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ESTADO DO AMAPA 

Diário Oficial 
DECRETO N9 DE 02 DE JANEIRO DE 1989 

N2 0461 MACAPÁ, 14 DE NOVEMBRO DE 1990 - 4ª-FEIRA 

Governador do Estado do Amapá Chefe de Gabinete do Governador 
Dr. JOSÉ GIL TON PINTO GARCIA Dr. ROBERTO GARCIA SALMERON 

SECRETARIADO 
SecretárLo de Estado da Administração 

Dr. JOSt DIAS FAÇANHA . 

Procurador Geral do Estado 
PAULO ALBERTO DOS SANTOS 

Secretário de Estado do PlaneJamento e Coordenaçáo Geral 
C(CERO VEIGA DA ROCHA 

Secrethio do Estado do Trabalho e da PromoçAo Social 
MILNÉA MARTINHA CARVALHO DE MACÉÕO 

Secret,rio de Estad o da Agricultura e do AbastecimRnto 

PAULO CELSO DA SII.VA E SOUZA 

SoereUrlo do Eaudo do Ju otlço o Segurança Publica 

PAULO ALBERTO DOS SANTOS 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPI. 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇ!.O 

PORTARIA (P) NP 681/90-SEAD 

OSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo De
creto (N) nP 0005, de 22 de fevereiro de 1989, e tendo em vis ta o que consta 
do Processo n9 28780.01307190-SETRAPS, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Remover o servidor JURALDO COÉLHO DOS SANTOS, 
ocupante do emprego de Professor de Ensino de t9 Grau, código LT-M-601, 
classe "B'', referéncra 1, pertencente a Tabela Especral do extrnto Temtório 
Federal do Amapá, lotado na Secretarra de Estado do Trabalho e da Promo
ção Social, para a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte. 

Art. 29 - Revogam-se as disposrções em contrA no. 

Dé·se créncra, cumpra-se e publrque-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá· 
AP, em 05 de 11 de 1990. 

JOSE DIAS FAÇANHA 
SecretArio de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) NP 687190-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) n9 

0005, de 22 de fevereiro de 1989, e tendo em vista o que consta do Processo 
n9 28770.0034003/90·SESA, 

RFSOLVE: 

Art. 19 • Conceder a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA CARVA
LHO, ocupante do cargo de Assrstente Jurfdrco, código NS-503, classe "Es
pecral", refenhcra NS-25, pertencente ao Quadro Permanente do extinto Ter
ntórro Federal do AmapA, lolada na Secretarra de Estado da Saúde, seis {06) 
meses de Licença Especial, contados no perfodo de OI de janeiro a 31 de 
março de 1991 e OI de setembro a 30 de novembro de 1991, nos termos do 
art1qo 116, da Ler n9 1.71 1, de 28 de oulubro de 1952, regulamentado pelo 
'"lecreto n' 36.204, de 03 de novembro de 1955, em vrrtude da relerrda servr
llore haver completado o prrrnerro dec{mro de eletrvo exercfcro, compreendrdo 
nn perfodo de 17 de outubro de 1979 a 10 de dezembro de 1989. 

Auditor do Governo do Estado 
Dr. JOSÉ VER(SSIMO TAVARES 

Socrotério de Estado da Edueaçio Cultura e Espone 
Prol. LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA 

Sacrotá rio de Estado da Fazendo 
Dr. C{CERO VEIGA DA ROCHA 

Secr et ário de Estado de Obras e da lnfra~Estru tura 
Dr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Secretário de Estado da Saüde 
Dr. OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

Secretário de Estado de Assuntos Extraordinários 
Dr. JOSÉ MARCOLINO LINCONLN 

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

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

Gabinete do Secrei/Jrio de AdministraÇao, em MacapA-Ap, 06 de I 1 
de 1990. 

JOSÉ DIAS FAÇANHA 
SecretArio de Administraç:Jo 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 

PORTARIA (P) NP 688190-SEAD 

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) 0005, de 
22 de fevereiro de 1989, e tendo em vista o que consta o O/fero n9 0248190-
GABISEJUSP, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Remover o servidor AUGUSTO CESAR SAIVTOS DA COSTA, 
ocupante do emprego de Agente Administratrvo, código L T-SA-701, classe 
"A", rei. NM-17, pertencente a Tabela Especial do extinto Território Federal 
do AmapA, lotado na Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, 
para o Departamento de Estradas de Rodagem- DER-AP. 

Art. 29- Revogam·se as dispnçições em contrArio. 

Dé-se ciéncia, cumpra-se e publique-s". 

GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, em Macapá
AP, 06 de 11 de 1990. 

JOS~ DIAS FAÇANHA 
SecretArio de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) N9 691/90-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO do Governo do Estado do 
Amapá, us8Jldo das atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) n9 0100, 
de 31 de outubro de 1990, 

RESOLVE: 

Art. 19- Atrib •ir á servidora ANA KÁTJA DE JESUS SENA OLIVEI-
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RA, a gratificação tipo 3 de Secretilria do Gabinete de Secretário de Estado 
da AdministraÇao, 

"lrt. 2~- Revogam-se as disposições em contrário. 

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

GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá· 
AP, 07 de 11 de 1990. 

JOS~ DIAS FAÇANHA 
SecretArio de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECREIARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) Ir- 692190-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) nP 
0100, de 31 de outubro de 1990, · 

RESOLVE: 

ArL 1 ~- Atribuir ã servidora ALCIONE BORGES DE OLIVEIRA, a 
gratificação tipo 1 de Secretária da Divisão de de Apoio Administrati
vo!DP/SEAD, 

Art. 2P- Revogam-se as disposições em contrário. . . 

Dê-se ci~ncia. cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapll· 
AP, 07 de 11 de 1990. · 

JOS~ DIAS FAÇANHA 
SecretArio de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (PJ Ir- 693190-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapll, usando de suas as atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) nP 
0025, de 30 de junho de 1989, 

RESOLVE: 

Art. 1~ - Dispensar a servidora ALCIONE BORGES DE OLIVEIRA, 
da função de conliança de" Chefe do Setor de Material, código 
DA/-201.1/DANSEAD. • 

Art. 2P- Revogam-se as disposições em contrárid. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapll· 
AP, 07 de 11 de 1990. · 

JOS~ DIAS FAÇANHA 
SecrotArio de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECREIARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P} N!! 694/90-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuições legais, conferidas pelo Dlcreto (N) nP 0100, 
de 31 de outubro de 1990, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Atribuir ã servidora MARIA IRANEUDES DE AL'ME/DA GO· 
MES, a gratificação tipo 2, de Secretilria do Chefe de Gabinete, da Secretaria 
de Es tado da Administração. 

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE A DMINISTRAÇÃO, em Macapá· 
AP, 07 de 11 de 1990. 

JOS~ DIAS FAÇANHA 
SecretArio de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) H!! 695190-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMiNISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) ng 0100, 
de 31 de outubro de 1990, 

RESOLVE: ,; , 

Art. 1g - Atribuir à servido;a LUIZIANE AMANAJÁS CORREIA, a 
Gratificação tipo 2, de Secretária do Diretor," do Departamento de Pes
soa.JISEAD. 

Art. 2g • Re vogam-se as disposições em contrário. 

Dê-se ciênc ia, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá
AP, 07.de 11 de 1990. 

JOS~ DIAS FAÇANHA 
Secretário de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÁO 

PORTARIA (P) N9 696190-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando de suas atribuições, legais, ·conferidas pelo Decreto (N) ng 
O 100, de 31 de outubro de 1990, -

DIÁRIO-OFICIAL 

.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

Rua: Cândido Mer>des , n• 458 • CenJro 

M·acapá - Estado do Amapá. 

