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GOVERNO 00 ESTADO DO AMAPÁ. 

DSCRETO (P) N9 17-86 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990, 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial ' de 23 .05 . 
90, cbmbixmdo com o § 29 do Art. 14 do Ato das DisposiçÕes 
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 
05.10.88 e na Lei COJDplementar n9 4f, de 22_. 12.81, e tendo 
éS vista o que consta do Ofício n9 224/CEMA/AP, 

RESOLVE: 

Art. -19 - •Des ignar EDMILSON FARIAS MONTEIRO , Coordena
nader Estadual do Meio Ambiente , para viajar da sede de 
suas atribuiçÕes-Macapá-Ap, até a cidade de São Paulo, a 
fim de participar do Sem-inário Internacional "Indústria e 
Meio Ambiente: Reciclagem de lixo e Control e da Poluição", 
no período de ·21 .11 à 02. 12. 1990. 

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

Macapá-AP , em 26 d~ novembro de 1990. 

Jose GILTON PINTO GARCIA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) NQ 1787 DE 26 DE NOVEMBRO DE-·'1990. 

O Governadpr do Estado do Amapá, usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 23.05 . 
90, coml1inado com o § 29 do Art. 14 do Ato das DisposiçÕes 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 
05.10.88 e na Lei Complementar n9 41 de 22 .1 2 .81, e tendo 
em vista o que consta do Oficio n9 224/CEMA-AP. 

RESOLVE: 
Art. 19 - Designar MIRIAN DE OLIVEIRA PAULA,_ Chefe de 

Gabinete desta Coordenação, para responder acumulativamen
te, . e em sub stituição, o cargo de Nat ureza Especial de 
Coordenador da Coordenador ia Estadual do Meio Ambiente 
CEMA/AP, no perÍ9do d~ 27 .11 à 02 . 12.1 . 990, durante a au
sência do respectivo titular . 

Aud itor do Governo do Estado 
Dr. JOSÉ VERfSSIMO TAVARES 

Secretário de Estado da Edu cação Cultura e Esporte 
Prol. LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA ' 

Secretário de Estado da Faze nda 
Dr. C{CERO VEIGA DA ROCHA 

Secretário de Estado de Obras e da Infra- Estr utu ra 
Dr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Secretário de Estado da Saúde 
Dr. OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

Secretário de Estado de Assuntos Extraordinários 
Dr. JOSÉ MARCOLINO LINCONLN 

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

Macapá-AP, em 26 de novembro de 1 .990 . 

JOSg GILTON PINTO GARCIA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) ~9 1788 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiçõe·s 
que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 23.05 . 
90, combinado com o § 29 do Art . 14 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, da Constituição Feder al de 
05.j0.88 e na Lei Complementar n9 41, de 22 .1 2.81; e · tendo 
em pista o que cons ta do Oficio n9 395/90- CEICT, 

RESOLVE : 

Art. 19- Prorrogar até o dia 12 de novembro de 1.990 , 
os termos dos Decretos (P) n9s 1738 e 1739 , de 07 de novem
bro de 1. 990, publicado no Diário Oficial n9 0458 , de 09 
de novembro de 1.990. 

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

Macapá-Ap , em 26 de novembro de 1990 . 

Jose GILTON PINTO GARCIA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 1789 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990 

O Governador do Estado do Amapá , usando das. atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 23 . 05. 
~0, combinado com o § 29 do Art. 14 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, da Constituição Fédéral de 
05. 10.88 e na Lei Complementar n9 41, de 22 .1 2.81, e t endo 
em vista o que consta do Oficio n9 0403/90-CEICT , 

RESOLVE: 

Art. 19 ~ Designar SIDNEY DE MELO; Coordenador da Coor-
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·denadoria Estadual de Indústriav., Comércio e Turismo, para 
viajar da sede de suas atribuições - Hacapá-Ap, até a ci
dâde de.Brasilia- DF, a fim de participar da avaliação de 
planos r ealizados e discussão do proj eto-EHBRATURe ·do Se
minário "A Força do Turismo- Um Negócio a Explorar", no 
período de 04 a 07 de dezembro de 1990. . 

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

Macapá-Ap, em 26 de novembró de 1990 . 

JOS2 GILTON PINTO GARCIA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO. DO AHAPÃ 

DECRETO (P) N9 1790 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990. 

O Governador do Estado do. Amapá , usando das atrubuições 
que l he . são conferidas pelo Decreto Presidencial de 23 . 05. 
90, combinado com o § 29 do Art. 14 do' Ato das DisposiçÕes 
Constitucionais Transitórias , da Constituição ·Federal de 
05. 10.88 e na Lei Complementar n9 41, de 22 .12.81 , e tendo 
em vista o que consta do Oficio n9 0403/90-CEICT, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar LOURIVAL PINHEIRO BORGES , Chefe da 
Divisão de Comércio Exterio~, para exercer acumulativamen
te e em substituição o cargo de Natureza Especial de Coor
denador da Coordenadoria Estadual de Indústtia, Comércio e 
Turismo-CEICT , no período -de 04 a 07 de dezembro de 1990 ; 
durante a ausência do respectivo titular. 

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

Macapá- Ap, em 26 de novembro de 1990. 

JOS2 GILTON PINTO GARCIA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 1791 DE 26 DE NOvEHBRO DE 1990 

O Governador do Es tado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas p'e l o Decreto Presidencial de 23.05. 
90, combinado com o § 29 do Art. 14 do Ato das DisposiçÕes 
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal · de 
05 .1 0.88 e na Lei Complementar n9 41, de 22 .12.81, e a 
vista do Processo n9 28740 .000005/90-REF/PMAP, de 16 de 
Julho de 1 .990, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Reformar nos termos do inciso II, do Art. 96 
e inciso V, do Art. 99, da Lei n9· 6.652, .de 30 Mài 79, o 
Sd PM 1604 JOÃO COELHO DIAS DE OLIVEIRA, da Policia Mili -
tar do Amapá. 

Art. 29 - Aplicar-se- á a título de proventos ao .poli -
dal-militar acima o disposto no inciso II, do Art. 102 
da Lei n9. 6. 652, de 30 Mai 79. 

Ai- t. 39 - O órgão competente da Polícia Militar do Ama
pa realizará os cálculos dos proventos e de . outros direi 
t os pr.evistos no Título UI, da Lei n9 5.906, de 23 de Jul 
73, alterada pela Lei n9 7.435, de 19 Dez 85 e esta pela 
Lei n9 7.590, de 29 Mar 87, mandada a ser aplicada ãs Poli
cias Militares do Amapá e Roraima, através do Decreto n9 
79.108, de 11 . Jan 77. 

Art . . 49- O setor de Pessoal da Policia Milita-r do Ama
pá fará o desligamento do serviço ativo da praça reformada, 
conforme dispÕe -o Capítulo II; Título IV , da Lei n9 6.652 , 
de 30 Mai 79. 

Art. 59 - Este De~reto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogam- se as disposiçÕes em contrário . 

Macapá- Ap , em 26 de novembro de 1.990. 

