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Governador do Estado do Arnapâ 
Dr .. JORGE NOVA DA COSTA 
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Secretário de Administração. 

Dr. NESTLERI NO DOS SANTOS VALENTE 

Procurador Geral do Estado 
Dr. JOS~ DE ARIMATH~A VERNET CAVALCANTI 

Secretârio de Finanças 
Prof . BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA 

Dr. 

.Dr. 

Dr. 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 

Secretário de Promoção Social 
ARTUR DE JESUS BARBClSA SOTÃO 

Secretârio de Obras e Serviços PÚblicos 
MANOEL ANTONIO DIAS 

.!'I 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ . 
DECRETO (P) N9 1668 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1989 
O Governador do Estado do ·Amapâ, usando das at r ibui- . 

ç5es que lhe são conferidas pe l o Decreto Presi~encial dé 
13 de dezembro de 1988, combinado com o § 29 do· art. 14 do 
Ato das Disposi çÕes Con~titucionais Transitórias, da Cons-= 
tituição Federal de 05/10/88, na Lei Complementar n9 14 de 
22 de dezembro de 198 1 e tendo em vista o que consta do· De 
ereto (N) 0045, de 16 de novembro de 1989, ·e Oficio n9.~ 
0772/89-SEPS. 

RESÓLVE : 
Art. 19 - Nomear TEREZ INHA DE JESUS .LEÃO CARNEVALE , 

para exercer o cargo em cofuissão de Chefe da Creche Nosso 
Cantinho de Amor/DAH/SE?S, Código DAS- 101.1. 

Art . 29 - Revogam-se as dispos içÕes em contrário . 

Macapá-AP, 12 de dezembro de 1989. 
FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA 

Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO ANAPÃ 

DECRETO (p) N9 1669 DE 12 DE DEZEHBRO DE 1989 

·O Governador do Estado do Amapá, usando das atribu1-
çÕe~ que lhe são . conferidas pelo Decreto Presideneial de 
13 de dezembro de 1988, combinado com à $ 29 .do art. 14 do 
Ato das DisposiçÕes Constituciona~s Transitórias, da ·Cons
tituição Federal 'de 05/10/88, na Lei Complementar n9 41 de 
22 de dezembro de 1981 e tendo em vista o que consta do D~ 
ereto (N1 0045, de 16 de novembro de 1989, e Oficio n9: ... 
0772/B'Í-SEPS. 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear MARIA !RENE BONFIH ALVES , para exei 
cer o Cargo em Comissão de Chefe do Centro Comun~tári~ Ar
co Iris Hiner.vina Barcellos do Departamento de ~hgraçoes -: 
DEHI/SEPS, Código DAS-101. 1. 

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

Macapâ- AP, 12 de dez~mbro de 1989 . 

.i 

FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA 
Governad~r Substituto 

Auditor do Governq do Estado 
!l.r . JOSg VER1SSIMO TAVARES 

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

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretârio de Agricultura 
ALCIONE MARIA CARVALHO CAVALCANTE 

Secretário de Segurança PGblic~ 
LUIZ DA CONCEIÇÃO P .. GóES DA .COSTA 
Secretârio de Saúde 
FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA. 

GOVERNO liDO . EJSTADO DO AMAPÁ 
DECRETO (P) N9 1670 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1989 
O Governador do Est,ado do Amapâ, usando das atribu' 

çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988, combinado com·o § 29 do art. 14 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Cons
tituição Federal de 05/10/88 , nà Lei .Compleméntar n9 41 de 
22 de dezembro de 198 1 e tendo em vista o que consta do De 
cretó (N) 0045, de 16 de novembro de 1989 , e Ofício n9 ... ~ 
0772/89-SEPS . 

RESOLVE : 
Art . 19 - . Nomear JAHILA TAVARES RIBEIRO, para exer -

cer o cargo eni' Comissão de Chefe do Centro Comunitário PeE_ 
pêtuo Socorro do Departamento. de Migrações/SEPS, Código 

. DAS:-101. 1 . 

Art. 29 - Revogam- se as disposiçõ·es em contrário . 

Macapá-AP, 12 de dezembro de 1989. 
FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA 

Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO N:-!APÃ 

DECRETO (P) N9 1671 DE 12 DE DEZEMBRO -DE 1189 

Ô Governador do Estado do Amapá, usando das·atribui
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988. combinado com o § 29 do ·art . 14 do 
Ato das DispósiçÕes Const i tucionais Transitórias, da Cons
tituição Federal de 05/ 10/88, na Lei Complementar n9 14 de 
22 de dezembro de 1981 e tendo em vista o que consta do D~ 
cr~to (N) 0045, de 16 de novembr o de 1989, e Oficio n9 .... 
0772/89-SEPS . 

RESOLVE: 

' Art . 19 - Nomear ~!ARLY CARDOSO DE OLIVEIRA GOMES , ~~ 
ra exercer o cargo em comissão de c~efe do NÚcleo ·de Açao 
Social de Calçoene dó Departamento de Migrações/SEPS, CÓd,i 
go DAS- 1 O 1 ; 1. -

Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário . 

Macapá-AP , 12 de dezembro de 1989 . 
FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA 

Governador Substituto 
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FEDERAÇÃO AMAPÀENSE DE TENIS DE QUADRA-FATQ . · 

CONVOCAÇÃO 
De acordo com o Estat.uto da FederaÇão Amapae.~se de· 

Tênis de Quadra, CONVOCAHOS os clubes filiados ã Federação 
para 'uma reunião dé I Assembléia Geral para a Eleição da No~a 
Diretoria que comandará os destinos · da FATQ no triêriio 19.90 
a 1992 que · se ·realizará no dia 20 de janeiro de 1.9.90 as 
19 ,00 horas na Sede do Amapá Clube. 

