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GOJERNJ 00 EST NXJ 00 ANNJA 

DECRETO (P) Nl! 0101 de 22 de janeiro de 19!:{1 

O Govert:~ador do Estado do Amapá , usando das atribuiçÕes 
que l he são conf~ridas pelo Decreto Presidencial de 13 de 
dezembro de 1988, combi nado com o § 29 do artigo 14 do Ato 
das DisposiçQes Constitucionais TransitÓri~s, da Constitu~ 
ção F~deral de 05. 10.88, e na ·Lei Complementar n9 41 de 22 
de dezembro de 1981 , e tendo em vista o que consta do Pro
cesso nl! 28760 .002362/89-GABI , 

RESOLVE: 

Art. 11!- Autorizar, no perÍodo de 18 meses, a contar 
da presente data , o servidor JOÃO WILSON SAVINO CARIIAI.J-lO , 
ocupante do emprego de Professor de Ensino de 1º e 22 Graus 
cÓdigo M-<301, classe "D", referência 3, perte.ncente ao Qu~ 
dro Permanente do extinto TerritÓrio Federal do Amap~, lo
tado na Secretária de Educação e Cultura-5EEC, a frequen -
tar curso para Mestrado em Educação na área de ~ilosofia 
da Educação a ser ministrado pela Fundação Get úlio Vargas
RJ; sem o prejuÍzo de seus vencimentos mensais e demais . van 
tagens do refer ido cargo , excluÍda á Gratificaç~o de Loca: 
lidada. 

Art . 21! -Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 22 de janeiro de 1990. 

JORGE N(}J A DA COSTA 
Governador 

GOJ ERNO DO ESTADO DO AM/lPÁ 

DECRETO (P} Nl! 0102 de 22 de janeiro de 1990 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiçÕes 

!l.r. 
Auditor do Governo do Estado 
Jose VERISSIMO TAVARES 

Secretário de Educação e Cul tura 
Pro f . PAULO FERNANDO BA'riSTA GUERRA 

Dr . 

Dr. 

Dr . 

Secretário de Agricultura 
ALCIONE MARli\ CARVALHO CAVALCANTE 

Secr etã,r io de Segurança PÚblica· 
LUIZ DA CONCEICÃO P. G()ES DA COSTA 
Secretário de Saúde 
FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEI~ 

que lhe sao conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de 
dezembro de 1988, combinado com o § 29 do art. 14 do Ato 
das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓrias, da Constitui 
ção Federal de 05/10/88, na Lei Compl ementar n9 41 de 22/ 
12/8l ,e , tendo em vista o que consta do Processo nl! 
28750.00DDD2/90-SEAG , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , nos termos do artigo 40, item 
III , alinea "a", da Nova Constituição da RepÚblica F:edera
tiva do Brasil , de 05/10/88 , a JOÃO FLORINDO DE SOUZA , ma
trÍcula nº 2. 259. 888 , no cargo de Agente daA.tividades Agr~ 
pecuárias, cÓdigo NM-801 , cl asse "C", referência NM-20 , per 
tencente ao Quadro- Permanente do extinto TerritÓrio Feder: 
ral do Amapá , devendo perceber proventos correspondentes 
da classe "D", referência NM-27, de acordo com o artigo 184 
item I , da Lei nº 1 . 711/52 . 

Macapá(AP} , em 22 de janeiro de 1990. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

G(}JERNO DO ESTADO DO AMPPÁ 

• 
DECRETO (P) ' N9 0103 de 20 de janeiro de 1990 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atr ibuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de 

. dezembro de 1988 , combi nado com o § 29 do art. 14 do Ato 
das DisposiÇÕes Constitucionais TransitÓrias, da Constitui 
ção Federal de 05/10/88 , na Lei Complementar n9 41 de 22/ 
12/81, e tendo em vista o que consta do P.rocesso nl! 
28750.000021/90-5EAG , 

RESOLVE: 

• 
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Conceder aposentadoria, nos termos do artigo 40, item 
III, al:inea "a" , da Nova Constituição da RepÚblica Fedéra
t~va dó Brasil, de 05/10/88 , a MARILD~ CÉLIA GOSTA SIMÕES, 
matricula .nº 2.260.055, no cargo de Agente Administrativo, 

·código SA-701, . classe "S", r eferência NM-32, pert.entente ao 
Quadro Permanente do extinto TerritÓrio Federal. do Amapá , 

d~vendo em seus proventos mensais ser incorporada a fração 
eq uivalente a 2/5 da Função de Assistente , · código DAI- 202 . 
3, na forma da alf.nea "b" , § 3 º do 'artigo ?º , da Lei nº 
6 . 732/79, acrescida das vantagens. fi nanceiras previstas nos 
·§§ 2 2·e 32 do artigo 32 .do Decreto-Lei nº 1 .445 , de 13/02/ 

76·, _altérada pelos Decretos-lei nºs. 2.270/85 ~ 2 .365/87. 

Macapá(AP)., em 22 de janeiro de 1990. 

JOROE NO\/ A DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) 'Nº 0104 de. 22 de janei r o de 1990 

. I 

O Governador do Es tado· do Amapá, usando das atribuiçÕes 
que ·lhe ~o conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de 

dezembro de l 98B, . combinado com o § 2º do' a:r:t .. 14 do Ato 
das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓrias, da Constitui 
ção Federal de OS .l0.88, na. Lei cÓmplementar nº 41 de 22/ 
12/81 ,· e , tendo . em vista o que consta do Processo nº 

28790 .000091/90-BEAD , 

RESOLVE: 

. 'conceder aposentaaoria ' nos termos dGJ artigo 40' item 

rii , alinea ·"a", da Novçtl Constituição da RepÚblica Federa
tiva do Brasil , de 05/10/88 ,· a JOÃO LOURENÇO DA SILVA, ma

trf·cula nº 2 .273.695, nd c~rgo de ProfessOr de Ensino de 
·12 e 2º graus; cÓdiqçi M-601 , classe "E", referência 2 , per 
tencente ao Quadro Pe~manent.e do extinto TerritÓrio Fede = 
r a l do Amap~ , devendo em se~s\jllroventas mensa~s ser incorpor~ 
da a .importancia ·equivalent~ a 5/5 da Funçao de Confiança 
de Chefe da Coordenadoria Setorial de Plan~jamento , cÓdigÓ 

OAS- 101 . 1, na forma .da alinea "b", § 3º do artigo 2º, da 
Le i nº 6 . 732/79, acrescida das vantagens financeiras. pre- . 
vistas .nos §§ 2º e 32. do artigo 3º do Decreto- lei ' nº l. 445 
de - 13/02/76 , 'alter ada pelos Decretos-1ei nºs . 2 .270/85 e 
2 .365/87 . . 

Macapá{AP) , em 22 de janeiro de 1990. 

· JORGE' N~A DA COSTA 
Governador 

GOVERNO 00 ESTADO DO .AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 0105 de, 22 de janeiro de 1990 

O Gover.nador do Estado do Amapá , · usando dás atribuiÇÕes 

que lhe são conferi'das pelo Oecre'to Presidenci al de 13 de 
dezemb~ .de 1988 , combinado com o § 22. do artigo 14 do ·Ato 

. das DisposiçÕes Constitucionais Tr ansitÓrias , da Co nstitui 
ção · {ederal de 05 .10. 88 e na Lei Complementar nº 41 de 22 
de de.zembro de 198~ , 

41 
RESOLVE: 

Art . lQ -Tornar sem efeito o Decreto (P) nº 0005,· de 
.03 de janei ro -de 1990 , publicadÓ no Diário Oficial de n~ 
0254 , do dia 12 do mesmo mes ano. 

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

Macapá-AP, em 22 de ja~eiro de. 1990 . · 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GoVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETo·. (P) N2 0106 de 22 de janeiro de 1990 

0 ·Gov~rnador do Estado ao Amapá , usando das.at r i buiçÕes 
que l~e sao conferidas pelo Artigo 14, § 2º do Ato das Ois 

posiçoes C~nstitucionais TransitÓrias da Constituição 'Fed; 
ral, combin~do com o Arti~o 26 da Lei Complementar nº 4l 
de 22 de dezembro de 1981 , e o co nt::.do no Of:iéi o nQ 018/SG--
PRE/CEA . 

\ ' · 

RESOLVE: 

Art . 1.º ·- Nomear FRANCI SCO CARLOS TAVARES DE SANTANA , 
Engenheiro da Companhia de El etricidade do Amapá-CEA , Mem
br o . da Coorde nadoria Estadual de Defesa Ci vil do , , Ámapá 
(CEDEC) , em subst ituição a OULCI NÉA FERREIRA DE JESUS, a 

ESTADO DO AMAPA, ~ 
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partir da presente data. 

Art. 22 - R.evogam-se as disposiçÕes em contrár i o. 

PALÁCIO DO SET.ENTRIÃO, em ivlacapá (AP..) , 22 de j aneiro de 
1900 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gover nador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 0107 de 22 de janeiro de 1990 

O Governador 'tio Est!'ldd do Amapá , usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo Artigo 14 , § 2º do Ato das Di~ 
posi çÕes Constit ucionais TransitÓrias da Consti t uição Fed~ 
ral, combinado com o Artigo 26 da Lei Complementar nº 41 de 
22 de dezembro de 1981, e o contido do Ofi cio nº 0476/8~ -
SEFI N. 

RESOLVE: 

Art. 12- Nomear MANOEL RODRIGUES ALBUQ UERQUE da Secre 
t aria de Finanças-SEFIN , Membro da Coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil do Amapá (CEDEC) , em substituição a LINDD
VAL QUEIROZ ALCÂNTARA, a contar de 10.10. 89 . 

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

PALÁCIO DO SETENTRIÃO, em Macapá (AP) 22 de janeiro de 
1900. 

dORGE NOVA DA C0S1A 
Govel"nador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (N) N2 ·0004 de 22 de janeiro de 1990 

O Governador do Estado do Amapá, usando das·atribui
çÕes que lhe são conf,er idas pelo Decreto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988 , combinado co.m o § 2º do a rt·. 14 do 
Ato das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓrias, d& Cons
tituição Federal de 05 .10. 88 ,. na Lei Compl ementar nº 41 de 
22 . 12 .81 e tendo e~ vista o que consta do Oficio nº 0778/ 
89--SEPS, 

RESOLVE: 

Art . 12 - O nÚmero "3" do item IV do a r tigo 12 do De
creto (N) n2 0045 , de 16 de novembro de 1989, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amapá de nº Ó226 , do dia 30 do 
mesmo mês e ano , passa a vigorar com a seguinte redação : 

"Art . 12 

1 .. ............. ..... ..... . . .. ..... .. . . .. . 
2 .. ... . . . .. . . . .... . . ......... ..... .. . ... . 

3 Chefe da Creche Meu Pedacinho do céu 
DAS-101.1 

Art . 2º -Este Decre t o entra em vigor na data de sua 
publicação , revogadas as disposiçÕes em cont~ário . 

JORGE NOVA DA COSTA 
· Governador 

GOVERNO DO 6TADD DO AMN'Á 

DECRETO (N) Nº 0005 de 22 de j aneir o de 1990 

DispÕe Sobre O Processo de Atestado de Origem na Poli 
cia Militar do Amapá e dá outras providências. 

O Governador do Est ado do Amapá, usando das atribui
çÕes que l he são confer idas pelo Oecret~ Presidencial de 
13 . 12.88 , combinado com o § 2º do art . 14 do Ato das Di s
posiçÕes Constitucionais TransitÓrias da Constituição Fed~ 
ral de 05 .10 .88 e , na Lei Complementar nº 41 de 22 .12.8l ,e 
tendo em vista. o que const a do processo nº 28760 .002429/89. 

DECRETA: 

Art. 12 - O Atestado de Origem é um documento adminis 
trativo à verificação das causas , c~rcunstâncias e canse -
quência de morte , l esÕes ou enfermidades provenientes de a 
cidentes ocorridos durante o ato de serviço ou em conseq4ê~ 
cia deste . 

Art. 2º - Ato de serviço e todo aquele execut ado pelo 
policial- militar em r azão do cumprimento de obrigação pro
fissional e resultante de dispos±ção regulament~r ou de ar 
dem recebida. 

Art. 3º - Considere acidente em serviço , para os efe~ 
tos deste Decreto , todo aquele que se ver ifi que pelo exer
cfcio de ato de serviço , provocando , direta ou indireta -
ment e , lesÕes corporais, ou doença que determine a morte , a 
perda t otal ou parcial , permanente ou temporária , da capa
cidade para o trabalho para a CorporaÇão, desde que não te 
nha havido , por par te do acidentado , negligência , · impruaê; 
cia e impericia ou prática de transgressÕes disciplinares ' 
ou inobservância de regra técnica que haja concorrido , de 
qualquer forma , para a produção do resul tado . 

Art. 42 -Ficam igualmente abrangi dos por est e Decre
to , considerados como acidentes de serviço , os ocor ridos : 

I - no interior dos quart éis ou em estabel eciment os ' 
policiais-militares 1 independente da vontade das 
vitimas, por motivo de força maior, tais como in-, 
cêndios , expl osÕes, desabamentos , desmoronamentos; 

I I - em viagem a serviç o da Corporação ou do Est ado , se 
ja qual f or o meio de locomoção uti l izado ; 

III- o que ocorrer no deslocamento do policia~-militar 
em que serve ou no local d~ trabalho , ou naquele 
em que sua missão deva ter i nicio ou proseguimen
to , e vi ce- ver sa . 

Art. 52 7" ·Não é considerado acidente de serviço o que 
result ar de del e do próprio acidentado , compreendido neste 
a de~bediência de ordens expressas de superior hierárqui
co . 

Art . 62 - O Atestado de Or i gem constitui a peça pri -
mordial, indispensável , como elemento de prova , para e luci 
dação da origem dos acidentes e incapacidades f f sicas del; 
decorrentes, nos processos relat ivos a reforma ou a qual
quer assistência pretendida ao Estado em virtude de morte , 
ou invalidez ou ·de incapacidade temporár i a ou permanente , 
adquirida em ato de serviço . 

Art . 72 -É da responsabilidade pessoal e direta do 
acidentado comunicar imediatamente , ao Comandante da· Campa 
nhia ou Chefe aireto, o acidente de que foi vi tima . 

Art . 8º -O Comandante da Companhia ou Chefe direto 
cientificado pelo acidentado , encaminha-lo-á ao médico. 

Parágrafo Único - A mesma autor idade a dotará as medi
das cabi veis nos casos de morte do acide ntado. 

Art . 92 -O médico ~everá proceder da seguinte manei-
ra: 

I - Se for o caso de i nst aurar-se o Atestado de O~i-

gem; 

a) preencher o l audo , do qual deverão constar to- · 
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dos as dados a respeito da lesão ou enfermida

de , inclusive , se passivel ,• a provável causa .e 

eansequência; 
I 

b) registrar o laudo pessoalmente em livra pr a-
pria, . e encaminhar em duas vias , ao Chefe do 

EM da Corporaç~o . 

II - N~~ senda o caso de . Atestado de Origem , registr a 
na pajjel~ta médica· ·do acidentado a raz~o pel a . quai conside 
rou a ·processo desnecessário -comunicando o fato ao Chefe 
da EM, que detJrminará a publicaç~o do parecer. 

Art. 10º - O Chefe 1do EM, na caso do in~iso I, do ar~ 
tigo a nterior, designará~ u~ policial par; com~lementar a 
Atestado.· de Origem , q uanto a parte processual. 

§ 1º - Na caso da. oficial· acidentado , o Oficial desig 
nado deverá ser .de posto sup~rior aquele . 

§ 2º - Na hipÓtese de discordância entre a lauda médi 

co e as demais provas, o Encarregado da Atestado de Origem· 
solicitará do Chefe da EM l?eja que providenc.iada nova·per:icia 
médica , po.r outro médico. 

/ ' 

Art. 11.º - O ·Oficial enêarregado fará um relatÓrio su 
. cinto , datilo.grafado das declaraçÕes da vitima e das· test~ 

munhas .e ·precisará as cir cunstâncias do .:fato, especi·almen
te s~ houver culpa ou dele de acidentado ·ou de ·outrem, se 
estava em serviÇo· ou se foi decorrente deste ou de1 dispos~ · 
ção regulamentar _e , _ finalmente , expressará , em cor;clu~o 
seu juizo sobre o aci.dente . 

§ 1º - Em caso de mort!'l · ou de acid~nte gl"ave ,· o Ofi
cial encarregado deverá réduzir a termo, separadam!'lnte , as 

declaraçÕes das testemunhas e, na Última h i pó" te se do a ci -
dentadó ; 

·§ 2º J.untará documentos , croquis e , sempre que pos-
sivel, fotografias , que . sirva ·para ilustrar os fatos; 

§ 3º - Se a testemunha nao sou9er ou n~o puder as- · 
sinar., pedirá a ·alguem 'que o faça por e'la, ' depo:i!s de lido 
a termo na presença de ambos e 'd!'l mais duas pessoas que 
também a assinarão . 

Art. 12º - N~o havendo médico nem farmacêutico no lu
gar da' ácidente, ser_á a fato comunicado lago ao Colj'landate •· 
da ·Campann:Í..a ou Chefe diretd , senda a policial- militar re
movida , se possivel, para uma l ocal idade ' onde possa ser de 
vidamente socorrido , ai se pr ocedendo_à prova técnica. 

