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I)_ECRETOS 

DECRETO Nº 0001 DE 01 DE JANEIRO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá , usando das atribuiçÕes 
que l he são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Con~ 
tituição do Estado do Amapá e OfÍcio n~ 0121/92-SENAVA , 

RESOLVE : 

Exonerar BENEDITO DEODATO DA SILVA LIMA , do cargo em 
comissão de Diretor Administrativo-Financeiro, CÓdigo CDS-2 
da Superintendência de Navegação do Amapá, 

Macapá-AP, em 04 de janeiro de 1993, 

ANNIBAL BARCELLDS 
Governadpr 

Órgãos de Assessoram~_n!Q_ do Governador 

Casa Civil 

PORTARIA Nº 663/92-CCC 

O CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, usan 
do das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Decreto (N) 
nº 0290 de 18,12 ,91, Artigo 20, Inciso VIII do Regulamento 
da Casa Civil do Estado do Amapá e t endo em vista o t eor do 
OfÍcio nº 507/9~-DETRAER/CAC I , 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor 1\J\JTO~iiD AGOSTINAO 
DOS SANTOS , Agente de Portaria, Classe "B" , Padrão III, lo ta_ 
do ' nesta Casa Civil, para viajar da sede de suas atribuiçÕes 
- MACAPÁ ~até a localidade de Monte Dourado, acompanhando a 
aeronave PT-FDA( NAVAJD) , à disposição da Casa Civil e do Ban 
co EconÔmico, no dia 12 ,12 , 92, -

CHEFIA DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAP Á, em Maca 
pá-AP , 21.12, 92 . 

RDNALDD PEREIRA DE OLIVEIRA 
=Chefe da Casa Civil= 

PORTARIA Nº 664/92- CCC 

O CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, usan 
jo das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Decreto (N) 
nº 0290 de 18.12. 91, Artigo 20, Inciso VIII do . Regulamento 

' da Casa Civil do Estado do Amapa, 

RESOLVE : 

Designar a servidora JACIREMA RtGO E SILVA , Agente Admi 
nistrativo , Classe "C" , Padrão 3, pertencente ao Quadro de, 
Pessoal Perma nent e do ex- TerritÓrio Federal do Amapá, lotada 
nesta Casa Civil, para exercer em substituição pela função 
de Secretário Executivo , CÓd, CDI-2, da ea5a Civil do Gove~ 
no do Estado do Ama pá, em virtude da respectiva titular en 
trar em gozo de férias, no perÍodo de 04.01 a 02.02,93. · 

CHEFIA DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, em Maca 
pá- AP , 28 .12 .92. 

RDNALDD PEREIRA DE OLIVEIRA 
=Chefe da Casa Civil= 

PORTARIA Nº 665/92- CCC 

O CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, usan 
do das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Decreto (N) 
nº 0290 de 18.12 .91, Artigo 20, Inciso VIII do Regulamento 

' da Casa Civil do EsUB do do Amapa, 

RESOL VE : 

Designa r o servidor UBIRAC Y CDRRtA DE CASTRO, Motorista, 
CÓdigo: CDI-1, pertencente ao Quadro de Pessoal Permanente 
do ex- ferritÓrio Federal do Amapá, lotado nesta Casa Civil, 
para exercer acumulativamente e em substituição pela Chefia 
da Seção de Transportes e Atividades Gerais/DAA, CÓdigo: COI 
-2, da Casa Civil do Estado do 1\JTapá, em virtude do respect~ 
vo titular entrar em gozo de férias, no perÍodo de 04,01 a 
02 .02. 93 . 

CHEFIA DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, em Ma ca 
pá-AP, 28.12. 92 . 

RDNALDD PEREIRA DE OLIV EI RA 
=Chefe da Casa Civil= 

PORTARIA Nº 666/92-CCC 

O CHEFE DA CASA CIVIL DO GOV ERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, usan 
do das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Decreto (N) 
nº 0290 de 18.12. 91, Artigo 20, Inciso VIII do Regulamentp 
da Casa Civil do Estado do Amapá, 
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R E S O L V E 

Oesigmr a servidora IRENILDE ~1\l\RIA GIBSON Bl\R80SA,Agente 
Administrativo, Classe "8", Padrão 4 , pertencente ao Quadro 
Permanente do ex-TerritÓrio Federal do 1\rnapá, lotada nesta 
Casa Civil, p:~ra exercer em substituição pelo cargo de Asses 
sor, CÓd. CDS-1, da Casa Civil do Governo do Estado do Amap~, 
em virtude da respectiva titular entrar em gozo de f~rias,no 
periodo de 04 a 23.01.93. 

CHEFIA DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, em Wsca 
pá-AP, 28.12.92. 

RDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
=Chefe da Ca sa Civil= 

PORTARIA Nº 667/92-CCC 

O CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ES TA DO DO AMA PÁ, usan 
-

do das atribu içÕes que lhe são conferidas pelo Decreto [1~) 
nº 0290 de 18.12.91 , Art igo 20, Inciso VIII do Regulamento 
da Ca sa Civil do Estado do Amapá e tendo em vista o teor do 
Oficio nº 519/92-DETRAER/CACI, 

RESOLVE : 

Designar o ~ervidor VALDELER CARDOSO NASCIMENTO , Comanda~ 
te de Aeronave, Classe "8", Padrão 3, pertencente ao Quadro 
de Pessoal Permanente do ex-TerritÓrio Federal do Amapá, lo 
tado nesta Ca. sa Civil, psra exercer em substituição pela Ch~ 
fia da Oivi~o de OperaçÕes/DETRAER , CÓd. COS-1, da Ca sa C~ 
vil do Governo do Estado do Amapá, em virtude do respec tivo 
titular encontrar-se em gozo de f~rias, no periodo de 
28.12.92 a 16.01.93. 

CHEFIA DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ , em Weca 
pá-AP, 29.12. 92 . 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
=Chefe da Casa Civil= 

Procuradoria 
Geral do Estado 

Portaria nº 001, de 04 de janeiro de 1993. 

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuiçÕes l~ gais e, tendo 
em vista o disposto nos arts. 104 e 28, inciso I , 
6, 17 e 24 do Decreto (N) Nº 0076, de 24.05.91 
publicado no D.O.E. de 27.05.91, 

R E S O L V E : 

Revogar a Portaria de nº 299, de 17 de 
zembro dç 1992, referente a escala de férias 
Procurado res de Justiça, perante ao Tribunal 
Justi ça, no periodo de 02 à 31/0l/93. 
' . . 

de 
de 
de 

DRª . RAIMUNDA CLARA BANHA PICANÇO - Procura 
dora de Justiça de 02.01 .93 à 17.01.93. 