Hacapá, de dezembro de .1989. · 
ABEL DE OLIVEI~ DE ALHEID~ 

Presidente 

FEDERAçÃo AHAPAENSE DE T~NI.S · DE QUADRA-F.T.Q. 

ATA DA R~UNIÃO DE FUNDAÇÃO DA FEDERAÇÃO AMÀPAENSE I>E T~NIS 
DE QUADRA '.:·F.A.T.Q. 

Aos dez oi to d·ias do mês de dezembro .de ·1989, ãs ' 18: 00 
horas, ,na Sede Social' do 'Amapá . Clube, sito ã avenida Presi 
dente Vargas, n9 450, nesta_ c_idade de Hacapá, reun_iram- se 
em Assembléia Geral, os Clubes: Amapá Clube, representado 
pelo Econom~sta Manoel Álvaro Santos da· Si l va; Trem Despoi 

· tivo .Clube, representado pelo Economista Waldir RÓdtigueg ' 
Ribeiro; com o objetivo de fundarem a ·.Federaç~o · .. Amapaense . 
de Tênis de Quadra - F.A.T.Q. O Professor Abel Oliveira de· 
Almeida ab'riu os trabalhos agradecendo a presença dos ·clu
be's através de seus í:epresentan.t.es . ·Em segui'da por' aclama
ção dos representantes o Prof9. Abel foi . escolhido para pre 
sidir· os trabalhos e para secretariá-lo foi escolhido o Con 

·tador Leônidas: Queiroz Alcantara. Em seguida,' Q represen :-' 
tante do Amapá ClÚbé, com :votaÇão unânime dos outros ·clu
bes, elegeram o Prof9. · Abel. Oliveira de Almeida,. para diri:_ 
gir o destino desta entidade esportiva, ficando estabeleci 
do que no prazo de . 30 (trinta) dias uma ·cÕnvocação . para 
eleição. da Nova Diretoria, que comandará a Federação Amapa . 
ense de Tênis de Q'uadra- F.A. T-.Q. pelo período · de 03 (trêsX 
anos, de .1990 ã 1992 , conforme as normas do C.N.b., e . o '--

. Estatuto aprovado· nesta ~e~ma reunião pelos Cl ubes aqui re 
presentados. Nada mais a ser tratado , eu Leônidas Queir~z 
Alcantara, ·sec-çetariei, l'avrei a presente Ata, · que âep0is 
foi lida e . aprovada, datada, datilogràf.ada. e assinada ·por 
mim e pelos representantes -dos Clubes pre sentes . .. 

Macapá-AP, 18 de dezembro de 1989. 

E .C.;Iacapá~ _ . ._j ;/ (').· -Á_ ·•. _// (; #' ·. r.J 

. -4'1 z.,--.&'-c// /'V(-4c-..a-~-= ~~&..JUt;?-:' LV~ -r 'C/'7 - . . . . 
'"'"'" ~ ();.Llo 'HI!L :f/ 0:1 "~ (/)1/9,_ 
1.D.Clube/\ kt;; ;t.~~ 
Se .:retário 

}4--· ~71+. 
Presidente 

GOV.ERND DO EST ADO -DO AMAPÁ 
DECRETO (N) .Nº 0046 de 16 de nov~mbro de 1989 

·o Governador das atribuiçÕes que lhe são · conferidas pe 
lo Oec~to Presidencial .. de 13 'de dézembro de 1988 , combi~~ · 
do ·com o§ 2º do artigo 14 .do ~to das Di$pDsiÇÕes Constit~ 
cionai~ TrànsitÓri~s , da Constituição Federal ,de 05.'10 .86 
e na Lei Complementar nº 41 de 22 :de dezembro rlR '1981 .. e, · · . 

CONSIDERANDO · 

- q·u~ a desconcentreiç;io administratwa :agiliza 'o ppoce.S 
so decisÓrio, demandando menor'. tempo para a açã;; , f~tor pri::: 

': mordial para que se at:i.rl'j a ' os objetivos a que se propÕe ~ 
Governo. Estadual, ·nas .. áreas de IndÚstria , Comércio e ·.T ~ri~ 

. e - . 
mo, de Terras e de . Meio Ambiente ; 

a ne cessidade de priorizar o s mecanis mo s de. d?senvo.l 
vi mento econÔmido nq Es tado do Amapá nas· áreas · se-cundária
e terciária ; 

- a necessidade· de .criar-se um orgão especifico · para. 
tratar das q uestÕes ligadas às terras do Es tado e vi.abÜ~-

, . .~ . \ 

zar o f ome nto para o racional aprovei tame nto da ·po·sse/pro-
priedadE! . i ni;egrando.,.o s a o' processo produtivo com a canse -
quente muda nça das cara cte ris tícas sociais da J:lDpulação~ca~ 
pi nense e di minuição do ~xodo rur~l ; 

- a importância de criar~se .um Órgão e s tadual de coor
denação ' e execução da polÜica ambienta l a lia da ·ao c;!e sen -
volvime nto raciona l e a preservaçao do meio ambient e . 

