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Gotiernador dô'Estadô do Amapâ 
Chefe da Casa Mllitar JOÃO ALDERTO RODRIGUES CAPIBERIBE Chefe da Casa Civil 

MANOEL ANTÔNIO DIAS Major CÉSAR AUGUSTO SENA MATOS 

• Vice-Governador do Estado do Amapá 
ANTONIO ILDEGARDO GOMES DE ALENCAR 

Secretário de Estado da Fazenda 
SÉRGIO JOSÉ MENEZES DE OLlVElM 

Secretl\rio de &ta do da Educação e Cultura 
CARLOS NI.LSON DA COSTA 

Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública 
BENEMAR BENEDITO DOS SANTOS 

Auditora Géral de Esta~~ 
MARlVALDA MACIEL SIMÕES 

Orgãos de Assessoramento do Governo 

Procuradoria Geral 
do Estado 

PORTARIA N2031/95-PROG . 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ,usaQ 

jo das atribuiçÕes que lhe são conferidas pe.o inc~ 

so IX da Lei Complementar n2 0006/94 , e considera~ 

do a imperiosa necessidade da Procuradoria Geralem 
prestar assistência juridica aos Órgãos da Adminis 

tração Estadual, 

R E S O L V E: 

Designar CARLOS ORLANDO FONSECA DE SOUZA, 

Procurador para Assuntos Patrimania.s,p~ra pr~st r 

assistência J .rid1ca à Companhia de Desenvolvimen 

lo do Amapá-CODAP, durante o periodo de 1" dias a 

rmtar de 1 r ' ~ de Jar eiro do corrente ano . 

Faça-se o devido registro . Publique- se. 

Macapá-Ap, l • de Janeiro de 1995 . 

RUBEN BEMERGUY 

Proc urador Geral do Esta9o do Amapá. 

PORTARIA N2032/95-PROG. 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ,~ 
do das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo incl 

Ciso IX da Lei Complementar n2 0006/94, e conside 

rando a imperiosa necessidade da Procuradoria Ge 
ral em prestar assistência Juridica aos Órgãos d3 
Administração Estadual, 

R E S O L V E: 

Designar PAULO SÉRGIO BRAGA TEIXEIRA, Proc! 
rador Judicial , para prestar assitência Juridica à 
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , 
durante o periodo de 30 dias , a contar de 23 de Ja 
neiro a 21 de fevereiro de 1995. 

Faça- se o devido registro . Publique- se . 

Macapá-Ap , 23 de J aneiro de 1995 . 

RUBEN BEMERGUY 

Procurador Geral do Estado do Amapá. 

SECRETARIADO 
Secretário de E$tado daAchni.nil;tração 

JARDEL ADAILTON SOUZA NUNES 

Secretária de Estado do Pl:a:nejamento e Coordenação Geral 
MARY HELENA ALLEGRE'ITI 

Secretário de Estado da Saúde 
GILSON UBIRATAN ROCHA 

Secretário de Estado do Trabalho e da Cidadania 
CARLOS ALBERTO SAMPAIO CANTUÁRIA 

Defensoria Pública 
do Estado 

PORTARIA 
(P) N~ 029/95~ 

O ~GEIXR~ llÀ DEFEN~IA 
FÚl. ICA DO_ EST AOO DO NN>PÁ, USWJO [)1\S A rn I ElJ lçá:S 
CU: I..J-E 5110 CDFER IDÀS !I&J ARTIGO 23, llÀ LEI 
a:t.R.EMõNTAR ESTArufL N~ 0008, DE 20.12.94 E TEJO) EM 
VISTA A PAUTA DE AWIOCIAS DO JUÍZO [)1\ ~DE 
SERRA DO NAV I O , 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar os Servidore 
NILT()I CASTILO DIAS, Asso .tente JurÍdito Cla~~e ''O" 
Padrão V, NS e JOSÉ .bLBERTO DE r:Í:JJzA St\NTOS ' 
Motori~ta, atualmente exercendo o função de CHEFE oE 
ffiAN!RRTES E ATIVIOI>llõS GERAIS, CÓdigo 
CJ? 1- 2/DEFENAP , anbo~ I otado:; ne~t a DEFEN~ IA 
PUB..ICA 00 ESTADO, para viajarem de r.w:.APÁ ~ede de 
uas atividades at~ ao M;ni cfpi o de SERRA 00 NAV 10 

no dia 18 de janeiro do corrente ano a fim d; 
tu~r(rem a PAUTA DE AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMI NAIS do 
Meri ti ,imo Senhor Doutor Juiz de Oi reoto da referida 
Ccrrerca, devendo a,s de ,pesas c.an di~ria:.. e 
tran:,porte~ ocoo:-rerem a Conta do RECURSO ffiÇAM:NTARIO 
da Defensoria Publica do E tado. 

Art. 2~ - Revogam-:,e a~ di ·,po ,i ç.Õe 

DEFENSOR IA PÚB.. ICA 00 ESTADO 00 
/>.NM>Á, EM 11-ACAPÁ-AP. , 16 DE JANE I~ DE 1995 . 

R.ÁV lO COSTA CAV,.;t_CANTE 
Corregedor~eral DEFENAP 

PORTARIA 
(P) N~ 030/95~ 

O ~GEDrn~ DA DEFEN~ IA 
FÚl. ICA DO_ EST AOO DO NN>PÁ, USWJO [)1\S A rn I ElJ lçá:S 
CU: I..J-E SAO CDFER 1[)1\S NJ ARTIGO 23, llÀ LE I 
a:t.R.EM:NTAA ESTArutL N~ 0008, DE 20.12.94 E TEI'IX} EM 
VISTA A P.ouTA DE AWIOCIAS 00 JUÍZO [)1\ ~ DE 
OLÇa:t-E, 

RE S O LVE : 

Art. I ~ -Designar o SPrvidor AlE~ 
PENo\ NMNAJÁS , A:.:.istente JCrfdico Classe "C" 
Padrão 11, NS, lot;,rlo ne>ta DEFENs:Ín iA PÚB..ICAOO 
ESTADO, para viajar de 11-ACAPÁ ~ede de .,ua 
atividades at~ ao Muni cÍpio de CALÇOENE, no pcrfod~ 
de 24 a 27 de janeiro do corrente ano a fim de 
unpri.r a PAUTA DE ALO IÊIICIAS CÍVEIS E cRIMINAIS do 

Meri ti :.:. imo Senhor Doutor Juiz de Oi rei to da refer i da 
Ccrrerca, devendo a,s de:,pe:..a can di~roa~ e 
tran:,porte:. ocoo;renm a Conta do REQJRSO ffiÇAM:NTÁRIO 
da DefE'I1,or<a Publica do E·,tado. 

em cont ran o. 
Art. 2~ - Revogam-:,e as di:,posiçÕe~ 

DEFENSOR IA PÚB..ICA 00 ESTADO 00 
/>.NM>Á, EM r.w:.APÁ-N' . , 23 DE JME IRO DE 1995. 

R.ÁV 10 COSTA CAV,.;t_CANTE 
Corregedor-Gerai / DEFENAP 

PORTARIA 
(P) N2 031/95~ 

O ~GEIXR~ llÀ DEFEN~IA 
FÚLICA DO_ESTAOO DO NN>PÁ, USWJO [)1\S AlRIElJiçá:S 
CU: I..J-E SAO CDFER IDAS !I&J ART IGO 23, llÀ LE I 
a:t.R.BEN'TAR ESTArutL N2 0008, DE 20.12.94 E TEJO) EM 
V I STA A PAUTA DE AUl IOC IAS 00 JUÍZO llÀ ~ DE 
LAIWUAI.. DO JAR I , 

RESOLVE: 

Art . 12 - Designar o Servidor JcWJ 
FERREIRA OOS ~s. Assi stente JurÍdi co . atualmente 

Secretário de Estado da AsricWt\lra ~ do Abastecimento 
PEDRO MAURO SEABRA DO ~OSÁRIO 

Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos 
AMILTON LOBATO COUTINHO 

Procurador Geral do Estado do Atnapâ 
RUBEN BEMERGUY .. 

Defensor Geral do EstadO 
HILTON GONÇALVES RIBEIRO 

,,,. 

exercendo a função de Ot:FE DE DEFEN~ IA FÚL ICA DO 
ESTADO, lotado nesta DEFEN~IA PÚB..ICA 00 ESTADO, 
para viajar de 11-ACAPÁ, sede de suas atividades at~ ao 
Muni c f p i o de LARANJN.. DO JARI, no per f odo de 23 a 27 
de janeiro do corrente ano, a fim de cunprir a PAUTA 
DE AUDIÊIICIAS CÍVE IS E CRIMINAIS do Mer itfssimo 
Senhor Doutor Juiz de Oi rei to da referida Ccrrarca, 
devendo as de:,pesas can di~rias e transportes 
ocorrerem ~ Conta do RECURSO CAÇAM:NTÁR 10 da 
Defensoria P.bl ica do Estado. 

Art. 22- Revogam-se as disposiçÕes 
em c.ontrario. 

DEFEN~ IA PÚB.. ICA 00 ESTADO 00 
AIMPÁ, EM 11-ACAPÁ-/>P ., 23 DE JANE IRO DE 1995. 

R.ÁVIO COSTA CAVN..CANTE 
Corregedor~erai/DEFENAP 

Polícia Militar 

POffi'I~W. no 002 /95 - p;: 

O COl·WIDAll'J7E G.::RAL Iln. J'OLÍCL. r.:ILITAR :.0 

h..:.J'!.., n o uso das at:-ibuiç'2íes que ll:o sio conferidas pelo 
Dccruto Go-,rcmar.:~nt: '. (:;) no 001 , de 24 de jar.eiro de 1?80 
e de acomo com o Decreto (::) no 022 , do l.C Jun 81 oo souo 
.'.rt • . ;c , :;;• , 11 c 13 u c contido nas !'a:-tes no 5JI/?4 - 10 
BFli, e<~ 07 .. rl"l ?-: o :;.:9/74 - r' /1 - 2ç :JP:.;, do 14 :;o·,r ?4· : 

.t.:; : - L'/ 3 : 

:'n:.1sferir iJOr intere:.so prÓpio da seJo 

do 10 3.J: - • .:J.C:!;á pan: a se-o do 30 B:'i. - Santana, o :;::J 
l' .. 155ú JC;~ .:t:..:.:V •• ,..;._'f .. U:: SJliZA o ela so.le do 20 :n>l: -
. . aca_.á _,\!r:t c. ced ... õ.o )C' J.F ... - .>antnna, o :D !T,: 2559 JC~ 
c~~~íLC'3 .l:..-;3~ J_ OLrGI:).i~ , pertcncontco a !'l.A? . 

