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DECRETOS 

dutos e substâncias de que trata este Decreto, estão 
também passiveis de inspeção e~, fiscalização, os veicules 
destinados ao transporte, armazenamento, estabelecimen
tos comerciais, veiculação de propaganda comercial, rotu
lagem, bem como, no que diz respeito a destinação final de 
resíduos e embalagens. 

Art. 7º · As atribuições inerentes a inspeção e Fis
calização são de competência dos órgãos estaduais res-

Revogar os termos dos Decretos nº 0161 e 0256 
de 27 de janeiro e 16 de fevereiro de 1993, publicados n~ 
Diário Oficial do Estado do Amapá nº 0517 e 0530 de 28 de 
janeiro e 17 de fevereiro dq corrente ano, respectivamente, 
a contar de 06 de abril de 1993. 

Macapá-AP em 07 de abril de 1993 

1•••••••••••••••• pensáveis pelo setor de saúde, podendo o Estado delegar 
competência a outros órgãos que desenvolvam atividades 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0619 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

Regulamenta a Lei nº 0060, de t 7 de março de 
1993, disciplinando no âmbito de todo o Territó
rio do Estado do Amapá, o controle e comercia
lização de substâncias químicas compostas de 
Tojueno, N-Hexano e Benzina (cola de sapateiro 
), E ter, "Thinner", Acetona e Clorofórmio; 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá e Processo nº 
28830.000149/93, 

DECRETA: 

Art. 1 º · Este Decreto respaldado legalmente pelo 
disposto no art. 5º, da Lei nº 0060, de 17 de março de 1993, 
tem por finalidade preclpua regulamentar referido diploma 
legal, disciplinando no âmbito de todo o Território do Estado 
do Amapá, o controle e comercialização de Substâncias 
Químicas compo~tas de Tolueno, N-Hexano e Benzina( co
la de sapateiro), E ter, "Thinner", Acetona e Clorofórmio. 

Art. 2º · A comercialização pelos estabelecimentos 
comerciais dos produtos relacionados no art. 1 º deste De
creto, dependerá de prévio cadastramento na Secretaria de 
Estado da Saúde, mediante requerimento da parte interes
sada. 

Parágrafo Único · O cadastramento de que trata o 
CAPUT do art. 2º deste Decreto, deverá ser efetuado em 
talão especial, constando obrigatoriamente, o nome legível 
do comprador, endereço, número do documento de identi
ficação, número do Cadastro de Pessoas Flsicas (CPF) ou 
Cadastro Geral do Contribuinte (CGC), no caso de pessoa 
jurfdica, e a quantidade do produto adquirido. 

Art. 3º · A autorização para comercialização dos 
produtos e substâncias de que trata o presente Decreto 
será fornecida pela Secretaria de Estado da Saúde, por in
termédro de seu Departamento de Vigilância Sanitária, 
através de receituário próprio. 

Art. 4º ·A autorização para aquisição somente será 
concedida a(s) pessoa(s) maior(es) de 18 (dezoito) anos, 
consrderando-se a necessidade especifica do usuário, em 
cada caso concreto. 

Parágrafo Único · A validade de autorização de 
que trata o CAPUT do art. 4º deste Decreto, será de 02 
(dois) anos, a contar da data de expedição. 

Art. 5º · A emissão, bem como, a confecção do 
Receituário próprio é de responsabilidade exclusiva da Se
cretaria de Estado da Saúde, que deverá conter em cada 
talão 50 (cinquenta) guias, em 03 (três) vias, sendo uma do 
vendedor, uma do usuário, ficando uma via com o Depar
tamento de Vigilância Sanitária do Estado do Amapá. 

§ 1º ·Em cada guia do receituário deverá constar, 
guia de autorização para comprar "Cola-de-Sapateiro",iden. 
tiflcaç~o do usuário, endereço completo, quantidade autori
zada para comprar e data da autorização. 

Art. 6º • Para controle e comercialização dos pro-

afins. 

§ 1º · As ações de inspeção e fiscalização, serão 
efetivadas em caráter permanente pela Secretaria de Estado 
da Saúde, através de seu Departamento , de Vigilância Sa
nitária. 

I · A inspeção ou fiscalização será efetuada por 
agentes devidamente credenciados pelo órgão gestor da 
fiscalização. 

DECRETO N2 0621 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXII da Constituição do Estado do Amapá e Oficio nº 
174/93-SESA, 

RESOLVE: 

11 ·O agente para ser credenciado a exercer as ati- Tornar sem efeito o Decreto nº 0568, de 26 de 
vidades de inspeção e fiscal ização deverá ter formação pro- março de 1993, publicado no Diário Oficial do Estado de nº 
fissional compatível com tais atribuições. 0555, de 29 de março de 1993. 

Art. 8º · As empresas que atuarem na comerciali
zação dos produtos e substâncias constantes deste Decre
to, ficam obrigadas, quando solicitadas oficialmente, a for
necerem todas as informações requisitadas pela Secretaria 
de Estado da Saúde ou pelo Departamento de Vigilância 
Sanitária, bem como, a apresentação de documentos nos 
prazos estabelecidos pelos órgãos gestores da fiscalização. 

Art. 9º · O (s) agente~ (s) devidamente credencia
dos dispõe de livre acesso aos locais onde se processem a 
industrialização, comércio e transporte de prodr;to ou 
substâncias, seus componentes e. afins, podendo colher 
amostras, efetuar vistorias, verificar a procedência e con
dições dos produtos ou substâncias, manipulação, trans
formação, elaboração, conservação, embalagem, rotula
gem do produto e instalações do estabelecimento comer
cial , assim como, praticarem todos os atas inerentes ao 
exercício da função para a qual foram credenciados. 

§ 1 º · A fiscalização será exercida sobre o produto 
em comercialização, em estabelecimentos produtores, co
merciais, depósitos, ou em outros locais de propriedade 
dos usuários. 

I · Toda e qualquer irregu laridade detectada será 
devidamente processada através do respectivo auto de in
fração. 

Art. 1 O · As pessoas físicas ou jurldicas que 
portarem ou atuarem na comercialização dos produtos ou 
substân?ias inseridos no presente Decreto e que não este
Jam devrdamente regularizados de conformidade com a Lei 
nº 0060, de 17 de março de 1993, terão seus produtos 
apreendidos, respondendo ainda, por danos eventualmente 
causados a terceiros, ficando também sujeitos as sanções 
admrnrstratrvas rmpostas pela Legislação Federal pertinente 
e cablvel a espécie. 

Art. 11 · Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0620 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artig~ 119, inciso 
XXII da Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Macapá-AP em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0622 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

. . • O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atrrburçoes que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXV da Constituição do Estado do Amapá e de acordo com 
o artigo 4º da Lei nº 0011 de 12 de maio de 1992 e Oficio nº 
100/93-DETRAER/CACI, 

RESOLVE: 

Conceder o adiantamento em nome de CARLOS 
AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA, Diretor do Departamento de 
Transportes Aéreos, nos termos do item III, parágrafo único 
do artrgo 2º da Ler nº 0011 de 12 de maio de 1992, até ova
lor de Cr$-50.000.000,00 (Cinquenta Milhões de Cruzeiros), 
destrnados a custear despesas miúdas de pronto pagamen
to com materral de consumo e serviços de terceiros ne-
cessários a manutenção do DETRAER. ' 

A referida despesa deverá ser empenhada na Fon
te ICMS · 150, Programa de Trabalho nº 16875242.040, nos 
Elementos de Despesa 3120.00 . Material de Consumo o 
valor de Cr$-25.000.000,00 (Vinte e Cinco Milhões de Cru
zeiros) e 3132.00 ·Outros Serviços de Terceiros o valor de 
Cr$-25.000.000,00 (Vinte e Cinco Milhões de Cruzeiros) a 
ser aplrcado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
do recebimento .. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0623 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

. . • O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atnburçoes que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso 
XXV da Constituição do Estado do Amapá e de acordo com 
o artigo 4º da Lei nº 0011 de 12 de maio de 1992 e Otrcio n9 
142/SEJUSP, 

RESOLVE: 

Conceder o adiantamento em nome de MESSIAS 
SOEIRO DE SOUZA, Chefe da Divisão de Apoio Adminlstra
trvo, nos termos do item III, parágrafo único do artigo 2º da 
Ler nº 0011 de 12 de maio de 1992, até o valor de 



Macapá, 12-04-93 

Cr$-80.000.000,00 (Oitenta Milhões de Cruzeiros), destina
dos a custear despesas miúdas de pronto pagamento com 
material de consumo e seNiços de terceiros, necessários a 
manutenção e administração da Secretaria da Justiça e Se
gurança Pública. 

