
código LT-Si\- 702, classe " A", rCfcrência NM- ~2, pcr.tcnccnt c a Tabe la 
Es pecial do extinto T errit ório Federa l do Amapá,- l9 tad'a na Secretari a 
de Promoçã o Soci al-S EPS , para o Depart amc1_1to de Es tra das de Roda
gcm/DER- AP /GAIII. 

Art. 22 - R~vogam -S: as d isposições em contrÚio . . 
. i . . 

Dê -sc ·ciência, culn pra- sc .c publiq ue -se . • 
'I 

GABI NET E D O 'sECRETÁ RIO ,DE AD MINlSTÍÜÇÃO, cm .Ma -
cá pá - Al~ , 17 de novembro,de 1989. · · · 

NESTLER INO DOS SA NTOS VALENTE 
Secretário de Adminis tração 

SEC RET ARIA 'DE ADMlNIS:rRAÇÃO 
. ' 

PORTARIA (P)' N~ 614 /89 - SEAD 

·I 

., . 

. O S ECRETÁ RIO -~E ADMINI STRA ÇÃO do Gov~rno do Estado 
do Amapá, ·no uso de suas atrib~ içõcs legaiS: conferi das· pel o Decreto (N) 
n2 0005, ele 22 de .fevereiro· dé 1989, c tendo em vista o qu e consta do Pro-
cesso n2 28790.010902/89'-S E AD, . · , . 

RESOLV E: 

Art. 12 - REM OVER o servidor CARL OS JOSÉ GONÇA LVES 
NEVES, ocupa nte do emprego de Adm inistrador ,. código LT- NS- 527, 
classe " A", rcferência, NS.-05, pertencen te a Tabela Especi al do ext into 
Território Federal do Amap á, lota do na Sec reta ria de Saúdc -..S ES A, para 
a Secretaria de Pla n·cjamento c Coordcn.açiio-SEPLAN. 

Art. 22 - Revogam -se as d\sposi ções em contrá rio. 

Dê ~Sc ciência·, cum pra -se c pu bli'quc- sc. 

GABI NETE DO S'ECR ETÁ RIO DE ADMIN ISTR AÇ ÃO, em Ma -
capá-AI' , 17 de novembro d~ 1989. · . 

' 

NES TL ER.I NO DOS SA NTOS VALENTE 
Secr etário de Adm inistração 

SECRETARI A DE ADMI NISTRAÇÃ O 

I'O RTA RI A.(P) N~'6 1 7/ 89 - SEAD 

0 SECRETÁR IO DE -ADMI NISTR AÇÃO do Govc-~no ,do Est ado 
do Amapâ, usand o das· atr ibuições légais, confer idas ·pclÓ Decreto (N) n2 
000 5, de 22 .de (c.vc reiro 'de (989,' c t end o em vist a o ,quc co~ sta do P ro-
~çsso n~ 2882.0.01 713/ 89-S EG UI' , . 

RESO LVE: 

Art. 12 ' Conceder a MAÍUA ALICE DE OLiVEIRA CA BRAL, 
OCUIJ.antc do ca rgo de Agente de Polícia, classe " Especi al", Padrão li , do 
Quadro Permanente do, Governo -do extinto Tj!rritório Federa l dó Am a
pá, lota da na Secr etari a' d e Segurança Pública -SEGUI' seis (06) meses de 
licença especial , contados no período de OI de fe vere iro a 31 de j ulh9 de 
1990, nos ter mos do ar ti go 116,- da Le i n2 ' J.711 , d e 28 de outu bro de 
1952,' regula meJltado pe lo Decreto n2. 38.204, de 03 de novembr o de 19SS, 
em virt ude da refer-ida servidora haver completado o primeiro decên io de 
e feti vo exercício, compreen dido no per ío'do tdc 17 de outubro clc 1989 a 06 
de nov~mbro' de 1989. ' . · · 

Ar t . 22- Revogam-se as d isposiÇ~cs em contrá rio. 

Dê-se ciência, cum pra -se c publique-se. 



Macapá, 30-11-89 DIARIO OFICIAL Pág. 5 

GAB I NETE DO S ECRET AR IO DE ADMIN IST R AÇÃO, em ~la- 28800,001486/89 , de Tomada de Pr eços n9 '001/89- CLOS/GEA. 
cap5-AP, 20 de novcmhro de 1989. 

NESTLEIHNO DOS SANTOS VA LE NT E 
Sccrct!r rio de Administração 

PARTIDO DH1DCRÁTICO SOCIAL - PDS 

-fHRETO=uo ~!ACION/\L 

FiESDLCÇÃO :-.19 157-CE'~ , DE 11 DE OlJTlBRO DC 1989 

rixa daLas pél l"i3 a rRalização de Convenções do .PARTIDO 

DEMOCnÁTICO SOCIAl_ - PDS . 