\ 
. l 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
Da Coordenadoria ·éie :Indystria, Comércio e Turismo 

Art. lQ -Fica criada a. Coordenadoria de IndÚstria, Co 
mércio e Tl)rismo , diretamente subordinada ao Governador 
com · auto[lomia admini·stra:Úva· e dot'ação orçament~ria . pro- . 
pria. 

Art. 2º A Co9rdé nadoria de IndÚstria , Comércio e Tu-
rismp tem por finalidade.s : 

I - Coordenar , executar e, implementar a politica esta

dual . de .desenvolvimento industrial , agro-i ndustrial, come~ 

·ESTADO DO AMAPÁ 

DIÁRIO OFICIAL 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFi.CIAL 

Rúa: Cândido Mendes, nº 458 - Ceniro 

Macapá- Estado do Af!1a pá 

CEP 68900 

DIRETOR 

Dr. JOSÉ LUIZ BEZERRA PACHECO . 

Fones: I096J '222-536~ 

ÍOS6) 223·3 444 ··Ramal 176. 

CHEFE DA DIVISAO DE CUSTOS 
' ' 

Sr . MANOEL MONTI: DE. ALMEIDA 

Fone: (096) 2_23-3444 · Rama l 178 

CHEFE DA DIVISÃO' DE DISTRIBUIÇÃO 

Ora. TE.LMA'M' CALIXTO DOS S . .OE OLIVEI.RA 

Fone: (096) ' 223-3444 - Ramal. 1.76 

·; 'cHEFE DA DIV.PUBLICAç:ÕES E A. GR.ÁFICAS 

Sr. JEÇONIAS ALV~S DE ARAÚJO 

Fone: (096Í 223·-3444 - R~mal 177 

':-· 

ORIGINAIS 

Os texto s enyiados à p ubtica~ão deverã o ser .da't'il o· 
grafados e acompanh<ldos de oficio ou memorando. 
O Diário Oficial do Esiado· do Amapá ·. pod erá ser en

contrado para leitu ra nas R~·prese.ntaÇões · d~ Governo 
do· Amapá em. Brasrtia/DF. Rio' de Janeiro/RJ e ' Be
lém/Estado do Par.á. 

ATENPIMENTO 

. 07:30 às t2 :oo horas 
Horário Das 

14: 00 às t 7:30 horas 

~EÇOS - PUBLICAÇPES 

' Publicaç.Oes- centrmet,ros ·de 

co luna 

PREÇOS - ASSINATURAS . · 

' Ma capá •• , ..• · .. • ..• 
• Ou tras Çidades ·' .•. .• , .. 
' As assina t~ ras sáo semes- , 

trai s ~e v·enclveis em 30 de 

juntio à 31 -de dezem.b'ro. 

Preço do E·xemplar, . 

. Núm.ero· atrasado , • 

RECLAMAÇÕES 

NCZ$ 4,60 

NCZ$ . . 60,00 
NCZ$ 90,00 

NCZ$ 0,36 _'· 
NCZ$ 0 .4 8 

Deverao ser dirigid as por escrito ao Dir eto; de lmpren- . 

sa Ofic ia l do_ Estado do Ã',.;;,apà, até 8 dias após a pub li· 
cação . 

' .. 

• I 
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cial e turistica; 

II - promover atração , iocalização, manuterção e desen 
volvimento de iniciativas indu~triais, agro-industriais 
comerciais e turisticas de interesse para a economia do Es 
tado; 

III - promover o apoio ao Poder PÚblico Estadual ao se
tor privado , notadament e às pequenas e médias empresas.in-

c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 
i) 

Responsável pela Atividade 
Responsável pela ~tividade 
Responsável pela Atividade 
Responsável pela Atividade 
Repponsável pela Atividade 
r ais 
Responsável pela Atividade 
Responsável pela Atividade 
çÕes Admi nist rativas 

de Pessoal DAI- 201 .2 
de Material DAI-o-201.2 
de Transportes DAI-201.2 
de PatrimÔnio DAI- 201.2 
de Serviços G~ 

DAI- 201.2 
de Finarças .. DAI- 201.2 
de Comunica-

DAI- 201 . 2 

-dust r iais , agr o- indu striais , comer ci ais e tur:isticas , atr~ 
vés da .execução e / ou coordenação de programas de assistên-. N ,- Execução Programáti ca 
cia · financeira , credi t i cia e tecnolÓgica e da divulgação 
de conhecimentos e informaçÕes; l . Diretor do Departamento de IndÚstria e Co -

mér cio DAS- 101.3 
DAI-2Dl.2 N - aoompanhar junto aos órgãos e entidades do Gover~ 

no Federal e de outros Estados , os assuntos pertinentes aos 
interesses do desenvolvimento industrial , comercial e tu-
ristico do Estado; 

V - exercer as funçÕes disciplinadoras das atividades 
comerciais e industriais que estiverem no âmbito da compe
tência do Estado ou decorrentes de acordos ou convênios ce 
lebrados com ~s demais esferas do Governo ; 

VI - executar , ·diretament e ou a t r avés de Entidades da 
Administr ação Indireta , e em caráter apenas supletivos ou 
complementar, as atividades i ndustriai s ou comerciais ln 
teres se pÚblico quando, · por qualqLier motivo, não tenham co!2 
diçÕes de ~rem ·desenvolvidas pel a iniciativa. privada . 

f 
A Coordenadoria de IndÚstroa , Comércio e Tu-Art . 3º 

rismo passa a t~r a seguinte estr utura básica: 