A referida despesa deverá ser empenhada na Fon
te de Recursos FPE - 101, Programa de Trabalho nº 
06301742.254, nos Elementos de Despesa 3120.00- Mate
rial de Consumo o valor de Cr$ 40.000.000,00 (Quarenta Mi
lhões de Cruzeiros) e 3132.00 -Outros SeNiços de Tercei
ros o valor de Cr$ 40.000.000,00 (Quarenta Milhões de Cru
zeiros), a ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0624 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXII da Constituição do Estado do Amapá e de acordo com 
o artigo 4º da Lei nº 0011 de 12 de maio de 1992 e Offcio nº 
143/SEJUSP, 

RESOLVE: 

Conceder o adiantamento em nome de CÍCERO 
BORGES BORDALO JÚNIOR, Secretário de Estado da Jus
tiça e Segurança Pública, nos termos do item III, parágrafo 
único do artigo 2º da Lei nº 0011 de 12 de maio de 1992, 
até o valor de Cr$ 80.000.000,00 (Oitenta Milhões de Cruzei
ros), destinados a custear despesas miúdas de pronto pa
gamento com material de consumo e seNiços de terceiros, 
destinados a manutenção da Secretaria de Estado da Justi
ça e Segurança Pública. 

A referida despesa deverá ser empenhada na Fon 
te de Recursos FPE - 101, Programa de Trabalho nº 
06301742.254, nos Elementos de Despesa 3120.00- Mate
rial de Consumo o valor de Cr$ 40.000.000,00 (Quarenta mi
lhões de Cruzeiros) e 3132.00 -Outros Serviços de Tercei
ros o valor de Cr$ 40.000.000,00 (Quarenta Milhões de Cru
zeiros), a ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0625 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXV da Constituição do Estado do Amapá e de acordo com 
o artigo 4º da Lei nº 0011 de 12 de maio de 1992 e Oficio nº 
17 4/93-SESA, 

RESOLVE: 

Conceder o adiantamento em nome de MARIA DO 
ROSÁRIO MENDONÇA DE FREITAS, Chefe da Divisão de 
Apoio Administrativos, nos termos do item 111, parágrafo úni
co do artigo 2º da Lei nº 0011 de 12 de maio de 1992, até o 
valor de Cr$ 70.000.000,00 (Setenta Milhões de Cruzeiros), 
destinados a custear despesas miúdas de pronto pagamen
to, com material de consumo e seNiços de terceiros, ne
cessários a manutenção da rede hospitalar do Governo do ' 
Estado do Amapá. 

A referida despesa deverá ser empenhada na Fon
te de Recursos FPE, Programa de Trabalho nº 
13754212.321, nos Elementos de Despesa 3120.00- Mate
rial de Consumo o valor de Cr$ 65.000.000,00 (Sessenta e 
Cinco Milhões de Cruzeiros) e 3132.00- Outros SeNiços de 
Terceiros o valor de Cr$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de 
Cruzeiros), a ser aplicado no prazo de 30 (trinta) pias, a 
contar da data do recebimento. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS . 
Governador 

DIÁRIO OFICIAL 

DECRETO N2 0626 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo a11igo 119, inciso 
XXV da Constituição do Estado do Amapá e1 de acordo com 
o artigo 4º da Lei nº 0011 de 12 de maio de 1992 e Offclo nº 
018/93-CEC, 

RESOLVE: 

Conceder o adiantamento em nome de MARIA 
PEREIRA GUEDES, Secretária do Conselho Estadual de 
Cultura, nos termos do; item 111, parágrafo único do artigo 
2º da Lei nº 0011 de 12 de maio de 1992, até o valor de 
Cr$-50.000.000,00 (Cinquenta Milhões de Cruzeiros), desti
nados a custear despesas miúdas de pronto pagamento 
com material de consumo e seNiços de terceiros, objeti
vando a manutenção e adequação do desenvolvimento das 
atividades administrativas do Conselho Estadual de Cultura. 

A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos FPE-101, Programa de Trabalho nº 0307202.243, 
nos Elementos de Despesa 3120.00 -- Mat. de Consumo o 
valor de Cr$-20.000.000,00 (Vinte Milhões de Cruzeiros) e 
3132.00 - Outros SeNiços de Terceiros o valor de 
Cr$-30.000.000,00 {Trinta Milhões de Cruzeiros) a ser apli
cado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar o a data do rece
bimento. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 1!l93 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0627 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXV da Constituição do Estado do Amapá e de acordo com 
o artigo 4º da Lei nº 0011 de 12 de maio de ·1992 e Offcio nº 
070/93-RDM, 

RESOLVE: 

Conceder o adiantamento em noml de JOAQUIM 
DA SILVA RAMOS, Agente de Comunicaçáo Social, nos 
termos do item 111, parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 
0011 de 12 de maio de 1992, até o valor de 
Cr$-25.000.000,00 (Vinte e Cinco Milhões de Cruzeiros), 
destinados a custear despesas miúdas de pronto pagamen
to com material de consumo e $eNiços do terceiros, ne
cessários a manuteAção técnica dos estúdios e parque 
transmissor da Rádio Difusora de Macapá 

A referida despesa deverá ser empenhada na Fon
te de Recursos FPE, Programa de Trabalho nº 
05221372.039, nos Elementos de Despesa 3120.00 Material 
de Consumo o valor de Cr$ 17.000.000,00 (Dezassete Mi
lhões de Cruzeiros) e 3132.00 - Outros SeNiços de Tercei
ros o valor de Cr$ 8.000.000,00 (Oito Milhões de Cruzeiros), 
a ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
do recebimento. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 19!l3 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0628 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXV da Constituição do Estado do Amapá e de acordo com 
o artigo 4º da Lei nº 0011 de 12 de maio de 1992 e Oficio nº 
017/93-PM/AP, 

RESOLVE: 

Conceder o adiantamento em nome do Maj JOSÉ 
GOMES DE MELO FILHO, Chefe da Seção Administrativa 
da Policia Militar, nos termos do item III, paráqrafo único do 
artigo 2º da Lei nº 0011 de 12 de maio de 1992, até o valor 
de Cr$ 85.000.000,00 (Oitenta e Cinco Milhêies de Cruzei
ros}, destinados a custear despesas miúdas de pronto pa
gamento com material de consumo e seNiços de terceiros, 
destinados à manutenção da Polfcia Milttar do Estado. 
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A referida despesa deverá ser empenhada na Fon
te de Recursos - 101, Programa de Trabalho nº 
06301772.111, nos Elementos de Despesa 3132.00- Outros 
SeNiços de Terceiros o valor de Cr$10.000.000,00 (Dez MI
lhões de Cruzeiros) e, 3120.00- Material1je Consumo, ova
lor de Cr$ 75.000.000,00 (Setenta e Cinco Milhões de Cru
zeiros), a ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOB 
Governador 

DECRETO N2 0629 DE 07 DE ABFUL DE 1993 

O Governador do Estado do Arnapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXII da Constttuição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Exonerar HERCÍLIO DA LUZ MESCOUTO, do Car
go em comissão de Chefe da Divisão de Programação de 
Custos e Orçamento/DSDU, Código: CDS-1, da Secretaria 
de Estado de Obras e SeNiços Públicos, a contar de 06 de 
abril do corrente ano. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0630 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXI1 da Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Exonerar JOSÉ DO ROSÁRIO PASTANA, do cargo 
em comissão de Chefe da Divisão de Saneamento/DSDU, 
Código: CDS-1, da Secretaria de Estado ele Obras e SeNI
ços Públicos, a contar de 06 de abril do corrente ano. 

Macapá-Ap, em 07 de abril de ·1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0631 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

o Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXI1 da Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Nomear CARLOS ELIOMAR CHAGAS DE 
ARAGÃO, para exercer o cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Programação de Custos e Orçamento/DSDU, 
Código: CDS-1 , da Secretaria de Estado de Obras e SeNi
ços Públicos, a contar de 06 de abril do corrente ano. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0632 DE 07 DE ABRIL. DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo ar1igo.119, inciso 
XXII da Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Nomear NELSON FERNANDES FARIAS BRASI
LIENSE, para exercer o cargo em comisso3o de Chefe da 
Divisão de Saneamento/DSDU, Código: CDS-1, da Secreta
ria de Estado de Obras e SeNiços Públicos, a contar de 06 
de abril do corrente ano. 

Macapá-Ap, em 07 de abril de 1993. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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DECRETO Nt 0133 DE 07 DE ABRIL DE 1e93 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são oonlertdas pelo artigo 119, Inciso XXII da ConstHulção Esta-
dual e Oficio n9 0141/SEJUSP, 

RESOLVE: 

Dispensar MARIA CREUZA DA CONCEIÇÃO CORRÊA da função 
de oonflança de Chefe da Seção de Flnanças/DAA, Código: CDI-2, da 
Secretarta de Estado da Justiça e Segurança Pública. 