A Comissão Execu Li v a Nacional do P/I.RTIDO DEMOCRÁTICO . 

SOCI.I\1.. - PDS, com fundamento no art. 1º , da Lei ng 7 . 607 , 

de 2iJ de maio de 1987 , para os efei Los do que dispÕ~ o art. 

2!3 , dô Lei n9 S.f;82 , de 21 jfl jult1o dP. 1371 , RESOLVE: 

Arl . 19 - Fixar a data do 17 ( d~esseto) de junho de 

19'10 para a realização de Corwençã~ Nacional , destinada à 
rP.novilç;'!O de sou DiretÓrio Nacional , 

1\rt , 2º - Determinar que as Convenções Regionais , des t i 

nudas Q renovéJção de seus DiretÓrios , sejam realizadas até 

o dia lS ( quinze) de abril d~ 19JO. 

1\rt , 1° - Determinar que as Convenções Municipais , des-

tinados à renovação ·de seu~• Dire;:Ór ios , sejam r ealizadas 

at é o dia d (quatro) de març o de 1Y90 , 

Art.. 49 - Delegar às ComissÕes Executivas Regionais co~ 

pe t.ência pa·,·a fi·xar , na área de sua a lu ação, as da t as para 

a realização das Convenções mencionadas no artigo anterior. 

Depu Lado DELt'nl ,\Jt:TlO 

·pres idente 

OCTÁVIO CARDOSO 

Secretário - Gera~· 

GOVERi·!O DO ESTADO DO A~AAPÁ 
SECRETI\RI A DE OBI~AS E SERVi ÇOS PÚBLICQS 

GN3Ii\.EIE 

EX TRATO DE :'15 íRui.E::.~TO COi'iTRA TU/\L 

I\JSiílUt!rENlO: Contrato·de Ernprei.t.ada Global nº 037/89 -

SOSP , Processo nº ?.:lü00 . 00lll'l5 / é!9- 505P . 

rr,RTCS: GOVEtiND DO EST.f\00 DO .Ai/rAPÁ e a Firma co·~sTRU

CHAVi"S L TO/\. 

Ob.JE I 0 : Per a exer.uç~o dos serviços do CO\:STRLJ:;;Ão DA FE! 

R1\ L TVRE 00 '1:UüCi PJO Dê SI\'·! í.ll·\!1.-f,f' . 

VALOR : Prüa execu~:ão dos servi 'tos , o CO:HRATANTE paga

r 0 fi CO,ITRATADA a impor tÔncia ele 'JCZ:S J52.618 , 7EJ ( TREZEN
rDS E Cii,ICCê:NTA E DOIS MIL , SElSC'óNTOS E DEZ OI ro CRUZADOS 

r~OVOS E SETENTA E- OITO CRUZADOS) . 

PRAZCJ: O Prazo M~imo de Conclusão dos Serviços é de 

120 (CENTO E VINTC) di'as consecu tivos , ' conlados a partir 

da Primeira Ordem de Serviço , ernilida pelo CO\JTRAT/\\JTE . 

DDT!I.ÇÃO : As . despes<:Js d.ecorren Los des·te CONTr1/\TO , cor-r.:: 

rcto , in.i..cia l men.te , ,) con La dos recur sos oriundos do. ( 001 ) 

PRDJETlJ 1\.TIVID/\OE 10SÓJ23l.255 Desenvolvimento de áreas LJ!: 
b;1nas - Sub-Projeto : Onras de Urbanismo - El emento de Des
pesa IJJ.J.O ,OO Obras e InsLalaçÕes , conforme \Jota de Empenho 

n° f!/J /KE 054133/FPE em i \: ido ern · 21. 07.89 . 

FUNDAME:-.JTO LEGAL DO CON TI\ A TO :. O pmsen l.e CONTRA TO tern 

corno fundamento l ebal o di sposto no /\1·t , l il , § 29 , do Ato 

dos Di sposiçÕes Cons l ituciona i s Transi tÓrias , no Art . 16 , 

da Lei Complemen tar n~ 41 , de 22 de OezerniJro de 1981 , e 

Ar L. 5º, i tens I e VI , l etra " a" , e ort . VII , § 2º , i t emi , 
letra "6" e 85, do Decreto-Lei nº 2 . 300, de 21 de Novembro 
de 1986, e por ele re!)ido , c o que consto.; no Processo nº 

wiacapá ( AP) , 07 do AGOSTO de 1909 

LINDDVAL FONSECA PERES 

Diretor Ger al da SOSP 

ASSOCIAÇÃO DQS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO:~AIS 
APAE - MACAPÁ 

/\SSEM3Lti.A GERAL 'ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Convocamos os Associados da Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE/Macapá , para se fazerem presente à 
Assembléia Gere1 Ordinária que será realizada no dia 30 de 

novembro de 1989 às 17: 00 Horas em Primeira Convocação e 

às 1B: 00 Horas em segunda e Ú1t i.ma convocação , nu quadra 

de i::opa::-t e da APAE/Macap5 l ocalizada na Av . ParaÍ ba nQ 168 , 

Bairro do Pacoval, a fim de apreci arem e deliberaram sobre 

a segui nte Ordem do Dia, 

a) Balanço financeiro e Relatório das /\'Cidades da APPE- . 