JOS~ GILTON PI NTO GARCIA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 1792 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiçÕes 

que lhe são conferida~ peio Decreto Úes i.dencial de 23.05. 
90, combinado com o § 29 do Artigo 14 do Ato das Disposi -
ções Constitucionais Transitórias da Constituição Federal 
de 05.10.88 e na Le'i Complementar · n9 41, de 22 de dezembro 
de 1981 e tendo em Vista o teor ·do Oficio n9 296/90- DETRAN/ 
AP, 

RESOLVE: 

RECONDUZIR, BENEDITO COSTA SILVA, para compor a junta 
Administrativa de Recursos e Infração~JARI, na ·qual i dade 
de representante do Departamento de Trânsito/SE.JUSP- Ap, pe 
lo per~odo de (2) anos a contar de 15 de óutubro 'de 1990. -

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

Macapá- Ap, 26 de novembro de 1990. 

JOSt GILTON.PINTO GARCIA 
Governador 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 1793 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990 

O Governador do Estado do Amapá, usando das a t ribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de 
dezembro de 1988, combinado com o § 29 do Artigo 14 do Ato 
das Di sposições Constitucionais Transitórias da Constitui
ção Federal de OS .1 0 . 88 e na Lei Complementar n9 41 de 22 
de dezembro de 1981 e tendo em vista o teor do Ofício n9 
OOS/90- JARI. 

RESOLVE: 

Art. 19 - NOMEAR o servidor V~LMAR JOS~ ALMEIDA , para 
compor a junta Administrativa de Recurses e Infração- JARI , 
como representante da União Benef iciente dos Motori s t as do 
Amapá- UBMA. 

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

Macapá-Ap, 26 de novembro de 1990. 

JOS~ GILTON PI NTO GARCIA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 1794 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990 

O Governador do Estado do Amapá , usando das atribuiçÕes 
que lhe são confer idas peio Decreto Presidencial de 23.05 . 
90, combinado com o § 29 do Artigo 14 do Ato das Disposi -
çÕes Constitucionais Transitórias da Constituição Federal 
de OS .1 0 .88 e na Lei Complementar n9 41, de 22 .12.81 e t en
do em vista o teor do Ofíc i o n9 0301/90- C. P.A. I/AP . 

RESOLVE : 

Art. 19- Exonerar a servidor a CARMEM RAIMUNDA DA SIL
VA ROSAS , do Cargo em Comissão de Chefe do Serviço de As
sistência Médica Socia l / DAS-1 01 . 2, da Col ônia Penal Agro
pecuária e Industrial do Amapá/SEJUSP . 

Ar t . 29 - Revogam- se a s di sposições em contrário. 

Macapá-Ap , 26 de novembro de 1990. 

JOS~ GILTON PINTO GARCIA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 1795 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990 . 

O Governador do Es t ado do Amapá, usando das at ribuições 
que l he são conferidas pelo Decreto Pre sidencial de 23 . 0S. 
90, combinado com o § 29 do Artigo 14 do Ato das Disposi 1 
çÕes Constituciona is Transi tórias da Constituição Federal 
de OS . 10.88 e na Lei Complementar n9 41, de 22 . 12.81 e ten
do em vis ta o t eor do Oficio n9 0301/90-C.P.A.I. /AP, 

RESOLVE: 

Art . 19- Nomear a servidora JANDIRA DA CRUZ SILVA DE 
CANTUÁRIA, para exer cer o Cargo em Comissão de Chefe do 
Serviço de Assistência Médica Social/DAS-1 01 . 2, da Col ônia 
Penal Agropecuária e Industr i al do Amapá/SEJUSP . 

Art. 29- Revogam-se as dispos i ções em contrário . 

Macapá-Ap, 26 de novembro de 1990 . 

JOS~ GILTON PINTO GARCIA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (N) N9 0116 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1990 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 23 .OS. 
90 , combinado com o § 29 do Art . 14 do Ato das DisposiçÕes 
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 
OS. 10.88 e na Lei Compl ementar n9 41, de 22. 12.81, e de 
conformidade com o artigo 19, da Lei n9 7.648 de 21 de 
janeir o de 1988 , Rd n9 17 - IGPM/2 , de 16 de ~ovembro de 
1990 e Ofício n9 141/90- PM 1, 

RESOLVE : 

Art. 19- Fixar o efet ivo da Polícia Militar do Amapá 
em : 

I- QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS-MILITARES.( QOPM ) 

Coronel PM: ... . ..................... .... ....... U2 
Tenente-Coronel PM : ...... ....... . .. ... ... . ...•. 03 
Ma jor PM: .... . .. . ........... . ... . . ..... ... ... .• 09 
Capitão PM: ......................... . .......... 18 
19 Tenente PM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
29 Tenente PM: ........... . ... .. . .... •....... . . . 24 

li - _QUADRO DE OFICIAIS DE SAÜDE ( QOS ) 

Capitão PM: .... ......... . .... .• . . ..... ... .. .. . . 01 
19 Tenente PM: .. . .... . . .. . .. . .. ... . ....... . .... 01 

III - QUADRO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO ( QOA ) 

19 Tenente PM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 
29 Tenente PM: . . .. . ........... ..... . . ... ... . .... -03 

IV - QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS-mLITARES ( QPPM ) 

Subtenente PM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
19 Sargento PH: ................................ 34 
29 Sargento PM: . ...• ... .. . . . .. . • ..... . ......... 70 
39 Sargento PM: . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Cabo PM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
Soldado PM: ............. .. . .. . ........ .. ... . . 1090 

TOTAL GERAL: .......... . ................•... . ..... 1673 

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

Macapá-Ap , em 26 de novembro de 1990. 

JOS~ GILTON PINTO GARCIA 
Governador 

GOJERNO DO ESTAUO DO AMPPÁ 

DECRETO lN) N2 0117 DE 26 DE NOJE'-'BRO DE 199J 

O Gover nador da Estada do Ama pa , usando das atri truiçÔes 
que lhe são conferi das pelo Decret a Presidenci al Çe 23 .05 . 
90 , combinado com o § 22 do Art . 14 do At o das DisposiçÕes 
Constitucionais TransitÓrias, da Constituiçao Fede ral de 
05 .10 .88 e na Lei Compl ementar nº 41 , de 22 .12 . 81, e t endo 
em vista o que consta do Oficio nº 0136/90-PMl , 

RESOLVE: 

Art . 12 - Retificar a redação do item VI , do Art . 2º ; 
§ Único do Art . 3º ; item VI , do Art . 52 ; § Único, do Art . 
52 e Art . 12 do Decreto lN) N2 0093 , de 24 de outubro de 
1990 , pÚbl i cado no Di ari o Ofi cial do Estaco do Amap~ de n2 
0448 , de 25 de outubro de 1990 , que passa a vigor ar com a 
segui nte redação , acrescentando a Art. 13 da refer ido De
creto: 

"Art . 22 -

I) 
II.l 

III ) 
IV ) 
v) 

VI ) Ter na minima 45 anos de i dade , compl etos , :até 
a Último dia de inscr içaa . 

Art . 32 -

Parágrafo Único -O Comandante-Geral ~a PMAP , poderá 
f i xar par a as promoçaes a que se refere este ·-ér tiga , a per
centagem de na máxima 1/3 da efetivo de Ter ceira .Sarge nt o 
PM existente na PMAP . 

Ar t . 52 -

I) 
II) 

III) 
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IV) 
v) 

VI) Ter no minimo 45 anos de idade , completos , até '·o 
Últ imo dia da i nscr içao . 

Art. 6º -

Parágrafo Único -O Comandante-feral da PWAP, poderá 
f ixar para as promoçoes a que se refer:e este artigo , a J)er
centagem de no máximo 1/3 do efetivo de Cabo PM ,existente 
na PIW\P . 