Macapá-Ap,;;em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0634 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII da Constituição do Estado 
do Amapá, e Oflcio n9 0141 /SEJUSP, 

RESOLVE: 

Designar ANTONIO MARCELO MARQUES BARBOSA ocupante 
do cargo de Datilógrafo, Classe D, Padrão IV, do Quadro de Pessoal do 
ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função de confiança de 
Chefe da Seção de Finanças/DAA, Código: CDI-2, da Secretaria dá Es
tado da Justiça e Segurança Pública. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0635 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição do Estado 
do Amapá, e Oficio n9 114/93-CEMA, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de ANTONIO CARLOS DA SILVA 
FARIAS, coordenador Estadual do Meio Ambiente, da sede de suas atri
buições . MACAPÁ- AP, até a cidade de BRASÍLIA-DF, a fim de participar 
da Reunião Extraordinária do CONAMA e ABEMA, no periodo de 29.03 a 
02.04 do corrente ano. 

Macapá-Ap, em 07 de abril de 1993. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0636 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição do Estado 
do Amapá e Ofício n9 1699/93-GAB/SEAD, 

RESOLVE: 

Designar PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES, Secretário de Es
tado da Administração, para se deslocar da sede de suas atribuições 
Macapá · AP, até a cidade de Cuiabá -MT, a fim de participar do X FÓ
RUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, 
no periodo de 14 a 17 de abril de 1993. 

Macapá-Ap, em 07 de abril de 1993 

ANNiBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0637 DE 07 DE ABRIL DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição do Estado 
do Amapá, e tendo em vista que consta do Processo nº 
28760.003923/92, 

RESOLVE: 

Colocar à disposição da Representação do Governo do Estado 
do Amapá, em Belém-Pará, em carater excepcional até ulterior delibe
ração, o servidor JOSÉ WILSON NERI JUCÁ, ocupante do cargo de 
Agente de Policia, Classe Especial, Padrão III, do Quadro de Pessoal do 
Ex-Território Federal do Amapá, lotado na Secretaria de Justiça e Segu
rança Pública sem prejuizo de seus vencimentos mensais e demais van
tagens do referido cargo. 

Macapá-AP, em 07 de abril de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Órgãos de Assessoramento do Governador 

I Casa Militar 

PORTARIA Nº 011193- CAIH 

O CHEFE DA CASA NILITAR DO GOVERNO DO ESTADO 
DO Ar1APÁ, usando das at r i bui çÕes que lhe são co1 
~e r idas pelo Decreto (N) nº 0291 de 18.12 .91, 

RESOLVE : 

Designar o SD P~l PAULO. RONALDO ESPÍNDOLA D O~' 
'3ANTOS, SD PM EDMILSON WIEIDA PALHETA, SD Pl•l 
flAI MUNDO DE W lA LÔBO, SD PM IVON DOS SANTOS C08 
rA, SD PM JORGE SILVA BARBOSA, SD PM SAULO LEAL 

. SIQUEI RA, SD PM MAURO JORGE BARBOSA PEREI RA e cl 
SD PM JOÃO DA SILVA, per t encentes a Polic i a Mili1 

tar do Amapá, lotados nest a Casa Militar, p.ar~ 
,viajarem da sede de suas AtribuiçÕes - MACA'2Á , 

DIÁRIO OFICIAL 

3.té os 11unicipios de Calçoene, Lourenço, Amapá , 
Pr acuuba e Tartarugalzinho no periodo de 05 a 14 
04.93. a Serviço da Casa 11il itar . 

rasa 11ilitar, 05 de Abril de 1993. 

RONALDO PERE IRA DE OLIVEIRA - TEN CEL PM . 
Chefe da Casa Mili tar do GEA. 

PORTARIA Nº 012193-CAI-li 

O CHEFE DA CASA IHLITAR DO GOVERNO DO ESTAD~ 
DO AI•IAPA, usando das atri bui çÕe s que lhe são coq 
fe ri das pelo De creto (N) nº 0291 de 18.12 .91 , · 

RESOLVE : 

De signar o CB Pr-1 ARNALDO I•IENDONÇA DE FIGUEl • 
'REDO I CB Pi•l JOSÉ LU!l SOUZA BEZERRA I CB Pt•l OSVA~ 
DO TOLOZA COÊLHO FI LHO , SD Pt•l ANTONIO SERGIO BAt 
IA t-IARQUES , SD Pi'l RAH•IUNDO NONA TO BORGES DE ARA~ 
JO, SD Pfii JOEL CARDOSO DO Ai1ARAL, SD Pl•l VALDEI'li t 
RO DA SI LVA RAI10S e J SD Prl JEFRY PI NON FONSECA 
DA COSTA , pertencentes a Polici a Mil itar do Ama1 
pa , lotados nesta Casa I'Hlitar , par a viajarem df 
sede de suas at r ibui;Ões - 11ACAPÁ - até os 11uni • 
cipios de Laranj al dJ Jari , Cajari, Água B r anc ~ 
do Caj arÍ e Cen tral jo 1-íar acá no perÍodo de 07 ~ 
16 .04 .93 . a Se r vi ço ja Casa 11ilitar. 

Casa flilit ar, 05 de Abri l de 1993 . 

RONALDO PEREIRA DE OLIVE I RA - TEN CEL Pl•t. 
Chefe da Casa Mil i ta r do GEA . 

Procuradoria 
Geral do Estado 

EXTRA1'0 DO crnvÊNIO Nº D02I93 - PRffi. 

INSTRUMENTO I PARTES: 

Governo do Estado do Amapá e a Pr efei 

tura Municipal de Amapá, com a in t erveni ência 

da Procuradori a Geral do Estado . 

OBJETIVO : 

Vi sa atender as despesas de manutenção , 

limpeza conse r vaç ão da residência que 

serve de alojamento aos servidores da Procura 

daria Geral no l•lunicÍpio de Amapá . 

VIGÊNCIA : 

01 de março a 30 de de zemb r o de 1993 . 

SIGNATÁRIOS: 

ANNIBAL BARCELLOS, Gove rnador do Est_10 

do do Amapá ; AMÉRI CO TÁVORA DA SILVA, Pref eito 

l•!unicipal de Amapá ; PAULO DE TARSO DI AS KLAUTAU, 

Procurador Geral do Estado do Amapá . 

Hacapá , 23 de março de 1993 . 

EX'I'RATO DO crnvÊNIO Nº rrt3l93 - PRffi . 

INSTRUMENTO I PARTES: 

Governo do Estado do Amaoá e a Prefe~ 

tura l•lunicipal de Mazagão , com a interveniência 

da Procuradoria Geral do Estado . 

OBJ ETIVO: 

Visa at ender as despesas de manutenção 

limpe za conservaçao da res i dênci a que 

serve de alojamento aos se rvidores da Pr ocura 

dor i a Geral no l'iunicÍ pi o de ~la z agão . 

VIGÊNCIA : 

01 de março a 30 de dezembro de 1993 . 

SIGNATÁRIOS : 

ANNIBAL BARCELLOS, Governador do Est_10 

do do Amapá ; ANTONI O ELIAS AIRES DOS SANTOS, 

Pref eito l~ uni cipal de ~laz agão ; PAULO DE 

TARSO DIAS KLAUTAU, Procur ador Geral do 

Esta do do Amapá . 

Mac apá, 23 de março de 1993 . 

Defensoria Pública 
rloEstado 

P ORT ARIA 
(P) NO 051/93--DEFENAP 

O DEFENSOR' GERAL 1XJ ESTALO IXJ Al!APÁ1 USANlXl 

Pég.'3 

DAS ATRIBUIÇOES QUE LHE SÃO CONFERI])AS PEW IE!lm'O (N) N~ 
0293, DE 18.12.91, ARTIGO 20, INCISO VI, IXJ liDlU1AMEN'IO M 
DEFENSORIA POBLICA IXJ ESTALO DO Al!APÁ E TENlXl EM VISTA A PAg 
TA DE AUDmlCIAS DO JUIZO DA COIIARCA llO MUÍIICÍPIO DE . iFERRE1 
RA GOMES, 

RESOLVE: 

Art . 1' - Designar os servidores NIISON ~ 
VES COSTA, Assistente JurÍdico, atualmente exercendo a fu!! 
ção de DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, CÓdigo C'ffi---2/ DE~ 
NAP e JOS~ ALBERTO DE SOUZA SANTOS, Motorista Oficial, CDI-1 
/DEFENAP, ambos lotados nesta m:FENSORIA POBLICA DO JÇ>TALO 
IXJ Al-!APÁ, para viajarem de l-lacapá, sede de suas ·àt ividades 
até ao Muni CÍpio de FERREIRA GQ)IES 1 no dia 25 de março do 
corrente ano , a fim de cumprirem a PAUTA DE AUDmlCIAS do M~ 
ri t íssimo Senhor Doutor Juiz de Direi to da referida Comarca, ' 
devendo as de spesas com diárias e transportes ocorrerem 

conta do REX:URSO ORÇAlo\ENTÁRIO da Defensaria' 1\Íblica do Est~ 
do . 

Ar t. 2º - Revogam- se as disposições em c o~ 

trário. 