DR. JAIR JOSÉ GOUVÊA QUINTAS - Procurador 
de Justiça de 02.01.93 à 31.01.93. 

Sendo que aos demais Procuradores do Minis 
terio P~blico ser~ concedi das férias ·coletivas. 

D~-se ci~ncia, re gi s tre - se, publique-se 
cumpra--se. 

e 

Macapa-AP., 04 de janeiro de 1993. 

RAIMUNDA CLARA BANHA PICAr-IÇO 
Procuradora Geral de Jus t iça Interina 

._____--------------------~~ 

I POiiícia Militar -
C Com:.'!lddJt e-~ eral da T'~: ícia Eilitar do ·~stado do Am3:_ 

D; n, U''0 bs atribui ,;Ões ow? L;;' são confeddas pelo DI?. 
.... ' "'"' • '·' •.l· . ..~. •• J ..... 

m·e+o ~) ovrrn a.rne:!td (r;) n0 n01, de ?c1 de janDil'o de 198o e 

tendo er:, Vl f1La c con ',i, no m ':~rte n? 931/92-3 q HPM, de 09 
:;ez 92, 

1 F S O L V E: 

Homologar o dr~ slocenen to do Cb l'"' 763 c:CDCi\LIXJ DO 2..Q 
f , •.• ., ' I ! <* ' 

: '2.IC GCl:lES, pertencente a J'oll Cl'l LI ' ar do .1\rnapa, que 

2e deslocou da sede de suas atribuições - ii'errel.ra :~or.:es , 

t , 1 , . , . rl - • do }lo J h?. e .,. JYa neste estado, a .e as oca.LlQO.(WS .e .: ,~a:: '<:e " .. __ , . .l..,;_ 

' n dr ' d " 'I. • "? ""· "? a fim d.e ·'ar rape do .: a e, no per1o o ue 1_, a .c .. :,u, :. : . ' ·" . u 

' '' !I n • h y .. ,.., ~ ., ~ T, ·, , 1 + • ' • """"o ê.DC>lO a 2" ;:,tapa da. Campan, a .,. r::"oruc . .l l(l : ,,, olV,~Cl!'laça • 

" 'Q I rl ) j. ' , <' . ro~ dO r<Q li t.~..;torizaT o sH.que de i .,~: ~ ~ 12.r1 ~Ls 0rn J.:J,\ ~ !~ ·-

c::.:::l-mílitar acin.; ref"a·i.do. 

O Comandru1te-Ge.Tal da ~:c.11r:a ~ '[ iJi. t:ir de> Bstado do Ama 

pa, no uso das atribuiçõe: c;ue l hr! são c:mfrridas pelo :Ce 

creto ~overn ?mental ~H) n° 1101, de 24 de j~.r.ciro de 198o ~ 
tendo em vista o r.on ' ido DIJ ;1arte nº 922/92-30 BPM, de 01 
Dez 92, 

il E S O L V E: 

Eornologar o desloc;,mento do 3 º Sct ?J.: 114 ELCISIO NO 

3RE LATERAL, pertencente a PolÍcia ~': ili tar do Amapá, que s; 

deslocou da sede de suas atribuiçÕes - :.m.trenço, até o Muni 
' ' d ,, " '· ' I .L ' "' -c1p10 . e Pmapa-:JJ, nesTe h; c:: dc1 no peno do d.e 20 a 29 Nov 

)2, a fin: de reforçar o policiamen to d:i ?:·:p:J-"'eira AGRO.PEX 
no AEa.rá. 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

P~ULO RO BERTO PENHA TAVARES 
Diretor 

JEC0 1~IA S ALVES DE ARAÚJO 
Chefe da Divisão Industrial 

RUTY ENEIDA N. ANAICE DA SILVA 
Chefe da Divisão Administrativa 

TELM A W CA LIXTO DOS S. DE OLIVEIRA 
Chefe da Div isão de Comercialização 

Sede: Rua Cán ~ i do Mendes, 458 · Centro 
Fon e: (0 96) 222-5364 · (096) 223-3444 
Ra mais: 17S · 177 · 178 
Fax (0961 i22 -4321 
Te lex: 96 · 2J.j 1 
Ce p f8.9 ,J l · Macapá -AP 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

·Assinatura Trimestral . Cr$ 558.1 44,00 
·Assinatura Trimestral/Com remessa 

postal . Cr$ 967.450,00 

PREÇOS DOS GABARITOS OU LAUDA PADRÃO I 
· Modelo I . CrS 
· Modelo 11 . • . . • . . • . • Cr$ 
· Modelo III Cr$ 

suu.oo I 
800.00 

REMESSA DE MATÉRIA 

1.300.00 I 
As ma :ór ias a serem publ 1c a.•as no Diár io Oficial 

somente ser ão aceit .~s se apresentadas nas laudas pa-

c•· ao do DIO !Mode lo I. li e III I. encaminhadas através 
de OHcio ou Memorando 

PREÇ O DE VENDAS AVULSAS 

Exemplar 
Exemplar Atrasado . 

PREÇO DE PUBLICAÇÕES 

Centímetro composto em leu da padrão . 
Centímetro para compor 
Página excl11siva . 
Proclama de Casamento 

Cr$ 8 000,00 
Cr$ 12.000,00 

Cr$ 75.200,:xl 
Cr$ 82.500,00 
Cr$ 9.745.920,00 
Cr$ 130.000.00 

O DIO reserva-se o direito de recusar a publica· 
çãc de matérias apresentadas em desacordo com suas 
normas. 

HCRÁRIO DE ATENDIMENTO 
Horário: cas 07:30 às 13:30 horas 



Macapá, 05-01-9 

r Autorizor o saque de lO {dez) diárias em favor. do pol.\_ 
~ial -!.'ilitar acima referido, ' 

J~acapá-AP 1 15 de dezembro 'de 1~92 

llJSI:éAR LIMA COSTA - Cel P~: 

Cmt Geral da P:'AP 

O Comandante-iJe!'al da Polícia Vilihr do Es~ado do A~ 
pá, no uso das atribuições uqe lhe são conferidas pelo r~ 
creto Governamental {~) n' 001 1 de ' 4 de janeiro de 1980 e 
tendo em vista o contioo no : ~er.o n' 166/92-P/1 -1' !!!':.:, de 
14 ~z 92, 

R E S O L 'I S: 

'!omologar o >le•l ooamcnto do ~d ?!é 2591 C'-.~ ''-'''CY DA ê~ 
VA '!'1HTDADE, pertencente a PolÍcia nli~ar ào •\mapá, que ::e 
deslocou da sede de s11as atribuiçÕes-:·acapá-JJ', até o ~ ·unl 
CÍpio de Calçoene-AP , r.cste O:stado, no período de 15 à 18 
Dez n, a f ir:l de prestar depoimento como tsstem:.tnha de defE_ 
sa naquela Comarca, 

t.utorizar o saque r!e 04 (t;.u a~ro) Ciárbs cm favor 
poli cü.l- .cili tar acir.Jt referido , 

::aeapá-;~ , 17 de .~eze::bro de 1992 

::I:' ::::J LI!.:P. CCJ:!~ - Ccl p;.! 