:.c.e;..i'á, 02 J:m 95· 

fJ • .J,It::'M:'O "\"LEL~ :1; SD..VA - Cel P~-. 

Comandrulic Coro.l da ?.: ;:r 

rc:rr,..:.:r.. :;o 003/95 - 1':. 

C CO;i,;~::S GZ.w.L D.. ?OLÍC!A .. ILL.n..t :C 
..:;:;":";.;:o DJ A;_ú'.~, no uso das atribuiç3es que lhe são confe

ridas pelo Jecreto Gove:mal:lental (!;) no 001, de 24 de ja.

neuo C.o 1980, e de acordo can o Dec:"Oto Governamental (:;) 
nc 022, de 12 Jun 81, ~~ naus art . 4Q, ) Q, 11 e 12, 

R.:; S O L V i:: 

Tmnsferir por necessidade do Serviço do 
:::J •• G pare o 2~ Fr:;j2• Cia r:.: - 30 :BF;.; - Porto Gmnde , o Cap 

Pf.l P".i:l\S::'ú LTI ~·, ::.IR:IRO, pertencmlto a ?.·IAP , a filll de Co!i!~ 
chr aquole ?7. .. 

Transferir por neoes~idade do serviço Ua 
sede do 30 !),~;., - Santar.a pare o :O::lG, o !>.?.j • L JAn.;um:o 
l·jA.:'l.,lBS J;. SILV.,, portenoente a p;:AP . 

Transferir por necessidade do serviço do 
El·!G paro. o 3a JI>i.: - Santana, o liAJ :-;.; VALmCI G\Bml; RO 

DRIGUES, pertencente a ~i.AP. 

1:Soapá..AP, 03 de janeiro de 1995. 

CALlXTRATO VllEIRA DA SILV., - Cel P!.; 
CQI.l..üill.\.11l'E GZRAL DA Pl. AP 

PORTAHIA !lR 004/95 - l'bl 

O OO!:ANllAli'l'S GERAL DA POLÍCIA IJn.ITAR IX> ES 
TAIX> iXl itlolAPÁ, no ueo das atribuições que lhe são oonfer~ 
das pelo Decreto Govemamental (N) na 001, de 24 de janeiro 
d.e 198o e de acordo can o Decreto (N) .na 022, de 12 Jun 81, 
em seus Art. 4°1 5a, 11 e 12 e o contido na DG na 232, de 
20 Dez 94, 3• Parte, !tem 6, 

I 



Macapá, 27-01-95 

R E SOL V E1 

T:mnsferir por necessidade do sexviço da ~C~ 
paro. o' lR PPUj2o Cia PJ.! - 3c BPJ.; - í<'orreira Gomeo, o SD PJ.J 
1534 CLOOOAI.JX) SILVA lX) C..i:li·lO, pertenC"ente a p;.;;,p , 

J.laoapi...AP, 04 de janeiro de 1995 . 

CALIX'fRA~0 VDEJ:lA :DA SILVA - Cel pj.! 

Comandante Geral da Pi'Í ,;F 

PORTA.iUA lfC 005/95 - Pi·i 

O COl.Wffi:J\'1'3 GS:UU. nA POLÍCH :.iiLI1'AR DO :>$ 

TADO iX) AJ."..APÁ, no uoo das atribuiçÕes que lhe são conferi : , 
das pelo Decreto Govo:mamental (n; nc 001 , de 24 de j(!l')eirc ' 
de 1980 e de acordo c<D o cont i à.o no BG nc 230, de 16 Dez 

94, 3° parte, Ít~ü 3, 

R E S O L V E: 

Desi[;Mr o 2R 3,;;t l'J,; 01;5 JOHG::; E.{l'I'O :;;os 
SAN'I'OS , pertanccmte a P!.:AP, pare se d.oulocur àa sodc à.o S\.tlS 

atribuiçÕes - Maca!lá - AP, até a ciili.lde do ~ort:1lCZll - c-~,a 
fim d.o frequentar o Curso de AperfeiçoeJilento d.o Jar..:;onto . , , 

(CAS/95) no ped.odo de 09 Jan " 30 Jun 95 , :1uo zer.Í reaÚz~ 
do no Centre de ;::'omo.ção e Apor.fciço"'"cnto ü.e Preçus da ?o.
lfcia J.;ili tar do Ceará. 

i·:Ocapá..-AP, 04 do jane ire ele 199 5. 

CJ1LJ;{L\?..:lTO V~L1.A 7Jl~ :JILV.A - ~E:i.J p;: 
Cooand.anto Geral da ~·;.i :J' 

I'Oil'l'idUA r;c 006/95 - ?i: 

O CO:.~'Ji11i:?I'E. GI::RA"' u< :O'OL!CL l:I:.I':',.,J .L\0 ES 

TlüXl :.:o ;J.;:J'!.., r.c uso das atribui9Ões q,uc li:c ::ão coni'c::.-i: 
ili!.~ pelo fuc:-eto Gove!"l1.aDm·.tal (?i) no 001 , de ~4 tlc ~:-;.lleiro 
de 198o e õ.e acordo com o que foi ;·.ublic"dc r:o :JC ::~ ;~33 , d.o 
21 Dez 94, 3, Parte , ítem 3, 

R E S O 1 V E: 

.Der:~'"!l2.r o Ten Col l~l.: JO~ .'1~X :...:.s :1.~ . :. ~I.C· ?I
I,!iC, vcrt::!nccntc à PJ.J\P, pa:rH se do.GlOG:!r d.'!. se<!c ci.c ~..u~s & 
!ribuiçÕo~ - jacapÚ-AP, até a ~iiadc üo ~ortal~~u - C~ , a 
fim d0 !'re .;uc11tar o ~rso 3uyorior do J...,ollcin. ( : ..... :·r/9:]) , no 
pGrÍ.,do de 23 J.:m a 23 Jun ·95, que cu~ :.'Ct:.l iz~:.do n~l J..cc.de

Nlia de PolÍcia i-:ilita.r do Coará. 
_:... Soyüo ~d.J::linistrd. '!;iva C:.overá ~n·cr")"i U.cncic.r o 

na que Uns clié.ri~o a '?_UO o ::w :;'.lO f;;.rá jÚs . 

. ~;J..I.-:'r:lATO v:r;rnar, 21, SIL'l" - Col / ; .. 

DIÁRIO OFICIAL 

de 1980 e o contido no ro no 003, de 04 Jan 95, da 2• Pa.! 
te, I tem 3, 

R 3 S OL V E: 

DesiGnar o c:J> Pi·l PE!lllO t.BL ,ut .. ;res LIJ.IA 1.0-

PSs, pertencente ã Pl.IAP, para se deslocar da sede de suas 
atribuições l·!.'lcapá..AP, até a Cidt!dc do l;'ortcloz;: - CE, no 
perÍ odo dç 09 Ja.n a 30 Jun 95, a f:im d.e frequentar o Curso 
ie Aperfeiçoamento de Oficiais q_ue ~orá reo.lizado na ;,cade
mi a d.o Polfoia Llili tar da J2o1Ícia llili tar do Ceará. 

A Se')ão Administrariva doverá providenciar o 
saque das diárias . a que o mcsno fará jÚs. 

Nacapá.-AP, 09 de janoirc de 1995 . 

CALLXT:lATO 'liD::.:L'lA DA SJLVA - Cel P~í 
Comandant e Geral da l'r.i /..P 

PORI'ARIA No C09/95 - ?1-l 

O COl>llüiilAii'l'Z GERAL DA PQL!CIA MJLITAR lX) :;:~ 
p;,;;o iXl ill-;APÁ, no uso tias atribuiçÕes que lhe são confori
dns pelo Decreto Governamental (N) no 001, de 24 de j~eirc 
d.o l?SO c d.c ac ordo cccn o Decreto (ii) nç 022, de 12 Jun 81, 
em seu.:; Art . 4' , ) c, 11 e 13 e o contido na Par te n c 003/9.2, 
lC :3"';:, do 04 J a.n 95 , 

R E 3 O L V E: 

'l'mnct'orir por intcres~e prÓpio da sede do 
1° 3P.ii - i-1acepá pe.r.:.t a zodc do 3 ' BJ.·1~ - !kl.ntana, o SD Pl·i 
2725 :~LA.::r c"·~;1L05 r...::..:o3 'fi 'l.A.Scor;c:.;ws, }:Jcrton~ente :.1 pr.:·i.F. 

i-:u.c~pá-.iJ.' , 09 à.e janeiro de 1995 . 

Ci.LIXT:LTO VID_:lllA D,~ SILVA - Col p;.; 

Comand.an te Geral cl.u PJ.!AP 

l'Oill'A.liA lf' 010/95 - Pl·l 

O co;.L;::nA~rrE G3RAL llA l'OL!CL'l 1·1ILIT1Jt ro E2 
'::.';\ .:0 .. J.J J'.J."-:'·,2~~ , :·1o UDO tf4s atribuiçÕes que lhe são conferi
ê.ll:; i>clo Dccrc to GO';crnamental (11) nc 001 , de 24 d.o ja.'lcirc 
àe 19ÜO, 

::1 i:i S O L V E: 

Tornar sem of e i to a Portaria nc 003/95 - E: 
ü.e 03 Jo.n 95, }>ublicado no lJG nc 005, de 06 J an 95, por ter 
::.:~!Ído corli incorre;ão . 