DEI'ENSORIA P0BLICA IXJ EmAJXJ IXJ Al!APÁ, El•' 

;,!ACAP.Í., 24 DE I•!ARÇO DE 199 3. 

IJJURI VAL QUEI ROZ ALCÂNTARA 
Defensor Geral do Estado 

PORTARIA 
(P) Nº 052193-DEFENAP 

O DEFENSOR GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PE 
LO DECRETO ( N) Nº 0293, DE 18.12. 91, ARTIGO 20 IN 
CISO VI, DO REGULAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 'DÕ 
ESTADO DO AMAPÁ, 

RESOLVE 

Art. 1º - Homo l ogar o deslocamento 
do servidor JOSE ALBERTO DE SOUZA SANTOS, l•lotoris 
ta, CUi - 1, l ?tádo nesta DEFENSOP. I A PÚBLICA DO ES 
TADO uo .•.t•íAPA , par a viajar da sede de suas at i vi 
dades MACAPÁ até ao Municipio de MAZAGÃO a ser 
viço d~ DEFti~SOHIA PÚBLlCA DO ESTADO , no p~ri odÕ 
o e 02 a 04 de m~rço do corrente ano, devendo as 
despesas com diarias e tran spor tes ocor r erem à 
cont a oo BECU!iSO OHÇMIEN'l'ÁHIO da Defensaria PÚbli 
c a do Es t ado. 

Art. 2º - Hevogam- se as di sposiçÕes 
em contrár io . 

, DEFENSOiüA PÚBLICA DO ES TADO DO AMA 
PÁ , cN i'IACAPA- AP ; 24 Di l•1AHÇO DE 1993 . 

LOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA 
Defensor Ge ra l do Estaao 

PORTARIA 
(P) Nº 053193-DEFENAP 

O DEFENSOR GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELC 
DECRETO ( N) Nº 0293, DE 18 .12. 91, ARTIGO VI DO RE 
GULAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPA 
E TENDO EM VISTA A PAUTA DE AUDIÊNCIAS DO JUIZO DP 
COMARCA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, . 

RESOLVE: 

, , Art. 1º - Designar os se r vidores JC 
SE SIDOU GOES MICCIO~E, Ass 1stente Juri dico , Ref .08 
NS , Classe "C", Padrao I e HILDEGARDO MANOEL THAU 
MA1'URGO PERES DE MIRAND~, As sis tente J uri dico ,Ref~ 
13- JIS, Class~ "C", Padrao JV , ambos lotados neste 
DEF~f·ISOHIA PUBLICA DO ESTADO , para vi ajarem de MA 
CAPA, se a e de, suas ati vidace s até ao Munic ipio de 
AMAPA, no período de 30 de março à 02 de abril do 
corrente ano, a f im de Cllflllrirem a PAUTA DE AUDIÊNCIAS CÍ 
VEIS E CR I MINAI S do Menciss l liiü Sennor uoutor j \i 
iz de Direit9 da refe r ida Comarca, devendo as d e~, 
pesas com . d1arias e, transportes ocorrerem à cont~ 
do riECUHSU ORÇAfiEI1TAHIO i!A DEFENSORIA PÚBLICA. 

, Art. 2' - Revogam- se as oispos içÕes 
em contrano . 

, DEFENSORIA PÚBLI CA DO ESTADO DO AMJ. 
PÁ, EM MACAPA- AP; 25 DE MARÇO DE 1993. ., 

LOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA 
Defensor Gera l do Estado 

PORTARIA 
( P) Nº 054193-DEFENAP 

O DEFENSOR GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, 
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO 
DECRETO (N) Nº 0293, DE 18.12 .91, ARTIGO 20, INCI 
SO VI, DO REGULAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES 
TADO DO AMAPÁ E TENDO EM VISTA ~ PAUTA DE AUDibC~ 
AS 00 JUIZO DA COMARCA DO MUNICIPIO DE LARANJAL Dq 
JARI, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o se rv idor ~EON~ 
DO DA SILVEIRA EVANGELISTA, Ass istente Jurídico, 
-Kef. 08 - NS , Cl asse "C", Pad rão I , )a tado nesta o§ 
FEt\SORJA _?UBL I CA DO ESTADO DO AMAPA , para viajaf 
de MACAPA, sede oe suas atl vi dades ate ao Munici 
~lo de LARNJAL DO JARI, no periodo de 30 de marçõ 
a 02 de abril. do corr~nte ano, a fim de cumprir a 
PAUTA DE AUDIENCIAS CIVEI S E CRHIINAIS do Mentis 
simo Se nhor Douto r Juiz de Dire ito da referida CÕ 
marca, de vendo, as despes as com diár i as e , t ranspo~ 
te s o c o r re re~ a conta do RECURSO ORÇAMENTARIO D~ 
DEFENSOR I A PUBLICA DO ESTADO . 

Art. 2º - Revogam- se as disposiçÕe ~ 
em· contrár io . 

DEFENSORIA PÚBLI CA DO ESTADO DO A)!!' 
PÁ, EM MACAPÁ- AP; 25 DE MARÇO DE 1993. 

LOURIV AL QUEIROZ ALCÂNTARA 
Defensor Geral do Estado 



Macapé, 12-04-93 

PORTARIA 
(~) Nl 055/93-DEFENAP 

' O DEFENSOR GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, 
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE UlE SÃO CONFERIDAS PELO 
DECRETO (N) Nl 0293, DE 18.12.91, ARTIGO 20, INCI 
SO VI, DO REGULAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES 
fADO DO AMAPÁ E TENDO EM VISTA ~ PAUTA DE AUDI~NC! 
tJl DO JUIZO DA COMARCA DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, 

RESOLVE: 
Art. 1! - Designar os servidores JOÃO 

fERREIRA DOS SANTOS,_Assistente Juridico, Ref. 99-
NS, Classe "C" 1 Paàrao Il e ABENOR PENA AMANAJAê, 
Assistente Jurídico, Ref . 10-NS, Classe "D" ,Padrao 
III, ambos lotados nesta DqENSORIA PÚBLICA DO E§ 
TADO,p~ra viajar~m de MACAPA, sede de s~as ativid~ 
des ate ao Município de OIPOQUE, no periodo de 29 
à 31 de março d2 corrente ano, a fim de cumpri rem 
a PAUTA DE AUDIENCIAS CIVEIS E CRIMINAIS do Mer i 
tÍssimo Senhor Doutor Jui z de Direito da referid~ 
Comarca , devendo as despesas com diárias e trans 
portes ocorrerel)l à conta áo RECURSO ORÇAMENTÁRIÕ 
DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO . 

em contrário . 
Art. 2! - Re vogam-se as disposiçÕes 

DEFENSORIA PÚBLICA UO ESTADO DO AMAPÁ 
EM MCAPÁ-AP; 25 DE MARÇO UE 1993. 

LOURIVAL QUEIROZ ALCÃNTARA 
Defensor Gera l do Estado 

PORTARIA 
(P) N! 056/93-DEFENAP 
O DEFENSOR GERAL DO ESTADO DO AMA 

PÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
PELO DECRETO (N) N! 0293, DE 18.12.91, ARTIÇO 20, 
INCISO VI, DO REGULAMENTO DA DEFENSORIA PUBLI CA 
DO ESTADO DO AMAPÁ E TENDO EM VISTA A PAUTA DE AU 
DIÊNCIAS DO JUÍZO DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE TAR 
TARUGALZINRO, -

RESOLVE: 
Art. 1! - Designar o servidor HI~ 

DEGARDO MANOEL TRAUMATURGO PERES DE MIRANDA,Assi~ 
te nte Juridico, Ref . 13-N9, Classe "C" , Padrao IV, 
lotado nesta DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMA 
PÁ 1 para viajar de MACAPÁ, sede suas at~vidades 
ate ao Município de TARTARUGALZINHO, no d1a 29 de 
março dQ corrente ano, a fim de cump r ir a ,PAUTA 
DE AUDIENCIAS CIVEIS E CPIMINAIS do t4er! tlSSlmO 
Senhor Doutor Juiz de Di reito da referida Comarca, 
devendo as despesas com diari as e . transportes 
ocorrerem à conta do RECURSO ORÇM1ENTARIO DA D~ 
FENSORIA PÚ BLCA DO ESTADO. 

Art. 2! - Revogam-se as dispas! 
çÕes em contrário . 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
A~1APÁ, EM MACAPÁ -AP; 29 DE MARÇO DE 1993. 

LOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA 
Defensor Geral do Estado 

SECRETARIAS DE ESTADO. 

Administl'ação 

EDITAL JO 011 /9l..SEAD 

o secretário d~ Est~d o da Administração de. Governo do 

Estado do Ar.1apá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto (N) nv 0295 de 18 . 12.91. 