Parágrafo Único - Quando não for possivel t~ansportar 
o ac i Dentado paia outra localidade , a Comandante da Comp~
nhia ou Chefe di.reta. providenciará a ida imediata de .um. m~ 
di ca ao local do acidente , para pre'star socorros .à vitima, 

. Art. l:;Jº - O co'mandante Geral da Pol icia Militar ; d'e 
posse de.,toda a"ctocumentaç~o; pr ocederá da fo r ma que segue 

a) .da~á, dentro de ··io dias , a sua decis~o ou determi
nará a cornple~nentaçÊio de iilfdrmaçÕes , . se julg.;,- las 
insuficientes; 

b)' determinar á a publicaçÊio em BG e à l1lgi st~ de seu 
ato ,·· considerando o acidentado amparado ou desamp~ 
rado, e a entrega ao interessado da 2a .. via do_ A
te sj;ado de Origem, ficando a la . ar'qui v a da na pas
ta funcional do acidentado . 

. Art. 14º--- Em cas:Js excepcionais, o Comandante 'Ger al , 
mediante parecer médi co, poderá aceitar justificativas se 
agravação: ·de male·s preexistentes, .latentes , estados persa
nal issimas, ·pe1 as acidentes sobrevindos na execuÇão .de ato 
de serviço . . 

§ lQ- Para j ulgamento das justificativas, . a m~dica · • 
poderá ~olicitar o ·internamento do acidentado em hospitais 
pe~a _prazo que e ntender necessária, correndo as despesas ·• 

por conta da Estado , 

§ 2º - O médica , . conve ncido da pracedênci·a das j usti
ficativas, apresentará um. laudo circunst.anciado que servi
ra de base· par a a deci são do Comandante Geral. .. 

Art . 15º - O prazo para a feitura do .. Ate.stado de Ori
gem é de 8- (oito) dias, prorrogável par m~is 5 (cinco)quari 
da houver motiva justo, a juizo do Comandante Geral. · -

Art. 16º - Para cada vitima, sera inst~urado um . Ates
tado de Origem . 

Ar.t. _17º .- O formulário para o AO sera o constante dos 
anexas deste Decreto . 

Are . · lôº - Revogam-se as disposiçÕes e"1 contrário , es 
te Decreta entrará em vigor na data de sua. publicáç~à . 

Macapá-Ap , !jm 22 ·de jan!'lira de. 1990. · 

JO RGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GQJERNO DÓ ESTADO DO AMAPÁ 

) DECRETO (E) N2 0002 de 09 de jqneira de 1990 

O Governador do Estado do Amapá, . usando das atribui- , · 
çoes que lhe _ são conferidas pelo ar.t. 1 4 § 2º · do Ato ·das 
DisposiçÕes. Constitucionais TransitÓrias da cànstituiç~o· I 

Federal de 05.10. 88, combinado com o artigo 26 da Lei Co~ 
plementar nº 4l , de 22. 12.81 . 

.RESOLVE : 

Art. 1º -- Autori zar em caráter excepcional ó pagamen
to em nome de LUIZ LOP.ES NETO , q ue ·exerce ã Cargo de Chefe 
do Controle de Drogas e Medicamentas da Vigilânci.a Sanitá.:_ 

ria da GEA, par meio de SUPRH/ENTO_DE: FUNDoS, nas termos 1 

do item I, do ~rt. 45 1 do Decreto ni1 93 .872, de 23 de de
zembro de 1986 , até o valor de NCZ$-150.000 ,00 (CENTO . E 
CI NQUENTA ~IL CRUZADOS NOVOS) , . para atender qespesas méd:i.
co- haspi talares·, de hospedagem e alimentaç~o do supri do e 

I . 

da persionista do Governo da Estado, ELEONOR RAMALHO DE 
OLIVEIRA, ·que se subm~terá a tr~tamerita médico especiali
zado e.m S~o Paula- SP . . J 

Art. 2º- A referida despesa deverá ser empenhada _na 
Fonte F . P .E - Programa de Trabalha- 03070212.469 - Admi 
nistação do Estado, assim discriminados: NCZ$-3D . DOQ,DD na 

· 3 . 1_.2 .0- .Material de Consumo e NcZi-120.00~, 00 na 3.1.3 .2 
Outros SerViços e Encargos. 

Art. 3º - Revogam-se · as disposiçÕes em centrário . 

Macapá- Ap , 09 de janeiró de 1990 . 

JORGE NOJ A DA COSTA 
G·avernador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

.DECRETO (E) . Nº OOD3 de 12 de janeir o de. 1990 

Q Governador do E,stado do Amapá, . usando das atribui- · 
çoes q~e lhe são conferidas. pel a Decreto Pr!jsidencial de 
13. 12.86 1 combinado com. O § 2º do ·art 1 14 .oo Ato das Dispa 

siçÕ~s Canstitué:ia'nais Tr~nsitÓrias da Constituiç~o Fede . ~ 
ral de .05.10.88 e, na Lei·Complementar nº 4l ,de 22. 12. 81, 

RESOLVE: 

Art . 12 ~Autoriza; em caráter excepciona~ o pagame~ 
to em nome de JOSEMIR MENDES DE SQUZA, par meio de Supri -

·menta de Fundas mensal nos termos do item I ,'· do Artigo 45 
do Decreto nº 93. 872 , de ·23 .12. 86 , no. va1or de 7 . 305 ( Se- , · 
te ·Mil, Trezentos e_cinco) ~TN, do mês ~nterior a cances-

·, 
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são, para pronto pagamento de despesas de apoio ao Governa 
dor do Est~do . 

' 

Art . 22 - A referida despesa deverá ser empenhaja na 
Fonte de Recursos do F.P .E. - 001 , Programa de Trabalho -
03070212 .469 r'los Elementos de Despesa 3120.0000 - Consumo 
e 3132.DOOO - Outros Serviços e Encargos. 

Art. 32 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Macapá- Ap, em 12 de janeiro de 1990. 
PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (E) N2 0004 de 12 de janeiro de 1990 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribui
çÕes que lhe são conferfdas pelo Decreto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988 combinado com o § 22 do art . 14 do 

~ ) ' 
Ato das Disposiçoes Constitucionais Transitarias da Consti 
tuição F~deral de 05 .10.88 , e na Lei Complementar n2 41 ~ 
22 de dezembro de 1981, 

RESOLVE: 

·Art . 12 - Autorizar em caráter excepcional o pagamen
to em nome de LUIZ CARLOS OLIVEIRA ARAÚJO , por meio de Su
primento Fundos, nos termos do i tem I ,· do art . 45 do Decre 
to n2 39 .872 , de 23 .12.86 , o valor de NCZ$ 100.000 ,00 (CEM 
MIL ÇRUZADOS NOVOS)", para atender despesas emergenciais ' 
com materiais de consumo e serviços do Gabinete do Gover
nador-GABI . 

Art . 22 - A referida despesa deverá ser empenhada na 
Fonte de Recurso - 001 - Programa de Trabalho030?02l2.469, 
Flemento de nespesa 3120.0000 - Material de Consumo NCZS 
?0 .000,00 (SETENTA MIL CRUZADOS NOJOS}, Outros Serviços de 
Terceiros 3132.000 o Valor de NCZ$ 30 .000,00 (TRINTA MIL 
CRUZADOS NOVOS) . . 

Art. 32 - Revogam-se as di.sposiçÕes em contrário . 

Macapá- Ap , em 12 de janeiro de 1990. 
PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (E) N2 0005 de 12 de janeiro cje 1990 

O Governador do Estado do Amapá , usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pel~ Decreto Presidencial de 
13.12.88, combinado com o § 22 do art . 14 do Ato das Disp~ 
siçÕes Constitucionais TransitÓrias da Constituição Fede -
ral de 05.10.88 e, na Lei Complementar n2 41 de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Autorizar em caráter excepc~oDal o pagamen
to em nome de •MANOEL SOARES DO COUTO , por meio de Suprime~ 
to de Fundo, nos termos do item I , do Artigo 45 do Decreto 
n2 93 .8'72 , de 23 . 12.86 , no valor de NCZ$ 8~ 000 , 00 ( Oito 
Mil Cruzados Novos) , para pronto pagamento de despesas com 
a confecção da placa de formatura dos Universitários da u
Qiversidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

Art. 22 - A referida despesa dever a ser empenhada na 
Fonte de Recursos F.P.E. - 001 - Programa de Trabalho 
030?0212.469, no valor de NCZ$ 8 .000,00 (Oito Mil Cruzado~ 
Novos) . 

Art. 32 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 
~acapá-Ap, eT 12 de janeiro de 1990. 

PAULO FERNANDO BATISTA G\-EARA 
Governador Substituto 

PODER JUDICIÂRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÂO 

JUNTA DE' CONCILIAÇÂO E JULGAMENTO DE MACAPÂ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÂO 

PRAZO. DE 08 (OITO) DIAS 

Pelo presente edital fica NOTIFICADO os,. PEORO ·FLE
XA DE ABREU , atualmente em lugar i ncerto e não sabido, pa
ra ciência, de que foi interposto RECURSO ORDINÁRIO na' re
cl amaçãó por vós apresentada , Processo n2 JCJ- MCP 1912/89, 
contra A. G. F . CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTO , pelo que tem 
o prazo de 08 (oito) dias , para , como recorrido, arrazoar 
o recurso . 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgaménto de Ma 
capá, - AP, 17 de j aneiro de 1990 . 

JAIME HEI 

DI RETO E 

OS ANJ OS 

~O~~ JUIITCiÃ?.IO 

J::'-:JTIÇlt X! T::A.3.llil0 :D.\ 8 6 :DGIÃO 

'"' no·rc--r '~""O ~ Jl'.!..tC·.T:::~TO :U.:: L!AC.-i.:?Á JIJ::;~A ill •J ·' l.u '"'A 

?:l.:':..ZO ill 05(Cil;CO)DIAS 

Pelo presente edital fica citado MANOEL CARVALHO DE . 
OLIVEIRA, atualmente em lugar incerto e não sabido, exec~ 
tado nos autos do Precesso n2 1107 /89-JCJ-MCP; em que JGSÉ 
ALCIMAA DA CRUZ BILVA é exequente, de que de~erá pagar no 
prazo de 48 (quarenta e oi to) horas , ou garantir a execu -
ção sob pena de penhora, a . quantia de Ncz$ 7 .347,06 ( SETE 
MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE CRUZADOS NOvOS E SEIS CEN 
TAVOS), referente ao principal e custas.' · -

Caso nao pague nem garanta a execução no prazo supra, 
penhorar-se-ão tantos bens quantos forem encontrados e bas 
tem para o integral pagamento da divida . 

Dado e passado na Secretaria da J UNTA DE CQ~CILIAÇÃO 
E JULGAMENTO DE MACAPÁ, aos dez dias do mês de janeiro de 
mil novecentos e noventa . Eu , (Manoel Vieira Façanha)Assi s 
tente Chefe da Seção de 5xecução , datilografei. E eu (Jai: 
me Heitor Silva dos Anjos) Diretor de Secretaria, subscre
vi. 

t:.;_-rr -

na 

.iA SI·~U.CDA :n::;;Lo 
Suosti tu t a , 
JCJ/roacapá 



DIA.RIP O.fiCl~ 

COMPANHIA DE: 'ELETRICIDADE DO AMAPÁ- - CEA 
E ·n I T1 A .L D ·E L E I L Ã Q. 

. DI A: 08.02 . 90 
LOCAL : PÁTEO DA 'CEA ( DIVISÃO DE TRANSPORTE) 

. HORA: -09 : 30 Hr . . 
~ater ial de proprjedade da Cia . de Eletr icid~de do Amapa , devida mente 
autorizado por sua Diretoria~ 

=================:========================:=.=====:;:=:=====·=====.============:====================== 
: Nr· ~ do : Nr. ·da · I ·. ~ , 

. :· Lote \.1" E I C U L O . Frota MARCA· ANO CHAPA : ~10DELO :1 

~ ===~====================~=====~~====================~===================~======~===~======~ : 

., 
' 

I) 1 .. 

02. 

03 

04 

'05 

06 

07 

09 

10 

11 

12 

. 13 
i -------

14 

l I 

lP I Cf( - UP 
l PICK-UP 

lAUTOMOVEL 
: P ICK-UP 

: AUTot10VEL 

: FURGAO 

: p ICK-'lJP I 

:PI CK- UP 

: P ICK--UP 

:AUTm1DVEL 

: A.UTOMOVEL 

:_AUTOMOVEL 

:AUTOMOVEL 

: CA~1 I NHAO 

: PICI<-UP ' 

: CAI'liNHAO TANQUE 

:AUTOMOVEL 

' '· 
: VEI'(ANEID 

•· ' 

. 130 
110 

148 
103 

. 133 

15 0 

147 
109 

120 

124 

111 

126 

081 
114 

118 

134 

1 17 

: :CHEVROL~T 

lCHEVROLET 

:F IAT 
:CHEVROLET 

. : VOLKSWAGEM. 

:FIAT 

lGURGEL 
lCHEVROLET 

lCHEVROLET 

: VDLKSWAGEM' 
-

: VQU<SWAGEM 

: VOLKSt'-lAGEM 
. - . 

:VOL.KSWAGEM 

:FORD 
:CHEVROLET 
. . 
:CHEVROLET 

: VOLKSWAGE~1 

lCHEVRDLET 

'· ' 

1985 
'1980 

1986 

1985 

1986 

. 1985 
1980. 

1982 

1979 . 

1980 

1977 

1980 

1976 

1986 

l.981 

BA-3029 
BA-·0568 

lDA-2967 

AA-7793 

DA-3097 

BA- 3046 
BA-3968 

BA-0781 

· AA-3060 

AA-3716 

AA- 1519 

A~·-3476 

EA-0026 

' : EA-1277 

. AA-7803 

DA-24-23 

' . ' 

0-20 
C-10 

l ELBA-CS 
C'-1 0 

'· ' · 

' ,. 

.. 
SEDAN 

. 147 

G-800 
C- 10 

.. 
C- 10 

" 
SEOAN 

SEDAN 

SEDAN 

SEDA!\! 

,. 
' 

\ --F-350 . : 

C-10 

D- 60 · 

SEDAN 

· C- 10 

·::-r 
. , 
. ' 

~--------------------------------------------~----------~----------------------------------- : 

,. 
·' 

r 

15 

16 ' 

17 

18 

19 

:PI CK-UP 

:P ICK-UP - CABINE DUPLA 

. : 
:VERANEIO 

.: AUTOMOVEL OPf\LA 

: CM1 I NHAO MUNCK 

' . , 

116 :CHEVROLET 

.: 
. ;113 · l CHEVROLET 

\ 

12 2 :·cHEVRDLET 

lCHEVRDLET 

094 :FORO 

: . 

' ., 

1981 

198Ô 

1982 

1982 

1978-

: . BA- 1210 

·• ' 

BA-3073 

DA-1907 

AA-530-<Í , 

EA-0986 

' ' · 

C- 10 

. C-10 

C-1 0 

SEDAN 

F-600 

' . ' 

' . 
' 

r-----------------------~----~----~----~----------------------------------------------~-- : · 
:· 

"20 :PICK-:UP ., 
' '108 : CHEÍJ.Ro'LET 1980 BA-0998 : . C-10 

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

' ·' 

' : 

21 

22 

23 

. 25 

l PI CK- UP 

lAUTDMqVEL 

: I 

!AÜTOMOVEL 

' ' ' 

: AIJTDt10VEL 

:·CAMIONETA 

' ., 

: · 
. ' 

' 

107 

144 

156 

155 

I 
: Cf1EVR.!JLET 

:F I AT' 

: FIAT 

: FIAT 

lFlAT 

1980 

1906 

1986 

1.986 

1986 

' ' I , 

BA-1 ÇI28 

AA-9 115 

AA-303() • 

DA-3207 

DA-3230 

C-1-0 

UNO- CS 

UNO 

147· ._ 

{ . 

' , . 
ELBA-CS :. 

r-------------------------~----------------------------------------~------~----~---------- : 

. ' 
' 26 : PI CK- IJP 149 

' ' . ' ' . 
: FIAT ~ · 1 986 · : BA-186 7 . . 147 

~==========================~====================~===~====~==============~~~==========~=~==:~ 

. \ 

A~r~goarao os le i loeiros Joel . e Elzemann Neves da Prefer ida. 
A 8 E N c r A N E v· E s 
Rua Manoe l . Ba r ata , Nr . 5 13 ~- Fone : 223 04 40 
Paciamento Imediato no loca l do LeÍl aÕ = Ccimissab de 5/. mai s as . 
de~~esas do Leiloe iro .(5% 1 
OBS ; o lote nr . 0 15," , encóntra-?e na . AgeFJcia d.a CEA no mun ii:~pio · d l? Ca lc-oe ne . 
lnfor~a~àe·s .na Di~ isao de Tránsport.t e 'da · CEA ·e m Ma c apa •. 
R~a Pa~ana S/N . · 
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RSGULA&EHTO GE.UL TázHICO E HIEVUTIVO PA.U OS J~SE 
CAIIPHOHATOS ES::OU RES AIIJPAEHS&S. 

JUIWIEHTO DO ATLETA 

•Jur o co,.pottr nos Jogos e CMpeonatos Escolaru J •c.'a<:_ 

ss&, co"' ardor e lea.ldcde • . Defender coa entustas~o as cor es do ae;.. 

educandárto acet tar """orgulho a• uttórto o som desântmo o desanca:·. 

t o de um rel)e3• . 

