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ESTADO DO . AMAPA 

DIÁRIO OFI.CIAL 
• DECRETO N9 1 DE 02 DE JANEERO DE 1989 

MACAPA. 04 DE JANEIRO DE 1990- 5~ -F EIRA 

Gove rnador do Estado do Amapá 
Dr. JORGE NOVA DA COSTA 

Chefe de Gabinete do Governador 
Sr . ELFREDO reLIX TÁVORA GONSALVES 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Dr . NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 

Procurador Geral do Es t ado 
Dr. JO~~ DE ARIMATHtA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de Finanças 
Prof . BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
Dr . ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 

Secretário de Promoção Social 
Dr. ARTUR DE JESUS. BARBÕSA SOTÃO 

Secretário de Obras e Servi ços PÚbl icos 
Dr. MANOEL ANTONIO DIAS 

GOVERNO DO ESTADO DO A~~Á 

DECRETO (P )· N2 1718 de 15 de dezembro de 1988 

D Governador do Estado do Amapá, usando das atribui
çÕes que l he são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988, combinado com o§ 22 , do Arti~o 14· 
do Ato á'as DisposiçÕes Constitucionais TransitÓr i as da..Con~ 
tituição Federal de 05.10 .88 e na l ei Cpmplementar nº 4I 
de 22 de dezembro de ' l981. 

RESOLVE: 

Ar t . lº - Designar ELFREDO FÉLIX TÁVORA GDNSALVES , Ch~ 
fe de Gabi nete do Governador do Estado do Amapá, para via
jar de Macapá- Ap , sede de suas a t r ibuiçÕes até a ci dade de 
Brasilia- DF , no periodo de 26 a 28 de dezembro , para t ra 
tar de assuntos de interesse da administração amapaense 

Art . 2º -Revogam-se a~ · disposiçÕes em contrário . 

1/e.capá- Ap , em 15 de dezembro de 1989. 

JORGE NOVA DÀ COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº. 1?22 de 15 de dezembro de 1989 

O Gove rnador do Estado do Amapá , usando das atribui 
çÕes que lhe são conferi.das pelo Dec~to Presidencial de 

,13 de dezembro de 1988, combinado com o§ 22 do art. 14 do 
Ato das Disposiç~es Constitucionais TransitÓrias , d~ Cons
tituição Federal de 05 . 10.88 e na Lei Compl ementar n2 41 
de 22 de dezembro de l 98i e tendo em vista o que consta do 
Of icio nº 922/B9-5EAG , 

RESOLVE: 

n.r . 
Auditor do Governo do Estado 
JOSe VER!SSIMO TAVARES 

Secretári o de Educação e Cultura 
Prof . PAULO F~RNANDO BATISTA GUERRA 

Dr . 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Agricul tura 
ALCIONE MARIA CARVALHO CAVALCANTE 

Secre t~rio de Segurança PÚbl i ca· 
LUIZ DA CONCEIÇÃO P. GóES 'DA COSTA 
Secretário de Saúde 
FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEI~ 

Art. lº - Designar ALCIONE MARIA CARVALHO CAVALCANT~ , 

S2cretário de Agricultura do Gover no do Estado do Amapá , p~ 
ra viajar de Macapá, sede de suas 'atividades, até o munici 
pio de Cal çoene , a fim de reunir com produtores rurais e 
pescadores , no periodo de 01 a 03 de dezembro de 1989 . 

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

.. Macapá- Ap , em 15 de dezembr o de 1989 . 

JORGE NOVA DA aJST A 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO 00 AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 1723 de 15 de dezembro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá , usando das atribui
çÕes que lhe são confer idas pel n Decreto Pre sidencial de 
13 de dezembro de 1988 , combi nado co~ o § 2º do ar t . 14 do 
Ato das Di sposiçÕes Consi tucionais TransitÓrias, da Const~ 
tuição Federal de 05 .10 .88 e na Lei Compl ementar nº 41 9e 
22 de dezembro de 1981 , e tendo em vista o que consta do O 
ficio nº 2745/89-DSG/SEAD , -

RESOLVE : 
Art . 1e - Designar , a titulo precário , PAULO SÉRGIO 

MENDES MESQUITA, ocupante do emprego de Agente de Portaria 
cÓdigo LT - PL-1101, classe "A" , referência 4 , pertencente a 
Tabela Permanente do extinto TerritÓrio Federal qo Amapá 

~ J 

para exercer a funçao de confiança de Chefe d~ Arquivo, có 
digo DAI-201.3 , da Divisão de ComunicaçÕes Adminis trativa; 
OSG , da Secretária De Administração-SEAO . 
• 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕes em conttár io . 
Macapá- Ap , 15 de dezembro de 1989. 

JORGE NOVA DA aJST A 
Governador 
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GCNERNO . 00 EST ADD DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 1724 de i5 de dezembro de l9S9 

O Gover nador do Estado. do Amapá , .usando dàs 'attibui-
- - I çoes que l [le sao conferidas pelo Decreto. Presidencial de 

13 de ·dezembro de 198.8, combin~do com. o parágrafo 2º do ar 
,tigo 14 dQ Ato das DisposiçÕes Constitu9io~ais Transitá- ! 
ria's da Consti tui ção Federal de 05 . lO . 88 e na Lei Comple -
mentar nº 41, d~ 22 .12 .81 , e tendo em vista o que consta · 
do Processo nº 28840 .003740/89-,.SEEC., 

RESOLVE : 

Conceder aposentador ia , nos termos do .artigo 40 , item 
I II , a linea "a", _da No~a Constituição da RepÚblica Federa- · 
tiva do Brasil, de 05 .10 .88 , a LOURIVAL VIDEIRA DE SOUZA , 
matricula n2 2 .071 . 950 , ~o cargo de Agente de Portaria, cé 
digo PL- 1101, classe "Especial", referência NM-25 , do Qua: 
dro Permanente do extinto TerritÓrio Federal do Amapá , de
vendo ~us proventos mensais serem acrescid~s. da vantagem ' 
financeira de 2~- de acordo com o artigo 184, item I I, da 
lei nº 1. ?ll/52 .. 

") 

Macapá- Ap ,· ém 15 de dezembro de 1989. 

·' 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador. 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ' 

DECRETO (P) Nº 1725 de 15 de dezembro de 1989 

O Governador . do Estado do Amapá , usando das atribui 
ÇÕes que lhe são conferidas pelo Decreto P~sidenciai de 
13' de dezembro de 19B8, combinad~ com o§ 2º do art igo 14 
d~ Ato das DisposiçÕes Constituci onais TransitÓrias , da 
Cons~it~ição Feder~l de 05 .10.88, e na l e i Complement ar nº 
41 de 22 de dezembro de 1981 e , tendo em vista o que cons 
ta .dq Processo nº 28760 .003601/89-GABI , 

~ 

Considerando o dispos to no artigo 226 , da Constitui 
ÇlO Federal, pr~mu1gada ·em -05 .10 .-88. 

RESOLV E: 

. . I .., . .,.. · , 

Art. · 12 - Colocar a disposiçao da Escola Tecnica Fede 
ral de GÓias , ·-em · ca'rát~r e~cepcional , no per:iodo de. 01 de 
fevereirci 'de. 1990 a 3l. de jarieiro de 199.1 , a servidora CE
LESTE SHDES RODRIGUE$ DA FONSECA, ocupant e• do emprego · de 
Professor ·d~ Ensino de ~ º e 2º · Gra~s , ·código LT- M-60l , cl as ' 
se "E", r eferência 1, per tencente a _Tabel a Permanent:e . d;; 
ext into TerritÓrio Feqeral do Amapá, lotada na Secretaria ' 
dP Edu~ação e Cultura- SEEC , .sem prejui?ci de seus vencímen
t os mensais e demais·vantagens a o referido emprego, ex~lui 
da a grat ificação de loca~idâde . 

Art. 22 ~ A servidora f icará lotada ·no Gabinete do Go 
vernador , confor me oriéntaç~o da Ordem de Serviço nº 002 7 
86- GABI . 

Art . 32 - · Revogam-se ' as disposiçÕes. em cpntrário . 

Macapá- Ap , 15 de dezembro de 1989. 