CEP 68900 

DIRETOR 

Dr. J OS ~ LUIZ BEZERRA PACHECO 

Fones : (0961 222·5364 
1096) 223-3444 - Rama l 176 

CHEFE DA DIVISÃO DE CUSTOS 

Sr. MANOEL MONTE DE ALME IDA 

Fone: {0961 22 3-3444 • Ramal 178 

CHEFE DA DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

. Ora. TELMA M! CALI XTO DOS S. DE OLIVE IRA 

Fone: {0961 · 223 -~444 - Ramal 176 

CHEFE DA DIV.PUBLICAÇÕES E A. GRÁFICAS 

Sr. J ECONIAS ALVES DE ARAÚJO 

Fone: (09 61 223-3444 - Rama l 177 

ORIGINAIS 

Os textos envi.ados à pu b l i cação de verão se r dali lo· 

gra l ados e acompanhados de o ficio ou .memo rando. 
O Di.lrio O ficial do Estado do Amapá poderá se r en

contrado para le i tura nas R~presentações do Governo 
do Ama pá em Brasllia/DF. Rio ' de Janei ro/RJ e B e· 

têm/Estado do Pa rá. 

ATENDIMENTO 

07:30 às 12: 00 horas 
Horário : Das 

14: 00 às 17:30 horas 

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 

• Publ icações - ce ntfmetros de 
coluna 

PREÇOS - ASSINATURAS 

• Macapá ... ...•. • .. 
• Ou tra s Cidades .. . . . . 
• As ass in aturas sáo semes

tra i s e vencfveis em 30 de 

junho à 3 1 de dezembro . 

Preço do E-xem p lar 

Número atrasado • 

RECLAMAÇÕES 

Cr$ 26 , 00 

cr::; r 330,UO 
Cr$ 495,00 

Cr$ 5 , 00 

CrS 6,00 

Deverão ser diri gidas por escrito ao Di retor de Impren

sa Ofi ci a l do Esiado do Amapá, até 8 dias lpós a pub li· 
caç ão. 
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RESOLVE: 

Art. 19 - Atribuir .i servidora RAIMUNDA VIDEIRA RODRIGUES, a 
gratificação tipo 2, de Seçrelifrta do Diretor, do Departamento de Serviços 
Gerais/SEAD. 

Art. 2P- Revogam-se as disposições em contrArio. 

DIJ-se ciência, cumpra· se e publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em MacapA
AP, 07 de 11 de 1990. 

JOSI! DIAS FAÇANHA 
Secretlrio de Adi7IÚiistraçJo 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 

PORTARIA (P} N' 697190-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
AmapA, usando das atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) n9 0100, 
de 31 de outubro de 1990, 

RESOLVE: 

Art. 19 • AtribUir .i servidora EDILEUZA CARDOSO tgil NASC/MEN· 
TO, a gratificação tipo 2, de SecretAria do Departamento de Imprensa Ofi· 
ciaVSEAD. 

Art. 29 • Revogam-se as d1spos1ções em contriirio. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapii
AP, 07de 11 de 1990. 

JOSI! DIAS FAÇANHA 
SecretArio de Administraçlo 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA AQMINISTRAÇAO 

PORTARIA (P} N' 698190-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
AmapiJ, usando das atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) n9 0005, 
de 22 de fevereiro de 1989, e tendo em vista o que consta do Processo n9 
28790.009557/90· SEAD, 

RESOLVE: 

Art. 1P • REMOVER o servidor JADIR NOGUEIRA RODRIGUES, 
ocupante do emprego de ANALISTA DE SISTEMA, código LT-NS50 1, classe 
"A", referência NS-5, pertencente a Tabela Especial do e11tinto Território Fe· 
deral do AmapA, lotado na Secretaria de Estado da Saúde, para a Secretaria 
de Estado do Planejamento e CoordenaÇao Geral. 

Art. 29- Revogam· se as disposiç~es em contrdrio. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADM/NfSTRAÇÁO, em Ma;aplf
AP, 07 de novembro de 1990. 

JOSI! DIAS FAÇANHA 
Secretlrio dt1 Adrrinistraçlo 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA~O 

PORTARIA (P} N' 701190-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
AmapA, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto (E) n9 
0096, de 06111/89, e tendo em v1s ta o que consta do Processo n9 
28840.00341 3190-SEEC, 

RESOLVE: 

A: I. 19 • Atribuir carga horAria de 40 (Quarenta) horas semanais, i:! e 
acordo com o Decreto (E) n' 0096, de 0611 1189, publicado no DiArio Oficial 
do Estado do Amapil, de nP 0213, do dia 10 do mesr1o mlls e ano, a servidora 
CI!LIA MARIA DEL CASTILO DA SILVA, ocupante o~, .tlprego de Professor 
de Ensino de 19 e 29 Graus, éooigo LT·M-601 , class&"C", re ferência 2, per
tencente a .Tabela Permanente do e11tinto Territórto Federal do AmapA, lotada 
na Secretaria de Estado da Educaçflo, Cultura e Esporte, a contar de 
21105190. 

Art. 29 - R~ vogam-se as disposições em contriirlo. 

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

GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapii
AP, 08 de novembro de 1990. 

JOSl DIA~ FAÇAHHA 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA AOMINISTRAÇAO 

PORTAR/~·, {),} NP 702/9(J..SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapil, usando das alribuições legais, conleridas pelo Decreto (N) n9 0005 
de 22 de fevereiro de 1989, e tendo em vis ta o que consta do Processo nÍ> 
28750.000E6719()-SEAGA, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Remover os servidores MENELEU FERREIRA DOS REIS 
FILHO, Agente de Portaria, classe "A", referência NA-10, pertencente a Ta
bela Permanente do extinto Território Federal do Amapil e ALCIOMARLEN 
DE BRITO COELHO, Agente de Portaria, classe "A", referência NA-03, per
tencente a Tabela Especial do extinto Território, lotados na Secretaria de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento, para a Secretarta de Estado da 
Saúde. 

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapii
AP, 08 de novembro de 1990. 

JOSI! DIAS FAÇANHA 
Secret4rio de Administraçlo 

A Assoc i ação do Migrante Radicado no Amapá-AMIRA, con
voca seus associados para uma reunião em Assembl éia , no 
dia 18/ 11 /90, ã Rua Mato Grosso , 11 56, bairro do Pacoval , 
na qual serão col ocados em paut a de di scussão , os assuntos 
abaixo: 

19 - Ap reciação e aprovação dos Es tatutos ; 
29 - Escolha e votação da diretoria e f undação da as

sociação; 

39 - E mais o que houver . 

Macapá, 26/ 10/ 90 

VALMES SIMÕES PRADO 
Representante 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Cartório Ci vil de Casamento des ta cidade 
de Macapá-TFA, Rep. Fed . do Brasil , faz saber qu~ preten -
dem se ca sar: IRANILDO DA MATA BRITO com KATIA CILENE OLI
VEIRA REI S. 

Ele é f ilho· de Manoe l de Souza Brito e de Ilza Nasci -
mento da Mata. 

Ela é filha de Ivo Mendes Reis e de Maria da Conceição 
Oliveira Reis . 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de casar um com o outro , acuse-os na forma da lei. 

Macapá , 06 de novembro de 1990 

REGINA L0CIA SENA DE ALMEIDA 
Titular Sub . 

CARTÓRIO J UCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Of i ci al do Cartório Civi l de CasamentJ desta c idade 
de Macapá-TFA, Rep. Fed. do Brasil ,• faz saber que preten -
dem se casar: MÁRIO DOS SANTOS NASCIMENTO com ADNALVA OR
LIANIA CAVALCANTE SANTOS. 

Ele é fil ho de Mário Neri do N~scimento e de Mar ia L~cia 
dos Santos Nascimento. 

Ela é filha de Orlando de Lima Santos e de Antonia Ca
valcante Santos . 