Cr.!t ::("r :: l ~ l ':l~.' t.? 

do 
' 

pá, ncJ uso das atribuiçÕes a_up, U:n são confe;-i ~gs ;)(; lo ~ 
creto Govnrner.er.tal (1!) ~;~ 001 , de 24 de j:~ 1 "i:· o r.e 1980, 

·i : :; O L V S: 

ile:ifica!' os têr::~os ria :'or t ~ia n t~ 1. 23/92-P::, de 10 

Out 92, pub~ icadar..1 no item ~~ da 3"' l':t:-' e1 lo B-~ n~ 205 , 

de 03 ~ov 92, que pa:~sa a ter a seG'...:in: .; :c:~ ; ;: ~o: 

"-:'ran:>rc:· :r por necessi dade :lo 3er Y.:.70 1a scC.e do F' 

3Pt~-!.:acapá para o ?.ç ?T':'/2r. Cia f i·13r :r.':· - 'h rto ~ :·~ ·.!~~ , o 
Sd P~~ 2191 .! C'S~ G0!".' :::IA ;~;::nAD2 1 pcr:~nccn~e a Tl''H'" , 

c:-·sr· ,·.J L !~ · ~. c e--m~ - ~el ~r: 

Cmt Ge!'al da .. -.- _~.}' 

(' C:> r:1ar.dan t e- ":eral da !lolÍcia :-:il i túr ·C! ::s · 1 ~0 .~o ;:-:a 
pá 1 no uso rl as nt;oibu içÕes que P:e :~3'o confer: ~:.s pelo ~ 
c:oto ';ovo!'r.a.~J(Intu.l :~: ) n" 001 , de 21, de ja::eü·c d?. !~ 20 c 
tendo em vi st a o co r. tido n:t !'<.:rte r;" 6"'~~192-~C~ , r.o li; :: r.z 

92, 

l E ;: C L V :!: 

Design::.r o 3~ ~ ,. ;t ?1·: ~r· 021 :-? I:" .' ~ :~· r ·:~ .. . :r --_. ·_r_: . .- r: "~ 

C::LCS r.. ~ ·~ e o Jd : :: ?G83 :~ ~::-·~ ::\ ' :r·:·, r.· ~c:-:. , ;'C l' ~8r.cc:.!:_ 

tes a ~ ol Ícif. :'ili ~ar C.o 1.::-.;: ;:á, ;;a.'"<1 se Crsbc .. :--rm da Sédc' 
de sue.s a~ribuiçÕcw-i':!.ce?2. -A:"' 1 í'.: €• a ··;;.ri :CÍpio de Ca1çccne

~J , no pcrLdo de 17 à 18 ~z 921 a fir.. ~ c ~tc:: ::crero c~tt:.:~ 
do da Justiça conforce 0f. n' e/}".'92, daquela Conarca . 

Autorizar o saque de 02 ( rlu:1s) diár ias em favor r.~~ 

policiais-mil i tares ar. i rr;a referidos. 

!'uca!':Í.-.\l' , l7 de deze:cko de l 992 

~ECRETARIAS DE ESTADO 

Planejamento e \ 
Coordenação Geral 

EXTRATO DO frQ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

00 4/91 -SEPLAN. 

INSTRUMENTO/ 

PARTES 

OBJETIVO 

VALOR 

NOTA DE EMPENHO 

: Estar:'.o do Amapá e a Firma 

SF.TRA- Segurança e Transpo_;: 

te de Valores Ltda, com in 

terveniência da SEPLAN. 

: Alteração da Cláusula Qua_;: 

ta, que trata da Dotação . .. 

:Cr$ 126.766.706,92 !CENTO 

E VINTE E SEIS MILHOES SÉ! 

TECENTOS E SESSEN.'l:A E SE 

IS MIL, SETECENTOS E SEIS 

CRUZEIROS E NOVENTA E DO 

IS CENTAVOS). 

: 92NE11777 , emitida 

30. 11.92. 

em 

D_AT~- DE ASSINATURA :~de dezembro de 1992. 

SIGNATÂRIOS 

DIARID (FICIAL 

: ANNIBAL BARCELLOS, Gover 

nadar do Estado do Amapá 

Jose NERY SOBRINHO , só 

cio Gerente da Firma SE 

TRA-Segurança e Transpo_;: 

te de Valores Ltda, e ~ 

IMUNDO BRITO DE ALMEIDA 

Secretário de Estado do 

P!anejamento e Coorden~ 

ção Geral. 

Macapá, 29.12.92. 

EXTRATO DO 30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 

016/91 - SEPLAN 

INSTRUMENTO/ 

PARTES 

OBJETIVO 

VALOR · 

NOTA DE EMPENHO 

: Governo do Estado do Ama 

pá e a firma IBM- Brasil 

Indústria, Máquinas e 

Serviços Ltda , com inter 

ven i ência da SEPLAN. 

: Alteração daCláusul~ 20ª 

que trata da Dotação Or

çamentária. 

:Cr$ 900.000.000, 00 !NOVECEN

TOS MILH0ES DE CRUZEIROS) 

: 92NE11651 ~ emitida 

26.11.92 . 

em 

DATA DE ASSINATURA : 27 de Novembro de 1992 . 

SIGNATÂRIOS : ANNIBAL BARCELLOS, Gover 

nado r do Estado do Amapá , 

R lHO THOMAS PREIS , Geren·· 

te da IBM··Brasil Indústri 

a , Máquinas e Serviços Fi 

llal Norte , e RAIMUNDO 

BRITO DE ALMEIDA, Secretá 

rio de Estado do Planeja 

mento e Coordenação Geral. 

Macapá , 29.12 . 92. 

EXTRATO DO ]Q TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

017 /92 - SEPLAN 

INSTRUMENTO/ 

PARTES 

OBJETIVO 

VALOR 

:Governo do Estado do A

mapá e a firma IBM-BRA·· 

SIL Indústria, Máquinas 

e Ser viços Ltda., com 

in terveni ência da SE-

PLAN. 