Art . 12 - O Comandante-Geral da PIW\P, em caráter ex
cepcional, poderá indicar para frequentar o Estági o de Ha
bilitação à Terceiro Sargento QE e a Cabo QE , ospoliciais
mil i tares a compl etar o tempo de serviço para a sua passa-

~ .. 
gem a inativi dade quer seja a transferencia para a reserva 
remunerada ou aos que atinjam a idade-limite de permanên -
cia no serviço ativo antes de preencherem os requisitos e
xigidos neste Decreto" . 

"Art . 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicaçao , revogadas as disposiçoes em contrário". 

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

Macapá- AP , em 26 de novembro de 1990 

JOSÉ GILT~~ PINTO GARCIA 
Governador 

G()JERNO DO EST.ADO DO AMAPÁ 

DECRETO [N) Nº 0118 DE 26 DE NOJEMBRO DE '1990 

O Governador do Estado do Amapá , usando das atri buiçÕes 
que lhe são confer idas pelo Decreto Pre sidencial de 23 .05. 
90 , combinado com o § 2º do Artigo 14 do Ato das Disposi -
çÕes Constitucionai s TransitÓrias , da Constituiçao Federal 
de 05 de outubro de 1988 e, na Lei Complementar nº 41, de 
22 .12. 81 , 

RESOLVE: 

Art . 12 - O parágr afo 3º do Art igo 22 , do Decreto (N)' 
nº 0038 , de 17. 10 .89, passa a vigorar com a seguinte reda
:;:ao : 

Art 2º 
§ 1º .. . ... . ... . ..... . ... . ... . ........... .. . ..... . . 
§ 2º . .. .............. ... . ... .. . .................. . 
§ 3º - Como retribuição pela prestaç~o efetiva de 

serviço , o profissional da área de sa~de perceberá valores 
correspondentes à 336 , 48 BTNs , como integrante do nivel su
perior , e a 168 ,24 BTNs , como integrante do nivel médio 
sendo que o valor correspondente em cruzeiros adotará como 
base a BTNs do pr imeiro dia de cada mes . 

Art . 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação , revogadas as disposiçÕes em contrários . 

.\!acapá- Ap , 26 de novembro de 1990 . 

Dr . JOSÉ GILTON PINTO GARCIA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO ANAPÁ 

DECRETO (E) N9 011 9 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990 

GRANJEIRO DO KM-09" com total de 1.811. 45 , 35 HA era efeti
vamente utiliza da pela administração do ext into Terri tório 
Federal do Amapá desde 1 .985 , o que garante a propriedade 
ao Estado do Amapá ; 

CONSIDERANDO , que a área ref erida se.encontra dentro 
do perímetro do projeto de expansão urbana do Município de 
~acapá; 

CONS IDERANDO, a dificuldade de áreas alternativas den
tro do perímetro urbano para fins r esidenciais; 

CONSIDERANDO, que parte da área mencionada possui con
dição de ser l oteada ; 

CONSIDERANDO, a necessidade de proporcionar á · popula -
çao de baixa renda , melhoria das condiçÕes habitacionais . 

DE CRE TA : 

.Ar t . 19- Fica criado o loteamento denominado "BRASIL 
NOVO" , localizado no Polo Hor tifru tigranj eiro do Km-09 
com uma área total de 230 HA . 
i . 

Art. 29 - O loteamento Brasil Novo se compÕe de .3.000 
lotes urbanizados , cujo projeto contendo todas as caracte 
rísticas e limitações faz parte integrante do presente De:
creto . 

Ar t. 39 - Será de responsabilidade da Secreta r i a de 
Obras e da Infra Es t rut ura o projeto de l ot eamento e a 
execução dos trabal hos t opogrã: i cos , da Secretar i a de Es
tado do Trabal ho e da Promoção Soci al a seleção das pes
soas , e da Coordenadoria Es tadua l de Terras do A:uapá , a 
titul ação . 

Art . 49 - Revogam-se as disposições em contrárLo . 

~!acapá-Ap , 23 de novembro de 1990 

JOS~ GILTON PINTO GARCIA 
Gove rnador 

· GOVERNO DO ESTADO DO AMAP,Á 

DECRETO (E) N2 0120 DE 26 DE N()JEM:JÀO DE 1990 

O Gover nador do Est ado do Amapá, usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferLdas pel o Decre t o Presidencial qe 23 .05 . 
90 , combinado com o § 22 do Art . 14 do Ato das DisposiçÕes 
:onstitucionais TransitÓrias , da Conscituição Federal de 
05.10 .88 e na Lei Complementar n2 41, de 22 .12 .81 , e tendo 
em vista o que consta do Oficio nº 28770 .003470/SQ , 

RESOLVE: 

Art . 12 - Autorizar em caráter emergencial o pagamento 
em nome de SÔNIA LÚCIA BLANC DOS SANTOS, Enfermeiro , Clas
se A, Ref . NS- 08 , por meio de SUPRIMENTO DE FUNDOS, nos 
ternos do item I do Art. 45 do Decreto n2 93 . 872 , de23 de 
dezembro de 1, 986 , até o valor de Cr$ 350 ,000 ,00 [TREZEN
TOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS), destinados a custear des
pesas com t ratamento médico- hospi talar na cidade do Ri o de 
Janeiro-RJ, com paciente comprovadamente carente . 

Art . 2º - A referida despesa deverá ser empenhada na 
Fonte de Recurso - ICM-050 , Programa de Trabalho 03070212. 
a59 - Manutenç~o Admi nistrativa do Gabinete do Governador, 
no Elemento de Despesa 3132 .0000 - Outros Serviços e Encar
gos . 

Art . 3 2 - Revogam-se as di sposiç.~e s em contrário . 

Macapá- Ap , em 26 de novembro de 1 990 . 

JOSÉ GILTON PINTO GARCIA 
Gover nador 

O Governador do Es tado do Amapá , usando das atribui çÕes FEDERAÇÃO DAS INDÜSTRIAS DO ESTADO DO PARÂ 
EDITAL D~ CONVOCAÇÃO 

que l he são conferidas pel o Decreto Presidendcial. de 2~ . ~5 . convocada a D ; reto r ; a desta .Ent ; 
90 combinado com o § 29 do art . 14 do ato as DLspoSJ.çoes Pelo presente , fica ~ ~ ~ 

co~stituciona'is Transi tóri as , Art . 23 , inciso IX da Cons -: dade , para Reunião Extraordinária ,que será realiz~ 
t i tuição Federal de 05 . 10 . 88 , Art. 15, i nciso II da LeL da na sede social , sita a Travessa Quintino Bocaiú 
Complementar n9 41 de 22 . 12.81, Lei 6 . 766 , · de 19 . 12. 79 e va, no ·1 588 , na cidade' de. Belém , Estado do P.ará , nÕ 
Decreto-Lei 27 1, de 28.02 . 67 . e , próxi mo dia 03/ 12/90 , às 19 : 00 horas em H Convoc~ 

ção e às 19: 30 horas, e m segunda '· para escolha da 
CONSIDERANDO, que a área denominada "POLO HORTIFRUTI - Lista Trípl ice para titular e outra suplente a s~ 
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rem apresentadas ao Tribunal Regional do Trabalho 
8~ Região , destinadas ao preenchimento de Ol (uma) 
vaga de Juiz Classista Temporário , Repre sentant e 
do s Empregadores e de seu respectivo suplente para 
o triênio 91/94 , naquela Egrégia Côrte. 