L--------------------s_e_cr_e_~_~_~_d_s_A_d_nw __ n_~_u_a~ç_Ao ________________________ ~Q~u:e:m~s:o:ub:e:r:_de qualquer impedimento l ega l que os iniba 

... _ 
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de casar um com o outro, acuse- os na f orma da lei. 

~~capá, 12 de novembro de 1990 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEI DA 
Titular Sub . 

POSTO SÃO BENEDITO 
CGC (MF ) 05 . 995.261/0001-02 

COMUNICADO 

A Fi rma CONSTANTINOS & SANTOS LTDA. (POSTO ATENAS) 
s it~ado a Rua Sena~or Felint o Mull er, s/n9, em Santana , co 
mun~ca que seu talao de Nota Fiscal n9 000751 a 000800 Se 
rie B- 1, foi extraviado. · ' 

Santana , 09 de novembro de 1990 

~!S~~~~=~~=2~~~~~2 
A CO~IPANHIA DENDÊ DO AMAPÁ - CODEPA, torna pÚblico que 

~!~~!=~~~2~~~!2~!~=~L~; 
CGC/MF N9 05.962.428/0001 - 39 ;============================= 

CAPITAL SUBSCRITO ....... . 
CAPITAL INTEGRALIZADO .. . . 

Cr$ 14 . 801. 874,90 
Cr4 9.87 1.874,00 

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBL~IA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZA
DA EM 25 .10.90. 

Às 08:00 horas do dia 25 . 10.90, na sede da Empre sa -si
to à Av . Mateus de Azevedo Coutinho, n9 41, na cidade de 
Macapá , T. F. do Amapá, reuniu- se a t otal idade dos ac ionis 
tas representando 100% do Capi tal Vo tante , para deliberar 
sobre : a) Aumento do Capital Social de Cr$ 9 .871.874,00 , 
para Cr$ 14.801.874 , 00, com emissão, colocação , subscrição 
e integralização de 1. 250 ,000 AçÕes Ordinárias Nominativas 
a serem subscritas e integralizadas pela PLATON ENGENHARIA 
E CO~RCIO LTDA, uma vez que os demais acionistas declina
ram dos seus direitos de pr eferência na s ubscrição de no
vas açÕes e 3. 680.000 de AçÕes Prefer enci a i s Nominativas 

recebeu da Coordenadoria Estadual do Meio Ambiente - CEMA , 
em 26 de sete~bro de 1.990 , a LICENÇA DE OPERAÇÃO n9 002 , 
(RENOVAÇÃO), que autoriza a op~rar a sua Usina de Preces 
sarnent o de Óleo de Dendê , localizada no Km 78 da Rodov i a 
BR-1 56 , ~!unicípio de Macapá , Estado do Amapá, com va lidade 
pe l o per í odo de 02 (dois) anos ou 730 (setecentos e trin -
ta) dias corridos . 

JOHANN MI CHAEL MIKLÓS 
Diretor 

ELIZA FREITAS DA SILVA, f irma i nd i vidual , com r amo de 
"Cm!ÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES", inscrita no CGC/MF 05 . 
696.968/0001-1 8, na J UCAP n9 16100038216 , no CAD- ICMn9 03 . 
003842- 7, situada na Rua Ti radentes, 808 - Sala A, Bairro 
Central em Macapá-Ap, comunica que o Bloco de Nota Fiscal 
Série D contendo o n9 00005 1 à 000100 , foi extraviado 
para comprovação perante o fisco do Gover no do Estado do 
Amapá - SEFAZ. 

ELIZA FREITAS DA SILVA 

Cl asse "A", a serem subscritas pel o FUNDO DE INVESTIMENTO 
DA AMAZÔNI A- FI NAM, devidamente autor izada pela SUPERINTEN
DÊNCIA DO DESENVOLVU!ENTO DA AMAZÕNIA- SUDAM, conf orme Ofí
cio GS 03167/90 , de 15 . 10 . 90, re l ativo ao .exercí cio de 
1990. b) O Artigo 69 dos Estatut os Sociais passa a ter a 
seguinte r eda ção : " Art i go 69 - O Cap ital Social e de Cr $-
14.801.874,00, representado por 14 . 801.874 AçÕes Nominati
vas , do 'vàlor nomina l de Cr$ 1,00cadawnasendo 5.298 . 214 
AçÕes Ordi nári as Nominat i vas ·, e 9. 503 . 660 AçÕes Pref eren -
ciais Nominativas Cla sse "A". FÇ>i aprovado por unanimidade 
a emissão e subscr i ção das AçÕes ac ima , conforme Bolet i m 
de subscrição de 06 . 11. 90 , ass inado pelos Srs . LEÔNIDAS 
PLATON e CLARCK CHARLES PLATON, represen tando a Empresa 
pel o Sr. PAULO CORDEIRO SALDANHA - Diretor em Exercício e 
Sr . LUIZ E. P. LOBÃO- Gerente de Operações.Especiais , re
presentando o FI NAM. A r eferida Ata foi encerrada em 06 . 11 . 
90 , sendo seu texto i ntegra l l avrado em livr o própiio ·e 
arquivado na Junta Comercial do Territóri o Federal do Ama
pá - JUCAP, sob o n9 002379 , em reunião de 12/11 / 90 aa ) 
MAR1LI A CAVALCANTI, Secr e tár ia Geral 

~~TAP! AGROPASTORIL S/A ======================= 
CGC/MF- N9 05 . 962 .428/0001- 39 

CO~WOSIÇÃO DO CAPITAL 
QUANTIDADE DE AÇÕES 

ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS CL "A" 
------------~----------

CAPITAL SUBSCRITO . • • . ... . . ... . .. ... . ...... Cr$ 9. 87 1. 874 ,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO . .............. : . .... Cr$ 8 . 97 1 . 874,00 

CAPITAL SUBSCRITO NESTA DATA ..... . ... .. • .. Cr$ 900.000 , 00 

4. 048 . 214 

4 .048 .214 

5.823.660 

4 . 923 .660 

900 .000 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE 900 .000 (novecentos mil) AçÕes Preferenciais Nominativas , classe "A" , no 
va l or nominal de Cr$ 1,00(hum cr uzeiro) cada uma, no montante de Cr $ 900 . 000, 00 (novecentos mil cruzeiros) subscri tas pe
l o FUNDO DE INVESTU!ENTOS DA ~~ÕNIA - FINAM, operado pelo Banco da Amazônia S/ A - BASA, na f orma do Decreto Lei n9 1. 376 , 
de 12.1 2 .74, cuja emissão, foi deliberada em r eunião de Assembléia Ger al Ordinár ia realizada em 31.08. 90 . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------
S U B ~ C R I T O R EXERC1CIO N9 DE AÇÕES TOTAL SUBSCRI TO EH Cr $ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDO DE INVESTUIENTO DA ~1AZÕNIA - FINAM 
CGC: 04.902.979/0001 - 44 
Av . Presidente Vargas , 800 - Be l ém(PA). 1990 900 .000 900.000,00 

--------------------------------------------------------7------------------------------- ---- ----------------~------------

Belém(PA), 13 de setembro de 1990 . 