: Alteração da Cláusula 

20o do Instrumento Prin 

cipal que trata da Dota 

ção Orçamentána. 

: Cr$ lOO.O OO .OOO,OOICEM 

MI LHÕES DE CRUZEIFOS) . 

NOTA DE EMPENHO : 92NE1J 776, emit i da em 

30.11.92 . 

DATA DE ASSINATURA : 30 de Novembro de 199? . 

SIGNATÂR IOS : ANNIBAL BARCELLOS , Gover 

nador do Estado do Amapá 

RIHO THOMAS PREIS, Geren 

te da IBM··BRASIL Indús -

tria, Máquinas e ?ervi 

ços Ltda ., Filial Norte , 

e RAIMUNDO BRITO DE AL

MEIDA, Secretário de E; 

tado do Planejamento e 

Coordenação Geral. 

Macapá, ?9 de dezembro de 1992. 

EXTRATO DO ]O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

NO 019 /9 1-SEPLAN 

INSTRUMENTO/ 

PARTES : Governo do. Estado do A 

mapá, e a IBM- Brasil I!:' 

dústria, Máquinas e Ser 

viços Ltda com interve 

niência da SEPLAN. 

Pág . 3 

OBJETIVO : AI teração da ·Cláusula - -

VALOR 

20o do Instrumento Prin 

cipal, que trata da Do 

tação Orçamentária . 

: Cr$ l SO .UOO.OOO,OO ICE!! 

TO E CINQUENTA MILHOES 

DE CRUZEIROS). 

NOTA DE EMPENHO : 92NE11775 , emitida em 

30.11.92. 

DATA DE ASSINATURA : 30 de Novembr o de 1992. 

SIGNATÂRIOS : ANNIBAL BARCELLOS, Go 

vernador do Estado do A 

ma pá, RIHO THOMAS PREIS 

Gerente da IBM-Brasil , 

Indústria Máquinas e 

Serviços Ltda Filial 

Norte, e RAIMUNDO BRITO 

DE ALMEIDA, Secretário 

de Estado do Planejame_!! 

to e Coordenação Geral. 

Macapá, 29.12 . 92 . 

EXTRATO DO 40 TERMO ADITIVO AO CONV~NIO 

NO 019/92-SEPLAN 

INSTRUM~NTO/ 

PARTES 

OBJE1'1VO 

VIG~NCIA 

: Governo do Estado do Am!! 

pá , Prefeitura Municipal 

de Ama pari , com interve 

ntência da SEPLAN. 

: Alteração na Cláusula 9o 

do Instrumento Principal, 

que trata da Vigência . 

: 31 de dezembro de 199?. . 

D.~TA DF. ASSINATURA: n de Novenbro de 1992. 

SIGNATÂRIOS : ANNIBAL BARCELLOS, Gover 

nador do Estado do Amapá 

MARIA ROSA DA COSTA LAME 

IRA, Prefeita Municipal 

de Ama pari, e HAIMUNDO 

BRITO DE ALMEIDA, Secre .. 

tãrio de Estado do Plane 

jamento e Coordenação Ge 

ral. 

Macapá, '9.1?.9? . 

--------------
EXTRA TO DO 1 o TERMO ADITIVO AO CONV~NIO NO 

024 / 92-SEPLAN 

• 

INSTRUMENTO/ 

PARTES 

OBJ ETIVO 

VIG~NCIA 

: Governo do Estado do Amapá 

e a Federi\ção Amapaense de 

Futebol, com interveniênc!, 

a da SEPLAN. 

: Alteração da Cláusula 9• 

do Instrumento Principal, 

que trata da Vigência. 

: 31 de dezembro de 199'. 

DATA DF. ASSINATURA: 29 de Outubro de 199?.. 

SIGNATÂRIOS : ANNIBAL BARCELLOS, Gover

nador do Esta do do Amapã , 

JOAo GOUVEIA DF. PAULA, Pr~ 

sidente da FAF, e RAIMU_t! 

DO BRITO DE ALMEIDA, Se 

tário de Estado do Plane 

jamento e Coordenação Ge 

ral. 

Macapá, '9/12/92. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

TEMPO MARCADO 

Para que uma publicação saia no Diário Ofici~: 
do EstaJo em tempo hábil é preciso que o cliente en 
;regue sua matéria até às 13:00 horas. Depois, só no 
dia seguinte. 
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Macepá, 05-0l-93 

Educação, 
Cultura e Esp()rte 

~ ~!! EOOCAÇÃO 

CÂMARA !! ENSINO !! ~ ~ ~ ~ 

PROC!SSJ NR 74/91-CEE 

PARJO:R NR 3'1./92-CEE 

I - 8IS1\lRial: 

APROVA PROPJSTA DE REDEFINIÇÃO DO 

CURSJ BAsial DE 21 GRAU DA fSCOIA 

DR, "ALEXANDRE VAZ TAVARES", REGIDO 

PElA LEI 7.044/82. 

A Secr~taria de Estado da Educação, atendendo solicitação da Direção da 

Escola Dr. "Alexandre Vaz Tavares", encaminhou para análise e emissão de Parecer 

deste Colegiada, a proposta de redefinição do Curso Básico de 21 grau regido pela 

Lei 7.044/82. Transfonnada a documentação em processo sob o nl 74/91-CEE, encaminb! 

Jo à Câmara de Ensino de 21 Grau e desta a esta relatora para análise e Parecer. 

II- AN~LISE: 

A Escola "Dr, Alexandre Vaz Tavares implantou, em 19/l], o Curso Básico de 

21 grau, com duração de 3 (três) anos e wna carga horária de 2.800 horas anuais,fu~ 

damentado na Lei 7.044/82, com o objetivo .de "proporcionar ao educando a formação 

necessária ao desenvolvimento de sua potencialidade como elemento de auto-realiz! 

çao, preparação para o trabalho e para o exerCÍcio consciente da cidadania", 

furante o Seminário de Estudos para Refonnulação do Curso, em 1988, real~ 

zado pela Secretaria de Educação, o referido Estabelecimento de Ensino apresentou 

a proposta de mudança do Curso nas 3 (três) áreas de conhecimento: Áreas de Ciên 

cias ,Ex atas, Humanas e BiolÓgicas, De acordo com o documento, a 11 série do curso 

Única para as 3 (três) áreas, isto é, 1! série básica·, ficando a opção do aluno p~ 

la área de sua aptidão,a partir da 21 série. Segundo a proposta da 0scola, o aluno 

vem do 1 ~ grau com muÚa defasagem de conteÚdo e sem orientação necessária para 
·fazer sua opção na 11 série do 21 grau. Na 11 série o aluno adquire embasamento ·P! 

ra fazer uma escolha mais acertada, 

A citada propos.ta da Escola foi aprovada pelo Conselho Territorial de Ed~ 

caçao, através do ~arecer nl .52/88. 

