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DECRETO ( P ) Nº 0244 de 12 de março de 1990 

O Governador ~o Estado do Amapá, usando das atribu~ 
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 .12.88 , combinado com o§ 2º do Ato das DisposiçÕes Con~ 
titucionais TransitÓrias da Constituição Federal de 05 .10 . 
88 e na Lei Complementar nº 41 de 22 .12. 81, 

RESDL\JE : , 

Art . 1º - Designar PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA, Se 
cretário de Educação e Cultura do Estado do Amapá, para 
exer cer acumulativamente , em substituição , o cargo de Go 
ve rnador do Estado , durante o impedimento do respectivo t~ 
tular que viajará até a cidade de BRASÍLIA- DF para tratar 
de assu~tos de interesse da Administração amapaense , no 
periodo de 12 a 14 de março do corrente ano . 

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

Macapá- Ap , em 12 de março de 1990 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO EST AOO DO AMJlPÁ 

DECRETO ( P ) Nº 0245 de 12 de março de 1990 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribui 
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 de deze~bro de 1988, combinado com § 2º do art. 14 do 
Ato das disposiçÕes Constitucionais TransitÓrias da Const~ 
t uição Federa l de 05 .10. 88, da Lei Compl ementar nº 41 de 
22 de dezembro de 1981. · 

RESOLVE: 

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

Secretár io de Educação e Cultura 
Pro f. PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Agricultura 
ALCIONE MARIA CARVALHO CAVALCANTE 

Secret~rio de Segurança Pública· 
LUIZ DA CONCEI ÇÀO P. GÓES DA COSTA 
Secretário de Saúde 

Dr. FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEI~ 

Art : lº - /Dispensar SÔNIA I~ARINA DA LUZ : PINTO, da Fu~ 
ção de confiança de Secretário Administrativo , cÓdigo DAI-
201.1, do Centro de Assistência ao Menor nº O~DAM/SEPS. 

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

Macapá- Ap, 12 de março de 1990 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Subs t ituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO ( P ) Nº 0246 de 12 de março de 1990 

.. 

O Gover nador do Estado do Amapá, usando das a tribui 
çÕes que lhe são conferidas pel o Decreto Presidencial d; 

• 13 de dezEmbro de 1988 , combinado com o § 2º do art. 14 do 
Ato das disposiçÕes Constitucionais TransitÓrias da Consti 
tui ção Federal de D5 .1U .à8 , da Lei Complementar nº 41 d; 
22 de dezembro de 1981 e tendo em vista o que consta do 
Decreto (N) nº 0045 , de 16 de novembro de 1989, e Oficio 
nº 0100/90-BEPS . 

RESOLVE: 

Art. lQ - Exonera r TEREZINHA DE JESUS LEÃO CARNEVALE, 
do cargo em comissão de Chefe da Creche Nosso Cantinho de 
Amor/DAM/SEPS , CÓdigo OAS-101 .1. 

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

Macapá- Ap , 12 de março de 1990 . 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO ( P ) Nº 0247 de 12 de março de 1990 . 

O Governador do Estado do Amap~ , usando das atribui 
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;:Ões que {rw são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 de det~ro d: 1988 , c~mbinado_com o §_2: ~~art . 14 d~ 
Ato das gi.sposiçoes Constl.tuc1ona1s Transl.tonas da Const_:: 
tuiçãa Federal de 05.10 .88, da Lei Complementar nº 41 ' de 
22 de dezembro de 1981 e t endo em vista o que consta do 
Decreto (N) nº 0045, de 16 de novembro de ·1989 , e Oficia 
n2 DlD/90 , 

RESOLVE : 

Art . l Q ·- Nomear ANA CRISTINA GUEDES MARTINEZ, para éxe!: 
cer interinamente o cargo e :n Comissão de Chefe da Creche 
Nosso Cantinho de Amor/DAM/SEPS, CÓdigo DAS- 101 , 1. 

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

Macapá-Ap, 12 de março de 1990 . 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 

DECRETO (N) Nº 0010 de 12 de marÇo de 1990 

O Governador do Estado do Amapa, usando das atribui 
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 .12~88 , combinado com o § 2º do art. 14 do Ato das Ois 
posiçoes Constitucionais Transitarias , da Constituição Fe
deral de 05.10 .88 e na Lei Complementar nº 4lde22.12.82 e 

- CONSIDERANDO o disposto no artigo ~º do Decreto (P) 
nº 1301, de 03 de _ outubro de 1988 , publicado no Diario 
Oficial do ex-Territorio Federal do Amapa, de D4 . 10 . 88; 

- CONSIDERANDO os t ermos da Ordem de Serviço n2 0004 / 
88- GABI, de 17 de outubro de 1988; 

- CONSIDERANDO o e~tendimento manifestado pela Consul- . 
toria Geral da Republica , através do Parecer n2 FC- 3, pu -
bli cado no Diario Oficial da União, de 24 .11 .89 ; 

- CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a s i t uação 
funcional dos servidores amparados pelos citados textos le 
gais, ainda pendente . 

RESO LVE : 

Art . lº - Autorizar a inclusão dos servidores perten -
cent es ao Centro de Apoio a Pequena e Media Empresa- CEAG f 
AP , que se encontravam em ati vidade nesse Drgão em 03 de 
outubro de 1988, na Tabela Especial de Empregos do ex- Ter 
ritÓrio Federal do Amapá. 

Art . 2º - Os beneficios da inclusão acima referida, se 
raa contados a partir de 1º de fevereiro de 1990. 

Art. 3º - Atribuir a Secretaria de Adminisfraçãa, atra 
ves do Departamento de Pessoal do Governa do Amapá a com -
petência para promover o enquadramento dos funcionarias do 
CEAG/AP, observadas as disposiçÕes legais contidas na le -
gislaçãa citada no presente Decreto . 

Art . 4º - Este Decreto entra em vigor na data de 
publicação, revogadas as disposiçÕes em contrario . 

Macapa-Ap, 12 de março de 1990. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gover nador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO ( E ) Nº 0030 de 23 de fevereiro de 1990 

sua 

/ 
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribui 

çÕes que l he são conferidas pelo Decreto Presidenci al de 
13 de dezembro de 1988 , combinado com o § 22 ·da artigo 14 
do Ato das disposiçÕes Constitucionais TransitÓrias, da 
Constiutiçãa Federal de 05 .10.88 , e na Lei Complementar nº 
41 de 22 de dezembro de 1981, e tendo em vi~ta o que const a 
do oficio nº 008/90- GAB/SEAG 

RESOLVE: 

Art . 12 ~ Os preços relat ivos aos serviços de transpo~ 
te de passageiros e cargas executados no Estado , pela Se 
cretária de Agricultura , serão regidos de acordo com ftS 
tarifas cons tantes na r elaÇão em anexo ; 

Art . 2º- A Tabela de preÇos publicada , apensa a esta 
Decreto ser á reajustada conforme a variaçao dos preços dos 
veicul as manutenção, materiais e mão-de- obra, através de 
Portarià do Secretária de Agricultura; 
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Art . 3º - Determinar que o servidor autorizado a 
receber os citados valores dos usuários (Produtor Rurál) , 
forneça aos mesmos o tal~o correspondente ao valor ~ago 
assim como , efetue o recolhimento ao Setor de Finanças da 
Secretária de Agricultura , do montante arrecadado de aco~ 
do com às orientaçÕes do citado setor , sem o que ficará o 
dito servidor, sujeito ás penalidades cabiveis; 

~ - 4º - Revogam-se as disposi9Ões em contrário . 

Macapá- Ap , em 23 de fevereiro de 1990 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

TARIFA DE PASSAGEM E CARGA RODOVIARIA-POR'rA!U/\ N~ I -SEAG 

ANEXO AO DECRETO ( f ) N2 Oo5o 

------- -----------.------;--·----
DE !IIACAPÁ 'PASSAGEM I v o I. 'I 1-1 E ;, 

------~P~ARA~=--------------------------------~------~6~0~K~I~:~a___ 
• CuriaÚ •.• • • ••••. •• • •.• •• •••.••• • · • · • · · · · · • · · · 

Casa Grande •...• • ..••••.• ... • .•••. • ••••••.• .. 
Ressaca, Alegre, Abacate , Lontra, St2, AntÔn io 
Curicaca •...•.•.. .. . • . .... ••• • ••••• • •• • .• •. .. 
Car mo do Macacoary , Itaubal do Piririm . .... . . 
Inajá, Corre Água, Ponta Grossa . . . .•......... 
R. Nl , S•. de Nazaré, R. São Francisco, Carao-
bal, Tracajatuba II . • • •• ....•••. • .• • • .. ; .... . 
Vai-Quem-Quer, S. Joaquim , S . Raimundo, Boa Vi~ 
ta, Liberdade .•. . . •.•.•.• • •.•••.•.....•.• . ... 
Armentino, Tracajatuba I, S . Frar.cisco do Al to 
Joãozinho da Conceição , Ananazal , Luiza •• •• •• 
Catanzal , S. Tomé; Sta. Lu~ ia •• •• •• •• .•• •..•. . 
Garimpo, . S. Tomé, São Francisco •.••.•. • •.••• • 
São Sebastião, Lago do Papagaio , S . Benedito • • 

•. S . Sebastião, Livramento,Coração de Jesus, Gu-
rupora •• .•••• •.• •• ••••••••.••• • ••••••••• • •• • •• 
J acamim, Nova Esperança .• .• ••••.••. .• . •. .•. .. 
R. do Pantoja, Ig . do Padre, Alta Floresta ... . 
R. do Alto, Areia Branca, Cutias ..... .. ... . .. 

• S. Josf, S . João .................... .... . 
Porto de Santana • .. • •.•••• •.•.. • •. . •. . ..• 
Mazagão Novo . ... . . . ... ..•...•.•.• •. • .. ... 
Carvão, Camaipi, Ajudante •.• • •.. • ..••.••• 
·Mazagão Velho •. •. .•. • •..... . .•... .•••• . .. 
Campina Grande . ... . ..•.... · ..... . • .. .... . . 
Pon te do Matapi , Torr ão do Matapi,Santa M~ 
ria ..•• . •• •. .• ••. • • •. • · · • · · · • • • • · · · · · · · · · 
Fát ima, S. Pedro, Desterro •......•..•.... 
Maruanum, Pi rativa .. .. . ... . .. .. .... . .. . . . 
Ig. do Lago , S . Sebastião . . .... .... . ... . . 
R. do Limão , Ponte do Vi l a Nova •••• . •.. . • 
Ig . do Bispo, Rio Pr eto , Breu .. •• .•.. . . . . 
A ri ri, T.essalÔnica, São Pedro do Caranã e 
São Pedro dos Bois ..•.. . . .. • •. .• •.•.••.• • • 
ColÔnia do Matapi . .•.. . ••.•. • • . • .. • ..•. .. 
Terra Preta, Paredão , Ferreira Gomes ...•• 
Aporema . .. ... ...•. > ••• •• • •••• • • • ••• •• • • •• • 
Terra Firme e Lago Novo .... . • •• •• ..•.. . . • 
Tartaruga! Grande .. ........ . • • .•• . .. ... .. 
Tartarugalzinho , Itaubal .• •.••.•. ..... ... 
f ] exal .. .. • • . .... . . ..•.. . •... • ....• .• . ... 
PracuÚba . . ....•. . . •.. • •...... • . ..•. . •. . . . 
Cupixi , Munguba • . . • . ..•.. . •...• ..•..... . . 
Cachorrinho, Pedra Branc a . • .•• •••••...•.• 
Água Fria , Centro Novo, Cachaça • • .••.. . .• 
Riozinho , Sete I lhas , Tucano .. .. .. ... . . .. 

2 , 00 1, 00 0 , 50 
3 , 00 
5 , 00 

15 , 00 
18, 00 
20 . 00 

?6 , 00 

22 , 00 
27 , 00 
30 , 00 
24, 00 
24 , 00 
25 , 00 

24 , 00 
24 , 00 
26,00 
23 , 00 

4,00-
2', 00 
3 , 00 
4, 00 
7 , 00 
3 , 00 

5 , 011 

2 , <Yí 
7 , ()() 

l H. (ltl 

17 , 00 
25 , 00 

5 , 00 
16, 00 
11 , 00 
24 , 00 
30 , 00 
27,00 
30,00 
30,00 
30,00 
18, 00 
23 , 00 
27. 00 
30 . 00 

1 , 00 
2 , 00 
6 , 00 
7 , 00 
8 , 00 

10)00 

9,0(1 

1 1 • (J'j 

12 , 00 
10 , 00 
10 , 00 
10,00 

10 , 00 
10,00 
10 , 00 

9 , 00 

0 , 50 
l ,vo 
3 , 00 
4 . 00 
4 , 00 

5' .00 

~. oo 
5 .00 
G, UO 
5,00 
5 , 00 
5 , 00 

5 , 00 
5,00 
5 , 00 
5 , 00 

2 , oo- 1 , oo-
1 ' 00 0 , 50 
1 , 00 o . ~o 

2 , 00 1,00 
3 , 00 2 , 00 
1 ' 00 0 , 50 

~ , ou l , Ul' 

1 , 00 0,50 
3 , 00 2 , 00 
7 , 00 '] , t)i) 

7 ,00 4, 00 
10 , 00 5,üC 

2 , 00 I · '·' 
6 , 00 : ~ ' ( it 

4, 00 2 , Ut 
10 , 00 5 , 0( 
12 , 00 ~ . o~ 
11,00 5 , 00 
12 , 00 6 , 00 
12 , 00 6 , 00 
12 , 00 6 , 0u 
7,00 4, 00 
q ' ()(\ S'1 0 0 

Jl , ü>i f;',OO 
J 2 ' ')I) 6, 00 

OBS: Considera - se 60 Kg: Sacaria (fa rinha, cereais, frutas , l egumes , otc ) , 
ge ladei ra, fogão , etc . 

Considera-se 30 Kg: Cacho de banana , bujão de gás , la tas de queros~ 
ne, bicic leta, cestão de verdura , paneiro de verdura , ·etc . 

- N~s viag; ns da Feira do P:odutor, o transportE' dos volumes pc!>d ... -

cao) sera inteiramente gratis, obedecendo os ditame s doRegi.mento 1.!:_ 

Pág. 
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terno da Feira do Produtor; 

- Crianças menores de cinco anos, serao isentas do pagsme1to Je ~~\ss~ 
gens. 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

'GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 706/89-PMM. 

Pág. 4 

Dispõe sobre anulação-e abertura de Crédito Suplementar de ac·ordo com o disposto no Art .. 
49 da Lei n9 331 /88, de 06 de dezembro de 1988, por i tens da Tabela Explicativa da Despesa, por órgãos da Adminis tra-
cão Municipal. 

O Prefeito Municipal de Macapá, no uso de suas atribuições legais que lhe sao conferidas 
pelo Art. 34, Inciso I, da Lei n9 6,448, de 11 de outubro de 1977. 

D E C R E T A : 

Art. 19 - Ficam anulados na importância de NCZ$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzados 
novos), por item das dotaçÕes do orçamento analítico do corrente exercício, por órgão da Administração Municipal, con
forme discriminação abaixo: 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0- Despesa de Custeio 
3.1.1.0- Pessoal 
3.1.1 .3- Obrigações Patronais 

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3. 1.1.0 
3.1.1.1 

Despesas Correntes 
- Despesas de Custeio 

Pessoal_ 
- Pessoal Civil 

01.00- Venc. Vant . Fixas 

PROCURADORIA JURIDICA- P~OJ. 

