
ESTADO DO AMAPÁ , 

DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO 
DE IMPRENSA OFICIAL 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

Órgãos de Assessoramento do Governo 

Casa Civil 

AUTORIZO 
an, 17 I 01 I 95 

Maria ce"Iiiiã'ã:-aeõhveu-a 
9.Jb-<llefe da casa Civil 

JUSTIFICATIVA N2 0003195-Cl'CI 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação 
Pedià> de Cotação n2 0026195 
Firma: Brpresa Brasileira de Correios e Telegrafos - EI:T 
valor: R$-3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) estimativo 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a inexigibilidade do ato lici 
tatÓrio para a contração dos serviços de coleta, transporte7 

e entrega de correspondência agrupada da Casa Civil e seus 
órgãos , durante o exercÍcio de 199?, tendo em_vista a Empr~ 
sa Brasileira de Correios e Telegrafas ser a unica a ofere 
cer os referidos serviços, tendo seus preços e tarifas esti 
pulados e controlados pelo poder pÚblico, havendo portantõ 
inviabilidade de competição, cuja ação administrativa encon 
t ra respaldo legal no CAPUT do artigo 25 da Lei 8666, &i 
21 de junho de 1993. 

Macapá-AP, 10 de janeiro de 1995 

A apresiação à> ExnD. Sr. 
Governaà>r ocm o parecer 
favoravel desta CPL. 
Ba. 16 I Ol I 95 

Biiacy dê Jesus Guimaraes 
Presidente da CPLIGFA 

MÁRIO JJ\NSFN JOCÁ 
Olefe da DAA/Cl'CI 

AUTORIZO 
an, 17 I 01 I 95 

Maria Celina B.de Oliveira 
Sub-<llefe da casa Civil 

JUSTIFICATIVA N2 0004195-Cl'CI 
Assunto: Dispensa de Licitação 
Blpresa: PETROBRÁs DI~ S/A 
Pedià> de Cotação n2 0034195 
Valor Estimativo: R$-5.000,00(CIOCO MIL REAIS) 

Submeto a superior consideração à> Excelentís 
sino Sr .Governador à> Estaoo, a presente justificativa parã 
efeito de ratificação. 

JUSTIFICATIVA 

Justi~ica-se a disçensa oo ato licitatÓrio ob 
jetivanoo a aquisiçao de carbust1vel destinado as aeronaves 
oo Governo do Estaoo, até 31 de dezembro de 1995, tenoo em 
vista a PE'lJO!RÁS DI~ SIA, ser um órgão integran 
te da Aàninis~ão PÚblica Federal de acorà> can o dispos 
to .no...inciso VIII do artigo 24 da Lei 8666, de 21 de j unhÕ 

MACAPÁ, 20 DE JANEIRO DE 1995- 6a-FEIRA 

Chefe tla Militar 
Major CÉSARAUGUSTO SENA MATOS 

·•'··· ···:: ... :··~~,~~~f~~~-g 
Jt\n:í)EL AOAfVrõN SOUZA NUNES 

Secretâria de Sstado do P!an~ento e Coordenação Geral 
,MARY llELENA ALLEGltETl'I 

.. :,Sem'etário de Estado da Saúde 
f.((Ül.SoN lJBlitATANitoCHA 
;':~+:·: 

Secretário de Estado do Trabalho e da Cidadania 
CARLOS ALBERTO S~PATO CANTUÁlUA 

' 

óe 1993, alterada pela Lei 8883, · de 08 de junho de 1994. 

Macapá-AP, 11 de j aneiro de 1995 

.WU:o .D\NSm Jtci 
Olefe da DAA/Cl'CI 

A apreciação à> Ela!D. Sr. 
Gollernaà:lr ocm o parecer 
favoravel desta Cl'L. 

an,~~~~ 

Bíracy dê JêSüS Giiliiíãiaes 
Presidente da CPL/1». 

AUTORIZO 
an, _E_!Ol 1 ~ 

Maria Celenia B.de Olivei 
Sub-Olefe da casa Civil 

JUSTIFICATIVA N2 0005195-Cl'CI 
Assunto: Dispensa de Licitação 
Pedià> de eotaçãq: n2 0025195 
Ellpresa: PE'rnOBRÁs DI~ SIA 
Valor Estimativo: R$-15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) 

Submeto a superior consideração do Excelentis 
sirro Sr .Governador , a presente justificativa para efeito de 
ratificação. 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a dispensa do ato licitatÓrio pa 
ra aquisição de gasolina, Óleo Diesel e Álcool Hidratado :; 
destinado aos veículos da Casa Civil e seus respectivos Or 
gãos, no valor estimado em R$- 15.000,00(QUINZE MIL REAIS) -; 
até 31.12 . 95, em favor da PE:.mOBRÁS DIS'llUBUIIXllA SIA, em 
decorrência desta ser um órgão integrante da Administração 
PÚblica, cuja ação administrativa encontra amparo legal no 
disposto no inciso VIII do artigo 24 da Lei n2 8666, de 21 
de junho de 1993, alterado pela Lei 8883, de 08 de junho de 
1994 . 

Macapá-AP, 11 de janeiro ãe 1995 

A apreciação à> ExnD.Sr. 
Gollernaà:lr ocm o parecer 
favoravel desta Cl'L. 
Em,~~~ 

MÁRIO .D\NSm JOCÁ 
Olefe da DAA/Cl'CI 

Bíracy dê Jesus Güiííiãiaes 
Presidente da CPL/<». 

AUTORIZO 

.lSl'IFIOO'lVA f\11 <XXl6I95-CACI 

W>R[A a:rJN\ BtalAR [E CLM:!AA 
8\Jb..Qlefe da Casa C i vil 

Assunto: Inexigibilidade de Licitação 
Pedido de Cotação 0022195 
Firma: COIIPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB 
Valor : R$-1.600,00 (HUM MIL E SEISCENI'OS REAIS) Estimativo. 

Justifica~se a inexigibilidade do ato licitató 
rio para a contrataçao dos serviços de fornecimento ele ener 
gia elétrica da Representação do GEA em Brasilia-DF, du 
rante o exercÍcio de 1995, tendo seus preços e tatifas, es 
tipulados e controlados pelo poder pÚblico, havendo portan 
to inviabilidade de competição, cuja ação Administrativa e~ 
r.cntra arparo legal no CAPUT oo artigo 25 da Lei ni 8666-;-

••.••...... · . . . ; :@:::~f\ · .,.. :. nl~ ;m ~ · 
SRCretÍrlo de Estado•i:fu~tura'e dJ~~eclmtmto 

PEDRO MAURO SEABM DO ~OSA.RlO 
Secretãrio dê E!itado de Obras e Serviços PúbU<:OII 

AMILTONLQBAro ColJTINHO 

:}~(~~I.i~tg,qur~tfâ~l~~~ff~~ap~ ••• 
... ~Qn$<>t Geml do E~dO . _ 
HlLTON GONÇALVES RIBEIRO 

de 21 de junhu de 1993 . 

Macapá, 10 de janeiro de 1995. 

A apreciação do Exmo. Sr. 
Governador can o parecer 
Favoravel desta CPL. 
Em, _ .!:,6 I_ 01 I _ 95 _ _ 

BIRACY DE JESUS GUIMARÃES 
Presidente da CPLIGEA 
Decreto n2 0069195-GEA 

IIÁRID JA115Uf Jtr.Á 
Chefe da DAAICACI 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Trabalho e Cidadania 

Portaria ( p ) nQ 117/94- SETRACI. 
~ SECRET ARIA DE ESTADO 00 TRABALHO 

CIDADANIA, usando das atribuiçÕes que lhe sio confe 
ridas pelo Artigo 123 da Constituiçio do Estado . do 
AoapÍ e tendo eo vist a o que consta Meoo . ' ni 
9B3/94 - RI/SETRACI. 

R E S V E : 

Art. li - Designar os servidores LIN 
DO MAR PEREIRA CUNHA, Agente Adoinistrativo, 'lasse. 
C, Padrão III , E. VYN COROOVIL DE ARA6J O, EconÔois 
ta, NS- 0 5, LUCIANA SAN TOS AYRES DA SI LVA , Ad oin is-
tradora , NS-05, ONEIDE DA COSTA TAVAR ES; , Secre tá 
ria Adoinistrati'la, CÓd . CDI -1 e ANTONIO BATISTA PE 
REIRA, Artiflce de Me cânica, Classe A, Padrão I, -
pe rtencentes ao Quadro de Pessoal do Governo do Ex
TerritÓrio Federal do AoapÍ , lotados nesta Secreta 
ri a de Estado do Trabalho e Cidadania, para ,; ~!aJ~ 
reo da sed e de suas ativid ad es Ha cap~ -Ap, até os M~ 
n i c r p i o s d e A • a p á e c a I ç o e n e I a f i • d e f a l e r p e I q u i' 
sas SÓcio EconÔ1ico dos Munic {pios e Mae~ea 1 ento d; 

AssociaçÕes ou Grupos Coaunitários, ea Coapri1 ento 
das oetas I e II do pla no de Ação da Rogibna) do 
Interior no perfodo de 17 .1 0 à 11.11 do corrent e ' 
a n o • 

ea cont rário. 
Art. H - Revogao-se as diopos!çÕes 

GABINETE DA SECRETARI A DE ESTADO DO TRABA LHO CIDA 
OANIA, eo MacapÍ-Ap, 17 de Outubro de )g94, 

MARIA DA GLÓRI A ÓE OLIVEIBA AHQRIM 
• Secretária • 

Portaria nl I IB/94 r. - SETRA CI. 
~ SECRE TÁRIA DE ES TAD O DO TRABALHO 

CID ADANIA, usand o das atrib~i çÕos que lhe são co~ fe 

ridas pelo Artigo 123 da Con stituição do Estado d; 
Aeapá e t end o ea ·· vista 

9B3/94 - RI/SETRACI. 

R E S 

que consta o Me 1o . nSI 

V E : 

Art. IR- Designar os servidores M~, 
RIA ANfSIA NUNES , Assistente Social , Classe C, Pa
drão I, ANA CR ISTINA GUEDES NARTINEZ,Ageat• • AijMihl' 
trati vo , Cl as s e C, Padrão IV . e MANOEL OA SILVA CAR 
DOSO, Motorista de ve iculos terre st re, Classe C, p; 
drio V, pertencente ao Quadro do Pessoal do Govor n; 
do Ex-TerritÓrio Federal do Aoap Í , l otados nosta Se 
cretaria de Estado do Trabalho o.Cidodanio,pa ro v1!, 



Macapá, 20-01-95 

jareo da s e de d e suas a t ivida des Hacapá-Ap, ate o 

Hu nid pio de Haz agão, a fie de faze r pesquisa SÓcio 

EtonÔoico do Hun icf pio e Hapea oe n to d e Asso cia çÕes' 

ou grupos Cocun itários , e.= c un pri =e nto das metas I 

e I! do plano de Ação da Regional do Interior n o pe 

rfodo de 25.10 à 19.11 do tor rente ano . 

Art . 21 -Revo gam - se as d isposiçoes' 

e r.l c o n t r á r i o . 

GABJUET E DA SECRETARIA DE EST ADODO TRABALHO 

OA III A, eo HacapÓ - Ap, 17 de Outub ro de 1994 . 

CIDA 1 

MARIA DA GLÓRIA DE OL I VEIRA AHORIM 

• s~e re tária • 

Portaria ( p ) n2 120/94 - SETRI'CI. 

À ffi::RETÀRIA CE EST.oro CO TRA8I>U-O E C:II:I"''MA; usando 

das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Artigo 123 da Constituição do 

Estado do !><rapá e tendo em vista o que consta o 1/emo. n2 159/94-CT /srNv ' 
SETRI'CI. 

RESOLVE: 

Art . 12 - Designar a servidora &1\CAA tiAAIA F/JPJPS ~ 

REIRA. , Ci1efe da Divisão de RelaçÕes do Trabalho, CÓd. a:&-1, pert encente ao 

QJadro de Pessoal do Govemo do Ex-Território Federal do !><rapá, lotado ne! 

ta Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania, para exercer acunulativame_!! 

te em substituição o Cargo de Diretora da Coordenação do Trabalho, aXJigo ' 

a:&-2, dur"'!'te o :iJrpeditrento da titular El..fDIJ:::R/l, s:>€l1lNI 1/AATifiS Q.N-1<\' 

' por rrotivo de gozo de férias, no per~odo de 19. 10 à 02. ll .d0 corrente ano. 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário 

::ASI!IETE DA. ffi::RETA'UA CE EST.oro CO TfiA9III..H) E C:II:I"''MA, em 1/acapá...,Ap, 26 

de OJtlbro de 1994, 

1/f>.CI.IA DA. G..ÓUA DE CllVEIRA. A\O<IM 

= Secretária = 

Portaria ( p ) n2 121/94 - SETRI'CI. 