~ORGE NOVA DA .COSTA 
Governador 

GCN~RNO DO ESTADO 00 AIW'f'Á 

DECRETO (P) Nº 1726 de 15 de· ·dezembro de 1989 

O Governador do Estado do Amapà , usando das atribui
çÕes que l he são conferidas pel o Decreto Presidencial de 
13 de de zembro de · l988 , combinado com o § 22 do art . 14 do 
Ato das DisposiçÕes Co~~titucionais TransitÓrias, da Cons-

' . 

, I 

tituição Federal de.D5 .10 .88 , e na lei Complementar nº 41 
de 22 de qezembro de 1981. 

RESOLVE: 

Art . 12 - Designar LI NDCNAL QUEIROZ ALCÂNTARA, qubch~ 
fedo Gabinete· c ivil do Gabinete do Governador.do _ Estado 
do Amapá , para exercer acumulativamente em substituição · o 
cargo de Chefe 'de G~binete d~ Governador durante a ausên -
cia de seu titular . 

Art . 2º - Revogam.:.. se as di sposiçÕes em contrário; 

Macapá-Ap, em. ·15 de dezembro 'de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador · 
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G!NERNO DO ESTADO DO AMN'Á 

DECRETO (P) N2 1?2? de 15 de dezembro de 1989 . 

O Governador do Estado do Amapá , usando das atribui
çÕes que l he são conferidas pelo Decreto Presidenci~l de 
.13 de dezembro de 1988 , combinado com o § 22 do art . 14 do 
Ato das DisposiçÕes Constitucionais - ransitÓrias da éonsti 
tuição Federal de 05 . 10.88 e na Lei Comp~ementar nº 41 , d~ 
22/12/81, e tendo em vista a que consta da Processo n2 
28??0 .002611/89-SESA, " 

RESOLVE: 

Cl;mceder aposentadoria I nos termos do artigo '40 I nem 
III, alinea "c", da Nova Constituiçã9 da RepÚblíca Federa
tiva do ~rasil , de 05/10/88 , a ANASTÁCIA MARTIAL JOSAPHAT 
DO ESPÍRITO SANTO , matricula n2 2. 258 .3?8 , no cargo de Au
xiliar de Enfermagem , cÓdigo N~811 , classS "Especial" , re 
ferência NM-32 , do Quadro Permanente da extinto TerritÓri; 
Federal do Amapá , devendo perceber proventos propor€ional ' 
n~ razão 25/30 avos , do valor correspondente da c l asse e 
referência ac~a citada . 

~âcapá-Ap , em 15 de dezembro de 1989, 

JORGE NOV A DA COSTA 
Gover nador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
DECRETO (P) N~ 1?28 de 15 de dezembro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá , usando das atribui
çÕes que lhe são 'conferidas pelo Decreto Presidencial ~e 
13 de dezembro de 1988 , combi nado com a· § 2º do ' art. 14 do 
Ato das Disposiçdes Constitucionais TransitÓrias da Cons
tituição Federal de 05 .10 .88 e ~a Lei Complementar n2 41 
de 22 .12 .81 , e tendo em vista o que consta do Oficio nº 
0195/89- DER- AP I 

RESOLVE: 

Art . 12 - ~ispensar JOSÉ DE SOUZA PEREIRA, da fuoção 
de confiança de Chefe do Setor de Material , cÓdigo DAI- 201.' 
2 , da Divisão de Apoio Adminisbrativo/SEAD. 

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

Macapá- Ap, em 15 de dezembro de 1989 . 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. 
DECRETO (P) N2 1?29 de 15 dA dezembro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
1~.12 . 88 , combinado com o § 20 do artigo 14 do Alu das Ois 
posiçÕes Constitucionais TransitÓrias da Constituição Fed~ 
ral de 05.10 .88 e na Lei Complementar n2 41 de 22 . 12.81 , ; 
tendo em vista o que consta da Oficio nº 0195/89-DER-AP , 

RESOLVE: 

Art . 12- Designar CÁRLOS AUGUSTO BALIEIRO DE SOUZA , 
ocupante do emprego de Agente de Portari a , cÓdigo LT -PL-
1101, classe "A", referência NM-05 , pertencente a Tabela ' 
~ermanente do extinto TerritÓrio Federal do Amapá, para e
xer cer a f unção de chefe do Setor de Material , cÓdigo DAI-
201.2 , da Divisão de Apoio Administrativo/SEAD. 

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

Macapá-Ap , 15 de dezmbro de 1989. 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 1?30 de 15 de dezembro de 1939 

O Governador dp Estado do Amapá, usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 de dezembro 9e 1988 , combinado com o §.2º do a r t . 14 do 
Ato das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓ~ias , da Cons
t~tuição Federal de D5 . 1D.88 , , na l ei Cmpl ementar nº 41 de 
22 de dezembro de 1981 e tendo em vista o que consta do Pro 
cesso nº 28820 .0150?/89-SEGUP , 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto (P) n2 1441 , de : lO de outubro de 
1989, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá , do 
dia 13 do mesmo mes e ano , que passa a vigor3r com a se -
guinte ~dação: 

Conceder aposentador i a, nos ,.termos. do artigo 40 , i tem 
III , alinea "a" , da Nova Cansti tuição da RepÚblica Federa
tiva da Brasil; de 05 .10 .88 , a FRANCISCO DE ASSIS MENEZES , 
matricula nº 0?4 . 140, na cargo de Delegado de Policia , Cla~ 
se "Segunda", ?adrão IV, da Quadro Permanente da extinta ' 
TerritÓrio Federal do Amapá , devendo perceber proventos da 
Classe "Primeira", Padrão IV , de acorda com a artigo 184 , 
item I , da Lei n2 1 . ?11/52 . 

Macapá- AP, em 15 de dezembro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Dt.CRETO (P) Nº 1 ?32 de 20 de ,dezembro de 1989 

. O Governador do Estado da Amapá, usan·da das atribui
çÕes que lhe são conferidas pela Decreto Presidencial. · de 
13 de dezembro de 1988 , combinado com o § 22 da art. 14 da 
Ato das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓrias da Cansti 
tuiçãa Federal de 05.10.88 e na Lei Complementar n2 .41 d~ 
22 de dezembro de 1981, e tendo em vista o que ~onsta do O 

• 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar LUIS DA CONCEIÇÃO PEREIRA GÓES DA 
COSTA, Secretário de Segurança PÚblica , cÓdigo DAS .l01. 4 , 
para viajar de Macapá-Ap, sede de suas atividades , até a 
cidade de Belém-P8, no dia 21 de dezembro da ano em curso , 
a fim de tratar de a ssuntas da órgão que dirige , junto a S~ 
cretar ia de Segurança PÚblica daquele Estado. 

Art . 2º - Revogam-se as disposiçÕes em contrária . 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador SObstituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 1?33 de 20 de dezembro de 1989 • 
O Govern~dor do Estado do Amapá , usando das atribui

çÕes que l~e são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988 , combinado com o § 22 da art . 14 do 
Ato das DisposiçÕes constitucionais TransitÓrias da Consti 
tuição Federal de 05.10 .. 88 e na Lei Complementar nº 41 , d; 
22 de dezembro de 1981 , e tenda em vista a que consta do O 
f:Í:cio n2 

RESOLVE: 

Ar t . lQ - Designar ANTONIO PEREIRA CARDOSO , Diretor ' 
da Departamento Geral de Policia, CÓdigo DAS. l 01.3 , para~ 
xercer acumulativamente, em substituição, o Cargo de Secre 

,I 
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tário de Segurança PÚblica do Estado do Amapá , durante o 
impedime~to do __ respectivo· titul ar , no dia 21 de dezembro 

do ano em curso . 

Art . 22 ~ Revogam-se a~ di sposiçÕes em contrário . 

Macapá- Ap , 20 de dezembro de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
· Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 1734 de 20 de dezembro de 19B9 

O Governador do Estado do Amapá , usan~o das atribui
çÕes que lhg são conferida s pelo Decreto Presidencial · de 
13 de dezembro de 1988, combinado ~m à § 2º, do art igo , l4 
do Ato das DisposiçÕes Constitucionai s J ransitÓrias, da 
ConstituiÇão Federal de 05 .10 .BB e . na lei Comp~ementar nº 
4Í de 22 de de~embro de 1981, 

RÉSOLVE;. 