15.000, 00 

SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ . URBANO E MEIO AMBIENTE - SEMPLUMA 

30.000,00 

TOTAL • ••• NCz$ 

' 15.000,00 

3o:ooo,oo 

45.000,00 

. Art. 29- Com os recursos provenientes das anulações feitas pelo Artigo anterior, "ficam 
suplementados na importância de NCZ$ 45.000,00(quarenta e cinco mil cruzados novos), por itens das dotaçÕes do orçameE 
to analítico do corrente exercício, por órgãos da Administração Municipal, conforme discriminação q.baixo: 

4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0- Investimentos 

PROCURADORIA JUR!DICA- PROJ. 

4.1 .2.0 2.011- Equipamentos e Mat. Permanente 15.000,00 15 . 000,00 

SEC, MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - · SEMPLUMA 

4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0- Investimentos 
4.1.1.0- 1.012- Obras e Instalações 30. 000,00 30.000 , 00 

TOTAL . • . NCz$ 

çoes em cont1·ârio. 
Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposi -

DE-SE CIENCIA, REGISTRE~SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO LAURINDO DOS SANTOS BANHA, em 29 de novembro de 1989. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefeito Municipal de Macapá 

GILBERTO SEMBLANO OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Finanças 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 '707/89-PMM. 

Dispõe sobre anulação e abertura de Crédito Suplementar de acordo com o artigo 49 da lei: 
n9 331/88, de 6 de dezembro de 1988, por itens da tabela explicati~a da despesa, por órgãos da Administração Municipal 

O Prefeito Municipal de Macapâ, no uso das atribuições que lhes sao conferidas por lei, 

D E C R E T A: 

Art. 19 - Ficam anulados na importância de NCZ$ 235 .000,00 (duzentos e trinta e cinco mil 
· cruzados novos),- por itens -das dotaçÕes do orçamento analítico do corrente ex~rcício, por órgãos da Administração Mu -
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nicipal, conforme discriminação abaixo: 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
~ . 1.0.0 -· Despesas de Custeio 
3.1 . 1.0- Pessoal 
3.Í.1 .3- Obrigàções Patronais 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0- Despesa de Custeio 
3.1.1.0- Pessoal 
3.1.1.1 -Pessoal Civil 

02.00 - Pessoal variável 
3.1 .1.3 - ObrigaçÕes patronais 

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC 

SEC. MUNICIPAL DE SAODE - SEMS 

135.000,00 

50.000,00 
50 .000, 00 

TOTAL ............ ..... ... ..... .... ... .. .. ... ...... .... .... 

135.000,00 

100.000,1 o 
=~~~,;,222!.2~ 

Art. 29 - Com os recursos provenientes das anulações feitas pelo artigo anterior, ficam 
suplementado& na importância de NCz$ 235.000,00(duzentos e trinta e cinco mil cruzados novos), por itens das dotaçÕes 
do orçamento analítico do corrente exercício, por ~rgãos da administração municipal, conforme discriminação abaixo: 

4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0- Investimentos 
4. 1.1.0 - 1.009- Equipt9 e Mat. Perm . 

SEC. MUN. DE SAODE - SEMS 

TOTAL •... •............••. . •.•.. .... ..•.•........ NCZ$ 

235.000,00 235.000,00 

235 . 000,00 

Art. 39 - Este decretó entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi -
ções em contrário. 

i 
I 

I 
' 
\ 
\ 
I 

CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALÁCIO 31 DE MARÇO, 30 de novembro de 1989. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefeito Municipal de Macapá 

GILBERTO SEMBLANO OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Finanças 

ESTADO DO AW>PÁ 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

Art. 3º - Estae Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposiçÕes em contrário. 

~eRETO NV 712/89-P!IM 

O Prefito Municipal de Macapá, usando de suas atribui 
çÕes legais que lhe são conferidas pelo Art. 34, Inciso 
III da Lei n2 6 . 448 de 11 de outubro de 1977, combinado com 1 

o disposto no Art. 4 , Inciso VI da Lei n2 293/87-PMM de 
26 de dezembro de 1987, alterada pela Lei 335/~MM ,e , 

Considerando que os servidores possuem tempo suficien 
te, conforme Art. 19, das disposiçÕes constitucionai~ 
transitÓrias; 

Consi derando Finalmente a não inclusão dos 
no Qecreto n2 446/89 - PMM de 16 de junho de 1989 . 

~CRETA : 

mesmos 

Art. 12 - INCLUIR no Decreto n2 446/89-PMM datado de 
25 de junho de 1969, os servidores constantes no anexo 
deste Decreto, em virtude de mudança de Regime Juridico de 
Trabalho de Celetista para Estatutário , passando a serem 
rRcridos pela Lei n2 133/80-PMM - Estatuto dos Funcionários 
Publicas Civis do MunicÍpio de Macapá, de conformidade com 
o disposto nos diplomas referidos no preâmbulo do presente 
Decreto. 

Art. 22 - Ficam autorizadas as Secretar ias Municipal 
de Adm~nsit~ão e de Finanças , para procederem às medidas 
necessarias_ao cumprimento do presente Decreto , incluindo 
a Instituiçao ~e Identificação Funcional , oficializaçãoaos 
Bancos depositarias de FGTS , lAPAS e demais Órgãos que $ 
fizerem necessári os , assim como o processamento de documen 
teção para o pagamento das respectivas indenizaçÕes a que 
fazem jus na forma da . Lei. 

CU'-f'AE-sE REGISTRE-sE E PUBLIQLE-sE. 

PALÁCIO LAUUNOO BANHA, 06 de dezembro de 1989. 

JOÃO ALBERTO RODAIGLES CAPIBERIBE 
Prefeito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTE GABINETE MUNICIPAL, aos 06 dias 
mês de dezembro de 1989. 

MARIA VITÓRIA MACHADO 
Secretária Municipal de Administração 

ANEXO AO DECRETO N". fl2/ li " :. l"·l~1 

do 
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~~!~~~~!~ ~~!S!2!~~ ~~~~~~!~ CUD. se . Q!J 

I TF~I N O M E 
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O 1 Manoel Sebastião Duarte da Silva , A - 2 
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CATEGORIA FUNCIONAL AUXILIAR DE ARTÍ FICE 
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01 Paulo Roberto Nunes da Silva ll - 6 20 . 05 . 75 

XI - GRUPO : MAGISTÉRIO 
~==== ========== 

CATEGORIA FUNCIONAL PROFESSOR === === == = =======~= ====== === 

Jos~ firmo do Nascimento 01 

02 Elizabeth da Silva Carvalho Ramos 

A - 4 

D - 4 

01.03 . 83 

05 . 02.80 

PALÁCII~O LAU IN p ,BANHA, <:.Jr..:' de c\~~ ~ ... ,·..:.}:.·.,,-~') 
. ~ ._ . L-.1...., 

. ...IllÃO fí 1'0 RODRIGUES CAPIBERIBE 

de 1989. 

1/. ~ 
PREFEI O MUNICIPAL DE MA CAPA 

PUBLICADO NESTE GABINETE MU NICIP AL, 

do mes de c.l .;_\'J..t..<J':.<...:D de 1989 . 

. () Ç, 
aos . , . .. .. •· .,,. dias 

~~ht.-- </[ MAR~~[IA MACHA DO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AOmN I STRACÃO 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE 00 PREFEITO 

DECRETO N2 713/89-PMM 

O Prefei to Municipal de W.ecapá , usando das ' atribui 
çÕes legais que lhe são conf eridas pelo i tem VIII, do Art~ 
34, da Lei n2 6 .448, de 11 de outubro de 1977, e conside 
rando o que consta no Ofi cio nº 098/89-SEMOV, datado de 14 
de novembro de 1989 , 

DECRETA: 

Art . 12 - EXONERAR EDSON ROBERTO DA SILVA GURJÃO , da 
função gratificada de Encarregado de Produção de Massa As
fáltica , CÓdigo CAI .20l . l, do Grupo de Chefia e Assistên 
cia Irtermediária- CAI .200, da Secretaria Municipal d; 
Obras e 'Jiaç;io , a partir de 14 de novembro de 1989 . · 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposiçÕes em contrário . 

CUMPRE-sE, REGISTRE-sE E PUBLIQUE-SE . . 

PALÁCIO LAURINDO BANHA, 06 de dezembro de 1989. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefeito Municipal de Macapá 

çÕes legais que lhe sãq conferidas pelo item VIII , do Art . 
34 , da Lei nº 6.448 , de 11 de outubro de 1977, e tendo em 
vista o disposto nas Leis nºs 293 e 294/87-PMM, que . inst~ 
tuem a Nova Estrutura Administrativa e· a Reformulaç;io de : 
Cargos e Salários do Munic{pio de Macapá, Prefeitura Mun~ I 
cipal, e considerando o que consta no Oficio nº 098/89- -
SEMOV , datado de 14 de novembro de 1989, 

DECRETA: 
. ' 

Art . 12 - NOWEAR JOÃO BRAZÃO BRAGA , Auxiliar de Art:i": 
fica , CÓdigo Art .056 , _classe -A, Nivel 2 , do Quadro de 
Cargos de Provimento efetivo,_ para exercer a Função 
Gratificada de Encarregado de Produção de Massa Asfáiüca,. 
CÓdigo CAI . 20l. l , do Gr upo ge Chefia e Aspi stência Interm~ 
diária - CAI . 20D , da Secretaria Municipal de Obras e Via, 
ç;io, a partir de 14 de novembro de 1989: 

Art . 22 - Este Decreto entra em vigor na data ae sua
assinatura, revogadas as disposiçÕes em contrário . 

CUMPRE-SE , REGISTRE- SE E PUBLIQUE-6E . 

PALÁCIO LAURINDO BANHA, 06 de dezembro de 1989. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefeito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTE GABINETE MUNICIPAL, aos 06 dias do 
PU~LICAOO NESTE GABINETE MUNICIPAL, aos 06 dias 

mês de dezembro de 1989 . 
do mês de dezembro de 1989. 

MARIA VITÓRIA MACHADO 
Secretária Municipal de Ad~ini stração 

ESTADO 00 AMN'Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

BABINETE OO .PREFEITO 

DECRETO N2 714/89-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribui 

MARIA VITÓRIA MACHADO 
Secretár ia Municipal de Administraç~o 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 715/89-P~ill. 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNI CIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 715/89-PMM. 

Pág. 7 

Dispõe sobre anulação e abertura de Crédito Suplementar de acordo com o artigo 49 da lei 
n9 331/88-PMM, de 06 de dezembro de 1988 , por itens da tabela explicativa da despesa por Órgãos da administração muni
cipal. 

O Prefeito Municipal de Macapá, no uso das atribuições que lhes sao conferidas por lei. 

D E C R E T A : 

Art. 19- Ficam anulados na importância de NCZ$ 101 . 616 , 00(cento e um mil , seiscentos e 
dezesseis cruzados novos) , por itens das dotações do orçamento analítico do corrente exercício por or gaos da adminis
tração municipal , conforme discriminação abaixo: 

4.0.0 . 0 - Despesas de Capital 
4. 1.0.0- Investimentos 
4. 1.1.0- 1 .022-0bras e Instalações 
4.1 . 1.0- 1. 023-0bras e I nstalações 
4. 1. 1.0- 1.024- 0bras e I nstalações 
4.1 . 1.0- 1.026- 0bras e Instalações 
4. 1. 1.0- 1.027- 0bras e InstalaçÕes 

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEHOV 

TOTAL . . . .. .. . .... . . ... ..... .. NCz$ 

41.936,00 
17.904,00 
11.936 , 00 
17.904 , 00 
11.936,00 

• 

101.616,00 

101 .616, 00 

Art. 29 - Com os recursos provenientes das anulações feitas_ pelo artigo anterior , ficam su
plementados na importância de NCZ$ 101.6 16,00 (cento e um mil, seiscentos e dezesseis cruzados novos), por itens. das 
dotações do orçamento analítico do corrente exercício , por órgãos da administração municipal, conforme discriminação 
abaixo: 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1 .O . O - Despesas de Custeio 
3. 1 .2.0 - 2.05 1-Material de consumo 

SEC . MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV 

TOTAL . . ...... . ......... . . . . . . . . ... . ..• ... . . .•.• . NCZ$ 

101.616,00 101.616,00 

101.616,00 

Art . 39- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
çÕes em contrário . 

CUMPRA-SE , REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE . 

PALÁCIO LAURINDO BANHA, 06 de dezembro de 1989. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefeito Municipal de Macapá 

GI LBERTO SEMBLANO OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Finanças 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 717/89- PMM . 

DispÕe sobre anulação e abertura de Crédito Suplementar de acordo com o artigo 19 da lei 
n9 331/88-PMM, de 06 de dezembro de 1988, por itens da tabela explicativa da despesa por órgãos da administração muni
cipal. 

O Prefeito Municipal de Macapá , no uso das atribuições que l hes sao conferidas por l ei . 

D E C R E T A : 

Art. 19- Ficam anulados na importância 'de NCZ$ 300 .000 ,00(t rezentos mi l cruzados novos) , 
por itens das dotações do orçamento analítico do corrente exercício, por Ór gãos da administração municipal, conforme 
discriminação abaixo: 

3.0 . 0 . 0 - Despesas Correntes 
3. 1.0.0- Despesas de Custeio 
3. 1. 1 .O- Pessoal 
3. 1. 1. 3 - Obri gações Pa.tronais 

3. 0 . 0 . 0 - Despesas Correntes 
3. 1. 0 .0- Despesas de Custeio 
3.1 . 1.0- Pessoal 

·3 .1 . 1.3- Obrig. · Patronais 

TOTAL 

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV 

NCZ$ 

200.000, 00 200 . 000 , 00 

100. 000 , 00 100.000 , 00 

300 . 000 , 00 

Art . 29 - Com o's r ecursos provenientes das anulações 'feitas pelo artigo anteri or , f i cam su 
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O 000 00( ml. l cruzados novos) , por í.tens "das dotações do orc,;am.:!nto anal I· . plementados na importância de NCZ$ 30 . , trezent~s 
tico do corrente exercício, por órgãos da administraçao municipa l, conforme discr i minação abaixo: 

GABINETE DO PREFEITO - GAB 

3. 0.0.0- Despesas Correntes 
3.1.0.0- Despesas de Custeio 
3.1.2.0- 2.00~-Mat . de consumo 
3. 1.3. 2- 2.002- 0utros serv. encar. 
3.2.0 .0 - Transf . Correntes 
3.2.3. 1 - 2,009-Subvenc,;Ões Sociais 

50.000,00 
30.000,00 

100.000,00 180.000,00 

SEC . MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - SEMPLUMA 

4.0.0 .0 - Despesas de Capital 
4. 1.0.0 ~ Investimentos 

4.1.2.0- 1.020-EquipatQ e mat. perm. 

TOTAL 

120.000,00 120.000,00 

NCZ$ 

Art. 39 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi -
c,;oes em contrário. 

CUMWRA-SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE. 

PALÁCIO LAURI NDO BANHA, 12 de dezembro de 1989 . 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefeito Munic i pal de Macapá 

GILBERTO SEMBLANO OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Finanças 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 720/89-PMM 

Dá denominação Oficial as Escolas Muni cipai s de lQ 
Grau e dá outras providências . 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das 
çÕes que lhe são conferidas por Lei e , 

atri bui 

CONSIDERANDO que as Escolas i nfra enumeradas , embora 
venham funcionando de fato , possuem o competente ato de 
criação de Entidade Mantenedora; 

DECRETA : 

Art. lQ - CRIAR , com as denominaçÕes que lhes 
dadas , as Escolas integra~tes da Rede Municipal de 
a seguir especificadas, retroagindo o presente Ato 
de inauguração dos citados Estabelecimentos: 

foram 
Ensino 
à data 

I - Escol a Municipal de l Q Grau José Duar te de Azev~ 
do , inaugurada no dia Iº de fevereiro de 1986 , localizada 
a Rua São Paulo no Bairro do Pacoval . 