CAPiTULO I - Dj. PROIIOÇ[O ~JI§.A.b.I.ZAciO: 

• Art. 1• · Os Jogos e Campoonotos IJ"scolaru Amapoensos, 

_o romovtt:os pelo Seoretorta de Educação e Cultura, através da Dtvtsão 

de Educa1 ão F'lstc a, Esportos e Recreação/Servtço do Desporto Es,colar, 

realizar se ão onualmontc no Estado do Amapá, coTiforme Ar t , 26 da 

Let n• 6, 251 de 08. 10. 75 , 

CAPiTULO II ·· _DAS FIIIA.JdP~.f2.E§.: 

Art. 21 - Os Jogos e COI'lpeonatos Escolares A10apoonsu, 

t ea por f!no.l tdode deserwolver o itttercãsbto social desporttvo entr e 

os Escolares Aao.paeMes e tnc re~entar a práttca desporttva, como tns. 

trUI'Ionto !l'lpresc indlvol para o farJJ.ação da ;>ersonal tdade do educor.do, 

per111tttndo o oporoctmento do nevas valores no panorama dosporttvo 

ana]Jaen.se e n.oc t onal. 

CAFÍTULO III - ~I_TpiÇ{~ E COIIPETÉ~VIA : 

Art. 31 - Os Jogos e Canpoonatos Esc<.; ares AAapaonsu, 

quando diSpu tados, serão co;,s:ituldos das segutntes monst r as : 

• I ... Comt ssão de He~r• 

II · Dt1·oçiio Geral 

III - Col-lt.-ão Ezec utt vo 

IV· · Comtss ão Dtsc!pltnar 

· V- Conts•ão Rogtonal 

VI · Coa!s•ão de Pa tronos 

c.:.'f.•o·:.a I V P.A. f!Jifl.Jf!.l.4~~l.O.:. 

Art. 41 · E•to Regulamento é o conJunto das dtspostçõu 

que rec.;;eç: os ogos e Cac;,eonatos Escolares Ana11aense&_, e obr tg4 aos 

que CM elo tenham rol oções lhe dooer total obBC.! encta. 

Art. 51 · Serão considerados conhocedoros do Reg~la'!ento 

Geral e Tecntco dos Jogos o Ca>peona t os Escolares Anopaenses, todot 

lU possoas tlstcas • Jurldtcas v tnculodas aos Cb"SAPS o JEAs , .e asot~ 

se .subm.oterão, sen reserva al&uma, a todas as suas dt spostções e a. 

consequên.c tas que del a..s posso,r.1 e/il.anar . 

Art. 61 · É do competôncta da DEPER a Coordonoção o Dt~~ 

ção dos Jogos e Campeonatos Escol ar es Amapaenses. 

Art. ?I - É de compotênc ta da DEF'/111 fa;rer cumprir ••I• 
Regu.lamunto, "zalar •p'fJla sua ezecu.ção e e resolver as casos omts~os. 

I- COJIISS[ O DE BOHRJ : Constttuldo polo Govornodor. 

4~ E• tado, Secretárt~de Educação e Cultura, Pre/etto 1/untc t pal de 

:·acapá e os de~na ls mu.ntc lptos , Delegados de Órgãos 40 Mtnts térto de 

Educação da Cultura e Secretártos de Governo . 

II .. DIREÇ[ O J!.§!Jlf. : Cons tttufdo pelo Chefe da DEPER, 

quo dosenpenhará as funçõos do dlrtgentes acb1!il!strattvo• e ruponsi 

vel pela execução dos Jogos e Campeonatos Escolaros Amopaen•e•, c! 

bendo- lhe a destgnação dos nembros das coats~Õos: 

a) COIIPETE ,i DI!IEç!O GERAL: 

1. Supervts tona;, os certanes .osporttvos~ 

2. Indtcar os Jogos 11 Ca.npeonatos Bscolaros ,d mapaeMo-q Q 

serem reaJ toados~· 

3. Deo tgnar hos Dlv t sõoo Regionah de Educação··DIRE, Pros~. 

den t e, que dirig irá as com,oettções, bM como os Profosso res que pre.~ 
•orão assas~oramento aos organtzÕdor es do certame desport ivo. Estu 

Professoras qua co~tttutrãó as Camtssões Espectaltsad8. s;rêo el! 

Mn tos roprosentantes das Rodes de anstno Oftctal , o Parttculor do 

ilstado, que trõo ,?artictpar dos compe tiçÕes des,>or ttvas . 

-r. J provor o Ors:amonte e •• responsa:J!l!.tor pela .pr .. t! 

ção do contas reforentu as c"'~petlçÕes desportivos, 

lS,• E:tpedtr cs tns tP1p&11• Qf!ctoh; 

6, Pruta~ tnfomoçõss a Colttssão Dtsctpltnor, constttul, 

de n.ste Regulomonto, quando solici t ados; 

7, RoJorendor as noT'IIUls de co,.pcttção; 

8 . Jpurar as t rre:;ulortdodes quando co.11 i tt<Las pel u "! 
iegaçÕe• repf'e.te.n:ottvaa. durante o real tllação da~ co•pstt~Õs.t; 

9. J·pr>eva r O Calendárl~ Geral , t abela$• horcÍrt os 1 1.0. 

10. Pr oclamar os campeÕes nas modalidades desportivas . 

III - COIIISS[ O EIECUTIVA: Subordinada a Dt r oção Ger al, ••"á 
prosid!da pelo Chefe do Serviço do Des?orto Kscolor, e t er é a se~~~:: 

te constitutção o competêhc!a: 

1 . Prestd.ente 

2. Secr e. t árto 

3 . Coorde110ção Técn ico 

4. Coordenação do Cont rolo e Jvoltação 

5 . CoordCnacão NédtC4 

6·. Coordenação do Alo.famonto o alimen tação 

7. Coordenaçéío do Ce r tr.10nlal o Conun!cação 

8 . Coordenação do Jpnto o Seguronça 

9. Coordenação de J.rbt tragem , 

o) (].Q#.l!!!'.§..L29JIE.Sf _o . .§JJifJJ!J.l.'ftt 
o) Organ tzar • dtr!gtr as attvtdades técntc as o admlntstrG 

b) Traçar noraos paro o desenvolvtnen to dos atividades c:os 

dtvs rsos setores de coordenação. 

c) Elaborar calendário geral, t abolos, horártos e loca i s das 

coapetlçÕes; 

d) Efe tuar os despesas nece•sár ios e roalizoção das compct~ 

ções, enclll!tnhand• a prestação de contas dos roc ursos flnancotros 

u t !1 tzados o Dt reção Geral, 

e ) Proparar e expeàlr o cor respondência alustva à realização 

das COilpet ! fÕe•; 

I) Dhtl'l tat r o matortal espectal !nado o de e:tpodtente às 

coordenações da Comtssão .l:(xocu.t t ua, 

p ) Cor~putar os resultados e rocor dds das compe ttções, enc~ 

mtnhando· ·oo à Dtreção Geral pa ra procla,ação dos Canpeõos, 

.~) Elaborar as [,1struçõe: Of!clals , para a realização das 

compet içÕes desportivas. 

I) Elaborar as noruas das cOI'Ipet! çÕes 

.1) Subneter a_ Dtreção Geral , os casao ontssos des t e R•s.~ 

lamento; 

l) Zelar pelo CW'Iprtmen to do proscnt e /legulc.~on to e pol-> 

cunprtnento das Instruções decorrontos do nul'l(); 

1'1) HnCill!lnhar à Coll! t ssão Dt•ctpltna r ou Coordenação Tocn!cc, 

os protes:os apresentocos pol os equipes parttctpantos nas coapettções, 

nl neceJer e en.car.ttnhar recursos de caráter técntco à C!!. 

~!ssãq Ot;;ct:'l tilar . 

b ) (]QII_!jiJ'E l SI!J..!!!!Jj.fl.l!, . .'. 

l, Preparar o o:r:pedton t o alu•tvo à roal-t6ação dos campo_fn.9. 

, t os e Jor;os Escolar es Am.apaonse, 

2 . Controlar oo t rabalhos moopnográtceos, 

3 . Colaborar com os ou tros se tores da Comissão E.:recuttva, 

c) 9.2.:,·Z.b"ll...J...2!!!!.!.Pfif!.jS.J.O_'ljp!!IJ2: 

1 . Rosponsobtl!zar-so pela exocução da com;>ettção, 
c. 

2 . Sugortr ao .PI"estdont e da Contssão E:r:ecctiva, os '"·~as 

dos au.:rtltares t:cntcoS respon.sáuets pela~ t:odaltdades esporttt'l!t~ 

3, Promover reuntão con os ou.ztl tares técntco~., pa;·a so':. ... 

t etos das chaves , apresenta ção de norma.J e resol uções ftnats , 

4. Receber e distribuir o •atertal cspec{ftco de cada coll! 

pett ção , 

5. Proceder a utstorta nas tM t ala ç.Ões desport ivas, a serem 

ut lll.1ados durante as compe ttções, informando a prostd'!.ac la da comt:_ 

são exacuttva para as prov1dêncta8 neeosscÍrta.s; 

6. Coordenar as compo t ições do acordo cem as normas emon~ 

das pela Presid8ncla da Coatssão Exocuttva, 

7. Fornece r os r osu.l t ados das compe t tçães; 

8, Anal tsar, desctdtr o ddr conhoc t mento a Pr~stdincta do . 

Cootssão E:r:ocutt • a. ri.os protestos de ordem t écntça, encOlJit nhados P!'. 

la3 equtpes parttctpantos; 

9. Dar vtst as nos prooos•o• de tnscrtrão das untdados áos 

tnteres3odos, no prazo ost obelec!do pela Dtreçáo Geral, 

10. Apr~entar relatÓrio Pt nal , apos o real uação das conp!'. 

J Coordenação Técn ica poderá requtsttar oa Pro/e880res 

de Educa,ão Pl stca, cano au:r:tltor .. técn ico::, desde que se façOi>. 

;l"Cessarto. 

d) ffi!..P§l'.E_l C.OORDa!_Jª!2...P.§.~Ql;_E_~AJll.II:f!.O.: 

1 . Recebor, conferir, auten t t c ar e en'cCI<ll nhor a Coordenação cats de coapett çÕ••; 

~---------------~----------~~--------------~----------------------------------------------~ 
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Técnica; os formulários dB lnscrtção devtdQJAento preenchidOs; 

2 . Rec eber .e enccuainha~ a prestdéncta c!a 'Cocttssão Erecuttva., 

os Protes tos de Irregularidades .admtniStrativas, técntcos e dtsc.!. 

pl tnares1 acompanhados de docll.6len tos atÍe~os; 
~. Bscrttui-ar os _mapas dos resultados das compe t ições~ 

~. Zelar pelo cumprimen to das Instruções ezped tdas para a re~ 

ltzação das competiçÕes; 

5. Preparar e dtstrtbutr as s~nmlas e dafrlats dpcumentos . para 

'Co;,pe ttções , 

6, Avaliar em todos_oa. aspectos. os çonipettções. 

e) 9__0J.IJ'l!'!...E_ lCooRD_Eji,J2,Ã,O,'[Jj_l!J2.A_': i· 

1 . Prestar Jsststênc f a Jtédtco. aos atletas, 
1 

durant e as COG)P!!. 

tiçÕes; 

2. Procedar ao reg istro doS atendtctentos, nos locats de co~ 

pettções, 

3 . Jpresontar r~latÓrto dos ocorr6nctas e das providências 

tomadas . 

f) ÇOIJPETE l COORD811Aflp DE ALOJAJ!EIITO ,E _J_L.J.IJ..E,IITA Ç[O: 

1. Provldtlnclar alojamen t o poro as delegações da>' Dlvtsões 

Regi onais de Educação e dO In t erior ,. DI!/E. 

2 . Batzar normas a ·utilização dos loca is de hospedagem e s~ 

bre horário das refe tçõ~s-; 

3 , Con trolar o atendt!J1en t o aos vt.sitan.to.s no 'guo se r 6/C1'C c. 

al tmentaçâo e CO!'d!çÕes de al~j<ll'!ento; · 

1J 2 Q21!J'§l!._~ . COOR DE/I Aff. O _D§...Q§JJ.lffJ?J!.!.llJ...f!g!lf!f!!.CA 2,! O: 

1 . Organizar a programação 6 c•orMnar a execução elo :c erlm~ 

ntal de a;)of' tura e once~rQ/ilento Q, atnda coordenar promtação cioS 

Jogos e Campoona t~s Escolares Amapaenses ; 

2. Expedtr Instruções referente ao Cel'!monlal de abertura o 

encerramento,-

3 . /Janter conta t os co" as autoridade s, presidente de Ped!. 

rações c Clubes e Dt~ctorc.s de Estabelec ime11to de Ensino, visando 

wna i ntegração entre os par t tctpant es e os colaboradores; 

1 . Dfuulgar prO!Ji'C.':!f!. e resultado das cottpettçÕes real t.:adas: 

S. Ezpedtr conu,tte~ e r ecepcionar as ae<oridacles , 

.6. Solte t tar colaboração da imprensa esc ri ta, f alada e tel ,c_ 

visada; 

~ 7. Ordall~.'lar O dirigi'r as Certmonias de .entrega de prÔ·"'!iO~ 

c o.s campe~os, 

a . /Jan t er cont ato co,::·os orgãos de turismo elo Estado . 

h) Ç,Q!J.f'.fS'!J!..li.22.M§J!~.f!.O,_DE .4 POIO E S!f.,GJ!_!I}['SA,: 

.1 . Estabeloc o r ·a comu(l te ação entre a Coordenação TÓcu I c a, 

locats pr .. -de t ermlnc.clos pará as realizações das competlçõ~s, utsa!: 

do ojero-:e;· a segurança necessária aos atletas e d trtgonte.s part.!:._ 

cipant es, 

2 . l/ante r contato co.'=l as autoridades. Pol tc i ats , Ctvts e t.'tl.!r 

ta1·es, visando o polic!ooento dos loca is de co"pctiçÕes. 

3 . Proutdonctar a s eourança das autoridades a atl etas nas 

quadros, campos e locais de conpetiçÕes, caso seJa nec e~s~rtoj 

4. Pronover Qedídas que posstbtl tter. aos pol!ctats ozercer 

suas f unçõos, nos padrôos· que nor t ota.m o relcctonar.zonto ào.'l1 o:: 
I ,. • • , · ' 

Jouens, e~tudantas e atl etast 

I) f22J!l'.!J§ 1 COORD811A2l2.._DE JJ RBITRJ.GE/1: 

1 , Pormar um quac!ro de árbltr~s oftctai.s .Para cada modal.!. 

dado desportt ~a, constttu{da do Pr oÍessores do Educação Plstca, 

alunos do escola de Educação PÍsica, técnico de- desporto o pessoas . 

das Pede rações (Írb i tros e Oflc ta ts}, para atuarem nas 9ompe t 1'ções 

cole ttvas 9 tndtvtduats , com a n.prouação técntca; 

2, Escalar 'árbttJ•os e Oftc .ta~ dent ro de cadà moclaÚdade, PE. 

ra as partidas a ' soro&: di.spcta_das nas com~ettções escol.ores; 

3 . Observar os trabalhos t écn t_cos das ~rbitros e dflctals i 

4. Determinar a o~r~gatorted~de do uso· do uniforme determ~ 

nado; 

5, Do t ámtnar a obrigatori edade d.a paJ·ttcipação dos árbitros 

• Oftcta t s nas reu.n.t!es pr~grat.'lndas, com esta Côordenação . 

6. Dar conhoc tlilento aos árbttros e Oft c'tats, que dur~nte 
ezerclcto de .suas fun ções sorão reprasentantcs da DE~ER/J P- e que 

somen t e poderão abandonar a .quadra ou canpc de desportos por mo~t 

vo súpert o~es · Qu~~do serão substttu{dos Imediatamente; 

7, :J,jizar. Íns tr.uÇ~&s · e esccllas das o<mpoti çÕos _os port t v as 

.'~r.t ci:t.'ad;;Os p i"Óprtos, . 'Qu- d.tr.et·ament e. nas q~dras o campos, para_ ----J 

on.iac t nen!o ele árb ttros o Oflc lats; 

8 . Requis itar, ao se t or compet en t e o material necessário as 

competiçÕes; 
I· 

9 • .A presentar 

ll ldacth; 

relatÓrio das at i v idades realizadas por mod~ -,-

10. JpreSeJl.tar no.ftnal elos jogos e Campoonatos um relatÓrio 

Geral juntamente com a · aval I ação dos árb!tros e O/teta ls , 

· IV .. CO!IISSlO DI§.G_!!]J.f!lB.: S ubordinada admtn t strat tvame.1t e 

a Direção Ger a.l, ser~ prest.dtda por um Projescor de Educação PÍstcC!, 

sondo prefer enc ialmente conhecedor elas leis desportivas: 

1. A_ Comissão Dtsctplt nar será consttt.utlia do (sets} me" 

' bras: O Presidente da Comtssã,o (Chefe da DEI'ER}, 04 membros e um 

,Seeretárto, designado pela Direção Ge ral ; 

2 . 1 Comissão Dtse : pl I na r . somonte P._C. cl~rá •• reunir para d!!, 

c~dlr quando ~s tlverem presen t e, no mlnlmo 1/3 dos componentes . 

a) Q2lif.EJ'..E .. ft..22.fJ.ISSiO .. P.IfÉÚ'LIII1R: ' 

·r . A.prec !ar e julgár todas qs In/rações adcttnlstrattuas, dt~ 

c tpli~ares e técntcas, quando houver tmpl lc~ção disctpl!nar com!!. 

t idas durante as c ompettçBos respectivas , tendo como final sua d! 

c t são; 

2. A Comtssão Disclpl !na: será t nstal~.da na DEF'ER/AP-'e se r2, 

ge.r~ po'l~v.~ cÓdtgo dtsctpltn~r dosport!vag ~O.Zal'os ; 

3; .A Comts.são Dtsctpltnar .se reuntrti', s9mpre que houver: ,.,ecc.~ · 

st'àade; 

4, O Di retor . Gcral ·terá autort àade p!lrC. co~I)) Or. a Cor!:iss5c JL-;, 

1 c t pl ar para os Jogos ' e campeonatos Escol aros Amapaenses. 