À SECRETÁ'UA DE EST.oro CO TRI>8AJ.HJ E CI()I!)INIA, usaildo 

aas atribuiçÕes que l he são conferidas pelo Artigo 123 da Constituição do 

Estado do P<rapá e tendo em vista o que consta o llemo. n2 C63/94- C.C. M..CAI ' 

SETRI'CI. 

RESOLVE : 

Art. 12 - Designar a servi dora AA.GELA 1/A'UNA.NATCS DE 

~FO, Assistente Social, Padrão C6 , Subgrupo 11.6, pertencente ao QJadro de 

Pessoal Civil do Estado do !><rapá; lotada nesta Secretaria de Estado do Tra

balho e Cidadania, para exercer em substituição o cargo de Chefe dO Centro ' 

de Convivência do M.Jca, aXJ. COI-.3, durante o :iJrpedímento do titular ..OU: 
TEIXEIRA. FLEXA, por rrotivo de gozo de férias no periodo de 17. lO.à a5.11 

do corrente anc. 

Art. 2i - Revogam-se as disposiçÕes em contr.;_rio. 

Gosl!IETE DA. SB:RETARIA DE ESTiro CO TRI>8AJ.HJ E CIO'OII'JIA, em Wacapá...,Ap, 27 

de OJtubro de 1994. 

I>'ARIA DA. GLÓRIA DE CllVEIRA. A\O'UM 

= Secretária = 

Portaria ( p ) n2 122/94 - SETRI'CI. 

À ffi::RETÁ'UA CE EST.oro CO TRA8I>U-O E Cl()I!)INIA, usando 

:las atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Artigo 123 da Constituição do 

õstadO do A-rapá e tendo em vista o que consta o llemo. n2 647 /94-REG.I-I::P/ SE 

TRI'CI. 

RESOLVE : 

Art. 12 - Designar os servidores A'G3..0 ODElH) PAL.M:: 

RIM, !>gente Administrativo, Classe A, Padrão III , .v.AI.DtCI COJT1JII-O NSa<E;' 

Agente Administrativo, Classe G, Padrão II'e EGJINALCO CAAI/AI..H) .OC'S Sl/11-

TCS, !>gente Administrativo, Classe C, Padrão I, Pertencente ao O,Jadro de Pe~ 
soal do Govemo do Ex-TerritÓrio Federal do A-rapá, lotados nesta Secretaria 

de EstadO do Trabalho e Cidarlania, para Sob a Presidência do Pritreiro const_!: 

tuirem Comissão de Sindicància inctrrbída de apurar os fatos constante no 1/e 

rro. n2 647/94 - FS:J,I/CP/SETRI'CI. 

Art. 22 - Revoga~se as disposiçÕes em contrário. 

::ASIIIETE DI\ ffi::RETAAIA DE EST.oro CO TRI>BAU-0 E C:II:I"''MA, em tle.capá-Ap, 03 

de N:wembro de 1994. 

IIA'UA DA. G..ÓUA DE 0..1\EIRA. A\O'UM 

= Secretária = 

Portaria (· p ) n2 123/94 - SETRI'CI. 

À ffi::RETAAIA DE EST.oro co Tl'.o'éWJ-0 E CIDOOONIA, .usando, 

DIÁRIO OFICIAL 

,das at~ibuiçÕes que lhe são conferidas pelo Artigo 123 da Constituição do'· 

Estado do !><rapá e tendo em. vista o, que consta o Mem:>. n2 01100/94-ST /SETRI'CI 

RESOLVE : 

Art. 12 - Desigllar o servidor Fa::.A:> CO NAS::lM31/TO ~ 

.::111, Dlt ílÓgrafo, Classe O, Padrão V, pertencente ao OJadro de Pessoal do ~ 
~e mo do Ex-TerritÓrio Fede cal do !><rapá, lotado nesta Secretaria de Estado ' 

do Trabalho e Cidadania, para exercer em substituição o Cargo ~e Chefe da ~ 
ção de Seg. no Trabalho e SaÚde do Trabalhador, CÓdigo COI-2, durante o '~ 
peditrento do titular LSIRI'CI DE 9JJZA SILVA, por motivo de gozo de férias no 

periodo de 01 à 30 de 1\bvembro dO corrente ano. 

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

:;t>SI!IETE DA. ffi::RETARIA DE EST,6W CO TfiA9III..H) E CI ()\[)0/IJIA, em tle.capá...,Ap, 11 

de 1\bvembro de 1994. 

t1AAIA DA. Gl..ÓRIA DE CllVEIRA. A\OllM 

= Secretária -

Por taria ( p ) n2 124/94 - SETRI'CI. 

À ffi::RETAAIA DE EST.oro CO TRI>8AJ.HJ E CI[)II()lNIA, usando 

:las atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Artigo 123 da Constituição do 

~stado do !><rapá e tendo em vista o que consta o Merro. n2 1003/94-RI/SETRI'CI. 

RESO LVE : 

Art. 12 - Designar os servidores RA!MJII)I, U0JIN11, as
TA ro.ffi, Técoica em Laboratório, Classe A, Padrão III, l..EID'\ t1AAIA O::S .&i~ 
TCS, !>gente Administrativo, Classe A, Padrão III e \i!NINI\ TAVA<e3 Bl'ffi::&, , 

Técnica em LaboratÓrio, Classe A, Padrão III, pertencente ao O,Jadro • .de Pe_!! 

soal do Govemo do Ex-Território Federal do A-rapá, l otados nesta Secretaria' 

:!e Estado do Trabalho e Cidadania, para sob a Presidência da Pritreira Const~ 
tuírem Comissão de Sindicância incLITbída de apurar os fatos constante r.o Me 

ro. n2 1003/94 - RIISETRI'CI. 

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

3ABJNETE DA. ffi::RETA'UA DE EST.oro CO TRI>eALH) E CIQODINIA, em 1/acapá...,Ap , lB 

:!e C\Jtlbro de 1994. 

tiAAIA DA. Cl.ÓRIA DE a.IVEIRA. AICRIM 

= Secretária = 

Portaria ( p ) n2 tl.25/94 - SETRI'CI. 

À f:ffFETAAIA DE ESTACO CO Tl'.o'éWJ-0 E CI()\[)0/IJIA, usando 

:las atribuiçÕes que l he são conferidas pelo Artigo 123 da Constituição do 

':stado do A-rapá e tendo em vista o que consta o 1/emo. n2 1119/94-Rl/SETRI'CI . 

RES OLVE: 

Art. 12 - Designar o servidor R:SSIVI'lDO FERREIRA. PI

RES, Agente de Portaria, Classe O, Padrão v, pertencente ao O,Jadro ·. de Pe! 

soal do Govemo do Ex-Território Federal do A-rapá, lotado nesta Secretaria 

de Estado do Trabalho e Cidadania, para exercer em substituição o cargo de 

Chefe do Centro de Convivência do Oiapoque, CÓdigo COI-.3, durante o ítrpedi 

mente da titular LÍCIA WARIA <PIES DA. COSTA, por motivo de gozo de férias n; 

periodo de 12 à 31 de Dezembro do corrente ano. 

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

GA8Ji'.ETE DA. SECRci.ARIA DE EST,6W CO ffi18I\IJ-O E CIQOQONIA, em 1/acapá....,Ap, 17 

de t\bverrbro de 1994. 

1/A'UA DA. Gl..ÓRIA CE O...IVEIRA. .MrniM 

= Secretária = 

Portaria ( p ) n2 126/94 - SETRI'CI. 

À ffi::RETARIA DE ESTACO CO TR68t>LH) E C:II:I"''MA, usando 

das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Artigo 123 da Constituição do 

Estado do A-rapá e tendo em vista o que consta o l/erro. n2 226/94. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar a servidora 1/ARIA l1..CENI :QO. SILVA 

RDUGJES, Especialista em EdJcação, Padrão a5, Subgrupo 11.6, pertencente J3D 

O,Jadro de Pessoal Civil do Governo do Estado .do !><rapá, lotado nesta Secre~ 
ria de Estado do Trabalho e Cidadania, para exercer em substituição o Cargo 

de Chefe de Gabinete, CÓdigo a:&-2, .~urante o ilrpedímento da t itular OEro 

RI'H CAALA P!N-€Iro G:M:S, por motivo de licença irédica, no periodo de 26 de 

Seterrbro à 11 de OJtubro do corrente ano. 

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

GASINt:IE DA. SEO<ETA'UA DE EST,6W CO TR68t>LH) E CI()I!)INIA, em Wacapá-Ap., 17 

de t\bvembro de 1994. 

WARIA DI\ Gl..ÓRIA tE. QIVEIRA. A'.tRIM 

= Secretária = 

ESTADO DO AMAPÁ 
'DIÁRIO OFICIAL 

Pág.2 

Portaria ( p ) n2 127/94- SETRI'CI. 

À SEO<El'~ DE EST,6W CO TRI>BAU-0 E CI!)O{)A'IIA, usando 

das atribuiçÕes que l he são conferidas pelo Artigo 123 da : ~Constituic;ãc do 

Estado do !><rapá e tendo em vista o que consta o Merro • . n2 198/94-CT/SETRI'CJ:, 

R E SOLVE: 

Art. 12 - Designar o servidor 1'/Il.SJ\1 WUUCIO PAAEO: 

FERREIRA. LDIA, .Economista, Padrão C6, Subgrupo 11.6, pertencente ao 0-Jadro de 

Pessoal Civil do Govemo de Estado do P<rapá, lotado nesta Secretaria de Es 

tado do Trabalho e Cidadania, para exercer em subStituição o cargo de Chéf; 

da Seção de Inforrração, CÓdigo COI- 2, durante o inpeditrento do titular R.lY' 

CA"NAI..H) DIAS, por rrotivo de gozo de férias no periodo de 07 à 26 de t\bvem 

bro do corrente ano • 

Art. 12 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

GABIIIETE DA. ~ARIA DE EST,6W CO TRI>8AJ.HJ E CIOOOONIA, em Wacapá...,Ap, 17 
de 1\bvembro de 1994. 

IIARIA DA. GLÓRIA DE CUVEIRA. AICRIM 

= Secretácia = 

Portaria ( p ) n2 12B/94- SETRACI. 

À S ECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E 

CIDADANIA, _u sando das atr ib u i çÕes que lhe sao c on 

fe ridas pelo Artigo 123 da Constituição do Esta~ 
do do Ama pá e ten do em vis ta o que consta o Oficio 

n2 0293/94 - CEM 

Art. 12 - Desig nar o servidor JOSÉ 

EUNIBERTO MOR EIRA FERREIRA , Motori sta . de Ve i~ulo s 

Terrestre, Padrão 07 , Su bgrupo NB, perten c ente ao 

Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Ama 

pá, lot ado nesta Secretaria de Estado do Trabalho e 

Cidadan ia , para viajar da sede de suas at r ibuiçÕes 

Macapá- Ap , até o Municlpio d e Santana, ·. a · ·i ,fi im . dE 

prestar serviços ao T r ib unal Regional Eleitoral da 

quele Municl.pio, na perlodo de 10 i 30 de Out ubro ' 

do corrente ano . 

Art . 2 2 - Revogam - se as disposiçÕes' 

em contr>ário . 

GABINETE DA SECRE TARIA DE ESTADO DO TRABALHO E CIOP 

DANIA, e m Macapá - Ap, lO de Outubro de 1994 . 

MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

= Secretária 

Portaria ( p ) n2 12g; - SE T RACI . 

À SECRETÁRIA DE ESTADO 00 TRABALHO 

CIDADANIA , usando das a:ribuiçÕes que lhe são confe 

r idas pelo Art igo 123 da Constituição do Estado de 

Amapá e tendo em vista o que consta o Me mo . n~lll3/ 
·94 - RI/SETRAC I. 

R E S O L V E: 

Art . 12 Alterar o perlodo de viagen 

da Portaria n2 llB/94- SETRACI, ~ar a 07 . 11 . 94á • ll . 

12 . 94 e desligar o se r vidor CARLOS PRENT IC E DE PAI 

VA PACHECO,: ;OatilÓgrafo , Classe O , Padrão IV, pe ! 

ten ce n te ao Qu adro de Pessoa l do Governo d o Ex-Ter -

ritÓ rio Federal do Amap á , lo tado nesta Secretaria 

de Estado do Trabalho e Cidadania, para substituir 

o servidor MANOEL DA SILVA CARDOSO. 

Art . 22 - Revogam-se as disposiçÕes' 

em co n trário . 

GABINETE DA SECRETARIA DE ES TADO DO TRABA LHO E CID! 

OANIA, em Macapá-Ap, 07 de Novembro de 1994 . 

MARIA. DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

= Secretária = 

Portaria ( P ) n2 130/94 - SETRACI . 

À S ECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 

:IDAOANIA, usando das atribuiç~es que lhe s ão confé 

ridas pelo Artigo 123 da Constituição do Estado do 

Amapá e tendo em vista o q u e Consta o Processo n2 

<B7B0 . 0020B5/94 - SE T RACI . 