Árt . 1º - Nomear CLÁUDIA ROSA CEZÁRIO, para exercer o 
carg~- em comis&io de Chef~ da Divisão de Administração . de 
Edifictos, cÓdigp DAS- 101.2, do Departamento de Serviços ' 

· Gerai~ - DSG(SEAD. 
9 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕes em contrár i a·. 

. I 
Macapá-Ap , em 20 de dezembro de 1989 . 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

_GOVERNO-DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P} .Nll . 1735 de 20 de de~embro de 1989 

O. Governador do Estado do Amapá, usando das atribui-
. ,- ~es que l he são confer idas pelo Oecre.i:o Presidencial de 

j .12 . 88 , combinado com o § 22 do artigo 14 do At o das Di~ 
posiçÕes Constitucionai s TransitÓrias da Cons t itu_i9ão Fed~ . 
ral de 05.10,88, e na Lei Complement ar nº'41 de 22 .12 .81, 

RESOLVE: 

Art . 1 º. - Designar MARIVALDA. MACIEL SIMÕES, Contadora 
' cÓdigo LT- NS- 508 , referência 07, para responder acumulati
vamente , em substituição , ·o cargo de· Auditor do Governo do 
Estado do Amapá, tendo em vista a viagem do t_i tu lar até a 
cidade ·de Reei fe-PE, no perlodo de 26. à 28 de dezembr:o do 
cor renté ano. 

• 

Art . 2º -Revogam-se as disposiçÕes em contr~riq . 

Macapá-Ap , 20 de dezembro de 1989. 

PAULO FERNANOD'BATISTA G4ERRA 
·Governador Substituto 

GOVERNO DO sSTADO ·oo AMAPÁ 

DECRETO (P) N? 1736 de 20 de dezembr o de 1989: 

O Governador do Estado do Amapá, usando das at ribui
çÕes que l he são con ferida~ pelÇJ Decreto Persidencíal de . 

~ . . . . 
13.12.88, combi nado' com o§ 2º do artigo 14 do Ato das Di~ 

_pos içÕes Constitucionais -Transitórias da Constituição Fed~ 
ral de 05 .10.88; e na Lei . Complementar nº 41 de 22 .12.81 , 

:.. ~ -

-i . ' ) ! 
i '·. Art. - i º Au_t Órizar JOSE VERÍSSIM:i TAVARES , Auditor ' 

do• Governo qo· Estado do Amapá , a vi a jar d~ sede de suas a-

~ 
I · 

, . . ;-

I 
( . 

t ividaõres a t é Reci f e-PE , a fim de tratar .de a ssunt os part~ 
cu1a~;s , no periodo de 26· à 28 do corrente ano . 

I . 

Art. 2º - Revogam-se as disposiçÕe s em contrário . 

Má capá (AP) , 20 de d.ezembr~ de 1989 . 

PAULO FER~ANDÓ BATISTA 'GUE~RA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMPPÁ , . 

DECRETO (P) Nº 1737 de 20 de dezembro de 1989 

O Governador _ do Estado do Amapá, usando das ~tribui- -
çÕes que lhe são con~eridas pel o Decreto Presi dencial de 

- 13 de dezembro de 1988 , combinado com o § 2º , do aPt . 14 . 
do Ato das · Di sposiçÕes Constitucionais TramsitÓrias da Con~ 
tituição Federal de 05 .10 .88 e na Lei Complementar n2. 41 
de- 22 de dezembr:o de 1981 e tend_o em vista o _que consta do 
Ofi ci o nº 948/89-GEAG, 

RESOLVE : 

Art. l Q - Desig~ar ALCION~ MARIA CARvALHO C~VALCANTE , 
Secr etário de Agricultura do Governo· do Estado do Amapá - • , 
p~ra viajar de. MAéAPÁ, --sede ·de ·suas ati vidades, até· a cid~ 
de de BELÉM-PA, a fim de participar do Seminári o "A . Bor
racha no Contexto EconÔmi co e EcolÓgico da· Amazô·nia" , bem · 
coma· tratar de assuntos de intere_sse ·da· Atlministração , ju!! · 
t o a SUDAM, no periodo de :11 a 13 de dezembro . de. ~989 . 

Art . 2º - Rl?vogam-se as dispot>içÕes em contr~r:i,o -

~capá-Ap , 20 de dezembro. de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Go~ernador Subs t ituto 

GOVERNO DO ESTADO ·oo AMAPÁ 

DECRETO ( P) N!! 1738 de 20 de dezembr'o de 1989 

. O Governador do Est ado do Amapá , usando das atribui
çÕes que l he são conferidas· pelo Decreto Presidencia l de 
13 de dezembro de 1988, combinado com o § 2º do artigo . 14 
do Ato ·das' DisposiÇÕes co-nstitucionais TransitÓri~s da Con~ 

. tit~ição Federal. de 05 .lo'.ss e na l ei Complell!entar nº 41·, 
de ·22 .12 .81, e tendo em vi sta o que consta do Oficio nQ 
182/89-CEDRHUS ; 

RESOLVE: ·. 

Art. l!! - Autorizar aos servidores MÁRIO LÚCIO 'GUEDES 
DE AZEVEDO e LUCIETE ~IA PINHEIRO DA COSTA, Médicos, da 
Tabe la Permaoente para viajarem de M:icapá , sede de suas ·a
tividades , até a cidàde de _Brasi l ia-DF; ' a Fim .de frequent~ 
rem estágios em Cardiologia Pedi átri ca e yTI , a real izar 
se no HGJspital de Base ·da Distrito F-ederal [HBDF.) , na Uni- • 
dade de Pediatria , pelo perlodo de um (1) ano ,' a contar de 
02 .01. 90 , visando a montagem de um servi ço de Cardiologia 
Pediát r ica e UTI, nesta Secretaria , de SaÚde- SESA . 

Art. 2º - Re~ogam-se as di sposiçÕes em contrario,. 

~cap~-Ap, 20 de _dezembro de 1989. 

PAULO FE8NANOO BATISTA GUERRA 
Gover nador Subst ituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AM~PÁ 

DECRETO (P) Nº 1739 de 20 de dezembro de 1989 

O Gov~rrador do Estado .do Amapá, usando das atribui-

) 
' L 
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ÇÕes qLoe'lhe sao corfe<ri das tüo Decreto Presld8ncial de 
13 de dezembro de 1988, combinado com o § 2º. do artigo 14 
do Ato das DisposiçÕes Con&titucionais TransitÓrias, do 
ConstituiÇão Federai de 05 . 10 . "\í~ e na Lei Complementar nº 
41 de . 22 de dezembro de 1981 e tendo em vistf o que consta 
do ·Oficio .nº 948/89- SEAG , 

RESOLVE : 

Art . 1 º - Designar GENÉZIO CARDOSO DO NASCHIENTO , ·pa
ra exercer , . el)l St,Jbsti tuição, o cargo de Secretário de Agri 
cultura do Governo do Estado do Amapá , durante o impedi.me; 
to do \P.Spectivo titular, no periodo de 11 a 13 de dezem 
bro de 1989. 

Art . 2º - Revogam-se as disposiçÕes e~ cont rá r i o . 

Macapá- Ap , 20. de dezembro de 1989 . 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Gover~ador Substitut o 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P )· NQ 1740 de'20 de dezembro de 1989 

O Governador do ~tado do Amapá , usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 

. 13 de dezembro de. 1988 ' combinado com o § 2º do a r t . 14 do 
Ato das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓrias da Consti 
tuição F~deral de 05 . 10 .88 e na Lei Compl ementar nº 41 d; 
22 .12 .91, e tendo em vista o que consta no Oficio nº 2995/ 

.. "9-S~,p /DP /SENJ .. 

'RESOLVE : 

ART; 1º - Dispensar MARIA CELESTE DA FONSECA, da fun
ção de confiança de Assistente , CÓdigo DAI- 202 ,3 , do Servi 
ço Médico Pericial/SEAO . 