::acap~AP, 09 de janeiro de 1995 • 

Pág. 2 

de 1980 e tendo em vista o que foi publicado no BG nc 010, 
de 13 Jan 95, na 2o Parte, Ítem 2, 

R E S O L V E: 

Des~ar os Cf,J' Pf.i BilÁULIO ROSJ,:;r COJ.iDD1, ,, 
QRUZ e GA3'.r!o VAl.i;;E'I'Z CALAiiDHINI "llE AZEVEDO, pertencente à 
1'1-~, para viajarem da sede de suas atribuiçÕes J.iaoapá _ AP 
ate a Cidado de Fortaleza - Ce, no porfodo de 16 J~~ a 30 
Jun 95, a fim do f requentaren o Curso de Aperfei çoamento da 
Oficiais ( CA0/9) ) que será realizado na Aoadaoia de Policia 
Uili tar da Policia ;.;ili tar do Ceará, 

A Se~~ão ~·1dministre.. tiva devorá p l'OV'idcnciar 
o saque d.a::J U.iário.c a que oo newos farão jÚz. 

i.~acapá.-J.?, a.1 16 de janeiro d.e 199 5, 

CALI:\'i'!l.A~'O VICEiilA DA SILVA - Cel PI: 
Comancknte JC::'i.":.l da. i'I·I /li' 

POIITARL\. l1' 013/ 95 - PJ.J 

O GQi.:Ji.jiD:JlTZ ~;;.:.1 D/, PCLÍCIA J.:ILITAR 00 :::s 
'rAOO L'O Al·:APÁ, no uso J.as atl'ib;,ti~'Õe::; :~ue lhe são confcri-
tlac pel o :ilecreto GovernaJnental (if) n• 001, de 24 de janeiro 
àe 19ÜO e o contido no Of, no 001/95 - c,;; .. r, à.a 02 Jan 95, 

n ~ :-; o 1 v~= 

Tr-dlaforir por neccc~idadc do· Se:r-.riço do 
3° IlP!.lj3a Ci a P:.~ 30 :BPI·i - Oia~'<'<iUC !>llm a Casa ;.iiliatr do 
GEJ.. , o CAP Pi1 JOD.:Nl.LIXl ~ W :T1~CI ~; :;ro e o S::J H.: 2244 :.L
FEU ~URREL 1LB~I:-!3Il~, pcrtcnc~n"te~ ~ F:~. 

C.A1B<1'.aA'l'O 7ID::;I1/. :J:~ SD.Ni1 - Cc l Pl.I 
Comnndanto Gc rc.l da :~~ ; i..:P 

Comissão Permanente 
de Licitação 

Cor.:anàanto Go::al ~ ;·:. :':;,' AVISOS DE EDITAIS 

PORTA:UA ;qc 007/95 - n ; 

0 CCi.J\i:JllúiT'::;; G..;aAL DA POL!CL1. l.:I:.I'i',;,:\ :..0 ;::_;;, 

TAIXJ 00 ;..:..:.J!l'Ã., no uoc das a-:ribuiçÕen ;uo l he são co!tferi
das pelo Decreto GovcrilaJ:·,ental (:I) nc 001, de 2:~ ele j<l11ciro 
de 19CO e de acordo cow o Decreto (li) n' 022, de 12 J..:n 31, 
em seus Art, ço , 5~, 11 a 12 c o conti do na Portaria n~ ••• 

003/95 - l~i, de 03 J:m 95 , 

ll E S O L '! :::: 

Transferir por necoGsià.adc d.o sorivço d.c ~.~G 

p;<re o zo pp;.:/2 • ~ia p; : - 3c B:;.; - ?orto Sr-dlde, o Ca;' .,.. 
?.:JS:l.:' LJ.:.;.:.. :'!:3:-:DO, pcrtcncento 2. Pi:.;Lf , a fin <iu ccr.1~.ud:!.r 

aq_uele P?;.:, 
'I'ranct'orir por nocessid.:ld<: do servi~'o GD. co-

de do JO ill'j.: - 3a..'1tanc. para o Ei:G, o i.~\.J F!·~ .L.-\LJ.IlmJ ::~'~o....l-

:;,UES DA SIL·r;., pertencente à F:.;AP . 
'l'ransfcrir por nocas siàad.c do ncrviço do F 

3Pi·! - r.:acapá paro. a seü.o do 3o m>;; - Santa.>Ja, o c;,p ?1.: J o;:,"t 
ROCEA :ElliJiu1D.::;3, :pertencente a Pi·ilJ>. 

Jan 95 . 

Referià.t!s !!loviLontaçÕes ,são a contar de 02 

J.lacapá-AP, 09 de janeiro de 1995. 

CALlXTRJ..TO VI lEIRA DA SJLVA - Cel p:.; 
Ccr~and.an te Ge rel da p;·.J AP 

O C01iAlffiAll'I'E GSRAL DA POL1CIA J.JJLITAR 00 32 
TJUXJ ;;o J.:..iJIPf.., no uso das atribuições que lhe são conferi
das pelo Decreto Govemamental (n) nc 001, de 24 de janeirc1 

CALlX'i'R:-.'1'0 VIDé:L~ Di-. SILVA - Cel Plí 
Comandante Gero.l da l'J.:A.t.; 

O GO:.~·,:rn.:JI'ã: GEa,u, DA POLÍCIA j.;ILrrAH :;;o E.ê, 
T..DJ X iJ-~:.P::, no u::;c dt!s a tribuiçces que lhe não conferi
à.s.s )!.Jlo J.:Jc1-eto Covcrnwncntal (H) nt 001, de Zlj à.o janeiro 

de 1980 c o con~i.J.o no :00 no C07/95 - i'J.I , à.e lO Jan 95, na 
2 r. Pê...::-te , Í to."J 3, 

:L~ .S O L V B: 

:Josi.:,,1ar o CAP p:; V/~íUO ,-,:m ;.;on P:LIZZA, 

pc1:'tcnc~:!:e à .:: ... ·J',ln::.re se de~lccar ã.a sede de f::'tla.S atribui 
çÕe .ã - ::ac~p5.-,·~ .. : , :1 té L!. cidade do r.:aceiÓ - AL, no por!od-; 
de 02. ::\y·.:· ~ i: 3 Jun 95 , o. fim de frequentar o ClL""GO de Ape!'
feiyoz;.ue:::.o ;J.c Criciai:; (c;\0/ 95 ), a scn.~ realizado na Acadc 
ni:J. dD :'~lÍcie. ::i li t-"r da Policia ;.;ilitar de f..l<o.:;oas . -

rl. Se~:ão l'1dministrc.tiva develi provido!lciar 
o sc...;.ue d..:!::; C.i5riac \.'.. ' : I..!. e o meSílO fa.ri jÚ::;. 

l.l:,:oapá-;.P, em 12 de j aneiro do 1995, 

C!\Lii:':':1.1..'l'O VI:EIP.A DA SILV.:; - Col p;.; 
Comandante Garal da Pi·í !J? 

O CClWmAl·i'l'Z GEaAL DA POLÍCIA J.liLrrAR ro E_2 
TAOO ro .AJ.iAPÁ, no uso das atribuições que lhe são conferi.... 
das pelo fucreto Gave:mamental (N) nc 001, de 24 do janeiro 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

O Governo do Estado do Amapá, através da sua Co 
missão Perrr~ente de Lici tação, avisa aos interessados ou~ 
estará realizando licitações a nível de Tomada de Preç~s, 
conforme discriminações a seguir relacionadas : 
TOMADA DE PREÇOS NQ 001 /95-CPL/GEA-COY!IlUSTÍ VEL , dia 20 de 
fevereiro às 10:00 horas . 
'I'01"lADA DE PREÇOS NQ 002/95-CPL/GEA-NATERIAL DE CONSUMO ( SX 
PEDIENTE), dia 21 de fevereiro às 10:00 horas . -
TOMADA DE PREÇOS NQ 003/95-CPL/GEA-MATERIAL ELÉ1'RICO, dia 
22 de fevereiro às 10:00 horas . 
TC\11\DA DE PREÇOS NQ 004/95-CPL/GEA-MATERIAL PERMANENTE dia 
23 de fevereiro às 10:00 horas. ' 
'TCMADA DE PREÇOS NQ 005/95-CPL/GEA-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -
dia 24 de fevereiro às 10:00 horas 
TOMADA DE PREÇOS NQ 006/95-CPL/GEA- LUBRIFICANTES , PNEUS, 
::hvARAs E 6ATERIAS, dia 27 de feverei ro às 10:00 horas. 

Para rrelhores esclarecimentos aos lici tantes, 
os Editais completos e outras infonnr.ções necessári as, 
poderão ser obtidos no seguinte endereço: Av. Fab ~º 0087 
Centro , Secretaria de Aàministração-SEAD, sala onde fun 
ciona a CPL , Estado do Amapá , no horário normal de exp~ 
diente do Governo . 

Macapá, 25 de janeiro de 1995 . 



Macapá, 27-01-95 

~E_CRETARIAS DE ESTADO 

Saúde 

PORTARIA NQ 057/95-SESA . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE , usando das 
atribui~Ões que l he sao conferidas pelo Decreto 
nQ 0298 de 18.12.91, Art. 71, Inciso VI, do ~e 

gu1amento da Secretaria de Estado da Sa~de, e 
considerando o que consta do Decreto nQ 0022 de 
02 de janeiro de 1995, 

RESOLVE: 

Designar a servidora GUIOMAR COR 
RÊA TAVARES, para responder interinamente pelo 
cargo em comissão de Chefe da Seção de Doenças' 
Não Transmissíveis, CÓdigo CDI-2, da Divisão de 
Epidemiologia, a partir do dia 02 de janeiro de 
1995. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, em 
Macapá, 09 de janeiro de 1995. 