R ·E S O L V E : 

Art . 12 - Remover a pedido o servi 

dor BENEDITO DO C~RMO ALMEIDA, Agente de Vigilinc;~ 
S u bgr u po NA , Padrao003 , perte n cente ao Quadro de 

Aessoal GGvil do Governo do E stado do Amapá, que 

e x e r c~ã suas atividades no Mun iclpio de Serra do Na 

vio para a Secretaria de Estado do Trabalho e Cida 

dadia no Municip io de Macapá - A p . 
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Art . 2~ - Revogam- se as disposiçÕes 
em contrário. 

~ idas pelo Artigo 123 da Constituiç~o do Estado u u 
~mapá e tendo em vista o que cons ta o M•mn, nR 
~128/94 - 94. 

o~rtencente ao Quadro de Pessoal do Governo de 
Ex -TerritÓrio Federal do Amapá, lotado nesta Secr~ 
taria de Estado do Trabalho e Cidadania, para exer
:er acumulativamente em substit uição o cargo de Ch~ 
fe da Divisão de Apoio Administrativo, CÓdigo CDS-~ 
durante o impedimento do tit ul ar JOS~ DE RIBAMAR DA 

1 ~>I LVA E SILVA, por motivo de goz o de fé r ias noo p~ 
rlodo de 10 i 30 de Dezembro do corrente ano. 

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E CID~ 
DANIA, em Macapá-Ap, 29 de Novembro de 1994. R E S O L V E : 

MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 
= Secretária = 

Art. 12 Designar a servidora LINDO 

Portaria ( p ) n2 131194 - SETRACI. 
À SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 

8IDADANIA, usando das atribuiçÕes que lhe são confe 
rida pelo Artigo 123 da Constituição do Estado do 
4mapá. 

~AR PER~IRA CUNHA , Agente Adminis~rativo, Classe 
~. Padrao V, pertencente ao Quadro de Pessoal do G~ 
~erno do Ex-TerritÓrio Federa l do Amapá,elotado nes 
~a Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania, pa 
~a exercer em substituição o Cargo de Chefe da R; 
pião II, CÓd. CDS-1, durante o impedimento do titu 
lar BENEDITO ALViS DE SÁ, por motivo de gozo de fi ! 
rias no periodo de 12 à 31 de De zemb ro de 1994. 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕ es ' 
em contrário. 

~ABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO J DO TRABALHO E CIDA 
lANIA, Macapá - Ap, 29 de Novembro de 1994. R E S O L V E : 

Art. 12 - Designar os servidores LOU 
RIVAL GOMES COSTA, Chefe da Seção de PatrimÔnio , 
EGUINALDO CARVALHO DOS SANTOS, Agente Administrati
vo, Class e C, Padrão I e OZÓRIO RAMOS DOS SANTOS FI 
LHO , DatilÓgrafo, Classe D, Padrão V, para sob a 
~residência do primeiro constituírem a Comissão em 
carregada de executa r o levantamento dos bens patr~ 
mÔniais da SETRACI. Com o prazo de entrega do mesmo 
até 15 ded§ezembro do corrente ano. 

Art . 22- Revogam-se as disposiçÕes' 
MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEI RA AMORIM 

" SECRETÁRIA m 

em contrário. 

I GABINETE DA SECRETARIA DE ES TADO DO TRABALHO E CID~ I 
DANIA, em Macapá-Ap, 29 de Novembro de 1994. 

MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 
= Secretária = 

Ar t. 22 - Revogam-se as disposiçÕes' AVISO IMPORTANTE: 
em cont rário. Portar'ia ( p )nR 133/94-SET RACI. 

Preencha correta
GABAR!-

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E CIDA 
DANIA, em Macapá-Ap , 29 de Novembro de 1994 . 

À SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
:IDADANIA, usando das atribuiçÕes que lhe sao confe 
•idas pelo Artigo 123 da Co nstituição do Estado do mente o seu ;mapá e tendo em vista 
1149/94 - DAA/SETRACI. 

o que consta o Memo. n2 
MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

= Secretária = 
R E S O L V E : 

Portaria ( p ) n2 132/94 - SETRACI. 
À SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 

CIDADANIA , usando das atribuiçÕes que lhe são confe 

Art . 12 - Designar MÁRCIA REGINA BAR 
BOSA DE ALCÂNTARA, SociÓloga, Classe D, Padrão I V , 

TO, sem rasuras e com 
~ ~ letras bem legíveis. 

FUNDAÇÕES ESTADUAIS 

Fundação da Criança'\. 
e do Adolescente ~ 

p o R T A R I A (P) N2 OOJ /9 5-GABI/ FCRIA 

A Presidente da Fundação da Criança e do Adoles~en

te do Estado do Amap~ /FCRIA, usando das atribuiçÕes que lhes são .. onferi 

das pelo Decreto (N) n2 0051, de 03 de Janeiro de 1.995 e, de acordo com 

o estabelecido no Art. 16, Ítem II, Capitulo III, do Estatuto 

pelo Decreto (N) n2 0310 de 18 de dezembro de 1.991; 
aprovado 

R E S O L V E: 

Art . lQ - Nomear interinamente SÁYIO JOSÉ PER~~ fER 

XANDES, Economista, para exercer o cargo de confiança de Diretor Adminis 

tive e Financeiro, C~digo FGS-2, da Fundação da Criança e do Adolescente ' 

do Estado do amap~/ FCRIA , a contar de 03 de Janeiro de 1. 995. 

Art2 22 - Revogam-se as disposiçÕes em contr~rio. 

GABI~YE DA PRESIDE5YE DA FUIDAÇIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE5TE DO ESTADO' 

DO AMAPÁ/FCRIA, em Macap~-AP , 03 de Janeiro de 1.995, 

~ D.- · 'VV().... J~ Q-e~ec 
SANDRA~NA NEVES CORRÊA 

Presidente interina/ FCRIA-AP. 

P O R T A R I A(Pl N2 ooe/95-GABI/~cRIA 
A Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente 

do Estado do Amapá/FCRIA, usando das atribuiçÕes que lhes são conferidas 

pelo Decreto (N) n2 0051, de 03 de janeiro de 1.995 e, de acordo com o 

estabelecido no Art. 16, Ítem II, Capitulo III, do Estatuto aprovado ne 

lo Decreto (N) nR 0310 de 18 de dezem~ro rle 1.991; 

R E S O L V E: 

Art. 12- Nomear interinamente JANEIDE PESSOA DA SIL 

VA, SociÓloga, oara exercer o cargo de confiança de Diretora Tecnica, CÓ 

digo FGS-2, da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amaoi I 
FCRIA, a contar de 03 de Janeiro de 1 . 995. 

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

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO 

DO AMAPÁ/FCRIA, em Macapá- AP, 03 de janeiro de 1.995. 

Presidente interina/FCRIA- AP 

P O R T A R I A <PJ N2 oo.a /95-GABI / FcRr A 

A Presidente da l'unct!\ção da Criança e rlo Adolescente 

cto Estado do Amapá/FCRIA, usanrlo d8s atri~uiçÕes que lhes são conferida~ 

pelo Decreto (N) n2 0051, de 03 de janeiro de 1.995 e, de acordo com 

estabelecido no Art. 16, Ítem II, Caoftulo III, do ~stat11to aorovado 

lo Decre to (N) n2 0310 de 18 de dezem~ro de 1 .991; 

R E S O L V E: 

o 

ne 

Art . 12- Nomear interinamente EDELZINHA MARIA RABELO 

DE ARAUJO, Agente Administrativo-NM-17, para exercer o cargo de Secretárl 

a, CÓdigo FGI - 2, da Fundação da Cr iança e do Adolescente rlo Estado do 6 
m8.oá/FCRIA, a contar de 03 de janeiro de 1.995. 

Art . 22 Revogam- se as rlisposiçÕes em contrário. 

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO 

DO AMAPÁ/FCRIA, em Macapá-AP, 03 de janeiro de 1.995. 

·~,.,~ l.u-~'1-vO.. J~\/~ .J.~~::.. 
SANDRA REGlNA NEVES CORR~A 

Presidente interina/ FCRIA-AP 

p o R T A R I A (P) NQ 004 /9,-GABI/ FCRIA 

A Presidente da Fundação da Criança e do Adolescent e 

do Estado do Amap~/FCRIA, usando das atribuiç~cs que lhes sao conferi -' 

das pelo Decreto (N) n2 00.1, de 01 de janeiro de 1.99' c, de acordo 

com o estabelecido no Art. 16, Ítem Jl, CapÍtulo JJJ, do Estatuto apro

vado pelo Decreto (N) n2 0110 d(• 18 de dezembr•o d{• 1. <)Ql; 

R E S O L V E: 

Art. 1 Q - Nomear inter i namnnt{) IIUREA BRITO DE CARVA-

l.MO, PSJC CÍLOGA, C.;dign NS-0,, para <'Xt"rC<)r n car•go d<! cnnflança de Ch•~ 

fe da Divisio de Clriuntaçio Social, C.;dign FGS-1. da Fundaçio da Crian 

ço e do Adolescente do Estado do amap~/FCRJA, a contar de 03 de janeiro 
de l.9Q,, 

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

GABIIEYE DA PRESIDENTE DA FUIDAçlO DA CRIAIÇA E DO ADOLESCEWTE DO ESY! 

DO 00 IINAPÁ/FCUA, e'm Macapá-AP, 03 de Janc irn de 1. 99', 

~D,~ ' "'--- J~ P-~ 
SANDRA REGJlh NEVES CORRÊA 

Presidente Jntcrina/FCRJA-AP 

I ~ 
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. p o R T A R I A (P) NO 006" /95- GABI/FCRIA 

A Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente 

do Estado do Amapá/ FCRIA, usando das atribuiçÕes que lhes são conferidas 

pelo Decreto (N) no 0051, de 03 de j anei ro de 1. 995 e , de acordo com o 

estabelecido no Art. 16, Ítem II, Capitulo II I, do Estatuto apr ovado p~ 

l o Decreto (N) no 0310 de 18 de dezembro de 1 .991; 

R E S O L V E: 

Art. 12 Nomear interinamente MARIA VIRGINIA DO SOCO~ 

RO COSTA DA SILVA, para exercer o cargo de Chefe do Centro de At endimen- \ 

to a Criança e ao Adolescente/CEPA, CÓdigo FGI-3, da Fundação da Criança 

e do Adolescente do Es t ado do Amapá/FCRIA, a contar de o~ de janeiro de 

1. 995. 

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

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADo · 

DO AMAPÁ/FCRIA, em Ma~apá-AP, 03 de janeiro de 1 . 995 . 

~,..Q",:o-,. .0. ~ "~ )v.~n .Q.o~ 
SANDRA Rfrl!N4 NEVES CORREA 

Presidente interina/ FCRIA-AP 

p o R T A R I A (P ) N9 006 /95- GABI /FCRIA 

A Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente 

do Estado do Aman~/FCRIA , usando das atribuiçÕes oue lhes são con f eri das 

oelo Decreto (N) n2 0051 , de 03 de janeiro de 1 . 995 e, de acordo com o 

estabelecido no Art . 16, Ítem II, Caoitulo III , do Estatuto aprovado p~ 

lo Decreto (N) no· 0310 de 18 de dezembro de 1.991; 

R E S O L V E: 

Art . 12 - Nomear interinamente MARIA ANUNCIADA BARRAL 

DE NAZARÉ, !)ara exercer o cargo de c:1efe do Casa da Crianç;:o e cio Adoles

cente/CRIA, CÓdigo FGI-3 , da ~·tmdação da Criança e do Adole~cente do Es 

tado do Amapii/FCRIA., ~ contar de 03 de janeiro de 1.995. 

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

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO 

DO AMAPÁ/FCRIA, em Me.capá- AP, 03 de .iane i ro de 1. 995 . 

~Q.~.·~J~~~ 
SANDRA R~A NEVES CORREA 

Presidente interina/ FCRIA-AP 

p o R T A R I A (P) N2.J}Qt_/95-GABI/FCRIA 

A Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente 

do Estado do Amapá/FCRIA , usando das atr ibuiçÕes que lhes são conferidas 

pelo Decreto (N) no 0051 , de 03 de janeiro de 1. 995 e. de acordo com o 

estabel·ecido no Art . 16, Ítem II, capitulo III, do Estatuto aprovac:l.o oe 

lo Decreto (N) n2 0310 de 18 de dezembro de 1. 991 ; 

R E S O L V E: 

Art . 12 - Nomea.r interinamente MARIA GORETH SILVA E 

SOUZA, Professora de 12 e 22 Grau , para exercer o cargo de Chefe c:lo Cen

tro de Convivênci;;, Açucena, CÓeligo- FGI- 3, da Fundt=~c:;~o da Cri<mça e elo A 

dolescente do Estado do Amaoá- FCRIA , a contar de 03 de janeiro ·cte 1.995. 

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

GABI NETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO 

DO AJ-tAPÁ/FCRIA, em Macapá- AP, 03 de .1ane i ro de 1. 995. 