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

Macapá- Ap , 20 de dezembro de 1989 . 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO 00 AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 1741 de 20 de dezembro de 1989 

O Gove~nador do Estado do Amapá , usando das atribui
çÕes que lhe sao confer idªs pelo Decreto Presidencia+ de 
13 de dezembro de 1988 , combinado com O § 2º do art . 14 do 
Ato das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓr ias da Consti 
tuição ' Federal de D5 . 10 .8S e na Lei ComplRmentar nQ 111 , de 
22 . 12 .81 , e tendo em vista o que consta no Oficio nº 2995/ 
89- Sii!P /DP /SEAD . 

RESOLVE : 

Art . 1º - Designar VERA LÚCIA DE HOLANDA LOPES , ocu -
pante do emprego de ~/édico, Classe "Especial", Ref . NS-25, 
pertencente a Tabel a Permanente do extinto TerritÓrio Fede 
ral do Amapá , lotada na Secret aria de Administração/SEAD 
para exercer a função de confiança de Assistente , cÓdigo ' 
DAI-202 .3 , do Serviço MBdic9 Pericial/SEAD. 

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

Macapá-Ap , em 20 de dezembro de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO 00 ESTADO DD .AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 1743 de 21 de ·dezembro de 1989 

O Gover naaor do Es t ado do Amapá, . usando das atr ibui
çÕes que lhe sao conferi~as 'pe l o· Decreto Pres ide ncial de 
13 .• 12 . 88, combinado com o § 2º do ar tigo 14 do Ato da·s Ois 
posiçÕes Constitucionais Transi t Órias da Constituição Fed; 
ral de 05. 10 .88, e na Lei Complementar nº 41 de 22 . 12 .81,-

RESOLVE; : 

Art . 1º - Designar BENEDITO DA SI LV A PICANÇO , Dir etor 
do Departamento de Tomadas de Cont a s/DECON , para acumulati -vamente , r esponder pelo EXPEDIENTE da Secretar i a de Finan~ 
ç as do Estado do Amapá . 

Ar t . 2º - Revogam-se as disposiçÕes em contrár io . 

Macapá- Ap , em 21 de dezembro de 1989 . 

PAULO FERNANDO BAT ISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Ng 1744 de 21 de dezembro de 1989 • 

O Governador do Estade do Amapá , usando das at r ibui
çÕes que l he são conferidas pel o Decreto Presi dencial de 
13 de dezembro de 1988 , combinado com o § 2º do ar t . 14 do 
Ato Das DisposiçÕes Constitucionais Transi tÓr ias , da Cons
tituição Federal de 05 . 10 . 88 e na·Lei Complementar nº 41 
de 22 de dezembro de 1981. 

RESOLVE : 

Art . 1º - Designar ALFREDO AUGUSTO RAMAl HO DE OLIVEI
RA , Secretário de Planejamento. d·o Governo do Estado do Ama 
pá, par a viajar da sede de suas at ribuiçÕes - Macapá - at~ 
a cidade de Rio de Janeiro , manter audiência com_o Rei t or 
da UFRJ , visando apoio das execuçÕes dos projetos prior itá 
rios do Amapá, no perfodo de 21 a 22 .12 .89 . -

Art . 2º ,- Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Macapá- Ap , em 21 de dezembro de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO 00 AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 174? de 21 de dezembro de 1989 

O Qovernador do Estado do Amapá , usando das a t r ibui
çÕes que lhe são conferidas pelo Decr eto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988 , combinado com o.§ 2º do ar t igo 14 
do .Ato das DisposiçÕes Constituci onais Transi t Ória s da 
Constituição Federal de 05 . 10 .88 e na Lei Complement ar nº 
41 de 22 de dezembro de 1981. 

RESOLIYE: 

Art . 1º· - Designar JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA , Chefe.da 
Coordenadoria Técnica , CÓdigo DAS~2 , para r esponder acumu
lativamente pelo expediente da Secretaria de Pl anejamento 
e Coordenação d~ Governá do Est a do do Amapá , durante o im
pedimento do t itul ar que se encontrará v~ajando a serviço , 
no per iodo de 21 a 22 . 12 .89 . 

Art . 2º - Revogam-se as di sposiçÕes em contrário . 

Macapá-AP , em 21 de dezembro de 1989 . 
PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Governador Substituto . ' 



I 

.. 

1. Macapá, 04-01-90 . DIÁRIO OFICIAL Pág 6 
-----~~------~--------~~~~~~----------------------------~------~-~~·~ 

GOVERNO- DO M::STADO . DD 'AMPfJA 

DECRETO ( P) N 11 17115 de 21" de de zembro · de 1989 · 

O: Governador do Estado do Amapá, usando das atribui
çÕe s que · l he. são confe r i das pelo pecerto Presidencial . de 

. . 13 de dezembro de .1988, combinado com o § 2'Q do art. 14. do 
·Ato das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓrias, da 'cons
Ütuição ·Federal de 05 .10 .. 88 e, na Lei Comple~entar n2 ·41 ' 
de·22 de dezembro de i98l e tendo em vista o que consta do 

r Oficio n2 0533/89-BESA, 

RESOLVE: 

. ~rt . . lQ Dispensar ERIJÉ:LIND.o; NEVES CORRÊA · , da função 
'·· de . confiança de .'Assistente, cÓdig.o DAI-202 : 3 , dà Coordena

doria Setorial de Planejamento/SESA. · 
• 

I 

Art . 22 ..: . Revogam-se as disposiçÕe~ em contrário . 

Macapá- Ap , 21 _de dezembro de 1989,. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
. Governador Substi tuto 

GOvERNO DO ES.TA9D DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 1747 de 21 de dezembro de 1989 

O Gover nador do Estado do Amapá , usando· das·· atribui -
çÕes qu·e l he são conferidas.pe lo Decreto Presidencia l de 

_;· · 13 de . dezembro de 1988, combin~do com o § 22 ·do art. 14 do 
Ato das Di sposiçÕes·Con;titucionais TransitÓrias, da bons- . . 

' tituição .Federal de 05. 10 .88 .e na Lei Com~lementar n2 41 
de. 22 de dezembro· de 1981 e t e ndo e'm vi sta ·o que consta do 
Of:Í:éio n2 0533/89-BESA , . . 

RESOLV.E:. /' . I 

Art. 12 - , Des ignar SA~VEL SPENER , ocupant e do emprego 
dê SociÓl ogo , cÓdigo LT .,-NS- 526 , classe "8", referência NS-
14, da Tabela Permanente do extinto Terri tÓrio Federa.! do 
Amapá, para exercer. a função de confiança de As~istente,có 
digo DAI,-202.3 , da . Coordenadoria Setoria l de Plan.ejamento/ 

. SESA . . 

, . Art . . 2 2 :_ Revogam-se as· disposiçÕes em contrário, 

Macapá- Ap , 21 de de zembro de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA GÚERR~ . 
Go~ernador Sub~tituto 

GOVERNO ob ESTADO DO AMAPÁ . 

DECRETO lP) Nº l73l, de 15 de dezembro de 1989 
, \ 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribui
çÕes que' lhe são confer idas pelo Decreto PresidenCial . de 
13 de dezembro de 1988 ,- combi~'ado ·com o § 22 do 'art. 14 do '. . At o d'as Disp.osi ç.õ·e ·s · Tran .s itÓr~as da Consti 
t ui ção Federal .de 05. 10 .88 e , .na Lei Complementar n2 41 d; 

'j 22. 12.81 ·e tendo ein· vist a ·a 'contido no~ artigos 42 Letrq·~, 
62.,, lO Letra b, 13 , 18, 19 , Letra f e seu par ágr afo 12 Le- · 

. : tra. ~ · 20 e 22 i da L~ i n~ 6752,. d;·l 7 de déze~bro d~ · 1979 , 
'i combi:nado .. .com o ar.tigo 59 ,. da . Lei nº 6 652 , de 30 de· mai o 
· .d_e·. 1979 , e de acprdo com o Processo n ~ 28760 .005309/89 . 

RESOLVE: 

:f ' Art , 19' .:. •. promover ·por · merecimento , ao posto de · Major 
~ , I ( • ' 

Í ~ PM, os Capij:ães. PPA' JOSE MIA WENDES DE SOUZA e HERÁCLIO HIJ30 

1
• DE QUEIROZ ,: pertencentes ao Quadf!J de· Oficiais Policiais -
· · Militares (QOPM), da Po~icia Militar do A~p~, a p~rtir 

de· 25 de dezembro de- 1989, 

,· 

,, 

Arb. 22 Revogam-se as -disposi çÕes em contrá r i o . 