Diante da necessidade surgida no Sistema de Ensino de se 'repensar o Ensino 

de 21 grau nos aspectos não apenas estruturais, mas também polÍticos, filosÓficos e 

didáticos-pedagÓgicos, foi que a SEECE realizou novamente wn Seminário, durante 

qual a Escola Dr. Alexandre Vaz Tavares teve a oportunidade de redefinir sua propo! 

ta com base, segundo o documento, no trabalho de avaliação que a Escola vem period~ 

camente realizando no PROJETO PEDAG6GiaJ DO CuRSJ BÁSial DE 21 GRAU, e considerando 

as propostas alternativas oferecidas na própria E.scola, por alunos,, professores 

técnicos, uma visão crítica, voltada para os reais interesses e necessidades dos ~ 

lunos, 

Não obatante o Curso Básico de 21 grau da Escola em iferência continue 

por ~REAS DE ES11JDO - CB, CH e CE, com a )I série básica e a aportunidade de opção 

por uma das áreas 1 a partir da 21 série, decidiu-se por mudanças nas Grades Curric~ 

lares sugeridas pela Srl Assessora Técnica deste Conselho, Professora Maria da Co~ · 

ceiçâo Coelho de Souza, eo seu P~recer preliminar. Procedidos os ajustes, anexadas 

ao proçesso, a~ grades, após análise, receberam as seguintes consideraçÕes da ilus 

tre asséssora: 

"Entendemos que as grades curriculares do G-urso Básico de 22 grau da Esco 

la . •:nr. Alexandre Vaz Tavares", adaptadas ao Calendário Escolar des te ano de .1992, 

devem ser aprovadas na fonna em que propoe a direção do Estabelecimento, já que não 

ferem qualquer dispositivo legal. 

Se a Escola tem condiçÕes de revigorar a carga horária de Língua Portugu~ 

sa e Literatura ou porque dispÕe de recur~os humanos, ou por sua importância na fo~ 

~ação hWDanÍstica do educando e pela própria natureza e objetivos do Curso, ou por 
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tudo 1ssu, melhor para os alunos, Este Colegiada busca preservar os mínimos para 

certas disciplinas, mas não impÕe que as Escolas, que são autônomas neste sentido, 

trabalhe11 com esses mÍnimos , 

Assim sendo, não vemos porque deva a Diretora da Escola reduzir a carga h~ 

rária de Língua Portuguesa e Literatura para atender o limite mÍnimo estabelecido 

pela Resolução 12/91-CEE, como pretendia os Órgãos técnicos da SEECE. 

Supomos que, no momento em que a Escola eleva cargas horárias de discipl~ 

nas de maior importincia, em razão da natureza e dos objetivos do curso, buscando a 
tender a:; especificidades de cada uma de suas área~, está, ao mesmo tenipo, da:nd~ 

relevânc:ia aos aspectos qualitativos solidificando a educação geral, como ~se de 

sustentação de quaisquer outros conhecimentos que possam advir, além de' estar ate!! 

dendo à própria filosofia da Lei 7044/82 na qual se respalda o referido Curso. 

Discordamos, pois, das posiçÕes tomadas pelos Órgãos técnicos da SEECE", 

E, para concluir, observamos que tanta é a seriedade daquela Unidade Esc~ 

lar no s•mtido de "garanti'r a operacionalização e coerência do que oriE:nta o PROJ~ 

TO, que :;erão realizadas reuniÕes sistemáticas e frequentes, numa avaliação coleti, 

va que permita uma análise crítica da realidade, seus avanços, e descoberta de p~ 

blemas novos, de novas necessid:1dés e o comprometimento de todos nas tc•madas de de 

cisÕes para que se possa reorientar os caminhos da ação educativa 11
, 

Diante do exposto e considerando que a Redefinição do Curso i1>plica em re 

pensar a práxis educativa nas suas mÚltiplas dimensÕes, o Parecer é fa,rorável pela 

aprovação na Íntegra, da Proposta de Redefinição do Curso de 21 grau da Escola 

"Dr . Alexandre Vaz Tavares ", regido. pela Lei 7044/82, com vigência a partir de 1992. 

Este é o nosso Parecer, 

Macapá, 09 de dezembro de 1992. 

NELIM DORIAN CAVALCANTE DE s:JUZA 

-Rela tora-

IV - VOTO DA CÂM\RA: 

A cãmara de Ensino de 2' Grau e Supletivo aprova o voto da relatara. 

Macapá, sala de reuniÕes de Cãmaras "Prof. Reinaldo Maurício Coubert 

Damasceno", em 17 de dezembro de 1992. 

: ,?. FRANCISCO DE ASSIS G.MEDEIROS 

-'u·'"'JJ_:.. ~ ' 
'-./""=~ ---~ NELI!j\ DORIAN C. DE SOUSA 

V - D!X:ISÃO DO PI.ENÀRIO: 

O Conselho Estadual de Educação, em sessão plena, realizada nesta d! 

ta, decidiu acompanhar o voto da Câmara de Ensino de 2' Grau e Supletivo, nos ter 

mos do voto da relatara. 

Macapá, sala de reuniÕes plenárias 11 Prof. Mário OJirino da Si lva" 1 

em 18 de dezembro de 1992. 

CONSELHO ESTADUAL OE i:OUCAÇÃO 

CÂMARA OE ENSINO OE 2R GRAU E SUPLETIVO 

PROCE1:SO N2 80/92-CEE 

PARECER N2 33 /92-CEE 

APROVA O "RELATÓRIO PINAL DOS EXA 

MES SUPLE'l:IVOS DE EDUCAÇÃO GERAL DE 
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12 E 22 GRAUS", REALIZADOS EM JULiiO 

DE 1,992. 

I - HISTÓR ICO: 

O Senhor Secretário de Estado da Educação encaminhou, 

através do Oficio n2 08444/92-DIESU/DEMS/SEECE, à apreciação deste 

Colegiada o "RelatÓrio Final dos Exames de Supl ência em Educação G~ 

ral de 1 i e 21 Graus". 

II - ANÁLISE: 

Os exames objeto do supramencionado relató r io , constam 

de Plano de Execução previamente aprovado pelo Parecer n2 01 /92 -CEE 

e publicados, através do E di tal n2 02/92-DIESU/DEMS/SEECE, no Diário 

Oficial de 31 .03 .92 . 