~ D.~-~ Jv.o.....t?-e~ 
SANDRA RE~NEVES CORREA 

Presidente interina/ FCRIA-AP 

p o R T A R I A (P) N2 008 /95- GABI/FCRIA 

A Pres idente rta Fundação cta criança e do Adolescente 

do Estado do Amapá/FCRIA, usando das atribuiçÕes que lhes são conferidas 

pe l o Decreto (N) n2 0051 , de 03 de janeiro de 1.995 e, de acordo com o 

estabelecido no Art . 16, Ítem II, Capitulo III , do Estatuto aprovado p~ 

Decreto (N) n2 0310 de 18 de dezembro de 1.991; 

RESOLVE: 

Art. 12- Nomear i nterina.ment e ROMILDO FERREIRA HOLA!i 

DA JUNIOR,Tecn ico em Assuntos Educacionais , pertencente ao· quadro do Ex

TerritÓrio Federal do Amapá , para exercer o cargo de Confiança de Chefe 

da Creche "Cantinho de Amor", CÓdigo FGI- 3, da Fundação da Criança e do 

Adolescente do Estado do Amapá/FCRIA , A contar de ·03 de janeiro de 1995 . 

Art . 2º - Revogam- se as õispos i c:;Ões em contrário . 

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO 

DO AMAPÁ/FCRIA, em 11acapá- AP , 03 de janeir::> de 1.995 . 

l;)o.,,'·f .. ~'\":..... GLc'f.\;--.··\.C'- ,..J.rc"'-Ê l·~ "·'-'-~ . 
S~DRA REGINA NEVES CORR A . 

Presidente :Lnterina/ -FCRIA- AP 

p o R T A R I A (P) N2 ~/95-GABI/FCRIA 
A Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente 

do Estado do Amapá/FCRIA , usando das atribuiçÕes que lhes são conferidas 

pelo Decreto (N) nº 0051, de 03 de j anei ro de 1.995 e , de acordo com o 

estabelecido no Art . 16 , Ítem II, Caoitulo I II, do Estatuto anrovado oe 

lo Decreto (N) nº 0310 de 18 de dezembro de 1. 991; 

R E S O L V E: 

Art . 1º - Nomear interinamente DINALVA SALES DE SOUZA 

SMITH, Agente Administrativo, pertencente ao quadro de pessoal do Ex- Ter 

rio Federal do Amaoá, nara exercer o cargo de Chefe da Creche Periquiti~ 

ho Verde , CÓdigo FGI- 3, da Fundação da Criança e elo Adolescente do Esta

do do Amapá-FCRIA, a contar de 03 de janeiro de 1 .995. 

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

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ES TADO 

DO AMAPÁ/FCRIA , em 11acpá- AP, 03 de ,ianei ro ele 1. 995 . 

~-~'-'.0- \lc:-~:v,.o.~ ,J<?_<u.'-:;, v_()ll.;;o~ 
SANDRA REGINA ' NEVES CORREA . 

Presidente i nterina/ FCRIA- AP 

p o R T A R I A (P ) 'Nº 010 /95-GABI /FCRIA 

A Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente 

do Estado do Amapá/ FC RIA , usando das atri buiçÕes aue lhe s são conferidas 

pelo Decreto (N) n2 0051 , de 03 de janeiro de 1.995 e , de acordo com o 

estabelecido no Art. 16, Íte~ II, Capitulo III, do Estatuto aorovado P! 

lo Decreto (N) nº 0310 de 18 de dezembro de 1 . 991; 

R E S O L V E: 

Art . 12- Nomear interinamente RAIMUNDO CARDOSO MACI

EL, para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Contratos e Convênios,C2 

digo FGS-1, da Fundação da CriançA e do Adolescente do Estado do Amapá I 

FCRIA , a contar de 03 d~ janeiro de 1.995 . 

Art . 22 - Revogam- s e as di sposiçÕes em cont rário. 

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO 

DO AMAPÁ/FCRIA, em Macapá-AP, 03 de janeiro de 1 . 995 . 

·~O. - -~ j~~b~ 
SANDRA R~ NEVES CORREA 

Presidente interina/ FCRIA-AP 
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p o R T A R I A (P) N2.QlL/95-GABI/FCRIA 

A Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente 

do Estado do amapá/FCRIA, usando das atribuiçÕes que lhes são conferi-' 

das pelo Decreto (N) n2 0051, de 03 de janeiro de 1.995 e, de adordo 

com o estabelecido no Art. · 16, Ítem II, Cap{tulo III, do Estatuto aprg 

vado pelo Decreto (N) n2 0310 de 18 de dezembro de 1.991; 

R E SOL V E: 

Art. 12 - Nomear interinamente CARLOS ALBERTO COUTI

IBO DB SOUZA, para exercer o cargo de confiança de Chefe da DLvisão de 

Controle Contábil e Financeiro FGS-1 , da Fundação da Criança c doAdo-' 

lescente do Estado do amap~/FrRIA, a contar de 03 de Janeiro de 1.995. 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕes em contr~rio. 

GABUEtE DA PRESIDEifE DA FUJIDAÇlO DA CR.IAIÇA E DO ADOLESCP.ITE DO ESTA

DO DO .AIIAPÁ/FCRIA, em Macap~-AP, 03 de Janeiro de 1.995. 

Presidente Jntcrina/FCRIA-AP 

p o R T A R I A (P) I!! 0/i!, / 95-GAU./ FCR.IA 

A Presidente da Fundação da Criança· e < do Adolescente~ 

do Estado do Amapá/FCRIA, usando das atribuiçÕes que lhes são conferida~ 

pelo Decreto (N) n2 0051, de 03 de janeiro de 1.995 e, de acordo com 

estabelecido no Art. 16 , Ítem II, Capitul o III, do F.statuto aprovado 

lo Decreto (N) n2 0310 de 18 de dezembro de 1.991 ; 

o 

R E S O L V E: 

Art . 12- Nomear interinamente CARLOS DE BELÉM DE MEIB 
. -

ZES CORREA, para exercer o cargo de confiança de Chefe da Divisão de Ad

ministração, CÓdigo FGS-1 da Fundação da Criança e do Adolescente do Es 

tado do Amapá/FCRIA, a contar de 03 de janeiro de 1.995, 

Art. 22- Revogam-se as disposiçÕes em cohtr~rio. 

GAIUDTB DA PRBSrDBDE DA F1JJIDAçlO DA CRIAJIÇA E DO ADOLBSCEITB DO ESTADO 

DO AMAPÁ/FCRIA, em Macap~-AP, 03 de janeiro de 1 .995 

Presidente interina/ FCRIA- AP 

p o R T A R I A (!'\ N9-ºM_./9S- GABI / FCRIA 

A Presidente da Fundação da Crianç ~ c do Adolescen

te do Estado do amapá/FCRIA . usando das atribuiçÕes que lhes são conferi 

das pelo Decreto (N) n2 0051, de 03 de Janeiro de 1.995 e, de acordo com 

o estabelecido no Art. 16, Ítem' !!, Capitulo IIL, do estatuto 

pelo Decreto (N) n2 0310 de 18 de Dezembro de l.QQl; 

R E S O L V B: 

aprovado 

Art. 12 - Nomear interinamente EDILSOI AMAIAJÁS DE 

~TO, Al(ente Administrativo NM-~.7, do Quadro de Pessoal Civi l do Gover

no do Estado do Amapá , para exercer o cargo de conf i ança dn Chefe da Di

visão de ~essoal, CÓdigo FGS- 1, da Fundação da Criança e do Adolescente' 

do Estado do amapá/FCRIA, a contar de 03 dn Janeiro de l.QQS. 

Art. 22 - Revogam-se as di~poslçÕcs em contr~rlo 1 

GAaiDTil DA PRBSIDH'I'B DA f1JDAÇlO DA CI.IAIÇA .ll DO ADOLESCEITE DO E'ifADO 

10 AMAPÁ/FeRIA. em Macapá-AP, 03 de Janeiro de 1.9QS. 

~G~~~~~Çb~ 
Presidente interin~FCRIA- A' 

p o R T ·A R I A (P) NR~/95-GABI/FCRIA 

A Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente 

do Estado do Amspá/FCRIA, usando das atribuiçÕes que lhes sao conferi-

das p8lo Decreto (N) n2 0051, de 03 de janeiro de. 1.995 e, de acordo 

com o estabelecido no Art. 16, Ítem II, Capitulo III, do Estatuto apro

vado pelo Decreto (N) nQ 0310 de 18 de dezembro de 1,991. 

R E S O L V B: 

Art. 12 - Nomear interinamente HAllA JOII,liA rllfn• 
GOUDIDO, PROFESSORA DE 12 e 22 GRAU, E-2, Pertencente ao Quadro do Go

verno do Ex-territÓrio Federal do Amapá, lotado na Secretaria de Estado 

da Educação, Cultura e Esporte-SEECE, para exercer o carl(O de confiança 

de Chefe da Divisão de Educação Trabalho e Escola, CÓdil(o FGS-1, da 

Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá/FCRIA·, a contar 

de 05 de janeiro de 1.995, 

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

GAB.ID'1E DA I'USIDI!ITE DA FUIDAçlO ·DA CRIAJÇA E DO ADOLESCEftE DO ESTA

DO DO AMAPÁ/FeRIA, em Macapá-AP, OS de janeiro de 1.995. 

'd~ D.-. v-.o-. J~ Qo~ 
SANDRA RE~EVES CORRiA 

Presidente Interina/FCRIA-AP. 

p .o R T A R I A (P) NQ ~15"/95'-GABI/'YCRIA 

A Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente 

do Estado do Amap~/FCRIA, usando das atribuiçÕes que lhes são conferi-' 

das pelo Decreto (N) n2 0051, de 03 de janeiro de 1.995 e, de acordo 

com o estabelecido no Art. 16 Ítem II, Capitulo III, do Estatuto aprov! 

do pelo Decreto (N) n2 0310 de 18 de dezembro de 1.991. 

R E S O L V E: 

Art . 12 - Nomear interinamente ELLEI HAAlA BOLAJDA' 

FARIAS, ASSISTENTE SOCIAL,NS-05, para exercer o cargo de conf~ança de 

Chefe da Casa Lar Ciã Katuá, CÓdigo FGI-3, da Fundação da Criança c do 

Adolescente do Estado do Amapá / FCRIA, a contar de 11 de janeiro de 

1.995. 

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

GABIIETE DA PRESIDBITE DA FUIDAÇlO DA CRIAIÇA E DO ADOLESCEITE DO 1!51! 

DO DO AMAPÁ/FeRIA, ~m Macapá- AP, 11 de janeiro de 1.995. 

~A. , .. L., í). ~,-r..., -v-..o.. J 'W--. I}...,~ 
v -Sv~R~~A NEVES CORRÉJI 

Presidente Interina/FCRIA-AP. 

p o R T A R I A (P) Nl Q&./95-GABI/FCRIA 

A Presidente da Fundação da Priança e do Adolescen 
te do Estado do Amapá/FCRIA, usando das atribuiçÕes que lhe são conferi 
das pelo Decreto (N) ng 0051 , de 03 de Janeiro de 1. 995 e, de acordo 
com o estabelecido no Art. 16, Ítem II, capitulo III, do estatuto apr2 
vado pelo Decreto (N) n• 0310 de 18 de Dezembro de 1 .991. 

R E S O L V E: 

Art. 1• - Designar lnterinamen'te os servidores SONIA 
HELENA PEIXOTO DA COSTA, Administradora, NS-05, Presidente; CARLOS Ab 
BERTO COUTINHO DE SOUZA, Chefe da Divisão Contábil e Financeira, · CÓdigo 
-FGS-1; EDILSON AMANAJÁS DE BRITO, Chefe da Div\são de Pessoal, CÓdigo 
-FGS-1, membros efetivos; EDILEUZA PACHECO DE LIMA, DatilÓgrafo, NM-12, 
e MANOEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA, Técnico em Contabilidade, NM-17, 
suplentes, para compore~ a comissão permanente de Licitação da Fund! 
ção da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá/FCRIA, a partir de 
11 de Janeiro de 1.995 

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

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇ10 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO E~ 
RADO DO ·AMAPÀ/FCRIA, em Mac~pá-APr 11 de Janeiro de 1.995. 

~A . ,.L · L 2W.h---v-...0.. J ~ Qa~ 
S~RÀ REGI~ NEVES CORR~A 
Presidente Interina/FCRIA-AP 



p o R T A R I A ( P I NO O/f / 9 5-GABI /FCRIA 

A Presidente da Funda ção da Cr i ança c do Adolescente 

do Es t ado do Amapá/ FCRIA, usandn das at ribui çêícs que lhes são conferi 

das pelo Dec r eto ( N) n 9 0051J d e 03 de j aneiro d e l. QQS o, d e <'! c orda 

COQ o estabe lec i do no Ar t. ·16, Ítem II, CapÍtulo III , do f.statut n opro

vado pel o Dccret _o (N) n~ 0310 de 18 d •~ dezembro de l.QQ l i 

R E S O t V E : 

Art . l g .- Designar os s ervidores ESMERALDA CO!Utih L!;! 