Belém, 27 de novembro de 1990 

AS ) FERNANDO DE SOUZA FLEXA RIBEIRO 
Presidente 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POL1 
CIA FEDERAL 

CGC 00 537 597/0001 - 80 
DIRETORIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
N9 005/90 

O Representante Regional da ANSEF - Associação Nacio -
cional dos Servidores do Departamento de Polícia Federal , 
tendo em vista o contido no artigo 37, inciso VI , da Cons -
tituição Federal, que garante aos servidores pÚb licos, a 
livre associação s indical, pelo presente EDITAL , CONVOCA , 
em primeira chamada, todos os servidores Policiais , lota -
dos nesta DIVISÃO DE POL1CIA FEDERAL, para participarem de 
uma ASSEMBL~IA GERAL, a r ealizar- se no dia 04. 12.90 às 
17 :00 horas , na sala onde funciona a ANSEF Regional situa
do na Av . . Ernestino Borges, 1402 - Jesus de Nazaré , nesta 
cidade; e em segunda chamada, às com os presentes para de
liber arem sobr e a seguinte Ordem do Dia : 

19) Decisão da criação da ent idade Sindical represen -
tativa da classe POLICIAL FEDERAL no Estado do Amapá; 

29) Escolha do grau, da denominação e ba se territorial; 

39) Aprovação do Estatuto; 

49) Eleição de uma Diretoria Executiva, Conselho Fis
cal, e Delegados Representativos; 

59) Fixar o percentual para contribuição da mensalida
de social. 

Macapá/ Ap , 26 de novembro de .1990 

MANOEL DAS MEKCES S. FlLHO 
ANSEF/AP 

TREM DESPORTIVO CLUBE 
C.G.C. Nº 05. 989.827/0001- 93 

EDITAL 

O Presidente do Trem Desport i vo Clube , no uso de suas 
atribuiçoes l egais, convoca os senhores associados do clu
be, no gozo de seus direitos e statutários , pa ra , reunidos 
em Assembleia Geral Ordi nária em sua sede social, no dia 
09.12. 90 . , em l ! chamada à s 08:30hs., em 2! chamada às 
8:u5 hs , e em 31 chamada à s 09:00 hs , procederem à el eição 
de 14 (quatorze) membros do consel ho De l iberativo da Agre
miação, para o bi ênio 1991 à 1992 . 

Macapá-Ao , 21 de Novemb~o de 1990 

FRANCISCO ELI~~ M. BORGES 
Presidente do T. D. C. 

TREM DESPORTIVO CLUBE 
C.G. C. Nº D5 . 989.827/0001-93 

EDITAL 

O Presi dente do Trem Despor tivo ·cl ube , ·no uso de suas 
at ribuiçÕes l egai s comuni ca aos ex-presidentes do Conselho 
Diretor do Cl ube que encontr am-se à disposição dos mesmos, 
na Secretaria do Clube , no horário normal de expediente re
querimento para preenchi ment o de vagas ao consel ho Delibe
rativo do Clube , bi ênio 1991 à 1992 , até o dia 30 . 11. 90 ,na 
f orma estatut ária . 

Macapá- Ap, 21 de Novembro de 1990 

FRANCISCO ELIMAR M. BORGES 
P.residente do T. O. C. 

CO'IARr.A DE MAZ!IBÃO - PP 
CARTÓRIO 00 REGISTRO CIVIL 

PROCLAMAS DE CASAMEN~O 

A Oficial do Registro Civil de Nascimentos , Ca samentos 
e Óbitos da Comarca de Mazagão , Territ~riÓ Federal do Ama
pá , RepÚbl ica Federat i va do Brasil, por nomeaçao l egal , 

etc . 

FAZ SABER que pretendem se casar ANTONIO CARLOS MARTINS 
DE MATOS e RAQUEL DA SILVA BASTOS . 

O primeiro é' brasi l ei ro , sol tei ro , amapaense , . natural 
de Macapá , po l icial militar , com 24 anos de idade , nascido 
em 14- NOJ-66 , filho de Joao Fe r roj ra de Matos e de Mar i a 
Baia Mar ti ns , residente e domicil i ado em ~~capá na Avenida 
Tamoios nº 891. 

A segunda é brasi l eira , solteir a , amapaense , natural de 
Mazagão , doméstica , com 20 'de i dade , nascida em 27-óET- 70 , 
Filha de Francisco Aquiles Bastos e de Antonia da Silva 
Bas tos , resident e e domiciliada nesta cidade de Mazagão . 

QUEM SOUBER de qual quer i mpedimento legal 01 •e os iniba 
de casar um com o outro acuse- o na fo rma da lei . 

E, par a que chegue ao conhecimento de todos, fiz este 
edital que ser a afixado no lugar de costume , em cartório . 

Mazagao-AP, 22 de novembro de 1990 

Or. ALBERTO BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR 
Oficial de Registro Substituto 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Ofi cial do cartório civil de casamento desta , cidade 
de Macapá-TFA- Rep . Fed. do Brasil, f az saber que pretendem 
se casar PAULO SÉRGIO SOARES PICANÇD com 1AARIA BALBINA CLAL!
DINA PICANÇO . 

Ele é f ilho de Ubaldino Soares Picanço e de Maria Dul
ce Soares Picanço . 

El a é f i l ha de José Raimundo de Souza Picanço · e de 
On1scia Claudina Picanço . 

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

Macapá-23 de novembro de 1990 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 
Titular Sub . 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do car tório civil de casamento desta cidade 
de Macapá- TFA- Rep . Fed . do Brasil , Faz saber que pretendem 
se casar: DEOL:I FRANCO DE I.UNT 'ALVERNE com MARIA ·ROANE 
SILVA BRITO . 

Ele é filho de Jose Araguarino de Wont 'Alverne e de Ma
r ia Hel ena Fr anco Mont ' Alverne . 

Ela e filha de ZozÍmo Almeida Brito e de Albina Soares 
Silva Bri to . 

Quem souber de qual quer impedimento legal que os iniba 
de casar um com o Ol1t-ro, acuse-os na forma da Lei .· 

Macapà-20 de novembro de 1990 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 
Ti.lular Sub . 
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OOVERNODO ESTADO DO AMAPÁ 

· SECMTARIA DE ESTADO DA ADMINISTIIAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE .-~E LICITAÇÃO 

TOMADA ' DE PREÇOS NO 049/90- CPL/PUBLICAÇAO DE _RESULTADOS 
l. DADOS GERAIS : . 
1.1- PROCESSO N2 28790, 009582/90-SEAD 
1. 2- OBJ ETO: ~QUISIÇÃO DE I~TERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
l,J- DIA DA ABERTUIIA; 23/11/90 HORA: 09t00 HS 
1.4- JULGAMENTO: 26/ll/90 

2. RESULTADOS FINAIS ADJUDICADOS PELA CPL/SEAD 

N!! DE 

ORDEM FIRMAS PARTICIPANTES 

01 CARNEIRO ~~ CAVALCANTE 

OZ MODERNA IND. E COM. LTDA 

03 ARCO IRIS COM. E REP, LTDA 

0 4 DUARTE & DUARTE LTDA 

05 J, L. SANTOS & C. TA l,TDA 

06 SUL AMAZON~A COM. E REP . LTDA 

07 L, DA SILVA 

08 R.. G.S. COM. E SERV, LTDA 

09 fi . SILVA COM. REPRESENTAÇÕES 

10 SANTOS & COIMBRA LTDA 

11 R. I.M. NASCIMENTO 

12 MARTINS E CA RDOSO LTDA 
13 t. C, CARVALHO 

14 D. A. SILVA 

15 RICARDO & FIGUEIRA 

16 A.A. COIMDRA 
1 7 N, SOARES MENEZES COM. E REP, 

' I TENS ADJUDICADOS 

os, 16, ?Z, 88, 94, 97 . 