Macapá , exercÍcio 1988, 

b) O que ocorrer. 

Ma capá , 20 de novombt"o de 19lJ9, 

MARIA I NEZILA DO ESPÍRITO SI\NTO 

Presidente da APPE 

COMPANHI.!i, DE DESE\JVOLVIMENTD DO AMAPÁ-CODEASA 

CGC N9 011.17G.962/DOOl - 57 
ASSEMBLLll\ GER!IL EXTRAOODÚJÁRIA 

CONVOCAÇÃO 

Ficõm os Senhores Acionistas da Componhia de Desenvol 

vimento do Amapá - CODê:ASA , convidados a sé reunirem em A~ 
sernb1éia Gerc:l Extraordinária , a reGlizar-se no dia 12 de 

dezembro de 1989 , às 9 : 00 horas , na sede social , à BR- 156 1 

KM O, tlairro São Lázaro, nesta ci dade de Macapá , capital 

do Est ado do Amopá , par a deliberarem sobre a s·eguite Ordem 

do Dia : 

·a) Alteração do Estatu to Social da CDDEASA 

b ) Outros assuntos de interesse Social 

Macapá( AP ) , 20 de novRmbro de 1989. 

cJ.f\DY BASTOS GENÚ 
Diretor Presidente 

SECRET.ARi'A DC PUIJ'JEJAMENTO E COORDEN.f\ÇÃD 

CONVtNTO Nº 0:,13/89 - SEPLI\N 

CO:IIIJti~IO QUE ENTRE SI Cê:LE8f1A\~ O CDVEPNO DO AMAPÁ E A 

PREFEITURA MU:-.JICIPAL Di: L."·RANJAL 00 JARI , COI.I A [N f:O:RVENitN 

CIA DA SECr1ETARIA DL: . 1-'LAI~EJAMENTQ E C COROE:~ AÇÃO , " PARf> oS 
riNS NELE DECLf~AOOS , 

O Governo Jo Amapá , representado pelo seu Goverr.ador , 

s'en~or JORGE ;,QVA OA COS ir\ , do.ravante denomi nado simples -

ment:e GOVERNO o o Prelei ·u!"o ~·1unicipal de Laranjal do Jari , 

i nscrito r-o CGC (MF.) nn 2J. Q36 , 905 /DDOl- 6o , representada 

neste ato pJJ.o :oeu Prereito Mur.i.cipal , Senhor JOÃO •QUEIRO

GA DE SDUZ!I. , daqui em d i ante .denominado ·simplesrnen l;:e PRE
FEITURA, com a in'..erve'niência da Secr elaria de P1a')ejamen

to e Coorder;açlio , repres~"cttada pelo seu Secre':Ório , Senhor 

~--------------------------------~--------~~----------------~~----~ 
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ALFREDO AUGUSTO R~MALHO DE OLIVEIRA, daqui em diante "deno- · 
minado simpl~smente SEPLAN , resolve~ de comum· acorda· cele
brar, o presente Co~vênio, de acordo com as Cláusulas e· con 

· diçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAME~JTD LEGAL: O presente. Con 
vênia encontra respaldo lega~ no que preceitua . o art . 22 ,~ 
Inciso X do Decreto-Leí nº 2 . 300, de 21 de ~ovembro de l 9E'.ó c 

e de a coroa com· o art .• 14, § 2º d~s DisposiçÕes Transi tóri
as da· Constituição Feder~l , combi nado co~ . .o art. -25 da Lei . 

Complementar 41 , ' 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETIVO: O presente Cor:.vênio tem 
pdr objetivo repassar recursos à Prefei tura Municipal de 
Laranjal do Jari para a construção . de 2.000 metros .d~ pas
sarelas na localidade de Beiradinho·, 

ClÁUSUL'A TERCEIRA - DAS ' oBRIG.AÇÕES : 

I- OO "GCJVERND 

a) Repassar ~ PREFEITURA recursos no valor de Néz$ -
•__./ ' I 

96,425,00 (NOVENTA E SEIS .MIL, QUATROCENTOS E. VINTE E CIN-
CO CRUZADOS NOVOS), para atende; ·a execução ·da objeti_vo do 

presente Convêrio; · 

ti) Ac"ampanhar e fiscali zar ' a · execução do ·presente .Con

vênio através . do Departamento d e Dese!Jvo111imeri.to Municipal . 

da SEPLAN . 
) \.. 