II - Escola Municipal de 12 Grau Euni ce Picanço , inau 
gurada no dia l Q de fevere i ro de 1986, nas dependências d~ 
ParÓquia Cristo REdent or, localizada à Rua Monteiro Vai
dez , no Bairro do Buri tizal .-

III - Escol a Municipal de 12 Grau Jardim Fel icidade , 
inaugurada no dia 1º de fevereiro de 1986 , local izada a 
Rua Sebastião Quei roz Alc~ntara , no Bairro Jardim Felicida 
de . 

IV - Escola Municipal de 1º Grau São Fr ancisco do Al 
"to, inaugurada em Iº de fevereiro de 1989, localizada em 
são Fr anci sco do Al to, na Pacui , na Zona Rural . 

V - Escol a Municipal de IQ Grau Livramento do Pacui , 
·inauguradlno dia lQ de fevereiro de 1984, localizada a 

· .. margem do Rio Livr amento do Pacui , na Zona Rural. 

VI - Escola Municipal de H Gr au Li berdade 'do Pacui , 
inaugurada no dia lQ de fevereiro de 1986 , localiz~da em 
Liberdade do Pacui , na Zona Rural . 

VII - Escola Muniçipal de IQ Grau Palestina do Gurij~ 
ba, na Zona Rural . 

VIII - Escola Municipal de 1º Grau Praia do Farol, i 
naugurada no dia 1º de fevsreiro de 1986 , loéalizada no 
Bailique, na Zona Rural . 

IX - Escol a Municipal de 1º Grau Eridio Rocha da Con 
ceição, i naugurada no dia 11 de abril de 1985 , locali zada 
em Sant~ . Cruz do Tracajatuba , na Zona Rural . 

Art . 2º -Validar os Atos Admi ni str ativos praticados 
pelos respectivos dirigentes em nome das Unidades Escol a 
res relacionadas no Arti go Anteri or . 

Art . 3º - Revogar o Decreto nº 159/85 - PMM , de 11.04 
. 85 . 

Art . 4º -Determinar a Secretaria Municipal de Educa 
çao e Cultura, providências no sentido de promover a plena 
e efetiva regularizaç~o dessas Escolas e de suas ativida -
des junto aos demai s segmentos educacionais competentes . 

Art . 5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação , revogadas as disposiçÕes em contrário . 

CUMPR8- SE , REGISTRE-SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCI O LAURINDO BANHA , em 18 de dezembro de 1989 . 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIOE 
Prefeito Municipal de Macapá 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 721/89-Piv'~ll 

O Pref eit o Municipal de Macapá , usando das suas 
buiçÕes que lhe são conferida s pelo art .34 , inciso 
da Lei nº 6 . 448 , de 11 de outubro de 1977 , combinado 

0 art . 178, .item III , da Lei nº 215/ 84-PMM , de 27 de 
bro de 1984 . 

atri 
IX 

com 
dez em 

CONSIDERANDO a nece9sidade de disci pli nar o · serviç? 
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de utilização do Dique de Embarque e Desembarque de merc~ 
darias ou bens, localizados na Vila de Cotias do Araguar i , 
de propriedade do Municipio de Macapá, bem como manter re
gularmente a sua conservaçao . 

DECRETA: 

Tabela Permanent e do Governo do Extinto Ter ritÓrio Federal 
do Amapá, para exercer o Cargo de Provimento em comissão -
de Diretor da Escola Municipal de 12 Grau José Duarte de 
Azevedo , CÓdigo DAS . 101. 1, do Gr upo Di reção e Assessso
ramento Superior - DAS . lOO , da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura , a partir de 17 de outubro de 1989. 

Art . 1º - Pelos serviços de utilização do Dique de Art . 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
Embarque e/ou Desembarque de bens ou mercadorias , localiz~ assinatura, revogadas as disposiçÕes em contrário . 
do na Vila de Cotias do Araguari , será cobrado o valor do 
preço pÚblico , na forma seguinte: 

I - Embarque e/ou Desembarque de gado bovino ou buba 
lino , por cabeça Ncz$ 10 ,00 (Dez cr uzados novos) . 

II - Embarque e/ou Desembarque de equino , caprino e 
suino , pnr cabP.ça Nr.z$ a ,OO (quatro cru7ado~ novo~) . 

Art . Os valores estabelecidos nos incisos I e II do 
art . lº . serão corrigidos monetariamente no dia 1º de cada 
mes , para vigorar no respectivo mes . 

PARÁGRAFO ÚNICO - O indice para correçao de que t rata 
este artigo , será o da variação mensal do BTN - BÔnus do 
Tesouro Nacional . 

Art . 3º - Contribuinte do preço pÚblico é o propri~ 
tário ou responsável ou transportador de bens ou mercado -
rias. 

Art . 4º - O lançamento e arrecadação do preço ser á feito 
pelo representant e da Comunidade , credenciado pela Secreta
ria Municipal de Finanças, através de documento próprio , o 
qual fica obrigado a efetuar no final de cada quinzena a 
prestação de contas, mediante o depÓsito do valor arrecada 
do , junto ao Depar tamento de Tributação e Arrecadação d~ 
SEMFI. 

Art . 52 - Este Decreto entra em vigor na data de 
publicação , revogado o Decreto nº 387/B9-PMM, e 
disposiçÕes em contrário . 

DÊ-6E CIÊNCIA , REGISTRE-6E E PUBLIQUE-6E . 

PALÁCIO LAURINDO DOS SANTOS BANHA , lB dezembro 
1989. 

sua 
demais 

de 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefeito Municipal de Macapá 

GILBERTO SEMBLANO OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Finanças 

JOSÉ GUILHERME DA SILVA BASTOS 
Procurador Juridico Municipal 

ESTADO DO AldAPÁ 
PREFEIT URA MUNICIPAL DE MAC!lJ'Á 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N2 722/89-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das atribui 
çÕes legais que l he são conferidas pelo item VIII , do Art . 
34 da Lei nº 6 .448 , de 11 de outubro de 1977 e tendo e~ 

vista o disposto nas Leis nºs 293 e 294/87-PMM que insti 
tuem a Nova Estrutura Administrativa e a Reformulação de 
Cargos e Salários do Municipio de Macapá, Prefeitura Muni 
cipal e considerando o que consta no Oficio nº 722/89 
SEMEC/PMM, datado de 06 de dezembro de 1989. 

DECRETA: 

Art. 1 º - NO~f:AR GERALOO RA~US JÚNIOR , Professor, da 

CUMPRA-6E , REGISTRE-6E E PUBLIQUE- SE. 

PALÁCIO LAURI NDO BANHA , 20 de dezembro de 1989. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefeito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTE GABINETE MUNICIPAL, aos 20 dias 
mês de dezembro de 1989 . 

MARIA VITÓRIA MACHADO 
Secretária Municipal de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA ( P ) N2 l30/90-6EAD 

do 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do 
do Amapá, usando das atribuiçoes legais , confer i das 
Decreto (N) nº 00~5 , de 22 de fevereiro de 1989, e 
em vista o que consta do Oficio nº 108/90-6EAG , 

Estado 
pel o 

tendo 

RESOLVE: 

Art . 12 - Remover o servidor KLEBER MACHADO LOBO , oc~ 
pente do emprego de Agente Administrativo , classe "A", re
ferência NM-17, pertencente a Tabela Especial do extinto 
TerritÓrio Federal do Amapá, lotado na Secretaria de 
Agricultura-6EAG , para a Secretari a de Segurança PÚblica 
- SEGLP . 

Art . 2º - Revogam-se as disposiçÕes em contr ário . 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ,em Macapá- AP , 
06 de março de 1990. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de AdministraçEo 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA ( P ) N2 l3l/90-6EAO 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado 
do Amapá , usando dàs atribuiçÕes ie~ais , conferidas , ~~elo 
Decreto (N) nº 0005, de 22 de fevereiro de 198~, e tendo 
em vista o que consta do Processo n2 28760 .001041/90-GABI, 

RESOLVE : 

Art . 12 - Fazer reverter à repartição de origem, o 
servidor JOSÉ EDSON CABRAL TORK , ocupante do emprego de 
DatilÓgrafo , cÓdigo LT-6A- 702 , classe "A" , referênc'i:a NM-
15, pertencente a Tabela Permanente do extinto TerritÓrio 
Federal do Amapá, lotado na Secretaria de SaÚde-6ESA, que 
se encontrava à disposição da Prefeitura Municipal de 
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Santana-PWS. 

Art. 2º - R:r. ~ ..... o-se a s disposiçÕes em contrário . 

Dê- se ciênci a , cumpra-se~ publique-se . 

GABINET~ DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO , em Macapá~ 
06 de .março de 1990 . 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Adminiséração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA ( P ) N2 132/90- SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribui ç Ões Legais, confer idas , pelo 
Decret o (N) nº 0005, de 22 de fevereiro de 1989 , e tendo 
em vista o que const a do Processo nº 28790 .000671/90- SEAD , 

DECRETO: 

Art. lº - Remover ALCINO FEITOSA MENDES , ocupante do , 
emprego de~Agente Administrativo , CÓdigo LT-SA- 701 , classe 
"8" , referencia NM--22 , pertencente a Tabela Pemanente dd 
exti nto TerritÓr io Feder a l do Amapá, lotado na Secretaria 
de Finanças-SEFIN , para a Secretari a de Educação e Cultura 
- SEEC . 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕes em contrár1o . 

Dê- se ciênci a , cumpra-se e publique-se . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO , em Macapá-AA 
06 de março de 1990. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Administração 

GOVERNO DO ESTADO 00 AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA ( P ) Nº 133/90- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do· Estado 
do Amapá, u5ando das atribuiçÕes legais, conferidas pelo 
Oecre,to (N) nº 0005 , de 22 de fevereiro de 1989, e tendo 
em vista o que const a do Processo nº 28790 .001459/90- SEAD, 

RESOLVE : 

Art . 1º - Remover MANOEL PINHEIRO RODRIGUES, ocupante 
do emprego de Agente de Atividades Agropecuárias , cÓdigo -
LT - NM- 201, classe "C", referência NM--19, pertencente a T~ 
bela Permanente do ex t into Terri tÓrio Federal do Amapá , 
l otado na Secretária de Agricultura- SEAG, para o Gabinete 
do Governador- GABI . 

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

Dê-se ciência, cumpra- se e publique- se . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ,em Macapá- Ap , 
06 de março de 1990 . 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE . 
Secretário de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA . ( P ) Nº 140/90- SEAO 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuiçÕes legais, conferidas pel o 
Decreto (N) nQ 0005 , de 22 fevereiro de 1989, e te~do em 

vista o que consta do Processo .n2 28790 .901254/90-SEAD , 

RESOLVE : 

Art.lº- Cancelar , a contar de 08 de Janeiro de 1990, 
a Suspensão de Contrato de Trabalho , firmado entre o Gover 
no do extinto Terri tÓrio Federal do Amapá, e a servicora 
ANA SUELY SAMPAIO SILVEIRA PEQUENO , ocupante do emprego 
de Professor de 12 e 2º Graus, CÓdigo LT - M--601, classe "C" 
r eferência 1, pertencente a Tabela Especial do extinto Te~ 
r i tÓrio Federal do Amapá , l otada na Secretária de Educa 
ção e Cultur a- SEEC, de que trata a Portaria (P)n2559/89 : 
SEAO, de 20 de outubro de 1989 . 

Art . 2º - Revogam-se as disposiçÕes em contrár i o. 

Dê- se ciência, cumpra- se e publique- se . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO , em ~~capá~ 
07 de março de 1990 . 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO A!AAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA ( P ) N~ 141/90- SEAD . 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do 
do Amapá , usando das atribuiçoes legais, conferidas 
Decreto (N ) nº 0005 , de 22 de fevereiro de 1989, e 
em vista os termos do Ofi cio nº 029/90-SUNAB , 

RESOLVE: 

Estado 
pelo 

tendo 

Art . 1º - Fazer reverter a repartição de origem, os 
servidores FREDY GILSON JOSÉ DOS SANTOS, ocupante do e~ 
prego de Motorista de Veiculas Terrestres, cÓdigo LT- TO -
902 , classe "A", referência NM--0'.1 , pertence nte a Tabela E~ 
pecial do extinto Terr·.i.tÓrio Federal do Amapá e ARIEL DO 
LIVRA,~NTO , ocupant e do emprego de Agente Administrativo , 
cÓdigo LT -SA- 701, classe "Especial" , referência NM--32 , pe~ 
tencente a Tabela Permanente do extinto TerritÓri o , lata 
dos no Gabinete do Governador-GABI , que se encontrava a 
disposição de Superintendênci~ Nacional de Abastecimento
SUNAB . 

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

Dê-se ciência; cumpra-se e publique- se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO , em ~~capá~ 
08 de março de 1990. 

NESTLERIND DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Administr ação 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARI A DE ADMINISTRAÇÃO 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuiçÕes legais, conferidas pelo 
Decreto (N) nº 0005 , de 22 Q8 fevereiro de 1989, e t e ndo 
em vista os termos do Oficio nº 029/90-SEAD , 

RESOLVE : 

Art. lº - Fazer reverter a repartição de origem, o 
servidor JORGE JOSÉ ANAICE DA SILVA, ocupante do emprego 
de Agente Administrativo, CÓdigo. LT-SA-701, classe "A", ~ 
ferência NM--19, pertencente a Tabela Permanente do extinto 
TerritÓrio Federal do Amapá , lotado na Procuradoria Geral 
PROG , que se encont r ava a dispos1ção da Superintendência 
Nacional de Abastecimento- SUNAB. 

Art. 2º - Revogam-se as disposiçáo em contrário . 
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Dê- se ciência , cumpra- se e publique- se . 

GABINETE 00 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO , em Macapá
Ap , 08 de março de 1990, 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAP.~ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA ( P ) Nº 143/90-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Amapá 
usando das atribuiçÕes legais, conferidas pel o Decreto 
nº 0005 , de 22 de fevereiro de 1989, e tendo em vista 
termos do Oficio nº 029/90- SUNAB , 

RESOLVE: 

' (N) 
os 

Art. 19 - Remover JORGE JOSÉ ANAICE DA SILVA, ocupa~ 
te do emprego de Agente Admi,istrativo , cÓdigo LT- SA- 701 , 
classe "A", referência N~~l9 , pertencente a Tabela Perma -
nente do extinto TerritÓrio Federal do Amapá , lotado na 
Procuradoria Geral- PROG , para o Gabinete do Governador 
GABI . 

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

Dê- se ciência, cumpra- se e publique-se . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá
Ap , em 09 de março de 1990. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Administração 

GOVERNO DO ESTADO 00 AMPPÁ 
SECRETARIA DE AD~UNISTRAÇÃO 

PORTARIA ( N ) Nº 146/90-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá , usando das atribuiçÕes legais, conferidas pelo De 
ereto (N) n9 0005, de 22 de fevereiro de 1989 , e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 28760 .000256/90- GABI , 

RESOLVE: 

Art . 1º - Suspender, pelo periodo de ( 01) ano , a co~ 
tar da presente data , o contrato de trabalho firmado entre 
o Governo do extinto Terr itÓrio Federal do Amapá , e a se~ 
vidora fAARIA DE FÁTI~~ ALFAIA BATISTA BARROS, ocupante do 
emprego de Professor de Ensino de 12 e 2º Graus , cÓdigo LT 
- M-601 , classe "0", referência 1 , pertencente a Tabela Pe~ 
manente do extinto TerritÓrio Federal do Amapá , lotada na 
Secretaria de Educação e Cultura- SEEC. 