09, Z7, 36, 44, 48, 57, 61, 68, 

71, 73, 75, 84-, 85, 95. 

0 6 , . 43, 47 · 

34, 83 , 86. 

03 , 17, 29, 33, 55, 56, 65, 79, 
so, 93, 98. 

24, 32, 52, 58, 59, 66, 69 , 74 , 

81, 87. 

01, 02, 04 , os , 12 , · 13 , 1~, 18, 

21, 28, 30, 35, 37, 42, 49, 54, 
62; 63, 64, 67' 82, 91, 92 , 96. 

25, 40, 99. 

1 9, 20, 41, 53, 60 . 

38 , 39 , 89 . 

45, 76, n . 
23, 26, 51. 

07 , 11, 15, 22 , 31, 46 . 

10, so. 
70, 78 . 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SWIE:íAK/A /Jé. ESTAIXJ 114 A{II.JClllJilfiA l: IXJ AfiiiST"lrJ!'QffO 

. , 
(XIJIATO /Jé. ClJ'r'íMTO 

JN5T1Iilltl&Ví0 (; PAllTl:S: G>n.Uat<> "' 0))/90-SlA!; cdeh'l41ÚJ <nbte o Çov.ww do ~ 

tadn . do k.aPfÍ e a Cpmpanhi.a de OeAon.voJ.vinton.to do AmaPfÍ - CfJOéASA, wn a <M~ 

ven.iVtci.o. da SeCAetwtia de {,.tndo da Ar;MadWA.a e do AbGAtecimon.to, GA4Ütadn 

~ 'Y1 de rwvoolw> de 1990. 

FlJNfJ4'1(HTO l.f.9/L: 0 f"'eAon.J.e Co<Wta.to t011 CDmO Fundcmon.to Legal. o CÜAfXMW rw 

~ 2• _do ~ I* do a.to dOA IUApo&i.çljM TM:M-UÕ....._. do ~ÇJÜ>F<tillllaJ., 

wmbJ.nado wm a Lei.. n• *I, de 22 de des.,;,b~o de 1981 e ~ 22, iJtciAo X do 

OeCA..W- Lei.. "' 2.)00, de 21 de .WveonbM de 1986. 

OO~TJVO: Obj.e.t.iva o pltt?AfULte. Con..ttta;to a ex.e.w~ /.i.n.OAcei..Aa dJM JteCUJWcM do 

Co.tvMi.o "' 7- 27-0016-00!9Õ-5é11J'i1 O..._mvoJ.vinton..W do Po.W Ho..ti_gAmtje.UwdeF~ 
;send.Utlw., que v.iAa o {.inanGi..tn~ de m4t....ud de , i.Jur-'9açP., p<Ma 04 ~ -

~"" do Po.W. 

RWJRSOS: O. ·~ecwwo• d...tUtadn• à oxecuÇJÜ> do f"'<40JtJ.< Co<Wtat<> • .,.p., 04 a.t

tte.cadmio4 a:m o /..Uwn.ci..omcn.tD do~ mat.tA.iA.i.A de ~çJio. 

P!IAZO: O ~ t<IUÍ v-'9Vtci.D. d~ i:J2 I do-iA/ QM4, 

twul. 

ATOS DO CONSXLHO DE Jllll4INISTRAÇXO 

O Preo'i den;te da CO!.!APA comunica aos ASSOCI.lilos 

abe.i:J:ca relac.ionadoa qua através da decie.ão do Conee],ho de' 

Administração reunido no dia 20 de Novembro de -19901 com base ' 

no Artiso 92 do Estatuto Soci _al da entidade , fica eetabel,ecido' 

o prezo de 30 dias, para q·e ...isocill\l.O!J abaho!J ~ottticado,e ~ s~-

1118llirestarem do interesse de pennanosere'l' no q~o social ·como • 

estabel ece o estatuto. 

Cas.o não havendo 1118llirestaçíiô considera os el,i 

minados do quadro de associado da Cooperativa. 

~Jio )wdu~ tfq Cfoq 
· ~ ~n&U> do cSil .. 

ASSOCIADOS : 

CURIA11 

01 Roldão Amâncio da Silva 

MARUANUM 

02 Matias Pereira Gomes 

Ô3 Raimundo Pereira da Silva 

04 Raimundo Lemos da Costa 

05 José Pereira Lemos 

06 Jos é Pereira da Costa 

07 José Pereira da Silva 

08 João· Pereira da Silva 

09 José Correia da Silva 

. ~O Alexandra Luiza de Ramos 

.11 J oão da Costa Lemos 

12 Raimundo Aleluia 
I 
24. 1lanoel Walfredo dos Santos 

CUPIJá 

25. ~~ia Alexandrina Rigor 

26. José llat ista Sousa 

27. Manoel Per eira Torres 

28. Malbert o Santana 

2;. PIQUI~ 

29. EUCLIDES DE OLIVEIRA CA:oamAIA 

30. Porfiro Alves GUimarães 

31. Luis !.1oraes Cos ta 

32. DejanÚton AraÚjo Pinheiro 

33. !.!iguel Oliveira Guimarães 

34. !.1anoel Elesbão de Medeiros 

35. Jacinto Campos de Soúza 

36. Hamilton Fortunato dn Silva 

37. Francisco Felix da Silva 

38. Oamarino Jorge !.1. Guimarães 

39. Aloneo Nascimento Moraes 

40 , Jovino i<!endee CastiJ.ho 

41. Manoel Juracy doe Santos 

42 . Euséb io lúeSIJ.ui t a de Moraes 

43. Franci sco Martins Ri beir o 

44. 'los.! Maria dos Anjos Co=eia 

CRUZEIRO 

45. Raimundo Nonato da S:l,lva 

46. Ofir Mote da Silveira 

4 7. José Costa Filho 

48. José Cândido da Silva 

49. RAimundo Coelho llri to 

50. Elias Pe=eira: de Souza 

51. JÚlio pereira da Costa. 

52. Eleutério Leão 'da Paixão 

53. André GregÓrio 

83. Antonio. Vieira de· AraÚjo · 

S.. Expedi to Alve3 de Souza 

85 . J.!aboel ~uea g~ Silva 

86 . Francisc o José doa Santos 

87. JÚlio . hnto de AraÚjo 

88, .. Bxpedito Ferreirà. i!A!~.> 
·1!9. Francisco Sant.os de AraÚjo 

90. Albertino Polll!~ca Bacelar 

91~ Francisco Lopes de· Souza 

92, Franc1sc0 Soares .de Oliveira 

93. Raimundo Soares Fere~ 

94 . lolanoel Heitor da Silva 

95. Luís Moreira ~e 

96! .-.u!oio :Pena da Silva: 

!/7. iJao_:llllllr: de Oliveira Pires 

98. · Do~Wtgoa ·le=e:!.ra LeitãO . . . 
99. AlcU ll!ekm!ó' . 

ctf • O~:t1!ltS'n ... 3* 
P'ruldoal• ~~ cc:::...::-A 

13. Maria Pereira da Costa 

14. llertino Pereira dos Sant os 

15. Raimundo dos Santos Costa 

1 6 . Francisc o Pereira da Si lva 

1 7. Raimundo Silva das. Chagas 

18. Noator Pereira da Costa 

19. Maria dos Santos Costa 

20. L~iano Picenço Mendes 

21·. Alexahdre Alves da Costa 

AGUA llRliNCA 

22 . Joel llarbosa Rodrigues 

GURUPOJ!A 

23 . Manoel Ludoval dos R. T. 