Dr. GILSON UBIRATAN ROCHA 
= Secretário de Estado da Sa~de = 

PORTARIA NQ 058/95-SESA. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, usando das 
atribuiçÕes que lhe sao conferidas pelo Decreto 
nQ 0298 de 18.12.91, Art. 71, Inciso VI, do Rc 
gulamento da Secretaria de Estado da Sa~de, e 
considera ndo o que consta do Decreto nQ 0022 de 
02 janeiro de 1995, 

RESOLVE: 

Designar a servidora DORCAS GOMES 
DE MORAES , para r esponder i n terinamente pelo ' 
cargo em comissão de Chefe do LaboratÓ r io de P~ 
to1ogia e Citologia, CÓdigo CDI-3, do Hospital' 
Geral de Macapá, a partir do dia 02 de janeiro' 
de 1995 . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, em 
Macapá, 09 de janeiro de 1995. 

Dr. ÇILSON UBIRATAN ROCHA 
= Secret~rio do Estado da Sa~de = 

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS 

Departamento de \ 
Estradas de Rodagem 

PORTARIA Nº 003/95- DER/Al' . 

O Diretor do Departamento de Es
tradas de Rodagem do Amapá- AP , no uao de suas a
tribUlÇÕes que lhe sao conferidas e de acordo com 
o Decreto nQ 0057 de 06 de Janeiro de 1 . 995 , 

RESOLVE : 

DIÁRIO OFICIAL Pág. 3 

·do que soMente poderão constar das !1stas tr1plices os associados 
que pertenç«M a categoria econiMICa ou profissional da Associação 
S1nd1cal que organizar a l1sta; 

CODAP 

A COMISSAO P~RMANENTE DE LICITAÇAO da CompanhiJ 
de Desenvolviment o do Amapá (CPL/CODAP ), nos termo~ 
do art . 51 da Lei NO 8.666/93 e com as alterações dê 
Lei NO 8 .883 /94, torna público que, na conformidade 
com os arts.34 a 37 do Estatuto das Licitações e Con 
tratos da Administração PÚblica, está promovendo Õ 
REGISTRO CADASTRAL para efeito de habilitação dosi~ 
teressados com vístas a Processos Licitatórios no 
ãmbito desta Companhia. 

Os interessados deverão dirigir-se à 
com sede na Companhia de Desenvolvimento 
Rodovia BR-156, KM O, Bairro São Lázaro, 
de de Macapá, Fone: 251-1312, no horário 
do entre as 7h30 até as 13h30. 

Macapá , 18 de Janeiro de 1995 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

CPL/CODAP, 
do Amapá, 
nesta cida 
compreend} 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N2 005/95 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITO 
RAL DO AMAPÁ , no uso de suas atribuiçÕes legais 
tendo em vista o contido no P.A. n2 004/95. 
RESOLVE: 

Art. 12- Conceder 15 (quinze) dias de Ll 
cença Para Tratamento de SaÚde, ao Servidor 
ALEXANDRO DOURADO DE ARAGÃO, Assistente de Ch~ 
fia, do Quadro de Pessoal Permanente desta CoE 
te, no periodo de 02 a 16 . 01 .95 , de acordo com 
o disposto no Art. 202 , da Lei n2 8 . 112 , de 
11 de dezembro de 1990 . 

Art . 2º- Publique- se , registre- se e cump r~ 

se . 
Gabinete do Presidente do Tribunal Regio

nal Eleitoral do Amapá, em 13 de janeiro de 
1995. 

(a.) Des. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 
Presidente 

PORTARIA N2 367/94 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REG IONAL ELEl 'rO-
RAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçÕes le 
gais, 
RESOLVE: 

Art. 12 - Transferir por necessidade do 
serviço , o desfrute das férias relativas ~o 
exercÍcio de 1994, concedidas ao Se rvidor AR 
MANDO PENA PINHEIRO, Chefe da Seção de Adminis 
t ração de Edificio , do periodo constante da 
Portaria nº 277 , de 11 de novembro de 1.994, 
publicada no DOE de 17 .1 1 . 94 , oar3 o in"erv~ 
compreendido entre 03 a 22 .07 . 9o . 

Art. 22 - Publique- se e registre- se . 
Gabinete da Presidência do '!' ri bunal Regi o 

nal ~:lei toral do Amapá, em 30 de dezembro de 
1994. 

II - DETERMINAR que a presente Port .. rla seJa pu
bllc<t•ja nos orgaos ofiCiaiS ojos Estados do Par .. e AMaPa, 4: divul
gada na IMPrensa d1ar1" de t odas as localidades aCI Ma referidas, 
Ju . caso 1nexista orgáo de IMprensa. por outro ve1cu!o local de 
:o~un1caçáo publica; 

III - DETERMINAR, outrosSIM, no que concerne à con
f ecçáo das l1stas tr1pl1ces, a f1el observanc1a do d1•posto nos 
art1gos 661 e 662, da Consolidaçio das Le1s do Trabdlho; art1gos 
1Q. 2Q, 11, 12 e 13. do Ato 515, de 14.9.94, do Tr1bu~.1 Superior 
do Trabalho. publiCado no D1ar1o da Just1ça de 16.09.9~ . e no pa
~.,grafo umco. do .. rt1go 116, da Con~t1tu1ç~o Feder~!. qtJe perMI 
te apenas 1 (uM<sl r econojução, do que decorre que o eOIPreg<s•jo ou 
eMpreg;,ojor que Ja t enha exerCido a fund\o eM 2 ( ,jol~l tnémos 
coMpletos n~o devera ter o seu noMe 1nc l u1do na n~enc1onada l1sta; 

IV - finalmente, DETERMINAR que os expedientes re
l ativos à escolha dos nomes dos integrantes das list as tríp l ices , 
realizada pelas Assembléias Gerais dos Sindicatos , sejam pro
tocolados na Secretaria do Tribuna l Regiona l do Traba lho da Oita
va Região ate 45 (quarenta e cinco) dia• da data da pub l icação do 
Edital, instru1dos pela entidade sindical com o origina l ou cópia 
autenticada dos seguin tes documentos : I - Em re lação ao procedi-
mento de escolha das listas tríplices: al Edital de convocação da 
Assemb lé ia Geral , ande cons tem a data ,o local e a hora da reunião 
para a escolha da lis ta t r1p lice, publicado no Diario Oficia l do 
Estado ou Estados jurisdicionados pela 8a . Região da Justiça do 
Trabal ho; bl Edita l de divulgação do resultado da reuni ão da 
Assemb leia Geral, onde constem a data, o loca l e a hora em que 
·foram eleitos os componentes das listas t r1p l ices 1 com a relação 
nominal dos seus integ rantes, publicado no Diário Of icia l do Es
tado ou Estados ju r isdicionados pe la Região da Justiça do Tr aba
Lho ; cl Ata alusiva a esco lha dos componentes da li sta tr íplice , 

a1 inclu1d0 o registro do numero de associados da entidade e o 
numera dos que compareceram a Assembléia Geral , sendo que a Ata 
Qeverà ser acompanhada da lista de assina turas dos presentes, nas 
~uais constem os seus nome• dati lografados ou em l et ra de forma e 
respectivas a;sinaturas; dl DecLaração , firmada pelo Presidente 
da entidade sindical, afirmando , sob as penas da lei , que foram 
observadas todas as formalidade s previstas na ~eg islação e no es
tatuto da entidade sindical, quanto ao processamento da eso lha da 
li;ta tr1ptice; eJ Dectara7ão, firmada pelo Presidente da entida
de sindical , informando, sob as penas da l ei , que não pendem im
~ugnações das Listas, no âmbito da entidade sindical; fl Ata da 
eleição que escolheu o Presidente , os Oi retore• e o Sec retario da 
entidade sindicaL; gl cópia autenticada do esta tuto da entidade 
sindical; e hl Documento comprobatorio da e~istência Lega l da en
tidade s indical . 11 -Em relação a cada um dos integrantes da 
lista I• 11> lice: a l Copia autenticada, legível , da Carte ira de 
!Jentidade; bl Copia autent icada, Leg1vel 1 da Certidão de Nasci 
mento ou Casamento; c l Copia autenticada , leg1ve l, do Certifica
do de Reservista ou de Isenção do Serviço Mi litar; dl Cóp ia au
tenticada, Leg1vel 1 do T1tu la de Eleitor; el Comp rovante de que 
votou na u l tima eleição ; fl Certidões Negativas dos distribuido
res das Justiças Federal e Estadual , c1veis, criminais, milita r e 
trabalhista, do5 Lugares em que haja residido nos úl timos S <cin
co) anos ; gl Folha de antecedentes das Pot1cias Federal e Esta
dual das Estados em que haja residido nos ult imes S (cinco) anos; 
hl Declaração, sob as penas da lei 1 da qua l cons te que nunca foi 
ind ici ado em inqueri to policial e administrativo , bem como pro 
cessado criminalmente ou , em casa cont rár io, notíc ia específica 
da oco rrência ,acompanhada das esc larecimentos pert inentes; il De
claracão , sob as penas da lei , de não exercftr ca rgo, função e em
prego pub l ico ensejador de acumulação proibida pe la Constituição 
Fede ral , inclusive de juiz c lassista em outra i nstância ; jl Cer
tidão firmada pelo Presidente da entidade sindica l, sob as penas 
da Lei , de o candidato ser sindicalizado e ter mai s de 2 (doi s ) 
anos de efe ti vo exerc1cio da atividade profissiona l ou econômica; 
ll Currtcula onde constem, oetalhadamente 1 cacos pessoais e cul
tu rais , bem como exerc1clo de cargos , empregos e funções , demons
t rando a• atividades even tuaLmente desempenhadas , com exata indi
cação dos períodos e local• de atuação pública ou privada, bem 
assim das principais auto r idades ou emp resas com as quai s se rvi u 
ou criou, explicitando-l hes os ende reços atuais. Cump ra se e pu
blique-se. Marilda Wanderle~ Coelho. Presidente . 

"it'IAhU ]d/~,,. 
Diretora do , ,., "'<" • . , ~. 

dtl h • .... u~ i 

-." rt-1 11 ' ' ' • ' '• ' •• • I'• "' •• ltur;a, 

E O I T A L 

Art . 1º Des1gnar os servidores ln
terinamente , para exercerem as funções de confl~ 
ça deste Departamento , a contar de 02 - 01- 95 . 