Macapá.:.Ap, ·em 15 de dezembro 'de 1989. 

JORGE NO\/ A DA COSTA 
.Governador 

:GOVERNO DO ESTADO DO· AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 1748 de ·22 de dezembro· de 1989 

. ') 

o· Governado~ do Estado do Amapá, usando das atribui 
ç Ões que l he . . são canferi.das. pel a artigo :t;_4 , § 22 do : ilto 
das Disposiç_Ões Constitucionais TransitÓrias , da Const itui 
ção Federal de ÓS/10/SB, combinado com o artigÓ· 26 da · L;i 
Complementar nQ 41, de. 22 de dezembro de . 1981 , · 

. RESOLVE: 

Art . · l.Q - Autorizar RAIMUNDO DIAS DE CARVALHO , ·ocupan 
te do emprego de' M3dico , cÓdigo LT -NS...:520 J classe "A"' re: I 

ferência NS-08 , pert~ncente a Tabel~ Pe~anente do .extinto 
• I , , , ( ' 

Territorio Fede ral d~ Amapa, l otado na Secretaria de Saude 
~SESA, para frequentar o cur so de ul t rassonografia , a .ser 
ministrado pe l a Escola Paul~sta de Wedicina, na cidade ne 
são Pa~lo/SP , pelo periodo de um [01) ano, a partir de 01 
de janeiro ·d~ 1990 , f.i cando- l he assegurado durante a real i 
zação do citado curso, a ~ercepção do seu salário e demai~ 
v~ntagens d~ referido emprego . 

Art. 2º -;- Revogam-se as disposiçÕes em contrário . ' 

Macapá-Ap ,·. em 22 _de, dezembro de 1989 . 

PAULQFERNANDD BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO . (P) N2 1749 de 22 de ~ezembro de 1989 

O.Governador·do Estado -do Amapá , usando das atribui-
' ções que lhe são conferidas pelo DecretorPresidencial de 
13 de deze~bro de 1988 , combinado com o § 2º .do art . 14 do 
ATO DAS·· Di sposiçÕes Constituciona i s TransitÓrias • da Cons ti 
tuição Federal de 05/10/88 e na Lei _Comple~n~ar ~º· 41 , d;; 
22/12/81 , 

RESOLVE: 

Art . 12 - Autorizar. RUTH .MARIA ANDRADE DE CARVALHO,~ . 

cupante do emprego de Agente de ·Administração , ·cÓdigo. LT -
SA- 701 , classe "B", referência NM-21 , pertencente a Tabe l a 
Pe~manente do extinto Terri tÓrio Federal do Amap~ , · lotada' 

: na Secretaria de SaÚde- SESA, par a frequentar o curs o de I~ 
formática a ser ministrado na Escola Data Center, na cida
de de sã~ ·Paul~P, pelo. per:Í:odo de um (01)· a~o, . a ' par ti r 
de 1~ de janeiro de 1990 , f i cando-lhe assegurada dura nte a 
real ização do citado curso , a percepção do se~·sqlário e 
demais vant agens do referido emprego , 

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

• 

Macapá- Ap, em 22 de dezembro de 1989. 

PAULO FERN_ANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GO\.IERNO DO ESTADO DÓ AMAPÁ · 

DECRETO (P) Nº, l 750 de 22 de dezembro de 1989 

.o Governadàr do Estado- do Amapá , usando dàs atribui-
çÕes que lhe sao conferidas pelo D~creto ~residencia~ de 

' . 

,. 
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13 . 12 .88 , combinado com o § 22 do artigo 14 do Ato das Ois dro Permanente do extinto TerrLtÓrio Federal do Amapá, oe-
posiçõas Constitucionais TransitÓrias da Constituir.ão Fe::: · -

< vendo em seus proventos mensais ser incorporada a fraçao e 
deral de 05.10 .88, e na Lei Complementar nº 41 de 22 .12 .81 '. quivalént~ a três quintos (3/5) sendo: Um quinto (1/5) d~ 
e tendo em vista o que consta o ,telex nº 1124/89, função de confiança-de Secretário Administrativo, , cÓdigo ' 

Considerando o cumprimento das recomendaçÕes contidas 
no Msg telex n2 1124, de 21 . 12.89 , 

Considerando os efeitos dos Oficios n2s 0324 , 0325 
0326 e 0327 de 21 de dezembro do corr ente , 

RESOLVE : 

'· 

Art . lQ - considerar os efeitos do Decreto (P) n~ 

1743, de 21 de dezembro de 1989, até o dia 22 de dezembro' 
do corrente . 

Art . 2° -Revogam-se as disposiçÕes ~m contrár io . 

Macapá-Ap, em 22 de dezembro de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P)'Nº 1752 de 27 de dezembro de 1989 

O 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 § 22 do art . 14 do 
Ato das DisposiçÕes Con$titucionais TransitÓrias da Consti 
tuição Federal de 05 .10 .88 e n~ Lei Complementar nº 41 d; 
22 de dezembro de 1981 e tendo em vista o que consta do Q
Ficio nº· 0201/89- DER/AP, 

RESOLVE: 

Art . 12 - Designar a Engenheira RUBENITA BARBOSA DE 
MORAES , Chefe da DPR/DER-AP , para respono~r pelo expedien
te do Departamento de Estradas de Rodagem , durante o impe
dimento do seu titular que entrará em gozo de férias regu, 
lamentares nu periodo de 26 de dezembro de 1989 a 03 de j~ 
neiro de 19SD . 

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

Macapá- Ap, em 27 de dezembro de -1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO ~) Nº 1753 de 27 de dezembro de 1989 

O Gover nador do Estado do Amapá , usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
1~ de dezembro 'oe 1988, combinado com o § 2º do art . 14 do 
Ato das DisposiçÕ~s Constitucionais TransitÓrias da Consti 
tuição Federal de 05'. 10 . 8B e na t.ei Complementar nº 41, d;; 
22 .12 . 81, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
28840 .002092/89-SEEC, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto (P) nº 1189, de · 31 de· julho de 
1989, publicado no ·Diário Oficial do Estado do Amapá , de 
nº 0148 , de 07 de agosto de 1989, que passa a vigorar com. 
a seguinte redação: 

CoQceder aposentadoria, nos termos do a~igo 40 , item 
III , alinea "a", da Nova Constituição da RepÚblica Feder a
tiva do Brasil , de 05 . ~0 . 88 , a EDIBERTO FARIAS qE CASTRO· , 
matricu l a n9 2 .273 , 7.32 , no cargo de Agente Administrativo , 
cÓdigo SA-?01 , classe "Es~ecial", referência NM-32 , do Qua 

DAI- 201 .1 (NM) ; Um quinto (1/5) da FunÇão de confiança _de 
Chefe da Seção de Provimento e Vacância , cÓdigo DAI- 201 . 3 
(NM) e Um quinto (l/5) da função de confiança de Assisten
te , cÓdigo DAI- 202 . 3 (NS), na forma da alinea "b" , § 3º do 
artigo_, 2º , d;;t. Lei .nº 6 . 732/79, acrescida das vantagens fi
nanceiras previstas nos §§ ·2º e 3º do artigo 3 2 do Decreto 
-Lei nº 1 .445 , de 13.02 .76 , alterada pelo Decreto-Lei nº 
2 .210/85 e Decreto- lei nº 2 .365/87 . 