54 . Job da ;>ilva Souza 

55. Jorge da Si lva Fe=eira· 

·s. CARV/[O - r.!Z 
56 . Tomé de Souza Belo 

57 . Raimundo !lona to do Carmo 

58 . José dos Reis Barreto 

59. Francisco Cardoso da Silva 

60. J orge de Oliveira da Silva 

61 . J.lanoel Se=a 

62 . José _Fe=eirà dos Santos 

63 . Manoel da Luz 

64 . Antero !dácedo Pereira 

65 . Russimá Gomes da Conceição 

66 . José Claudio de iJelo 

67. Manoel da Silva Belo 

68 . Sebastião Fonseca dos Santos 

69. Sabino Ferreira Pimentel 

70. Hermes de· Souza Lopes 

RIOZI!lHO (P .NORTE) 

71. Luiz Pereira de loielo 

C. A. l.!ATAPt 

72. Pedro llalbino Nunes 

73. Pedro Caetano da Silva 

74 . Antonio r erreira Dias 

75 . Gonçalo Paulino da Silva 

76 . Raimundo de Souza Per eir a 

77. Floriano Gomes !le Souza 

78. Domingos Ferreira Nobre .F. 

.79. J osé Soares de Oliveira 

80 . José Soares Pereira 

81 . Raimundo Correia Santana 

82 . Pedro da Conceição 
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COBSI!LIO I!S'IADUAL ~ I!DOCAÇAO ~ ..... ------"-' " 

CÂifHA ~ ~ ~ ~ CltAU ' !_ SOPT.n.IJO ·'-...!'!'cor~-.~-

PROCWSSO B• 10/.1-CI!I! 

PABECI!B B• 3 7 !BO-cl!l! 

I - BisrlJRICO: 

AWALIS~ A SI'IUAflO ESCOLAR 

DE RECIBALDO BASCINEB'IO DA 

SILVA E 1A% RECONEBDAÇdi!S. 

Atrqvéa de cal"ta dirigida a chefia do Ensino de 2g Cl"ar., 

RBCIWALDO WA SCINEN'IO DA SILVA , eotic ita diopsnso doe diecipt~nae do 

NÚcL• o Comum, da J' séri• do Curso d tJ Patolog~a ClÍnica, "do qua l_ 

aluno na Eacola Craziela R•i• de Souaa , ~ma vez que já conctuiu o cu! 

so de Habilitação Bás ica em SaÚdt , ond• cumpriu normatment• taia di! 

cip tinas. f que a lim de tlttudante, é funcionário do CovtJrno do Est~ 

do , dtJe envolvendo tuas ativi dades como Auzi l iar de E~fermagem na S! 

cretaria de SaÚde. c 01 horá~ios de eel"viço o estão impedi~do dt~ co~ 

cili.a,. a freq uÍncia a t odae oa disciplinas e o cumprim11nto do est~ 

gio pr tlv isto para o curao. 

Ap•sar da libtJr ação do t urno da manhã pol" pa rte de seu 

chefe imedia t o , fica sobrecarregado dt~vido tel" que cumpr i l" s uas at.f1 

vidad)la profisai.ona is nos hor ários das 13: 00h às 19:00h e das 19:00h i 

às 0?:00~ aegundo JOe1ata . 

O documento eeteve tramitando na Secretaria de Educação , 

onde foi. analiaado pela Equipe de Apoio Técnico Escolar, que conclu iu 

seu deepa l\.hO su gerindo o encaminhamento ao Conselho de Ed1.1caçào para 

"apreciaçà<» e parecer final" . 

~ :omar for~a de proct~sso neste Conselho r ecebeu o n 9 

70190 e apÓs os trânites ntcessó,.ios , no dia 23110 .foi encaminhado a 

liSta r e lator a para o devido apreciação. 

1.! - ~: 

Visan~o f undamentar a anál ise bua4tamos orientaço~tr rto Pa 

recer 27 4/6 4-CFE que , a~esar dos 26 anos de sua emissão não foi. rev~ 

gado ou aLterado, portanto . nos parece ainda aplicáve l. 1/'le estão 

oortéidas as norma a disciplinadol"as da equivalência no Siatema Esc!?. 

lar Broa i le il"O. 

Rsgistra o referido Parece,. que a histÓria da equivalincic. 

foi b .., resumida no Parec•r n R SB,-do emWten te conael-kei. l'o V a 1n ij. 

Chagaa: "somente a partir de 1942 começo u a impol'-se fln tl"e nÓs o pri!! 

c~pio da equivalência, segur;do .o qual os est udos feitos a um mtlsmo 

nlvel , e mbora calcados em ma!él"ias di.v e l"sas, dão ao aluno um equ iv~ 

lente gl"au de matur idade". 

Acrescenta ainda~ que a nao menoe antiga L'i 1821, de 12 

de março de 19S J. no seu art i go Jg impunha fnào facu ltav~ J ao Poder 

E:tec ut ivo "procede~ aos Bs tudos necessários para estabelecer gera L 

regime de equivalência entre oe ~iversos c ursos de grau m.dio a fim 

de posaibilitar maior liberdade d• movimento de um par a out J'o ramo 

desse ensino e de facilitar a continuação de eeus estudos 1m grau ·~ 

pel'ior". raz ainda·. o ear ecer 2?4/ 64 , uma abordagem d1 t od,os o e P~"!Z.. 

c edimentos a aerem observado• » para adoção do princ~pio da •qu ivatê~ 

cia de estudos garantida peLa. Le i de Dir ttt r iaes e Baa1s. 

A L1i á692~71 de t • rmina, em seu artigo 12, que. o a ssunto 

11ja 1'egu 1ado no R11 gimen t o E•colar e que cab1 "'aoa Cónse lhoa. de Ed!!, 

cação fiza r . para~o• ••tabelecimento"s d• ensino aitüadoa naa r especti,. 

voa juriadiçÕe•, os critério• geraia qu1 dever ão preaidir ao aprovei 

tamento de 11tudoa". 

Rcepondendo cone u 1t a eobre aproveitamen to a• eatudoa de 

diaciplina• de Educâçâo Geral feit as em c ursOa não profieaional ià"a!!. 

tea , para c ureoa profiasiona 1.i:aar-t•• · o Parecer 563 /76 do ••ine.,te 

c~nae lheiro P(fw.to Nath a,.aet i.nfOl"lffa que "é admiee l ve l, e• teee. co'ntu 

. do , há~•• verificar cato por caeo . c i• que a oa,.ga hortÍ,. i.a " de fo! 

mação ••P•ctial h.á que , ·er io igor Osa'mente cumpl" j. da" . 

PiÍ. 