RESOLVE: 

1 ._ convoc~r os candidatos ccnstantes de anexo, aprov~ 

dos no Concurso PÚblico destinEodo ac provimento dcs Cargos do Ouadro 

de Pessoa l Civi l de Governo do tstadc· de Am,p,;, para o Grupo' Fiscan 

ução e Arrecadação, de acordo com o Edital n~ 027/92-SEAD, publlc! 

do no Diário Oficial do Es tado n~ 0)48 , do dia 15.04.92 

ce.ndidatos: 

2 • Fixêlr local, periodo e horário para apreser1taçãc ck·s 

LOCAL: DSARH/SU.O " sala 11, 

PERÍODO : 12 à 23/01/199). 

HORÁRIO: 08 :00 às 13:30 boras 

J - Informar q~.:e os candidatos devem ccmpcrecE-r munidos 

dos seguintes documentos: 

• Certidão Ne gHiva da JuHiça Estl!dual (C ivil e Crimi 

nal), da cidade do . seu domiCÍl io nos ultimes 0) ( três ) ano:.; 

- Ce rtidão Nega tiva de Protestos de Titules doE Cart~ 

rios ela cidade de seu domiCÍ l io nos ultimc•s OJ (três) anos. 

- Certificado de 2t Grau {original e xerox ); 

- Ca rte ira dE Trabalho (origina l e xerox da parte clê: fp. 
to e Qual i ~icação C i vi I) ; 

- Certidão de Masc:i~ento ou C~sl!mento (original e xerox ); 

- Carteirê! dE Identidade (original e xerox); 

- Certificado de Reservista (original e xerox); 
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- C.I.C. (original e xerox); 

- Titulo de Eleitor {original e xerox ); 

-PISou PASEP (original e xerox); 

- 02 {duas) fotos Jx4; 

4 - o candidato receberá o encaminharr,ento para submHe.!: 

se aos exames laboratoriais e especialüados de : 

4.1. Exames Laboratoriais: 

. VDiL; 

.ParasitolÓgico de Fezes; 

.Urina (rotina). 

5 - O candidato d€ posse dos resultados dcs referidos 

exames deverá apresenta r-se no H os pi tal Gera l de Macapá, para subm~ 

ter-se a exame cllnico geral e poster iormen te na Divisão Geral de P~ 

rlcia ~édi ca . 

6 - Esc larecer que o não comp ,..ecirr.en1o nos prazos est~ 

belec idos neste Ed ital, implicará na DE STÊN IA au torr.é.tica de cc.nd~ 

dç;to. 

Secretário de Estado di! Adtir:istraçã~ 

AIIEXO I 

ORO EX DE GRUPO CATEGORJ.I. FUNCIONAL 
CLASS!fJCAÇÃO t:OH:: DO CMiDIDATO 

GRU?O: FlSCIJ.JZAÇÀO E ARRECADAÇÃO 

CAiEGOR!A FU tl::lONA~: AUXILIAR DE fiSCAL 

86 Sandro Luiz Moun n~o Torrinh i: 

87 José Cláudio de Souza Pelaes 

88 Dalm' de Ar.G:-ad e Pc:-. tes J'~~. : or 

89 Cristina ~aria Favacnc Ar.cras 

90 Jcb Duarte Mora1s 

91 Carlos- Alberto P.en~scal Rarros 

92 Ra irr.u :1do de Olivei:-a Val en te Filho 

9:> Irene Rc:oJ dos santos 

lu:z J..l beno Azevedo da S:: va 

Sorli.: P.a r : a R i~eiro Rodrigues 

Luiz Vande;lei dE> Almei C.: Cena 

Fazenda \ 
POilr!.RIA (il) t;o 012/93 - DAT/SSF.IZ 

COR.~IGZ O VALOR DA i!liiDADS P ADilÃO 

FIS:AL DO ESTADO DO .<DJ?fi. ,UPFjAP , 

?AHA ATúALIZAÇÃO rü:BT.4RIA DOS 

TRIBG'TOS D~ SUA ca.J'E'Jti:CL' DURft~ 
Tt: O I.:~S DE ABRIL. 

O SECRETÁHIO DS 3STADO DA FAm:!DA DO Ai·L\PÁ, no 

uso das atribuições que l!!e são copferidas e àe acordo c~ 

mo preceitua o artigo 2' do Decreto n' 180, de l7 .02 .92 
do Governo do Estado . 

R !: S O L V E: 

1' - Corrigir o valor da Uni dade Padrão Fiscal 
· do Estado do Amapá UPF / AP com base no Índice Geral de P~ 

ços de J.!ercado - IGPi·!/FCV, a ser aplicado na atualização 

de valores de natureza tributária, expressa em noeda coE 
rente . 

2' - O valer da UPF/IIY , na forma do que dispõe 
o artigo 1' 1 fica estabelecido em CrS 1.262.232100 (Hur, 
milhão , duzentos e sessenta e dois mil , duzentos e trinta 
e dois cruzeiros ) e vigorará du...'l'aJ'lte o mê s de abril cor 
rente • 

§ único - A expressão monetária da UPF/AP di~ 
ria a partir deste valor, equivalerá à UFIR diária, edit! 
ó.a pelo Departamento da Receita Federal . 

Esta Portaria entrará em vigor na dat a de sw 

publicação , retroagindo seus efeitos a partir de 1' de 

abril de ·1993. 

GABINETE DO SECI&rÁRIO DA FAZENDA, em l<acapá-AP, 06 de 

abril de 1993. 

Dr. JAliAlf[ CARVÃO !MIES 

Secretário de Estado da Fazenda do Amapá 

CÓPIAS NO D.I.O. 
A Imprensa Oficial presta earvlços de reprografia e 
você não paga a redução~ Redução de 62 e 71% do 
documento original com a nitidez caracterfstlca. 

CÓPIA DE PÁGINA DO D.O.E 
CÓPIA DE DOCUMENTOS 
DUPLO CARTA 

088: 8WEI10 AALTEIIAÇAO 8EII PRÉVIO AVISO 

Cr$ 5.000 
Cr$2.000 
Cr$ 7.000 
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Obras e Serviços Públicos 

COOSSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERvrÇffi 

EDITAL DE TOMADA DE P@P:l N! 019/93--CLOS/SOSP 

A V I S O 

A Secretaria de Estado de Obras e 
Serviços PÚblicos, atravé9 de sua Comissão ~e Licitação de 
Obras e Serviços ,, toma publico parê conheClmento dos mt~ 
ressados , que fara realizar LICITAÇAQ, na modalidade de T,2 
MADA DE l'@P:l, objetivando a execuçao dos serviços de 
Construção de 100 (Cem) casas populares , no bairro do Bur!, 
tizal , em ~lacapá . 

Poderão participar desta TOMADA DE 
P@P:l, as e~resas nacionais que satisfaçam os requisitos 
estabelecidos no Edital . 

os documentos relacionados na referi 
da TOMADA DE PREJ:,m, que incluem as condições que a regul§' 
mentam estarão à disposição dos interessados , para aquis~ 
ção e eventuais consultas, na Av . Fab, n2 1276, bairro Ce!! 
tral . 

, A aquisição do Edital será mediante' 
o recolhimento a Tesouraria da Secretaria de Estado de Fa 
zenda/GEA, da i~ortâ~cia de CrS--800 .000 ,00 ( OITOCENTOS 
MIL CRUZEIROS) . 

O recebimento das p:'Opostas dar-se
á na Secretaria de Estado de Obras e Serviços Publicas , na 
sala de reuniÕes da CLOS , à Av . Fab , n! 1276 , no dia 27 de 
abril de 1993, às 10:00 horas, perante a Comissão de Lici 
tação de Obras e Serviços . · -

Macapa-Ap, 06 de abril de 1993 

~.e 0rcve..r~~ ~ -
Engº . WIZ E DAfsiLVA TRAVASrol 

= Presi ente da CLOS/SOSP = 

Trabalho e Cidadania 

. !n~rn:n'i"I!I'U'S i" P'drtt" cl'lll'l'iltl' crl rbradl1 \'llil'l' ~~ Gt'Vl'l'n\' 

dl' ~~st;Hi ,, dl' .~m<~p;; l' \' 1\ Ú clr~' dt• 
rr,, duç;~,, .~l'tl'SiltW l \:~' .~mêlpi; - Cê!sa 

dl' \rtcs;l'. CNi intt'l'\'rni~ncir~ da 
s,•cr,•tuia ~:~· 7.-;t;d,, àl' T rabill~~~ t' 

Ja Cid<làêlnia . 

. ~ taçà 

: ~~º dt' ·\r:· .2) l:il C.111'it'i tuiç;l, 7rd~ 
rnl. ~rt.119 . ~nri'\' 1:7 (a c,,nst~ 

tuiç;l,, G,, ·:q;H~,, l\' .\cap~ r :r c ist' 

X d,, ~rr . :.2 (:0 :kcrrtl'-Lt•i nº 2300 

d~~ 21 ~r nl'\'<'r:'.bl\' ~l' 1936 . 