FUNDO DE INVESTU!ENTOS DA ~1AZÕNIA - FIN~! 
Operado pelo Banco da Amazôni a S/A - BASA 

LEÕNIDAS PLATON 
Dire tor- Presidente 

CIC- 010.428 . 312- 20 

PAULO CORDEI RO SALDANHA 
Di re t or em Exercício 

CLARCK CHARLES PLATON 
Di re.t or 

CI C - 019. 057 .592- 15 

LUIZ E. P. LOBÃO 
Ger ente Operações Especi a i s 
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COYEIIO DO ESTADO DO AMAPÁ 

REGIIEIITO IIITERIIO 
DO 

lo.:-

CONSELHO ESTADUAL DE Cll. TURA 110 MAPA ... 
ESTADO DO AMAPÁ ~ 

COlOU DOR 

JOICE lOJA DA COSTA 

SECRETÁIIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

r .,ull' t'C'J"II;IrhiO nati!\til Cu t'r l'il 

COISELBO KST&DUAL DE CULTURA 

f'rcs i dente: : 

Francisca de Moraes Gu edes 

\' ã ce- Prcs idc:ate : 

AntÔnío Carlos da Silva far i a s 

Conse lhe iros : 

Sccret~ria: 

AntÔ ni o Hunho: Lopes 

~cr·raar ld d l' i ru~rrt ~l C.t ttl~ 

H~lio Guarany de Souza Penafo r~ 
JoziMar Lopes dos Santos 

Juvc1ra J Atlr~rliP l'i •c nt c l Cdtlto 

Lui: Alberto Costa Cu ed es 

HanucJ Ui spo Corr~a 

Maria Neusa Car•o de Sousa 

Rosa Ha r i a de Sou sa Helo 

CÂMARAS E CONISSÀO 

CÂMARA DE LETRAS E ARTES 

ANTÔNIO HUN HOZ LOPES ( Presidente) 

HANOEL DISPO CORRtA (Vic<"-Prc s idcnt<' ) 

. "tKHNANUO PIHKNT KL CANTO 

• HÉLI O CUA RANY DE SOU ZA PENAFORT 
CÂNAIA DE CIÊNCIAS 

ANTÔNIO CAR LOS DA SIL VA FARIAS (Presidente) 

JOZIHAR LOPES DOS SANTOS ( Vic e-Presidente) 

FRANCISCA DE HORAES CU EDES 

MARIA NEUSA CARHO n~ SOUSA 

CÂMARA DE PATRIMÔIIO HI STÓRICO E CULTURAL 

lhlSA •tAI{IA IH-; StlUSA m ·: l. l) ( l'•·,•s i\l~.:ut,•) 

J UVENAL ANTÔNI O PIMENTEL CANTO ( Vi ce-P residente ) 

LUIZ ALnKnTO CPSTA COKOKS 

HAHIA NEU SA CA HMO DE SOUSA 

COM ISSÃO DK LEC ISLAÇÃO E MORNAS 

ANTÔN IO MUNH OZ LOPES (Presiden t e) 

FERNANDO PIMENTEL CANTO (V i ce -President e) 

ANTÔNIO CARLOS DA SI LVA FARIAS 

LUIZ ALBERTO COSTA CUEDES 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Governo do Terri t Ório Federal do Amapá 

DECRETO (N) N9 004 de 02 de janeiro de 1985 

O Governador do TerritÓrio Federal do Altap.i , usando das 

Decreto-Lei nt 411 , de OS d e j aneiro de 1969, e de acordo co• 

a Lci-n° 6 . 669 de 04 . 0?.79 e,, I'OI' f.ll 'ia CH/ N° OI SO ..J~ 20.10.80, 

RESOLVE: 

Art. 1°- t'ica InstituÍdo o Conselho Territorial de Cul 

tura , constituÍdo de on%c ( 11 ) membros nomeados pe: l o Governa 

do r do Tc •·ritÓI'i o, Cflln m.1nd.1to de cinco (O'i) alh'~"• J'C I'nllt.i\la 

reconduçio por Nis u11 {I ) periodo de i&ual duração . 

Art. 20 - Os ac•bros do Consc:lho Terri torul de Cullur:a 

serão escolhi dos dent r e personalidades ernnentes, de rcconhec!, 

da idon~idad~, rcprcscnta.tivas da vida cultural do T~rr i tÓrio 

do Aaapá. 

§ 1°- o s\'l' l'\'l l~ t·i ,l ~ll• t-Ã.hl\·;u:ii,, ,. Cultut a ,h, 

l'i o é me•bro nato do Consel~o. 

§ 29 - As fu.nçÕ~s de Consel heir o são considen .das de 

relevante interesse pÚblico e seu exercÍcio te• prioridade so 

bre os car&os pÚblicos de que seja. ti tubres os ~~e•bros do 

Conselho. 

DIARIO OFICIAl 

.•. 

§ JV -A Presidência e a Vice-Presidência do Conselho 

c:aberá a do i s de seus 11e111bros, eleitos por escrudnio sec reto, 

tantos quanto necessários para obtenção da maioria dos Cons! 

lheiros presentes, com mandato de dois (02) anos , adlli tida 

reele ição por mais u~n perÍodo . 

Art . J9 - O Conselho Territorial de Cultura terá ins t=. 

laçÕes pr~prias e poderá r equisitar servidores neCess~rios ao 

alcnJ i~tentu de seus l!.ct· v i~''s nd•i nisu·otlivtJs c h.:cuic\1~. 

Art. 4<1 - Este Decreto entrará e• vitor na data de sua 

publicaç.io, revo&adns as disposiçÕes em contrário . 

PAL.ÍCIO U0 SIIT~TUI.iO, c• Hocap..;, 02 de jancil·o de ~~~5, 

97'1 da RepÚblica c 429 da Criação do Terri t Ório f ederal 

Araap.i. 

ANN I liA L IIAIICnWS 

COYCrn.ildor 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

COVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

RECII\ENTO INTERNO 

DO 

CONS~UIO I·.STAIIUAL llt: CULTUitA IJO AHAI'Á 

CArÍTULO 

DAS FINALIDADES 

do 

Art. t 9 - O Conselho Estadual de Cultura do A~~apá , instituÍdo 

pelo Decreto n2 004/85, de 02 de janeiro de 1985, des ignado 

pela sigla CEC , é Ór~;lo de deliberação co letivO\, nt·wn~o~ tivn 

orientador das atividades culturais do Estado do Amapá , de 

acordo coa a lcgisla~ào c• vi~or . 

CoiPÍTULO 11 

DA COHPOS I ÇÀO 

Art. 2!! - O Conselho Estadual de Cultura do Amapá, com sede na 

capital dl,) E~tado compÕe-se de on:.e ( 11) membros l i tu lares 

u·ês (03) suplentes ·no11cados pelo Governado!' com 111andato de 

c inco (OS) anos, pcr.nltida a recondução por perÍodos de igual 

duração . 

Parágraf o Únicu - r ubi i cada o il t O ..te llONeaç~o, 

conselheir o to.ará posse c• Reunião r lcnária, no pi"OI : o •Íxi110 

de t rinta (JO) dias, ~ntrando imediata11cnte no exerCÍcio 

respectivo mandato . 

do 

Art. 32.- O Órgão de que trata o artigo U será consUtuÍdo de 

~rsonalidades eminentes de reconhecida impor tância na vida 

·cultua·a l do Estado do A-.;-•r-3. 

a - ClnctJ (OS) ~•b• ·os s""rào llva·c•cnlc lll.)~olli..,s ~ 

l o Cover .• ador do Estado, entre os qua i s poderá constar o Sccr! 

l~l'io de t:duc.1'"àu c Cultu•·a, desde que opte po1· este C\IJC&i!!_ 

do , de confof'JQidade co111 o a r t. 49, par~grafo 1 , do Dec r eto 

Presidencial n• 69. 382, de 19 de outubro de 1971 . 

b - Seis (06) membros serão esco lhidos em s essão pl ! 

n.ÍI' i l.) pelo Consel ho t-:stadu.:~l d-.: Cultu1·a do A11<1 ... ~ . 

Art. 49 - As JunçÕes de Conselhe i ro são consideradas de rele 

vantc interesse ~bJ i co c seu exercÍcio t e• prioridade sobre 

os de=ais car,os de que seja titular. 

AI"( . 5° - o~ lll("llb l"lHI do C:OIISl·1lhl tt•t·~,, d i 1"\' i t l, !I t l"olll"'l'' l"t \· (" 

diárias, quando em IAissão do Colegiado, e à. grati fi cação cor 

rcspondentc ,;5 r·cuni~cs 1.)1'\Jin,;t. i ils c cxll'ltl.)t''lltH~t'i n~ \lu I'Jcmi 

iio, das Câmaras e das Co~:~issÕes 11ex-vi" do item UI do <lrtjgo 

29 do Decreto Preside"ncial n9 69.382, de outubro de 1971 . 