1
Çao d• eatudoa de \ gual 01.1 •q~o~iua 1en te uaLor ' for"Mat-l.vo, real~aadoe 

oo• aproueita••nto, •• outl"o contezto ou outro curso . 

A inczietênoia de normas para aprove itamento de •studa. , 

llO Siatema Eduoaciona1 do A•apá, par ece dificw.t tal' a · adoção d"ia ee 

proc•dimento por pal"te das Unidades Eecotares ou fuas m~ntenedoras. 

En tl"etanto , íaao não inviabiliaa a util~aaçio d~• r ecwrs6 . Cab• à 

Escola, definir i111 t ü R.g.i,utnto o assvnto , czplici.tando · os mt~io• e 

critério• s~b o• quaie eetará suJeito o intere1aado. 

A Escõ1a Craai1la Re\.e de Sovaa eatá mobi.liaando-ee no 

a entido de sua regulari•ação, i.?~olw.si.ue co~ elabol"açào ~d• Regi mento 

prÓprio. No corl"entc ano l•tivo adota o Regimento unificado apro vado 

pe l o Paz-ecez- 51/88- C1E , que., eev al"tigo 54 preue aproveitament o t!• 
eetudos , " sempre qu• as disciplinas, áreas de tJatudos ou atividades 

cursadas pelo aluno apresente"' valor f ormatiuo •quiualt~nt•ao4a• o f! 

l"eoidas pelo estabel1cimfnto d1 ensino ", acreso•ntando ainda nÓ a! 

ti.go 55 qu e " cabe "à di r eção do .. estabelec i~~ten to deeignar pr ofeeeor ea 

especialistas . j unt am1mt e com o corpo técnico, para anál is• dos Cf! 

aoa espec Í ficos de apl"ovei.tament o de eetudoa • decidir sobre oa me! 

mos ", diante do qu e acredi tamo s que , S(l a Es cola , tivesse observaiio 

a autonom~a que lhe é dada pel-o Regimento Eaco lar, docu~ento baa1 p~ 

1'a as ações do estabelecimento de ensino , teria r e solvido a s ituação 

do aluno •em eztrapol-ar a esfera adm inist,.ativa. 

III - !!!!!!, ~ ~: 

' A eoticitoçào do a l uno RECIWALDO NASCINEW'IO DA SILVA, ·~ 

contl"a elementos na legislação vigente qui garant e~ o ap~ovei.tamen to 

pe •s tudos r ealizadoa , houvease o meamo aventado eeaa posaibiti.dade, 

no i nÍcio da sil"i.e ou curso , Er:t r .etanto, o f a to de sua pr e tenaào h~ 

VIr s ido f o rma l izada após o cumpl"iment o da maior part e da cal"ga horá 

r ia prevista para a s ál"ie , que, a liás , ~•m rea1i~aP'ldO con ap l"oveit~ 

de c ia à o 

q~e lhe fo sse fa~orável . o que ju s t ifi ca o voto coP'ltrárCo ao JOequeri 

do , resaaftando qke tal- man ifeetação refer e - se, ercluaivamgn~o , a si_ 

~uoçào eecotar de RECINALDO NASCJNENTO DA SILVA. 

Todav i a , o caso em queStão , cons t it ui fu ndamento pal"a 

r ecoMendação de que o assun to seja e zam i nado com pr ofundidadtl 

gênci.a, a fim de que os estabelec i men tos dt enai.no ao adotarem o pri!!. 

c 'Í.pio do aproveitament o de est uáos, poseam fazê - l-o ad.eq uodamente 

or ien tados, com a amplitude e especificidades t z i.gidas. 

Salvo melh or · j -u.1.ao • . eSte i o noeso parec e-r. 

Nacapá, io de novembro de 1990 

~~ r.,&~~o...J~. \ .. .J~" . 
AINUB~ ÍB~BI! t~i DE'~BDOBÇA 

- R e 1 a t o r a -

Ir - ro'IO ~ cÃIIABA : 

Câmara de Ensino de 2• Cralf 1 Supletivo apr ova o vo.to 

da l"ela t ora. 

Ha capá,- Sal-a de Nlwn i.Õee de Câmar ae " Profeasor REINALDO 

HA UR fCIO em 12 d• noue.,bro de 1990 

LOPES 

SOUZA 

r - DI!CISlo. ~ PLI!BWtl: ".._ _: . . - .~ 
~- · 

Õ Con•.c lho e"etadWa l, de Educação . • • • •••ào -p l•na r•ea1 it_! 

da nea ta. datà , decidiu aoo• panhar o voto da Câmara de Enai.no d~ 21 

Grau • Skpletivo , nos teriJIOS do· voto ·da rel-o.tora. 

Naoop4, ~ata ~· re~ni~•• pte~árias " Prof•••or Nário Qwi 

rino da S i lua •, ••· lO de rtoue•bl'o de 1990. 

I 
Entende-•• por aprovcit'?mento de e a t wdoa o l"eourao ~&ut P•!. WIL!I.O• No•roRIL "D! ARA0JO Preaidente t . . I 

L._m_,_.t __ • ___ a_o __ •_•_t_a_b_•_t_•_c_im __ ••_t~o~d~•~·~"~&~i~n~o_:ao~-m~a~t~r~<~·c~u~t=a~~~- =o~·:•:lu:~~o~,~a~o:c~~~·:· t~~~-----------------·~g:gq::Â:R:DO~SE::A~B:R~A~D:A_:CO:S:'I~A:_ _________________________________ 1 



,,-;., j 

Kacapá, 27-11-90 · 

PAUC.O P8RIIA#DO BAT{ST1 , G~li'~ltA .• 

• , , ALFR/i'DO iUGUSTO RA~1LH~ ~li' ,oL.IV/i'IRA 

HARI~ DAS, GRAÇAS Dli' _ OLI~E~~A LO~/i'S 

RAIMUNDO VILI/ENA DA ROCHA .. :• :-· .. ·· o. 
RAIM,UNDA , I~ENE T~~ORA DE MEIIDONÇA 

JOSt ALDEOB ALDO. ANDP.ADE 
•"'- ;.:-: 

MARIA DIAS , ALCÂif[,AfiA ·' , 

MARIA DA , CONC§~ÇÃO _f0Ef110 ,_ D~,.SOUZA 

RAIMUIIDO GUEDES DE ARAÚJO 
., 

~ \' ! ' •, 

CAPITULO I 
DA SOClEOAC€ E· SEUS FINS, 

Art.l~ - A Associaç.eo d09i Oatiloscopi~tas Policiais do Estado do Am!lpá, fundada em 

OS do fevereiro de 1990, é una Sociedade civil, seda e fero em M.:llcapá, C;! 

pital do Estado do.Atro.pá., sera fins lucrative6, c vol~a a atividade Té: 

nica Cie ntífico o Assistencial ..llf'Ídica dos Associados em qualquer nível 

ou cat egoria , ptdendo ainda, filiar-se a federações ou outros de · ârrbito 

geral, desde que tal fato.nâo ccodicione a perda de sua autonomia de ãçâo 

o liberdode. 

Art . 21l - A Associação dos Dat i loscopistas Policiais do Estado do Amapá adotará a! 

breveoturo de (A.O. A. P. E. A. ) . A PllAfEA te~á duração indete~mineda e é c<n! 

titu{do pelos Oatiloscepistas Policiais do Estado do Arrepá. 