PES, ADHINI STRADURA, PEDRO IVA.~ SBABR/1 DOS SAHOS OUIII OR, DtOirADOR, ' 

MAURO H. FER5AJIDES PAREUJE DE OLIVEIM, OP . DE CO~IP\1!1\DOR, LUCIVfl!. l!O I'~ 

RAES PAnOJA, PROGRA~IADOR, LI LIA SILVA RODiUGUES, AGF.NTB ACHISlSTRATIVO 

VERA LUCIA LOBAYO DA SILVA DA I CRE.JA, AGBSTE AC)IINISTRATIVO, llOSAIA !)1. 

11UIDADE IERY, AGENTE ADHI NI STRATIVO, SÕRIA HELEJA PEIIOtO DA COStA, A~ 

MINISTRADORA, todo s a disposição da Fundaç ã o da Criança c do Ado lesc en

te do Estado do amapé/FCRIA, para sob a Pr esidenc ia do pr imeiro consti;.. 

tuir•ctn a com~ssio incumbida de faz e r o l av ramcnt o pat rimonial dns bcn.'i 

existent es na Funda~ào, no P,erÍodo de 10/01/Q S à 25/01/Q,S , devendo o~. 
mes.nos serem relac ionados por Un idade Ad m!.n istrativo, i mpUtarido aos 

respect i vos Chefes a responsabilidade do uso e gua r da dcssee bons. 

Art . 20 - Rovogaa-s c as disposiçÕes Cr.t contrÁrio . 

G.\lUliET!l OI. H.&SlDSKT!l OI. FUIUIA~O llll Cli.IANÇA E DO AIIOLESCRHTâ 00 ESYA· 

DO DO ANAI'A/ FCli.I A, em MacapÓ-AP , /1 de J aneiro de l. QQS . 

. .. 

i,.. •. ...b. C\. ~~o-.-:..'"V\..0... J.t. ... , fl..o~ 
-~'5?;NoRA REGI!!A NEVES CORRÊ'A 

Presidente !nt e rinm/ FCRIA-AP 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIAN" G01/95 

O Enno Sr. Juiz Eleitoral da 2" Zo11a em 
Exerclclo, no uso de suas aúi bulções legalg, 

RESOLVE: 
Art. 1 o - Designar o Servidor RAIMUNDO TADEU 

QUADROS DA ROCHA, Auxiliar Judiciário, pertencente ao Quadro 
de Pessoal Permanente desta Corte, lotado no Cartório Eleitoral da z• 
Zona - Macapá, para atuar como ObservatkJI' áa Justiça li!.eilorr.l na 
Convenção Municipal do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 
PSD, a ser realizada no dia 20 de janeiro de 199S, das 09:00 às 17:00 
h, no plenário da Câmara de Vereadores do município de Macapá, Av. 
F AB sln, NESTA. 

Art. 2° Publique-se e Registre-se. 

Cartório Eleitoral da Segunda Zona de· Macapá, em 16 de 
Janeiro de 1995. 

Extrato de At as 

Ata da 332ª Sessão ( Extraordinár i a) Dia 20 .12 . 94 . 
Presentes os Juize s GILBERTO PINHEIRC, Presidente; 
LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS , Vice- Presidente e 
Cor regedor; MARCUS BASTOS , CONSTANTINO BRAHUNA, 
ANTONI O CABRAL e PAULO SANTOS . Secre tariou a ses 
são o Bel . J osé ~1ari a Montei r o David. - x- x- Às 
16 horas e 30 mi nutos foi aberta a sessão . - x - x 
Aberta a ses são , o Sr. Presidente informa aue con 
vocou para , em cumprimento ao prescrito na Lei Co~ 
plementar n2 35 , promover o encerramento do 22 
oeriodo judicante do T . R. E. em 1 . 994, -x-O Presi 
dente f az breve relato das at i vidades desenvolvi 
das neste peri odo, r ealçando a atuação da Presidê~ 
c i a e da Cor regedoria Regi onal durante a campanha 
pol itica e as e le i çÕes , culmi nada ontem , com·a d i 
pl omação dos ele itos . - x- Concede a palavra a quem 
dela que i ra fazer uso . O Corr egedor Regional con 
f i rma a s pal avras do Presidente e os demaii 
dizem nada a ter a acrecentar, s enão elogiar a Pre 
sidência . - x- o Presidente formula votos de Feliz 
Natal e PrÓoero Ano Novo a s eus oares e declar a 
encerrada a ~essão ~s 17 hor as . · 

At a da 333 ª Sessão (Extraordinária) Dia 04. 01.95 . 
Pr esentes os Ju i zes GILBERTO PINHEIRO , Presidente ; 
DÔG LAS RA~10S , ANTÔNIO CABRAL e PAULO SANTOS . 
Secre t ariou a s essão o Be l . José Mar ia Monteiro 
David . - x-x-I -ATAS: Lidas e apr ovadas as atas elas 
s es sões do di~ e 20.12.9 4. -x-x- II - EXPEDI EN 
TES : 01. ) Fax Circular n2 1 269/94 - CGE -x- 02.) 
õTi:c i o s/n 2 - Do Presi dente do TRE/ CE -x- 03 . ) 
Fax n2 3996/94 - Do Dire tor Geral do TSE - x- 04 .) 
Oficio n2 220 / 94 - 5B ZE/AP - x- 05. ) Oficio n !! 
963/94 - Do Presidente do Senado Fede r a1-x- 06 .) 

. Oficio n 2 924/ 94 - SC - x- 07. ) Te l ex Circul a r n g 
191 / 94 - Do Pres iden te do T. S.E . -x- 08. ) l~ensagem 
.d!L.f.r_e.s i .dente do T. R. E. /AM . -x-x- III - COl.flJNI CA, 

DIÀRIO OFICIAL 

fÇÕES/PROPOSIÇÕES : 01 . ) Oo Pre s idente - êauCla os 
rsrs. Juizes . formul ando votos de pl eno ex i t o e m 
1995. - x- 02 . ) Do Presidente. - De se inse r ir e m 
~ta , congratul açÕes ao J uiz Paul o Sant os, pe l o 

1,eu natalic i o . Apr ovado . Unanimidade . - x- 03.)" 
Do Pres i de nte . - De se env i a r espediente ao Minis 1 
tro Fl aquer Scart ezini , e logiando- o por sua atuã : 
ção na Corregedor ia Geral e ag r adecendo o enoiÕ 
,a este T. R. . Aprovado. Unanimill)ente . - x- x- IV -
J ULGAMENTOS: 0 1 . ) Pr oc . n 2 002/94 {Cl a sse ) - Recur 
s o coptr a Expedição de Diploma . - Re c9r ren t e: A~ 
sembl eia Legisl a t i va do Es tado do Amapa, represe~ 
t ada por seu Preside~te e outros . - Re l ator: Jui z 
Marcus Bastos . Dec isao : Adiado . - x- x- V - ENTREGA 
DE AUTOS: 01.) Proc . n 2 399/94 (Classe VII ) - Pr es 
tacao de Contas - Comi tê Finance iro do P . M. D. B.-:
pe io candi dato 'ao Cargo de Deputado Estadual , Sr. 
Di ogo de Souza Rama l ho . - Pe l o J ui z Relator com 
AcÓrdão assinado . - x- 02 . ) Proc. ng 407/94 (Cl ass e 
VII ) - Prestação de Contas - Candidato ao Ca;:go 
j e Deputado Estadual, Sr . Luiz Iraçu Gui maraes 
;o l ares (P . M. D. B. ) - x- 03.) Proc . Ng 412/94 (C la~ 

3e VII) - Prestação de Contas - Di r etÓrio Regional 
do P . D. T .. - x- 04 . ) Proc . n g 406/94 (Classe VII) 
- Prestação de Contas - Comitê Finance iro de 
P.S . D. , por Paul o Le ite , Suplente de Deputado Fe 
deral. -x- 05 . ) Pro c. n2 408/94 (Classe VII) : 
Prestação de Contas - P. R. N. . -x- 06 . ) Proc. n º 
403/94 (Cl asse VII) - Pre s tação de Contas - Supl en 
t e de Deput ado Federal pe l o P . M. D. B. , Sra-:
Raimunda Ro drigues da Silva . - x- 07 . ) Pr oc . ng 
388/94 (C l asse VII) - Pr estação de Contas - Candi 
dato ·ao Cargo de Deput~do Estadual (Suplente) pelÕ 
P . D. T. - Sr . Davi d Martins "Nobre . - x- 08.) Proc. n g 
409/94 (Clas se VII ) ~ Prestação de Contas - Arolde 
da Graça de Souza Goes , candidato ao Cargo de De 
putado Federal pel o P . D. T . . -x- 09 .) Proc-:
n g ~00/94 (C l asse VII ) - Pr es t ação de Contas - Co 
ni te Financeiro do P . P . . - x- x- VI - DI STRIBUIÇÃÕ 
DE AUTOS : 01 . ) Proc . nº 011/94 (Classe VI ) - I noue; 
ri t o Policialn2137/ 94- DPF. 1/AP - Incursos : Art-:- ~ 
322 do CÓdigo Eleitoral. -Indiciados : J osé Odair 
da Fonseca Benjamim , Manoel Raimundo ·Pureza da 
Fonseca e Franc i sco Caetano de Moura . Ao Juiz 
Luiz Carlos . -x- 02 . ) Proc ·. Nº 001 / 94 (Clas s e 
XIII) - Recurso contra Expedição de Diploma . - Re 
correQtes: Coligação "Um Amapá ·de Trabalho " , CÕ 
ligaçao "Tudo Por Nossa Terra", PFL, PTB e PsD-:

_por seus de l egados e outros . Ao Juiz Lui z Car l os . 
-x- 03 . ) Proc. n g 002/94 (Class e XIII) - Recursc 
corytra Expedição de Diploma . - Recorrente : Assen. 
bl eia Legislat i va do Estado do Amapá , represen t adã 
por seu Presidente e outros . Ao Jui z Marcus Bas 
tos . - x- 04 .) Proc . n º 416/94 (c l asse VII) - Regis 
tro de Diretoria Regional . -Interessado :Partido dos 
Trabalhadores - P . T.- Ao Juiz Paulo Santos . -x- 05.) 
Proc . nº 415 / 94 (Classe yii) - Prest ação de Con 
tas . - I n teressado : Cornite Financeiro do P.S.D . -:
Ao Juiz AntÔn io Cabral . 

TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO 

ED I T A L 

CONVOCAC&O DAS FEDERAÇ5ES DOS EMPREGA
DORES, ASSIM COMO DOS SIND ICATOS INORGANIZADOS EM FEDERACíiO 
PARA ELABORAÇIO DE LISTAS TRiPLICES DESTINADAS AO PREENCH IMENT~ 
DE 3 <TRÊS) VAGAS DE JUIZ ftEPRESENTANTE CLASSISlA TEMf'OR1iRIO. 
REPRESENTANTE DOS EMPREGADORES E DE SEU RESPECTIVO SUPLENTE; 
PARA O TRIENIO DE INVESTIDURA 1995 A 1998, NO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA OITAVA REGI&O . 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO UA OITAVA REGIHD-PA, na forMa do artigo 115 , inci so 
II!, da Const i tui~lo da Rep~b l i ca , e do artigo IQ do Ato TST . GP 
nQ 515/ '11• .· Pt.ib li cado no [liár io d<• .lt~stlça de 16.09 . 9'•· t orna 
P~bl ica a convocação das Federa~ffes de Empreg~dores~ ass~m coMo 
dos Si ndica t os i norganizados eM federaçio, que tenhaM base ter
ritori al na Regiio r eferida, para a apr esentaçlo de li stas trí
plices destinadas ao preenchimento do cargo de Jui z Classista . 
representante dos EMPr egador es , e da fun~ão oj e Suplente , para ;,
triên io de investidura 1995 a 1998, wna (1) vaga eM razão do 
térMi no do Mandato do Jui z JOSÉ SEVERO DE SOUZA, em 27 de feve
r ei ro de 1995, e de seu Supl ente FERNANDO ACATAUASSU NUNES, eM 
27 de f evereiro de 1995 , e duas (2) vagas em vir tude do advento 
da Le i nl 8 . 947 , de 08.12 . 94, publ icada no Di,ri o Ofi ci al da 
Uni ão de 09 . 12.94, que ampl iou a c oMp os i~ io do Tr i bunal Regi o
nal do Traba lho da 8ª. Região , cr i ando 2 (duas ) funç&es de Ju iz 
Classista Temporár i o, e 2 (duas ) funçies de Suplent e de J uiz 
Classista Tempor,rio, representant e dos Empregadores . 