.':t'j)ê!S'ií' df' rrcu;·s,,s ~:il'il ·"upri r a.c;; 

..,ua ... tlt'Crs.;;idadt's Ct'm mr~tr riil l dr 

12l'll'iUr;h' , ;_)CISSilgt'llS t' drsprsilS Cl'ni 

1\'Cl'ffit'Çil,, , pt~bl icUi!dr 1' pl'l'piiga~ 
da . Sí'I'ViÇt' dr tt'l'::rir,,s · pr.ss~'il 

jurfdicH . t'qu. ip?.:::rntl' r marrrial 

pl'rmanl'ntr . 

: C~$ .).JOO.OOO.OOO.OO (quatr,, bi 

lh~~~s r trr : rnt,,s mi l:l~t'S dr cru 

Zt'ii'I.'S} , 

C~S .j .OOC .GOG.OOO .GO : qua tr,, oi 
' . . 

I h~ '' " C r cruz ri l'l'S). Ct'l'l't'l'iil.' a 
l:l'lltêl dl' 7 . :' . :~ . ?t\'gl'iimil dr Trab~ 

r:,., 2íi0 11 4SO-!i32 .JJI . clrr,Jrnt'' dr 
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ÓRGÃOS AUTÔNOMOS 

Depanamento Estadual' 
de JrânsHo .. \ 

P O R T A R I A Nº 
=== = ===~ 

12..lb._;g 3-GAB-DETRAN -AP 

O Diretor Geral do Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado do Amapá , no 

uso das atribuiçÕes que lhe são conferidas 

por l ei , etc ..... 

Visto que nossa cidade já conta 

com Firmas capazes de fazerem placas em 10 

( dez ) minut os , 

Art. lº - Os Proprietários de Ve Í

culos Automotores , que procurarem o Depart.@: 

menta de Trânsito , para emplacarem os mes 

mos , terão o prazo de 48 ( quarenta e o i to) 

horas para providênciarem as mesmas . 

Art . 2º - Esta Portaria entrará em 

vigor a partir do dia 12 . 04 . 1. 993 . 

Art . 3º - Dê-se ciência aos inte -

ressados e às DivisÕes deste DETRPcl! . 

Gabinete do Diretor Geral , em 07 

de abril de 1. 993 . 

TABELA DE PREÇOS COBRADA NESTE DEPARTAME'l 
TO ESTADUAL DE TRÂNSITO - ;Q ~ 1 !\ !:_ !i 

GRUPO "l" ................ . ..... Cr$ 1. 800 .000 ,00 
GRUPO "2" ...... .... ... ......... Cr3 1. 550 .000 ,00 
GRUPO "3 " .......... ... .. .. . .... Cr$ 1. 350 .000,00 
GRU1'0 "4" .. ........ ... , ........ Cr S 1. 080 .000 ,00 

Ol - Carro grande como : CARRETA, CMIINHÃO, ÔNI -
BUS e etc ....... .. ........ cd 1. 000 .000, 00 

02 - Carro médio como : D-10 . D-20, C-10, F-1000 , 
etc .. . ... ... ............... Cr$ 600.000 ,0C 

03 - Carro comum, Táxi , etc .... CrS 450 .000 ,0C 
04 - Motocic~eta em geral ..... Cr$ 250 .000 , OC 
05 - Bicicl eta . ....... . .. ...... Cr$ 50 .000 ,0( 

01 - Local ...... .......... .... . CrS 1. 500 .000 ,00 
02 - Fora da cidade até 25 Km .. Cr S 1. 800 .000 ,00 
03 - Além de 25 Km . ............ Cr$ 2.500 .000 ,00 

DIÁRIO OFICIAL 

GRUPO I - RENACH - REGISTRO NACI ONAL DE CAR'IEI 
RA DE HABILITAÇÃO 

01 - Alteração de Dados ......... Cr$ 200 .0CO , OO 
02 - Alteração de CNH e/mudança de categoria ..... 

. ' .. ...... ... .... . .. ... ... .. Cr$ 300 .000 ,00 
03 - Carteira Nacional de Habilitação . ........ . . 

.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Cr$ 300 .000 ,00 
04 - Carteira de Habilitação em mais de uma cate-

goria ..... .... ............ CrS 400 .0CO ,OO 
05 - Expedi ção de Ressalva de Habilitação _ por 

(30) dias . .. . .. . .. . .. .. .. CrS 200 .0CO,OC 
06 - Expedição de Prontuário_ para outr o Es tado ... 

.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. Cr$ 200 . 0CO,OC 
07 - Expedição de Prontuári o para o D. M. T. U .. . 

.. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 200.0CO ,OO 
oa - Exame de Legis lação de Trânsito .. ........ .. 

. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. CrS 200. 0CO ,OC 
09 - Exame de Prática de Direção ( CA.'UlO ) ..... . 

.. . .' .. ,..... .. .. ........... CrS 200 .0CO,OC 
10 - Exame de Prática de Direção ( ~íOTO ) ..... . 

.. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. CrS 200 . 0CO , OC 
11 - Exame de Trânsito em horário especial . . . .. . 

. . .. .. ... .................. CrS 400 .0CO , OC 
12 - Habilitação à Es trangeiro .. Cr$ 400 .0CO , OO 
13 - Inscr ição de Aluno ........ CrS 200 . OCO , 00 
14 - Licença de Aprendizagem .... Cr$ 200.0CO, OO 
15 - ~íudança de Categoria .. .. . . CrS 200 .000 ,00 
16 - Renovação de Exame de Legislação de Trânsito 

.. .. ... ............. .. ..... CrS 200 .000 ,00 
17 - Renovação de Exames de Prática de Direção . . . 

..... ........... ...... ..... Cr$ 200 .000, 00 
lS - Renovação de Exanes nas categorias "C" e 

"D" . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . Cr$ 200 .000, 00 
19 - Solicitação de Prontuário de OUtro Estado .. 

.. . .. .... . .. .. . .. . .. .. .. . Cr$ 200 .000 ,00 
20 - 2ª Via da Carteira tiacional de Habilitação .. 

................ ....... .. Cr$ 400 .000 , 00 
21 - Registro de livr o de Zscola ele Formação de 

Conúutores ............... Cr $ 800 .000 ,00 
22 - Legislação de Trâ11sito .... Cr~ 200.000 ,00 
23 - H !!abili tação em mais de uma categor ia ... 

........................... Cr2 300 .000 ,00 
24 - 1ª Habilitaçiio em mais de duas (2) cateeo -

rias .. .. ............ .. .... ers 400 .000,00 
25 - Certidão em Geral ....... . . CrS ?00 .000 ,00 

26 - Regis tre de Condutores .. Cd 800 .000,00 
27 - Jiulta de Atrazo de Licenciamento ...... .. . 

......................... Cr$ 1. 500 .000 .00 
28 - Retenção üe Placa de Alugctel .... .. . .. . : .. 

.. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. Cr$ 200 .000,00 
29 - Reteste .. .. .. .. .. .. .. . .. Cr$ 200 .000,00 
30 - Laudo de Vistor ia .. .... .. CrS 200 .000,00 

Maca pá, 01 de abr il de l. 993 

GRUPO II - ~ENAVAM - RmiSTRO NACIONAL D~ 

VZÍCULOS AuTO!.íOTORES 

01 - Alteração de CÓpia ...... cr~ 20 .00C, OO 
02 - Baixa de Ressalva ou Alienação ... .. . . . . 

......................... Cr$ 200 .000,00 
03 - Baixa de Veículo ........ Cr~ 200 . 000 , 00 
04 - Emplacrunento de Automovel até cinco (05) 

pessoas ............ . .... cr.S 400 .000 I 00 
05 - Emplacrunento de GEEP ... .. CrS 300 .000,00 
06 - Emp1acamento de Ônibus . .. Cr$1. 000 .000,00 
07 - Emplacrunento de veículos de 01 à 03 tone 

ladas ........ .. ........ Cr$ 500 .000 ,CÕ 
08 - Emplacrunento de veículos de 03 à 05 tone 

ladas . ..... .. .......... Cr$ 800 .000 ,0Õ 
09 - Emplacarr.ento de veículos com mais de 05 

toneladas . . . . . . . . . . . . . . crSl. ooo . ooo, oo 
10 - Emplacrunento de !,iotocicleta e Motonetas . 

· .................... ... Cr$ 300 .000,00 

Aluguel e vice-versa· ... Cr$ 400 .000 ,00 
16 - Muda.nça de Caracteris iicaCr $ 300.000,00 
17 - Nada Consta . . .. . . . ... . . Cr$ 200 .000 ,00 
18 - Prontuário de Veículo Local. . ....... .. . 

................ , . ..... Cr$ 200 .000 ,00 
19 - Prontuár io de VeÍculo de OUtro Estado ... 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Cr$ 400 .000, 00 
20 - Placa perdida ou inutilizada ( PAR ) .... 