V ' j f2!!l§§ÃO REGif}J_~lj;_: Subordinada à Di reção Geral, serq 

poo:àena.ct.a pelos di r etoras do.cent ;.os de Educãção Fls tca a Despor.. 

• • ~os e .dt retores de Dt v t ião Rogtona t s ~e Educação da Socrotarta de 

EducaÇão do Estadn , 

1. A Comtssão ftegtonal ser~ r ogtclas pelas aesaas compet~~ 

etas atrlbuldas a CoQfssão Geral. e o Comissão Ezecutt va deste~~ 
gu.lamento; 

2 • .Vos r.;untclp tos ollde houver car êncta de Profissionais ::.!-. 

btl l t ados pal'a deseppenhar ·as funções atrtbuldas a cor.~tssão i:egi_o_ • 

nal Será pe.rm!ttdã a inclusão de pessoas ' td.Ôneas Com'exper têacias 

c.omprovadas on; or ganizações despor t ivas. 

VI ~ CO!JISslo DE f.A]'_/10110§.: Integr'ação • esta Comi ssão a cri :é 
rios da· g treção Geral , pessoas f{stcas ou jur{dicas quo, venha." 

prestar etett ~a colaboração para a r eal!JJ,a ção dos Jogos c.C/JJilpog_ 

natos .b':;col ares Jmapaenses , 

CA PÍÚLO V •· DJ.S l!ODJJLIDADES DEÚOm'I'Ij.§. 

Art . a> - -As modalidades de~port lvas constantes elos Jogos o 

C:aGlpeonctos Esc olares J.m.apaenscs e d.otermtnada anualmente pelá 

DEPER/AP, se1•ão as modaÍid~dos Ollmplca3 sabor; Basquet~bol, Vole t 
. - . -

bol, Handebol, Pu.t_ebol de Campo e Putobol do Sil!ão ;IIIDIYiquJ. r .s: 

.itlo t t smo, Ciclismo, , TÍmts de moso, Natação, Judô, Capoeira, GRD 

e GJ.. 

.J. s cat~gorlas . o faizas etárta~ disputadas nos Campe~ 

1 natos é JogoS Escolares são: 

a) Mtrlm - atÓ.l3 a.nos, no ano
1

c!a CiJ!}.J• 

b} I nfant il - .at Ó l G anos, tdem , tdea . 

c) Infanto Juvenil - até l a anqs, Idem, tde11. 

J.rt. 9> •· J,s nodaltdades despo1'ttvas nos Jogos caractort::ar .. s e 

por dstpu.tas.Jtnats e nos.Campeona't os se constituem em Coml!• t tções 

ol imt na'tó~tas ( class_tftcaçâo ) . 

J.rt. lOg- J.s modal idados de sportivas constant es ela programação 

anual, snmento podarão sar r ett r:adtt s das compet tçPes , apÓs 02 anos 

de sua Incl usão nos Campo~natos .e J •oos Escolares. 

[6JÁ.G!!il'2. /!!!!2!!.: J. DE'PE!I, poder~ estabelecer nouas faixas et_i. 

rias de a.c ordo co;,1 as necossttlalte:: das modol tdades des,pctrtt'uas . 

C~PfT•·:.o VI -· !JN!._'!jlSCRIÇfJES PARJJ PJ.RTICIPAÇ[O 111.8_ C OU PETIÇÕES 

PH./'fl!!'!:lJ'A.§_ • 
.Jlrt •. ll -· A tnscrtção ela equipo convidada oa cada Un idade E!!,_ 

cojar do Estado, ' para partic i par das compotições desportivas ser~ 

J otta nedtante of{~to assinado pelq Diretor da Unidade Escolar c 

d1rtgtdá a Dtroção Geral . 

.PAJÚ.GRAPO fiiiiCO ; No OJ{clo deverá constar as aodal idades dcspo,r_ 

ttvas a serefil dt.sput1ldas ·pelas Unidades Esoolar as nos natpes 1.1ascu 

l t.no e fem t ntno, Co;'forme .documento anezo o ez podtdo pe'la CMtssã~ 
de Aval t ação ~ Co('t_rol e. 

frt . l 2 - As !nscrtções das equipes do :c~ct'a Untdade Escol ar . devo_ 

/, 



Macapt,26-111-90 DIARIO OFICIAL 

r áo ser entregues no pra.tlo es ttpulado nas Instruções Oftcla ls de 

r ealtaação da s compet içÕes desportluas as quais; serão O%pedtdas 

no per{odo, Indicado pela Direção Geral. . 

Jrt. · 13- Os formulário de Inscrição serão fornecidos pela C~ 
ordonação de Controle '! Aual !ação as Un idades Escolares para In_! 

crtç ão de equipes medi an te as tntruções anexadas nos /omulár los. 

1 . Caberá a Coor denação do Controle e Jualtação a autenticação 

dos /o rm.u..lÓrtos de tnscrtçâo, proc edendo postert orm.ent~, aos regt! 

tros das equ i pes participantes. 

2. o nãõ cumprimento dos pr azos preutst os para a deuolução dos 

fo rmulários de Inscr i ção, eltmtnar á conssquent emente a Unidade E! 

colar das cnmpe t tç5es desporttuas, o que tornará desis t ente . 

CJ. PfTULO YII - DJ. . PJ.RTICIPJÇ[O DJ. S UNIDADES ESCOLJ.f/§.8_ 

J.r t , 14 - Poderão part icipar dos Campeonat os e Jogos Escolares 

J.mapaenses, alunos de Unidades Escolares das r edes de ensino ofl 
olal , municipal e parti cular de lg graus, St a 81 séríe e 29 :Jrr;U. 

de ambos os sexos para dtsputar as modal t dades de~porttuas cOnstai; 

tes da programaÇão que estejam regularmente matr i culados até 31 .03, 

com tdade n lnlna de 10 anos, 

_rpÚGRJ. F'O (/1/ICO: Será permitida a par ticipação elo atl~ tas que 

te~do concl utdo o 2g grau, estejam' repettndo este mesmo grau em 

cursos l:f.tferent as do concl u l do, desde que não este·Jam matriculados 

em cur sos univers i tário~,. observando--se a /atra et Grt a do aluno. 

~rt. 1~ · As Uni dades ii'scolar es se encarregarêo de Inscrever 

os a;_ uno; t>a rttc tpantes tlas res pecttvas modal i dades de.spo r ttvas , 

em :ormul âl'tos especlticos os quais apÓs preenqhldos serão encam.i 

n.'taC.::os à Coo rdenação do Co::trole e Jval taçá'o. 

§ l! .. O formulári o de Inscri ção deuerá constar: 

a) Nome do aluno 

b) Data do nasciment o 

c) Grau da ensino 

d) 1/odal Idade a ser. d isputada. 

!lfl!-_CRAF'O Ói!IG_O; .As ~,,Idades deueriio preencher os /onuli_ 

rtos e:.:pedtdos pela Coor denação de Controle e Aual'!ação c o;Is t antes 

dos [t ens ac ima . 

§ 2• ·· O slstelf!a de ldentt/!caçiio, a nluel local , flcaré a 

crltérto da Direção Geral . 

§ 39 -· Deverão ser anQxadas aos formuJártos de tn.scrtç ão tU 

fotog rafia 3 I 4. 

§ . 1t ~Será obrt_qatÓrto a apresentação da Certtdâo ortgtna..Z 

"a pef!aS quando houver r ec urso . 

§ 5• ·• O aluno matrlculadc em duas Unidades Escolares; deue 

ra optar por qual escol a deverá parttc tpar. 

§ 69 - NÕ~ J?Ode r ãc parttctpar dos Jogos e Camp~onatos Esce 

l ares A. r:apaenses, alunos t.ranstertdos de outras Untdades Esc olares , 

uma vee , t nscrttos pela u.ntdade o rtgem, no ano da compettção . 

§ 7P .. Pode r~ passar da categoria Inferior para superior 

nos desportos colettuos e lndlutduals . 

§ o• - Cada aluno-atlet4 poderá part icipar nos Jogos e 

Campeona toG Escolares Al'!apacnses em 02 modalidades lndtulduals e 

os reuezamentos 6 02 modalidades coletluas, 

§ 9• •· Para ser r eal l.rada a el lml natÓrla em de term t nada mo 

dalidade colettva, st~rão necess ártos tLI'I nÚr.tero m{ntm.o d.e 04 

(quatro) unidades escol ares Inscri t as . 

§ 10 · O cancelamento para participação do atleta em cada mE_ 

dal idade desportiva, so;,1e;tte será permt tido até. 24 horas antes da 

real !:ração da compe ti ção. 

§ 11 -Será perm itida a subs tituição do alunos· atle tas qua.'!. 

.o a C01 .ettdos de doenças lr.toc to·-contagtosas ou mo tt uadas por act 

den t es. ap~s co.itprouação pela Co.o rdanação ttéd~ca a t~ 24 ~04"'as a!!

tes da rc:al tzaçâo da cc.7!p;.. ttção. 

§ 12 - O aluno .. atl ot a Inscrito nos CampC4Jnatos e Jogos Es_ 

colares AmapaeMes Ó co rzstderadp part tctpant e e terá dtretto as 

premtações. sansões cltsctpitna res '3 admtntstra ttvas, mesRo qUe 

não tenha sido escalado para a competição. 

§ 13 - 'J. s equ.tf es que abandonar em os locats das co~pettfÕes 
. des porti vas po r ocas i ão "o·s Can:r eon.atos e Jogos Escolares ,Jr.tapaense= 

sem prévta autort .raçao o represent ante da comtssâo e:recuttva~ ou 

de l.Lr.!a das autorid ades presGnt cs ( árbttr;~ apontador ou au.rtl i E_ 

r es), serão declarados perdedo r9s , per dendo os pontos e a e rão 

sucmet tdos as ~~~ções pre-escrtt as no Capitulo I II - Item 4 - 1~ 
tra ..1.1 

equi pes que de t%arm de atender o ttem anterior, ficando suje ito 

as mesmas san.sÕe! . 

CAPÍTULO VIII - DO CERIJIONIJJ. 

Jrt. 16 .. Os a Q1JpOOIIatos • (fegos Escol ar~s J.mapaenses poderão 

ser tntclados, com uma certmônta de aber t ura' da qual deberá par. 

ticl par uma r epresentação de alunos deutd~•ente untformtaados, de 

cada unidade escolar tnscrl t a, 

J rt . 17 - J. CerimÔnia de encerr0111ento poderá sar r ealt;rada po. 

podal Idades desport l uas, ou atividades determinadas pela Di reção 

Geral . 

PJRiGRJ.F'O Ú!IICO: O Gouernador do Estado ou a lf!als al t a . 

autor idade presente à solenidade prestálrá a abertura s encerr~ 
~ento dos Campeona t os o J ogos l scolares J mapaenses . 

Art. 16 · · Cab erá a DEF'ER/AP, e::pedtr as Instruções re/eren t o aos 

nW.eros ~a desjtlantes, t tpo de unttorme, participação de Bandas 

Jlarctats e demonstrações~ para a CertmÔn !a de abertura e encurr!! 

menta dos Campeonatos e Jogos Escolar es Jmapaenses. 

Jlrt . 19 .• J não particl;>açiio da Unid ade Escolar Inscrita !?ara 

o certmtl:tta.l de abertura dos Campeonatos e J ogos Escolares AntapaeE, 

ses, Lr.wl tcp. rÔ no HJU afas t amento das compettçõos . 
_, ' . ' 

!'h~JHM!2..._J!J!LC.O.: I. Untdade Es~olar podar a ent r e t anto, sol!. 

cttar sua d ispensa por o.tlcto, justificando o mottuo da não PO!'. 

tlc lpaçiio na abertura das fes tlutdades , ate 24 (ulnts e qoatro) 

horas· antes da tnlc to do cerlmÔnt'al . 

ClPÍTULO II .. DA REALIZJ.ç!O DJ.S COIIPETI ÇÓES: 

.trt . 20 •. para a r oaltaação dos Can:pconatos e ,rogos .!.scolaras 

J mapaens es, será adota da a ~eaut n te s t s t tJm.á t te a: 

a) Fase Class !ficatÓrta (El lmlnatorla) 

b) Fase F'lnal 

1 , A Fase Classlft catôrla ~•m por objet_tuo selecionar as 

equipes partic ipantes das modalidades desportivas cons t antes na 

progran.açao para a t as e .final e ser r eal lzada e~ out ro per lodo de 

t ormtnado pela DEFER/JP, 

2 . f'tcará a crtterto da DEF'ER, es tabelecer o quantttattuo 

de equt~!!S, Que dever d disputar os Jogos e Campeonatos Escolares 

/ma~aenscs em sua f ase ftna.l . 

3. ;tos Despor t os Col ettuos e Indtutduats, a disputa se prE_ 

cess~á dentro do prÓpri o grupo, quando ser ão conhecidos os ca!'l 

poõcs de Urfldades Escol<. r es. 

4, Jl DEF'ER/JP, estabelecerá anu.àlm ent e, os critérios de s!~. • 

t.ema de disputa do pendendo o M de · par tici pante, am cada modál ld!!_ 

de desporttua. 

5 . J. DEF'ER, poderá rcal!aar competi çÕes. de desportos colE. 

ttoas com a participação .nl n lma de 04 concorre nte;o. 

6, J. DEF'ER, es t abelece rá o sistema de d isputa para ao uatdc_ 

des escolares. tn.scrttas nos despor tos colettvos, dependtmdo o 

de part i cipantes IMcrttos, obedecendr os seguint es cri tértos: 

a) El t,;lnatórta Simples ; 

b) Rod{z l o Simples . 

'?, Para a real tzação dos desportos lndt u{dua,ts hauerá sor, 

t eio de raias ordem ,de entrada e pesagem, para a fase classi/IC!!_ 

t Órta e f inais das competições . 

8 . Nos desporto~ t~dtutdu.ais. a compottção poder~ &er 

r eal izada com a participação mln lmq de 01 concorrenteQ 

9, /las comp3 tlçÕes de desportos coletivos, a cont cgem par~ 

efeito .de tose final para os do is nat pes t e r á os seguintes valores: 

a) lg lugar ... .. . .. ....... ...... . • 20 po.nt os 

b) 2g' lur;ar ... .. ...... . .. ... .... .. 15 pon t os 

c) 3t lucar . •. . ....... •. •• ~ .. .•.. . • 10 pontos 

10. /las conpetlçóes dos desportos tndl utduals t amb~m sera 

a Aesma dos desportos coletivos: 

11, Na ta~• final das dluorsas modal i dade s dosport tvas "! 

r âo pracedtdos ~e certmon ta.l de apr esentação das equtpes . atleta.~. 

t:cntoos e autortdadps. de~eDdo sBr menctonad.os: 

a) Nom• d~ equipe {Untdade Escolar) • 

b) Nome do. atleta .e o ng da camIsa 

o) Nome das autoridades que a tuar ão nas partida~. 

12, Os locais de disputas dos Jogo s e CO"-~eonaios Escolares 

J,.apaensos, ser ão esoolh ldos de acordo oor.: os .looats dtspon luet~, 
col ocado a disposição àa Di reção Geral. 

13. Os C~eonatos e Jogos Escolare~ J.mapaenses, obedecerão 

estr ita obedl5no ta as r egras oft olcllt B:Jialladas das oofl/ederaçõu 

Pig. 9 



'· ' ' 

M~ca(lá, 26~1-90 ,....,..... . DIARIO OFIC~l-. , 1 Pilg. 10 

I . dosporttvas vigen tes nas datas de s uas r oaltxaçõos e pelo que cit!. idO 'mat er tal . que lhes !orem r eser vados, acatar as orde'ns' d i sciplina 

res dos encarregad-os B .sua conseruaçõo, , ' atnda, _. tndentaar~ ~ qu~; 
do direito, pelas a~>arta• eventualment e ocastonadas no. material, 

p•sto a d t sposlção. 
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pu:1ar .. e ato regula:noato: 

cÚÍTULO I - J22§...2li!PE6ES: 

Srt. 21 - S erão pr oclamado• campeÕes dos Jogos e Campoona t os 

Escolares Amapaens es,- os atle t as e as u ntàades esco.lares q ue obt.~ 

.,9 ,-em a prC:>ot~a col Q~a~ão atr avés do disputa nos despor t os ·tnà.!_ 

vtàuats o co~ettvos. 

Ar t . 22 ... A contagol1 do ponto nos dosportos t ndtvt duats qu cp_ 

l.ett.vos serão r~g tdas pelas normas especlttca; de cada modal t c_a, 

do do;;po>•ttvaõ ou por crltérto• estabelecidos at ravés . de !nstr~ 

çõss da' DEFER. 

.~ rt . 23 - Será procl0r.1ado ce1r.1peão nos desportos t ndfvldua!_s 

c~lat!vos, n untdade escolar que obttver t:o tor número df! p:mtos!.. 

CJ P.fTI.'LO XI - DA PREJ.ii JÇl O,: . 

.<rt. 24 -Serão .prcmtaclos os atl e t as e as unidade, eJcoi o.res" 

que obttvorl!1:'1' as prtmetra~ colocações, de acordo com os scgutl\tes 

c:--! tért oi: 

§ ! ~ -- Os atletas elasslftcajios om 11, 21 e 39 lugares not 

,; , sportos."c0l~t!vos e tnêztotdua!s pode1•ão rcca~or pr êr.it os (modE_ 

lf~a~.) l! tp.l omas c outr·os)! 