Parâ&r.afo Vnico - O Presidente do Gonselho fará J US 

à percepção d~ &ratif tcaçào corrcsPW'dcnt~ ~~ rcuniÕc'l onhn~ 

ría.s e extraordinárias do Plenário, a crescida de 30% (trinta 

por cento) , calculado sobre a i•portância total d~vldi, confor_ 

me previsto no § 29 do artigo do ref eridr Decreto. 

CAPÍTULO UI 

DA RENOVAÇÃO DO CONSW!O E DOS MANDATOS 

Art'. 69 - De dou c• ..tols nnos ccssa.r.i o aandnt~J de 1/l ~os. 

Jlt:abrcs ·do Conselho, a. partir do 50 ano do -..ndato do C003.!_ ::-~: 

'·· 
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Par.Í&rafo Único - i\ r cnovaçi.o de que trata o pr ese!!. 

tC' nrt igo será f e i ta p"r indicação dcst~ Col egiado. 

,\rt. 79. -O conselheiro qu(' faltar a seis {o6) s~ssÕcs pl cn! 

:mo, sem a.prcscntar justificat i\'a aceita pel o Conselho, scra 

CIJnsiJ craJo dcnti ssionár i o . 

t\rt. 82 - O mand.i\to do Prcs hl~ntc c \'ícc-PrcsiJcnt c do Cons~ 

ihll 1\'n; JUJ' tl"à" de d~liS i'\l2) <k.!MS 1 pl!l'mililld\i-SC Sllil :'~CO!,!. 

duç~o. 

p.:c ti \'OS manda tos. 

§ 20 - Continua~ at~ o t~rcino do seu :nandat o de 

Pn~si..Jcnte ou de Vlcc-PI·cs iJcntc do Consdho, o consc lhe i ro 

quC' 1 por· ocasião da l'cnovaçào pr·cvista no art igo 69, \',cnha 

M~r subs tituÍdo. 

§ .)i - ErA caso de v<tcância do ca r·go de Pres idente, 

c-,:tc sc1·a pree nchido nu tomaticrtmcntc ~elo rcspccti \:o \'ice, re~ 

li : ilnd\1-SC 1\0V.l eleição p..Ha preenchimento do cargo deixado 

rt'lo \'ic<'-Prcsidcntc. 

1\l't . 9~- A l't·cs id~nc ia c it . Vi cc- Pr·csidênc. ia d ~l Cl"ISC' Ih~' SC' I 'il~' 

1,'::\\•rci;l as ptJt' JtJis J.: seus mc~:IIH·os eleitos }hH' >!SCI'utÍni \) s~ 

Cl'~ a. pr..::scnça de, no RtÍni:no, oito (OS) couselhe i ro.s cr:1 exer 

cic i<:\, sendo e l eito o candidato que r eunir metade m.'lis U::l dos 

§ 2°- Scroio J'~<t l i:.adl'5 tant~>s cscJ'ul inillS l)Uilntu n~ 

cessârios ao cucpdacnto do disposto neste artigo . 

1\rt . 10 - Os mc11bros componentes das câmaras c Cuaüss.io scr"o 

dcsisnados pelo Prcs..iJentc do Conselho , para w: perÍodo de 

doi~ (02) .1nos, sendo permitid.1s rcCOilduçÕes . 

§ 12 - A designação ~os novo5 membros scra fcit .1. na 

Jll'i lll' ir·,, s, .. ~s;~o piC'11;~1'ia I'C;II i::ada :..p~'S o tl;l'lu ino Ju utall\lilli.l 

§ 2°- A pedillo J a parte in tc1·cssada ou por· ini c ia 

1 i\'n. do Pre sid..::ntc J o Conscll~o, o conselheiro poderá s er tr·an!!_ 

r~·,· i ,l0 J .c lllllól pn. r a \1Ull'a C;~mat ·a.. :-;cmpl'l' que ,) COII\1\'ttiênci ~l ti~'S 

tr:~botl ll cs j us t i f icar essa medida . 

C~l·iTIILO IV 

OA C())JI'E;Tf:I;C i o\ 

,\r't. li -Ao Conselho Es t:tdu;ll de ~ultur;l do .\r.~;tp~ compete: 

l - n~fon:ular o seu n~gic:~ento, submetendo-o .i aru·~ 

,·n.ç.lo ~o GuvcrnOJJor d1' Es t :..dfl: 

lJ - estabelecer diretd :.es para a dcfini çàl,} d<t Po li 

111 - analisar os planos de Cullu1·a do l-.:stado do ''rn:! 

l'". b:~seiufJo- se nas diretd : cs cstabclcc.it.la s; 

IV- coln.boJ·ar com o Conselho FedcJ'õ\1 de Culru1'.1; c~ 

mo Üq;o'i.:~ con su l t ivo lo! de asscs s~Jr·arn·~.~~to, na fl.l r mul nçào, cxec!! 

~;; ,, ,. f i s,· .a I i :a ~;j,, t\,, I' I.IIH' No H~ i ''nóll ,I,• C1111n1'01 ,. ,1,1 t:a Í ,•ud~ 

l'i ~' C~Itlu·a l do Pais; 

do t açÕ\' s or·çamcntár;as cspce.Í ficas , às InstituiçÕes com fin s 

cuJtur\liS oficiais ou pal·ticu l<tr·cs, tendo em vis tol a pr·csc t·v~ 

çã., do patr imÔnio cul tur<l l c n<1 t unll do 1-.:stado, bem como a pr~ 

duç.l.:~ c circulação de bens ar·dst icos c ci('11d fi cos; 

VI - em i li r· p.11·eccr sobr·c as~amtus de n.'ltun:: :t cult u 

1.1 1 que l he' bejõ\m submetidos; 

\'lJ - inccn t i v a r· a produ~ à o c ci rcuh~io Jc bens cu! 

tur·a.tS, a través de ccncursos c condecoraçÕes; 

Vtl l - C-,)Opct\11'. llõll'il a rwcs_cr·vaçii o. ,h, ~ltl'i ol~rl iu cu,! 

tur01l c natural do Es t01do; 

IX - Co'ln tcr in t cr·câmbio com oS Conselhos de Cul tur~ 

das dcmJ.is unid•tdcs da fcllcr·açào; 

X - publicar bo letim de suas ~.tividadcs , bem como 

infor-maçÕes e estudos s.obrc problem's eu.:.,.t~.~-.~ís ; 

DIARIO OFICIAL 

·L XT _ excrc(;r outl'as ativid~des ~!f~ ihc forem delCA!l ----- ,...:;:_____,_ 

das pc11.l ~onse lho fo\•tll!r';d Jc Cu I ru r·a . 

CAriTULO V 

DA ESTRUTURo\ 

Art. 12 - O Conse lho Estadual de Cultura do Amap~J coapoe- se 

dos seguintes orgaos : 

li - Presidênc ia 

III - Câmara 

V - Secretaria Ger·al 

Parágrafl.l Único - Sempre que for· ncccssál'io, P'lJer.io 

·ser constitu Ídas Co111issÕcs Especiais, de na ture:a temporária. 

SEç,io I 

110 I'LEN.ÍitJO 

·~ 

,\rt. 13 - O Conselho Esta~ual de Cultura do Amapá rcunir- sc- k : 

N\Jinõlri;:uncnte em diltas J1•fi n i\l;•!' ,•at c.rl cmJ;~ ril.l a pr·\lvaJI,) p~: 1 1,) 

rh·n~ri o, em scss;i l' p1 ... ·n~•·i;t lt l'\l in.;t·i>t, n~ i u Íci,, th• C':1d.1 ,•x,•t· 

-C'ic io, a t é o lirütc de quatro ( O~ ) sessÕes· 101\!nsais, c ca scs 

sÕcs plcná,·ias cxtno•·J ln.ir iils, pt·cv i aJ:~cntc convocada s 

P•·cs idênc ia. 