Macapá- Ap, em 27 de dezembro de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO eBT ADD DO t-.MAPÁ 

DECRETO (P) Nº 1755 de 27 de dezembro de 1989 

P 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 § 2º do art . 14 do 
Ato_ das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓrias da Consti 
tuição Federal de 05 . 10 . 8~ e na Lei Complemente~ nº 41, d; 
22 . 12. 81, e tendo em vista o que consta do Processo n2 
28840 .001920/89-SEEC, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto (P) ng 1205, de 07 de agosto de 
1989, publicado n~ Diário D~icial do Estado do Amapá , de ·nº 
0152 , de 11 do mesmo mês e ano, que passa a v~gorar com _a 
seguinte redação : 

Conceder. aposentadoria , nos termos do artigo 40 , item 
III , alinea "b", da Nova Constituição da Rep~bhca Federa
ti v a do Brasil., de 05 . 10 .88 , a LC.CIA SALGADO TAVARES , ma -
tricula nº 2 .259 .891 , no cargo oe Professor de Ensino de 
1º e 2º Graus , cÓdigo M-601 , classe "D", referência 2 , do 
Quadro Permanente do extinto TerritÓrio Federal do Amapá , 

, devendo em seus proventos mensais ser incorporada a fra
ção equivalente a dois quintos (2/5) da função de Diretor 
de Estabelecimento , cÓdigo DAS- 101. 1, na forma da alinea 
"b" , § 3º do artigo 2º , da Lei - nº 6 . 7.32/79, acrescida das 
vantagens financeiras previstas nos §§ 2º e 32 do art. 32 
do Decreto-lei nº 1 .445 , de 13 .02 . ?6 , alterada pelo Decre
to-lei n2 2 .270/85 e D~creto-lei nº 2 .365/87 . 

Macapá- Ap ,· em 27 de dezembro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNQ DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 1756 de 27 de dezembro de 1989 

O Governador do Est ado do Arriapá , usando das atribui- -
çÕes que lhe são conferidas pel o Decreto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988 , combinado com o § 2º do art . 14 do 
Ato das Qisp~siçÕes Con~titucíbnais TransitÓrias da Consti 
tuição Federal de 05 .10.88 e na Lei Complementar nº 41 , d; 
22 .12 .8l ,e tendo em vista o que consta do Processo nº 
28790 .011231/89-SEAP , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, nos termos do artigo 40, item 
III , alinea ''a" , da Nova Constituição da RepÚblica Fede~
tiva·do Brasil, de 05 .10.88, a MANOEL JOSÉ DOS PASSOS , ma
tricula nº 1.962. 701 , no cargo de Artifice de Carpintaria 
e Marcenaria , cÓdigo ART -1004, classe "Especial" , referên
cia NM-30, do Quadro Permanente do extinto TerritÓria Fede 
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_,·ral· do Amapá , devendo 'perceber proventos 'd~ acordo com o 
artigo 180, . i te·m. I, da . Lei nº 1. 711/52, com as alteraçÕes ' 

introduzidas-pelas Lei's...nºs. 6.481/77 a 6·. 732/79. 

' Macapâ:..Ap, em 27 de dezembro de 1989. ; 

JORGE NOVA DA COSTA .-
" Governador 

G(NERNO DÓ ESTADO DO AWlPÁ 

DECRETO (P) Nº i757 de 27 ae'dezembro de 1989 

O Governador do · Estado do Amapá)· usando das atribui-
' çÕes que . lhe _ são conferidas peÍo Decreto Presiaen.cial de 

1:3 de ·dezef!lbro de 19881 combinauu co111 o § 2º do art . 14 do 
Ato das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓrias, d~ Cons
tituição Federal de 05 . 1U .88 'e ·na• Lei ·compleme_ntar nº 4~ • •. 
de 22 .12.8l .e tendo em vista o que consta do Processo nº 
001/~3-R, de 10 de junho de 1983, 

RESOLVE : 

Art . 1º - Reformar "ex- _oficio" , a contar de 27.04.85 
o Cb P~ NAPDLEÃO .PAULA DOS 'SANTOS , da Pólicia Mil itar do . . . 
Amapá, nos termos do item IÍ , do art . 95; item ·II , do' art . 
99 e art. 100. da Lei nº 6 .652 , de 30 .05. 79. 

Art. 2º - O órgão ' competente da Policia Militar do A
mapá, realizará os cál culos dé ' remuneraçãa e de outros di
reito~ previ stos no Titulo III , da Lei nº 5 .906 , . de 23 .07. 
87, mandada ·aplicár às Policiàs. Milita~s dos . Te.rritÓri.os 

· Federaís do Amapá, .de RondÔnia e de ~oraima, através da 
Le~ nº 6.270, de 26 de novembro de 1975, em seu artigo 1º. 

. Art. 3º - O ór1Jão co'mpetente da Policia Milit~r do A
mapá , fará o desligamento do serviço ativo da Praça Refor

. mada , conforme o :prevista no Cp.pitul? H , do Titulo IV', da 
Lei nº 6.652, de 30.05 . 79. 

Art. 4º ~ Este Decreto entra em vi gor na data de . . -
. publicação , revogadas as disposiçoes em cont'rár~o . 

. _: 

.Macap~-Ap, em 27 ~e dezembro de 1~89. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 1758 de -2~ de dezembro de 1989 

sua 

Transfere policia-militar 'para reserva remunerada e · 
dá outras providênci;s . . 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribui
çÕes que lhe sâo conferidas peio Decreto Presidencial de 
13.:2:88, c~mbinado com o § 2º ·do art. 14 do Ato ~as Disp~ 
siçoes Consti.tucionais Transitori~s da Constitui~ao Fetfe -
ral de -05.10.88 e na Lei Complementar nº 41, de 22.12 .81- , 
e tendo em vista o que consta dóYrocesso nº 28740 .00000 2/ 
89-RR/PMAP , de 02. lO·. 89, 

RESOLVE: 

Art: 12 Transfer ir para a Re5ervá Remunerada , a pe
dido, o ·l2 Sargento PM 9 JONAS CINZA NUNES, ~a Polfcia· Mi
li ta,r · dp Amapá , nos termos do inci.so UI , alinea "h"~ dp 

-Art . 50; inciso ~-e §Único do Ar t. 89; inciso I do Artigo 
92 e Art . 93 , da Lei nº 6 .652 . :le 30 .05.79, pór ·c~n~armais' 
de 30 (TRINT Á) anos de serviço. · 

_Art. 22 - Aplica~5e-á a t i tu lo de proventos ao Pol i 
cial-militar acíma, o disposto no incisp III do §Único do_ 
Art ., 50 e inciso I do § 2º do Art . 53 , da Lei nº 6.6~2, de 
30 .05 .79 e outros direi t os previstos no .titulo· IIT, da Lei 

nº 5 .906, de 23 .07.;73; alterada pela Lei · nº 7. 435 , de 19 . 
12 .85 e esta por sua vez alterada.' pela i..é:i. nº 7:509, 'de 
29:03.B7 e de conformick.Je corri o De~retcJ . (E) ni1 0027, · de 
28 .. 11 . 88 ' com proventos calculados sobre o' sOldo correspo:! 
dente à -graduação de Sutenente .PM. . . ' . . 

Art . 3º· - O órgão competente da Policia Mi l i tar do ·A-
·mapá, fará o desligamento do serviço ,ativo da· prêl\fa retL'o

' mencior1ada, baseado no capitulo III, T{ tulo .rv, da Lei n2 
6 .652, · de 30 .05 .·79. 

Art . 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
pub~icação , revogam-se · as disposi~Ões .. em cortrário. 

Macapá- Ap, em 27 de dezembro de 1989 . 

.JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO 00 APMPÁ 

DECAETO (P) Nº 1759 de 27 de dezembro de 19e9 

O Gover nador do Es~ado do Amapá , usando das atribui~ 
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidt:'!.ncia.Í . de 
13 de dezembro de 1988, combinado' com o§ 2º do art. 14 do 
Ato oas DisposiçÕes Constitucion~is TransitÓrias , da Cpns
ti t uição Fedéral de 05.10 . 88 ,, e na Lei Complemen~ár nº 41 
de 22 de dezembro de 1981, e tendO em Vista ·O que COnsta I 

dq Processo n!! 28760 .005201/B9-GABI, 

RESOLVE: 

Art . 1º ~ Colocar à disposição da Representação do 
Rio de Janei ro,' até ulterior:_ deliberação ~ a servidora MA
RIA BERNADETE MUDRE'{ DA SILVA, ocupante do e~prego de Pro;
f~ssor de Ensino de 1º e 2º Graus, cQdigo LT..SA-601, -c l as
se "8" , . referênc'~a 1 , pei;tencentes a Tabela Permanente · do 
extinto Terfi tór~o Federal do AmapiÍ, _lotada na Secretaria . 
de Educação e Cultura- SEEC, sem pn$juizo de seús vencimen
tà.s mensais e demai~ vantagens do ref~rido emprego; ex lu{-

''da a gratificação de localidade . . , 
Art. 2º - A servidora ficara l otada no Gabinetb ~o Gõ 

vernador, conforme a Ordem de Serviço nº 002/86- GABI . · . 