II DA PREFEITURA 

dias apos o término ãa v i gência deste Convênio . 

C\.-ÁUS~LA OIT~vA ·- DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será dÍre
tamente vinc_ulado e subordinado· a PREFEITURA , o pessoal .que ' 
a qualquer titul o venha a ser L•tblizado n.a ' execução dos . ob 

. jetivos deste Convênio , não tendo com o GDVERi\Ó r elaÇão j~ · 
rÍÇica ·de qualquer natureza ou espécie . 

) 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLI CAÇÃO: A publicação des te· Con
'vê.nio no Diário Oficial do Gov'erno do Amapá , dever á se r fei 

t o no prazo máximo de 20 (v i n~-~) dias , a par tir da data d~ 
assi nattlra do presente i nstrumen t·a. 

' . . ' 

: . CLÁUSULA DtCIMA. - DA VI GtNCIA: O presente Convênio. terá 

'vig~ncüi a partir d a da ta de sua assinatura até 07 de novem 

bro de ;1;!?89 

CLÁÜSULA DtCIMA-PRIMEIRA - DA MODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO 
OU RESCISÃO: Mediante pssen tiinento das par.tes, 'o . presente 
Convênio . poderá ser rnodif:).cado ou p'rorrog<'!9o, através de 
Terr:o. Aditivo; ou rescindido de pleno direi to por inadim -

plemento .de .quaisquer de suás Cláusul as 8 condiçÕes, por 

motivos de can·v_eniência ou por acordo entre as par·tes Con

veníada~ . · ·. / 

I 
CLÁUSULA DtCIMA-SEGUNDA - od FORO : Para dirimi r: quais~ 

quer dúvidas surgidas em conseguêricia ·da execução.deste_Co_!2 

"vê'nio, de comum acordo elegem o Foro da Circunscr i ção J udi 

ciária de Macapá·, com exclusão de qualquer o utro por ' mai s . 

previlegiaqo que seja . \ 

r 
·E , por estarem d e_ ~c;~r.do e , para va lidade do que f icou 

. a) Aplicar os recursos transferidos pelo GOVEFV\10 , 
acordo com o Plar]o de Ap~icação anexo 1 que fica. f.az endo 
te integrante deste instrumento; 

de 

pa!: 

estabel e cido pelas pad:es , lnvrou.:.se: este . i nstrumento em 05 . 
·.{'cinco ) vias de igual' t eor .e · forma para ·ci mesmo fim de di 

reito na presença 'de ·02 . ( duàs) testemunhas abaixo · assina-
. das{ . · 

que 

çao 

b) Fornecer e facilitar cs elementos nece s'r ·o . • s a ~ s , ~ara 
o GOVERNO 1 a tr~vés da SEPLAN, possa acompanhar,' a ex e cu 
deste Convênio; · 

c). Apresent~t:r ao GDV~RND, prestação de contas do total 
de ·recurso~ ~rarisferidos por força deste instrumento, den
tro do prazo e·stabelecido na Cláusula Sé t ima deste. Convê-

nio, I . 

CLÁUSULA QUARTA - DA OOTAÇAD: As -despesas decorren tes 
da· assinatura do presente Convênio·, no ·v-alor global i:le NCz$, . 
96,425, 00 (NOVEN TA E SEIS. MIL, QUATROCÉN TOS E ·viN TE E: CIN-

. co CRUZADOS NOVOS) ' correrão à conta da do h1çãa' aloca-da :no 
orçamento vigente, aprovado p_e l a Lei nº 7.715 , de 03 de ja ·· 
neir.o de 19B9-, ao elemento de ·- despesa. 41 30.47 Investimen : ' 

.tos 1em Regime de Execuç~o Especi al. - Trans'ferência~ de Ca
pital e Estados e ·ao Distrito Federal, s ubordinada à ativi 
dade 19102 ~ 03811782.313 . "Coordenação do\ Sistema •Nacional 
de . D!'lí'esa Civil", co!lsoante Plano de Aplicação . publicado 
no D; O,U de 03. 02.89 e No _ta de Empenho de nº 790/SG , ·de 
12.06. B9, confor me Ordem Bancária -nº 870891211; emitida em 
09 .08,89, no valor acima mencionado. 

I 

. CLÁUSULA QUINTA - DA 'LIEiERAÇÃ.D DE RECURSOS : Os recursos 
destinados à execução do presente Convênio serão liberados 
de uma qÓ ~ez, apÓs 'a assinatura des t e I nstrumento . . 