(a.) Des. GILBERTO DE PAULA PINHEIRO 
Presidente 

CONVDCAÇ~O DOS SINDICATOS DOS TRABALHA
DORES E DOS EMPREGADORES PARA ELABORAÇ~O DE ~ISTAS TRíPLICES 
DESTINADAS AO PREENCHIMENTO DE 60 CSESSENTAJ VAGAS OE JUIZ 
CLASSISTA TEMPORARIO, REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES E. EMPRE
GADORES , E DE SEUS RESPECTIVOS SUPLENTES, PARA INVESTIDURA NAS 
JUNTAS DE CONCILIAÇ~O E JULGAMENTO DA OITAVA REGI~O , SENDO 28 
CVI NTE E OITO> VAGAS NAS 14 (QUATORZE > JCJ ' S DE BELÉH, 2 CDUASJ 
VAGAS PARA CADA UMA DAS JCJ ' S DAS CIDADES DE ABAETcTUBA , ALHti
RIH , ALTAMIRA, ANANINOEUA, BREVES , CAPANEHA, CASTANHAL , CONCEI
ÇÃO DO ARAGUAIA, l TA ITUBA , MARABA , oBIDOS, PARAGOMINAS , PARAUA
PEBAS, SANTARÉM, TUCURUí, E 4 CQUATROJ VAGAS NAS 2 CDUASJ JCJ'S 
DA CIDADE DE MACAP~, NO ESTADO DO AHAP~ , NO TRIÊNIO 19~5 A 
1998. 

Edson Alcântara Valente - Chefe de Gabinete- CJS-1 
Ricardo Augusto Oliveira Evangelista - Che~e ua 
Jivisão de Construção de Estradas-CJS- 1 
Carlos Augusto Das Chagas Rosas - Chefe do NÚcleo 
Setorial de Planejamento- CDS-1 
Artur Gomes dos Santos - Chefe da Divisão de t~
nutenção e Equipamento-CDS- 1 

Art . 22 - Revogam- se as disposl
ções em contrár1o . 
Departamento de Estradas de Rodagem- DER/AP , 02 de 
janeiro de 1 . 995 . 

Eng2 . Rui Guilherme Sm1th Neves 
Du. GERAL DO DER/Al' 

(Republicada por haver saído com incorreções) 

SOCIEDADES DE 
EéONOMIA MISTA 

TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO 

PORTARIA NQ 0009, DE 05 DE JANEIRO DE 1995 

O PRlSIDENTE 00 TRIBUNAL RLGiúNAL DO TRABALHO 
JA UITA~'A RfiJII\0. no 41>0 oje su .. s otr JbUlçôes Jeg.,ls. e 

CDNSlD~RANOO o que d1 spoe o ort;go i 16. p~r.
grafo un1co d~ Const1tu1çho Fed~ral. beM coMo os ortlgüs ~60 a 
663, dd Consolld .. çáo das Le 1s do Trabalho; 

RE S OL VE: 
I~ DETERMINAR a publ1caçao de Edlt"l noo Dl «rlos 

Ot1c1.,1S dos Est .. dos do Para e AMõp a, no MesMo d1a, se possJVe!. 
e_uM~ untcd ve: 1 convoc~ndo as Assoctaç ~ es Stndt ca ts de 1~ . 1ns
tancla. COM sede territOrial na e~ . Regtao. devidaMente regi stra
das nos org~os competentes. para apresentação de !1stds t~lpl l 
ct~s, UM C:.. paró tttu1ar e outra para suplente. pn.r a preenchiMento 
de v~ gas de Ju1:es Classistas Temporar1os , rePresentantes dos Em
preg ... jores e Traba I ha,jores, e de seus respec t 1 vos Sup J entes. p .. r• 
o tr1en1o 1995/ 1998, sendo 28 <v•nte e oJto> vagas nas 11 (qua
t or:e> Juntas de Concillaç .. o e Ju .gamento de SeleM, ~ <du .. sl va
loS para Caoja UMa ojas Juntas oje COnClllaç:ãu e Julgamento ,jas Cl
laojes de Abaetetuba, 1\lMelrlm, lfltaMira, Anamn,jeua, Breve! •. Ca
pane .. a, Castanha], Conce1ção do Aragua1a, Ita1tuba, Marabo, obl
dos, ParagOMinas, Parauapebas, SantareM e Tucuru1, todas no Esta
~0 do Para. e 4 (quatro) vagas nas 2 (duas > Juntas de Conc 1 J 1 aç~o 
e Jul g-. .. ento oja Cidade de Macapa, no Estado do AMapa, escl .. recen-

O PRESIDENTE 00 TRIBUNAL REGIONAL 00 
TRABALHO DA DITAVA REG!~O, na fo rma do artigo 116 , parágrafo 
único , da Canotltulcla da Republica , e do artigo la, do Ato. 
TST.GP.~o Sl5/94, pub l icado no Oiario da Justi~a de 16 .09.94, 
torna publica a convocaç~o dos Sindicatos dos Tr aba lhadores e 
Empregadores ~ua tenham base territoria l na jur i sd i ~ão das Jun
tas de Conciliaclo e JuLgamento da Oitava Região , para a ap re
sentação da li sta• t ri plicas destinadas ao preenchimento dos 
careos de Juiz Ctaosista, representante dos t raba lhado res e e~
preeadores , e respectivos suplentes para o tri~nio J??S a 1998. 

As li stas tr1pllces devem ser votadas 
palas Assemblé i as Gerais dos sl~dicatos com base te rr itori al na 
jurisdição de cada Junta de Conciliação e Ju lgamento , que se
rão convocadas mediante publicação de edital no Diário Oficial 
do Eotado, da lavra do Presidente do respectivo Sindi ca to e, 
posterio rmente , •erão encaminhadas , juntamente com a documenta
ç~o per ti nent e , a esta Preiidência , ate 45 (qua renta e cinco) 
dias apos a publicaçlo deite Edita l, com observância das deter
mi nações previstas no Ato TST.GP.Na S15 /94 1 pub licado no Di ário 
da Justiça de . 16.09.94. Em 20.01.95 . Ha rllda Wande rley Coe lho, 
Presidente. 

d .) lt : 
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Macapá, 27-01-95 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST~O · 

TRIBUNAL PLENO 

PAUTA DE JULGAMENTO 

De ordem do Exc el ent issimo Senhor De 
sembarga0or ~ONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, ?resT 
den te do EgréAiO Tribunal Pleno, f aço ciente a t~ 
dos os i nteressados e aos que virem o presen t~ 
EDITAL ou dele conhecimento t).ver.em. que no d).a 
12 (pri meirg ) de fevereiro do ano em curso (quaF. 
ta-feira), as 08:00 horas, no 1º andar. da sede 
prov isÓri a do TJAP, na sala das sessões do Plená 
rio rea.li zar-se-á a 1ª Sessão Ordinária pa;~a j ui 
gamen to dos seguintes processos e daqueles a2r~ 
sentados em mesa independentemente de oubl i caçao: 

REPRESENTAÇÃO (PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA) Nº 
005/94 - CAPITAL 

Representante 
Reoresentado 
Advogado 
Relator 

: O Ministério PÚblico 
: Roberto Socorr o Pinhe iro Nendes 
: Valdemir Marvulle 
: Desembargador Mári o Gurtyev 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 079/94 - CAPITAL 
Impetrante 

Advogados 

: Sindicato dos Servidores PÚblicos em 
Educ~ção no Amapá - SINSEPEAP 

DIÁRIO OFICIAL 

torna pÚblico que a lista ,de . antigüidade 
dos Membros do Ministerio Publico, 
até 31 de dezembro de 1994, é a seguinte: 

I - Procuradores de Justiça 

1 - Raimunda Cl ara Banha Picanço 
2 - Jair J osé Gouvêa Quintas 
3 - Maria do Socorro ~IHhomem Nonteiro 
4 - Fernando Luis França 
5 - Sidney de Melo 
6 - I~árcio Augusto Alves 
7 - Judith Gonçalves Teles 
8 - Nicolau Eladio Bassalo Crispino 
9 - Manoel de Jesus Fe rreira de Brito 

10 - Ernandes Lopes Pereira 
11 - Jayme Henriq·;e Ferreira 

II - Promotores de Justiça de 3ª Entrância 

1 - Estela Maria P:.nheiro do Nascimento Sá 
2 - Mari célia CaJtpelo· da Silva 
3 - Alcino Olivei ra de Moraes 
4 - Jorge Luis Canezin 
5 - Rosemary Cardoso de Andr ade 
6 - ~Iauro Guilherme da Silva Couto 
7 - Valcir Marvulle 
8 - Eldete Silva Aguiar 
9 - Gláucia Porpino Nunes Crisp~no 

10 - Eraldo Afonso Zampa 
11 - Ivana LÚc ia Franco Cei 
12 - Ma r ia Luiza da Cunha 
13 - Eder Geraldo Abreu , 
14 - I>lanuel Felipe Henezes da Silva Junior 
15 - Paulo da Veiga Moreira 

Pág. 4 

CORR!roEDORIA GERAL 

Portaria n2 003, de 20 de janeiro de 1995. 

O ·coRROOEDOR GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçÕes 
legais e tendo em vista o disposto no Artigo 61, Inciso 
XVII, da Lei Complementar n2 0009, de 28· de dezembro· 
de 1994, c Portaria n2 010, de 19 de janeiro de 1995, 
do Procurador Geral de Justi ça, 

R E S O L V E: 

CONCEDER LICENÇA COMPENSATÓRIA 
DE RECESSO FORENSE à Dra . IVANA LÚCIA FRANCO CEI, Prometo 
ra de Justiça de 3ª Entrincia, . titular da 1 ª Vara d~ 
Famllia, Órfãos e SucessÕes da Comarca da Capital, 
no perÍodo de 19 a 13 ~e fevereil'o. do coJ·J·ente ano . 

publique-se 
De-se cicncia, registre-se, 

e cumpra- se . 
Macap~, 20 de janeiro de 1995 . 