Al't . 14 -As rcm1i Õc.s p lenárias somente scr n.o in$t altnlas 

pela 

tom 

a presença de, no miniuK', oi ta : .. cOS) dos con sl.! lh ~ il 'l)S em <"'Xt' l ' 

de i o.· 

12 - Niio estando o rrcs íd~ntc ~ hora J.a reunião, o 

Vi..::c-ll r csiJcntc assui:JÍI'i~ a dir·cçà~ d~s tJ'i\IJalhu~ . 

§ 22 - Não h<wcndo 11quorum" r egimental até quin: c 

(1 5) r:ünutos a pÓs a hora marc<1da para o i nÍcio da I'Ctmi.io, 

Presidente deixar.i de ins t a l ar os trabalhos mandando consigna•· 

Art. 15 - O Plenár io deliberará a r espeito de ResoluçÕe s , Pa 

lh''I' '''I' Í Uk.'!,! 

Ptg. 6 

t os que lhe f orem apresentados . 
:- -~?; 

nntcrior. 

I - Abcrtuv_' . 

li - Expcdi~'ntc. 

UI - ComunicaçÕes. 

I V - Leitura, disCtlss;'io c yotaçào d<1 ata da rcunii\.., 

V - Ordem d l.l dia. 

Yl - Aval iaç;Lo . 

\'I r - Enccn ·amcnto da I'Cur\i.lo . 

·_~"-:: 

·Art. '17 - Não ser~ discutida ou votad.1 mat~ria que n.lo conste 

da orde11 do dia da r·euniào, sah·o decisão contrária do Plcn<~ 

rio, a requel'ic.cnto .~.0 Consclhcir·o i nteressado. 

An. 18 -Na discussão de qualquer m"téria poderão ser propo~ 

tilS CIIICndas (SUJli'CSS.i \','lS, SUbst i t ut i\'DS, :tliiti v;~ s C G!l\dificatl_ 

vas ). 

19 - Na votação, as emendas suprcssivas preterirão 

as dcm..1 i s; as substjtut lv;• :-;, ihli li\',lS ou lllf.ld if ica t i \' a s pn:tcr·.!._ 

t·ao a prop..,s içào a que se refel'ircm . 

§ 4_9 - As emendas d.1.s C.lmal'as c Comissão de Lcgisl~ 

ç~o c Normas terão prcferénc: ia , na ordem do p.1r.Ígr afo 

l'ior, :\s dos cunsclh cli'>..)S .. 

2nte 

§ J9 - o substitu tivo o l'iginá.rio das cimaJ'a.S ou Co 

missoil'! de Lc&is laç;io c N~~~ ·m;as ll•r·;; prcl\·r~ncia para Vl,) la'i:il) Za 

proposição pr incipal. 

_Art. J9 - O Presidente, a penas em caso de cmp.ltc, usar;1 o seu 

voto . 

1i1·t . :!0 - 1\S \te soluçÕes, l'ai'CCCI'I!:.., ltecorr.cmJ.a.çÕcs 1 l nd icaçÕes 

~ r,,,·tar·ias poJ crio Sei' pu!J li cad.:~s 1\\) Di..Írio Oficial do Est!_ 

d", no b,,Jetjm do ConscJ h.., c lli vul~~''h's lhlS ll..:~.~ais Óq~.ios Jc 

coc::unica. çào, a cri tér io dr del iberação deste Colcgiãdo. 

§ 12 -Os estudos apr·c scn tados pelos consel heiros, 

qut~ndo não constituircm !nll t ér ia de decisão, deixarão de ser 

' \"Otados , ra;as poder.io ser publ icados no boletim do Conselho • . 

' . 
§ 2~ - Dar-se-."\ pre fe r ência à publi cação , no Diár io · 

Of icial, ao expcdient~ que sej a de inter esse geral para a Ed~ 

caçãO ç_Oultur.'l do Esta\1"··-- ---
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DA PRESI DÊNCIA DO CONSEIJ!O 

Art. 21 - A Pres1dência, Órgão diretor do Conselho Estadual de 

Cultura do Aaará, será. exercida pelo Presidente e, nas s uas 

falta s e t•J>Nlacntos, pelo Vice- President e, ou na ausencia 

desses, pelo Presidente da Coaissào de Lc&ulaçào e Noraas. 

• \rt. 2:! - C~o>Mpctc oiO l'n~siJ~nl~ : 

1 - Presidir as reuniÕes do Conselho; 

11 - COIIVOCo11• n·uniÕcs CXt l'óHH'dino\riôl~; 

Lll - i.ll·ganiz.ar as pautas das reuni~es; 

IV - dirigir as discussÕes c as votaçÕes, concedendo 
a j'ai3VI'3 1.h'S C() IISClhci i'OS ~ la OI'JCIII Jos pcJiJI,lS; 

V - r·csolver as ques t Ões de ordem; 

VI - p.1rti ci p.u, 4U.u1J\, Julgu t· -.:ou .. cnicnt c, J~'~ tt•a 

b.llh .. ,s Jc qualquer câmar·a ou Cl.lraiss.1o, SCIII direito f\ voto; 

VI l - p•·o•11vcz· •·cgu lar funciont.~ lllcnto do CoJnsclho, c2, 

..., r·csponsável por sua ad•inistraçào, solicitando dos Ór&àos e 

aut\lridõtJes recursos ncccssadtJs J'lill·a atender aos seus serv i 

\'111 -solicitar a<' s or.~;aos, au toridades c espcci~ 

listas as lnfor.açÕcs necessár·ias ao esclareci11cnto dos assun 

IX- enca•inhar a quem de direito quaisquer propos.!_ 

~~c-s que dcva11 ser levadas ao seu conhcc1mento; 

ua f..1nu deste Regimento; 

XI - ~upervisiouat· ,-,s ll·abalhos do Conselho; 

XIJ - assinar as ncstJJuçÕcs Jo CtJnsclhoi 

XI II - dcspa.chnr o expediente e assinar a corrcspo!! 

d~ncia: 

XI \' - distr ibuir tJS ri'OCCSS\lS às cân~aras c CtJIIIÍS 

X\' - promover a publtcaçào do Uoleti• do Conselho; 

X\1 - proJ~D.Jvcr a publ icaç.il.l Jos traba.lhos doJ CÀ'IIS~ 

lhll nos Ór&àos de dh•ul&açào; 

l\'11- b01 1xar· J~r·tar·itls c \'lnlcns de sc.rviço: 

\\' 1 I I - dl"•n~nar conse lheiros p.ól.t·a e.i ss~es C5~Ciats; 

XX - dcciJir casos 0111i:ssos de naturc:a adnl1nisu·.:ttiva; 

.XXI - cumprir e fazer c:u111prir este Reg)mcnto. 

.\l't. 23 - Comrct c ao Vi ce- Presidente: 

J - t\uxiJ ia t· o J• r·csidcntc no desempenho de su.u 

atl'ibu 1 ç~es, quando solicitado; 

Jl - substitu t r o Jln~sidente em suas (altf\S e imr~ 

I I I - assu11i r a presidência no ca so de vacnnc 1.1 

rr~)lllover• a eleiçiio pn·vista no § J-1 do ;1rtigo 8~ deste Re&.!._ 

IIICnto, no pra~o !Úx i •o de sessenta (60) dias . 

SEÇÃO lll 

DAS CÂHARAS E CO>IISSÀO D~ Ltx;ISLJIÇÀO ~ NOJ(HAS 

Art. U - O Consdho Estadua) de Cultura do Aupá c~mpoe-se 

das sc~utntes Câ11,1ras e Co•issào: 

J - Citnara de Letras e Artes; 

11 - C~m..'l ra dl.' Ciências; 

111 -Câmara Je PatrtOOuitJ HistÓrico c Culturcd. 