I - Direção Superior 

- Coordenador 

II - Assessoramento Superior 

- Gabinete 
Assessor 

III Administração Sistêmica 

- NÚcleo Setoriàl de Pl anejamento 
Divisão de Apoio Administ rativo 

N ,... Execução Programát:ica 

- Departamento de I ndÚstria e Comércio 
Divisão de Assistêncià Empresarial e Regionaliza -
çao · 
Divisão de Comércio Exterior 
Divisao de Desenvolvimento Industrial e Comercial 

- Departamento de Turismo 
Divisão de P~gramaçÕes e Incentivos Turisticos 
Divisão de Promoção e Divulgação Turistica 

Art . 42 - Os cargos do G~upo de Direçãó e Assessoramen 
to Superior DAS-100 e Direção e Assistência Intermediária
DAI- 200 da Coordenadoria ç!e IndÚstria ; C~mércio e Turismo 
sao os seguintes: 

• 

I - Direção 9üper i or 
1 . coordenador 

II - As~ssoramento Superior 

1 . Chefe de Gabinete 
a ) Secretário Administrati~o 
2 . Assessor 

III - Adm6nistração Sistêmica 

1. Chefe do NÚcl eo Setorial de Planejamento 
a ) Secretário Administrativo 

DAS- 101. 4 

D.AS- 102. 2 
DAI-201.2 
DAS-101.1 

DAS- 101.2. 

DAI-201.1 
b) 
2 . 
a ) 
b) 

Assistente · · · DJI.I-202~3 
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo DAS-101 .2 
Secretário Admi nistrati vo DAI~2Dl . l 
Assist ente DAI-2o2 .3 

~) ·Secretári o Administrativo 

1 .1 - Chefe da Divis;o de AssistP.nr.in Fmpresa-
rial e Regionalização 

a) Secretário Administrativo 
bJ Assistente 

1.2 - Chefe da Divisão de Comércio Exterior 
a~,Secretário Administrativo 
b) As si stence 

1,3 - Chefe da Divisão de De~nvolvimento In -
dustrial e Comercial 

a) Secretári o Administrativo 
b) Assistente 

2 . Diretor do Departamento de Turismo 
a) Secretário Admi nist rativo 

2 .1- Chefe da Divisão de Programação e Incen
tivos Turisticos 

a) Secretário Administrativo 
b) .'Assistente 

2.2- Chefe da Di~isão oe promoção e Divulga 
ção Turisúca 

a) Secretá~io Administrativo 
b) Assistente 

DAS- 101.2 
DAI~202 . l 

DAI- 202 .3 

DAS:._l01 .2 
DAI- 201 .1 
DAI- 202 . 3 

DAS- 101 .2 
DAI- 20J. . l 
DAI- 202 .3 

DAS-101 .3 
DAI - 201.2 

DAS- 101 .2 
DAI- 201 .1 
DAI- 202 .3 

DAS- 101. 2 
DAI- 20l . l 
DAI- 202 .3 

Art: 52 - A retribuição dos ·Cargos de Direção~ Asses
soramento Superior e de Direção e Assistência Intermediá -
ii existente· no Departamento de· I ndÚstria e Comércio e no 

.Depar tamento de Turismo , pertencentes à estrutura da Secre 
t a r i a de Planejamento e Coprdenação , pas·sarão a remunera; 
o~ cargos cr i ados com a mesma denominação na Coordenadoria 
de I ndÚstria , -Comercio e Turismo . 

CAPÍTULO II 
DA CDORDENADORII\ DE TERRAS DO AMAPÁ 

Art . 6º - Fi ca criada a Coordenadoria de Terras do 
Amapá, diretamente subordinada ao Governador , com autono
mia administrativa e dotação orçamentária própria . 

Art . ?º - A Coorde~áaoria de Terras do Amapá tem por 
final idade formular , coordenar , promo~er e executar à polf 
tica fundiária do Estado , podendo -representar o Governo Es 
tadual na discr imi nação e arrecadação de terras devolutas, 
desapropriação, no reconhecime~to das ocupaçÕes legitimá - . 
vei s e regularizál.4eis , na desttnação à? terras incoppora -
das ao seu dominio , na aquisição e ·alienação. de imÓveis r u 
rais , na f orma em que a lei estabelecer, cabendo-lhe -_ esp~ 
cialmente . sob ·a oriéntar;:ão do Governador : 

. I 

I - coordenar a fo rmuiação da pol itica fundiária do Es 
tado , a ser elaborada em conjunto com todos os órgãos go : 
vernamentais que este jam afetos a essa questão, promovendo 
gestÕes particularmente junto aó INCRA, SUDAM , BASA,CODEA~ 
SA, ASTER e Secretaria de Agricultura ~ci Estado ; 

II - EXecutar. os p_roj~tós de regul arização fundiária 
promovendo medidas adrninistrativas e judici a is cabiveis; · 

I II - promover a concessão de terras a pequenos pro ···
dutores não proprietários de impveis rurais ou aqueles .cu
j as propriedades não alcancem a dimensão do mÓd.ulo fami 

. '· 

• 
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. liar ou sejam comprovadamerite ' insufi~ientes para -o susten
. to prÓprio ~ o de sua famÜia ;· 

N - em integração éom os Ol"1;Ja_os governamentais e en -
carregados do planejament~ -e execuÇão da política agr~ria 
do _Estado, 9esenvolver pr~jetos de colonização; 

V - representa~o Estado -nos procédimentos administr~ 
ti vos e nas açÕes judiciais relativas· às discriminaçÕes da 
'terr as çievolutas estaduais , de conformidade com as d~spo -.· . ., . . . -
siçoes _da "Lei n2 6 .383 , e nas desapropriaçoes ; 

. VI .- represen_tar o Estado a·tiva e passivamente em jui
zo ou for a dele , nos atos e açÕes sobre àssuntos . fundi~ 
rios; 

VII administrar as terras de dom~nio estadual qu~ 

não estiverem vinculadas ._e determinandC) uso', protegendo-ás 
e preservando- as · contra depredaçÕes e ir'IVas~es ; . . . . ' . . 