JAIR JOSÉ DE GOUVÊA QUINTAS 
Corregedor Geral 

CORREGEDORIA GERAL 

Portari a n2 004, de 20 de janeiro de 1995 . 

O CORREGEDOR GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuiçÕes 
legais e tendo em vista o disposto no Artigo 61, Inciso 
XIII, dá Lei Complementar nº 0009, de 28 de dezembro 
de 1994, e Portaria nº 010, de 19 de janeiro de 1995, 
do Procurador Geral de Jus tiça , : Walber Lui z de Souza Dias; e 

Ronal do de Castro Teixei ra 
: Secretário de Estado da Fazenda do Arna.oá 
: Desembargador Luiz Carl os 

III -Promotores de Justiça de 2! Entrância 
Informante 
Relator 1- Cél i o Piment a Frei r e JÚnior 

2 - Marco AntÔnio Vicente 

R E S O L V E: 

HABEAS CORPUS Nº 125/94 - CAPITAL 3 - Andréa Guedes Gat o 
4 - Eli Pinheiro de Oliveira 
5 - Ricardo José Ferreira 

DESIGNAR o Dr. AFONSO HENRIQUE 
OLIVEIRA PEREIRA, Promotor de J ustiça Substituto, para 
RESPONDER pela 1 ~ Vara de FamÜia, Órfãos e SucessÕes 
da Comarca da Capital, no perÍodo de 19 a 13 de fe\·ereiro 
do corrente ano, em virtude da ~ us~ncia da titular. 

Impetrante : M~c amed - Importadorê, Comércio , I~ 
6 - Aldeniz de Souza Diniz 

Advogado 
Paci.ente 
Autoridade 

dustria e Dis tri bui çao Ltda 
: AntÔnio Cab r al de Castro 
: Mário Conselvan Fi lho 
Coatora : Eldete Si l va Aguiar - Prom~ 

tora de Just i ça 

IV - Promotores de Justiça de 1ª Entrância 1 Dê-se ciência, regis t r e- se, 
publique-se e cumpra- se . 

Macap~, 20 de janeiro de 1995. 

Relator : Ju iz Convocado Raimundo Vales 
1 - Eliana Mena Cavalcante 
2 - José Maria ~avares 

~lacapá-AP, 26 de janei ro de 1995 

ADELMA BO~tjáá:.\sNEYRÃo DE SOUSA 
Diret~~~~vS~c . do Tribunal Pleno 

em exerc:l.cio 

PROCURADORIA GERAL 
DE JUSTIÇA 

LISTA DE ANTIGUIDADE DOS MEI.ffiROS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ. 

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO EST~O 
rio AMAPÁ, no uso de suas atribuiçoes 
legais ·e , tendo em vista o disposto 
nos arts. 58, I letra "p" da Lei Compleme~ 
t a r nº 0009 de 28 de dezembro de 1994, 

3 - José Oswaldo Caval cante Carão 
4 - Pedro Rodrigues Gonçalves Leite 
5 - Mi gue l Gode:.ro da Silva Neto 
6 - Ubirajara Val ente Ephina 

V - Promotores .de Justiça Substitutos 

1 - l~arce lo Moreira dos Santos 
2 - Luiz Narcos da Silva 
3 - André Luiz de Souza Barreto 
4 - Lu i z Roberto Pedrosa de Castro 
5 - Adauto Lui z do Valle Barbosa 
6 - Tânia Aparecida Pereira 
7 - Haroldo José de Arruda Franco 
d - Edmilson Fari as Monteiro 
9 - Cláudia Valéria Perei r a de Queiroz 

10 - Afonso Henrique Ol i ve i ra Pere ira 

Dê- se ciência . Registre-se . Publique - se. 

Macapá- AP, 25 de janeiro de 1995 . 

MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procurador Geral de Justiça 

JAIR JOS~ DE GOUVÊA QUINTAS 

Corregedor Geral 

CORREGEDORIA GERAL 

Portaria nº 005, de 20 de janeiro de 1995. 

O CORREGEDOR GEJV\L DO t!INISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AJ.!APÁ , no uso de suas atr ibuiÇÕes 
legais c tendo em vist a o d isposto no Art i go 61, Inciso 
Xlll, da Lei Complementar nº 0009, de 28 de dez embro 
de 1994, e Portaria nº 010, de 19 de. janeiro de 1995, 
do Procurador Geral de Justiça, 

R E S O L V E: 

DESIGNAR o Dr . ADAUTO LUIZ DO 
VALLE BARBOSA, Promotor de Justiça Substituto, para 
RESPONDER pela Promotoria de Justi~a da Comarca de 
Serra do Navi o, em virtude da ausencia do titular, 
no pcr:iodo de 1 Q a 18/02/ 95. 

0~-sc cicJtcia, registre-se, 
publique- se e cumpra-se . 

~laca pá , 20 de jancüo de 1995 . 

JAIR JOS~ DE GOUVÊA QUINTAS 
Corregedor Geral 

I INEDITORIA.IS I 
RICARDO COTIA BRAGA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de iden

tidade nQ 2.03B .809 , expedida pela IFP/RJ , CPF nQ 004 .092 .277-49, residente na 
Rua Od i lardo Si l va , 2424 . Trem, Macapá-AP e pelo Di retor, JOSÉ AUGUSTO CANTUÀ· 
RIA QUEIROZ, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carte i ra de iden
tidade nQ 008.583, expedida pela SSP/AP, CPF nQ 209.909.792-53, residente na Av. 

Pedro Baião , 1084 - Trem - Macapá-AP, eleitos em reuni ão do Conselho Delibera~i
vo reali zada em 22. 11.94, de acordo com o artigo 17, de seu Estatuto Social, de 
outro lado, como CONVENIADO , o Serviço Social da Indústria - SESI/ Departamento 
Reg ional do Amapá, CGC nQ 33 .. 6341.358.0063·55, neste ato representado pelo seu 

Diretor Reg ional, FRANC ISCO LEI TE DA SILVA, CIC nQ ·017.538.512- 20 • 
C! nY 775007 - 2ª Via - SSP/ PA , firmam o present~ Co~rio. subordi nado à i.e 

gislacão aplicável e às Cláusulas e condiçoes que se obrigam a respei t ar e obe
decer. 

r.; 

SESI 

SERVIÇO SOCIAL DA IND0STRIA 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ 

PROGRAMA SESI I SAÚDE 

CONV~NIO NQ 002 /94-SEBRAE 

Convênio de prestacão de servicos q~e 
entre si celebram o Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pequena Empres~ -
SEBRAE/AP, como CONVENENTE, e o Servi

co Social da Indústria - SESI/Departa
mento Regi ona 1 do Amapá·; como CONVENI8 
DO, na forma abaixo estabelecida. 

:.1:'1~ i'resente instrumento e nos melhores termos de direito, os no fi:~: .::.~w;, · 
do~. como outorgantes, e reciprocamente outorgados e um lado CONVENENTE, .o Ser
viço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas. do Amapá • SEüRAE/AP, ,,,o.iedade ci
vil sem fins lucrativos, integrante e v1nculad9 ao sistP.'l'.-l SEBRAE, com endereço 
na Rua Iracema Carvão Nunes, 267, Centro , Macapá"AP, 1uo~rito no CGC/MF sob o 
nQ 04.662.409/0001-24, neste ato representado pelo seu Diretor .. Superintendente, 

clAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto custear des 
pesas com a execucaõ de serviços de ASSISTÊNCIA MÉDICO·ODONTOLOGICO, bem como , 
atividades de LAZER F!SI CO·ESPORTIVO E SOCIAL, aos empregados do SEBRAE/AP , de
nominados neste ins t rumento, usuários titulares e a seus dependentes legais, c~ 
racteri zados como usuãri os dependentes, a través de P'RO GRAMA SESI / SAODE, opera" 
cionalizado pelo SES!-DR/AP. 

ClAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS: Os serviços ora contra
tados serão prestados pelos campos da SAODE e do LAZER do SESI-DR/AP, por inter 
médio de equipes multi djsciplinares, constituldas de profissionais das areas: 
MtDICA: Clinico Geral, Pediatra, Ginecologista e Técnico de Enfermagem. ODONTO
LÔGICO: Odontólogos, Técnicos de Hi~iene Dental (THD) e Atendentes de Consultó
rios Dentários (ACDs) e da área do LAZER: Professores de Educacão FÍsica, Edu
cação Artistica e Instrutor de Atividades de lazer. 

ClAUSULA TERCEIRA ~ DA COBER1~RA : A cobertura básica dos serviços prestados pe
lo CONVENIADO, .compreende os seguintes atendimentos: 

3.1. NA SAODE 

3.1.1. AREA M~DICA: Consultas médicas ambulatoriais, nas especialidades de: Cll 
nica Geral , Pediatria e Ginecologia; atendimentos básicos 



Macapá, 27-01-95 DIÁRIO OFICIAL 

de enfermagem: curativos simples, medicação oral e inje tá
vel (mediante apresentação de receita médica) , aplicação de 

aerosolterapia, verificação· de pressão arterial e drenagem 

de pequenos abcessos (com indicação médica do SESI). 

3.1.2. AREA ODONTOLOGICA: Consulta inicial com o Plano de Tratamento, Restaura

coes, Profilaxia (limpeza), Exodontia (extraçoes ) e 

Açoes Preventivas e Curativas. 

3.2. LAZER 
3.2.1. FfSifO-ESPORTIVO: G1nástH~~ F~tética e Natação para adultos (acima de 16 

anos); aulas de: Voleibol, Futebol de Campo, JudÕ, Nata-
ção , Basquetebol (de 5 a 15 anos); Torneios Esportivos. , 

Utilização do Campo e das Quadras Esportivas (uma vez por 
semana , solicitando previamente ao SESI); Pisci na nos 
fins de semana e feriados, mediante exJme médico atualiz~ 
do). 