As l i s t as t rípl ic es, separ adas para ti
tular e suplente, corr espondentes a cada vaga, devem ser vota
das pe las diretor ias das ent idades sindicais, com base territo
r i al nesta Reg i ão da Justi ça do Traba lho, que serão convocadas 
Medi ant e p ub li caç ~o de edita l no DJ,r io Of i c ial do Estado do 
Par' e do AMapá, da l avra do President e da respectiva Federação 
ou do Sindi cato e, pos t er i ormente, seria encaminhad1s, j un ta
ment e COM a documentação pert i nent e , a esta Pres idincia até 45 
( q~arenta e cinco) dias após a publi caçio des t e Edi ta l. co~ ob
s er v~ncii d~s detcrMin~~;es p re v i st~s no Ato TST ~GP n~ 515/94 . 
publ ic ado no Diiri o da Just iç a de 16 . 9.94. Em, 19. 01.95. Marli: 
da Wanderley Coel ho , Presidente . 

• € /ba ??fa•ltJ .Sn''"" J, FJ,IIfi. 
8ttrttir1t Grrtl da " ' • oldtftcJo, 

em t ub• tit ul( h 

'ffiiBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

PORTARIA N°. 013/95-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO AMA· 
RA!. Dl:: MELLO CASiRO, Presidente do Tribunal de Justiça 
do !!:atado do Amapá, no uso das atribuiçOes que lhe conferem os· · 
artigo 14, inciso XXIV, do Decreto (N) n•. 069 de 15.05.91 e 26, inoi· 
so XXII, do Regimento intemo e tendo em vista o contido no PA n•. 

. 0068/95-DG, 

Pág. ~ 

Res olv e : 

Designa r o servidor Pa ulo José Corrêa 
Belo, Auxiliar Judiciário, do Quadro de Pessoal Permanente do Tri
bunal de Justiça do Estado do Amapá, para em substituiçao, respon· 
der pela Funçao de Confiança de Operador de Terminal da Com· 
putador do Gabinete da Corregedoria-Geral, onde se encontra lo· 
lado, em razao de licença-matemidade da Titular, no perlodo de 16 
de dezembro de 1994 a 14 de abril de 1995, nos termos do artigo 48 
e parágrafos, da Lei Estadual n•. 066, de 03.05.93. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTI
ÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 17 de janeiro de 1995. 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 

HABEAS- CORPUS N2 176/95 - CAPITAL 

Impet ran t e: José de Ribamar da Cruz Launé (Acadêmi 
co de Di r eito) 

Pac iente :Damião do Nasc i mento Pinto 
Autoridade Coatora:Juizo de Direito da 3ª Vara Cri 

minal da Comar ca de Macapá 
Re l ato r : Desembar gador Gilberto Pinheiro 

D E S P A C H O 

"Indefi~o o l)edido de Liminar , por ~nte~ 
de r que os docume~tos acostados na inicial, sao in 
suficientes para CQmp r ovar o alegado . 

Com urgencia para informar. 

ApÓs , diga o M P . 

Macapá", 1S.01. 95 

a) IleseriDa."gador GIIBER'ro DE PAUlA PINHEIRO 
Relator" 

(f.l.<t.t!~~ 
ADELMA BOT CHAGAS NEYRÃO DE SOUSA 

Secretári onselho da Magistratura 
em exercicio 

PROCURADORIA GERAL 
DE JUSTIÇA 

CORREGEDORIA GERAL 

Portaria n2 002, de 19 de j aneiro de 1995. 

O CORREGEDOR GERAL DO Ml NlSTÉRl O 
PQBLlCO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atr ibuiçÕes 
legais e tendo em vista o dispos t o nos Arti gos 107 
- caput e 108, da Lei Complement a r nQ 0009, de 28 
de dezembro de 19Q4, publicada n~ D.O. E. - Ap, de 29 
de de zembro de 1994, 

R E S O L V E: 

OFlClALl ZAR a susocnsão das 
f~rias concediadas atrav~s da Por·taria n9. 154/ 94-PGJ, 
ao Dr . ALCINO OLl VElRA DE MORAES , Pr·omotor d~ Justiça 
de 3ª Entrância, titular· da Promotoria de Justiça 
de Defesa do Consumidor c Hcio Ambiente, o qual, pt'r 
necessi dade de serdço, reassumiu suas funçÕes em 
08 de f ever eiro de 1994 . 

ESTIPULAR . o perfodo de 19 a 
13 de f ever e iro do ~no em cur so, para o gozo dos !J{~rc z e) 
dias restantes de fcr:as. a que faz j us . 

De- se ciencia, registre-se, 
publi que- se e cumpra-se . • 

~lacapa, 19 de janeiro de 1995 . 

J AIR J OSÉ DE GOUVÊA QUI NTAS 
Corregedor G~raJ 

CORREGEDORIA GERAL 
ATO N t 00~/9$ • CCMP. 

O DR. JAIR JOSÉ D~ GOVYQ QVINTAS, 
OOmli!:GEDOR GlEBAL 00 liiNIS'lÉRI® PWUOO 
mo ltSTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições · 
previstas no Artigo 17, da Lei Federal N" 8.625, de 12/02/93; 

CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral do Ministério 
Público é um órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais 
e da conduta dos membros do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a elaboração do Regulamento do 
Estágio Probatório é uma atribuição típica do Corregedor Geral do 
Ministério.Público, nos precisos tennos do inciso XI, Art. 61, da Lei 
Complementar N" 0009 de 28 de dezembro de 1994; 

RESOLVE: 

Elaborar e tomar público o REGULAMENTO DO 
ESTÁGIO PROBATÓRIO DO MINISrtRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, que passará a vigorar com a se~te 
redação: 

li\EG~O 00 lES'ii'ÁGII@ i'ii.Oí.i~'ii'®illi® !00 
liiNISTÉIUO PWUCO DO ESTADO DO ~Á 



Macapá, 20-01-95 

J Art. t• - O Estágio Probatório dos membros do Ministério 
Público do Estado do Amapá, será aferido de acordo com a 
Legislaçio em vigor e por este Regulamento. 

§1"- A duração no Estágio Probatório é de 02 (dois) anos de 
efetivo exercício no cargo, quando ocorrerá a confirmação ou não do 
membro do Ministério Público na carreira. 

§2" - O perlodo de estágio probatório é iniciado na data em que 
o membro do Ministério Público assumir o efetivo exercicio de seu 
cargo. 

Art. 2" - A conveniência da pennanenCJa ou da não 
conli.rmaçio do membro do Ministério Público na carreira, verificar
se-á mediante os seguintes requisitos: 

I - idoneidade moral; 
n - disciplina; 
m - dedicação ao trabalho; 
IV· eficiência no desempenho das funções. 
§ t• - Para esse exame o Promotor de Justiça em estágio 

probatório enviará mensalmente, até o I O"( décimo) dia do mês 
subsequente, ao Corregedor Geral do Ministério Público, cópias de 
trabalhos jurldicos apresentados, de relatórios e outras peças que 
possam influir na avaliação do desempenho funcional; 

§ 2" - O Corregedor Geral do Ministério Público, objetivando 
complementar o exame a que se refere o parágrafo 1° deste artigo, 
procederá visita de inspeção trimestral nas Comarcas onde atuam ou 
tenham atUIIdo Promotores de Justiça, em estágio probatório; 

§. 3° - O Corregedor Geral do Ministério Público, através de 
relatório circunstanciado informará ao Conselho Superior da 
conveniência ou não do vitaliciamento dos membros do Ministério 
Público do Estado na carreira; 

§ 4" - Favorável a decisão, a confirmação na carreira será 
declarada mediante Portaria dO' Procurador Geral de Justiça; 

§ S • - Desfavorável a decisão, dela terá ciência o interessado, 
que em 10 (dez) dias poderá apresentar defesa escrita, facultando-se
lhe vista da informação referente ao estágio elaborado pela 
Corregedoria Geral do Ministério Público; 

§ 6° - Esgotado o prazo, com ou sem defesa, e produzidas as 
provas requeridas, o Conselho Superior do Ministério Público, 
proferirá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, a decisão; 

§ 7• - Notificado da decisão, se desfavorável, o interessado 
terá o prazo de OS (cinco) dias para apresentar recurso ao Colégio de 
Procuradores de Justiça; 

§ s• - Desfavorável a decisão do Colégio de Procuradores de 
Justiça, o Procurador Geral de Justiça providenciará o ato de 
exoneração. 

Art. 3" - O Corregedor Geral do Ministério Público 
organizará um expediente individual para cada membro do Ministério 
Público em estágio probatório, no qual deverão constar o nome do 
Promotor, classificação no concurso e nota de aprovação em cada 
disciplina, número e data do decreto da nomeação, data do Diário 
Oficial que publicou o ato, data na assunção no cargo, indicação da 
Prometeria em que foi lotado, início e término de cada trimestre do 
estágio. data do recebimento dos trabalhos mensais, data das 
Resoluções que decidirem sobre o prosseguimento no estágio ou 
confirmarem o Promotor na carreira, bem como qualquer outro dado, 
documento ou trabalho relacionado com a atuação judicial ou 
extrajudicial do estagiário e que possa interessar à verificação dos 
requisitos a que se refere o artigo 2° deste Regulamento. 

Art. 4" - Para efeito do artigo anterior, o estagiário remeterá 
ao Corregedor Geral do Ministério Público, até 10 (dez) dias após o 
vencimento de cada mês, cópia de cada um dos trabalhos produzidos 
nesse período, relativos a: 

a} denúncias e aditamentos; 
b) pedidos de arquivamento de inquérito policial e de 

diligências; 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

criminais; 

alegações finais; 
petições de interposições de recursos; 
razões e contra-razões; 
libelos e aditamentos aos mesmos; 
pareceres e requerimentos formulados em processos 

b) petições, pareceres e promoções de natureza cível 
contenciosos ou administrativos, de iniciativa ou sujeitos â 
fiscalização do Ministério Público· 

i) pedidos de insta~ração de processo especial de 
menores e promoções e pareceres emitidos nesses feitos· 

j) petições e arrazoados em causas de' acidente de 
trabalh.o, matéria trabalhista, registro civil, falências e concordatas e 
executlvos fiscais; 

I) oficios dirigidos a autoridades. 

Art. s• - Enquanto submetido ao estágio probatório, o 
Promotor de Justiça não poderá afastar-se do cargo para: 

I - exercer cargo de Ministro, Secretário de Estado ou Distrito 
Federal, Secretário Municipal de Macapá; 

ll - exercer cargo eletivo ou a ele concorrer nos termos da 
Constituição e Legislação específica; 

m - freqüentar cursos e conclaves de aperfeiçoamento no País 
ou no exterior; 

IV - chefia de Missão Diplomática. 

Parágrafo Único - O afastamento obrigatório decorrente de 
licença para tratamento de saúde, acompanhar o cônjuge, a gestante, 
paternidade, bem assim de convocação para o serviço militar, 
suspendem o curso do estágio probatório, que recomeçará a correr, 
pelo tempo faltante, da data em que o estagiário reassumir o efetivo 
exercicio do cargo. 

. Art. 6° - Durante o período de estágio probatório, o estagiário 
enVIará à Corregedoria Geral do Ministério Público, ao final de cada 
mês uma cópia de seus trabalhos apresentados em Jufzo. 

Par6grafo Único - Acompanhará, ainda, os documentos 
referentes neste artigo, cópia de audiências de instrução e julgamento e 
das sessões do Tribunal do Júri e um relatório do atendimento ao 
público e visita aos presJdios ou Delegacias de Policia. 

Art. 7o - Incumbe, também, ao Promotor de Justiça, a 
apresentação dos seguintes relatórios à Corregedoria Geral do 
Ministério Público: 

.1- anual, de responsabilidade daquele que estiver em 
exercicto em 31 de .dezembro ~té I • de março, contendo serviços à 
cargo da Promotona de Justtça, ou Curadoria, no ano anterior, 
esclarecend~ falhas e dificuldades que existam e oferecendo sugestões 
para seu apnmoramento; 

U - mensal, .a~é todo dia lO (dez) do mês subseqüente, 
conforme. modelos ofic1ats, que serilo previamente encaminhados às 
Promotonas. 

Art. s• - O Gabinete da Corregedoria Geral do Mini~ério 
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Público, através do Promotor de Justiça Assessor, comunicará, até o 5° 
dia útil do mês subsequente, para as providências cabíveis, quais os 
estagiários que deixaram de cumprir o disposto neste Regulamento. 

Art. 9" - O Corregedor Geral do Ministério Público, à vista dos 
trabalhos apresentados, fará um relatório sobre a atuação funcional de 
cada estagiário, consignando, entre outros dados merecedores de 
especial referência, os seguintes: , 

a) forma gráfica e qualidade da redação; 
b) adequação técnica e sistematização lógica; 
c) conteúdo jurídico e poder de convencimento. 
§ 1 • - Dever!lo ser anotadas, também, as referências procedidas 

na inspeção permanente, bem como das visitas de inspeção e correição. 
§ 2° - QuBl)dO da feitura do relatório, deverá o Corregedor 

emitir um dos conceitos seguintes: ótimo, bo,m, nonnal, ou 
insuficiente, devendo, referido conceito, ser anotado em ficha especial 
e levado ao conhecimento do interessado sempre que se fizer 
necessário, para o aperfeiçoamento do trabalho deste. A comunicação 
e a orientação serão obrigatórias quando o conceito for insuficiente, e, 
deverão ser realizadas, pelo Corregedor, em caráter sigiloso. 