. VIr-I _; reco~hecer. as posses legitimáveis - ~ regulariz~
vei~ encontradas em terras devolutas incorporadas aiJ. 'domi
nio. do Estado , propondo ao Governador a concessao de titu
las· provisÓrios ou -de definit_ivos; 

- IX - mediante ·aprovação do Governador, _adquirir e 
alienar ·~s :terras que forem necessár iás à exécuÇãa ' dos pr~. 
j et~s de regularizaÇão fundiária e da cplonização ; • 

x -..;. orgànizar ci cadastro rural' do Estado, dirimindo 
ou prevenindo os problem~s de localização, superposição · e · 
excesso _ de-~reas . que sejam ou tenham sido devolutas . 

Ar~- - 82 - A coordenadoria de Terras do' Amapá . passa~ a 
ter a· seguinte estr utur a básica: 

I ·Direção Superior 
Coordenador 

.-
II Assessorament~ Superior 

Gabinete 
Assessor 

./ 

. III Admi nistr1:1Ção Sistêmica _ 
NÚcleo Setorial' de Planej amento. 
DÍvisãà de Apoio· ·Admi nistrativo 

N Execução Pr~gram~tica 
Departamento de Assentamento 

-· 

Divisão de •Col onização e Regularização Fundi~ria 
Divisão de Estudos e_ Pr ojetos _d_e ·AlienaÇão e Assen 
tamerito. 

Departamento j uridico 
Divisão de Processos Administrativos 
~ivisão de Processos Judiciais 

Departamento de PatrimÔni o Fundiáriu 
Divisão de Cadastro , Arquivo e Registro de ' Titula
ção Fundiár ia · 
Divi são de Çartografia e De senho 
Divisão de Demar-cação e Vistoria 

J\rt . 92 - Os' cargos do Grupo de Direção e . Asséssor:-ame~ 
t o Süperior · DAS,-100 e Direção e Assistênci a Intermediárias 
DÂI- 200 da Coordenadoria de Terra's do' Amapá ·são os seguin- ' 
tes: 

I 

··n 

. 
~- DireÇão~ _Superior 

1. Coordenador · · 

- . Assessoramento Superior 
1 . Chefe· de Gab~nete 

a) Secretário ~dministrativo 
2. As sessor 

.. , DAS-10}- . 4 ' 

~AS-102.2 

DAI- 201:2 · 
DAS-';~02.2 

N 

/ . 

·. 
1 . Chefe do NÚc[eo Setorial de Planeja- =, .. ; 

ment a . 
a) S_ecreté.r io Admini.strativo . 
b) Assistente 

DAS:-101. 2 ., 
DAI- 202 . 1 

. DAI- 202 .3 
:2 . Cbefe da Divisão de Apoio Àdministra. 

tivo. · DAS- 101.2 
OAI- 201.1 
DAI, 202 .3 
DAI- 201.2 
DÁI- 201.2 

á) Secretário ~uminist,ativo 
· b) ·. Assi stente 
c) Resp . pela Ativiqade de Pessoal 
d) Resp . pela Atividade de Waterial 
e) Resp . pela_ Atividade dEi T'ranspb!.: 

te 
f) .. Responsáve-l pela Atividade de P.a 

trimÔnio 
g) ·· Responsáve], pela Atividade de 

Serviço_s ·Gerais 
h) Responsavel pela Atividade de Fi 

nanças 
i_) Responsável _pela -Atividade. de Co 

muni:cf!.çÇ)es Adm~nistrativas 
f'' 

ExecuÇão Programática 
1 . Direto_r çlo Departa!"ento o~ Assentamen 

to 
a) Secretário Administrativo 

1. 1 - Chefe-da Divisão de Colonização e 
Regul arização Fundiária 

a) Secretário A'dmi níst rativo . . ' \. 
b) Assistente . 

1 .2 Chefe da "Divisão de Estudos e .Pro
jetos 
a ) Secret~rio Agmin:i,~trativo 

· b) Assistente 

2 . Diretor do Depar tame nt 'o Juridic6. 
a) ·secre-tario Administ'rativo ' . 

2.1 Chefe da Divisão de P~ocessos.' Ad 
ministrativos 
.a) ·secret ário Admi_nistrahvo 
b) Assistente 

2.2 . ~ Chefe da Divisão de Processos ~u 
-diciais 
a) Secretár io Admini?trativo 
b) Assistente 

3 . - Diretor do Departamento de eatri 

DAI- 20l,2 

DAI- 201.2 

· DAI- 201.2 

.DAI-201.2 

DAI-201.2 

OAS-101.3 
DAI- 201.2 

DAS-101. 2 
· DAI- 201. 1 
DAI- 202 .3 , 

~ OAS-101.2 
DAI- 201.1 
DAI- 202 .3 

DAS- 101. 3 
ÓAI- 201 .. 2 . 