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

Dê-se ciência, cumpra- se e publique- se . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO , em Macapá
Ap , 08 de março de 1990 . 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Administração 

GOVERNO DO ESTAOO DO A~APÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA ( N ) N9 147/90-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuiçÕes legais, conferidas pelo 
Decreto (E) nQ 0096, de 06 de novembro de 1989, e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 28790 .001326/90-SEAD, 

RESOLVE : 

Art . lQ - Atribuir carga horária de 40 (Quarenta) ho 
ras semanas , de acordo com o Decreto (E) nº 0096 , de 06 d; 
novembro de 1989, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá , n9 0213 , de 10 do mesmo mês e ano , aos servidores 
integrantes da presente Portaria: 

QUADRO PROVISÓRIO 

01 - José Leite de Mendonça a contar de 07.02 .90 
02- Angelo Edgar J .Pinheiro a contar de 07 .02 .90 

03 - JÚlio Jorge de P. Barreir os a contar de 07 .02 .90 . 

Ap , 

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

Dê- se ciência , cumpra- se e publique- se . 

GABD!ETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO , em Macapá -
12 de março de 1990 . 

NESLLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Administração 

GOVERNO 00 ESTAOO DO AMPPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

PORTARIA ( P ) Nº lll/90-DP/SEAD 

O DIRETOR 00 DEPARTAMENTO DE PESSOAL, usando das atr~ 
buiçÕes que l he são c,onferidas por delegação de competên
cia através do Decreto ( E ) n9 041 , de 14 de outubro de 
19~ , do Exm9 , Sr. Governador do extinto TerritÓrio Fed~ 
ral do Amapá, 

RESOLVE : 

Considerar desligada da Tabela Permanente do ex-Ter~ 
t Ório Federal do Amapá, a servidora MARIA DEUZALINA DOS 
SANTOS SANTOS , ocupante da categoria funcional de Técnico 
de Contabilidade , Classe "A" , Rererência NM-20 , Redistr?:_ 
buida para o Ministério da Fazenda, através da Portaria n9 
194/90-SRH/SEPLAN-fR , publicada no Diário Oficial da União 
de 28 .02 .90 . 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL, 12 de março de 1990. 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Diretor do DP/AP 

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRI A DE MACAPÁ - COHIAMA 

CGC/MF N9 05 . 986 . 988 /000 1 - 55 

ASSEMBLeiA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ==================== 
A COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE MACAPÁ-COHIAMA, a

través de seu pr esidente infra- assinado e com base nos Es
tatutos da Entidade, em seus a rtigos 14 e 15 e respectivos 
§§ CONVOCA os associados em gozo de seus direitos , para a 
As~embléia Geral Ordinária a ser realizada na sede pr ovi -
sor1a da Cooperativa, à Rua Jovino Dinoá , 3288 , dia 31 de 
março de 1990, às 14:00 horas em 19 convocação, às 15 :00 
horas em 2~ convocação às 16:00 horas em te r ceira e última 
convocaçao, conforme determina os Estatut os , para delibe -
rar.em sobre a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

1. Prestação de contas dos orgàos de Administração 
com Parecer do Conselho Fiscal; 

2. Relatório da Gestão ; 

3. Balanço Geral e Demonstrativo d~c sobras e perdas 

4 . Assuntos gerais de interesse soc1a! 

Para os efeitos lega is e es tatutários , declara-se que 
o n9 de associados da Cooperativa , nesta data, c de 53' 
(cincoenta e três). 

~~capá-AP , 08 de março de 1990. 

ADONIAS DE FREITAS TRAJANO DE SOUZA 
Presidente 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO 

CONVÊNIO Nº 012/89-SOSP 

Termo de convênio que entre si' celebram o Governo do 
Estado do Amapá e a Prefeitura Municipal· de Mazagão- PMMz ' 
com interveniência da Secretaria de Obras e Serviços PÚbl~ 
cos- SDSP, para os fins abaixo decl arados . 

O Governo do Estado do Amapá , repre.sentado neste· ato 
pelo Exmº . Sr . Or . Jorge Nova Da Costa , Brasileiro ,casado , 
Eng9 . AgrÔnomo , daqui em diante denominado simplesmente ' 
Gr:Jverno , e a ·Prefeitura Municipal de Mazagão-P MMz neste an 
to representado pelo seu titular o Sr . MANUEL RAIMUNDO P. 
DA FONSECA , braslciro , casado, daqui em diante denominado ' 
simplesmente Prefeitura com a interveni ência da Secretaria 
de obras e Seviços PÚblicos-SOSP, resnlvem de comum acordo 
e na me lhor forma do direito firmar o presente Instrumento 
conforme as cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRnEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Instrumento nas disposiçÕes previstas no Decre
to (E) nº 001 , de 02 de janeiro de 1989 e artigo 34 I, da 
Lei nº 6 .448, de 11 de outubro de 1987 , e artigo 59 , da 
Lei nº 7.639, de 17 de dezembro de 1987 , eoque consta nos 
autos do pl'Ocesso nº28800 .001548/89 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objetivo a execuçao dos serviços de calçamento· com 
meio fio e linha d ' água nas ruas e avenidas do Municipio 
de ft.azagão - Ap . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES :. 

I - DO GOV ERNO : 

- Repassar à entidade conveniada os recursos no 
valor de NCZ$-226 .174,98 (Duzentos e vinte e Seis Mil , Ce0_ 
to e Setenta e Quatro Cruzados Novos e Noventa e Oito Cen
tavos) 

- Fiscalizar a realização das obras através de técni 
co da Secretária de Obras e Serviço·s PÚblicos-SOSP , ·:.emi 
tindo Termos Circunstaciado ao final, respeitadqs as esp~ 
cificaçÕes técnicas r espect ivas . 

II - DA ENTIDADE: 

- Aplicar os recursos transferidos pelo Governo de 
acordo com o plano de Aplicação nº 222/89-CSP/SOSP ; 

- Fornecer e facilitar os elementos necessários p~ 
ra que o Gove r no , através da Secretaria de Obras e Servi
ços PÚblicos- SOSP. acompanhe a execução dos serviços re 
feridos na Cláussula Segunda; 

- Apresentar ao Governo prestação de contas dos 
recursos transferidos por Força deste Convênio , no prazo 
estabelecido na Cláusula sétima ; 

- Cumprir fie l ment e as especificaçÕe s técnicas 
constant es nos autos do Processo Origi nário ao presente 
convênio; e 

- Executar os serviços diretament e ou através de 
Contrat o. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: Às despesas decorrentes 
da execução deste Convênio correrão à conta ' dos recursos 
oriundos do (001) .,. Projeto/Atividade : 
10583231.255 - Desenv . de Áreas Urbanas - Sub- Projeto : O 
bras e Urbanismo - El emento de Despesa: 4ll0 .00 - Obras e 
instalaçÕés, no valor de NCZ$ 30 .000 , 00 conforme Nota de 
Empenho nº 89/NE . 6268/001. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur 
sos provenientes deste convênio serão repassadas de 
parcelas : sen~[J. uma d~?. ~CZ$:-30 . 000 , 00 e duas de 

03 
NCZ$ . 

- 98 . 087, 48 cada. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DE RECURSOS: Os recursos 
que por força deste Instrumento a entidade receber, en
~uanto não forem aplicados aos fins que se destinam, se
rão depositados em Conta Bancária Especial, a ser movimen·
tada pela Entidade , obrigando- se a enviar ao Governo extra 
to de conta e fazer constar nos diversos documentos de sua 
pr estação de contas : o nome do sacado , nÚmero, val ores .. e 
datas das emissÕes dos cheque s e q quem foram pagas as im
portâncias . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A entidade 
prestará conta dos recursos transferidos pelo Governo di 
retamente à Secretaria de Finanças-SEFIN , no máximo 30 
(tri nta) dias apÓs o término da vigência deste. Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será Vin
culado e subordinado à Entidade o pessoal que, a _ qua~ 
quer titulo , for utilizado na execução qo proj eto do 
do presente Convênio , não tendo com o Governo qual quer 
vinculo de natureza jurÍdica . 

CLÁLBULA NONA - DA PROGRAMAÇÃO , MJDI FI CAÇÃO E RESCI=~ 
SÃO : Mediante assentamento prévio das partes conv.enentes ' 
este Instrumento poderá ser modificado ou prorrogado atr~ 
vês de t ermo Aditivo , ou r escindido de pleno direito por 
inadiplemento de qualquer uma de suas Cláusulas e condi~ ' 
çÕes ou por int eresse pÚblico ent endido pelo Governo, i n
dependentemente d~ aç.ão , modificação. ou interpel ação judi 

c;:ial. . 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA : O presente Convênio te 

ra sua vigencia a partir da data de sua assinatura e 
terá seu t ér mino no prazo de 240(duze ntos e quarenta 
dias . 

CLÁUSULA DÉCIMfl. PRH1EIRA - DA PUBLICAÇÃO : A publica- ' 
çao deste Convênio no Diário Oficial do Governo do Estado 
deverá ser feito no prazo de 2D(vinte) dias , à contar da 
data de sua assinatura . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO .FORO: Fica eleito o FORO 
desta cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, para 
di rimir todas e quaisquer dÚvidas oriundas da execução do 
presente Instrumento , com exclusão de outro qualquer por 
mais privilegiado que seja . 

E, por est arem justos e de comum a cordo e para valid~ 
de de que ficou estabelecido entre as partes , lavrou-se ' 
est e Instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas abaixo assinadas: 

Macapá-Ap , 11 de setembro de 1989 

Dr . JORGE NOVA DA COSTA 
Gov. do Estado do Amapá 

Eng2 . MANOEL ANTONIO DIAS 
Sec . de Obras e Serviços PÚblicos 

MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA 
Prefeito Municipal de Mazagão 

Testemunhas : Ilegível . ---- -·-.·· . 
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CO\IEIW 00 ESTADO 00 NW'Á 

SECRETARIA DE ~ PÚBUCA 

I .ABINETE DO SECREI'ÁRIO -=--===··-=---r="-... 
P O R T A R I A (N) 

N'003 /00-CAIJ/Sro.JP 

O Secretário de Segurança PÚbllcà do Estado do Ntapá, 

no uso das atribWções que lhe são confer idas em iei, e , 

OONS~DERANDO , q..1e é de cCJT()etência desta Secretaria 

proceder reajuste nos Preços dos Serviços PÚbllcos de Policia, por delegação de ccmpe~ 

c ia que lhe foi dado pelo Decreto (N) nl 0028 de 03 de abril de 1989, do Excelentiss!mo 

Semor Governador deste Estado. 

CONSIDERANDO, o que estabelece a l ei nl 6205 de 29 

abril de 1975, em seu Art. 21 . parágrafo ooico. 

RESOLVE 

de 

5.3. OUtras atividades de Diversões PÚblicas . ........................ teZ$ 103,17 

2 - SERVIÇO DE CRlfM POÚTICA E SOC:AL 

1 - RECIS'I'RO : 

1.1. De hotel , pensão, hospedaria, casa de cânodos ou similares (arual): 

1.1.1. Até 05 (cinco) quartos ou apartanentos .. .. .............. l'l;Z$ 412,68 

1.1.2. De 05 (seis) a 20 (vinte) quartos ou apartamentc6 ... .. .. teZ$ 619,00 

1.1.3 . De aals de 20 (vinte) quartos ou apartamentos ....... .. .. teZ$ 825,36 

I. 2. llP armas: 

1.2. 1. De .:..,;a .................. .. .............. .. ............. teZ$ 74,28 

1.2.2. Dn defesa pessoal ..................... .. .. .. ... .. ....... teZ$ 412,68 

1. 3. PoM.e de Arnlls: 

1.3.1. !k caça . .... . .... . ..... . ................................ teZ$ 412,68 

1.3.2, De defesa pessoal .......... . ............................ teZ$ 887,26 

2- M:LTA: 

2 .1. AIIIIBS Apreerrlidas: 

2.1.1. De caça ................ . ... . ..... . ......... . ........ . ... tCZ$ 3':/J,77 

2.1.2. De defesa pessool. .•••.......•......•. .... .....•.•.. .. •. rczs 697,42 

Art. I ' - Estabelecer os rovos Preços dos Serviços PÚbl! 3 - ALVARÁ: 

ccs de PolÍcia, conforme relação '""""'• baseada no que <ilspÕe o Art. 3• do Decreto ( N 3.1. De fiscalização de oficina dO q.Jalquer natureza q..1e canetciem, 

n• 0028 de 03 de abril de 1989. refonnan e lJ.Jrpem annas em geral (lrlllll), .................. ..... teZ$ 466,32 

Art. 21 - Esta Portaria cem seu anexo, entra em vigor na 3.2. De fiscalização de ~' • fnflanáveis, explossl\105, prociJtos ~ 

data de sua J)Jbllcação no Diário Oficial do Estado, revogadas as disposições em contrá- ·micos, agressivos e corrosivos (anual): 

rio. 3. 2.1. Faw!cante •. , ... ,,., ........ , •• ,., ........ , .... . ,,.,,, .• M:Z$ 466,32 

Gabinete do Secretário de Segurança PÚblica, em Macapá. 

12 de março de 1990 • 

~iQ 
Bel. uns <DS llll rosv. 

se:~ Se'i!}Jr&rça PÚbllca 

GOVERNO 00 ESTADO 00 NW'Á 

SECREI'ARIA DE SECURAIÇA PÚBUCA 

GABINETE 00 SECRETÁRIO 

TAilEIA DE SERVIÇOS PÚBUGOS DE POLÍCIA 

ANF:X0 A PORTARIA (N ) 003/90 - CAB/Sro.JP 

1 - SERVIÇOS DE DIVERSiEs PÚBLICAS 

1 - RECIS'I'RO: 

L L De Associação Recreti va (Anual) . , , ... , ..... , ... , ... ..... , ...... . teZ$ 144,43 

1.2. De Entidade, Organização, fn\oresa ou Estabelecimento de Diversões PÚ 

bl1cas (Anual) .................................................. tCZ$ 288 ,87 

1.3. Vistoria (Anual) ..... ..... .. .. . ..................... .. .......... rczs 288 ,87 

1.4 . Revistoria ...................................................... teZ$ 288,87 

2 - ALVARÁ PARA : 

2.1. Alto-falmte , fixo ou mtlulante 1(U'l.ldade) ... . ................... rczs 123,80 

2. 2. Balles e reU'l.lões dançantes para SÓCio, em sociedade que cobrem aru1 

dade (por baile ou por remião) ................................. teZ$ 123,80 

2.3. 8alles plblicos, com r!Úsica para dançar, mediante ingresso pago de 

não SÓCio ou com reserva de mesa não omtendo dançarinas proflssiooa 

is (por balle) ..................... , .... ......... ............... tCZ$ 330,14 

2.4. Boates , bar truSical ou simil ar, cem portas fechadas (mensal) .... teZ$ 590,13 

3 - CIIDIA: 

3 . !. Cem lotação até ':IJD lugares (mensal) .......................... teZ$ 206,34 

3 .2. Cem lotação super ior à ':IJD lugares (mensal) .................... NCZ$ 3':1J,77 

3 .3 . Cinema mbulante ou ao ar l!vre (mensal) .•.....•.•.........•••. NCZ$ 123,80 

~ - <X1mAS DIVERS(Es PÚBLICAS: 

4.1. Bar ou resta.lrante cem r!Úsica mecânica ou ao vivo, podendo apresen-

tar atraçõea artistica cem hora especial (mensal) ••••.•.•••••• NCZ$ 412,68 
4. 2. ~te. bar ou restrurente (mensal) ............ . .... ........ rczs 165,CJ7 