CLÁUSULA SEXTA- DO DEPÓSITO ODS RECURSOS : O~ recursos 
I que por força deste i ns trumento a PREFEITURA r e ceber , en-

qu'in t o nãô forem apli~ados aos fins a que ;;e aesti~am se
rão deposi tados em conta bancár i a especi a l, a ser movimen
tada pel a PREFEITURA , obrigando--se es t a a enviar -ao GOVER1'!9 
e>.<tra to de oontas · e fazer constar nos diver s os documentos · 
de s uas prestaçÕ~s de contas , o rome do s'açado; 6s núrrieros ·; i 
valores e datas Ças e~issÕes dos cheques ~ a quem _forem p~ · 
gas as im~ortân·cias , · 

., 

Macapá, . , ' 

J ORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

' ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
st:PLAN 

J OÃD QUE1ROGA OE . SOUZA 

PREFEITURA 

TESTEMUNHAS : IlegÍveis 

SEcRETARIA DE PLAtiJEJAiiiENTO E COORDENAÇÃO 

PLANO qE APLICIIÇÃO· 

Pi ano de Aplicação .dos recursos a ser em repassados pelo 
Gove'rr:C' do Es tado do Amapá_à Prefei tura Municipal de Lara~ 
j a l do , Jari , pai·2. fazer: face a sua· participaç:ão no Gonvê -

nio n9 033/89-SEPLAN, .. 
-.... 

NATUREZA DE 
DESPESA 

4'.1 , 3, 0'.47. 

DISCRIMINAÇÃO ' VALOR NCz$ 

• "' - I· 
Construçao .de 2 .DDD _metros de 
pas~arelas na lccalidnde de 
Beir adinho •••••• • •••••• • . • • • • 96 . 425 ,00 

' ' 
TOTA L .. ........ , .. . : ; ...... · 96 ~ 425 , 00 

Importa o pres ente Plano de Aplicação no valor d e NCz$-
96 .• 425 ,00 (NgvENfA E SEI.S MIL,' QUATROCEN TOS E VÍNTE E'CIN-

. CO CRUZADOS NOVOS ) • . 
Macapá , 

JUHGE NOVA DA COSTA 
' '! / 

GOVERNO 

~LÁUSULA ·S~TIMA- DA PRESiAÇÃ6 DE CO,TAS : A PREF~ITURA-
prestará contas do's req.1rsos' r ecebidos . do GOVERNO atrav~s 

ALF~EDO AUGUSTO RAMALHO· DE OLIVEIRA 
SEPLI\.N . 

I 

JOÃO QUEIROGA. DE SOUZA 

PREFEITURA 
· da Secretari-a d e Finanças, -..-SEFIN, no máximo 30 ( tri nta ) 



Macapá, 30-11 -89 DIARIO OFICIAL : Pág. 7 

SECi1ETARIA Dê: PLJ\i\EJAh·EHD E COORDCNAÇÃO 

CO\JVtNIO QUE E\JTRE SI CELEBRAI<1 O GOVERi,!O DO AMAPÁ E A 
PREFEITJril\ MU'JICIPAL DE LARANJAL DO JARI , CQ;I A I NTERVENitN 
CIA DA St=:Ci1ETARIA DE PLI\\EJNicNTO E COORÓENAÇÃO, . PflP.P. OS 
n:~s I~ELE D:O:CLARADOS, 

O Goverf"lo do Amapá , repr esentado pelo seu Governador , 
Senhor J GRGE :~OVA DA CUSTA , doravante denominado simples 

mente GDVt=:R;~o e a Prefei t.ura Munici pal de Laranjal do Jari , · 

inscrita no CGC (MF) nº 22.C65. 905/0001-60 , repre~entada . 
nes t:e a to pelo seu Prefeito Municipd, Senhor JOÃO QUEIRO-• . 
GA 0[ SOUZA , daqui em diante denominado simplesmente PRE-
FCITURA, com a interveniência da Secretaria de Planejamen
to e Coordenação , repre~enLada por seu Secrecário , Senhor 
ALFREDO .i\UGUSTO nAMi\LIIO DE OLIVEII1A , daqui em diante deno
minado slrnpl esmen te· SEPLA'~ , re5ol vem de comum acordo cele
brar o pr esen te Convênio , de acordo corn as Cláusula~ e con 

diçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRD!.EinA- DO FUi,JDAt,f}HO LEGAL : O presente Con 
vênia foi_celebrado com fundamento no que preceitua o art~ 
22 , Inciso X do Decreto-Lei nº 2 •. 300 , de 21 de novembro de 

1986 , e de acordo com art. 14 ·§ 2º das DisposiçÕe~ Transi
tórias das Constituição Federal , comi.Jlnado com o art . 25da 
Lei Complementar 41, 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: D presente Convênio tem 
por objetivo repassar recursos à Prefei Lura \lunicipal de 
Laranjal do Jari·, objetivanáo a realização das obras de r~ 
forma do ~rapiche na localidade de J arilândia naquele Muni 
dpio. 