DAS- 101:2 
DAI- 201.1 
DAI~202 . 3 

DAS- 101. 2 
DAI-20Í.l . 
DAI- 202. 3 

~ mÔnio Fundi ário DAS-101 .3 
E>AI- 201.2 \ a) Secretário Administrativo 

· 3 . 1_- Chefe da Divisão de Céidas tro ·Ar- : 
quivo _e · R~gistro e Titulação Fun -

·' diária 
·{a) .Secretário 
b) Assistente 

Administrativo 

3 .2-- Chefe da'Divisão de.C?rtograf i a e 
_ Dêsenho 
· ..aj Secretário Admi ni strativo 

b) Assistente 

3 .3 - Chefe da Divi~o de Demarcação e 
Vistoria 
.p) Secretário Admi nistrativo · 

. b) Assistente 

CAPÚULD ;I:II-

DAB-10"! .2 
.. DAI-201 .1 

DAI- 202 .3 

DAS-101. 2 
DAI,...20l.l 
DAI- 202 .3 

DAS- 101.2 
DAI- 201.1 
DAI-202 .3 

DA CoORDENADORIA ESTADUAL: DO l-lEIO AMBIENTE~ 
( ' - ' .. 

Ar.t. 10 - Fiei'! criada a: ·coordenadoria Es tadual do Mei o 
Ampiente, _ diretament e sÜbordinada ao Governador, com auto- · 
nomia administrativa e "dotação orçamentária -própria. · I 

f 

III AdmÚJist.ração Si stêm:i,ca 
A~. 11- A Coordenadoria Estadual de _ Meio • ~biente , · 

· .tem por fi~alidade ~remover ativi9ades de ' conservaÇao e 

- "· . '\' . \ 
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preservaçao do meio ambiente, com vistas au uso racional 
dos recursos naturais do Estado . 

Cf\PÍTULO JIJ 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art . 12 - A Coordenadoria Estadual de Weio 
passa a ter a seguinte estrutura básica: 

Ambiente Art . 14 - Cabe ao Governador do Estado nomear e exone-

I - Direção Superior 
- Coordenador 

rar o Coordenador dos Órgãos criados através deste Decretp 
bem como , os demais ocupantes do s cargos e funçÕes de con
fiança dos Grupos de Direção e Assessoramento Superior e 
de Direção e Assistência Intermediár ias , indicados pelos 
respecti vos dirigentes das Coordenadorias . 

_II ~ Assessoramento Superior 
Gabinete ·· Art . 15 - Os Regimentos I nternos contendo o detalhamen 

- Assessor Juridico 

III - Administração Sistêmtca 
- .NÚcleo Setorial de Pl anejamento 
- Divisão de Apoio Administrativo 

Execução Programática 

- Departamento Técnico 

Divisão de Cont~ole e Fiscal ização 
Divisão de Estudos e Projetos 
Divisão de Regist ros e Lice~ciamento 

Art . 13 - Os .cargos do Grupo Direção e Assessoramento 
·superior DAS- 100 e Direção e Assistência I:otermedi-áriíi!; 
DAI-200 da Coordenadoria Estadual de Meio Ambiente sao os 
seguintes: 

I - Direção Superior 
1. . Coordenador 

II - Assessoramento Superior 
1. Chef e .de Gabinete 
~l Secretário Administrativo 

2. Assessor Juridico 

IIJ - Administração Sistê~ica 
1 . Chefe do NÚcleo Setorial de Planeja

mento 
a) Secretár 1o Administrati vo 
b) Assistente 

2 . Chefe da Divis~o de ARDia Administra-
tivo 

a) Secretário Administrativo 
b) Assi stente 
c) Responsável pela Atividade de Pessoal 
d) Responsável pela Atividade de Material· 

' e) Responsável pela A~ividade de Trans -
portes 

f) Responsável pela Atividade de Patri 
mÔnio· 

g) Besponsável pelas Atividade; de Ser -

viços Ge,rais . 
1;1) Responsável .pela Atividade .. ..d~Finan -

ças 
i) Responsável pela Atividade de Comuni-

cacÕes Admini~trativas 
JXJ - Execução Progr:amát:ca 

1. Diretor do Departamento Técnico 
a). Secretário Administrativo 

1 .1 - Chefe da Oivi~o de Controle e Fisca
lização 

a) Secret.ário Administ'rativo 
b) Assi s tente 

DAS- 101.4 

DAS-102.2 
DÀI- 201.2 

DAS-102. 2 

DAS- 101.2 
DAI- 201.1 
DAI-202 .3 . 

DAS-101. 2 
DAI- 201.1 
DAI- 202·.3 · 
DAI-201.2 
DAI-201.2 

DAI- 201.2 

DAI- 201. 2 

DAI- 201.2 

DAI- 201.2 

DAS-101'.3. 
DAI-201·.2 

DAS-101:2 
DAI-201.1 
DAI-202 .3 

.1.2- Chefe da Divi são de Estudos e Proje -- • 
tos OAS-101.2 

a) Secretário Administrativo 
b) Assistente 

1 .2 - Chefe da Divi são de Registro e Licen
ciamento · 

à) Secretário Admi nistrativo 
b) Assistent!'! 

DAI- 201 .1 
·DAI-202 .G 

DAS- 101 .2 
DAI-201.1 
DAI-202.3 

to da estrutura organizacional· básica das .Coordenadoria~ 
de Industria, Comércio e Turismo , de Terras _do Amapá e de 
Meio Ambi ente , serão aprovados· através de Decreto a ser as 
sinado pelo Governador ~o Estado no prazo de 30 dias. 