§ . .:l> .: .4s unidades es col ares que obttvoram o tltulo de Ca~ 

.t~~"5o c.": cada r:todal idade de.spor ttva, e:: rospec ttva ca~egorta, rec!. 

berão t~ctôus ou dtplonas. 

J;•"!. :?S- Os prêmtos aos venccdor os deverão ser entreguo3 nas 

c ~·,...tmón!as dtJ encarramsntos d.os. J ogos e campeona tos Escol ares 

Art, 26 ... ~ D2?ER, pocte'J·~ osta!lelc;cer nouos c ritért os dil pr~s. 

:=;a.;ê:) .. 

i) ;,'il'ULO :r I! - Pfl§..!f!f.J'_l'F_S_'IJ!§.. Pfl!P!Jl1§!!!!:..8__,D,(JI.fi .. df-_!EflO DA_s:_ 

(}!Jl.!l§!..I!J..6!!li.: 

~rt. !17 ·- Ccbo~~ a Oon issão Ezeclltlva cons t ttulda neste P.egulE_ 

• !.; zil.t :), r scqber a~raváS dr.! docunento hábtl, os protestos ~~:antJest~ 

-:los p;•laq · cautpcs po~·-ttct.oantes1 os qtiat.s .so1·ão mottuados pelt?s 

~ ·~~tt~·.;c~.·1~r..eiP(l·~ d6c() P' .. 6JLt~'7JM ·'lft1SP-uta.~ 1"Q'fl.l"'t.à~l" 

.J.rt, 'fi8 .. O p,-oto,·to '/-as oq_ui pes so.qeM~ podcir6 s er ace ito ss 

a...;•;.1<!a; t: ; sayutnte;; .d.et(.,rmt'naçóas: 

§ 1~ .. (: dOC!tmer.tu ,..de I"'OtoJsto àeVQr.; ;ler szpr~~$(1 ciJ: /!'ano.!, 
' . J~ ~..olOí"'!i c ob.jc liva,, an·ptlJ>l'l ttmbraa~ da e&c" J.!t, c~~tll{Jdo_pelo 

I.H r-atrw !la utL Ldade· escolar l?ncamtnhar.do a . Coft;1~ .;4'o.' Ezecu. t ' t ·ua,.. no 

pr(' . ./~o t·lÇ-...:' tmo da P.-.1- hera~ ,. . apÓs a real·t~~?ão da '<to.~~ çoMpet:~~·cro~ . 
iJ•t . &9 ... .4 Co~t.ssã,, b~~cu.ti~;a cnca::'ltn.hará a Com.~ssão Disct.-'~2 .. ~ 

acr as ~ r~"PfJtJ.la'r?J..ad:J,1 consi ata.das durante c real izaÇIÍD do~ 'Jogos 

: C!L71p d'c.:n!os l!scolc.J•t: .; A.napnon::esr f. lfdepcndento cle.pz:otcstos du.3 

,:ç;:.::p-:s r-ãr~tc:tpantcs., 

ce~~í::~·., 'rlc 4-'ascit:~C;ltn (J~tot·1~1.: e [t·i cl:.a l,ll ti tv!dual do cJ.~no :.::. EI . . 
t(fbclCJt;, ~..-.sr.t c_• e n ;>reear1ça d~· p;:?prtc a.l ur.o .. 'ol}r':o <!ocu.:!aato JR co~ 

!Jr~ .!~··~r.-; : .~f.lc:..~~Ju:;to ~ Cornt.1&Jf\ Dtsct.pltna~ c~ 'ec~o de pJ·a.t .:"'"tO 

) 

:· · ::· i::!:t,o x (.f r - .'::t.JJ.J!Ê..~~~.ff:õss 'i'_.P •. Úls . .riT!.t::q_g 
u·t ~ .Jl. ... <~ . '/;11 d.nd-]:; :i~colares cu.e pa.rt~cipa:"O;'It' dos Cat;lpeonato :J 

. . 
•.. · .. _:; ... :-.: E."'t t:O.L:.;rr;~ ,.41.1a,:Jaen .. ~9'S d1varão ser co:%hccoC.ora das le!s a2_ 

.t · ·;· ~: ;,':rõ, <!~...: ' ' '.l! ;-,:$ e ~!1Jul~t.tc.;'!t:t 

t!; ~;'.: .... ~c ~o l·'J f:;~ •J af_nda~ . acet tr:r r.c .. tntnyrc, . ~.s te Rooui!Vflento, 

:::r..:t-!"!-.-t ·; i1.d1!• •(79 ~es t1il, se/.t r'acr:~a r; lg/JI.'1fl, a toda:; as CO!'l.sequênc l 'ae 

m~u~:·.éas t11;.; noma.J' s-s!'abaloctriaa ·:t.uste.:- d()cu:.>:erlto~ lega t s . 

fp!.G~?!2.J!.E.!Jig.: ~ _Ua!dado ·~scoJ ar doverá Justjftcar po1" OJ{c t a 

,.._ .:~:-ân~ ~a à c oaj:>e'!iç.i'.-. p r oQi"&'lada 24 horas a;. t~c ou apÕs a r oal:f 

.z.c.yio àa :Jartl;ja, _"l/filt de ni:o purder o dtratto a sua tJtscrtção· 

d4S c.oNpétt çõe,s do an~ se§'f,..·: ntiJ. 

Jr•: .... 32 .:.. . K~I ca .so do t nt2."·rup'ç ão nu a n~o roal tsação do uma par.. 

tlc!t:! ~t:. c..._q .r..!.Xa .r:rova d.osporf::. :..·~l, pOr co ttvos suportor~s, caberá a 

!.·.,~ ; .":s .;"c .Exi?''#:U::t9a aal"'t:ar •~a nova data _para sua realtaação, 110 

;.-r:JJ:o a:áztSto <lo. 24 htf"rc;, contado" a pa7'ttr do :>DI!Ient o e111 que,.fot 

r.usta~.;;o.J , '1'9B.Sal o<Jdo.s Cis . cu~o: p_.revts to8 on Ragr,_as Oft ctats. 

i.r-i: .. 33 ... .Í..'J OQJilpe"!tçõeJ) S~.'ilO~to pqd.erã<J ser acU adas ou antec tp!!. 

C.w.s ~r\anc!o :;.s. tr·"~<:r ds t ntaresses dt> prÓprio oort~G~ · a tu. l.11o . 

e::Cl.:..:ii t uo V.:.. Oottt~siio ·E=ecut~ua, ou.v!da a Dtroção (Jet"al . 

Jrt, 35 - O Profeõsor de l!.'àuc ação Plstca ou aut or tdado cia Untrl.ado 

Escol ar, ou pess oas legalmonte crodencta~a, será o rosponsávcl P!! . .' 

Jó cu>~prtmonto da dtsctpltna dos In t egrantes da daÍegação, durante 

· as real !.raçÕes das compettções. 

Jr t . 3ô ·- J P?rt t c.tpação de at leta de ,,enor !dado, sera ~~ tnt"!.. 

ra rosponsabUtdade das Untdaàe s Eltoola res, que· os tnscroverem e o 

' orgão .p;•omotor não se respo,;.ab tltzar á por, actdentes ocorridos 

COL'l os rojertdos atletas ou· por ,estes, ~castonados ~~r .... tercctros 

ciur ante as realizações das competiçÕes. 
> 

.Art. 37 .. Coe~pete ao r eproserttante da DEF'ER, quando presente ao 

locc.l d" cor.~pét t ção, · tomar medtdas .cablue t s, quando da ausên'cta 

da~ autoriaad~s àestonadas para dt rt~ir a conpet t ção • 

.Art. 38 · -- Elil ne.'luma hipÓtese uma compat!ção escolar oftctal s_e_ 

rá realtzCda ou alterada ea decorrência 'de recursos ao podor J~ 

dtcante e dts'otpl i nados. 
.. _ 

J r t . 39- J. 'Oomlssão Dtsct pllnar apltcará as penai Idades em grau 

do: 

a) Aàver tencta verbal ou escrt.ta 

11.) Suspansão na competição por· modaltdado 

c) Suspensão por prazo deterntnado 

d) Anulação da partida 

e) Eltm(naçõ.o d;>s Jo·gos e CamP.eonato~ -Escolares 

f) Eltmtnação da Compat i ção · 

g) Parda àos 'Pontos 
") 

h) I npcdtmento do parttctpação d•s proxtmas competiçÕes 

programadcs pela Di r eção Geral da DEfi'ER. 

ti Impedimento de parttctpação e" competiÇões ottc tats 

J) Comunt cação por escri to a S ecr etarta . de Educação das 

trra!)ulnrtdades das Untdados Escolares. 

1 ) Dtrtgentes, trolnador es ou al•nos quo tentare111 desvir tuar 

· os obje.ttvo• dos Jogos e Campeonatos Escolar.es Amapaanses, Õpr! 

sentando protes tos àos~ab!vats e tnjurto•os ou crlttcas lnf~ndadas 

organ i ,1ação, ser ão delas desclas stttcados e suspens os, uontorma 

a gravtàado da falta . 

m) J equtpe .quc nãp se apresentar as autoridades das c em 

pet lçÕes, no lncal prevtsto. para o seu tr.lcio, s~rá. conslC:era il.c-. 

' porcÍ.edora, mesmo por cortes f a 4dver3árt a se pro;l t!ficar a .fog?.r 

, sal oo dactsão .c ontrárta da Dt r eçõ.o Ge ral • . 

n) A Untdade Escolar ~ue negar a qualquer protesto a CO!'. 

tlnua1· dtsp11tanc%o Jogos o Campeonatos EScolares Acoapaenses, ·sprá 

de:;classtflcada daquelas mo_dal Idades. desportivas . 

0) i Unidade Escolar que se retirar antas de ser declarado 

,daac~aS $ \f~ cado pala Dtreção Geral, não poder~ ·parttc tpar de 

G'·l!<JlVOIIilCOs e Jogos Escola>•es .Amapaenses no ano seguir.te. 

.Ar~. 'O- Qualquer Untàat:e Esco1ar parttctpante poderá aponta:· 

1rrci/UlC1rtdade dos seus aà~>ersártos que oão seJam do conhociJAento 

da Direção Ger'al . 

j ,-t. 41 .. são competen te para apontar trreouJ.art~ades, dtretor~s 

;:.u ~·.J t:t roprasontante.s da{)tdamento credenctados. 

P~niGRAF'O OIIICO: Se;·Ó. 'r;cconhectdo pela ~ ireção Ger~l, como "d:>, 

cw::qn!o l:ábt l 'assinado .oolo dt reti'Jr da u:ttdade escolar, em. papel 

S.ínbrado .:.:o.;! car !r.zbo da unt dade escolar. 

~~·t. 42 - Q«atsquer trrogulartd~des de;erão ser apresentadas 

jl07' e.acrtto, n5o serãc. consideradas as q..te não for'om comprovadas 

a.~ó 72 (s e tenta e dua s) horas apÓs. sua apresentação. 

.f ~t. 43 .. . 4 Üntdado Escolar que sofrer qualquar àen.Úncla t orá 

pra .. o de 24 (vinto e quatro) ho~as (dtas Úte t ~), co·~tad~s a. pa!: 
1 t!r de s ua noti ficação ·psla Dtreção Gerql , para apresentar sua 

def~:<a por escrtto~ prodCL.Rtndo·-;é _tambélll as ~rov:s. 
Art. 44 .. .óllt nenhuma htp6 tese as ·un t c!ac!es .~scolares pod.eriio vo tar, 

·quo.lquor ·autortàade .. calada para as competiÇÕes, 
' . 

Jrt . 45 - NÕo poderá ha~or substttutção d~ atlo~~s; apÓs os 

vistos concedidos a unidade escolar, para q sua parttc lpação nos 

Cqnpàonato~ o Jogos Escolares Jmapaenses . 

J r t, <15 •· É l mprescindlvel . a presença de diretores :e professo 

· >· ~• da untdaàe esc.olar ;arttctpant; , nos locais de competÍ-;õ.o, -. 

/ !"' às se r esponsabtlt.:tare':' polt• bom andamon'to da àlsctpltna 4os 

.Ar: . 34,.., .:fi ,roieaaÇõi.~ · parttc(p·~tes ào3 campeonatos 8 Jogo• c: tlotas concorNnt es. as parttàas realizadas. 

rRscolr.re~ A!'tfJP.•~!.:..,~ • • ,d<>v'~};CÍo ·. sor.; re~ponsá~ets _!•la conaerVC1Ça~ l1't. 47 '· J. l)ont~g;, dos pontos pocJ.e."rá ••r. altura~ pelo dtretor 
: ·~J-«-'...S4.t~ .... ... -: .. ~-~ -~~-~:...........:'ll."-~.~--· .. ·~.fl'"il€,:.' .,;:oooli'/'-......... _..:..,;·~··o;:.::..:;.· .,., __ '"' _____ .._ ..... _...,....,. _ _ _ __ .._ ___ __ ~--------' 

.· 
,-
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_ d a DEF'ER/8P, s empre quo os comités I nternacionais dacldam assim 

proc eder, em relação ao clespdrtos Individuai s e coletivos. 

Jrt . 18 ·- O atleta podar a compet!r no mes~:~ o ano, er:1 duas cate 

gor!as desde · que es t eja compa tÍvel com o artigo 42 deste Reg~ 

la1:1enêo. 

Art . 40 ·- J. Secntarla i!.e Eà.u.cação e Cultur a do Es tado do A••apá, 

através de Instruç ões ex~edidas pel a DEP5R/A P, convidar~ anual ~o~ 
te as untdades escol ares para par tic ! par em dos CaFlp.eoila t os e ,Tf:?.. 

gos Escol ar es Ana paenscs, c~entro do prescrito ~o art . 1 0 Ca p! 

t ul o v e VI deste Regul ar:~ento. 

Art. bO · A DEF'iiR/AP, anualmeate, pode r á es tabelec e r novos cr!t.~ 

r ios 1.c !<Lcnt!t!cação dos dlà t as, atraves do Ins truções , 

..; rt . f.l Serão c.:~.;-et..:i,tas normas c onpleF:.eiltare~, sempre qu.e 

;;;n::;cr nr:::cas;;i.claC.:vs de ... c.t.ores escla rect.m.en t os, para ex ecução 

dos Callp '.Jonatos e JO!JOS Escolar es .A mapa anses . 

Art . !J2 · Cabe aos poder es constltu!dos neste r•oulCli"!en t o lnt e;. 

pret qr e zelar pel a exec ução clÓs artigo~ c Itens deste Regula,:.e;,to . 

Jrt. 53 .. Js equipes ca.>peãs do cada modcltàadc despo rtl ul>s co''.". 

t ant es da programáção dos Jogos G CC1!71peonatos -Escolar e6 Ancqaen.. 

ses ~ JEJS, ficarão !s011tas da f ase el!nl.1atÓ r las - Canpconatn 

Esc olar es Amapaenses · CESAPs , do ano seoutat o. J'a rt tctp-;.nc':J 

apenas da fase j l nal . 

Jr t . <1!4 .. Os casos omls"os serão >;osolu !c~s pela Dtreção Geral. 

Jr t . 55 . Es t e ReoulCli"!ent o aprovado "" 21 de janeiro da l . ~di 

entra~r e.n vigor na data c!e sua publ t cação no .DI tr i o of icial , r! 

vogando se as d i spos i çÕes om contrá rt o . 

CAMi~H,\ r.tUNIC:IP AL DE MACAPA 
• PA LA CIO J ANA RY NUN ES 

A~tnhh f AB n." 800 - Fones; 222-3058 1 222·?766 
CEP 68~ - Mx~a - Estad:J do Amap• 

O Prosidonto da ~âma.rn 1~ .. nicipo.l de J.:acapli, usando tUa ntrJ. 

buiçÕes q<:o lho s:io conforia..a pelo artigo 88 do Rogioonto I nto:110 , 

~ ~ ·; · ~ ~ ! ~~ 

I - ~onor<>r lA=Ill~IA IIOl:T::L'lO-l'II-.'IIEiilO , do Ç>rfr> do Provi

oento OCI CoaisoÕ:O de Socrot~io Ceral d.l. J{eaa., da câ.cara l:unioiyal de Ha.c~pá, Cód. ex 

DJ.S, 101 . "1 ~ contor do BO 'de novombro do 1989. 

II- 'fievogac-oo o.D Dioposi-;Õea oc. Contrário 

Palácio Jamxy ~IUnés em l:acop<Í1 oa 01 c!.o dóze~bro de 1989. 