Art. 1 o• - O Corregedor Geral, a seu juizo, poderá avocar a 
elaboração de parecer sobre trabalhos trimestrais e, sempre que julgar 
conveniente ou necessário, solicitará ao Procurador Geral de Justiça 
que o estagiário seja posto à disposição da Corregedoria Geral para 
novo estágio de orientação. 

Art. 11 - Os Promotores de Justiça, em estágio probatório, 
deverão comparecer a duas reuniões anuais ordinárias coletivas com o 
Corregedor Geral do Ministério Público, ou às extraordinárias para o 
fim a que forem convocados. 

Parágrafo único - Essas reuniões serão realizadas em datas a 
serem designadas pelo Corregedor Geral do Ministério Público, de 
preferência na última semana dos meses de maio e outubro, 
comunicadas com, pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, por 
oficio. 

Art. 12 - Ao Promotor de Justiça cabe oficiar, reservadamente, 
quando solicitado ou sempre que julgar conveniente, à Corregedoria 
Geral do Ministério Público, oferecendo subsidies a respeito da 
atuação e conduta funcional do Promotor de Justiça, em estágio 
probatório, que exerça ou tenha exercido o cargo. 

Parágrafo único - Incumbe, ainda, responder, prontamente, a 
oficio da Comissão do Concurso de Ingresso ao Ministério Público de 
todo Território Nacional, referente a pedido de informações sobre as 
pessoas dos candidatos. 

. Art. 13 - O desempenho funcional de cada um estagiário será 
verificado e avaliado pelo Corregedor Geral do Ministério Público 
devendo, trimestralmente, encaminhar relatório ao Conselho Superio; 
do Ministério Público . 

Art. 14 - O Corregedor Geral do Ministério Público, 03 (três) 
m~s~s ~tes ?e•. decorrido. o b!ênio, remeterá ao Conselho Superior do 
Mini.sténo Público relatóno ctrcunstanciado sobre a atuação pessoal e 
func1onal dos Promotores de Justiça em estágio probatório 
concluindo, fundamentalmente, pela sua confirmação ou não. ' 

Parágrafo Único - O relatório circunstanciado não vinculará a 
decisão do Conselho Superior do Ministério Público. 

:~rt. lS - Antes de. decorrido o 4° e o 6° trimestre de estágio 
probaton~, a Corr~gedona . Geral procederá a uma correição nas 
Promotonas de Justiça exercidas por Promotor estagiário elaborando 
circunstanciado relatório do que observar quanto ao ~erviço e à 
atuação extrajudicial do estagiário. 

.. ~arágrafo.único- O relatório será arquivado no expediente do 
estagiano, encaminhando-se uma cópia ao Conselho Superior do 
Ministério Público . 

DA APRECIAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 16 - Ao término do 4° trimestre de estágio probatório, o 
expediente, após distribuído ao Relator sorteado, será, na sessão que 
se seguir, submetido à apreciação do Conselho Superior do Ministério 
Público, o qual decidirá sobre a permanência ou não do Promotor no 
estágio 

§ 1" - Na sessão de julgamento, o Relator fará uma exposição 
pormenorizada da atuação do estagiário, tendo em vista os requisitos 
do art. 2°, e recomendará, se for o caso, as providências a serem 
adotadas para corrigir as irregularidades porventura ocorridas no curso 
do estágio. 

§ 2" - Findo o relatório, o Conselho Superior, após debatê-lo, 
decidirá, por votação majoritária, sobre o prosseguimento do estágio 
probatório do Promotor. A decisão lavrada pelo relator, será trazida a 
plenário na sessão seguinte, quando, após lida, será subscrita pelo 
relator e membro do Conselho Superior que a tenha presidido. 

§ 3• - Com a decisão em duas vias, o expediente retomará à 
Corregedoria Geral, que dela dará conhecimento ao interessado, 
remetendo-lhe a primeira via. 

Art. 17 - Ao se completar o 6°(sexto) trimestre de estágio 
probatório do Promotor de Justiça, a Corregedoria Geral remeterá 
novamente o expediente ao Conselho Superior do Ministério Público, 
onde será imediatamente concluso ao Relator, o qual, cumpridas as 
diligências que haja determinado, submeterá o processo a julgamento 
em sessão que se efetuará em prazo não inferior a 60(sessenta) dias 
anteriores à data do término do estágio. 

§ t• - Na sessão do julgamento, o Relator fará minucioso 
relatório da atuação judicial e extrajudicial do estagiário, face aos 
requisitos do art. 2°, e, debatida a matéria em regime de discussão 
proferirá o seu voto, opinando pela confirmação ou não do Promoto; 
na carreira, o que, a seguir, farão os demais membros do Órgão 
Ministerial. 

§ 2" - A decisão será aferida pela maioria dos votos emitidos e 
com base neles lavrará o Relator o respectivo acórdão, o qual, lido n~ 
mesma sessão ou na seguinte, será subscrito por ele e pelo Presidente 
do Conselho Superior do Ministério Público, ressalvado ao que 
divergir, o direito de fundamentar à parte, seu voto. ' 

§ 3o • Concluindo o Conselho Superior pela confirmação do 
Promotor, retomará o expediente à Corregedoria Geral, onde 
permanecerá até se completar o período do estágio. 

§ 4" • Da decisão será cientificado o Promotor de Justiça 
mediante remessa de cópia do acórdão. 

§ s• -Esgotado o prazo .~e estágio probatório sem que ocorra 
fato novo ~apaz de prov?car· reexame pelo Conselho Superior, a 
Cor:egedona Geral encanunhará expediente ao Procurador Geral de 
Justt~ que, com fundamento na decisão favorável do Órgão, expedirá 
portana confirmando o Promotor na carreira. 

§ 6" - Desfavorável a decisão do Conselho Superior quanto à 
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permanência ou confirmação, dela terá ciencia o intereaaado, que em 
lO (dez) dias poderá apresentar defesa escrita, facultando-ao-lhe vista 
do proceaso referente ao estágio: (artigo 2°, § 3° deste Regulamento, 
ele artigo 71, § 3• da Lei Complementar~ 009/94. 

§ 7° - Esgotado o prazo, de que trata o mctso acima 
referido, com ou sem defesa do Promotor de Justiça em estágio 
probatório, o Conselho Superior, depoia de detenninar as 
diligências que entender necessárias, reexaminar• o processo de 
estágio, proferindo decisão definitiva pelo voto da maioria• absoluta 
de seus membros (Art. 71, § 4° da Lei Complementar~ 0009 de 
28/12/94, ele com o Art. 2°, § s• deste Regulamento; 

§ 8" - Notificado da decisão, se desfavorável o interessado 
terá o prazo de 05( cinco) dias para apresentar recurso ao Colégio 
de Procuradores de Justiça; 

§ 9" - O recurso previsto no inciso anterior será apreciado 
pelo Colégio de Procuradores, no prazo de 30 (trinta) dias, e, se 
desfavorável a decisão final, intimado o Promotor, será o processo, 
em 05 (cinco) dias encaminhado ao Procurador Geral de Justiça, 
para exoneração; 

§ 1 O - Desfavorável a decisão do Colégio de Procuradores 
de Justiça, o Procurador Geral de Justiça providenciará o ato de 
exoneração. 

Art. 18 - Os Procuradores de Justiça que oficiam perante a 
segunda instância remeterllo, mensalmente, à Corregedoria Geral, 
em formulário por esta elaborado, as impressões que, relativamente 
a cada feito, tiveram quanto a eficiência, zelo e diligência com que 
atuou o estagiário no processo, bem como quanto ao valor jurldico 
dos trabalhos que nele produziu. 

Parágrafo Único - Para os fins deste artigo, a Corregedoria 
Geral manterá os Procuradores de Justiça informados da norninata 
dos Promotores de Justiça em estágio probatório. 

Art. 19 - A qualquer tempo, durante o perlodo de estágio 
probatório, de oficio ou por solicitação do Colégio de 
Procuradores, do Conselho Superior do Ministério Público ou do 
C?rregedor Geral, o Proeurador Geral de Justiça poderá determinar 
a mstauração de processo administrativo, visando a exoneração do 
estagiário, em razão de fatos que comprometam seu desempenho 
funcional ou a dignidade da Instituição. 

Art. 20 - O não ~!aliciamento do estagiário ocorrerá dentro 
das normas contidas no artigo 71, I à IV, §1° ao §4", da Lei 
Complementar N" 0009 de 28/12/94. 

Art. 21 - Toda correspondência referente ao estágio 
probaJório será de caráter reservado e o expediente respectivo 
deverá ser mantido em regime confidencial. 

. A.rt. 22 - A?s casos ollliasos a este Regulamento, aplicam-se 
as dispostções contidas no Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público e Lei Complementar N" 0009 de 28/12/94. 

. Art. 23 - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua 
pubhcação. 

Macapá/AP., 19 de janeiro de 1995 

Jatr Joú ~ Gouvla QwtHt.u 
Correset>or Geral 

I INEDITORIAIS I 
FEDERAÇKO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS 
TRIAS DO ESTADO DO PAR~ • FETIPA, -

EDITAL DE CONVOCAÇKO 

O ~residente da FEDERAÇKO DOS TRABA LHAD ORES 
NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PAR~ • FETlPA no uao 
de suas atribuiçÕes legais e estatutárias: convo
ca a Dfretori! desta Entid~de, para sa , razer pre 
sen te a reuniao extraordinarie que sera reelizedi 
no dia 27.01.95 1 em sua seda social, sito à Rua 
Tiradentes, 630 1 Beirro do Reduto, e• Belá•-PA 
as 10:00 horas, e• primeira convocaçio com nÚmer~ 
leg!l e àa 10: 30 hore~, e• segunda e Última convo 
caçao , co• qualquer numero, para tratar da asco~ 
lha das Listas Trlplices deatinedea ao prasnchi
•ento do cargo da Juiz Clasaieta Temporário Rapra 
aententa d2e E•pragadoa 'e da runçic de Suplante ~ 
p~r• o trianio de invastidure da 1995/1998 1 •• re 
zeo do advent~ da Lei ng 8.947 ,_da 08.12,94 1 pu~ 
blicade no Diario oric!al de Uniao da 09 .12.94 1 
que empliou a cc•eoaiçao do TRT da 81 Região e 
criendo dua! runçoea da Juiz Classista Ta~porário 
e duas runçoea da Suplente Representante doe E•
pre~dos, conr or~a Editeis publicados no Oiária 
Oricial doa Estadoa do Pará a Amepá, do dia 10. 
01.95, da lavra da Preaidanta do TRT da 81 Ragiio 
Ora. Ju!za Marilda Wanderley Coalho, coM observi; 
cia daa datar•inaçõee p~aviataa no Ato TST.GP n~ 
515/94, publicado no Diari o oricial da Justiça da 
16. 09.94, 

Balé• (P\) 1 20 de janeiro de 1995. 

JosÍ Jacy Ribeiro Aires 
Prsaidenta/f~TIPA 

~Iit R P E AS$>CJ"ÃA Af4APASNSE .lli,U. ..ES!Wli i1~ GRAUS PA REQR MUNiçtpAI. ESEAPUAJ 
i PABTICUL E SUQ I . . 1 

. 

& s . :r 4,. :r u :r o 
CAPITULO I DA .DENOMlNAÇXó,SEDE E FINS: 
ARTIGO lU . A L . . . 

. · -.aoo.iaç§o Anpaense cios E.etudantea-
de 11 e 21 graua da Rede Munio.ipal,Eatadual e par 
iioular de Erlaioo,tundada 811 15 de Janeiro do anõ 
de 1995,neet.a cidade de Maoap4 &; pelo E:etudant.e' 
&eCWlciarieta Ejlpfdip Liy Avga14a,oora sede proVi 
110ria na avenida Henrique Galuo.io,989tCentro 111aot 
p,__Ap.' !! Uraa ~tidade E:etudantil duripgulada 
.à.lli.QIIl,Uja e de todoa oa particioa politiooa ci& 
eaquerda,direita • Centro Eaquerda,Entidade Eatu• 
dantil ... tina lucraUvoa de ação-Soo.ial direta 

. 