Art. 16 - O Governo do Estado deverá alocar pesso~l ne 
cessário ao desempenho das atividades dos órgãos :·cria~os 
através deste Decreto·,_ por meio de ~manejamento , contra -
tação e/ou prestação de serviços , r espeitados os · limites 
orçamentários e as normas legais vigentes . 

Art . 17 - Os Órgãos da administraçao estadual oireta 
ou indiretamente darão necessário apoio para a consecução 
das final idades das Coordenadorias nas respectivas áreas 
de atuação . 

Art. 18 - Este Decreto entra em vigor na data de 
publicação . 

sua 

Àrt . 19- Revogam-se o ·D~creto (E) ~º 0011 de 12 .05 .89 
e o Decreto (N)_ n2 .0~30 de 17.07.89, e demais disppsiç~és 
em contrário . 

Macapá(Ap), 16 de novembro de 1989 

JORGE NCN A DA COSTA 
Governad.Jr 

EXTRATO DO · ESTA lUTO DA SOCIEDADE cc:AUNIT ÁRIA HI\BIT ACIONAL 
RURAL DE OIAPOQUE. 

A Sociedade Comunitária Habitacional Rural• de Oiapoque 
e uma sociedade· civil de direito privado , sem fins l ucra -
tivos , com sede e foro em Oiapoq~e , com prazo de duração 
indeterminado e reger-se~á pelo presen~e Estatuto . 

A Sociedade Comunitária Habitacional Rural, tem por 
fina~idade supri r a neces~idade de habitação da popufaÇão 
carente de baixa renda da área rural , àdmitidos como tais 
os i~dividuos que não possuam. ~asa própria e que percebam 
rendimentos provenientes de sua atividade como trabalhador 
rural . mini e pequeno produtor rural. 

Constituem Órgãos d~liberativos e executivos da Socie
dade , a· Consel ho Comunitário e a Assembl éia Geral de As -
saciados. 

O Conselho Comunitário é composto por cinco membros 
sendo dois deles indicados pelo poder pÚblico .. conveniado 
onde · encontra-se e·stabelecida a Sede da Sociedade, dois 
ou~ros indicados pela Assembléia Geral de ·Associados e in
dicados pela SEHAC. 

O Estatuto da Socieadade Comunitár ia Habitacional Ru -
ral não pode_ser alterado no todo ou em parte sob pena de 
extinç~o da S~ciedade . 

Em caso de extinç;;,o da Sociedade, o seu patrim5nio será 
destinado a uma entidade congenere do Muni cipio onde está 
s~tuada , ressalvados os direitos de terceiros . 

Diapoque-Ap , 30 de novembro de 1989 

FRANCISCO N. XI MENES NETO 

, . 
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~~::~~~~~~~~Daçao 

EDI TAL Nº 019 /89- DP/SEAD 

O Governo do Est-ado·· do Amapá, através do Departá-. 

mento de Pessoal da Secretaria de AdmiRistraç~o, usando de suas 

atribuiç~es l~?ais e de ~cordo com o Editai nº 0 1 8/89~DP/SEAD pu

blicado no Piário Oficial do Estado .do . Amapá nº. 0339 do dia · 19 de 

dezembro de 1989 . • 

RESOLVE . -. 

. Homol ogar . o res'ul tado . final do Concurso ·· PÚblico cb . , . 

Govérno do Estado d.o Amapá, rel ati vo a 1 Catego'ria Funcional de Vi -

gi a. 

ORDEM D~ 

CLASSIFICAÇÃO 

. J 

NOMÉ DO CANDIDATO - . . 

GRUPO : ~ERVIÇOS DE PORTARIA, · LIMPEZA E CONS~RVAÇÃO 

ÇA,TEGORIA FUNCIONAL: VIGIA 

301. 

302 . 

303. 

F0rtunato Macedo ~rindade 

Joacy Leite Ferreira 
I -ti, . 

Antonio Barbosa· de Olive~ra 

Nº . : DE 

INSCRIÇÃO 

000422 

000519 

000133 · 
., . 

~ ...... -
~-~ ' 

-./ 
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ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO 

304. 

305. 

306. 

307 . 

308 . 

309 . 

310 . 

311 : > 

312 . 

313. 

314 . 

315 . 

316. 

317, 

318 . 

319: 

320. 

321. 

322 . 

323 . 

324 . 

325 . 

326. 

327. 

328 . 

329_. 

330 . 

33i . 

DIÁRIO OFICIAL 

• 

GRUPO: SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA E.CONSERVAÇÃO 

CATEGORIA FUNCIONAL: VIGIA . . 

·José da Silva Ferreira 

Rosinaldo Amaral Mendonça 

Francisco Tadeu Almeida Belém 

.Benedito Arivanaldo Oliveira de Almeida 

Arivaldo Ciri 9 das Graças Liveira Almeida 

João de Deus Santos da Silva 

Afonso Cleomar Souza de Oliveira · 

Raimundo -do Carmo Santos de Sá 

Raimundo Adam0r Correa 

Altevi~·Martel Ayres da Silva 

Luiz Otávio Nunes da SilVq 

Pedro Paulo Trihdide de Oliveira 

Nadi Monteiro . Damascenb 

Welison Lima Gomes -

José Maria . Gomes de Almeida 

Dilson ·Mac1el da Silva 

Paulo Sérgio Corrêa Sacr~ento 

ReginaldQ dos S~ntos- P~rtilho 

Lázaro Souza ·de Brito 

Ós~aldo Furt~do Souza 

Jorge Vilhena _Soares 

João Maria Miranda Franco 

Luiz Antonio ·Dias da . Silva 

Édnir Fonseca da C~sta · 

Zaqueu Ferreira Gadelha 

José Nona.to dos·_ Santos 

Raimundo Martins de Sou~a 

Miguel Santos de Oliveira 

Pág. 7 

N!~ .DE 

INSCRIÇÃO 

000.579 

00_0433 

000156 

000332 

. J00328 

000387 

000472 

·000369 

000100 

000289 . 