3.2.2. SOCIAL: Bailes , Serestas e Domingueiras. Utilização do Auditório (some~ 

te para eventos promovidos pelo CDNVENENTE, solicitando com an
tecedência). 

3.2.2. Assessoramento técnico para realização de programaçoes esportivas e ar

tl s ti co-cu'ltura i s. 

CLAUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS NAO ASSEGURADOS: Não são cobertos por este Con
vênio, servicos de Clinica Odontológica especializada, tais como: Tratamento 

Endodóntico (CANAL ) e OrtodÕntico (CORRECOES DENTÁRIAS); Protése; Cirurgia Bu
co-Maxilo-Facial; Atendimentos Hospitalares (internacoes e cirurgias), emerge~ 
ciais e exames laboratoriais. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇO[S: 

I -Do Convenente: O convenente compromete-se a: 

1.1. Pagar regularmente o valor das prestaçoes ajustadas e especificadas na 
CLÁUSULA SEXTA (DOS PREÇOS E CONDICOES DE PAGAMENTO) deste Instrumento. 

1.2. Oferecer as segui ntes condicoês, necessárias e indispensáveis á execucão 

dos atendimentos aos usuários deste Convênio. 

1.2.1. Fichas cadastrais dos empregados do SEBRAE/AP e de seus dependentes, 
com os dados solicitados pelo CONVÊNIO; 

1.2.2. Comunicar para o Serviço de Saúde (SERSA) do SESI/AP o nome do setor e 

pessoa (s) responsáveis pela viabilização dos atendimentos expressos 

neste Instrumento, no âmbito do SEBRAE/AP; 

1.2.3. Cientificar a todos os emore9ados, os procedimen~o; adotados pa ra efeti 

vação dos atendimentos, 

1.2.4. Manter o CONVENIADO i nformado, sobre exclusão (por motivo de demissão e 
outros) e 1nclusão (admissão de pessoal e outros) de usuários. 

1.3. Exercer por intermédio de pessoa legalmente habilitada e credencilda, 
acompanhamento e supervlsdo dos serviços , em toda a sua amplitude. 

II -Do Conveniado: O conveniado compromete-se a: 

o 

2.1. Executar fielmente os serviços contratados de acordo com o disposto nes

te Instrumento e Normas Legais que regem a matéria desta avença, observan 
do sempre critérios de qualidade técnica; 

2.2 . Atender o máximo de 10 (dez) usuários por dia, de Segunda a Sexta-Fe ira , 

nos turnos: manhã e tarde , desenvolvendo açoês preventivas, educativas e 
curati vas básicas nas áreas: Médica e OdontolÓgica . 

No lazer serão destinadas (OS) cinco vagas para cada modalidade esportiva 

(atividades formais/aulas); dois (02) ingressos por usuário titular para 
acesso a bailes e serestas; acesso à piscina com apresentarão d~ ~arr.eira 

de identif1cação e exame médico atualizado (usuários titular~s e dt~ende~ 

tes) e partic ipação em domingueiras ; 

2.3. Garantir as condiçoes técnic~ ; e o material necessários á realização dos 
atendimentos; 

2.4. Expedir Carteira de Identi ficação aos usuários deste convênio, conforme 
fichas cadastrais dos mesmos; 

2.5. Fornecer ao CONVENENTE as fichas de cada stro para preenchimento; 

2.6. Coordenar, controlar e avaliar a operacionalização das atividades, em to
da a sua abrangência; 

2.7. Apresentar relatórios, esclarecimentos e demais dados solicitados pelo 
CONVENENTE. 

2.8. Facilitar o acesso de dependentes do SEBRAE/ AP. no sentido de poder con
correr as vagas na Escola Visconde de Mauá. 

CLÁUSULA SEXTA- DOS PRECOS E CONDICOES OE PAGAMENTO: O valor global do presen

te CONVÊNIO é de R$ 156 .000,00 (Cento e cinquenta e seis mil reais), oriundos 
do . O pagamento do CONVEN IADO pelos servi

ços prestados sera mensal, através do sis tema de 
importando rlda parcela em R$ 13.000,00 (Treze mil reais). As r.~n5a1id~des r.ao 
pagas no vencimento serão corrigi das monetariamente pelo 1ndice oficial vigen

te, sendo que· o atraso implicará na suspensão dos atendimentos. 

CLÁUSULA StTIMA- DOS REAJUSTES: Os preços relacionados neste Instrumento, fixa 
dos em reais , serão reajustados de acordo com o indice de correção ofic1al vl 

gente ou na falta deste , outro indice acordado entre as partes. 

ClAUSULA OITAVA - DA MOOIFICACAO, PROGRAMACAO E RESCISAO : O presente convenio PQ 

derá de pleno direito ser modificado, prorrogado ou rescindido de acordo com as 
conveniencias das partes, bem como , em conformidáde com a legislação em vigor. 

ClAUSULA NONA - OA VIGtNCIA: Este Convenio terá a vigência de 12 (doze ) meses a 

contar da ~ata ~õ as;i natura. 

~LÂUSULA DtCIMA - DA VINCULACAO DE PESSOAL: O CONVENIADO sera inteiramente re$
c,;l'l:,~ :r;; poi' todas as despesas ori undas da contratação de pessoal pa ra ~ or,, ~ : .. ,

cão dos serviço , notadamente as vinculadas a todas as obrigaçoês sociais perante 

quaisquer orgaos do Governo Federal, Estadual e Muni cipal . 

CLÁUSULA OtCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO: Este Convênio deverá ser publicado no 
prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de assinatura no Diário Oficial . 

CLÁUSULA D~CIMA SEGUNDA - DO FORO: Para a propositura de qualquer ação com base 

neste Convêni o, é competente , de forma exclusiva o Foro da Comerca de Macapá, E~ 
ta do do Ama pá. 

Por estarem assim, juntos e conveniados, assinam este instr~ento em cinco vias 
de igual teor na presença de duas (02) testemunhas també~o fim assinadas. 

RICARDO COTIA GA 

ro~lE ·' 
Diretor Superinten ente SEBRAE/AP 

);(.:J.id 
)IlM ~o c..,_,. Q ... ,_ .,_r_ 

TESTEMUNHAS: 

I -
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EXTRAVIO DE ~ FISCAIS Art . JO - S .O. S VIDA- CENTAJ OE ATENÇM ~S IDXIaJt.I!'IIJOS - Art. ~2 - No desenvolvimento de suas atividades assistenci 

J. ALCOILMBRE, INDÚS'miA E Ca.!ÉRCIO, coouni 
c~ o eJ;<travio de d .s bl .c• >S de Notas Fiscais de Serviços-;
Seri e Unica, un de n•s <XXXXH a CXXX>SO , referente 0 seu es 
tabelecimento situado na Rua Tiradentes, n2 887 - Centro~ 
e outro de n2s 000351 a 000850, referente ao estabelecimen 
to l ocalizado na Avel)ida Antonio Coelho de Carvalho, ni 
1339 - Centro. Macapa, 2~ de janeiro de 1995. 

J. ALCOLUIBRE INDÚSTRIA E <nlÉRCIO 

EXTRAVIO DE NOTA FISCAL 
Atendendo dispositivos legais, a empresa 1. R. SERIQUE 

C.G.C.(M.F.)n"84.411 .48710001.$, I.E.n"'3.009.7!12~. I.M.n°4.32.17.2990, 
comumca que no mês de Outubro/94 foi furtado seu bloco de Nota Fiscal 
·Série Única, de n• 000001 a 0000!10, estando usadas as da n• 000002. 
000003, 00000!1, 000007. e canceladas as de n• 000001. 000004, 000006, 
e as demais sem uso. Conforme registro n• 6120/D.C.C.P. 

ESTATUTO CO S.Q.S. VIDA 

CAPÍTULD I 

DA ENTIOADE-OENOMINAÇPo, SEDE, PRAZO OE D!Jli\(,Po E 

FINALIDADES 

é uma Sociedade Civil de carater educativo, cul 

tural , beneficente , fi:antrópica e de assistên -

cia espir itual , que será registrada como Socied~ 

de Jlvil, no CartÓrio competente com sede e foro 

na c idade de ~<acapá , Esta do do Amapá. Ela te"' 

per~nalidade jurÍdica e se rege pelo presente ' 

Estatuto e demais disposiçÕes legais aplicáveis. 

Art . 22 - A Entidade tem a duração por t empo indeterminado 

AI t . . 19 - A Entidade tem as seguintes finalidades : 

a ) RC'• :uperação e prevenção de dependentes 

cômanos, visando sua reintegração social 

orientação espiritual ; 

toxi-

e 

b) Treinamentos, formação de lÍderes para traba

lhos de recuperação e.prevenção de toxicôma-

nos i 

c) OnJan ização e manutenção de ClÍnicas , Creches, 

Centro de Restauração e Assistência Social em 

todos os nÍveis ; 

d) Trabalho de prevenção ao uso de drogas visi -

tando as famÍlias, fazendo palestras nas esc~ 

las, presÍdios , centros comunitários, etc ... 

ais , a Entidade não fará quaisquer discriminayão 

quanto a nacionalidade, raça , cor, sexo, condi -

çao social, profisseo, credo polÍtico ou rP.li~i~ 

so. 

Art. 50 - A Entidade não tem f ins lucrativos . Todo e qua! 

quer lucro verificado em sua contaoilidade rever 

terá sempre no atend'~ento de suas finalidades . 

Art. ~2 - A Entidade poderá criar filiais, escritÓrios e 

Art. 

departamentos quando for necessário em outros • 

pontos do Pais e de~envolver qualquer atividade 

que se enquadre em suas finalidades sociais . 

72 - Para realizar as tarefas a que se propÕe, a En

tidade pode fazer todas as transaçÕes e contra

tos permitidos po lei . 

CAPÍTULO II 

OOS ASSJCIAOOS 

Art. so - Serão admitidos, na qualidade de associados, pe~ 

soas de ambos os sexos , de bons costumes e ocu

pação honesta qwe , in teressados em trabalhar 

nas finalidades da Entidade. se submetam es nor 

mas do presente Estatuto. 