Macapá, 20~01-95 

· aoa estudantes do Estado do Araap4. 
·PA.RAGRAPO UNICO 
Todas as atividadeá desta associação regeraeão· P! 
lo presente estatuto,aprovado em aasembl6ia Geral 
oonvocada para esse devido fim. 
A!ITIGO 2g À. ASSOClAÇAO Tlli POR OBJE.'Tl VOS! 
a) C'.ongl~ar todos os estudantes de 12 e 22 graus 
da rede Munioipal,EstaduaJ. e Particular de Ensino 
abrangendo todaa as escolas do Estado do Araapá vi 
z.ando UUl congresso Estadual dos Estudantes. -
b} Detectar as falhas existentes nessas institui
ções de ensino,e encaminhar para as secretarias de 
eduçação e a o Governo do Estado. 
cl Defender os i nterresea i ndividuais e coletivos 
dos ·Estudantes,prom.over a cooperaçãQ entre a& 
administra.çãQ de cada escola,fazer a parceria com 
professores,secretarias de Educação e Frefeitura. 
d) Interiorizar o movimento estudantil, promover 
trabalhos de açãQ-social junto a estudantes caren 
tes em conjunto com prefeituras,secretarias de 
educação,de promoçãQ- social ,com a i grej a ,com ins
tituições estudantis Internacionais e Nacional. 
CAPITJli.O II DO PATRIMONIO 
ARTIGQ r .Q PATBIM.ONIO DA ASSOCIAÇÃO SRRA CONSTL 
T!II 00 O_ ; . - . . 

at ·Contribuição de seus membros. 
b) Contribuição de Terceiros. 
c l Contribuição de Prefeituras e Governo Estado. 
ARTIGO 4º DA .ORGANLZ.AÇl'rO DA ASSOCIAÇiíO 

SiíO INSTANCIAS DELIBERATIVAS 
a )A Asembléia Geral da Diretoria. 

b)A. A sembleia Geral é o orgão máximo de delibera 
ção da entidade nos termo s deste Estatuto.-Compde= 
se de toda a diretoria da associ ação. 
PARAGRAFO UNICO: A convocação para r euniões sera 
feita pelo presidente atraves de telegramas. 
CO~lP ETE A A:SflllBLEIA GERAL U XTRAQRDIN,ARIA :. 
a} aprovar e fazer cumprir o Estatuto da ·associ a
ção. Discutir as atividades ja realizadas pel a eAt 
entidade. 

CQM!'OSICÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO: 
Presidente, Vi ce-Presidente,Diretor Escolas P~bli-' 
cas,RelaçÕes Internacionais,de Politi cas Educacio
nas, de movimentos Socias,de Politicas Educacionais 
Tesoureiro e Secretario. 
PARAGRAFO UNI CO São ao cios da asso ci ação, todo s os 
alunos de todos os graus das redes de ensino do 
estado do Amapa.. 
ARTIGO SEXTO :. OOS DIREITOS DO ASOOCIADO 
a).Conhecer e cumprir as normas deste estatuto. 
b)Manter luta incesante pelo fortalecimento da 
associação en todo o Estado do Amapá. _ 

..A.B!I...OO. 42.. CmlDICaJ~S PARA OCUPAR CARGOS E ELEICAO~ 
a) Ser Brasileiro Nato ou Naturalizado. 
b) Ser membro de nossas associ ações de escolas.· 
ARTIGO ao QUANTO A. DURAÇÃO DO MANDATO DO PRESIDEN-
TE E DA DIRETORIA :. 
O presidente tera ·o mandato de 3 (Tr~s) anos apar
tir da realização da eleição,a diretoria podera 1 

ser exonerada ~elo presidente. 
PARAGRAFO UNICO: O presente estatuto podera ser mo• 
dificado mediante qualquer proposta apresentada p~ 
la diretoria. . 
ARTIGO 9Q Nenhum s6cio ou membro da diretori a pc
dera ser intitular representante da associ ação sem 
a autorização nor escrito do presidente. 
PARAGRAFO UNICÔ : Nenhum membro da diretoria podera 
ter menos de 17 ano s de idade 
ARTIGO 10: A Associação poderar f azer conv~nios -
com· secretarias 11unicipas de Educação,Estadu.al,pa:; 
ticulares,Fund~Ões Etc ••• 
PARAGSAFO VNlQQ :Os cargos de Diretores de:rel~õ
es lnterncionais e Políticas Educacionai s,poderao' 
ser ocupados por Professores ou Estudantes que 
conheçam os assuntos. 
ARTIGO 11 Este estatuto entrara em vigor após a 
divulgação no Diá.rio Oficial do Estado,com o regi.!:! 
tro no Cartório local e RAneita Fedeaàl. 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O oficial do cartório civil de casamento desta cidade de Ma
capá, Capital do Estado do Amapá, República Federativa do Bra
sil, faz saber que pretendem se casar: JOSAFÁ DA SILVA BAN
DEIRA e LEILANA PATRICIA ARANHA SANTARÉM. 

Ele é filho de Arão Rodrigues Bandeira e de Jovenilia da 
Silva Bandeira. 

Ela é filha de Lucas Alves Santarém e de Nina Aranha San
tarém. 

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

Macapá, 07 de novembro de 1994. 

HELENISE Rd8
• DA COSTA TORRES 

Escrevente Autorizada 

EXTRATO IX) ESTATUTO IX) DESAFIO JOVEM IX) M'!AI'.&\ 
- DEJOA.MA -

O desafio jovem do ft.rnapá é uma entidad.é civil, 
sem fins lucrativos , ~ue t erá duração por tempo i Q 
determinado com sede e foro na Cidade de Santana 
no MuniCÍpio de Santana Estado do Amapá . r em po f i 
nalidade a recuperação de pessoas marginalizadas e 
viciadas em drogas . Será administrado por uma Dir~ 
te ria composta por 07 (sete) membros , Presidente, 

l
l º e ?º Vice- presidente , 1º e 2º Secretários, 1º e 
?Q Tesoureiros , eleitos por 04 (quatro s) anos , po
dendo ser reeleitos por mais um novo período. O 
p;esente estatuto poderá ser reformado em qualquer 
tempo, por decisão da maioria aosoluta dos assoeiª 
dos, em Assembléia Geral Extraordinária especial 
mente convocada para esse fim. Os sÓcios não ~es
pondem subsidiariamente pel os encargos da institui 
ção. No caso de dissolução da instituição , os bens 
remanecentes s erão destinado~ instituição ' 
.congêneres, com personal idaw--jufi'a.;L"ça , que esteja , 
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!resgi strada no Conselho Na exviço Soci al: 

Prefeituras, Câmaras e 
Ór.gãos Municipais 

Prefeitura de Macapá 

TERNO DE JUSTIFICATIVA 

RATIFIOJ 

~/Q!_/~ 

JOÃO BOSCO PAPALÉO PAES 
~refeito de Macapá 

ASSUNTO : Dispensa de Licitação PÚblica 

FAVORECIDO : ClÍnica de Olhos Or . Paulo Dias S/C 

VALOR : R$ l .BOO,OD(Hum mil e oitocentos reais) 

A presente justificativa é em virtude do Qu~ 

dro Grave de saÚde que encontra-se a menor SIU.1ARA CHAGAS 

1/0NTEIAJ, filha do servi dor Ediberto da Silva 1/onteiro, 1!?, 

tado na SEMAO, e sem recursos fi nanceiros para cobri r de~ 

pesas cirurgicas e hospitalares na vista direita , origina

da de uma pedrada, a qual encontra- se hospitalizada no es

tabelecimento médico acima epigrafado para fins de subme -

ter- se a cirurgia em carater de urgência em Belém-Pa., por 

profissional especiali zado por motivo de não exi stir em 

nosso Estado estabelecimento hospitalar com tal especial~ 

dade. 

A despesa acima foi utilizada em carater de 

urgência , para não compromet er a saÚde da menor, enquadra~ 

do- se nos termos do Art . 24, Inciso IV, da Lei 8 .666/93. 

Por isso, solicitamos a v. Excia ., que rat~ 

fique a presente justificativa, mandando publicar na im

prensa oficial , nos termos do Art . 26 do mesmo Diploma Le 

gal. 

Macapá , 16 de janeiro de 1995. 

fí'"J&RÂWÕf'Àu.~;~~ ·~~fEN'c'AFi 
Secretária da SEMAC 

TERWD DE JUSTIFICATIVA 

RATIFIOJ 

.}J_;Jj_;~ 

Prefeito de Macapá 

ASSUNTO: Dispensa de Licitação : Lei 8.666/93 - Art . 24 

UN I DADE : Secretaria Municipal de Ação Comunitária 

8~PRESA : Estrela de Ouro LTOA . 

OBJETO Pagamento de passagens intermunicipais 

Senhor Prefeito: 

Considerando a necessidade de pag~ 

mente de passagens intermunicipais,à Empresa Estrela de O~ 

ro LTOA, que por falta de saldo orçamentário deixou de ser 

efetuado em t empo hábi l . 

Diante do exposto, solicitamos a 

v. Excia., que ratifique a.~resente justificativa, . para 

que seja efetuado o pagamento, com dispensa de l icitação , 

conforme determina o item X do art . 24 da Lei nQ 8.666/93, 

mandando publicar na Imprensa Oficial consoante os manda -

rbeatos do ,. art. 25 - I, da referida Lei. 

Macapá-Ap, 16 de janeiro/95 

f1JURACY DE ALMEIDA ALENCAR 
Secretária da S8AAC 

TERI-D DE JUSTIFICAÇÃO Nº OOl/95-SEl>!AD-Pro'ill 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO 

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

OBJE'ID PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTES 

FIRMA CATI'ANI S/A - TRANSPORTE E TURIS~O 
VAI.DR R$ 89 .600,00 

Senhor Prefeito , 

Pág.~ 

Tendo em vista a necessidade da consessão de Vales

Transportes para os servidores da Prefeitura, nos termos do 

Decreto n2 09/88-Pro'il1 e, considerando que a comerci alização ' 
dos mesmos éfeitas pelas respectivas empresas concessioná

rias ou permissionárias do serviço de transporte coletivo , 
torna- se inviavel a compet i ção para realização de licitação 

pÚbl i ca , podendo assim, ser adquirido os vales- t ransportes 

diretamente, com inexigibilidade de l i citação pÚblica, nos 
termos do caput do ART. 25 da lei nQ 8.666/93 . 

Pos isso, solicito que a presente justificativa seja 
ratificada por V.Excia. e publicada na imprensa ôficial , de 

conformidade com o ~damento do· Art . 26 do mesmo diploma 1~ 
gal retromencionado . 

· Macapá, 19 de janeiro de 1995. 

IDEUSANA DE VASCONCELOS SEPEDA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-

ÇÃO- SEMAD. 

TERMO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 002/95- SEMAD- PMM 

ASSUNTO: INEXIGIBILIBIDADE DE LICITAÇÃO 
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
OBJE'ID PAGAt4ENTO DE VAIE-TRANSPORTE . 
FIR!IJA 

VAI.DR 
CATI'NI S/A - TRANSPORTE E TURISMO 
R$ 34.240,00 

Senhor Prefeito, 

tendo em vista a necessidade da concessão de va
les-tranportes para os servidores da prefeitura,nos termos 
do Decreto n2 08/88-PI1>le , considerando que a comercialização 
dos mesmos é fei tas pelas respectivas empresas consessioná

rias ou permissionárias do serviço de Transporte Coletivo , 
torna-se inviável a competição para realização de licitação 

pÚblica, podendo assim, ser adquirindo os vales- transportes 

diretamente, com inexigibilidade de l icitação pÚblica, nos 
termos do caput do ART . 25 da lei nº 8.666/93. 

Por i sso, solicito que a presente justificativa 
seja ratificada por v.Excia . e publicada na Imprensa Ofici

al , de conformidade com o ma.YJda'llento do Art . 26 do mesmo di 
plena legal retromencionado . 

Macapá, 19 de janeiro de 1995. 

IDEUSANA DE VASCONCELOS SEPEDA 
SECRETÁRIA MUN. ADMINISTRAÇÃO 

ASSUNro: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO 

UNIDADE: SECRETARIA IUIICIPAL DE .AOONISTRAÇÃO 

OBJETO : PAGAMEMO DE VAIES-TRANSPORTES 

FIRMA : EM'RESA E:lTREfA-BE OURO LTDA 

VAI.DR, : R$ 220.160,00 
Senhor Prefeito, 

Tendo em Vista a necessidade da coosessão de Vales
Transportes para oe servidores da Prefei ture., nos tennoa do 

Decreto ·na 09/88-F!+! e, considerando que a canercialização• 
doe meemoe éfeitas pelas re~ivas errpreeas concessioná
rias ou pel'l'l!:iÍsionárias do seM.ço de transporte coletivo, 
torna-se inviavel a cmpetição para realização de licitação 
pjbuca, podendo assim, ser adquirido os vales-transportes 
diretamente, con inexigibilidade de licitação pjblica, nos 
tennoa do csput do Mrr. 25 da lei na 8.666/ 93. 

Poe ~sso, solicito que a presente justificativa seja 
ratificada por V.ExoM. e publicada na inprensa eticial , de 

ronnidade con o mandamento do Art. 26 do me!l!OO di plana 1! r retranencionsdo. 

Maca pá, 19 de janeiro de 1995. 

IDEUSANA. DE .v~oo SEPEDA 
~ KMCIPAL llB: AIMINIS'l'RA-

Çk>- SI!MAI), / 


	