CLÁUSULA TERCEIRA DAS DBRIGAÇÕ~S : 

I - OU GOVER:<O 

a ) i'lepassar à PREFEITURA recursos no valor -de .NCz$ -

53,000 , DO ( CINQUENT.l\ E TRtS MIL CRUZADOS \JOVDS), par a a ten 
del" a execução ·do ob jetivo do pn::5ente Convênio ; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente Con
vênio c:través do Departamento de Desenvolvimento Municipal 

da SEPLPN" 

II - DA PREFEITURA 

o) t,plicar os recursos transfecidos pelo GOVERNO, de 
·acordo com o Plano de Aplicaçãó anexo , que fico fazendo par
Lo integrante deste in~Lrumento ; 

b) Fornecer e facílitar os el emen tos necessá-cios para 
que· o GOVERi,JC ,. através da SEPLN,J , possa acompanhar a execu 
çao deste.Convênio; 

c) Apresentar ao GOVCRNO , prestação de contas do Lotal 
d e recursos transferidos por forç.a deste ins·trumento , den
tro do prazo estabelecido na Cl áusula Sétima deste Convê -

·nio. 

... 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 

do presente Convênio, no valer gl obal de t·JCz$ .53,000 ,00 
( CINQUENTA E mts ~.IIL CRUZADOS NOVOS), correrão à conta da . 
dotação alocada no orçamento vigente , aprovado pela Lei nO 
7 ,715 , de 03 de janeiro de 1989 , ao e l emento de despesa 
4130. 47 Investimentos em Regime de Execução Especial - Trens 
ferências de Capital a Estado e ao Distrito Federal, SLJbo; 
dinwdo à atividade l 9102oDJ811782"313 "Coordenaç.ão do Sis= 
tema Nacional de Defesa Civi l" , conso<:Ú1te Plómo de j\plica
ção publicado no O,O,U. , de OJ de fevereiro de 1989 e Nota 
de Empenho nO 790/SC , de 21 de junho .de l 9El9 , conforme Dr
dém Bancária nº ~70891211 , emitida em ~/08/B9 , no . valor 
acima mencionado , 

CLAUSULA QUINTA - úA LIBERAÇÃO DE RECURSOS : Os recursos 
destinado à execução do presente Convênio serão liberados 
de uma sÓ vez, apÓs a assinatura deste instrumento. ·. ) , 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO DOS RECURSOS : Os recur s os 
que por força deste instrumento a ·PREFEITURA receber en
quanto não forem aplicados aos fins a qúe"se .destioa~ se

rão depositados em conta bancária especial , a ser movimen
tada pela PREFEI TURA , obrigando.,.se esta a enviar ao GOVERrK 
extrato de contas e fazer constar nos diversos documentos 

de suas pre~ taçÕes' do contas ' o nom~ do sacado ' os números ' 
va lore:. e da t as das emissões dos cheques e a quem foram p~ 
gas as importâncias, 

· CLÁÚSULA S~TIMA - DA PRESTAÇÃO DE CO;HAS : A PREFEITURA 

prestará contas dos recursos recebidos do GOVE~;O através 
da Secreturia de Finanças - SEFIN , no máximo 30 ( trinta ) 
dlas após. o térmi no da vigência deste Convênio, 

Cl ÁUSULJ\ OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Será dire
. temente vinculado e subordinado a PREFEITURA, o pessoal que 
a qualquer título venha a ser utilizado na execução dos ob 
jetivos deste Convênio , não tendo com o GOVEPNO relação j;! 
rÍdica de qualquer natureza ou espécie, 

CLÁUSULA NO\JA - DA PU3LICAÇÃO : A publicação deste Con
vênio no Diário Oficial do Goyerno do P,mapá , deverá ser fei 

to no prazo máximo de 20 (vinte) dias , a partir. da data d; 
assinatura do presente instrurnentà , 

CLÁUSULA D~CIMA - DA VIGtNCIA: O prE'sente Convêr.:.n terá 

vigência .a partir da data de sua assinatura até 07 de no
vembro de 1989 , 

CLÁUSULA D~CIMA-PRIMEIRA - DA MODIFICAÇÃO , PRORROGAÇÃO 
OU RE2CISÃO : Mediante assentiment~ das partes , o pre~ente 
Convênio poderá ser n-odificado ou prorrogado , através de 
Terrr.c Aditivo , ou rescindido de .pleno• dirE',l Lo iJDr lr~aulm. -

·plemento de quaisquer de suas Cl áusulas e condiçÕes , por 

motivos de c·onveniência ou por acordo entre as partes Con
veniudas, 

CLÁUSULA OÊCIMA-SEGL.NOA - DO FORO: Para dirimir quais
quer dÚvidas surgidas em consequência da execução deste Con 
vênia , ·de comum acordo el egem o Foro da Circunscrição J udi· 
ciária de· Macapá, · com exclusão de· qualquer outro por mais 
privelegiado que seja , · 