.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Cr$ 200. 000 ,00 
21 - Registro de Veículos com mudar.ça de pla

ca de outr o Estado ..... Cr $ 400 .000 ,00 
22 - Registro de Ve í culo .com baixa de reserva 

.. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. Cr$ 500 .000,00 
23 - Regis tr o de Ve í culo de outro Estado com 

muda.nça de caracteristicaCr$ 600 .000 ,00 
24 - Registro de Veículo de outro Estado com 

baixa de r eserva e muda.nça de caracte -
ristica .... ............ Cr$ 800 .000 ,00 

25 - 2ª Via do IPVA .. .... ... Cr$ 300 .000, 00 
26 - Tranferência de Proprietário Local. . . ... 

. ....................... Cr $ 300.000 , 00 
27 - Trâ!Jsferência com baixa de reserva ..... . 

...................... .. Cr S 300 .000 ,00 
28 - Transferência com baixa de caracteristi-

ca ...................... Cr S 400 .000 ,00 
29 - TranfeJ;"ência de Propriedade local con 

mudança para aluguel. .... cr S 400 .000 ,00 
30 - Tranferência de Propriedade local com m!:! 

da.!Jça de categoria e de cor 600 .000 , 00 

31 - Transferência de propriedade local com mu
dança de categoria e baixa de Teser va par-
ticular . .. ................. Cr$ 700 .000,00 

32 - Tra.!Jsferência de propriedade é.e outro Esta 
do .... .. . .. ............... crs 60o.ooo ,oõ 

33 - Transferência de Propriedade é.e outro Esta 
do com baixa ...... . .. .. .. Cr $ 700 .000 ,0Õ 

34 - Transferência de outro · Zstado com mudança 
àe característica ou.tro Estado 800.000 ,00 

35 - Vistoria Especial . . . . . . . CrS 400 .000,00 
3C - Vistoria Simples . . . . . . . . Cr$ 100 .000,00 
37 - Credenciamento de Despachantes .. . ... . .. . 

· · · · · · · ·. . .. . . . ........ . . CrSl.OOO .OOO , OO 
33 - Sêlo . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. CrE 200.000,00 

l.Iacapá, 01 de o.bril de l. 993 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

Companhia de Água e \ 
Esgoto do Amapá 

COt.JSS.ÍÍO PERJ.!ANEll'i'E DE LJCI"i'AÇÃO - CPL 

EJJTAL DE 'IOI·!ADA DE PliDfOS N'S: 

002 , 003 , 004 , 005 e 006/93-cPL/CAJ'BA 

A P R O V 0: 

JOÃO ES'!DESSE ).!OJTEIRO DE ARAÚJO 
Diretor-Presidente 

A V I S O 

Macapá, 01 de abril de l. 993 
ll - Guia de Embarque ..... . . Cr $ 300 .000 ,00 

~~~~~~~~~~~=m~~~~=~~=~~~~~~~ 

~~~=~~=g~~r~~§=E~J~~§d2~=~~~M;~E 

12 - Guia de E:nbarque com prontuário e Jlada 
Co:~sta .. .. .. .. .. .. .. .. Cr $ 500 .000 ,00 

13 - Liberação de Veículos . . Cr S 300 .000,00 

A Companba de Água e Esgoto do Amapá - CAESA ,através 
da Comissão Permanente de Licitação para Obras , Serviços e 
Aquisição de Equipamentos da CAESA, torna ?Úblico , que as 
~'ornadas de Preços , publicadas nos Diários Oficiais de n's 
0556 e 0557, dos dias 'fJ e 31 de março corrente, respect~ 

vamente , com datas para aberturas nos dias 14, 15 e 16 do 

14 - Licença ProvisÓria . de Tr áfego . . .. .. ... . 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Cr $ 400 .000,00 

15 - Mudança de Categoria de Particular para 

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ 

ASSINATURAS 

• Assinatura Trimestral ...... . , ... , ..... . . •.•.• .. 
• Assinatura Trimestral/Com remasse postal ............. . . 

PREÇOS DOS GABARITOS 

• Modelo I .. . , .. , . . .. . .•.... .. . .. . •..... , . . . . 
• Modelo 11 ..••.•.••••• •. • • .. ••.••••• . , .••• • . 

• Modelo III . .. . . . ... . ............... .. ...... . 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 

• Exemplar ......... • ....•...... . ..... , . , ... . 
• Exemplar Atrasado ......... . ....... .. ......... . 

PREÇO DE PUBLICAÇÕES 

• Centfmetro composto em lauda padrão .... ...• . • .•.. ... 
• Centfmetro para compor ...............•... , ..... 
• Página exclusiva ...... . ... . • . , ........ . . . . •. .. 
• Proclama de Casamento ........ , . , . , ...... . . . . . . 

TABELA DE PREÇOS 

Cr$ 1.602.000,00 
Cr$ 2. ns.ooo,oo 

Cr$ 1.000,00 
Cr$ 1.600,00 
Cr$ 2.600,00 

Cr$ 20.000,00 
Cr$ 35.000,00 

Cr$ 170.000,00 
Cr$ 195.000,00 
Cr$19.380.000,00 
Cr$ 260.000,00 

A Imprensa Oficial esclarece aos assln,tes que: 

* as assinaturas do Diário Oficial são feitas por perfodo de,três meses, não tendo etano 
retroativo 

* as reclamações para eventual reposição devem ser feitas no prazo de 15 dias da data 
de publicação 

* as renovações devem ser efetuadas com 1 O dias de antecedência de seu término para 
evitar interrupção nas remessas ' 

* em caso de órgão público, renovação automática, com faturamento trimestral. Anexar 
ao pedido cópia de empenho estimativo. · 

PARA ASSINANTES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 
* Não há necessidade de solicitação de orçamento para Assinatura do Dlérlo Oflclal. 
* O empenho de verba deve ser feno mediante o uso da tabela acima. 
* O valor de cada assinatura será o vigente na data de emissão da nota de empenha 

ou do cheque. · 
* O pagamento deverá ocorrer no máximo em 15 dias. 

PARA OS DEMAIS ASSINANTES 
* Enviar o pedido juntamente com o cheque nominal ao Departamento de Imprensa 

Oficial'do Estado do Amapá 

IMPORTANTE 
' SOMENTE FAÇA SUA ASSINATURA NO DEPARTAMENTO OE IMPRENSA OFICIAL 
' NÃO MANTEMOS: VENDEDOReS, INTERMEDIÁRIOS OU CREDENCIADOS PARA COLETA OE 

ASSINATURAS A OOMIC[UO 
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mês de abril, foram transferidas para os dias 20, 22 'e 23' 
' . -do mesmo mes , 

Macapá, 05 de abril de 1993 

PEDRO DUARTE INAJOSA 

Presidente CPL/CAJi.~ 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA Nº 132/93 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONA~ ELEITQ 
RAL DO AMAPÁ, no uso de suas at ribuiçoes leg~ 
is . 

: RESOLVE: 

Artigo 1º - DESIGNAR o servidor PÚblico 
Municipal, NICOLAU GOMES DOS SANTOS , ora à di~ 
posição da Justiça Ele i t ora!, para exercer a 
Função gratificada com Repre sentação de Gabin:: 
te de Assi stente com l ot ação no Gabinete da Pr:: 
sidência criada pela Resolução nº 055 de 18 de 
novembro de 1992. 

Artigo 2º - Publique- se, registre-se e 
cumpra- se. 

Macapá, 01 de Abril de 1993 . 

Des. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 
Presidente 

CARTÓ~IO ELEITORAL DA SEGUN DA ZONA DE MACAPÁ 

PORTA~IA NQ 03 / 93 - C E ~~ 

O Doutor ROMMEL A~AÚJO DE OLIVEIRA, mi. Juiz 
Eleitoral da 2ª Zona de ~lacapá, no uso de suas 
atribuiçÕes legais, etc, .. 

CONSr'DERANDO que as escolas de Aplicação Gua 
nabara e Castro Alves encontram-se desativadas 
por força de serviços de reparos e não oferecem 
segurança e comodidade para a instauração das 
mesas receptoras de votos; considerando qve il E~ 
cola de 12 Grau ALTINO encontra-se desativada. 

R E S O L· V E: 

Transferir da Escola de .\plicação Guanabara 
JS seçÕes de n2s009, 010, Oll, 012 e 293 para a 
Escola Graziela Reis de Souza, localizada na Av . 
Duque de Caxias, 60 - Centro .. 

Transferir da Escola de lQ Grau c'astro Alves 
as seçÕes de n2s 236 e 255 para a Escola de 12 
Grau Deusolina Sales Farias, localizada na Rua 
Goiás, 107 - Pacovôl. 

Transferir da Esco l a de 12 Grau Alt ino a se
ção de nº 232 para a Escola de lQ Grau Torrão do 
Matapi, localizada na localidade do mesmo nome, 

Publique -se , encaminhe-se cÓ.oia ao TRE e cum
pra-se. 