4.3 . Bilhares, fUtebol de mesa, jogos de sa!ão,bochas de habilidade atra

vés de mÉiqu1na 111eeanlca, wtorana. explorados comercialmente por apa 

relhos ou l.l'lldade (mensal) ........... .. .......... .... .......... NCZ$ 

4.4. Luta llvre, boxe ou simllares (por espetáculo) ..... . . .. ......... rczl 

4.5 . Tiro ao alvo, fixo ou mbulante por onna (mensal) .. ............. l'l:Z$ 

4.6. Parq..~e de diversões, fixo ou mtlulante por _,..lho (mensal ) .... teZ$ 

61 ,90 

206,34 
I 

61,90 

74,28 

4.7. Pan;ue de patinação, generana ou coogê.>ero (mensal) ...... ....... NCZ$ 90,78 

4.8. Execução 1'\Jsical sem l ocutores, por eletrola, gravador, alto-fa-

lant e ou almilares em casa de ccmérclo, repartiçÕes plbllcas ou 

privadas e/ou V\."OCiagem de disco e q..1e não sejam efetuadas em ga-

binl'te lndevassável (mensal) ...................... ......... , ... . NCZ$ ).23,801 

5 - CI.R:X6: 

5.1. A•..é !C (dez) dias de espetáculo ................................. teZ$ 3':/J, 7, 

5.2. Do rruis de 10 (dez) dias de ~tácu.Io (mensal) ..... : .. ::: ...... rczs 466,32 

3.2 .2 . Rr.pr.,sentante, inportador ou exportador ................. teZ$ 425,00 

3. 2.3 . C<Jrerciante ............................................. teZ$ 425,00 

3.3. De fiscalização em depÓsito explosivo ou WJanáveis (lrlllll) .... teZ$ 383,79 

3 .4. De habilitação para exercer atividades técnicas ou encarregados 

de fogos " BLAS'l'ER" (a-ual) .................................... teZ$ 425,00 

3 . 5. De licença para ccmércio de fogos de artirlcios: 

3 . 5 . 1. Fabricantes ............................. .... ............ t{;ZS 507,59 

3 .5. 2 . Atacadista ....................... . .......... . . ....... .. . teZ$ 383,79 

3 .5 .3 . Varejista ............................................... rczs 342,52 

3 .6 . De licença e flscalização para transporte de Wlanáveis ou ex-

plosivos (lrlllll) ................... ... ........................ r~zs 445,69 

3. 7 . De l!cença para transpor te de ITOStruário de annas ou rrunições 

(lrllal) ................ .. ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . feZ$ 445, 69 

3 .8 . De l!cença e fiscalização para uso ou """rego de explosivos ou 

inflanávels (mensal) .. . • . .. • .. .. . .. .. . . • .. • .. .. . .. . .. .. .. . .. • rczs 342,52 

3 .9 . De licença e fiscalização de col eção de annas (lrllal): 

3 .9 .1. Até 10 (dez) annas .... ........................... NCZ$ 425,00 

3 .9 .2 . Mais de 10 (dez) armas ................................. rczs 466,32 

3 .10. De vistoria em agência de crédito bancário (arual) ..... rczs 466,32 

3 . 11. Licença e fiscalização de organização de vigilância PB!: 

tlcular, transporte de valores assemelhados (anual) .... teZ$ 817,10 

3 .12 . Vistoria em fábr ica ou depÓsito e/ ou Wlanáveis (anual) .. 

• ................. .......... ........................... !{;Z$ 342.52 

3 - SERVIÇO DE POÚCIA TÉCNICA: 

1 - CÉroLA DE IDEl'ITIDADE CÍVIL 

1.2. 2• Via ..................... . .................................... teZ$ 247,60 

2 - EXA1t.E PERlCIAL DE VISTCIUA DI VEÍQJLO A PEDIOO •• , ... . •.••.•••...•••• i{;Z$ 288,87 

3 - PERICIA DI LOCAL DE ACIDENI'E DE TRÂNSITO S!lo! VÍTIMA l'll MUNICÍPIO DE 

MACM'Á (POR VEÍQJLO) ...................................... . .......... NCZ$ 412,68 

4 - PElUCIA !l~ LOCAL DE ACID!Nl'E DE TRÂNSITO Sf!-1 VÍTII'!A, FORA 00 1-l.MCIPIO 

DE MACAPÁ (POR J<lol) .... ... ........................................... teZ$ 24 ,76 

4 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO 

1 - EXPEDIÇÃO: 

1.1. Carteira Naciooal de Habilitação .............................. . f'.CZ$ 536,48 

1.2. · Carteira Naciooal de HabiliLação em aals de <Jra categoria ...... teZ$ 619,00 

1.3. Certificado de Registro de Veiculo ......• ••..•. • . ••... .•••...• teZ$ 206,34 

1.4. Certificado de Habilitação (<' tor,instrutor de Auto-Escola e 

Insttutor de TI'Ônsito) ........ ...... ......................... I{;Z$ 206,34 

2 - RECISTRO: 

2. 1. Carteira Naciooal de Habilitação de outro Estado .......... ... t{;Z$ 536 ,48 

2.2. Ve!culos de rutro Eatado ............. .. • ........... ..... teZ$ 206 ,34 

2.3 . Dar wt.entiflcação de CÓpia fotostática e ;itllca fonna de 

Certificado de Registro de Veiculo Autcmotor .... .. ......... tez$ 61,90 

2 .4. De Escolas de Motorista, inclUindo vistor ia inspeção v~sto em 11-

vro eapec ial . .. . .. • . .. • . • . . .. • . • .. • .. .. • . .. • • .. .. . • . • .. • • . .....•. tCZ$1(:6, 34 

3- EXAME : 

3 .1. De legislação de Trânsito .................................... ..... i~$82, 53 

3.2. De prática de direção na via plblica ............................. NC.' 82,53 

4 - U(DÇAS: 

4 .L Para gravar o rúnero no m>tor ou chassis, abati tulção de m>tor ou 
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alterar rutras caracteri sticas do veÍculo .. ... . . . ..... ..•.•. . •..... OCZ$ S2,S3 grante deste instrumento i 

4.2. Para aprender a cooruzir vei culo (can validade de 90, (noventa) dias... b) Fornecer e facllitar os elemen tos necessários para 

.•. .•••• , , ••• , , •••• , •••• , •••••..••• . . ••• ..••••.• •• , , •••.• • • , • •• • , , NCZ$ 82 ,53 que o GOVERNO. a través da SEPLAN. pOssa acômpanhar a execução des te . 

4.3. Para conduzir veiculo (resalva por 30 dias) ..... . . . .......... . ... . OCZ$ 103,17 Convênio; 

4.4. !Àltros .. .... . . . .................. ..... ....... .... . .. .. ....... ..... l'l:ZS ·•82,53 

5- OOI'RAS TAXAS: 

5.1. Solicitação de prontuário de veiculo de outro Estado ........... ... NCZ$ 100,17 

5 . 2. Solicitação de prontuário de condutor de veiculo de outro Estado ... NCZ$ 144,43 

5.3 . : Liberação de veiculo ..... . ......... .... ........ ... , •• ,, .... , .... ,, NCZ$ 100,17 

5.4 . Estadia de veiculo no depÓsito do DETRAN (por dia) ..... ....... ... NCZ$ 82,53 

5.5 . Reboque de veiculo quando realizado: 

5.5.1. No perimetro urbano ............ .. ... ... ....... . .. ..... .... NCZ$ 412,68 

5.5. 2. Fora do perlmetro urbano . ....... ................. ....... ... NCZ$ 82,53 

5 .6. Fornecimento de pl acas de experiência (por par GI'IUal até o mês de 

dezembro) ........... ....... : .. .. ......... . .... . .. ........ ...... ... NCZ$ 5:'fi,48 

5. 7 . Substituição de placa perdida ou inutilizada (unidade) ••••.• ••• ..• NCZ$ 283, 87 

5.8 . Vistoria especial ...... .. . . . ....................... , ... , ........ ,. N::Z$ 412, 68 

6- SEGUNDA VIA: 

6.1. Carteira Naci onal de Habi litação ............ ....... ...... ......... . NCZ$ 557 ,11 

6 .2. Certificado de Registro de veiculo .. .. ... · ..... , ... . .... ,, ......... . NCZ$ 226,97 

6.3. Certificado de Habilitação para Diretor,Instrutor de Auto-Escola e 

Exooinactor de Trânsito ........ ... ...... , ... ,,, .. , .... , ... , ... ,,, ... NCZ$ 226,97 

6 .4 . Outros: ... .. ...... ..... .... .... ......... ...... . . ..... . ............. NCZ$ 205,34 

7· S!NA!JZI\Çh> VERTICAL: 

7,1. Placas de Trânsito (unidade) .................................... .. . NCZ$ 619,00 

7 .2. Hastes de Madeira (unidade) ...... ............ . ..... ....... ...... ... NCZ$ 247,60 

8· SINALIZAÇÃO SEIWÓRICA: 

8 .1. Coluna de SemafÓro (canpleta) . ... , .... , , .. . , ... . , • .' . . ... . , ... , , .... NCZ$:S.fíll,!'6 

c) Apresentar ao GOVERNO , prestaçã~ de contas do total' 

de recursos transfe ridos por força deste instrumento, dentro do pr! 

zo estabelecido na Cláusu la Sétima deste Convênio . 

JLÁUSULA QUARTA - DA ooTACÃO: As despesas decorrentes da assinatura 

do presente Conv~nio , no valor global de NC z$ ....................... . 

86 .000,00 ( OITENTA E SEIS lU L CRUZADOS NOVOS) 

correrao à conta Dir.Arrec ., Sub-projeto Apo io Financeiro a flun tci 

pios Programa de Trabalho 07381812 .470 ,Na tureza 

de Despesa 4323. 01 conforme Nota de Empenho n 1 01313 , P-m1 t. 1rln . 

em 05.03 . 90 no valor acima mencionado, 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIOERAÇÃO DE RECURSOS: Oc recursos destinactns à 

cxecuçao do presente Convênio serão liberados de uma . sÓ vez na data 

da sua assinatura. 
CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos que por força 

deste Instrumento a PREFEITURA receber, enquanto não forem aplicados 

aos f ins a que se destinam serão depositados em conta bancár ia CSP! 

cial, a ser movimentada pela PREFEITURA, obrigando- se esta a enviar 

ao GOVERNO extrato de contas e fazer constar nos diversos documentos 

dc .. suas prestaçÕes. de contas, o nome do sacado, os numeros, valores 

e datas das emissões dos cheques e a quem foram pagas as importâ.!: 

c ias. 

CLÁUSUI~ SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITURA prestara con 

tas dos recursos recebidos do GOVERNO a través da Secretar ia de Finan 

çns- SEFIN , no máximo 30 (tr in ta ) dias apÓs o ~érmino da 

deste Convêni o . 

vigência 

8.2. Caixa de flotor (canpleta) ......... ..... . .......... . ............... OCZ$ lB.!Ml,OO CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será diretamente vincul~ 
8 •3• Lente ... •· ·•·•·• • .. ••••• .. • • .... • · · · · • • · • • • • .. • • .. • • • .. • • • • • • • • • • .NCZ$ 2.a::6,22 de e s ubordinado a PREFEITURA, o pessoal que a qual quer d tu lo venha 

8 ·4 · Fiação (rretro) ....... ......... . ............. : .... . ................ f\CZ$ 247,00 a ser utilizado na execução dos objetivos deste Convê.nio , não tendo 

8 . 5. ~adas (unidade) .... · ...... .. ............. .... ........ ... ....... NcZ$ 247,00 com 0 GOVERNO relação juridica de qualquer natureza ou espéc ie . 

8 •6 • Conjunto Focal .. • .... " .. .. ...................... • .... · .. • ...... • NCZ$ 3l.6l7,28 CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação deste Convênio no Diário 

8•7• Calxa de Foco ....... .................. . ........ ................ ... NCZ$ 13•412•10 Oficial do Governo do Estado do Amapá, deverá ser feito no p razo máx! 

mo de 2o (vinte) d i as , a partir da data da ass inatura do presente ! na 
GOVERNO DO ESTADO 00 AMAPÁ 

SECRETARI A DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

C O N V Ê N I O Nt 001 /90 - S E P L A N 

CONVÊNIO QUE ENTRE Sl CELEBRAM O GOVER . 

NO DO ESTADO DO MIAPÁ E A PREFEITUR~ 

l·IUNICIPA~ ' DE TAR'I'ARUGALZINHO, 

CO~I A lNTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, PARA 

FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Estado do Amapá, representado pelo seu 

os 

Go 

vernador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA , doravante de nominado simplesme~ 

te GOVERNO e a Prefei t ura Muni c ipal de Tartarugalzinho ,inscr! 

ta no CGC(MF)N' 23.066.632/0001-53 representada neste ato pelo 

s eu Prefeito Municipal, Senhor ADELINO FERNANDES GURJÃO fiiJ!O 

daqui em dia.nte denominado simplesmente PREFEITURA . com a intc rveniên 

cia da Secre taria de Planejamento c Coordenação, representad~ por seu 

Secretário, Senhor ALFREDO AUGUSTO RAMALIIO DE OLIVEIRA, daqui e ll> dia~ 

te dencminado simplesmente 'SEPL.AN, resolvem de comum acordo celebrar 

o presente Convênio, de .acordo com as Cláusul as e condiçÕes 

tes: 

segui!! 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Convêni o encontra 

regpaldo l egal no Art. 22, Inciso x. do Decreto- Lei n t 2.300, de 21 

do novembro de 1986, no § 2 ' do Art . 14 do Ato das DisposiçÕes Tra!! 

s i tÓr ias da Consti tui ção Federal, combinado com a Lei Compl~mentar • 

41, de 22 de dezembro de 1981 , 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O presente Convê nio tem por obje tivo 

transferência de recursos· para a PMT a fim de que esta adqui ra um m2 

tor de PÔpa Marca YAMAHA de 25 HP, que servi rá para o deslocamento 
de equipes de serviço da PREFEITURA.para o interior do Mun iCÍpi o . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OB.RIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO 
a) Repassar à PREFEITURA r e c e rsos no valor de NCz$ • •. . ••• 

!HL , , .......... , . ... . .......... ...... ... 86.000 ,00 ( O!TE,NTA E SEIS 
para atender a execuçao do obje ti vo 

CRUZADOS NOVOS ) 
do 

presente Convênio; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execuçao do presente Convi 

trumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA: O present e Convênio terá v igênc i a 

partir da data de sua assinatura até 31 de março de 1990 . 

a 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEI RA DA MODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO OU RESCI SÃO· 

Mediante assentimento das partes, o presente Convênio poderá ser m_!! 

difi cado ou prorrogado, a t ravés de Te rmo Aditivo . ou rescindido de pl~ 

no dire i to, por i nadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas e condi 

çÕes , por motivos de conveniência Ou por acordo entre as partes Conve 

niadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO FORO : Para dirimir quaisquer dÚvidas 

surgidas em consequência da execução deste Convênio . de comum acordo 

elcg'em o Foro da Circunscrição Judiciária de l·1acapá, com exclusão de 

qualquer outrõ po'r rnais privilegia~o que seja. 

E, por estarem de acordo e , pqra vali dade do que ficou e~ 

tabelec ido pelas partes, lavrou-se este I n strumento em OS (clnco) vi as 

de igual teor e forma para o mesmo fim de direi to na presença de 

(duas) testemunhas abai xo assinadas . 

05 de marco de 1990 

JORGE COSTA 

GOVERNO 

ALFREDO 

SEPLAN PREFEITURA 

02 

nio através do DDM/SEP~. 1 · ----~~~~~~~ 

li - DA PREFEITURA 

a ) Aplic ar os recurs'!s transferi dos pelo GOVERNO, de ~ 2 · - --="iiiiF-'"'-----

cordo com o Plano de Aplicação'anexo. que fica fazendo parte int~ 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

P L A N O D E A P L I C A Ç Ã O 
Plano de Aplicação dos recursos a se rem re passados pe lo 

Governo do Estado do Amapá à Prefeitura Municipal de Ta rtarugalzinho , 

para f azer f ace a sua par ticipação no Convênio nt 001 / 90- SEPLAN. 