E, por estaren' de acordo e , para validade do que ficou 
estabelecido pelas par tes , lavrou- se este instrumen to em 05 
(cinco) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de di
reito na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assina
das, 

1.1acapá, Jl de agosto de 1989 

J0i1CE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
SEPLAJ'J 

. • JO!í.O G'UEIROGA DE SOUZA 
PREFEITURA 

TESTEMUNHAS: IlegÍveis 

SECRETARIA DE PLANEJAt.liEIHO t: .COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano d e 1\plicaÇão dos r ecursos a serem repassados pelo 
Governo do Estado do Amapá à Prefeitura ~lunicipal de Laran· 
jaral do Jari, pa:·a fazer faze a sua pal·ticipação no Convê 
nio nº 034/89- SEPLNJ 

--------~--------------~------------~----------------~ 

, . 
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------~--~~--~~------~--~~---· ' GABINETE DO DIRETOR .GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂ;~SITO, 
NATUREZA DE 

·DESPESA 

4130,47 

DISCRIMINAÇÃO 

Ralização das obras de reforma 

· do trapÚ:he na localidade de Ja 

rilândia _naquele municÍpio ••• ~ 

T O T A L,· .. .. .... ; ........ ·• ·• ; 

VALOR I~CZ$ 

53 .ÇlDD,DO 

53 ;ooo,oo 

. em Macapá-AP_, 26 de outubro. de 1;189,1 

HERACLID HUGO DE QUEIROZ CAP, 'PM. 

Diretor Geral DETRAN- AP. 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA· 

DEPARTAMEI~TD DE TRÂNSITO 
PORTARIA Nº 131/89 DETRAN-AP, 

· ·~ O Dir8tor Gerel do Departamento de Trânsito do Amapá_. , 
Importa o presente Plano de Apli cação no· valor de NÇz$-

, ·53,000,00 ( CINQUENTÀ E : TA~S MIL CRUZADOS NOVOS) : · -~0 uso de .suaf. atribuiçÕes : 

I· 

Macapá, _ 31 de agosto de 1989, 

JORGE N,OVA DA COSTA 

GOVERNO 

. ·:· 
. 'ALFRED() AUGUSTO RAMALHO DE .OLIVEIRA 

> SÉPLAI\1 • 

JO~O QUEIRDG~ DE SOUZ~ 
PREFEI_,TURA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPART.AJ\ilENTD DE TRÂNSITO 

- ' 

PORTARIA Nº 129/89 r:lETRAN-AP. 

) 

O Di.re!:or Gerel do. Departamen.to de Trânsi t'o dÓ Amapá , 
.nu uso ' de suas atribuiçÕes : 

CO~SIDERANDO o Laudo de Exame Pericial de Local . de Aci 

dentes: de Trâfego nº , '0732 de· 30 de sete'mbro de "!989, -

• 
RESOLVE~ suspender. o direito de -dirigir veículo -automo -

tor de qualquer cátegÚi'l, pelo' praz~ de 12 (doze) mês~s;d~ 
acordo com o artigo 199, XIV, § 19 dp RCNT , do motorista 

HELDER MAGALHÃES MARINHO,· pronturario nº. 139174150--AP, de 

verá ser. submetido aos· exames.exigÚlos pela ·Resolução nº, 

734/89 em seu artigo 78 , por. ter infringido ós -artigos 83 · 

I_, "89 , XVI, XXX " c " e "p", do CÓdigo Nacional de Trânsito,· 
deve pagar mu~ tas. correspl!lnden tes , 

- ' COMUNJCAR aos demais Órgãos em cumprinento ao que· dis~ 
.. poem os artigos. 30 II ,e 169 do ( RCNT)'. . 

GABI~ETE DO OIRET0!3 ' GEf.lAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO , 
em Macapa- AP , 26 de outubro de 1989, 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Peri cial de Local de Aci 

dentes de trâfeg~ r.º 0737 de 24 de setem~ro dâ l989e -

RESOLVE: suspender. o di r:eito de dirigir veíc~lo au tomo· 

tor cie qual quer categoria pel~ pri;!ZO de 01 (um}. mês ,. d; 

acordo co~ o ar,tiyo ·199, XIV, § iº do RCNT, do m'otorista 

BENILDD FERN~~DES DE -AZEVEDO , prontuári~ nQ 139020135- AP, 

deverá se;: submetido aos exames exigidos pela·_Resol uÇão n~ 
734/89 em seu artigo 78 , por ter i nfringido· os artigàs 83. 