~~VAZ 
• Preoidonte • 

OJ\'E!1ID 00 ESTADO 00 N'NÁ 
SEX:RETAjUA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBU<nl 
~~DE PLANEJA!·~ 

~o N• 009/89~ 
TElMl DE OOWÊNIO QJE EN1'RE SI CEI.Eil!Wol O OOVER 

NJ 00 ESTADO 00 Al'JlPÁ E A PREFEI'IURA KMCIPAL
DE N'NÁ, CCJol ~IA DA SEcRETARIA DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBUCOS, PARA 00 F'"..ffi ABAIXO 
DEC!ARADOO, 

O Governo do Estado do hnapá, representado nes te ato pelo seu Titular o Exm• , Sr. 
· Dr. Jorge Nova da. Costa, brasileiro, casado, Eng•. AgrOOaoo, daqui em diante de 

nan1nado sil!l>lesnente Governo, e a Prefeib.lra foi.Jnicipal de Amapá, neste ato repre 
sentado pelo seu Tib..llar o Sr. José Belisio Di as Roo:os: bras!leiro, casado, d.a.1li1 
em diante denanlnack> s1Jrt>lesnente Prefeib.lra, can a interveniência da Secretaria 
de Obras e Serviços PÍbUcos-SOOP, resolvem de carun a::oroo e na"llll!lhor fonra do 
direito finnar o presente lnstrurento, confonre as Cláusulas e coroições seguin
tes: 
CLÁUSUlA P!IDIEI!'!A - 00 fUIDAlolENl'O LEGAL: F\ndanenta-se o presente ' Instrure(lto nas 
di sposiçoes previstas no Decre to (E) n' 001, de 02 de j aneiro de 1989 e artigo 34 
I, da Lei n' 6.448, de ll de C>..ttubro de, 1987 , e artigo 5' , da Lei n• 7 .639, · de 
17 de dezen"bró de 1987, e o que crosta nos wtoe do Processo n• 28800.001160/89 • 
CLÁUSUlA SEGUNDA - Do obj eto: O presente cmvênio tem por objetivo a Resta..treÇão 
.da Praça Veiga Cabral e da Olaria lolnic ipal, .._..,la Cidade de Amapá. · 

. CLÁUSUlA '!ERCErnÁ - DAS OBRIGA!jjES: . 

I - 00 OOVERNJ: 
- Repassar a Prefeib.lra os recursos no- val,9r de ICZ$-33.846, 73 (Trint a ~ Tres Mil 

Oitocentos e ~nta e Sei s ciuiados Novos e Setenta e Tres Centavos ); e 
- Fiscalizar a realização das obras através de técnico dâ. Secretaria de Cbras e 

Serviços PÍblicos-SOSP, em1 tJndo Te nro CirctnSUn::iado ao final, respeitadas 
as especificaçÕes técnicas respectivas, 

li - DA PREFE!'ruRA: 
- Aplicar os recursos transferidos pelo Governo de acordo cem o Plano. de Aplica

ção n' 217/89-CSP/SOOP; 
- Fornecer e facilitar os elemento necessários para que o Governo, através da Se 

cretaria de Cbras e Serviços PÚblicos-SOOP : llCalp<rile a execução das oliras refe 
ridas na Clá.sula Segu"lda; -

- Apresentar ao Governo prestação de contas dos recursos t ransfe ridos por força 
deste Convênio, no prazo es tabeleci do na Cláusula sétima; 

- Q.rq>ri; fielmente ~ especi!icações técrucas constantes~nos au\\do Processo , 
origlnario ao presente Coovenio; e , ~ • 

- Eloea.Jtar as obras diretanente ou at,.....;s de Caltrato. · . 1 .:V • ~ 

CJ.ÁI.5UlA QJAJID. - DA llC!fAÇÃO: Às despesas decorrentes da execução deste cmvênio 
correrão a Calta dos Recursos Oritn:los do (001) - Projeto/ Atividade: 1C683231.255 
Desenvolvimento de Ár<!as Urt>anas - Sli>-Projeto: Cbras de Uro.nl.sro; Elenento de 
Despesa: 4110.00 - Cbras e InstalaçÕes, confonre Nota de Drpemo n• 89/NE.6494 I 
"oo1, emitida em 21 de julho de 1989 

ClÁUSUlA QJINI'A - DA UBERAÇÃO rol RECUFISOS: Os recursos praveniênte des~ ~ 
venio serão repas.sOOos de una ro vez. 

CLÁUSUlA SEXTA - Do dee(siTO DE RECUFISOS: Os rerursos que por força deste Ins
trurento a Prefeib.lra receber, enqJ8nto não forem aplicados aos fins que se des 
tinan, serão depositados em Calta Ba1cária Especial, a ser ITOVimentada pel a Prefe 
fei t>;ra, obrigando-se a enviar ao Governo extrato de cai ta e fazer coostar ,..;;; 
diversos docu'rentos de was prestaçÕes de contas: o rme do sacado, rúne<11, valo
res e datas das enissões dos cheques e a quem 1"oran pagas as !rrp:>rtâroias. 

CLÁUSUlA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CXX'II'AS: A prefeitura prestará -çcnta dos recur
sos transferidos pelo Governo diretarente à Secretaria de Finanças-SEFIN, no má 
ximo (trinta) 30 dias apÓs o término da vigência deste Coovênio, 

CLÓI.EUlA OITAVA - DA VIICULAÇÃO DE PESSJAL: Será viix:ul.ado e 'suborcl1n!'do à P'!_ 
feib.lra o pessoal que, a qualquer Titulo, for utilizadO na execução do Projeto do 
presente eoovênio, não tendo cóm o Governo (lJalquer vÍooulo de natureza juridica. 

CJ..ÁJJSULi\ NJNA - DA PlmRAMAÇÃO, ~XlliFICAçiiD E RESCrsiio: Mediante assentanento ' 
previo das partes e<>nYenentes, este Instrunento podera ser modificado "'-' prort'O!\! 
do através de Tenro Aditivo, ou rescindido de pleno direito por inad1Jrplemento de 
qualquer U111\,.de suas Clá..su.las e cond1çÕes CAJ por interesse pÚblico entendido pelo 
Cavemo, indeper<lenterrente de ação, modificação ou interpelação judicial. 

CLÁUSUlA DÍ:C~ - DA VIG!N:;IA: O presente Coovênio terá sua vigência a partir da 
data de rua assinab.lra e tera o seu término n6 prazo de 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos. · · 

CLÁUSUlA oé:IMA PRIMEIRA - DA PUBUCAÇÃO: A r>Jblicação deste Coovênio ro Diário 
Oficial do Governo do Estado devera ser feito ro prazo de 20 (vinte) dias, à con 

tar da data de rua assinab.lra. 

C!ÁJSU!A oé:D-1A SEG!WA - ·00 !UlO: Fica eleito o FORO·desta c i dade de Macepá, Ca 
pi tal do Estado do An.apa, para dirimi; todas e quai~r clNidas oritr<las da ex! 
cuçoo do presente Instrurento, can exclusão de outro (lJalquer por mals privilegl!! 
do que seja. · 

~ 'por estarem justos e de carun a::ordo e para validade de que fiCCAJ.estabelecido 
e~tre as partes, l avrw-se este 1nstrurento em 00 (cinco) vias de 1Sual teor e for 
rra na presença das testenu"ilas abaixO assinadas. 

i
""~ J L I Macepá. /é- j,:?Y/ _.!2 

Dr, J Nova 'da Costa 
Goverhaoor do Estado do Amapá 

GOVERNO CO EST~l'O 00 AmPA _ 
SF.CRE'!'t~RtA ')f. PLANE.JA".ENT0 F. CI10 RnF:NACAO 

C O N T R A T O N' 010/IJ9 - SEP!..All 

CONTRATO QUE.ENTRE SI CELE3RAN 

O GOVE RNO DO ESTADO DO AHAPÁ' 

E A SRA. NELSI AHA COSTA DE M:-

' DRADE, PARA OS FINS NELE DECL~ 

RADOS . 

O Governo do Amapá:, nes te ato represen tado pelo seu 

Governador , Senho r JORGE NOVA O~ COSTA, daqui em di ante d~r.omtnado 

s i mpl esmente CONTRATANTE e a Srl, NELSIANA COSTA DE ANDRADE. CIC 
I 

n• 3 16.175 .732-72 , daqui em d i al\te de nominada"'<impl esmer.te COHTRATA-

DA, resolvem de comum acordo celebrar o presente Contrato na forma ' 

das Cl áusulas e' condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIP.A - DO FUNDAME NTO LEGAL : O presente Contrato fo! ce-

lebr~do com f undamen to no· que preceitua o item XVII, do art. 18 do 

Decreto- Lei n' 4Íl , de 08 de janeiro de 1969 e Decreto (N) 019 de 20 

de maio de 1986 , combinado com • o artigo 22, Inciso IY do Decreto-Le i 

n2 2 . 300, de 21 de novembro de 1986 , e de acordo com o artigo 16 

... 1, das Di sposiçÕes Transi tÓrias da Constituição Federal, combinado ' 

com o arti go 25 da Lei Compl ementar 41 . 

CLÁUSULÀ àEGU~OA - DO OBJ ETIVO: Este Contrato tem por ob j etivo a 

constr-uç ão de uma embarcação com capacidade para 15 {quinze 1 tone 1_! 

das , co~ convés, _banhelro . cozinha e cab i ne de comando, com o 

co em madeira de l ei, pintado com as seguintes especi f icações 

nicas : 11 met ros de comp~imento; 3 , 15 metros de l argura: 1 , 13 

ca_2 

téc 

t ros de fundura . A referida "embarcação destina-se , caoo forma de 

doação , à Comunidade do Braço do Cajari que servirá como transpo~ 

• 
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te no atend~mento de situações graves de saÚde dos morador~s da r~ 

ferida locali.~ade, até um. cdntro mais espec.iali.zado, ~em como, ,! 

tender no escOamento da produç_ão agrÍcola,. ~ue. por fa.lta de um' 

transpor te regular tem. causado Sérios prejuizos aos agri cu:tores _' 

com pêrda de vários produtos. :provocando um pesestlmulo à agricu! 

tura e consequentemente! agrpvando ainda mai s os problemas sociai~ 

ali existente . 

CLÁUSULA TERCEiijA · - DAS OBRIGAÇ0ES : 

I - DO CONTRATANTE 

a } Transferir à CONTRATADA os recursos . no valor de 

NCz$ lJ. OOO , OO (TREZE fUL CRUZADOS NOVOS}, ' para atender aos objet.!_ 
, · 

vos previstos na Cl áusula Segunda deste inst rumento ; 

. b } FiscaÍ izar e aco~anhar a execução deste Contrato, 

S~PLAN/COT.EC , ~om .~ista à obtenção da máxima eficácia ' atrayés .da 

dos recursos aplicados. 

II - DA CONTRATADA 

a} Aplicar os r ecursos tran·sferidos 'pelo goVERr:o, de 

acordo CO(\• o PLano de Aplic~ção , qÚe passa a fazer parte inteftr-a!! 

te deste' i~s~rumento; 
b ) Fo·rne~er e fac!li tar o e. elementos necessar ios ;>ar:-~ 

através da SEPLAN, possa acompanhar a execuÇão de·s q':e o GO'IENNO, 

te ·c ontrato ; 

c} A CONTRAT~DA obriga- se a ent<egar a embarcação 

de. a· té 45 dias apÓs a ~ssinatura do presente Contrato. prazo 

no 

CLÁUSULA QUARTA· _ DA DOTAÇÃO: As despesas decor~entes das assinat!!_ 

r as do presente con ~rato ~o Valor global de NC z$ 13 .000 , 00 (T~~ZE ,. 

MIL cR:JZADOS rwvo_s), correrão ~ conta do Recurso do FPZ Projeto 

.l-:aa:A·t~ ,\dr.l ;n!~tro.tivt. lla SE?LA~ Programa de Tr aba.lho,.03070212.,4ó9, f 

r. aturez~ de oesvesa 41,20. 00f d~nforme No~a de Empenho ti~ 07576 

· emitida em 15 .08 . 89 f qo valor acima mencionado. 

CLÁ:JSULA QUINTA- DA· LIBEilAÇÃO DE RECURSOS: ·os recursos destinados 

à ~xecução do p't'coontú Contratt~ se-rão l .fherados em 02 (duas) ;>are!: 

las . A prime~ 0a.parcela , â~ 70% ( Sete~ta por cento} do v aior gl~ 

bAl,será liberada no ato d~ · assin~tura deste ins trumento . O resta~ 

te, 30% ( Trinta por cento } referente à segunda parcela , será pago 

na entt~ega da embarcação . 1 

f LÁUSULA SEXTA- DA PUDLICAÇÃO: A publicação des t e Contrato no Di á 

i-i o Oficia'! do Governo do. Amapá , deverá ser: fel to no prazo de 20 ' 

(vinte) di as, a partir da data da assinatura ?o presente instrume~ 

t o. 

Cl.ÁUS!l l.A 'SÉTHlA - DA VIGÊNCII\: O presente Contrato terá vigência 

·parti r da qata de· sua assinatura até 30 de agosto de 1989. 

ÇLÁUSUI.A 011'AVII - DA MODIFICIIÇÃO . PRO!!ROCIIÇÃO OU RESCISÃO: :it'"'!} 

te ass~n ~ime:1to da~ partes,_ o preser: te Contr~to poderá ser . fnodi f! 

cado ou ;>r_ort~g~d~, ·atrav~s dE: "Ter;no Adi t1.vo ou resêindicto de !> l! 

no di rei t(J por inad i,mplemL'nto de qllai sque r de ,. suas C 1 áusu l !lS' '>U 

c~r~diçÕes, .por mo tivo de con~eniência· ou por acordo ent re n.s ;>a~ 

ti.:~ :ontraictnte,~. 

CLid..:SUJjA fWNt, - 00 FOrtO: ?arà dlrimir quaisquer· CÚVidas s':!rgidas e~ 

conséquêncta da e~•ecução deste .Cont rato, de comum "acordo ele&trr. o 

Foro da Cirr.un5c r!ção Judiciáriá ':!e f.lacapá, com e xclusão de qua! 

que:- Olltro, por mais previleeiado que seja . 

~ . por esta~em de acor do : pa:a validade do ·que fi 
~Ou ~·stabeleCido Pelàs· oo.r·tc s, : lavrou-Se'""'eSte ·ir.s trumen f."..:.· Cm OS {C in - . ; -
CC\) Via~ de ~gual teor c foJ·ma, para o ri'lesmo fi~ de dire ito, na pr!· 

sença de 02 (Duas ) testemunhas abai xo ·assinadas. 

~ 

r~acapá, 16 de agosto de 1!1Õ9. 

jr.,J~~~ . -~ele 
NELSJANA COSTA ÔE ANDRADE 

CONTRATADA 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ _ 
SEéUET.\RIA DE PLAI:EJA:oiEtlTO E COOilDE!!_ACAO 

? L A N O D E A P L I C A Ç ii O 

Pl8no de Apl iCação dos recursos a serem repa~sados P~ 

lo Governo do Es tado do Amapá à~t;!. Nelsiana Costa de Andrade. ,P!; 

ra fazer f ace a sua participaçã~ ~o Contrato n ' 010/89 - SEPLAN. 

/IATUREZA DE 

DESPESA 

3 .•. l.3 . 2 .0Ô 

DISCRIMINAÇÃO 

-Construção de uma embarcação. 

com capacidade para 15 (~1~ ' 

zé) t oneladas. 

A. r eferida embarcação dest! 

na-se à Comunidade do Braço ' 

do Cajari, como forma de do! 

ção :: ••••••• · ........... .. .. . 

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

VALOR ' NCZ$, 

13 .000 / 00 

13 .000 (00 

ImPbt~ta o presente Plan?, de ApU.c r.ção no valor de 

NCz$· 13.000,00 TREZE t-nL CRUZADOS NOVOS} . 

r. . 
! .. ( 
-~,y 

• Macap;;., is .je ~sosto de 1989 . 
' I' 

I· Q 

JORGE J~A DA 
,CONT!\ATIINTE 

COSTA 

:J.Jj?~~ b.fo.- . Ã/11cb-~ 
NELSIANA COSTA DE ANDRADE 

i CONTRA.TADII . 

C O tl T !l A '1 O N' Olt/09- SEPLAN 

COI!TRATC QUE ENTRE ~I CE~EBRAi•l 

GOVERNO DO ESTADO DO . ~J·lA?Á E A 

FIRI·lA E . S; DE SOUZA ?EREIRA, PARA 

OS FINS NELE VECLARADOS. 

O Governo do Es t ado do Amapá, neste ato r~pr·eset-E'~o .~! 
lo seu Gove rnador , St:nhu~· JORGE NOVA DA COSTA, tiaqui em ~i:mte deri~ 

mina~o simplesmente CONTRATA!'ITE e a ;:'irma E .~ . de Souza Pet•eira, in~ 

cri ta no CGC (HF} n' 1'4 .538 . 749/0001- 10, sitúado à Av . Almirante sar 

roso nl 'os - ~1acapá, nest; 'ato representada por Sua proprietária,. s~ 

nhora ELENES DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA, resolvem de comum acordo ' 

celebra~ o presente ê~ntrato na forma das . Cláusut~s e condiçÕes . s~ 

guintes: 

CLÁUSULA PRIMEiaA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato fund!!; 

mentado :,os Arts. 1 t, 22 , 31 e 201 no seu parágrafo Jf!, do Decreto - . 

Lei n2 2.300, de 21 de novembro ' de 1986 , consoante carta convite ni 

267/CPL-GEA, e de acordo com o Art . 14 § 2' da~ DisposiçÕes Transit2 

r ias .da Ccnstltuição Federal, combinado com o Art . 25 da :Lei Co~pl~ 

merltar- 41. 

h t.ÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O ;>resente Contrat o tem por objetiv.<> 

a contratação de Ot (um) Ônibus com c~pacidade pa~a _50 (Cinqu7ntal' 

pesso:S. visando o trc0sPorte dos servidor~s d~ l1useu Costa Lima , no 

pe rcur;;o l•lacapá/ fazend inha/fluse'!(Fazend tnha/Hacapá •• 

CLf.USULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO CONTR~TANTE 

a) Transferir ao CONTRATADO os recursos no valor ' 

de NCz$ 26.000 ,00 (ViNTE E SEIS MIL CRUZADOS NOVOS} , ·para at•nder . . ~ 

nos objeti vos pr!vistQS na Cláusula Segunda deste instr.umento; 

b) Fi~caliza~ e acompanhar a execução deste Contr~ 

to a t r avés da SEPLAN/COTEC , com vista á ob tenção da máxima eficácia' 

dos- recursos aplicados. 