NATUREZA DE 

DESPESA 
DISCRIMINAÇÃO VALOR NCZ$ 

4.3.2.3.01 TRANSFERfNC!A A MUNICÍPIOS 

- Aquisição de Moto r de PÔpa 

Marca YAMAHA de 25 HP • • •••••• 86 . 000 , 00 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor de NCzS 

86.000,00 (OITENTA E SEIS MIL CRUZADOS NOVOS) . 

março de 1990 (\T'' M" 

JORGE NO;~~ COSTA 
GO~R~~ 

ALFREDO AUG~ OLIVEIRA ~~~ 

:r. J...:~a.'"'1:~~;::c, f':l:-3 , ; ::::n:; :: ~"?O n.-: ~~·.c;:o 

.A..."'n'!~C 10 - :-'!c:.:. con~!t;.á r!..;. c. .'.oooc!=.ç'5o do _:'lci::; c : :o:~:.-co ela :cc~::'. (:o l t :Jr:::u ' 

"1tt;:: D:-: :~:-.:::>.. ~-- ·:m..11
, ~oC:c~c -:: ~V:.l, C.c ca::.·áto: lJc~~.:.c.:c:·.tc , 1 

C~c.::~ .:.nl, c-~tl!u=~ c do :..:;:::i::t ;~lc! .. xc!.~ 1 i'..:!!:.l.-.d:l oo l"'i .OG. " ;; , d<r.,E_ 

·-~:co ::;o - .• ;. ~boci:.~rD t :::::-=. ~::o ob~ot:vc cz::c:::: · :!! l!:tcv:: : cor:."...!::.._.t!", :. c ::>

eol ::. c ;.. !'::':!i =., ,.-.:::..:~t!o :.t::..-.c.::.· ~ :-:::::-fcit~- ht.:."fll~!!.. 

-'-~=(1 3~ - ::it:D Pi!~ J.:1. :.~ooC:.--:~ ~ 

Ã) P:-uporcion= ;.:. :.~-""...!.cip~~:::.o ::.:-. í .::-1!.:.:::. ~:. coc::~l .::. c (!:1 ooool :-. :l ... oo-

B) litu~ co~ clo~to e::: :l:=::!!.c 2. coco! : .• 

CJ 11.'\.t'd.liur ~ut.:-o Ó1·:;?JJ, !:~:;t:.tu.c:.c:!:.l, c::iott..:l:~o :u ooool~, a .. 1pr i :tdo

lhoo otu'Ônoi:.:J. 

D) Prcotnr oo:ov!çoo :. C:"'..CO!. :-. c:: ~c::c~~cio tX.::: ~.l'l.t:oo o/ ou do procoooo 

r:') =o! c.OOr:: ;.;::, C0:"1~C~_:r.o C rcc-::_·o:- .• ~:ÍO ::o=-:tal de p !'Ódio C oqu!J'l~ 

!:c d.=. c cc:: l::.. 

.'_7:!:.CC ~" - .. .. cooc.i::.y~ t~=-~ po:- fc.~..:.r::: c xcc :. c::..à$ .:c ::~:pá o oo:~ ~Dti tt4 
c!.:. c!.c :_>d:: de :J.;,c:oc, p:"C:!"C!"~.r:-c:; c o-.. ::!:::"0:: c:O!"!C:1ton ~ oor.r.:dcl • .A.c, i!! 

P.'-1..~:.:.x t!i!CC - =':::-~o:: o:"o!too ::!c3t o ~:;t:.t to !:C c.:....::-~: .. do"l 30c p:l!o do ~uno:: ' 

o: :"C~!'lc..!vc:. :-; _JC:- =lunc:;, .:c~..!c :"J.e ~.:;::i:~ c ~!oct~ a. Diro~5o da. 

ooooh. 

.'_T.'!CC 50 - 0 t ot.?O dO ch:r:.~Eo d.!! .'.::coo!::.:;W, &:!=(._ ;:_;lC.O~O'"="'..i~: .do . 

T!Tt."!..c n 

C.'.?!T\:!.c: I 

ARriOO 6" - O ~adro Social oor~ concti tuÍdo r>clo.s sct:;J.into!l oatoaoriu do o.ooooi.! 

dDu: 

- Natoo 

n - Cocrunitárioc. 

§ 1• - São SÓCios 1\:1tos o :: pais ou rcoronoó.vci s ~or o.lunoo o proteoao

rca da eccol a . 

§ 2• - Sio SÓcioo Co"-'D.itáriou os DOQbroa cb oomunicbdo ..:~c atrmo cl4 

J.oaooiação dtl pclo e aosn-es, deooj3r'C colaborar CIOI:I CL eaoola. 

~II 

Illll s6c:ms -~ li l'l!E!I!IOOlTl!JS 

AJUI()() 71 - São d8VOND dos SociOSI 

A) Cul:rprir ootc Esbtuto o Oli(>ir """ c:wpri100ntoJ 

~) GOCijl.:lr«O~ Ô.O rouniÕOB dD J.o-bl<Íina, O 11tondor Ô.O COlM>C>çÕOO ~ 

cobidc.s; 

c) Col abor3l' coe :w i."'1iciutivna o proDOçôea da eocol:1 e dn A880Ci3Ç~ 

D) I r.tc:;roll.z>r "contrihúção aooial onuslccmto • 

.'J!l'IOO flO - São JU"Cl"l'Obntiv~ doa SÓCioa: 

~) Vota:- o ser vt>t:.lo atonc!endo 110 cll.çosi;õca dDsto 3ubtuto ; 

~) Pa..-ti c1p::.r ~c tu<!<.s ""atindlldes oooi o1o1 assistalci:>is e cultlr 

r cio d.3 ooool'4 

c) Aprooont:::1 por oscr1to1 prcpoct111 QlCOotõou ou reclom.,._.õos?, DL~ 

ção da CCOG1~1 

D) ~olici t J.r, q \.t;:.J"'.ÜO DOr motivo porto i i acento ju;;tifio.::.do , licença ' 

co:: ~upon:OO :J.c p~~to do o cnzc.l i d.:ldc at.5 12 ( dozo} occes. 

T!r'.;I.c III 

C.'l'W-'!.0 r 

;~:GC ~ - .. tb .1!Ú!.lt:-::.ção C :.:"{:'.!~ a~:-f. o:xo::-oi:!.:! :-oloo se;::.ir.tc:: óru;,:c: 

- .:s:lC::hléi:. CQ=a! 

!TI - DL~!.orio. =:.ccr..:!.iv:l 

IV - Co~oolho ?ó::c:l . 

§ 10 - :ztcs órc~c l~ê.o oxcluoc c c:'i:l-~ c!=~ cut:os, cuj<l oonpotêmci~ 

o:-.:.::..~ ::~:.0 ., !". ::.ciC'1;.:::cato ocr :O o::.t:Wolcci do:: ::el e Ó:::-õão cr.i~ 

® :- =!uo !"!c.:..r~ :"C:l_JJOno.:w l polo órc~ crl ::.do. 

~ 2" - ~~oc órc!oc pcr:n;:ncntos, " cxcrefc!.o da:: :f'>:.(JÕoo é :·ri:li t ivo dos 

OÓolo:J cont!"ibl.'.!ntos • 

C • .Pt •!'\.1.() II 

:r. :.ST: ::r..::!:. C::!!. .I. 

4'.:-r.;t!'OO 10~ - :~ .'.:c:c-....~b! Ói\l Cc:-, l :~-::.-.:! ::oborJl'!.il ct:. S"..L.. NGt:Jl u , :O, !"C:;?Cit;::.Co::.::l :t!l dio

~o ::ir.:Õc:; d.:! lOGi::ll::.::O cd'..:.c~t.rr.;:j. vi,:c::~o c :u:: r.o:tH.::: :-c,:i:xtk.is tb 

: :clll:.. 

.:o.!. c; 

n) -:::lo,:.c.:- 03 =c::b:-c-; d. :a::ot:t"'::"iL c (\o'J Con::.cll:.o:; C") :.:·:0:} c:•.! ~~:":''L.doo, I 

~e"l co: :;) , per~. ~o:::ituir dr: qacl..1.:.or c:..:-:o 1 o~ r.o.:J.b-:"0=-: u.~. :):.:::-:lto:oü. 

n) '!' ... ~ _: C:Q!I~CC~ .. nto c!o l)],n.;j-"1:il~O :.d.-i~iiJ~!":.:~!VO C C-~tico d~ O~ 

col·., bo= co:::o ~.:lo .71:'0.:,'!'.:-..t::U ·?c-o :. ::o:-o:: .:!c=-:c:.vol VJ. rk.:: . cl :-. . csoei ,... 

- ~cl~ :lir=t~~:: 

II - Pelo :o:-.:;clOO ri.t;e:J.; 

.üi - ?o:- t;:: dÓC:. :-10 t:o OÓcioc 

::V - !'olc :iirc~o:- I!... .... .:~lc. ; .G.r ... t::.-.... !..: etc- C.: '; ..... :õo~ .::0 :-:.· .... \à;...":.c..'"!ta

:!A:l o;.:. dt' ==~.:)::c!:... 

c.: !r::roJ:.c :n 

.r.L"!!''GC 11,~ - O Co:::;clhc !lc!ibc:- 'tiw Ó o é!";,;L'.o o:-ir-n! .. .:...r ~~ c t.:o~.J . .:. :~o: l:: .. :.:JOc!.:;: 

{:ÕO C CO:!:pO:zr... o o-:._ CC: 

- :P .:Li.~ d: ;..rJ,·.;:-,.o~; ou:-?;:; on=m-~i:: r.or .:.Ul.t':o , em r.Úr:oro e_c :J.\C;.!l-o (t.) ; 

- P:-ofoc=rcc, O::J !':Ú.":Io:-.-o ~""U:lic :.o ~, .• L..,c:ro t:.o .}:li c ~Ui..t.tro (~) . 

:.2rtzo 15" - O C:·n~lho Jclibcr .... t! vo :x:ri. alei ~o ... ol.:J. -:::cocblé!a IJ:..:-:.1. p • .r;l ~ ct.r!, 

d...to de dco!c .::.:.::n, !:iOd.i;...,to c:!;..:::o =-o_ ... ::tr...d.:...n c;>r:t lC t:!;.!! do ~ .. !'l tocf>.. 

d.Ô!.C'!..:l. 

P4 ... 1..'.c::::t> !t:':co - '"' :'~!l:.dê!lci~ ::... ~c:~~lho Dclibo1·~!iVo .:Gr~ o=o:-c!.;!.:;. :-elo ·:ii!'Otor' 

&.. c:;ccl .._ c :c-:1 clc!;&o ~~r..; cir:bólio:.. 

.At1'l'ICC 1~ - S;!o •~t:-ib--=.~·Õc.: êc. Co::r;:ül:o Dolib-:.:-.:...!i'.roo: 

5 1° - :.prcci.::.r o o~::nf!.lrio do .:lt.!.vif!.!dcn o o ;":'OCI'<:~a do t:-t..bn1::o • 

da ::>1:-ct_:-!.:l 

- P.ofc::-e."!dt:: o .:...t~t~to do &D~iadoo J 

- Aorcc1::r o relatório lllr.!.•l &a ~a, ociti.~dD p>rOc-. 
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- Su...,.-orir rofcrcac no &lta.tato, 

- Rocisbar m .:..~ ::1 a.s dolibor.:~.:;õcs do Con:::;olho qwmdo do auas 

rcuniê'co. 

§ 2~' - :,s dccitCcs deverão ser to=:~ por naiori:::. de votoo coe a p~ 

!lCnt;a Ç.'ritl:!. de c.l!.s de co t :.de de BQUS ocmbros. 

1'...1'riOO 1~1) - ~·o!) Prcsido.'itc t'b (;onool b.o Dclibcr:ltivc cabe: 

la.) Co!'N"'C~ c r,rc::idir ~ rCI.!."1iÕc5 do Co:::3clho; 

3) /.r.&L"1~ co:: o Sccro!ário c.c :.t: : <!o.:: r ca.Y\iõos; 

C) P~ticil>~ t!c ~?Ul':..;:ao d::.s olciçõco .m<Uis; 

!>) ~~:.sü:ti.r G. !)i:-ct(_ri~ r.enprc quo ::olici t :.do. 

c:.rt?...1..C IV 

n:. n:m:::rcniJ. 

oc-Ó do : 

- :::r:- E.cc:-nt;.';.r:o ~:1:-.i <.te .J!•'.no C'U :-.::;t;>c!'l::i.vcl l>Ol' cl:z1o); 

- Tc~u:ciro ~:"'-~..:.!!-."0 (.r:rof'J::~-:::-); 

;>._1.~C::.:c ... ~:~:::c - :. Di:"Ctoric. ::c:-.: cl oi t~ r..cl::. ;.s:C:.!lJlÓi.::. Gc:;:;:l ~=.r:: U:l !:1<.1.0:~-=.to. ele 

C.d::: ,_.,o!:, ecê:.:~!c c::;..l' 0: .3 r~:;!:-~~ con ;ic:; (::c' di.:.:- Cc antcc_Q, 

C.êr.ol : •• 

• .J~;"!GO !~" - :~ <'-~!-:b".ú. Õc:. C.:.:. )::-c t o::-ic : , 
•• ) !>:.ZO:.:;i:- :.s :-.!:ivi:!.-.dco C..: -~~c!.~~·~ c ~-c:-i:- 3CU.t: :ntc:-c:;~:c:: ccc-:~ô-

D) J.c-~tr~!'-::::c o: zcc=..~ o:-:!:.rH.::.:.:.:t~: te , :~:.. Yc: ~o= ::;:.:, c c=.~r~·..o!'d.i!"!.!:_ 

:r-L.r.c::-rtc, c.c~l:.;..;:~c ccr.vcc:..:.ç~ Uo :c1~ p::-.:-::Jiacr:tc, ~c-~1~:-c ::uc r.cccr:.-

=-C.:-io; 

:r') ?:-o::_1or =.o C:.:1:;·~1~ : • .:=.:.!'l.::.:~.:.·.::"t!YC' o·..: :: :.~~c:ubléi :. C;:o.!."~l o ) !.::.o .c!c 

:"ur..rt.oo (c: .::;;::..::!;:_-:1 :"c&t.::.~:iC.;:.C.c: , co:: t:·:lT.!:;õcc c ~:-c)j 

tivon coc::rov~'.lltn::J 

7) :~prczoni..u- no c~cc~T:.c~cr::t<> do :-.llrJ letivo o rol a.tÓrio de cu;::. ecstC..C 

e s-:cxx- prc~t:o.:.:Z.O do cont~ <!o ano ! o tivo. 

:...':fl'!CC 210 - bJ •fico-p:-o:údcntc cabo: 

:. ) .rl:u:z:ilinr o p~coiii.cn~o o .cubçti tu:!-lo O!:!! oO't..:.o io:poC::.r:.~·,too! 

ll) :2!::c::cor :.o !\:.~ ·;Õco qu.:l lhe f oro:: .:.tri.Cu!cb.o. 

riaJ 

D)· !>irieir a ccc~t.ri:l. da oocicdwlo; 

C) Rcd.ic"'-r o ler ~ J.t;::.o d.cri rcu."l!Õoo c .::.sscoblÓ!:.:J cc.:rcl.,. no::d.r.nndo

ólG com o pl'C5i~to. 

ml'IOO 23• - oo 2• secret.irio col>o: 

A) ~urllio.r o 1" Socrotó.rio o l"'pl"'contó-lo OD ooue i~:~podimontoo~ 

D) Erercor "" funçõoo quo lho forem ntribúdoo. 