~'111 

caratcr pcrmancnle a Comissão de Lcg i s la~ào e Normas,cOIDposta 

de c 1nco men1bros. 

~rt' 25 - i\ S cânmras c a Co:niss.il) de Legislaç.io c NOI'm.l!'. se 

pronunc1arao para a con~idcraçiio do Plenário, sob a forma de 

rarectres . 

Art. 26- ErD caso de urgencia, sujeitos a pra:o •Íni1a0 dentro 

do rcrÍodo de recesso do Conselho, ou no intervalo das reu 

ni~es plenárias, ~ Coaissào de Le&isla~ào e Nonaas poder.Í 

dcl 1bcrar ''ad rcferendua'' do PJen~rio . 

§ !9 - Não se inclue• nas decisÕes do que trata e! 

te art1&o ResoluçÕes de caráter normativo. 

§ 29 - As decisÕes adotadas pela Co11issào de Le&i!. 

h çào c Noraõls, nil foraa. deste ilrtigo, deverão ser coaun ic!. 
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da.~ 3<' rJen~rio, ,'\co•p..lnlmdas do f'o'lfCCCr sobr e a s r,'\ : OCS 

IW&~ncia , lul pri.cin. scss~o a~s sua aprovaç~u . 

do 

Ar·t. 27 - As Câmaras c a Co•issào de Legislação c Nor11.1s, rc 

nova.-sc de dois c• dois .:&nos de ac\) rdo co• ~stc Regi•cnto 

sendo penli tida a recondução de seus •e•bros. 

Art. 28 - As Câ.a.r.as e a Coaiss.io ele&c• seus presidentes 

vices-prcs i dentes . 

Art. 29 - As câ.nsara.s c a. Co•issào se reunirão na sede do Con 

sclho, até o l i•itc de quatro (04) reuniÕes ordinárias· por 

IIICS c seus calendários SC t'~O pr·c viatc~cntc anunciad'-'S Ih> l'l~ná 

ri o, devendol sempre que possÍvel , serem publicados no Diário 

Ofic ial . 