000137 

000592 

000577" 

000299 

000180 

000285 

000302 

. 000448 

000129· 

000381 

000395 

000002 

000478 

000049 

0002 14 

000050 . 

000499 

000415 

\) 
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ORDEM . DE 

CLASSIFI CAÇÃO 

332. 

333 . 

. 334 . 

33.5. 

336 .. 

337 . 

338. 

339. 

340 . 

341. 

342 . 

. 343 . 

344 . 

bro de 198 ~. 

I, 

'· \ 
\ . 

. .. 

. . 
•, 
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. ,, 
NOME DE 

INSCRIÇÃO . . ,, 
':' . 

G~UPO: SERVIÇOS DE PORTARIA., LIMPEZA E CONSERVAÇ'ÃO 

·cATEGORIA FUNCIONAL: VÍGIA 

I 

Osmar da Cruz Mor.ei.ra ·· 

Jos~ d~ Sou~a Costa 

~o~~ Altemir Pinheiro Santos 

El i zete Barbosa Ribei r o 

Ronaldo do Socorro Saraiva Vilhena .. 
Agnaldo dé Deus Lopes 

Fernand9 Picanço Monteiro 

Abinadabi s Oliveira· dos Santos 

Siras C~rvalho da Silva 

Edvaldo Silva dos Sant os 

JÚl-io Nunes dQ. Gosta . 

J os~ de S·ouza Ol i veira 

Gen.ildo Monteiro Targino 

000276 . 

000018 

000017 

.000528 

000490 

000198 ._ 

000030 

000564 

'000505 

000571 · 

·000042 

Ooo'216· 

000368 

, 
Macapa , 19 de dezem-

.; 

P.ENHA TAVARES 
DO. DP/SEAD 

.. 

I • 

. · 1 g·a 9: 

• 

I . 

· ·~ANO .. BRASilEIRO DE SEGUHANÇA. NO TRÂNSITO, 
. . . 

... ·USE O CINTO - PROTEJA . 
. . .. 

. A·.suA VIDA · , . 
\. ' 

.· •. . ·~ 

.. I . -
.. f ' 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE .ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

A P R O V O 

------~~.· I J -v ,u4--
./.. ~ESTLER, NO .06 SANTOS VALE~TE 
~~- ario : Administraçao 

EDITAL Nº 020/89 - DP/SEAD . 

. 
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O Diretor do Departamento de Pessoal do Gpver-
' 

no do Estado do Amapá, usando de suas atribuiçÕes legais, 

RESOLVE: 

1 - Convocar a candidata abaixo relacionada, 

aprovada no Concurso PÚbli.co pa,.ra o Quadro ProvisÓrio . do Pes

soal Civil do Governo do Estado do Amapá, de acordo com o Edi 

tal nº 006/89- DP/SEAD, publicado no Diário Oficial do Estado de 

nº 0137, dp dia 21 .07 . 89. 

.31º 

I - GRUPO : OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL MtDIO 

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Tal~ta Souza do Nascimentq 

2 - Fixar . loca1, horário e periodo para aprese~ 

tação da candidata. 

10CAL:. Secretaria de Administração DSA/SALA 11 

PERÍbDO: 19.1~.89 ~ 05.01 .89 

HORÁRIO: 08:00 ~s ·11:30 e ... 

14:00 ~s 17:00 horas 

3 - Informar que a candidata deve comparecer 
. . 

munida dos ~eguintes documentos: 
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' . 

- Carteira de Trabalho. ~ ~ágina da foto e Qu~ 

lificaç~o Civil (origin~l e xerox); 

\ 

> 

nal e xerox); 

- Carteira de Identidade (origin~l e ~erox); 

Certid~o de Casamento ou Nascimento (orig! 

Ti tu.ln ·_.de El~itor (original e xerox) ;_ 

- CIC ( orig'inal e xerox ) ; -· 
. . . ' 

PIS ou PASEP (original· e xerox); 

Diploma (original e xerox); 

- -Registro do Órg~o Fiscalizador da Profis

s~o (~riginal . e xerox)~ .. 

' -
02 (duas) foto's recentes 3x·4 ( frente )" . . 

4 ~ A- candidata deverá comparecer com o re 

sultado dos exames médicos . e laboratoriais no_ ·Servi Ço Médico 

, Peric i a l /DP /SEAD, até o di?- 20 de janeiro de 1990 , ·para - ~ubm~ 
' 

t~r~se a ?eri~ia Mé~ica . - · 

~ - ') 

5 Esclarecer que o nao.: compare_cirnento no s· 

prazo$ ·estabel ecidos neste Edi_tal ·, if!1plica:rá na DESISTÊNCIA au 

tomática da candi -data e consequentemente, na convocaç~o -d_e o~ 

.tro candidato de acordo com ·a. ordem de c lassificaç~o · c~nstan-

te no Edital. acima m~ncionado. 
·. 

· Departamento de Pessoal., em · 

TAVARES 

DP/SEAD 


	