I , XVI e 89 VI dg Código Nacion~l de Trânsi ~o; · d.eve. pagar 

multas correspondentes , 

'-
COMUNICAR aos·' demais. Õ;gãos em cumprimento aó que dis- . 

pÕ~em às a•ttigo~ 3Q II .B ~$9 - do (RCNT). -
" . 

.GÁBINET.E DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE 
em Maca~~-AP , 27 de outubro -de 1989. . 

HERACLID HUGO DI; QUEIROZ CAP. PM 
Di.re l:or . Geral . D.ETRAN-AP. 

ESTADO DO AIIIAPÂ 

P.DDER. JUDICIÁRIO 
li!' .CIRCUNSCRI ÇÃG ·JUDICIÁRIA - MACAPÁ 

TRÂN9ITD , 
' . 

. EDITAL COM . PRAZO DE QUINZE ( 15} DIAS;. PARP. CLT AÇÃO DE 

ROSÂNGELA1 MARIA D~· SILVA .BRITO N.'\ FOR~A ABAIXO, 

O DOUTOR QLJGLAS EVANGELISTA_Ri\MOS,' MM . JUIZ DE DIREÚO 

DA VARA CRIMINAL E MENORES , DA PRIMEIRA. CIR-CUNSCRIÇÃO JUDI 
,CIÁRIA DO ESTADO OD AMAPÁ , NA FDR~A DA,LE): , ~ETC.. ... -

·- FAZ SABER aos que o _presente EDITAL virem ou dele CO-

nhecime.n to tiverem, que .por. este JuÍzo ·e Cartório, sito à 
Av, FAB, S/N , _tem andamento uma. ·Ação de Ir.westi gaçab So
cial, nº 2,608 GUARDA E .RESPONSABILIDADE; em que é R e que -

' rente : 'LEONTINA DA SILVA BRITO ,·_e consta~do dos -~u tos . que 

a mãe dos menores RONICLE'yDSDN DA SILVA BRITO; MARIANA DA 

HERACLiD ·HUGD DE QUEIROZ CAP. PM 

Diretor Gere], OETRAN~AP , 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA . 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA.Nº , 130/89 DETRAN- AP , 

r . 

O Di_retor Geral do Departamento de Trânsito do Amápá , 

no uso de suas atri!;l"ui çÕes : I' 

, ·SILVA , BRITO. e RAI MUNDO DA SILVA BRITO~ enc'ontra- se em lugar 

incerto e nao sabido , ·exped i u-se à pn;sente EDITAL ,· cor:~ o 

prazo de quinze ( 15) dias. Deferida a· citação por edital , 

'pelo aespáçhd de fls' nº 09 ' 'f i ca ' pelo presen te,· CITADo' .a 
senhora RDSÂNGELA MARIA OA ··siLVA BRITo.;. parà que no ~razo 
de quinze (15} dia~~ depois de f i ndo o acima- f i xado , apre
sentar, q~~rendo , -a CQ~TESTAÇÃO _ cabivel que tiver e acampa 

nhar ds _demais -teá,;os do procElsso· até o final. O present; · 

E;DITAL será afixado no. l ugar de co~tume e publicado .na for 

ma· da Lei. ' Dado e passado nesta cidade de Macapá , ·aos vin
te oi. to · dias do mês de novembro · do ano de hum ·mil novecen

tos e oi tenta e nove, ~u , ALBA LÚCIA tLOBATD ·ALFAIA , Di~e
tora de Secretaria d~Vara Críminal e Menores ; subscrevo , 

CONSIDERANDO o 'Laudo_ de Exame Pericial de Local de Aci 

dentes de Trâfego n.º 0715 qe 23 de s etembro d~ 1989 .. ,-

RESOLVE: suspender c direi to d'e dir igir veÍculo. automo 

·•tor ·de qualquer categoria pelo prazà de 03 (três} meses ,d; 
acordo com o artigo 199 , XIv; § 1º do RCNT, do · motoris ta 

MANOEL ALEXAI\IDRE DE. ALMEIDA CORECHA , ·prontuário nº 019.288 -
. ,. . . . I . . 

PA- 01 , devera ser submeti_do aos exame~· exigidos pel a Reso-
lução nº. "7,34/89 . em seu arti go 78; por ter infr ingido' · os 

artigos 83 I · e_89 •I·V do .CÓdigo Nacional.'de Trânsito , ·.deve" 

pagar multas corresP,ondentes. 

COMUNICAR aos demais .Õrgãos~ em.cumpr_imento ' ao que .. di!'1-

poe~ os a~tigos · 30 II e 169 do ( RÇNT} , · 

· , 

DllGLAS EVANGELISTA RAMOS 

J4i z de Direito da Vara 

~rimina~ .e Menores 

19 89 

ANO BRASILEIBO DE SEGURANÇA NO TRÂNSIHl, 

USE O CINTO ...: PROTEJA 

A SUA VIDA 
I 


	