Juiz Eleitora l 

'JJUBUNAJ.:, DE JUSTIÇA DO ESt;\DO 

TR 18UNAL PLENO 

PAUTA DE JULGAMENTO 

De ordem do Excelent[ssimo Senhor De 

sembargador HONI LOO AMARAL OE IIELLO CASTRO; Pres ~ 

dente do Egrégi o T r i huna I PI e no, faço c i ente a t~ 

dos os interessados e os que v i rem o presente ED! 
TAL ou de I e conheciment o ti verem, que no di a 13 

(treze) de abri I do ano em curso (terça-feira),~s 

10:00 horas, no I 2 andar da sede ·pro v i s~r i a do T J 

AP, na sala de SessÕes do Plen~rio, realizar-se-~ 

a I Q Sess~o Ext ra ord i n~r i a para ju I gamento · ele p·r~ 

cessos adi a dos constantes de pauta j~ pub I i cadas , 

os apresent ados em mesa que i ndependem de pub I i c! 

Ç~o e mais o seguinte processo : 

AÇÃO lliRElÀ'DE I NCONSTI TUC I OH ALI DAOE N2 001/92 -

CAPITAL 

DIÁRIO OFICIAL 

Autor Parti do dos T r aba I h adorEs (PT) 

Réu Governador do Esfado do Amap~ 

R e I ato r Des. Marco Ant~n i o 

Macap~-AP, 06 de abr i I de 1993. 

A~ofJ fz f S~ BARRETO 

Dir, Sec. do Tribunal Pl•eno 

AVISO DE EDITAL 
CONCORRENCIA TELEPARÁ NQ TPA-P-00::/93 

A TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ S/A - TELEPABÁ, comunica que 
realizará licitação na modalidade Concorrência para a con 
trataçào de Sistemas Móvel Celular que atendam cidades e iõ 
cais nos Estados do PARÁ, AMAPÁ, PIAU! e MARANHÃO . -

O recebimento da documentação para habilitação e das pro 
postas técnicas e comerciais, acontecerá às J8:00h do di~ 
10.05.93, no Auditório da TELEPARÁ , sito à trav. Dr. Moraes 
nQ 121, em Belém-Pa, quando serãO abertos os envelopes con 
tendo os documentos de habilitação. -

Maiqres informaçÕes, assim como o inteiro teor do Edital 
de Licitação, poderão ser obtidos na coordenação do SMC/DT 
da TELEPARÁ, localizada no 32 andar do Ed. Se•de, à Trav.Dr . 
Moraes, n2 21 em Belêm-Pa. A reprodução do Ec~ital de Licita 
çào e de seus elemen tos constitutivos está avaliada e; 
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhÕes de cruzeiros). 

O presente aviso encontra-se af ixado na portaria do. Ed. 
Sede acima mencionado. 

A COMISSÃO 

ATA DE FUNDAçiO DA ASSOCIAçiO DOS "ORADO 
RES DO BAIRRO ZERaO • AMBZEB tSRUTAl 

ESTATUTO DA ASSOCIAç~D DOS 
MORADORES DO BAIRRO ZERÃO 

AMBZEG (GRUTAi 

Título I 

AMBZEG (GrLtta)~ fundada em 27 
/03 /1993~ às 09~00 hor·a. com 

uma Associaçào Civil, sem fins 
econ3micos~ de dLAraçgo 
indeterminada. 

~ir t. 
3. 

Associacào adota1·· emblemas e 
cores, se apr c~ v a do~~ em 
Assembléii.< Geri.<l, r.)revi.:..mente 
desicrnat:Ja. 

Tí tulc:• II 

DOS OBJETI VOS 

Ar t. 
est2.tutos 

l !::_, ., 

pelos· s6cios fundado res. 
conforme ata da Assembléia 
Geral de 2? de Marco de 1993, 
da qual cons.tam os norr"::s dos. 
membrc•s, bem cc•mo c•s dc•s 
membros da primeira diretoria, 
respectivamente quJlificados. 

Pâg.6 

~ ~ ~~~J~ /1,~/~ 
Presid~~; j~IIIMA-

~Â"NO; (f('ll\11\00 ~AcGfgj:J, 
Vi ce-presidente; 

~M-0. Po.~ G~O\. 
Tesoureiro; 

Aos 27 de "arço de 1993, reunim·se na resid,ncia 
da Senhora Dinair de Alteida Araú.io os aora1ms do 
BairrCl Zerlo·' AMBZES tSruta) no KunicJpio de 
Macapá, pm a reunilo de fundaç~o da Amciac~o 
dos "oradores do Bairro Zer~~- AKBZES ~: Gruta), 
confom convocaçh publicada no Diário Oficial do 
Estado, de U de mço de 1993. A Coaiss~o de 
Fundac~o noteou a Senhora Dinair de Aheida Araujo 
para presidir os trabalhos. Log~ n~ inicir• Sra, 
Dinair chatou as autoridades ementes à ma de 
trabalhos, prestiQiam o mntr• c• Deoutado Federal 
Sérgio Barcellos, o presidente da CEA, Dr, !lona to e 
o· Diretor da mma Dr. Eduardc•, Os convidados 
falaram sc•bre a itp(lrtância da nova Entidade loQo 
e11 seguida a Sra. Dinair oediu a paLma e 
explicou o omem de fundac~o da Associac~n. Aoós 
a leitura dos Estatutos foi solicidata à plenárir• a 
apresentaç~o de chapas, sendo aoresentada apenas 
uea única moosta da sequinte fom: Presidente; 
Dinair de Aheida Araujo, Vice-Pmidente; MaMe! 
Fernando. Lacerda, Semtáriai Edinete l!meida 
Panteia, Tesoureira; Deuzalina Panlüja Costa. Para 
o C[•T:selho Fiscal imm apresentados os seouintes 
m•mes: Milton Soares da Silva, Célia Pmira 
Concei~~o e Francisco Amorim Filho. Demride e 
prazo oara a~rmnlaç~o de chapas a Sra. ~inm 

colocou e1 votac~o a chaoa e~ quest~o oue fc•i 
aomada e eleita oor adamac~o de lüdiiS os 
presentes, A Sra: Dinair m•mu a Sra. tdinet1~ oara 
secretariar os trat.alhc•s e !avrüu a ata úa reuni~o. 
Nada tendo mais a tratar a Sra. Dinair aoradmu a 
todüs pmentes e m espec1al ao Dr, Ar·tôniü 
Fei i~o pela elaborac~o dos Estatutos e üiieftac;o 
na fundac~o desta Entidade. Finaiimdc c•s 

\rabalhc•s a w;a Diretr•ria da Assüciaç~o dc•s 
Moradores dü Baim Zer~ü - AMABZEB Bruta i, ter~ 

düis anos de mandato cc!fti a seauinte Cümoos1ç~o: 

(Bepub1icado ~ haijer sa!do com incdrr~Ões) 

Pres1dente; dinair de Alme1da Ara~jo, lice
Presidentei Hanüel Fmandü Lamda, Semt.lria; 
Edinete Almeida Pantoi·~· Tmumra; Dmalina 
Panto.ia Costa ~ Conselho Fmai: Miitc'n SoarEs da 
Silva, Célla ?mira Cc.r:ceicão e Franciscv Anori11 
Filho, para cüncluir eu lavrei esta aia a oual 
as mo e dou fé, 

u».tt ~~ ~cwtõ~f
~w~~re~~~~ ~,\J"~ 

Prefeitura~ CAmaras t li 
Órgãos Municipais 

~· 

Prefeitura de Laranjal 
do Jari 

LEI N2 040/93 • PMW 

Autoriza o Poder Executivo a contratar parcelamento de 
divida para com o Fundo de Garantia do 1 Tempo de Serviço· 
FGTS e dé providências correlatas. 

O Prefeito Municipal de Laranjal do Jari, 

Faço saber que a Câmara Municipal de Laranjal do Jari 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 12 · Fica o Poder Executivo autorizado a, em nome do 
Municfpio de Laranjal do Jari, contratar parcelamento de divida pa
ra com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço · FGTS, através 
da Caixa Económica Federal, na forma da ResoiUI;ão n2 94, de 
16.02.93(0.0. de 05.03.93), do Conselho Curador do FGTS, equi
valente nesta data a Cr$ 141.057.361,00(Cento e Quarenta e Um 
Milhões, Cinquenta e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Um Cruzei
ros). 

Arl. ~ • Para a garantia do principal e acessórios, fica o Po
der Executivo autorizado a utilizar parcelas do Fundo de Partici
pação dos Municfpios • FPM, durante o prazo de vigência do par
celamento autorizado por esta Lei. 

Art. 32 ~ O Poder Executivo consignará nos orçamentos 
anual e plurianual do Municlpio, durante o prazo que vier a ser es
tabelecido para o parcelamento, dotações à amortização do prin· 
cipal e acessórios resuttantes do cumprimento desta Lei. 

Art. 42. • Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação. 

Art. 52- Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, em 02 de abril ~de 
1993. 

ANTONIO DE JESUS SANTOS CRUZ 
PrtfeHo Munlclpll 


	