II - DO CONTRATADO 

a} Aplicar os recursos t r ansferidos pe l o CONTRAT~ 

TE; de acordo com o Plano de A~licação, que passa a f a::êr parte in t~ 

z~ante deste inst rumento; 

b) fornecer e faci~i tar os element~s necessários ' 

para que o CQNTRATANTE, através da SEPLAN, poss: acompanhar a execu 

ção deste Contrato : 

e) apresentar ad'coNTRATANTE, prestação de ~ontas ' 

do · total de recursos t~aflsreridos por f Õrça deste instrumento, 

tro do _pra·zo estabelecido na Cl áusula Sétima deste, Cont~t~: 
de!! 

·' 
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d) Realizar o• transporte, com duração de 01 (uma 

hora aproximadamente , obedecendo os seguint~s ~orários de saÍda: 

Manhã - saida: 07 : 00 hs (Inicio ao percurso) 

Retorno: 11:30 hs 

Tarde - · salda: 13:30 hs 

Retorno: 17:00 hs 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes das assinat ura! 

do presente Contrato no valor global de NCz$ 26 .000,00 (VINTE E SEIS 

MIL CRUZADOS NOVOS) , correrao à con~a do FPE , Projeto Desen~olvime~ 

to Regional, Programa de Trabalho ,07400311.250, Natureza de Despesa' 

4130.07, conforme Nota de Empenho n• 9670, emitida em 29 .09.69 , no 

valor acima mencionado .. 

CLÁUSULA QUINTA- DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS : Os recursos destinados à 

execução do pres ente Cont,rato serão liberados em 02 (duas) parcel'as' 

referentes aos meses de satembro e outubro pe 1989, conforme Cron~ 

grama de ~esembolso anexo. 

CLÁUSULA SEXTA -DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos que por 

ça des te instrumento o CONTRATADO receber, enquanto não forem apl ! 

cados aos fins a que se destinam serão depositados em conta bancária 

especial, a ser movimentada pelo CONTRATADO, obrigrando-se estê · a e~ 

viar ao CONTRATANTE e xtrato de contas e fazer constar nos dive rsos 1 

documentos de suas prestaçÕes de contas . o nome do sacado, os nÚm! 

ros , valores e datas das emissões de ch~ques e a quem f~am~Ypagas as 

imPor tânci as . \ ~ 
CJ,.ÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CONTRATADA pres tará. 

contas dos recursos . recebidos pelo CONTRATANTE através da Secret~ 

ria de Finanç as - SEF!rl , no máximo 30 (Trinta) d~lls apÓs o térm! 

no da vigência deste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO: A publicaÇão deste Contrato no 

Diário Ofic ial do Governo do Amapá, deverá ~er feito no pra~o de 

20 (vinte) dias, a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: O pr esente Contrato terá vigência a 

,J>artir ~ .. data de sua assinat ura até 31 de outubro de 1969 .. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO OU RESCISÃO: Medi~ 

te assentimento das partes, o presente Contrato poderá ser modi f! 

cado ou prorrogado, através de Termo Aditivo, ou rescindido de 

pleno direi to por J..padimplemento de quaisquer de suas Cláusul as ' 

ou condiçÕe s, por motivo de conveniência ou por acordo entre as 

partes contratantes . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: Para dirimir quaisquer dÚv,!, 

das surgidas em consequência da execução deste Contrato, de comum 

acordo elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Macap~\ \com 

exclusão de qualquer outrp por mai s privilegiado que seja.~ .' 

E, por estarem de aco rdo e, para val idade do que ficqÜ 

estabel ecJ do pelas partes, l avrou-se este instrumento em OS ( ci~ 

co) vias de igual teor e forma para o mesm~ fim de direito na P~! 

sença de 02 (duas ) testemunhas abaixo assinadas . 

JO E NOVA DA COSTA 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

2 . 

24 de outubro de 1969. 

~ ~o ~co•" s)t Sou)"' f..,.,·,;, 
ELENES DO SOCORRO ·DE SOUZA PEREIRA 

CONTRATADO 

' 

GOVERNO DO ESTADO DO .\MAPA 
SECRET,ARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

P L A N O D E A P L I C A Ç Ã O 

Plano de Aplicaç~ dos recursos a serem repassados, p~ 

lo Governo do Estado do Amapá à Firma E.S . de Souza Pereira , para f! 

zer. face a sua participação no Contrato n• 011/69-SEPLAN. 

NATUREZA DE 

DESPESA 
DISCRIMINAÇÃO VALOR NCz$ 

4_.1.3.0.07 Contratação de 01 (um) Ônibus 

com capacidade p/ 50 pessoas , 

visando transporte d9s serv,! 

dores do Museu Costa Lima no 

~ercurso Mac~pá/Fazendinha I 

M~seu/Fazendinha/Macapá • . .••• 26.000 ,00 

T O T A L • •• ••••••••••• •• •• • ••• • 26.000,00 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor 

NCz$ 26.000, 00 (VINTE E SEIS MIL CRUZADOS NOVOS). 

Macapá, 24 de outubro de 1989 . 

de 

"~,.{{{,, ;~~NTRATANTE 
~ Jo 6<~cono J.. 5cW;)»?., «'r~ 
ELENES DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA 

CONTRATADO 

GOVERNO 00 ESTADO 00 MMPA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COOROE NAÇÃO 

CRONOGRAMA DE DESEMB O '. S O 

Cronograma de De sembolso dos recur;os a serem transfer! 

dos pelo Governo do Estado do Altlapá à Fi rma E. S . d-e Souza Pere i ra 

para fazer face a sua participação no Contrato n' 011/69-SEPLAN. 

1' PARCELA 

I OUTUBRO /'E9 

2 ' PARCELA 

I T O T A L 
SETEMBRO / 69 

'· 13.000,00 

I 
13.000,00 26. 000 , 00 

13.000 ,00 13 . 000, 00 26 .ooo.,oo 

Importa o pres ente Cronograma de Desembolso no valor 

·' g lobal d~NCz$ 26.000 ,00 (VINTE E SEIS MIL CRUZADOS NOVOS). 

Macapá, Z4 de outubro de 1989 . 

fL,..v., ·e/o S'o<olYO .j 56'-'3"" P..r••rJ 

ELENES DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA 
CONTRATADO 

GOVERNO 00 ESTADO 00 AMAPA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ·E COORDENAÇÃO 

C O N T R A T O Nt 012/69 - S E P L A N 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBW O 

GOVERNO DO AIIAPÁ E A SRA. NELSI!! 
HA COSTA DE ANDRADE, PARA OS FINS' 

NELE DECLARADOS. 

O r.overno do Amapá, neste ato representado pelo seu Cave! 

nador, Senho~ JORGE NOVA DA COSTA, daqui em diante denominado s i!!! 

plesmente CONTRATANTE e a Sra . NELSIANA ~OSTA DE ANDRADE, po~tadora 

do CIC 316.175.732- 72, daqui em diante denominada simplesmente CO~ 

TRATADA , resolvem de comum acordo celebrar o presente CONTRATO 

forma das Cláusulas e condiçÕes seguintes: 

na 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato foi c~ 

lebrado com fundamento no que preceitua o item XVII, do Art . 16 do . 

Decreto-Lei n• 411, de 08 de j ane iro de 1969 e Decreto(N) 019 de 20 

de maio de 1986. combinado co~ o Art. 22, Inciso V do Dec reto-Le i n 1 

2. 300, de 21 de novembro de 1966, e de acordo com o Art . 16 § l ' das 

DisposiçÕes Transi.tÓrias da Consti tuiçâo11Federal, combinado com o 

Art. 25 da Lei Complementar 41. 

CÍJ.USULA SEGUNDA - DO .OBJETIVO : Este Contra r tfm por objetivo a 

construção de 01 (uma ) lancha em made ira de lei, com capacidade . para 

S (c ~nco) toneladas. medindo '8 , 5 metros , de compri mento, 2,10 metros 

de largura e ~,90 centÍmet"ros de fundura, que servirá para atender 

as necessidades d~ comuni dade de são Paul o ~o Baixo Araguari. 
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·cLÁusuLA TERCEIRA- DAS oBRI GAÇÕEs: 

I - . DO COU:rRATANTE: 

a) ~ransf~r1r â CONTRATADA~os recursos no val or de NCz$ . . . 

. 8".000,00 .(OITb MIL CRUZ~OS NOVOS), para atender aos objetivos 

vistos na Cl áUsul a Seg~nda deste Instrumento ; 

~) 1F1s çal1zar e acomp~har ~ execução deste Contrato 

vês da SEPLAN/COTEC , com vista à obtenção da máxima eficácia aos 

cursos aplicádos. · 
. Il - DA CONTRATADA 

a) .Aplicar os recursos transferidos pelo GOVERNO, de acor 

do com o Plano de Aplicação, que passa a fazer parte integrante de! 

te instrument'o ; . 

b} Fornecer~ e f acilitar os elementos necessários para que 

o GOVERNO, a través da$EPLAN , possa ac~paqhar a execução deste Co~ 

trato ; 

c) A CONTRATADA. obriga-se a entregar a embarcação no prazo 

de nté 45 dias apÓs a assinatura do presen t~ Contrato . 

. - ' CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇAO: As despesas decorrent~s das ass inat~ 

ras do presente Contrato no valor global de NCz$ 8.000 , 00 (OITO ' MIL 

CRUZADOS NOVOS), correrão à conta do F?E, Sub-Projetei Desenvo l vimen

t o ~e Comunidade , Pr?grama de Trabalho 03090402.009, natureza de de! 

. ·p~sa 4130,07, confo rme Nota de Empenho nt06~60 , ·emitida em01 . 08 . 89, 

nÓ valor acima men~ionado. 

CLÁUSU~ QUINTA - DA .LIBERAÇÃO DE RECURSOS: Os recursos destinados à 

execução· do preSente Contrato serão pagos em duas parcelas, sendo 

6~ <sessenta por ce~to) no ;to da aSsinatura e 40% (quarenta ~or 

cento) na conclusão do~ serviço~ . 

CLÀUSU~\ SEXTA· - DA PUBLICAÇÃO: ~ pub~icação deste Contrat o no Di ! · 

rio Ofic ia'l do Governo do_ Am'apá, deverá ser feito no· prazo de 20{v!!!. 

te) dias. a partir da data da asslnatUi'{l ~o presente in~trumento. 

CLÁUSULA SÉTII~ 7 'oA VIGgNbA: o presente Contr ato ter~ vigência 1a 

par·ti r da data de sua assi natura até 13o de setembro de 1989. 

CLÁUSULA ÕITAVA - DA MODIFICAÇÃO , PRQRROCAÇÃO OU RESCISÃO: Mediante 

ass'cntimentq_ das par~e.s, · o presente . QontrKtoll pod~~á -~e r modificado 

ou prorrogado , atravcs de T_ermo Adit~vo, ,c\u ~escindido de p,leno d~ 
reito pOr inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas ou condiçÕes . 

por· mo~ivos de conveniência ou por acdrdo entre as partes Contrata!! 

t es. 

CLÁUSULA !lONA - DO FORO: Para dirimir 'quaisquer · dÚvidas surgidas em 

conseqUênct~ · da exec,uçã~ deste Contrato, de comum ãcordo cleg~m o :2. 

ro da Ci rcunscrição Judiciária de Macapá, com e xclusão de qu~lquêr 

out ro p~r mais pri vil~lado que. s eja. 

E. por estarem de acordo e, para validade do que ficou . e! 

tabelecido pelas parte~, lavrou-se este inst rumento em 05 (cinco·) 

vias de i gual teor e forma para o mesmo fim de di rei to na Presença ' 

J·J 02 (duÇi.s ) testcmunt)as abaixo assin-~das .. 

. lt! : Macapá, lO ele .agosto de 1989 .· 

JORG~ COSTA 
, CONTRATA!~TE 

~'(Dl.~cb~ . 
l<ELSIANA COS1'A DE ANDRADE. 

?ESTEMUl'iHAS' CONTRATADA 

GOVERriO DO ESTADO DO M1APÁ 
SECRF.TARIA DE PLA/IEJAI'.EN'l'O . E COORDENAÇÃO 

r L A.N O DE A P L .I C AÇÃO 
Plano de ApliCação ctqs .recursos a serem repassados pelOJ. G.2, 

verno do Estado· do Amapá .à Sra .. rlelsian·a Costa. de Andrade para ·fazer 

~ace a 5ua .par.ticlpaçào no Contrato ,.;, · 012/89- SEPLAN. 

NA1'UREZA DE ' 1(1. 

UESP!!SA 

4130. 07 

. ·.·. 

DI SCRUIINAÇÃO 

~~nstrução de 01 (uma) l ancha em madeira 

·~e lei com capacidade para ·s : (cinco) t!i, 

r(~lo.dp.s , medindo '8,5 me~ro~ de comprime_!! 

;. i b; 2 ,,10 ~qetros ~e lar'&tir_~ ~ Q.,90 .. cent! 

,l · ~êti-os de' ty~_dur.a .~e ee~irá para -ate!!·· 

VALOR 

<1er as ~;cesst_dades da .cd'mur11d.ade de são 

P.aul o dó Baixo· Ar!lguar1. •. : ... .. ... -•• '·. ,. ·;8,0oo,qo· r . 

Importa o presente Plano de · Ap~_lcação no valor 'de NCz$:. : 

/ j • . . Macapa.' 10 de ag~stó de 1~-
8 .000,0~ (OI~O MIL ,CRUZADOS NOVOS). • , . . . . 

/·L/ Jl~'()(, #JP-.rft. . --· 
JORG&AÔVA DA COSTA NELSIANA COSTA DE ÀNDRADE 

CONTRATANTE 

GOVERNO DO ESTADO DO'AMAPÁ . 
SECRETARIA DE N.ANEJAMEN_~O E COORDENAÇÃO 

C O N T R A T O Nt 014/89 - S E P L A N 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVE~ 

NO DO AMAPÁ ~ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIE~ 

I 
TE SÃO BENEDITO, PARA OS FINS NELE D~ 

CLAÍWJOS. 

O Governo do Amapá '·_ne ste a t o representado pelo seu G~ 

· vernador, Senhor JORGE NOVA DA COSTA, daqui em diante de nominado si~ 

plesmente CONTRATANTE e a Associação Beneficiente São_ Bened~ to , CGC 

n• ·14 .497'. 036/0001-37, situada à Rua General Rondon, 429 Bair-ro J!:!_ 

lião, Ramos, .daqui em ~i ante dénoniinada simplesmente CONTRATADA neste 

ato representada por seu Pre~idente, Senhor JOÃO DE 1ALf.!EIDA SOUZA, r~ 

solvem 'de comum acordo cel ebrar o pr,esente CONTRATO na forma das Clá~ 

sul as e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRif.IEIRA - · DO FUNDAI<IENTO LEGAL: O presente Contrato foi cel!:_ 

brado ·com fundamento no que preceitua o item XVII , do Art . 18 do De 

ereto- Lei n• 411 , de 08 de janeiro de 1969 e Decretô (N) 0~ 9 de' 20 de 

maio de 1986, combinado com o Art. 22 Inciso V do Decreto- Lei n'2 .300 

de 21 ele novembro de 1986, e de acordo com o Art. i6 § 1' das Dispos! 

çÕes TransitÓrias da Cpnstituição Federal, combinado com o Art. 25 da 

Lei Compl ementar 41: 

~LÁUSIILA SEGUrlllA - Do' OBJETIVO: Este Contrato tem por objetivo apoiar 

as 'atividades filantrÓpicas e concorrer· para o funcionamento da Ass.2 

ciac;·ão. 

CLÁUSULA TERCEIRA DAS -OBRI GAÇÕES : 
'r - DO CONTRATANTE 
a) Trans ferir à C~NTRATADA os recursos no valQr de NCz$ . .. .. . 

20 .000,00 (VINTE MIL CRUZADOS NOVOS) , para atender aos objetivos pr~

vistoa na Cláusula Segunda deste Instrumen~o. 

p) Fiscalizar e âcompanhar a execução deste Cõntrato através 

da SEPLAN/COTEC , com v i sta à obtenção da máxima efiçácia dos r ecursos 

aplicados. 

I! - DA CONTRATADA 

a) Aplicar os recursos transferidos pe lo GOVERNO , de 

com o Plano de APlicação, que 'passa a · faZe r parte integrante 

acordo 

deste 

instrumento ; ., 
b) Fornecer e facilitar .os elementos necessários para que o 

GOVERNO, através da SEPLAN, poSsa acomp~ar a execução deste Contr~ 
to. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes das assinat!:!_ 

~as do presente COntr'\1" ro :valor ltlobal de NCz$ 20 . 000,00 (VIN.1E HIL . 
CRUZADOS NOVOS1, correrão à ~onta do FPE; Sub- Projeto Desenvolvimento 

RegiQn.al, Progr~a de Tnabalho .-07400311. 250,. Natureza de Despesa \41 

1 30.07; conforme N_ota de Empenho ni 07490 , emi t ida em 10:08.99 , 

no valor acima mencionado. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS: Os recursos destinados à 

e~ecuçao do. presente Cont rato serão l ibera~qs de uma só vez, apos as

s~natura deste lnstrumen to. 

CLÁUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO:' A·publicação deste Cont r ato no Diário 

Oficial do Governo do Amapá, deverá ser feito no prazo d~ 20 (vinte 

dias, a partir da data da asSinatura. do pre~e~te instrumento . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIG~NCIA: . O presente COntr a to terá vigência 

phrtir da d~ta de sua assinatura até 30 de outubro · de 1989. 

a 

,CLÁUSULA OI TAVA - DA MODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO OU RESCISÃO; . Mediante 

ass~nt imento daS partes , o presente Contrato pode rá ser modificado ou . 

p rorrogado , através de Termo Ad itivo, ou. rescindido de pleno direito 

por i nadimpl emen t o de quaisquer d~ suas Cl àsuias condiçÕes, por mot! 