ARTIOO 2.(• - AI> 1• T<ioourei.ro col>o: 

A) :rouponoabiliz=-ce. peJ.n orra4adnçÕC o controlo do dinheiro 6 tí tu.

los do q~quer na.tureza. ~ortcnoantos À nooieda.deJ 

li) Jp>...,oontar mensalmente i. Dirotori" o bolancoto da receita e despe. 

"""' 

C) A~oinor rcciboo, oocrituror livro-c•.i%D., ortrair mo~ool · o =al~ 
to o boloncotoJ 

D) J\brir Contas o movimontor f\lr.dos, M5i"1.:'-"1do chcqueo c outros doeu

contos junt.:r.ontc coo o Dirotor d.:l cGCOl.::.. 

ORT!CO 25" - :,o 2• To90Ul'Ci:ro c obc: 

:.) !.u.xiliar o 111 T~oo,U.ciro o cubzti tuí-lo em so_-.1s iopod.icc;;.to~J 

B) ~orccr a.& í\mçõoo 'lt.:.e l ho f .:r cc: Zltrib'.x!das:. 

Pn...,_~:t·.,:;o 't.~:::co - /.o Cooi~cs te:'~ t:!l P:-cs!.d.c:r~o i~dic:ldt:> pcl.::. dirc'to=i.::. Uo c!rcu.

lo c ::or::O cool•<!crt:.:.Co~ !l~lo D:.l'C~!." c;l;.l c:col~. 

IJlT:OO 27° - i. Aoooci"-êÕO cr~ . .r:Í n~ ;'or= t!D ;.?.:'IGC ~~·, """?"C <:uo ;:ccdvcl>- os 

!lcc...:i ntet. co::U:.:=.Qc.o:: 

- c~,:.:.~:c.:; cc!:..:.c.:ti,,. ... : de ~;o!o c. :.:::e.::l.::.; 

- Intc:.,:.•:J.
4
:3c ~o:~:::~ ~..::-i::. !J"c!.:.:J..; 

""'..:"'!l':GC 2C11 - O ~o:1oclho Fi~c::l é o ó:.-:;5:c tlc c:.:.:-: ! :-:;1;) :l;:.!:-!=c:.i.:l, c CO::J!iÓ~~ do 

: :-nc (3) r..C!:I::!' •. ::, ~c::.Jo l!oi :. (:!} ' :..i:: o-.:. roc::on~·;ci:: ~.o: :~;:~:c:1 o ur.:. 

3 2° - :.x: !':::'c=:.:dc:.:tc :!c :i~r.:: oH:o ?:. ~.:c~ , ~o!. to ~1!:c :~..:: !':c:'lbroc, 

C.:::::l~C!c ~ J!:..-c ,.:?.o ci.o :\,!l:;o:i::~ o ::. :-::co:.• .:c::~:::.O <!:::l :::-u: !>C::. ... ;!.~~os 

:.) :~ ::!:1::0..:= :;.:; c;:tt:..=, !!.·n-os: :-c.::.:.:.~:ror. o e.o·cu.-;c:-. !o~ =c".l."::.:-.:!:~~~ ;.;,o ,2. 

;:c:·.:Ício, c~:. ti.:~r.!c ='.:-.:·':1-:;c= q\X' ~~:-~ ~o::u.c!c :'.JJ ::c!::.!Ó:-io ~~~~ <!J.' 

J} Co-::vcc~:.r .:c:.:c:::b:é::. ':;~:-:'.1 Ort!!::~·:r. '!:::.!~~..o :::. !J:.:·cto.:.•:.. :-. :-c't.:d::: il 

c~l:voo~$Z-.c o -.::•.r.:.c:.·~L!'t~ia =~.l~l;:c· q<'O ~•~ cc:.~~""io. 

: ) C;..!J1~ wbr:.: c: ~:;;..~to:; Co co!".~::.'b:.~i~e c ,:c!:tZ:c c. .... ;,soc:.::.gã.o,• 

~".U&."':C.o x~ :: ci t :.:.~ :)~! :~ Di:-:t :-:-i; .• 

- :l("o_:;õcc; 

- .:!c:1~ ç·.rcr:.t::.::i :::; 

- :on!r.!.lr:.:.i,.:Õc:l do:::. :óc!o!:>. 

n:, DISSOWçZO 

."2!!:CC 33° - ::::-:ti~..to-;co .::. :::cc!ct!.::.dc po:- ::lcciç~ d~ r;o..:.io: i:. do ~:.~ -tz..-ç.oc <1! :~:>

oc:::blÓi •~ C=:ru, . 

C.·:.<toi'"JI.O III 

D.\S DISI'OSICO!Z Fl!IAIS E TIWISI.T6RIAS 
.\RTICC 33° - Todo c o o c:;:rcoo cria~ o !X>:' o c-to Zct.:!.t"J.to oorr..o c.x:orcicloc :-:-~t'.Ú. ta::K!E. 

to. 

.\.Z'ICO 34~ - Oo :lÓcio:: não roc;>o:-:d~ rub::idióli"itoont o 1,.>0l~ obriC"'0Õcc d:1 cociod.lr 

de • 

• t..:'1TICO 350. - XÃo JlOdo:o:io c=crco:- c~coo eletivos 0:3 SÓcio c quo n;, octivoret:l no ce, 
zo do DO".J.a diroi!oo oiV:.:;. 

1~00 369 - -~ .la:::CI:Iblé:!.c Gcrcl. podará ~re&O.:It!l:" ch~,;l::.O p.ara. 00~1.COl":'Cl" :l::; olci- ' 

çõoo pnra c=-coc olotivo:J d.:. J\o:ocio.ção c,.::1 a ~.P=::!Cio.çâo de Direção r 

dA oocolol. 

.:m'IGO 370 - ... ~ Di"""-(100 da cocoln poderá ap:ro:::o~t.-:u- ~apao pu.rn co::oorror' ll!J eloi- ' 

r:Õoa com ~ <;ll"OV&Çã.o da !..'!J!;ccbl éic Gc:al. . 

J\RTI GO 330 - Boto ~Dt:~:tuto ontr.:l:'5. CQ vicor .1. p:l:'tir dn d:J.t01 de ::ua o.pl'CV'.!.Ção c:11 

J~t~GCDbléia Ccr.:ll ~-tr.JOrdinárin o 00 podOril oor Dl. torc.d.G oom o aprovo 

da rotoricb. M:scmblÓia. o oca: o .;1r..J. o Direção d.::. E9coln. 
•• O preaento Bzt~tuto foi apro~ eo l'O\D'Ii:.O do ..!..&oomblÓ~a 

Cerol, ro:U.i::l.ClA oonl"ormo Ata. d; cem~ Clll 20 do cdo do 

1989, tonw entrodo c:o "Vi60r na ccmn dntn, coce diopõo c 

CapÍtulo UI - DOJJ Dis;>OaiçÕOs Tronoitóri:w "" ocu ArtiGO 

38•. !(ocnp5,....;p; 16 de a(;O&to de 1989. 

~~*·~~ (Presidente do llonral 
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n:DEUçio :&:m001L W J.SSOCI.I.ç!!E3 JE IOWX>liSS :lO JJU.Pl. 

! ~ ! ! ! 1 ! ~ ~ 

1111'100 l' - Á JIZDE!Uçfo EST.OU.IL W ASSOC:Uç0'3s DS IORADOES DO .ur.\ ~ _ o Conselho de Roproomto.nh o é oocçosto d4 aoordo c<a o 

pJ. - P<'..tJU., fUndada em ~/r:IJ/89 é uaa entidade civil 0011 foro e eede na cidade do ~ artl.go 2, dooiie ;:stawto 0 oe:M 0 órgão dolibo:r&tho aáxiJ1o apÓo o oonçoooo, que oe 

pá, soc fins l110%'8~ivoo, oom vínculo portidário, podendo tuor porto doa toc1aa aa Ü"l! re...w.l ordinarl.aa<mto a oada 2 (doio) .... a 0 mraordinariamonto aoçro quo !or ""!! 

ciaçõeo de Jlo:r:udo""o quo tenhall base ~rrHorial 1>0 Eoudo do .t..u.tL 'OOOOdo, na ro,.. da letra ~ do artigo 4' doate loto.~ to. 

P~ 1• - Por üsooi.A9io do llo:r&doros osta Pado~ oonsid~ 

ra aquela. entidade ouJ& ata do assembléia garol conato a !111& tlmd.açio, base torrHori.&l, 

o, oa C11J08 oate.~taa e oujel:l detirudaa cl........,to a doto os dos intoreoooo. doa aor.de 
roa sob sua jurladição; 

-Ás boocia.çõea . ..,r&o reproaenudas por 3 ( tréo) ""!! 

broo etati..-oo o 2 (doia) 011plonteo, da entidade o, por ola indioad.oo atra.TÓo do doou\oen.. 

to Ol'IMI:Iinbado ê Fedo:açào, aen:!.o ootoo llen:!.a.too J.aual ao da Diretoria de !'adoração. 

dores do ~iÃt 

Fodoro.çãot 

&) COQSrepr 04 !oaod;•ÇÕeo do l:o:r:udoreo 4o Ea~>do do JJtap.{J 

b) Dor &poio õa lutao e in1eintiV3S do.a .l.aooeiaçÕes ;!o l(orndo:...a 

do Estado do .~mapá1 

e) Promover a trooa de azperiência. entre ao Aoaociações de xoxadorea 

do toto.doJ 

d) Eataboloeer il:torcÔI::bio com outroo oo;;:zoontoo ol'(Silllioados da aooiod!. 

do (Sindicatos, eaooeiaçõea pro!iaoionaio, J.creja, olubeo, a:oviaon

:oo cocun1!é.rios1 etc • •• ) aasi.!l cooo articular eo::~ 30vicon~os do 

haoch.çõea da }~oradores a níwl eotadual, roó,:)na11 llac!.onal o ~ 

tomaoional.J 

e) P:<lclonr um Congreooo a oada 2 {doio) a.noo entre ao .l.ooocinçõao do 

J(oradoroo do :i!ota<\0 do Ama!'i, poro eato.bolooor diNtrb oo som• !!! 
l'll no .l.soociaçõas do J.:o:r:udorsa. 

J...'i':'IOO 31 - São tirei tos do.s UoooiaçÕoa de KoMores f i li.adas a ettto 

a) 3.eoorrer à Fed.ançào contra a.toJ <!a Jirotori.tl., Jie outraa AaoooiaçÕoo, 

mo~broo·d.l Foaoroção, doo pod.eros publiooa, ompreoll<J e po•soae quo 

~prometam os intorcasea d!1 ont.ida.d.oJ 

b) C<>.~voeor 11 Fodoroç!io, coo o apoio do 3 (três) da.s on\idades filia-

das. 

!..1':':1::0 41 - Sio dEl'\'llreS das ÁOOOOi"9ÔOS do ~o:r:udores !"ili>doat 

a) Cu:Dpri: o tD.za= CUQ;>ri!' ao ~1G~3içõea deste Estatuto, do Rog-'..canto 

Interno, das !"l01"03S e à.cehÕG3 tOIID.d..1.c pclM inaltâ.nt:ias da Fedo~ 

çio o :olor p:>la reepei to.bilidlldo da Fod&~J 

b) t:vitar a. pi<Ítioa de atao incompat!nio ooo a nntureoa o a fina.lidJ!. 

de da l'odAiraçãoJ 

o) Fazerro-oe representar naa Nur.iõoo, asseoblêias e congreasOJI oon"! 

oodoo pel& Federação, 

d) Zoto.r u dioa co:> aa oon~ribW.çõeo qua:ld.o estipuladas o aprondas 

polo Conaelbo de Ropreaente.ntao. ' 

DOS DIR:li103 E t= DOS REFII23::!i~\"'JES 

cJ.Pt= nr 

AR'I'I:JO 51 - SÕ.O dl..rcitoo doa BopresantMtoot 

a.) Votar • aor wtodo nas J.asem.bléiaaJ 

b) ~oba.tor e rep:eee""~ar propostaa, projetos e outros proeed.i.r:Mntoa 

quo vioac. atil>gir soa objetivos {tir.alid>doo) dest11 Fodorar,.ão1 

o) Bo'!uoro:r a presto.ção de con- da diretoria qu>Ddo eot& ,W, o ~a 

na épooo. previ<J·t a nelrte t:ote.tuto. 

.L~TIOO 6• - sio dow:ree do• Roproaontanteot 

a) lloaom;>onho: o<111 rospo=bilidado oo ononrgao que lhe roroa contis.

dOOJ 

b) CUIIIprir o n.::er e~aprlr "" disposições doe to Estatuto, do Bo;;iaonto 

InkmGt das r.onea.s e dociaÕos toudao polo COI13olho do Bopraoon"'!l 

too o &ol&r pol a r<>s;>oitabilldado dl' Foder&~J 

o) 3vi tar a prát!oa do at"" inooçat!veia 0011 os objetiwe da Fodero-

9Õo• 

C.I.Pt:rolp r:<1 

.\lr:'IOO 7' - lo. J'odoraçãD 1'\moiona oo• a sogu.i.Dto eotnltux-a 

1: C ongre •ao 

2. ' Conselho de bpreaent&ntos 

3o0 Diretoria 

. coodaào do 'l'raba.lho 

§ 1• - O Conaol.ho do Bepreaentan~o saré OODVOOildo por oonvi.to pesaO&l 

ou ainda &troVÓo...do qualquer meio de -w.oaçãD, a crit ério da 

diretoria oom actooodõncia o!n!aa do 8 (oito) dias quen:!.o, da 

reuciÕD ordicária o do 3 (três ) diM da reuniÕD orlrooroinária. 

2• - ó Co!Ul6lho de Ropr;,sactantee eorá in:Jhlado oom a. pNoença de. 

qualq118r númoro o oua.o deliberações do-.&rio eor toaadaa 0011 a 

presença ~ 80tado '"'!o "" do eeuo o:e:.bros ouj1111 ÁBOOCiaçõeo 

estejam e~ pleno b1)f.O de seus cU:reitoe. 

3' - ! reun!ÕD do Conselho do Ropreoon=to• aeré proeidida pelo 

Proaidanta da Diro~orio. l!A-.Mio upoclillonto doato a rouni

ÕD soro preoidid.O pelo sou wbs;ituto t.odi&to. Oo trebo.lbos "!. 

rão socret&!"iod.oo pelo representante e lei to para eooe tia. 

§ 4P - .l.s decisZeo toaoadAa nas reuniÕes de Consolao uo Bopresen"'"too 

obrigaa & todu u J.aoooiações fil!adao ao oumprl8snto . 
.es::aas &1Dia que discordantes ou auaen~es.1 

J.R'l'ICO 9' - Cosopeto ao Coesolho do lle!=•""hntost 

a) Zlogar a dl..rctoria ~. J'GderaçÕD e e~poaaá-laJ 

b) :::leger o Conoolho Fiaoal o eapoooá.-loJ 

o) !:legor ao Co::ú.ooõea do Txo.lnlbo o ompoaoá-lu1 

d) Aprovar o orçamonto1 ns oonta.e o o roletôrio anual d& Diretoria da 

FoderaçÕDJ 

e) Diocutir o aprovar "" eontribW.çÕoa das Aeaooi oçÕoo f!lioda:> J 

t ) Deliberar oobro a aquisição e/oo. aUemçi.o de bens pat:-i !OOiliaioJ 

g) De:iê.ir sobro ~atõee, !"'ivinlicaçõeo, p:o~Õe• e out:-aa matóriaa 

q~ lho ~o:v.a !:OUÕ!::l&":id.a:;;f 

h) Decidir aob!\l rocu...-::.on in'toi7Q:,tos ccntra &~!i da ~iro~ori.ll a C.at~ 

Comisnõaa de 7reb&lhoJ 

i) lloliboror oobre n dioooluçÕD d.a l'odoi'!I;:ioJ 

j) Reoolver os cazoo ooia ::ooo no presente 'Ssta•uto. 

ll.\ ::morem 

ART:JO l<>r - J.. Dirctori:!. aerá co::~~st& por 10 (d.az) ce:bNa e ~rã 

r. 3Cbllink! ~nstituição a 

1. P:"'lai<!er:t.e 

2. Vice- ?resiC.ente 

3. 1 o Secrotá!•io 

4. 20 Secretário 

5• 1~ Tesouro!.ro 

6. 20 ~esou...-eiro 

7. RelaçÕ.z FÚ'!>liC4a 

S. :>iretor do Saporta e Lo=or 

§ 1!2 - Oo mom.bros d:1 .Ji~oria. seria olcitos pelo Conool~ do ReP=!_ 

ae!'ltantea, por lU período do 1 (~) CU"'o1 poden:lo 30% raeloito. 