· J.\rt . 3º - Revogam-se as di'sposiçÕes em contrário . 

Macapá-~p , 27 de dezembro de 1989. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Go~ernador Substituto 

GOVERNO DO 'ESTADO 00· AMAPÁ 

• 
DECRETO (E) Nº 0115 de l t de dezembro' de 1989 

·o Govern~dor do Estado do. Amapá, ~sando das atribui~ 
çÕes que são confer i das pelo ~rt . 14 § 2º do Ato das 'oi.sp2 

.... • T ; J < ... 

siçoes Constitucionais Transitarias da Constituiçao Fede 
ral de D5.1D.~, combinado com o artigp 25 da Lei Comp~e
mentar nº 41 de 22 . 12 . 81~ 

RESOLVE: 

Art . 12 - Autorizar .em -caráter excepcional o pagamen
·to :"em nome de ANTONIA NASCir,ENTO DA SILVA, Agente Admini~ 
'trativo, lotada no DOM/SEPLAN, por meio de SUPRIMENTO DE 
FUNOO , nos termos do item I , do art . 45 . do Decreto nº 93. 
872 , d~ 23 de dezemor 6 de -1986 , até o valor de ·NCZ$ 25 .000 
(VINTE E CINCO MIL.CRUZADOS NOVO$) , para despesas .de pron
to paga~ento de Serviços de Terceiro , no periódo de ll . l2 
à 19.12 .89, referente a realização do I CURSO AMAPAENSE DE 
ADMINISTRAÇÃO Poi.UNICIPAL, que será realizado no Mu,niC:Í:pio· ' 

, . • I 

de Amapa. • 

· 1 Art . 2º - ·A referida despesa deverá sàr empenhada-' nP' . . r 

/ 

I 



Macapá , 04-01- 90 DIÁRIO OFICIAL Pág . 9 

Fonte de Recurso~ do FPE - Programa de Trabalho - 03090402 . 
009 - Sub- Projeto DESENVDLVIME~O DE COMUNIDADE , no Ele~e~ 
to de .pespesa 4 .1. 3 .0 .07, Outros Serv1ços e Encargos . 

Ar t . 3º - Revogam-se as dispQsiçÕes em contr árto· 

M3capá- Ap, 11 de dezerr.bro de 1989. 

FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA 
Governador Substituto 

GCNERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO [E) Nº 0119 de 21· oe dezembro d~ 1989 

O Governador do Estado do A~apá . usando das at~ibui
çÕes que lhes são conferida pe1o Oecreto Presidencial de 
13 .12 .88 , combinado com o§ 2º do artigo 14 do Ato das Jis 
posiçÕes Constitucionais Trans tÓrias da Constituição Fed~ 
ral de 05 .10 .88 , e na Le~ uomplementar nº 41 de 22 . 12 .81 , 

RESOLVE : 

Art . 1º -Autorizar em caráter excepcional o pagamen
to em nome de LETICIA DA SILVA 'MACÊDO , por meio de S~pri -
menta de Fundos , nos termos do item I , do Art igo 45 do De
creto 93 ."872 ,. de 23 . 12 . 86 , o valor de NCZ$ 3 . 500 ,00 (Três 
Mil e Quinhentos Cruzados Novos) , para atender desP,esas co~ 
t r at amento e exame~ com tJmografia computador izada de AOCR 
MINA PENHA ~ENDES . 

Ar t . 2º - A refer ida ·despesa deverá ser empenhada na 
Fonte de Recursos FPE ~ 001 - Programa de Trabalho 

03070212: 469 no elemento de despesa 4 .1 .3 .0 .07 .00 . 

Art . 3º - Revogam-se as disposiçÕes em contrár io . 

Macapá- Ap, em 21 de dezembro de 1989 . 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Govern~dor Substitut o 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (N) Nº 0050 de 15 de dezembro de 1989 

O Gover nador do Estado do Amapá , usando das atr i buiçÕes 
que l he são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de 
dezembro de 1988 , combinado com o § 2º do Ar tigo 14 do Ato 
das DisposiçÕes TransitÓr ias da Constituição Feder al de 
D5 . 10 .88 e na Lei Complementar nº 41 de 22 .12 .81, tendo em 
vi s ta o t eor do Processo Administrativo nº 2883D .000205/ 
89-PROG . 

Considerando o disposto np_ Ar tigo 14 do Ato das Disp~ 
siçÕes Consti tuciona i s Transi t Órias da Consti tuição Fede
ral; 

Considerando as di sposiçÕes contidas no Decreto- Lei ' 
nº 1.290 de n3 de dezembro de 1973; 

Considerando· os t ermos do Ofi cio nº 0178/89-BEFIN, de· 
05 ~e abril de 1989 , bem como o parecer n2 033/89-PROG. de 
10 de maio de 1989; 

Considerando o processo inflac~onário. que atravessa o 
pais; 

Considerando os pronunciamen tos oriundos do Tribunal 
de Cont as da União , sobre a apl icação de recursos prove ni 
entes de receitas própri a s no mercado Financeiro; 

Considerando a necessidade de equili brar a receita de 
recursos prÓpr ios para f azer aos encargos da Administração 

• Gover namental, e a necessidade de investimentos para a im-
plantação definitiva da estr utur a do Estado do Amapá ; • 

RESOLVE : 

Art . lº - Autor izar a aplicação no mercado Financeiro 
através do Banco do Bra~l S/A, Banco da AmazÔnia S/A _ e 
Caixa EconÔmica Fedeçal , dos saldos uri~ndos de recursos ' 
prÓpr~os do Governo do Estado . 

Art . 2º - Fica nomeada a Secret.aria de Finan;:as do Go 
verno do Amapá, com agente responsável e controlador das - ' aplicaçoes financeiras , n9 ar tigo anterior. 

Ar t. 3º - Este Decreto entra em vigor a par tir de sua 
publicação , r evogadas as disposiçÕes em contrário , especi
almente as contidas no Decreto (n) 0024 , de 30 de junho de 
1989 . 

llacapá- Ap , de dezembro de 1~89 . 

JORGE NCN A DA COSTA 
Governador . 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA. DE ADMINISTRAÇho 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

PORTARIA (P) N9 245/89- DP/SEAD 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL , usando das atri
buiçÕes que lhe são co~ fe rida s por de legação de competência 
atrávés do Decr e t o (E) n9 041, de 14 de outubro de 1976 ,do 
Eim9 . Sr. Governado r do extinto Terr i tór io Fede ral do Ama
pa . 

RESOLVE~ 

Conside rar desligado da Tabeea Permanente do ex-Ter~i
tório Federal do Amapá , o servidor MOACYR DA SILVA, Artíf i 
ce de Me cânica, Classe "A" , Referência NM-11 , at ravés · da 
Portaria n9 1.1 66 / 69- SRH/SEPLAN- PR, publ i cada no Diário 
Oficial da Un i ão , de ~0 .11.8 9. 

DEPARTA}lliNTO DE PESSOAL , 12 de dezembro de 1989 . 

PEDRO AUilliL'IO PENHA TAVARES 
Diretor do DP/ AP 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTMlliNTO DE PESSOAL 

APROVO : 
Josi t o Belarmino Bispo 

Secretário de Administração , 
em exercício 

PORTARIA '(P) N9 258/89- DP/ SEÀD. 