As inscr ições foram realizadas no periodo de 01 .04 a 

Oé .05 .92, nas cidades de Macapá , Santana e Amapá, que totalizaram 

3. 793 inscnções para 12 e 22 Graus. 

A elaboração, multiplicação, aplicação e correçao das 

provas obedeceram critérios já consagrados pela Divisão de Ensino 

Supletivo , o que pe rmitiu regularidade e t ranquilldade na apl!cação 

dos exames , ÇJe ocorreram no periodo de 01 a 09 .07 . 92. 

ApÓs correção e divulgação dos resultados foram lavradas as 

respectivas Atas de Méd ias, dev1damente datilografadas , sem emendas 

ou rasuras e firmadas pelas autoridades responsáveis pelos aludidos 

exames . 

Constam também do Processo exemplares de todas as pr~ 

vas aplicadas, contendo 40 {quarenta ) questões objetivas ,com 4 {q u_<J 

tro l alternativas de respostas . 

A D1visão de Organ ização e Inspeção Escolar procedeu 

análise criteriosa de todos os fatos relevantes ocorridos durante a 

operacionalização dos referidos exames, concluindo pela aprovação 

dos mesmos face a correção e o amparo lega l de que se reve stiram . 

III - VOTO DO RELATOR: 

Plano 

Considerando que foram cumpridas as metas f1xadas no 

Executivo aprov ado pelo Parecer n2 01 /92 - CEE , a cor reção 

dos procedimentos técnico - administrativos e obedec1·d,. a 1 · · eg1 ~ 

lação educacional vigente, somos favoráveis a aprovação do "R~ 

latÓr io final dos Exames Supletivos de Educação Gera l a nivel de 12 

e 22 Graus, realizados em Haca pá, Santana e Amapá", em julho de 

1992. 

Este o nosso Parecer . 

Macapá, 14 de dezembro de 1992 . 

-~ 

(_ EDII~~A 
- Relator -

I V - VOTO DA CÂMARA: 

A câmara de Ensino de 22 Grau e Supletivo aprova o 

voto do relator . 

Maca pá , sala de reun10es de câmaras "Prof . Reinaldo 

Maurici o Goubert Damasceno", em 17 de dezembro de 1992. 

. J G.o.4Lo.<0~ 
-

. 

NELMA DOR IAN CAVALCANTE DE SOUSA 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 

FRANCISCO DE ASSIS QJlQL HEDEIROO 

V - DECISÃO DO PLENÁRI O: 

O Conselho .Es tadual de Educação, em sessao plena re_<l 

lizada nesta data, decidiu acompanha r o voto da câmara de Ens1no de 

22. Grau e Supletivo , nos termos do voto do relator . 

Macapá , sala de reuniões plenárias "Prof. Mário Quirl 

no da Silva", em 18 de dezembro de 1992. 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAC!O 

cAIIARA DE PLANEJAMENTO, LEGISLAC!O E NORMAS 

PROCESSO NO 28840 .006801/92-SEECE 

PARECER NO 34 /92 - CEE 

I - HISTÓRICO: 

APROVA MUDANÇA DE DENOHI . AÇJío 

DO INSTITUTO DE EDUCAÇÂO DO 
\ 

TERRIT0RIO DO AMAPÁ E ESCOLA 

AUGUSTO ANTUNES. 

Através do Ofício nO 173/92-IETA a Direto 
ra do Instituto de Educação do Amapá- IETA, solicita aos Che 
fes do DTPE/DIOIE da SEECE providências para regulamentar ã 
transformação daquela Escola em CENTRO DE FORMAÇ/íO E APERFEI 
ÇOAMENTO PARA O MAGIST~RIO-CEFAM . No mesmo Documento, a ComÜ 
nidade Ietana também solicita que o Centro receba o nome dã 
Professora I já falecida) BENIGNA MOREIRA DE SOUZA. 

O Documento que foi transformado no Proces 
so no 28840.006801/92 foi encaminhado ao DTPE e a DIOIE parã 
receber as orientações necessárias. 

O Chefe da DIOIE ao 
to faz menção também da transformação 
nes em CEFAM já que ambas as Escolas 
des específicas desde o ano de 1991. 

fazer seu pos1c1onamen 
da Escola Augusto AntÜ 

desenvo lvem ati vidã 

Ainda no me smo Processo o Diretor do DTPE, 
encaminha as MINUTAS DO DECRETO DE CRIAÇ.I.O DOS CENTROS para 
que sejam analisada s e encaminhadas ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, que solicitou parecer deste Colegiada. 

II - ANÂLISE: 

O Processo que trata da Regul amentação do 
CEFAM-AP, tem como objeti vo propor uma política e diretrizes 
de fortalecimento e aperfeiçoamento vo ltados para o Magisté 
rio em toda a sua amplitude. -

O Projeto CEFAM, a nível Nacional integra 
o Programa Formação de Educadores para o lO Grau e tem · por 
finalidade responder aos anseios manifestados pelos educado 
res envolvidos na problemática do ensino oferecido nos Cur 
sos de Habilitação Magistério - "Escola Normal'. Dentre oü 
tros problemas, encontram-se: - a descaracterização da Escõ 
la Normal desde o advento da Lei no 5. 692 / 71 que a fez afas 
tar-se cada vez mais -de suas reais funções r 

- currículo escolar distanciado da forma 
cão adequada e a não existência· da integração dos conteúdos 
de educação geral e os conteúdos profissionalizantes e des 
tes entre si; -

- da relação inadequada entre as discipl~ 
nas e as respectivas cargas horárias; 

- da estruturação dos estágios supervisio 
nados reforçando a dicotomia teoria - prática e da valorizacãõ 
excessiva dos conteúdos de educação geral ministrados no 22 
Grau, em detrimento dos conteÚdos instrumentais do 12 Grau r 

- condições precár ias de funcionamento, 
principalmente ao serem observados a falta de laboratórios, 
bibliotecas e ace rvo bibliográfico, bem como de material di 
dático-pedagógico de apoio ao trabalho do professor e do alÜ 
no. 

Constata- se com isso, que a "Escola Nomal" 
Habilitação para o Magistério , constitui problema nacional -
ponto de estrangul amento da prática educativa pelo acentuado 
desv io de suas reais funções, ~ preciso, portanto, redimen 
sionar as escolas normai s nos seus aspectos qualitativos, nã 
sua amplitude e em sua área de abrangência . 