§ 12 - As reuniÕes de que t r·at.a este artigo scrao 

paÍblicas, salvo decisão CAl COIItl'~fiu d\)S r1·esi~l cnt cs dóiS C~ 

~~~ara.s ou do r resideutc da C..,missào. 

29 - Qualquer conselheiro puderá t oear JXirtc das 

reuniÕes das ciaaras ou da Comissão das qua i s não for .e•bro 

~discutir a matéria, se• direito a. voto. 

Art. 30 - As câ.r.a.ras e Co•usào de Legislação e Normas se 

reuniTào e• caráter extraordinário aediantc prévia convocação 

de seus presidentes . 

Art . J l - 0 conselheiro poderá integrar sais de uaa Câmara, i~ 

clusive a Comissão de Legislação e NorDas. 

Parágrafo Único - O Pt•csi.dcutc do C\lnsclho ~era ml.'m 

br o nato !..la Comi ssão de Lcg i sJaçào e Normas, cumpnndo- lhes 

acompanhar o descnvol v i menlo de s u:\s nt i vidndcs . 

Art. 32 - As reuniÕes .serão lnstaladas co111 a pt·esença da maio 

ria dos membros em exerdcio. 

§ JV - Nào havendo quorwa regi11ental at~ quin z.e mi 

nuttJs a11Ós a hu1·a a. •n· •• ,Ja Jlroll'•l ,, iuÍ\!i\l l(,, n·uni.~''• ,, Jlt ·csi 

dente deixará de instalar os trabalhos, co•unicando à Pr esi 

d~ncia dll Conselho o 110t1vo pelo qual não houve a reunião . 

§ J9 - Os Presidentes das câma.r01.s e da Co .. usào se 

a~cntc c• ca so de empate cxercrr·.lo o voto de qualid,'lde . 

§ 4º - Das reuniÕes das Câma. ras e da Comissão scra 

l.lv•·ada l1 t·cspcct i v.t At.1 • 

.\rt . 33 -Os Presidentes das Câma..as c o Presidente da Comi! 

são dcsiguarào os relator·es pa•·a as mntél'ia~, tJU<' tC' r.io pr~ 

: ll de a t é JO dias para cmitit•em seus part>ccr cs, excetuando- se 

" tempo em que o processo estiver em dll igência . 

§ I 0 
- Aos prcs i dente~ da s C,;m.,ras c da Comi ss.io 

vcdadu u 1 \!J.tttJ l.!t! qu~dquc•· 11.1t~ri.t, cabendo-lhe apenas pr·cs!. 

d11· a sessão e \'Otar conforme o § JO do Art. J2. 

§ 29 - Os relator es poderão requisitar, quer di re 

tcuncntc, quer por· intcr•é.Ji\l d.1 rrcsiJência das C~aan•s e Co 

•issào confonlc o caso, os clcmcnt..,s e as inforaaçÕes que ju! 

gar necessários ao esclarcci•cnto do processo, be• co•o conv~ 

Cdl'1 dll -,tv~:-. J.1 rt·csid~nci.l 1 ~~Sb0..1S J"'-1'<1 O •cs•o fi• . 

Art. 34 - As -.até rias que envolv~m-si•plcs aplicação de nor 

mas, doutrina ou resolução jiÍ estabelecida s pelo Conselho,nào 

serão objeto de exames do l,lcn.irio, considerando-se final 

Par·ágrafo Único - Das decisÕes das Câmaras nos ter 

1110s dt'stc a•·ttg\l, cabe!'<; •·ccur·sos pal'il o l'lcn.ido dentro t.l\l 

prazo de de:z: ( l O) dias, a contar da data de sua publ i cação, 

a requcrit~cnto Jo conselheiro ou da parte in~eressada. 

Art. 35 - Na apresentação das ~~atér~s para discussão e. vo ta 

çao, os Presidentes das Câaar;,.s e o Presidente da Co•iss3o,d~ 

rào prioridade às INlS ur&cntcs, c• fact de sua natur eu., 

is que devam ser Obj eto de deliberação d~ Plen~no. 

Art. 36 - Os trabalhos das Câaaras e d~ Co•issào obedecerão 

.1. lttS&il disciplina dos trabalhos do P1cn.Írio, naquilo 

lhes couber aplicação . 

que 

Art. 37 - As ciu.ras e a Co•issào serÃo auxiliadas, na exec~: 

çào de .s tus trabal hos , pela Secretaria do Conselho. 
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Art. 38 - A Presidência das câmar·as ·c a da Comissão ser~ ex c!:. 

cid<l' pclQs sc .. s presidentes ou na~ suas faltas ou lmpcdimc!.!. 

tos, pelos seus viccs-prcsidcntcs. 

A:·t. 39 - Compete aos presidentes das Câmaras c da Comissão: 

I - presidir as reuniÕes; 

11 - convocar as reuniÕes ordinárias c, no caso de 

cxtr·a.ordinária.'l, observar o disposto no artigo 29; 

111 - d irigir as disc ussÕes c as votaçOcs; 

IV - organi:ar a pauta das reuniÕes; 

V - sol icita r ao Pres i dente do Conselho as providê!! 

cias necessárias ao .funcionamento das C~m.uas c da Comissão; 

\'1 - I'Cquisitar· d\)S ~q~àos c autoridades compete:! 

te:;, de nivcl administ1·ativo equivalente, as informaçÕes n~ 

ccssâ r ia)l ao csclarcc~mcnto dos assuntos em exa me nas câmar·as 

VII - encaminhar ao presidente do Conselho as dcci 

s~es 'das C;i ra;u·as c Comiss;\o pa ra as devidas provid~ncias, bem 

como, qua isquer proposiçÕes que dcv,1rn ser levadas ao seu co ' 

nh~c i mcnto; 

VIII - designar: relatores pa r·a as mate:-ias distri 

lX - cncamjnh~u· ao JH·esldcntc do Conselho a r.~.ltcda 

que dc \•a ser· pul:ll i.cada c a que deva ser· i ncluÍda na pauta das 

sesso\!s plenárias do COnselho; 

X - detcrrtünar providências à s~crctaria do Cl.li\Se 

l ho relacionada~ ao andan:ento dos pr·occssos; 

XI - r:cp1·cscntat· as Câmaras e/ou Comissão ou. fa:: cr -

-se r c pr·cscn ta ,.; 

X I I - ~.t..-s i J!.lla r C\lliS•' ll~t.• i ,.,,s par·:r m i s~~l'S cs pt· .. ~.i a i s 

da ~ Cârn;u·as e/ou Comissão; 

XIII - C: lmvidar·, mediante anu;nci .1 p1·~via do P1•csi 

Jc11tc do Consellw , p~ssoas ou ent i dades cspcc jali:.adas , pa1·a 

colabo1·a1'em uos t r abalhos das câmaras e/ou Comissão c prcst~ 

rcr.t c.>c I a.1·ec i mcn to; 

X[V- curnpdr c fa ::c1· cumpl"it· o present e Regimento. 

1\rt. 40 - Cl)rupctc aos V i ces-Presidentes das Câmaras c Comissão: 

I - auxiliar os respect ivos Pns idcntcs quando soli 

11 - substituir os r espectivos Pn~sidentes em suas 

f a 1 tas ou i r.1ped ir.tcntos . 

SEÇ.iO I V 

UAS CONISSÕES I~PEC!o\I S 

n::.,1 tcmpor ou· ia. 

1\rt . .l2 - As com issÕes especiais sct·,lo inst i t uidas scmp1·c que 

o volume de t1·abalhu as r·ccomcndcm c s.e destinem ao desempenho 
de ta-refas detcn:tinadas . . 

§ 1 '1 
- O prcs iJenlc d0 Co.msc l ho .insl i tu i r á as comi! 

soes especia i s, des i gnando- l hes p1·csidcntc c vice-pr esidente. 

§ 22 - O func i on,1r.1e nto das comj ssÕcs espcci<üs obe ... 

d(•Ccr.io d C\CSm<.l sistemática de funciouamento das Câmaras : 

A1'l , 43 - Os prcsidct;tcs das comissÕes encaminharão ao pres.!_ 

d .. ·,\.t e do Consellh, , com a devida an tcccd~nc i<t, a ma ter ia que 

1.kva c.Jtrst<ll' na p;mta Jas reuniÕes plcn~r· ias. 

sr~ç ,\o v 

O,\ SECRF.T,\Il!A Gl>!l,\L 

,\ 1' 1 . -!4 - À S..:cn: ta l'j a t; ..:l·a 1, Ó!'g:~o \!XCCUl iV0 Sllbonlinado d,l 

,·ctam~ntc à P r~sidência , cabe a direção dos serviços adr.rin\~ 

ti".\ I iv~'S d.\ c.,nsl.l llr0, s ... •ndn ~.~ onstituida pel~'s SC(;IIin t.cs S..: ~~ 

rc ~ : Sccretada de Plcn~rio , Secretaria de câmaras ,SCCI"Ctaria 

d\' C+..lmissÕes , Biblioteca , Serviços de Documentação c Serviços 
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Gcr.üs . 

Art. 45 - Ã Sccn~tada Ccral compete : 

I - Pl anejar, organi:ar c fa zer executar as ativida 

dcs <~dmirdstratlvas do ConscJho; 

li - elaborar ins truçÕes. para o desenvolvimcnto(. dos 

trilbalhas administrativos afetos à Scc1·ctada; 

I 11 - cxamiila/ e · informar os processos que lhe f~ 

encaminhados, j untando, sempre que necessário, dados e legi! 

laçào da mat~ria em estudo; 

IV - organi::ar· o acervo da legislação c da junspr~ 

dência nfcrentc à cultura; 

\' - sccrctatiar as reuniÕes plcn~rias, das Câmara~ c 

das Comis sÕes; 

VI "" manter atuali<.ado o registro das 1\tas das rcu 

niÕes plen~r·ias, das Câmaras, das Comi ssÕe s c dos Anais do 

Conselho; 

VII - despachar cor.~ o presidente do Consel ho , dan 

do-lhe c onhecimento dos trabalhos c providências administra 

tivas; 

VIU - elaborar• o mapa de frcquêncía dos consclhc i 

ros c funcionários do Conse-lho; 

1X - elaborar a e-scala de f~ 1· .ias dos SC"r ·vi .. h1l' l~S ; 

X - a tender às pa.rtes, esclarecendo-as em assuntos 

de SCUS inlCI'CSSCS j 

XI - prep;u·al ' a Ct..'I'1'CSp.mJênd:J. oficial c o eXp!:, 

dien t c; 
X[l - expcdlr c I' CCCI" pr·occssos, documentos c cor 

rcspondência , organi:ando o rcsp~ctivo protocolo ; 

Xll I - c ncaiTcgar -sc da organj :ação c 

da bi blioteca do Cons elho; 

super v isào 

XIV- oq;ard::ar o a rqu ivo de maneir:1. a : , ' facilita r 

consultas c 1·cquis içÕcs de documentos c proccssOSi 

XV - execu t.ir os servi ços gera i s ; 

XVI - cumprir· c fa:c r cumprü· as ordens emanadas da 

Prcsidên,c l a. c o presente Regimento. 

Co\PÍTULO Vl 

11.\S l.l i SI'OSI ÇÕES l:I-:Ur\ I S ['; THr\NSITÓHI 1\S 

Ar t. 46 - O plenário, as Câmaras, a Comi ssão d e Legislação e 

Normas c as Cor.ti ssÕcs Espcci a'is se pr onunc i arào sob r·c a m..'\t~ 

ria submetida à sua aprecíaç~o, por· me i o de parecei·es que fun 

da:nentar~o , quando for o c aso, as dec i sÕes do Colegi ado . 

ra.r~g1·afo Único - O pa r·cccr, com. ind i cação do numc 

r·o d0 pt·oce:-o so que lhe deu o•·ip:\·m, do nolllC tio •·clato•· c da 

emenda da mat~ria nela ve r sada, deverá contc t· his tÓrico c CIJ!.,! 

c I usii.o , I' CJ.! i stl'\"! do vuto das C~mar•as, ComissÕes c do · Plcn~rio , 

quando couber . 

1\1·t . 47 - Os conceitos cmiciJos pel o n~lato •· no co•·po do par~

CCI' s .io de s~1a exc lusiva rcsponsabiliJoldc pessoal, sendo obj~ 

to de votaçã.o apenas as conclusÕes r·esultantcs da p1·oposição. 

Al't , 48 - Pa ra efeito de aprcc jação os votos são cons iderados: 

l-~1\VOHJ\VEIS - quando nào dive r gentes das conclusÕes . 

CONTRÁRIOS - quando divergentes das conclusÕes . 

t\rt. 49 - Os par·eccr·cs serão assinados pelos presidentes das 

C~maras ou Comis~Õcs pelo telator -c demai s mcmb1·os presentes, 

cspec i f i camcn te. 

Art. 50 - O P1·cs idente do 'Conselho poderá conceder licença 

ao conselhci t·o que a solic i tar , des ignando um suplent e para 

Q Subs t ituir c rn suas funç.Õcs, d01·ante o .5cu impedi me nto. 

P<u·á.grafo Único - É per mitido ao conselheiro dcsi s 

tir da l i cença C'm qua l quC'r . tempo, sÓ podendo; r·cassumil· suas 

J'm11;U..: s quando' fci L.1 a coriiUili eaç;~o a'-' l'rcs lUc ute c obt id01 

de v ida permi ssào. 
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