Art;G~ - A PDAFEA bem como seus assQCiados, não respc;ndem, direta ou indiretarrente 

por atoo o fatos ou acordo estabelecidos, explicito ou implicidarrsnte , em 

norrc dola , exceto se o acoroo ,f(}[" estabeleci do na f orrra prevista deste e! 

tatuto. 

CAPITULO VIII 
ÓA COMFET'ÓlCIA: 

~t. 3<1•- C~pete ao ~sidente: 

a) - Representar a PllAfEA em todos os atos, inclusive dalege.r poderes. 

CAPITULO XIII 

OA LIIl.IIOAÇ!!o OA ASSOCIAÇÃO. 

Art. S7t - Co.'\'1 visto a ex.t i n'fào da PDAF€A, será reunida estraordinarionen~ o Assem

bléia Geral , com c3t.a única f inalidade, devendo está presentes no mínimo, 

2/J(duis terços) c.Jus :!iolÂ;lus quit t;S t: por' dt:ci~tio da. maioria am5oluta aos 

sócios presentes. 

Art .58~- Decidida o liquidaçãoJ CQ~ll)E!te à Asserrbléia designar a Comissão de liqui

dação, constituida por 03( três) s&:ios efetivos coordena?a pel e séx:io ef! 

tivo rT\liS antigo na assc:cia.çãEl. 

§ 2o- O Patrimônio da Associação será preverentenente , destinado à institui9ões 

cu organizações ccnaêneres. 

Art. 590- Q.;alque alteração ou .mcxiificação neste Estatuto só pcxierá ser foito nedio!! 

te proposta escrita, endereçada à Oire.toria Executiva, provada em Assem

bl éia Geral Extraordinária por 2/J(dois t er ços) dos sócios quites depois ' 

de estudo analÍtico e aprCNado. 

Art .60~- Casos omissos pOOem ser resolvidos pela Diretoria Executiva permitindo-se' 

recurso à. AsscrTDléia que. no praz.o de 30(tr intn) dias apartir da notifica

ção de d ivulgação da Resolução pela Diretoria Executiva. 

t.'.acapá-Ap, 21 de novelfbro de 1 .990. 

MARIA QAS.~~().JA 
.. - Pteíden%daAFtA2 

ESTADO DO /l.liAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ. 
COHREG!:DORIA 

CHAI•I A DA DE El!l'RECO 

Pol11 present,e , convocamos a servidora JOAllA MARIA SILVA, DCS SAln'CS, 

Servidora !·lunioi pnl, contratada por prazo determinado de 61 (um.) ano, 3dmitida no 

dia 26. 03.90, na Ca.togorin Funcional de Professora, C~s5e B, NÍvel 1,· com jornada 

de trabalho da 40 (quarenta) horas Sel!lanais1 )l..atrÍcula do nO ' 100301, ·,atada na S! 

crotaria Munioip.ll do :f.i.iucação, exercendo sua.s ativ.idad~s M EscOla MW'Iicipal da 10 

Grau Acro {Porto Orando) 1 regida pela Consolidação das Leia dõ Trabalho, para no 

prazo do 05 (cinco) dias, ccnpa.recer na Corregedoria Municipal , sob pena de ter 88';1 

contr&to renoindido por justa causa, conf'ome prevô a AlÍnea J'ti" , da Loi supra SH.!!. 

cionada. 

' ... 

~:aeapá-Ap, 20 de Noveabro d~ 1990. 

y J. c_ L .jr ~: 1-:-
.DORIVAL DA 'C<BTA Dés SAHrol 

• Adv~~o / Corregedoria • 

. ESTACO DO AMAPÁ . 

·tRfffi!Uil MUIICIUl Df mm 
"RI:>ctlRAOORIA JU RfOICA 

L!! 1 ! ! 1; 

~ - · O MWICt:Pi:o' DE MACAPÁ ~ PREFEI1URA MWICIPAL, Através da sua Proour~ 
dori~ Juridioa, fa; sà.'b(;~ • quantos oote :!l!ital virem, ou dele oonheoimento t i "!!, 

rem, que ·l'ioam oonvooadoe a comparecerem na Sala onde funciona a Procuradoria Juri 

dioa do MunioÍ.pio de !'.aoapá, ai to â Av. FAB, n" 840 - Centro, as posaoae abaixo !. 
dentificads.s, para tratarem de aae\Ultoa relacionados oom 08 seguintes Processos. 

1. EOOCU AmOU DOS SA!l'IOS, Processo Administrativo n° ~57, ~m que 

CREOSA COIS DE OLIVEIRA, requer tranoforênoia do l!o<DO no Cadastro do IPI'U, do um 

imóvel residenci al localizado sobre o Lote 07, Quadra 56 , no Bairro doa Congóa, na 

5• TraveeB&, n° 38). 

2. KEI.SOll ABRAÃO ~lMA DOS SAJI'roS o 011m0S1 Prooesso Administrativo 

no 6252, em que CLOVIS CA'IHARiilO FERREIRA, solioi ta transferência do nooe no Cada,! 

tro do IPI'U, do imóvel Nsido.tx:ial edificado sobre o Loto n' 3351 Quadra 32, Se 

tor 011 na Av~ Iracema Carvão llunes, n' 6121 bairro Central. 

O não cocpa.reoicento no prazo do 15 {quinze) diao, contados da data 

de publicação do presente E:li ta.l, imp~ioará no ando.monto doo Processos, at~ sua d!_ 

cisão final. 

l!acap&(AP), 20 do nowmbro do 1 .990 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE. MACA PÁ. 
• !SSESSall.l 1m 00. li: Rli:L. l'OBLICAS 

~ 

.1. ~~!~ ~o.i:pal. da llao&}á, aolicita o catFeoi.mento do Sr, Luiz 

~o a-a, ao pr&Bo 4e ~5 (q~o) diae, na Soarot'!"'i& ~oipol do _PlabOjmonto 

e llooemohi110nto Ur~, pono -tar esol....,oiJoontOIJ sobre o 111ÓV81 ai~ . -~- . 
odo à J.v. J~ ~' n' 508, .~ CazlsÕe, Sotar 221 l.ote p4, ~a 90, tua "!!. 

tá ••Dio tramtarido p&ro; o ,.... do àa~a .Udino Sobnnho doa Santoe. 

J!aoapÓ..4p~, 2l 4a .,.._bro de 1990. 

J.aaoaooria de :r.:pr.ma • Bal. PIÍillicu 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA ,MUNICIPAL DE MACAPA. 
ASSESSCIUA DS DIP. E REI.. !'OBLICAS 

A-Prefeitura }Unictpal do llaca.pá, oolioi ta. o coz:::pareclcer..to 

do or. Joaó Trajano Feitoan, no prazo do. l5 (quin:.o) diaa, na Secretaria lbni

cipa.l do Plànejam.unto e Doocnvolvioonto tf:i-bãna - SDtPIDJU.1 p~o. preotcr esolnr~ 

ci~:~onto aobr<l -o :rmóvol oituadD à Av. 13 do Set embro sjrr, Sotor 101 quadra 84, 

lote 30, llairro do D.t.ri ttza.l , quo está o~do tranot orido por.a o nome do B'r.Ald~ 

.baro de Silva Acoru. 

hoap!-!J>, , )l do CUtubr<l do 1990, 

Allsessorla do Imp. o Ral. 111blloaa, 

CRESCENDO COM O BRASIL NDYD 
-~~~~~====~~~~~~----~~------~~ 


	