O CE FAM cuidará não apenas da formação 
preparação do professor para o Magistério da pré-escola e 
das quatro prim~ras séries iniciais do lO grau, corno também 
do aperfeiçoamento de suas ações educacionais numa dimensão 
maior. Uma escola assim concebida voltar-se-á, simultaneamen 
te, para o professor em formação, o professor ern exercício; 
formado ou leigo , numa perspectiva de educação permanente in 
tegrada à escola de lO Grau llõ a H série I, à pré-escola ê 
à Instituição do Ensino Superior. 

Cuidará ainda de apoio , da realização e 
disseminação de estudos, pesquisas e experimentos na área da 

educação formal e no âmbito das ações educacionais comunitárias 
nao sistematizadas . 

Os CEFAMs, com base no que estabelece seus 
ob jetivos , fina lidades e diretrizes educaciona i s e técnicas, co~ 
tribuirão para a qualificação de um profissional com competência 
técnica e politica capaz de responder com preste za as novas d~ 
mandas exigidas pelas camadas :'·C?Ulares que sao em sua maioria , 
a clientela da escola pÚbLca . 

Os CEi'A.'-:' devem atuar como pÓ lo irradiador, c~ 
mo agente de mudança, propo:c:0nan do o' surgime~c~ de soluções, re 
novadoras ou inovadoras , no qu~ se re

1

fere à. prática educativa , e; 
função do repensar da escola, 

- Finalmen~e ·2ntenC.em,~s q:.:e der:tro de u:-:~ ~n s :! 

tuto r~rfeitar.H:nte viável U:7! CErl::ro de r~rr;:ação e aper~eiçoame~ 
to para o Magisterio, por c.:i'.seguinte c í .-::7.:2 :o Educandario, a~P 

mesmo por Uí:!d g.:estão de :ra..:~ç ão ·cultu:ã~ jeve ser altel3ÓO de 
!ETA - INSTITUTO c:: EDUUÇÃO DO TERRI~ ',RIO DO AMAPÁ - pa 
r a IEAP I INSTITUTO DE ED cc.:.ç}\0 DO ESTADO DO Ai':I.PÁ ) par a aàequá-lo ã 
uma rea lidade Polltico-Ac'~ :oi strativa. O IEAP , funciona rá po: co~: 
seguinte de acordo eom as ::!iretrizes do Projeto CEFAM. 

Por ou t rc lado, conside rando que muitos ~cs 

tres já passaram pelo !ETA e que hoje são falecidos e para ' '"' 
não se cometa injustiças não deve o IEAP, necessariamente 3dc:.a .. 
o nome de qualquer professor, sal vo conveniênci a admi nistrat: ·;_ 
e decisão superior. 

II I - VOTO DO RELATOR : 
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. Fundamentado nos aspectos expendidos na anál~ 
se, somos favoráveis ao posicionamentô das seguintes adequações: . 

l - do Instituto de Educaçã~ do Território do Amapá- IETA- pa 
r a Instituto de Educação d~ Estado do Amapá - IEAP, re~ 
salvada a conveniência administrativa, a juÍZo da autor~ 
da de competente, de a dotar a denominação CEFAM Profess~ 
ra Benigna Moreira de Souza: 

,~-- .. --./~ 
EDUARDO SEABRA DA COSTA 

V • DECISÃO DO PLENÁRIO: 

2 - da Escola "Municipal" Augusto Antunes para Escola Estad~ 
al Augusto Ant.unes ou CEFAM Augusto Antunes. 

Na hipÓtese da decisão recair sobre à adequ~ 
ção de denominação atual a realidade politico-administrativa do 

o Cori~elho Estadual de Educação, em sessão pl~ 
na, realizada nesta data, decidiu acompanhar o voto da Câmara de 
Planejamento, Legislação e Normas, nos termos do voto do relator. 

Macapá, sala de reuniões Plenárias "Pro{. Má 
Estado, há necessidade de ato prÓprio determinando o funcioname~ 
to (!os aludidos Educandários no modelo CEFAM, com a respectiva 
adaptação de seus Regimentos Escolares. 

rio Quirino. da Silva", em 18 de dezembro de 1992 . 

1992 o 

E LIMA FERREIRA 

IV • VOTO DA CÂMARA: 

A Câmara de Planejamento,•Legisl'açào e Norm;~s 
aprova o voto do relator, 

· Macapá, sala de rJuniÕes de câmaras "Prof. Re~ 
naldo M~~o Goubert Damasceno~ '/lm 17 de dezembro de 1992. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

PORTARIA N' 0491 /92-GAB/PRESIDÊNCIA 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuiçÕes que lne 
conferem os artigos 14, inciso XXII, do Decreto 
(N) nl 069, de 15.05.91 e 26, inciso XX, do 
Regimento Int_e.rno e tendo, em vista o contido no 
P.A. nl 0162/92-GAB/PRESIDENCIA. 

RESOLVE: 

Conceder férias regulamentares ao servidor 
OSMAR NERI MARINHO FILHO, ocupante do Cargo em 
Comi'ssão de Diretor do Departamento de Apoio 
Administrat iyo deste Tribunal de Justiça , relati 
vas ao periodo, aquisitivo 1992/1993, a serem 
gozadas no periodo de 15 de fevereiro a 16 de 
março de 1. 993, 

, II - Converter 1/3 (ym terço) das .referi
das. fer1as em abono pecuniario de acordo com 0 
art1go 78, § 11, da, Le i 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990 . 

Pub l ique-se e registre-se. 

GABINETE DA PR~SIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, em 30 de dezembro de 1.992. 

Des . BE lJ-IUifEI!fiji-JIIIIi~ DE MIRA 
io -

PORTARIA Nl 0492 /92•GAB/PRESIDÊNCIA 

O PRESIQENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuiçÕes que lhe 
conferem os artigos 14 , inc i so XXII, do Decreto 
(N) nl 069, de 15.05.91 e 26 , inciso XX, do 
Regimento Inte rno e tendo em vista o contido no 
P.A. nl 0161/92-GAB/PRESIDÊNCIA . 

RESOLVE: 

Conceder férias regulamentares ,ao Dr. 
MARCELO MOREIRA DOS SANTOS, Assessor Juridico do 
Gabinete do Desembargador BENEDITO ANTONIO LEAL 
DE ~IRA deste Tribunal de Justiça, relativas ao 
per)odo aquisitivo 1991/1992, a serem gozadas no 
per1odo de 01 de fevereiro a 02 de março de 
1. 993. 