§ 2• - lloo casos do f&l ta ou impocibMtD) os """bras da DirOtoria ·~ 

rão subo,Utuidoo. W1.:; polos ou.tros. 1 

§ 3' - Ec ea3o llo T.l.Oô.noia, o ?reei!ente será BUbotituido polo Vice

Presido.'"'lte1 o 10 SaC2'0tá...-io polo 20 3Krat:éio o o 10 ~ 

roL-o pelo 2' Tooouroiro. 3m C>BO de ~ia do algum ouso 

já ocupado pelo oubotituto i:lodic.to, o Cont1clho do Boproa".!a 

ta.ntoo aeró. oonvooado llel"' deliberar sob"' a queatÕo. 

§ 4' - Oa 111otibroo do ll1rotorio :1Ão :-ecel>!Tão luaroo, divi.dondoa ou 

reameraçã.o de qual<;,uer espóele pel..Rt tunçõeo que axerceree. 

.t..'!'I'I:x> u• - CCIOipoto à llireton.. 

G) Viabilizar aa doe1eÕoa tooadaa pelo Cctl8ol.bo do lopresentantooJ 

b) Coordemr oe traboll>oo doooum>lrldoa poa fedo::"l' . iioJ 

o) eu.prir o t ... .., oumprir o lia~ tu te ooci al o u daoloÕ,. do COD8;! 

lho doo RoprooetttentooJ 

d) O<llnOO&r o Ccmaolho do Bopreaontontoe1 

o) Propor ao C-.lho: ele. Roprooeuhzrt• lld.m1Nio.'"' ataat&Mnto d<t 

.Uaool.açÕeo d.,Jrl>radono ou -bro• do•CGIIMl.ho d• a.--._. 
t ) Prop:>r ao CCIDMl.ho do Ropreoe-too a :l'1%o9io du oCIIltrllulpa 

das C~tidaleo. fil.!adaoJ 

r ) ~ eobro aplloavio t1naz>oeUo&, olai>o:'&r o relatório ._.. 
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tárie. ,;..ra o ano aoguint<J a. aer submetida ao COMDlho do Ropro"".!!J 

tont<laJ 

h) Propor ao Consolho do Roprossn'tantos a criação ou -inçãc> d.o, 0.2, 

miasõea, d.o~entos, oquipea, de: tmba.lho; o· outras Q.UO PDI11;l. 

t310 a roeJ.izoçilo .. doa objotiV08 da ontidlldo o das propostas de 

trsbalho .. da Diretoria Vigonte1 

1) Ropnlscntar a Fooereção pere.nte as autoridlld:os IU"l>licas. o· jUdio,! 

ai&.l 

ARTIGO 12' - J..Diratoria rounil'-<Je--á ordinariamonto l (uma) ...... 
por r:r.êa a e:rll-a.ord.i.lmriemQDtc, qu.rurlo necooaário, convooada p:>r ~lquer ,um ~os ·~ 
bros da diroção:.' 

DO C0!!>0LEll FISCAL. 

sÉçio m 

!.RTICO 13' - O Conselho Fiscal 'corá composto por 3 ( trêo) oo::~bros· 

ofotivos o 2{dois) su:plentoe, eleitos palo Consolho de Representantes, e tori: período 

igu.al e coineid.entc ao da Dire!orio..' 

PA!I.(GRll'O tlm:co - o oxeroíoio da runyão é gratuito.' 

ARTIGO 14' - Compot<J ao Conselho Fisoalc 

a.) Fisce.lizar tod.oo oa atoo üa. Diretoria;: relativos ã. gestão fil'la!!. 
CCi.mJ 

b) Emitir ]Xll'Ccor· sobre ~latôrios e contas cta Diretoria 'llltes de 

se.~:o.m . autr.e-.;id.as ao Conselho do RepJ.:-esem;antosJ 

c) Reuni.r-o:cl !:1'3D3almont.e para. tom.r conhc~imento , Coe. atos. da.. Diret.e, 

ria.! 

DAS COiliSsOEs DE Tl!ABW!O 

ARTIGO 15° - Ao com.boÕoa de TraDal.ho· oão órgÜos .do ccitor te:npo.x! 

rio, eloi ta a polo Conaclho d~ Ropresen~a.ntoa c coa finalidnda~- ospacÚ"icas atri b..Ú.dAs 

por este: Sou te;:::.po do funcío~nto· será d·ocidido. pelo Conselho do Rop:rasent&."ltea.' 

PáRÁGR.t~ t1NICO - Integ:ro.rão as CooissÕeo de Trabalho· o3 mo:~bros 
do ~OM·Jlho de :Repreaent;U'ltes. oloitos om CLaso=.bléin, e!l! número ni.o superior a. 5 ( ci!!_ 

co), sor..io CIJcolhido antro entoa· uo cool'danador e u.:t sccretá.rio.:t 

.AP.'!'IGO l~R - líaa reuniões d.o Conselho C.c ROIU"'sen~ani:es csd,a Co:ni~ 

são de ':'n-belho;· ccmunie~, :pÕr oaoritÔ à nirdi~~iaJ\ e vurbalmtmte ao CoruJalho de 

R6~ssnt3lltes,- sobre os tril.ba.llio~ que outej~ de;~lvor..d.o.1 

f.RTIGO 11•- ca;ia éomisaâÓ do irobelllo1 no :oâ:timo·apÓs 15 (quinze) 

ê.ias do enco:::ra..::cato· do' prezo do s-;u !\mcionnonGnto_, a.prosontarti um relatório gcro.l 

de r;ua.~ atitid!ldes à ~i:oto:::ie.. 

sido 

conoluiê.os l!on-:ro d.o }'II"B-ZO PNvisto, o Co'llsenio-de Repre.eontan.tos decidirá. sobre sua 

prorrogação.' 

C:J>!TULO V 

!.'triGO. 1Bo - Co119ti tui patrimÔnio Ca. Fcdaru.ção: 

a) ContribuiçÕca das Assooia.çÕ03 filiada.Sj 

b) :Sons ClÓveia o imóveis que ver..hac. aê.quiri!'J 

c) Do;>çÔC3J 

c!..} Reida..a o contribuições ewntuai.a.; 

W!'roro VI . 

AATIGO 1911 - ~quer mod.if"ioaçã.o que no fizer nooaaaá_-io no Pl"'8e,! 

te Ect:t-:ato, uor.i f' e i ta. com: Q. di8â.&aoão e apro-vação- do Congresso-da. Entidade.·! 

PABÁJJRAFO t!J!Ico - J..o lllOdific&çÕeo ~ apro....a.aa se obti"""""' mi,2 

rin si!Dplos doa votos fa.'VOrâ"nis dos dbloga.dos pres.enteo.J 

.l.ilTIOO 2()11 - J.. Diratoria Provisório. deY8m olabo:mr o Ro/!illollto Ia 
hrno. no prazo de 90• (no.,.nta) dias, a contar da e11dçio, da rotorlda Diretoria;· e auk 
metê-lo a.o C~olho de Ro~sentantoa.· 

JJr.'IOO 211 - O proaont<J Botatuto eut;rará em "rl8or na data de ,.... 

COOF'i:RATTVA lJll: Et;O~!O!'IA "!: Cm!OITO M!1:"!10 DO~ ... "P~Go\ IJOS DA P'Drls1'RTA i! 
COMIRCIO 1JS lfHitRTOS ~/A - !COMI, IM S'IRRA DO !!AVIO 1 LTDA - Cl!'SDJ!!AV 

IDITAL DI COtrJOCACXO 

g Presidente da Cooperativa .~onvoca os 476 (Qoetroce~tos e Setenta· 

Seis) associados para se reunirem •m Assemhléin G~r .. •l Ordi nÓria , one 

se realizará .na 3ede Social do Maganês 'tsporte r:l:1be s /n, .nest" ci~a

de muniCÍpio de Hacapá , 'l:stodo do Amapá, no di a 2~ rle merço ele 1oqo,2 
bedecendo aos seguin'b!; horários e 'buorumn para sua in st~1:3Ç3o, s empre 

no mesmo locol, CUir.prindo assim o aue deter.,ins o :lstnt.u t.o ~ocl.91: 1~ 
em -prim~i:ra convoCaçã6, Rs 17:00 h~rns, com;:. nrosença de dot~ tercos 
do número total do s associ,"::dos ; ?. - em ::=;egtmtl:::. convocAçP'o, ~s 1~"~ :00 ' 

hor3s , com a presença da r:'1etP~de e r:l::"!iS urr. d0 númnr o t-.0t:"!l f10 s ~~~("'ei~ 

dos : 3 - em terceira e Última conmcação , es 19:CO horas , 'corr. o pres!<,D 

ça mínima de dez aS sociRdos. A t, .c.ser.:b1é i a dt:"J l)ber:?r .1 sohr p, o se~njnt~:

lQ - Pres tação de ContBS do J 9 ~ ~Q 'l~m!?s tre no e~o~rc]cio -ie 1.o•o, cori! 

pr~enriendo o -qP. latór io d::t ~""s t?.o, -q::j1~nÇ('\5, T)~n:ons tr::j +-.i v r-. n" cor.t a u~_Q 

bras e ~erd:'ls" e Pa recer do r.ons-R1ho T<'iscn1: ')Q - T)('3o; +-.) nqf!-3o - ~P~ ~n 

brjs Liquidar. do 12 ~~mestre c'iE! 1_0 ° 0 : 3º \T'1:ic~c;:lo <!o "C" , A , 'l"' ,V.,~ .: 4 o . _ 

lleição do ~onsel.h.:'l tle A~mj n:! str:}ç~n -"" 0.on~e1.ho ""J sct~1: ~9 - Aesnp t .... e• 

de interesse gcrel. 

1.aoo 

Sio~ieale ~~s Oliciais Mméieir!s e lra~ll~a~ ~ies o'as lniúslrias ~e· MóTiis ~e Ma~eira, Serrarias, Caroinlarias. lma1ias 
Ya~eiras Commsa~as e la'mila!as, 4~!'om

1

!1aMi é c~'i~as ~e fi~·ras ~é Ma~eira, Mó1eis ~e ronco Vime 
e ~e Vmm'ras. C1'rtinahs e' [si,Jfis. [sc'fia·s e _Pineéis ~~ fsta~~ ~o nniaoá ' 

(Fundado on 16 de Setembro de 1958) 

lnsc. no C.G.C.(MF) 05 .. QS3.673JOOOI _ 60 

O Presidente desUI entiÓade sindical!!" Ul!O de sÜaà &tribrl.ções que 

lhe saõ êànfà;:i~s p~lOS xstà'Jlt!ii SOCiais, CDWCI!:A toàlS . ~ trabailildâres do 

&s ta do do h..:ri ilertercentes ;; ca tegorià proÍ1ssioOOl representada por ""te 
SindicaU,, pare se !lÍzerEI!I pz-i!sehtss a \lll'B r'àmtão ord:inárta de Affi'9!8Lm:A ~ 
RAL, a ser reelimda d.a 2~ de ài.i.ço de 19Í)O- nmtng,, às ~:00 lll: , da mti 
nhã ""pl'1lneira coovocação e·~ ~:30 lll., ~ se~a e Última convocação c<ÍII 
qualquer ~e;J de p:i-'eseri~ , ~· sua sede sti:-ial sita à fu.a Salvador ntrdZ,n2 
1~3 ""Vi~ lili~ - sa;;t;iiâ; ilara deliooraràn sãbre ~. se!Vlnte pauta: 

01 - r..1 tlira' do Elli ta l dê cor1vocaçãó qÚii pJ.blicru 8 r.alimção da 8SSODbléi8 

ge~Í ; 

02 - Ill.sc:utir ~opA,.,.,,; 8 p~ta oose do aéôrdo coletivo de trabaliD a ser 
a·pr·~ént1·~ ~ c~S-se ~~1; 

03- AUtorizar à Ill.rekria cÍ6 S:t.ndi:ca to à 1nstifu:rar o Ill.ssí<llo Coletivd de 
.,· t ~ ' • • :, '~o'.·í•. .. ~ . 

'J!!looliD junto ao 1tl~~~!l Regloral do Tra~llx> cta 8& Regt.ão, perani:ê 

às licpi-eses cujas rie~iai;ões não lograà êii. to. 
/} 

.~. ~'~(/,') . 
Paulo de Lima ~ 

=i>'r.iidént.à: 

SECRETARIA !E SAÚIE 

lJEPAl?!'AJ.!BNTO !É VIGILANCÍA SANÜ'ÁRIA B FISÚLIZAÇÃO 

.\ -~""· . 
j,_ EDITAL :~~ P~D lE TRI~A ( 30) DIAS, PARA NoriF'ICAÇÃO D11 FIRMA 

±J~oRAL C~IDRCIO B S>RVIÇOS (AP) IJrDA. 

A sEé~ IE sÂ.ÚIÊ 00 ESÍ'A.Dà 00 AMÂPÁ, através de seu IE-

PA!?!'AME!NTO JE vtâlÜÍiciÀ sANrrÁJUA E,Fiséil.rzA.çXo, 11a forma de Lei, etc ••• 

Faz saber a todos, o presente EDITAL virem ou dele conhecimento 
tivel'1lm q,uo por eet e meio Nai'IFÍCA a Firme Itii'EGRAL C~RCIO B S>RVIÇOS (AP) 
lfi'DA., na pessoa do &ou represcntanie legal, encontrando-se a.tualDlénte em 
lUas-r incerto O ~o sabido, para que no prazo de trinta (30) dias, co~pareça. 
no IEPA!?!'AMEN'l'O IE vÍiniANêiA SA!llTÁJUA B FISCAL!ZAÇIO, oi to à Av. FAll, n° 
861 -bair ro Central~. para tra-íar assuntos de eeu "interesse, face Procesoo 
n• 28770 .001884/89, do 11 do sotembro de 1989, por 'inrrsção ao art. 64, de 
Lei n• 6.36o e ao art. 4' e 146 ~ Docreto n' 19.0941 cujo prazo começará . a 
correr a partir da pub-licaÇão doa to in±T.d. E qua para quo ohoiua ao conheci
mento da referida Fi:iia, mandamóê expedir o preSente EDrrAL que será publica
do no Diário Oficiai d~ O.E.A. e na. Imprensa local, como- também, afixado no 
lugar de , coe~~ · o' que O~pra na rói"ll!a da Lei. Dado e pa.naado nesta cidade 

de Macapá, EÕtá~o '!" AIDa.Pá, aos cimo~-.., do~_ a · de o do ano de hun rn:il 
novaoentoe e noventa. 

-- •." /'Í_ P•.~ 
XAVIBR 

- Diretor BF/S>SA • 


	