/ 

' 
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voe de conveniência ou por acordo ent re as partes Contratant~s .' 
CLÁUSULA NONA - DO FORO: Para dirimir quaisquer d~vidas surgida~ em 

conseqüência da execUção deste Contrato , de comum acordo elegem o ·Fg 

roda Circunscrição Judici~ri4/ de /Macapá, com exclusão de qualquer o~ 
t r o por mais p;iv!legiado q_ue seja.-

E, por estarem de acÓrdo e , para val i dade do que ficou 

estabelecido pelas partes , lavrou-se este instrument o em 05 ( c inco) 

vlas de igual teor e fo~ma para o -mes mo fim de dire ito ' na pres ença de 

02 (duas) testemunhas abai xo assinadas . 

.!~, 
Macapá, 10 de .agosto de 1989. 

~~~S'~~ 
JOÃO DE ALMEIDA SOUZA 

CONTRATADA 

TESTEICUMHAS 

lBÍcw~ . l. _ _::c ____ _ 

GO~RNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDEHAÇXO 

~ L A H O D E A P L I C A Ç }; O 

Plano de Aplicação dos recursos a serem repassados p~ 

lo Governo do Estado do Amapá à Associação Benefic iente São Benedi 

to para fazer face a sua participação no Contrato n• 014/89-SEPLAN 

NATUREZA DE 

DESPESA 

4130.07 . 

DISCRIIIINAÇÃO 

Aquisição de material permanente 

e de consumo para o tuncioname~ 

to da Assoc iação. 

TOTAL 

VALOR 

20.000,00 

20.000,00 

Import a o pres ente Plano de Aplicação no valor 

NCz$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZADOS NOVOS). 

Macapá, 10 de agosto •de 1989. 

de 

.. /:~., !.f[ fo~~TAHTE 
t':7ck~~ ~..._ 
JOÃO DE ALMEIDA SOUZA 

CONTRATADA 

GOVERNO DO EST AOO DO AMAPA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

.C O N T R A T O N' 016/ 89 - S E P L A N 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEDilAM O 

GOVl':llNO 00 AM APÁ F. 

DE ÀGUA E ESGOTO DO AMAPÁ , I' Ali•\ 

OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Amapá, neste ato representado . pelo seu GovP~ 

nador, Senhor JORGE NOVA DA COSTA, daqui em diante denominado sim 

Plesmente GOVERNO e ·a Comp~nh ia de Àgua c Esgoto do Amapá, Sociedáde 

"civil, , sem fin~ lucrativos, .com sede e f oro na cidade de Macapá , CGC 

(MF)n• 05.976 . 311/0001- 04, daqui em diante denominada simplesmente 

CAESA neste ato rep resentado por seu Diretor Presidente, Senhor AMIL 

TON LODATO COUTINHO, r esolvem de comum a cordo c~lehrar presente 

Con trato na f orma das Clilusul.as e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato fo~ C! 

lebrado com fun damento no que précei tua o Art . ~2 , Inciso V do Decr~ 

to- Lei n' 2.3oo; de. 21 de novembro de. 198~, e de &t.;ur·do cou• o ArL.l4 

§ 21 das Disposi çÕes Transi tÓrias da Consti tuiçÔo Federal, comblnadt'l 

com o Art. 25 da Lei Comp~mentar 41. 

CLÁUSULA SEGUNDA-- DO OBJETIVO: ~ste Contrato tef' ppr objeti'f o r! 

passe dê recursos par a a CAÊSA a f im de que esta possa inic iar as 

obras de melhoramento e ampliação do Si stema de Abastec i men tO de 

água , na c i dade de Lar~jal do Jari , constantes no Plano de obras err 

viado pe l a CAESA ao GEA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

r ·- DO GOVERNO 

a) Transf erir à CAESA os recursos no valor de 

NCz$ 4 81.500,00" (QUATROCEJIITOS E OI TJiNTA E UM MIL E QUI NHENTOS CRU~ 

DOS NOVOS ), pera atender aos o~Jettvoa previs t ob na CláUsula Segunda 

'• deste i nst rumentei 

b) Fiscalizar e acompanhar a execuç ão deste Con 

trato através da SEPLAN/DDM, com vi s ta à obtenção· da máxima e ficácia 

!dos recursos aplicados . 

li - DA CAESA 

a ) Aplicar os r ecursos transferidos pe l o GOVE~ 

NO , de acordo com o Plano de Aplicaç~o que passa a f azer par te · int~ 

gr ante deste i nstrumen to; 

b) Fornece r e facili t~r os e l ementos necessári~s 

pa ra que o GOVERNO, através da SEPLAN , possa acompanha r a execução • 

deste Cont:atoi 

c) Apresentar ao GOVERNO , prestação de contas do 

total · de recur sos t r ansferidos pqr f orça de·s te inst rumento,. dentro ' 

do Pr azo estabelec i do na Cláusula sétima des te Contr ato . · 
J 

.CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes das asslnat~ 

ras do presente Contrato no valor global de !jCz$ 481. 500 , 00 QUATRQ 

CENTOS E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS CRUZADOS NOVOS) , sendo que 

NC$z 36 . 071,15 (TRINTA E SEIS MIL, SETENTA E UM CRUZADOS NOVOS E QUI~ 

ZE CENTAVOS ) , s a i rão do qonvênio nÓ 400/GM89, firmado entre o Gove r no 

do Amapá e o Mini stério do Interior, conforme Ordem Bancária n9 87089 

1211, emitida em 09 .08 .89, no valor ac ima mencionado e o restante no 

val o r de NCz$ 445 .428,85 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MI L, OUATRQ 

CENTOS E VINTE E OITO CRUZADOS NOVOS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a 

serem empenhadas posteriormente. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE ~ECUFSOS : Os recursos destinados à 

execução do presente Contrato no valor .de NCzS 481 . 500 , 00 ( QUATROCE~ 

TOS E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS CRUZADOS NOVOS) . serão liberados 

da seguinte maneira , NCz$ 36.071,15 (TRINTME SEIS MIL, SETENTA E UM 

CRUZAO~ NOVOS E QUINZE CENTAVOS) , apÓs a assinatura deste Contrato ;o 

restante dos recursos serão liberados conforme empeqho posterior. 

CLÁUSULA SEXTA- DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos que por força . 

deste ins trumento a CAESA receber, enquanto não fôrem aplicados aos 

fins a que se destinam serão deposi t ados em conta bancária especial , 

a ser movimentada pela CAESA, obrig·ancto-se esta a enviar ao GOVERNO 

extrato de contas e faze r constar nos diVersos document os de suas 

prestações pe con tas , o nome do_ sacado , os números, valores e 

das emissões dos cheque s e A quem foram pagas as importâncias . 

CLAUSU LA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CAES\ ~estará 

data.s 

contas 

dos recursos recebidos do GOVERNO a t ravés da Secretaria~e Finança s

SEFIN , no máximo 30 ( t rinta ) dias apÓs o t érmino da vigência deste 

Contra.to. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICA~ÃO : A publicação des t e Contrato no Diá 

rio Oficial do Governo do Amapá, dever á ser feito no prazo de 20(vi~ 

te) dias , a par tir da data de sua assinatura . 
CLÁUSULA NONA - DA VIGtNCIA: O presente Contrato terá v igência a par 

tir da data de sua assinatura até 30 de abr il de 1989. 

CLÀUSULA DÉCIMA· - DA MODIFICAÇÃO , PRORROGAÇÃO OU RESCISÃO : Ned lan te 

assent i mento das partes, o prese~te Contrato poderá ser modificado ' 

ou pr orrogado, através de Termo Adi t ivo , ou r escindido de pleno d! 

reito por inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas ou cond! 

çÕes , por motivo de conVeniência ou por acordo en t re as partes CO!! 

tratantes. 
CLÀUSULA DÉCIMA-PRI MEIRA - DO FORO: Para dirimir quaisuqer dÚv i das 

surg i das em conseqüênci a da execução deste Contrato, de comum acordo 

elegem o Foro d~ Circun-scrição J udiciár ia de folacapá', com e xclusão de 

qualquer outro por mais pri vi l egiado q~e s eja. 

E, por estarem de acordo e , para validade do que ficou e~ 

tabe lec ido pelas part es, lavrou-se es t e instrumef\to \em 05 { cClnco) 
vias de i gual teor e forma para o mesmo f i m de direito na p resença 

de 02 (duas) t es"4munhas abaixo assinadas . 

'."" !kh. """ 
Macapá, 04 de outubro de 1989 

~a•~~ 
2- ~ 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ . 
SECRETARI A DE PLANEJAMENTO E COORDEN~ÇÃO 

P L A N O D E A P L I C A Ç Ã O 

Plano de A'plicação dos e_ecursos a. serem r!passados pelo 

Coverno do Estado do Amapá à Comp!'l'hia 'de Água e· E'sgoto .'do Amapá ' 

CAESA,.J>ara faze r face a sua participaçã~ no Contrato n• 016/89- 5~ 
PLAN . 

NATUREZA DE 

DESPESA DISCRI MINAÇÃO VAUJR NCz$ 

,CONV . NO 400CI·I /89 36·.071 ,15 

REC . DO GEA 445.428,85 

- t~elhoramento e ampliação · do 

Sistema de Abastecimento de 

Á~ua, na cidade de Laranj.al 

do Jari ................ .. . . 481.500 ,00 

TOTAL .... ...•.........•..... : ..... 481.500 ,00 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor de NCz$ 

481. 5GO , OO ( 0
1
UATROCENTOS E OITENTA E UM 1-HL E QUINHENTOS CRUZADOS NQ 

Vú!.i) . 

~J~. 
J OllGE ~)f,(DA COSTA 

GO)'ÉRNO 

~lacapá, 04 ~ro de 1989 

AMILTON L ~T~NHO 
CAE . , 

y • 

GOVERNO DO ESTADO ~O AMAPÁ 
SECRETAJ!IA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 
C O N T R A-T O . N• O l 7 / 89 - S E P L A N 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAI 

O COVERNO DO AMAPÁ E A ASSOCi h 

ÇÃO DO~ ENGENIIEIHOS AGRpNOMOS' 

DG T. DO AMAPÁ~OM A INTERVEN! 

ÊNCIA DA SECRETARIA DE .PLANEJ~ 

KENTO E COORDENAÇÃO , PARA OS 

FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo dO Amapá, neste ato representado pelo seu 

Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA, daqui em diarite denomi nado 

simplesmc~ te GOVERNO e a Associação dos Engenheiros AgrÔnomos do T. 

ao Noapi-AEATA,inscrita no CGC(MF) sob o n• 05.549.191/0001-69 

c om endereço na Estrada du Praia do Aro.xÓ. , s/n , neste a .to r e prese!! 

tEda po~ seu Presidente , Senhor R~IMUNDÓ NONATO . BRABO ALVES, reso! 

v~m de ~~~um acordo cele brar o presente Contrato na forma das Cl áu 

e11las · e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSU!~ PR!MEI RA ~O FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato foi 

celt!hr.:J.do cotn fundamento no que prece i tua o Art. 22, Inciso V do 

lJecJ:ctÔ··l.~l n'i 2 . 300, ae 21 de noyernbro de 1~86 , c de acordo com o 

.-:.1-t. 14 § 2r das D1SP<t01çÕes T r ans1 tÓrias da Cor\sti ~uiçâo Federal, 

combinado com o Art . 25 da Lei Complementar 41. 

1·:).USU!.A SECU!IDA .- DO OBJETIVO: Este Contrato tem por objetivo o ~ 

do praio estabelecido na Clàuaula Sétima deste Contrato. 
CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO: As despesas deco rrentes das assinatu . 

~as do pres~n~e .Contrato no valor • global de Nzc$ \4 . ~9~, 00 (VINTE 

E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA CRUZADOS NOVOS ), corre rao a con 
' · .., 

ta do FPE, Sub-Projeto de Desenvolvimento ~e Ação Regional, Pro 

grama de. Trabal ho 07400311-250, NatÚreza de Despesa 4Í30.07 , co!! 

·· forme Nota de Empenho n' 09331 , emi tida em 22 . 09 .89 no v!! 

l or acima mencionado. 

.· CLÁUSULA QUINTA - pA LIBERAÇÃO DOS i!ECURSOS : Os recursos destina-

doa à ex~cução .do presente Con t rato serão liberados de uma so ve~· 

apÓs ~ assinatUra de!'te instrumento . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: ·os recurSOS':'J-0 pr fti1;a · 

deste ins trumento a AEATArecebe r, enquanto não f orem aplicados a:s 

Cins a que se destinam serão depositados em conta bancária esp! 

cial , ~ser movimentada pelaAEATA, obrigando-se esta a enviar ao 

COVERNO extrato de contas e fa:z:er constar no.s dlveraos documentos 

de suas prestações de cont~, o. nome do sàcado , os n~eros, val~ 

rea e · datas das emissões dos cheques e a quem fo r em pagas as tm 

portânc i as. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A AEATA prestará contas 

dos r~cursos recebi dos do GOVERNO. através da Secretari a de Fio~ 

ças-SEFIN, no máximo 30 (TRINTA) · dias apos o término da vigência 

deste Contrato. 
CLÁUSULA' OITAVA- - DA PUBLICAÇÃO: A publiéação deste C'lntrato 

Diário Ofi Cial d o Governo. cb' Amapá; deve r á ser fei t~ n~ prazo 

2o (VINTE) dias , a parti; da-dat~ de sua assinatura. · 
1 

. 

CLÀUSULA NONA- DA VIGÊNCIA: O presente Contr'ato terá v.igência · .,. 
partir da data de sua assinà.tura ·;até 30 1 de novembr o de 1989. 

no 

de 

a 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO OU ~SCISÃO: Medl"!:! 

te amentimento das pa~tes , o p resente Contrato. poderá Ser modifi- \ 

cado ou prorrogado, através de Termo Aditivo, ou rescindido de ~ 

no di reito por inadim~lemcnto de quaisquer de s uas Cl áusul as ou 

condiçÕes , por motivo de ç onveniência ou por ac.o rdo entre as P3.!: 

tes contratantes . 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO FORO: Para dirimir quaisquer dÚvidas 

surgidas e m. consequênc ia da execução dest e Contrato , de com~.i aco.!: 

do elegem o Foro da Cir cuncrição Judiciária de Macapá, com exclu

são de qua lquer outro por maia privilegiado que seja. 

E, por estarem de a~ordo e, para validade do que . f! 

cou es~:~elecitlo pcl â r. partes, l avrou- se e ste instrwneôto em ciO

co (5) vias de igual teor e · forma para o mesmo f i m de direi to na 

presança de 

.. TES'i'EMUIIIIAS: 

02 (DUAS ) testemunhas abaix ~11nadas . 

Mac a , ·r2 de setembro de 1.989. 

\lt. · ' 
JORGE N ~ DA COSTA 

G RNO 

Ovf~~~-.4-11._ ,(' ~J ~ 
MUNDO NONAfóiD~o ·~(És 

AEATA · 
iJi:liO . tinane e iro à AEATJ.., na part.1c ipação em evento promo vido pela 1. _ __________ _ 

t~::d:t)raçõo ór.a .Associações de Engenheiron Agrônomos do Brasil . .. 

CLÁUSULA ~ERCEIRA - ~S OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO 
a) Transferir à AEATA os recursos no valor· de Ncz$ ••• 

2~.390 , 00 (VINTE E QUA!R0
1

14IL, :rREZENTOS· E NOVE.'lTA C!JUZADOS .NOVOS), 

para a tender aos objetivos previstos nn Cláusula Segunda~dcste in~ 

t.::umento . 
b) Fiscalizar e acompanhar a execução deste Con t rato 

a t ravés da SÉPLAN/COTEC, com vista à obtenção dn máxima eficác ia: ' 

dog rec}Jrsos o.pl 'i cados . 

!f-A~~1:!:'T:a rec ursos trãns:rerido~· pe'lo GOVERNO , de 

acordo COM O Plano de aplicação que passa a fazer parte integrant e 

tlcste inat~~ento. . 
b) · Fornecer e ' t acilitar os elementos necessários p~ 

ra que o GOVERNO, atravéu da SEPLAN, possa acompanhar a exêeução ' 

deste Contrato; . . 

... cr 'Apre!ienbr ao GO,'fl!RIIO, prestaçiio de contas do t_2 

tal de .re~~raos ~ranac~~idoa po~ força deete inatru.ento, dentro 

2 ·----------------~--

GOvERNO DO ESTADO DO NAAf'A 
SECRETARIA O~ PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

PL A N O · DE · ' APLICAÇÃO 
Plano de Aplicação dos recursos a serem rep~ssados pe l o 

Governo do Estado do Amapá à Associ~ação dos Engenheiros Agronômos do 

Amapá -
1

AEATA, pa ra fazer face a su~ participação ' ho Contrato n• 017/ 
89-SEPLAN. 

NATUREZA DE 

4.1.3.0. 07 

DISCRIMINAÇÃO 

Apol o f~nancelro à · AEATA. na pàrt! 
cipação em evento promovi'do pela 

Federação dae Associações de Eng! 

nhei ros Agronpmos d~ Brasi l •••••• 

T.OTAL .. : .. ... · .. .. ... .. .... .. . 

VALOR NCz$ 

24.390,00 

24 .390,00 


	