, II - Convertpr 1/3 (um terço) das referi
da~ ferias em abo~o pecuniário de acordo com o 
artigo 78, § li, da Lei 8.112, de 11 de dezembro· 
de 1990. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

NÃO .TENHA SUA MATÉRIA RECUSADA 
O Diário Oficial do Estado só aceita Gabaritos pa

ra publicação rigorosamente dentro dos requis~os do 
sistema .OFF-5ET. Existem normas para Isso. Leia-as 
com atenção. O seu texto será leg!vel para todos. 

• 

Publique- se e registre-se. 

" GABINETE DA PR;SIDÊNCIA DO TRIBUNAL ilj JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, em 30 de dezembro d•r 1.992. 

PORTARIA Nl 0493 /92-GAB/PRESIDÊNCIA 

O PRES.JDENTE DO TRIBUNAL D.E _JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuiçoes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso XXIV, . do Decreto 
(N) n' 069 , de 15.05.91 e 26, inciso 'XXII , do 
Regimento Interno e tendo em vista o contido no 
P.A. n' 0089/92-GAB/PRESIDÊNCIA . 

RESOLVE: 

NOMEAR, o serventuário MANOEL MARIA 
PfREIRA DE ARAVJO, ocypante do cargo. efeti vo de 
Tecnico Judiciaria, Codigo AJ - 301 , Nivel NS-01, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Permanente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá , ;iara 
exer~er, na Vara Unica da Comarca de Amapa, a 
Fu9çao de Confiança • de CHEFE DE SEC,RETARIA DE 
OFICIO DO INTERIOR, Codigo FC - 200. 3, Ni v e l FC -03, 
de conformidade com o artigo 10, do Decreto (N) 
nl 070 , de 15.05 . 91 e de acordo com a Resolução 
nl 007/92 , de 20 de maio de 1992, a :ontar de 16 
de novembro de 1. 992 . 

Publique-se e registre - se. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, em~ dezembro de ~.992. 

-------------~ 

O fYil.tSJfEfíL I1J TfiJfJJNAL OL 2U5TJÇA I1J L5T AI1J I1J 
4'14PÁ, M MO dJM aiAi.bui.çÕu que U.. contl!l!<'ffl o~ ~~ 
14 , .inci4o XXJJ, do OeCAeio INJ n9 069, de 15.05.91 e 26 , 
.inci4o XX, · élo R"9inz<11lio Jni.Milo e ~<1Jldo ""' viAf.a o cmtliio 
no P.A. n• 0160/92-ÇAB/fYi/.tSJo&iCJA. 

Corvli.deAIJIIJiD a IIOOU!aç.Óo do Ouflllha>~4IBEJJJ
TO MJf1m lfAL /E. MIA fX1A11 .ini~ a Ú>lu/.kltw do ConCJUL 
~o Publico fXlJII! Jui.J. de O.inaw Suh~tiildo ckJ. JuAt.i-Çll áiJ 
~dokw.pa; . 

Corl.wieAIJIIJiD ljUe Sua Lxt.dMci.a <11!C:oni.luz-~e Cl1lll 

~ 4UaUV<M tlD 19 peAlocio dR_ 1993, IIIIIJtCI;'CÚM fX1A1l ~·-
~ell ~pin.l eni.Jte o~ rii.tM 02 a 31 <k j.aneiJw do ano vindo!! .,, 

IESOLVE: 

Puh!i.que-~•· e ~-~•· 

!;lM/IéTé ll4 fYil.tSJfiNcJA 11J Tk·lfJJNAL OL Vti5TJÇA I1J L5T AI1J 
IXJMÂ, e~~ 31tf.< d4emh.wÃ 1.992.!\ 

9HAM:.DA DE ElíPREGADO 

J H C - VIGILINCH E 3F:OURA!!ÇA L'I'DA 1 solicita o com~ 
cimento do Sr, LUIZ WAJfDERL'\1 MOREIRA AZEVEDO, portador d~ 
CTPS N' 050659 Série 00003, à reassumir sua Função no prazo 
de Três dias, apartir da public">ão. deste no D.Q,E, 

Caso não se apreoente dentro do prazo, será demitido 
em confornidade com o ar tigo 482 Letra I da Consolidação das 
Leis do Trabalho ( CLT) ." 

Macapá - (AP) 1 04 de J1illeiro ds 1.993, 

CHAMADA DE I:MPREoi'JJO 

A F irn'll J, J, Nunes,, estabelecida na cidade de Maca•~ 1 

Estado do -'oopá, à Av, Marcfio Dias 13CB Jesus de Nazaré, 

convoca o Sr, Jurendir Lin'll Gomes a compareCEr às suas funçÕes 

no prazo de 13:1 [trêsdias) 1 sem ~ue será configurado abandono 

de emprego, conforre preceituam o artigo 482 da a.T, 

EXTRAVIO OC DOCL!.iENTO 

A firma F11ESTADffiA OC SERVIÇOS ALVES f, ESTER lT[l/\ . 1 s~ 

to à Rua Prof . Tostes , 4388 , Bairro do Muca, Inseri ta no CGC 
[Wf) 34.935.692/0001-61 e Inscrição Municip<Ü n' 4.83 .10.2o 
00, Comunica o Extravio de um [ 01) Bloco de Nota Fiscal d~ 
n! 000001 à 0000:0 . 

Macapá-Ap, 05 ele janeiro de 1993 , 

RAIMUNDO ALVES 0C S()JSA 
SÓcio Proprietário 

EXTRAVIO OC NOTA 

A firma MEDEIROS & FERREIRA Lf[l/\ ,, Inseri ta no CGC 
34 ,874 .131/0001-10, Inscrição Estadual 03 .007, 869-0, sito a 
Av . Cora de Carvalho, 586 , centro, comunica que foi Extr~.v~ 

ado um [01) Bloco de Nota Fiscal série B-1, de n' 000,001 a 
000.0:0 . 

MEDEIROS & FERREIRA Lf[l/\ o 

*Assinatura Trimestral 
*Assinatura Trimestral/Com 

remessa postal 
* Exemplar 
* Exemplar Atrasado 
* Centrmetro composto em 

lauda padrão 
* bent!metro para compor 
*,Página exclusiva 
* Proclama de Casamento 
• Preços dos Gabaritos 

• Modelo I 
• Modelo 11 
• Modelo III 

Cr$ 558.144,00 

Cr$ 967.450,00 
Cr$ 8.000,00 
Cr$ 12.000,00 

Cr$ 75.200,00 
Cr$ 82.500,00 
Cr$ 9. 7 45.920,00 
Cr$ 130.000,00 

Cr$ 500,00 
Cr$ 800100 
Cr$ 1.300100 


	