O DIRETOR DO DEPARTA~ffiNTO DE PESSOAL , usando das atri
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de competência 
através do Decreto (E) n9 041, de 14 de outubro de 1976 , do 
Exm9 . Sr . Governador do extinto Território Federal do Ama
pá e , tendo em vista o que consta do Memorando n9 078/89 -
DC/SEAD , 

RESOLVE : 

Alterar o texto central da Portar ia (P) n9 213, de 30 
de novembro de 1988 , que passa a vigorar com a seguinte re 

' dação : 

Com base no artigo 29, §§ 19 e 39 da Lei n9 6. 732/79 
com a al t eração introduzida pelo Decreto-lei n9 1. 746/79 , 
combinado com o artigo 39 ~ 29 do Decreto-lei n9 1. 746/79 , 
combinado com o artigo 39 § 29 do Decreto 1. 445/76 , com a 
redação dada pelo Decreto-lei n9 2. 270/85 , a l terado pel o 
artigo 10 do Decreto- lei n9 2.365/87 e Lei n9 7. 706/ 88 e , 
tendo em vista o exercí cio durante se t e (07) ands completos 
em f unção de conf1ança do Gr upo Di r eção e Assistênci~ in
t e rmediárias , declaro que a servidora RAI MUNDA BANDEI RA DE 
SOUZ~, ocupante do cargo de Enfermeiro , código NS- 5 )0 , 
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. classe " Especial", ·referência NS- 2S , d::> Quadr o Permanente 
do extinto Território· Federi!l do Amapá, l otada na· Secreta
ria de Saúde- SESA, faz ''jus a contar de: 28/1 1/89 , a , te r a di 
cionado ao venc i mento do respectivo cargo . e-fet i vo a impor=
tãncia equivalente a· fração dê dois qu~ntos (2/5) da fun
ção de confiança, ·de Assistente , código DAI- 202. 3, dd Servi 
co de· Enfermagem- CHN/SESA. 

DJ;:PAR•TAMENTO DE PESSOAL, em Hacapá:..Ap, 30 de novembro 
de 1989 . 

PEDRO AURtLIO PENHA TAVARES·, ' . 
Dir:etor dõ DP /AP 

GOVERNO . DO ESTADO DO MIAPÁ 
SECRETARIA DE ADMiNISTRAÇÃO 

DEPARTMffiNTO DE PESSOAL 

PORTARIA (P) N9 426/89-DP/SEAD 

., 

O DIRETOR DO DEPARTMffiNTO DE PESSOAL usando das atri
buiçÕes que l he são cÔnfer i das por qeleg~ção de competên
cia , através do Decreto (E) n9 041, de 14 de outubro de 
1976 , do Exm9. Sr. Governador ao extinto Território Fede-

:- ·ral . do Amapá, 

RESOLVE : 

Considerar desligada da ' Tabela Permanente do ex~Terri
tóri:õ Federal do Amapá , . a servidora HARIA LÚCIA DE JESUS 
CARVALHO DE ANDRADE, Professor . a e Ensino de 19 e 29 Graus , 
Classe "D", Referência 2 , redistribuida para a Escola Téc- · 
nica Federal do Pará, conforme Portaria n9' 1. 124/89-SRH f . 
SEPLAN-PR, publicada no Diário Oficial d~ União de 16 . 11. 
89 . . \ ' 

DEPARTMffiNTO DE PESSOAL, 12 de dezembro de 1989. 

·PEDRO. AU~LIO PENHA -TAVARES 
Diretor do DP/~P 

GOVERNO ~ ESTADO DO MIA~Á •· 
SECRETARIA DE ADHINISTRAÇAO 

PORTARIA (P) n9 427/89:-DP/SEAD . 

O DIRETOR DO DEPARTAHENTO DE PESSOAL , usando das atri-· 
buições qu e lhe são confer.idas por delegação de . competên -
'cia , através do Decreto (E) n9· 041, de 14 de ou tubro : de 
197 6, do Exm9 .. Sr . Governador do · extinto Território Fede "' 
ral do. Amapá , e t endo em vist~ o qu~ consta do Ofi~io n9 
1958/89-DP/SEAD, . 

RE.SOLVE : 

RESCINDIR, a pedi do , o cont -ra t o -de trabalho firmado en 
· tre o Governo do extinto Território Feder al· do Amapá, e a 

servidora MARIA DO. SOCORRO PAIVA RODRIGUES', ocupante do em 
prego de Professor de Ensino de ·19 e 29 Graus, classe "ATi 
'r eferência 1, lotada na Secretaria de Educação e Cultura 
SEEC, nos termos do artigo 481, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, a con tar de 27 .1 1 .8~ . 

- DEPARTMffiNTO DE PESSOAL , em Macapá-AP, 13 de ' dezembro 
de 1.989 . 

.. PEDRO AURtpo PENHA TAVARfiS . 
. · Diretor do DP/AP 

. GOVERN0
1

·DO ESTADO DO MlAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 

DEPARTMffiNTO. DE. PESSOAL 

PORTARIA (p)· N~ 428/89- DP/SEAD; 

O D.IRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL,- usando das a_tri 
buições qué lhe são -conferidas por del egação de .competên ~ 
cia, através do Decreto (E) n9 041, de 14 de outubro · de · 
1976, do Exm9 . S·r. Governador do extinto Terri tório Fede
ral do Amapá , e tendo - em vista o que consta do Ofício n9 
1656/89-DP/SEAD, -

RESOLVE: 

RESCINDI R, a pedido , o · con trato de trabalho firmado en 

t re o Governo do ~xtinto Território Federal do Amapá , e a 
servidora }lARI A ORLANDINA FERREIRA TELES, ocupante do e~ 

prego· de Professor de Ensino 'de 19 e 29 Graus, código LT
H-60.1, classe " A" , referênc~a ,1 , lotada na: Secr etari a de 
'Educação e Cul tura-SEEC nos termos do arti go 481, da Con~o . 
lidação das Leis do Trabalho, a contar de 27 .1 1. 89·. 

·, 

.. 

.DEPARTMffiNTO DE PESSOAL, em Macapá-AP, 13 de dezembro . 
de 1989 : 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Dir~tor do DP/SEÁD . 

. GOVERNO DO ESTADO DO. AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

APROVO : 
NESTLERI NO •DOS ·sANTOS VALENTE 
Secretário de Adminis tração 

PORTARIA (P) N9 437/89-SEAD. 

O DIRETOR DO DEPARTA}ffiNTO DE PESSOAL, usando das at r i
buiçÕes que lhe são conf~ridas por delegação de competên -
c ia através do Decreto (E) n9 041 , dé 14 de ,outubro de 
1986, do Exm9 .. Sr . Governador do,-extint'o Território ~ede
ral do A.niapá , e t endo em vista o que const a do Processo n9 
28770 . 002203/89-SESA, 

RESOLVE : 

RESCINDIR, por "JUSTA CAUSA", o contrato de traba lho I 
f irmado entre o Governo do extinto Território Federal do 

1 Amapá, e o ser vidor . CARLOS VICENTE RODRIGUES DE CARVALHO- , 
ocupante do emprego de Agente Administra tivo., código LT- SA- I 
70 1- classe "A" referência N}i- 17, pertencente a Tabela Es- ,... 
pec ial do extin~o Te~ritório Federal do Amapá, l otado · na 
Secretaria de Saúde- SESA, nos termos do ~rtigo 482 , Letras 
"a " e "b" , da Consol-idação das · Leis do Tr abalho , a contar 
de 13.1 2 . 8.9 . · 

DEPARTMffiNTO DE PESSOAL, em Nacapá-AP , 19 de dezembro 
de .1989' . 

PEDRO AUR~·ÜO PENHA TÁVARES 
Diretor .do DP/ÀP 

. CARTÓRIO JUCÁ 

PROClAMAS · DE CAsAWENTO 

O Oficial - do CartÓrio civil de casamento .des ta cidade 
de Macapá- TFA:_Rep . 'Fed . do Brasil , faz saber que pretendem· 

se ca·sar: ALAMI RD AUJEIDA DO::; SANTOS com MARIA FEREIEIRA GO
WES • 

,. 
El e e filh~· de Nicolau dos s'antos e de Maria Izabel j 

Àlmeida . 
I . 

Ela, é fi l ha de Francisco do · Carm~ .Gome s,. e de Maria_Fer 
re i ra Gomes . 

Quem scuber de q ua lquer i mpedimento legal que os i ni 
bà de ·casar um com o outro, acuse~os na forma da lei . 

~~capá, 28 de dez~mbro de 1989. 

REGI~A LUCIA SENA PE ALMEIDA 
Titula~ Substituto 
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