Art. gg - A Entidade é constituida por nÚmero ilimitado 
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de associados admit idos mediante a aprovaçao p~ 

la assembléia geral. 

Art . 102 - [):Js direi tos dos a.ssociados: 

a) votarem e serem votados para os cargos eleti 

VOSj 

b) Comparecerem as Assembléias Gerais , discuti

rem os assuntos venti lados e proporem medi~ 

das Út eis aos i nteressados de Entidade; 

c) Exigirem dos órgãos de administração da Enti 

dade o cumprimento do presente estatuto. 

Art. 112 - são deveres dos associados: 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposiçÕes esta

tutárias e regimentais; 

b) Desempenharem fielmente as funçÕes para que 

forem el eitos , nomeados ou designados ; 

c) Acatarem as determinaçÕes da Diretoria e as 

ResoluçÕes; 

d) Comparecerem as Assembl éias Gerais ; 

e) Zelar pelo patrimônio moral e material da E~ 

t idade e pelo bom nome da mesma. 

Art. 122- Será excluído da Entidade o associado que: 

a) Cometer grave infração dos deveres estipulados 

no presente Estatuto; 

b) O comportamento pessoal imcompatibilize-o com 

os objetivos da Entidade ; 

c) Causar danos moral ou material à Entidade; 

d) Servi-se da Entidade para fins polÍticos ou es 

tranhos aos seus objetivos ; 

e) Não comparecer as reuniÕes da Entidade com re-

gularidade. 

Art. 132-Qs associados não respondem solidária ou subsidi~ 

ment e pelas obrigaçÕes contraídas pela Entidade. 

CAPÍTULO III 

aJS RECURSOS 

Art. 142-A Entidade é mantida pelas seguintes fontes de re 

cursos: 

a) ContribuiçÕes de igrejas e organização congêA! 

tas, nacionais e internacionais; 

b) ContribuiçÕes dos associadas; 

c) ContribuiçÕes voluntárias ; 

d) Ofertas , doaçÕes diversas , inclus ive legadas ; 

e) Direitos e rendas provenientes de seus bens e 

serviços; 

f) Convênio em geral. 

CAPÍTULO IV 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Art . 15º- A Assembléia Geral é Órgão supremo da En tidade , 

cabendo- lhe del iberar l i vremente sobr e tudo o 

que diga respeito aos int eresses sociais da mes 

ma , sem outros limites que os deste Estatuto . 

Constitui- se dos associados que estejam em pleno 
gozo de seus direitos . 

Art. 162 - A Assembléia Geral reune-se ordinariamente uma 

vez a cada dois anos , e ext raordinariamente sem 

pre que se fizer necessário mediante convocação 

escrita do presidente da Entidade com antecedên 

cia mÍnima de trinta dias . 

. 1) A Assembléia Geral, ordinária e extraordina

ria , funcionará com o quorum de metade mais 

um dos associados para primeira convocaçao , 

setenta minutos apÓs a primeira. 

2) A Assembléia Geral decidirá com a maioria ' 

s imples de voto, ressalvado' o dispos to no Ar 

tigo 18, 1. 

3) A cada associado caberá um voto, nao sendo 

permitido o voto por procuraçao. 

4) A Assembléia Geral será presidida pelo pre

sidente da En tidade . 

Art . 172 - Compet e a Assembléia Geral : 

a) votar o orçamento apresentado pela diretoria; 

b) Eleger a diretoria da Associação, dar-lhe po~ 

se e demiti-la ; 

c) Aprovar a exti nção de filiais e dar destino a 

seus patrimônios ; 

d) Aprovar as reforma estatutárias. 
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Art. 182 - O Conselho F.iscal será c~mposto por três membros 

Efetivos e três Suplentes ; eleitos entre os sÓci 

os , para mandato de dois anos , facultada a relei 

çao . 

CAPÍTLl.D v 

DA DIRETORIA 

Art . 192 - A Diretoria e constituída de presidente , vice -

presidente, 12 secretário , 12 tesoureiro, elei

tos pe~a Assembl éia Geral Ordinária ou Extraor

dinária . 

1) É necessário a maioria de doi s terços de vo

tos dos presidentes para a eleição de membro 

; da diretoria. 

2) O mandato dos membros da diretoria sera de 

dois anos, facultada a releição . 

Art . 20 - SOmente os cargos de presidente , secretários e 

seus auxiliares serão remunerados, com três selá 

rios mÍni mos para o presidente e um salário mini 

mo para o· Secretário e seus auxiliares. Vedada a 

distribuição de lucros, di videndos , bonificaçÕes 

vantagens ou beneficios sobre qualquer • .titul o 

aos seus participantes, membro da diretoria, as-

saciados e benefeitores. 

Art. 212- Ao presidente compete: 

Art . 22º 

a) Convocar e presidir as.Assembléias Gerais Or

dinárias e extraordinárias, e as reuniÕes da 

diretoria; 

b) Cumprir r fazer cumpri r o Estat uto; 

c) Orientar as ati vidades da En tidade para a con 

clusão de seus fins; 

d) Representar a Entidade em juizo ou fora zdele 

inclusive diante das repartiçÕes pÚbl icas , en 

tidades para- estatais e de economia mista ; 

e) Nomear os dirigentes de Departamentos, f i li -

ais e órgãos subordinados à Entidade ; 

f) Emitir e endossar cheques em conjunto com :• o 

tesoureiro , abrir e movi mentar contas bancári 

as , bem como assinar quaisquer documento que 

envolvam responsabilidades sociais; 

g) Exercer os votos nas del iberaçÕes da diretori 

a, sempre que veri ficar empate; 

h) Assinar tit ula s honorÍf i cos; 

i) Constituir advogados p~ra r epresentar a Enti-

dade em j uizo ou for a dele. 

Ao vice- presidente compete : 

a)Auxiliar o pr esidente em suas funçÕes , quando 

por est e for solicitado ; 

b)Substituir o presidente em suas faltas ou even 
tuais impedimentos. 

Ar t. 232 - Ao 12 secretário compete : 

a) Lavrar as Atas das sessÕes da Diretoria e 

das Assembl éias Gerais e exercer as funçÕes 

habituais deste cargo . 

Art . 242 - Ao tesoureiro compete : 

a ) Supervisionar as finanças da Entidade e aco~ 

panhar a r espectiva escrituração contábil; 

b) Elaborar a previsse orçamentária e apresenta 

- l á em tempo Útil . a diretori a; 

c ) Representar a Entidade junto ao Banco Cen t ral 

do Brasil e demais estabelecimento de crédi -

tos ; 

d) Emitir e endossar cheques em conjunto com o 

presidente. 

CAPÍ TI.UJ VIII 

DO PATRIMdNIO SOCI AL 

Art . 25 - O patrimônio da Entidade será composto por: 

a) 9ens i móveis , imÓveis e semoventes ; 

b) Donativos e legados; 

c) DoaçÕes e s ubvençÕes que l he forem concedidas 

por entidades pÚblicas , privadas ou particul~ 

res ; 

d) Direitos e rendas provenientes de seus bens e' 

serviços em quaisquer bens e valores· ~dven ti-
.• 

cios 

CAPÍTULO IX 

Pág;a 

DAS DISRJSIÇÕES GERAIS 

Art . 262 - A Entidade poderá ser dissol vida pelo voto de 

quatro quinto~ da Assembléia Geral especialmen-

te convovada para esse f im com antecedência mi-

ni ma de ses senta dias . 

Art . 272 - Em caso de dissol ução da Entidade, liquidado e 
passivo, os bens r emanescentes reverterao em 

Art . 282 

Art. 

A.rt . 30 

beneficio de uma entidade evangélica a fim de 

objet i vos não lucrativos, regi strada no Canse 

l ho Nacional de Serviços Social, a ser esco -

lhi da pelos asscciados da Entidade, sendo ve-

dado aos membros receber em qualquer parcela • 

do patri mÔnio direta ou i ndiretame,te. 

- O presente Estatuto sÓ poderá ser alterado ou 

reformado mediante o voto favorável de medade 

mais da Assembl éia Geral Ordinária ou Extraor 

dinária, que fo r convocada especialmente para 

esse f im, com antecedência min ima de trinta • 

dias. 

- Os casos omissos no pr esente Estatuto serao 

resolvidos pela •ji r etoria adreferendum da As

embléia Geral. 

- O presente Estatuto entrará em vigor, na data 

de sua publ icação e registro , revogada as dis 

posição em contrário. 

Macapá- Ap, 26 de julho de 1.994 
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ALICE JÁ~ NASCIMENm 
- Presidente -

r: .• 
J I I I ·I I ' ~. - ---/. ' i 

.· • I / t·/ 
ANTONIO CRISTINO MENDES 

- Advogado -

Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais 

~efeitura de Macapá 

TERIIIl DE JUS'I'IFICATIVA 

RATIFICO 

/ EM, ..... 1. '· /_·_I .1..!.. 
0, .. (,:· T 

JOAO B0SCõ PAPAIS1PÃES , 
PREFErio JIIURICIPAÍ. DE RACAPA 

ASSUNTO: I NEXIGIBILI ÓADE DE LICITAÇÃO - LEI N2 
8 .·666/93 -
EMPRESA: VIAÇAO AEREA RIO GRANDESE - VARIG S/ A 
UN~DADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNI CIPAL. DE 
SAUDE 
VALOR ORÇADO: R$ 4 ~ 000 , 00 

Submetemos a s uperior conside 
r ação do Exm2 Sr ~ Prefeito Municipal de Macapá~ 
a justificativa a b aixo, .para efeito de ratific~ 
çào , re f erente a Nota de Empenho NE /95-SEMS , 
no valor total de R$ 4~000,00 (QUATRO MIL RE 
AIS) , em favor da firma acima mencionada, obje 
tivando o cus t e io de despesas com pass a gens ae 
reas; 

JUS'I'IFICA'I'IVA 

Ol - ÇONSI DERANDO a neces sidade de constantes 
deslocame ntos de servido res desta Secretaria p~ 
ra outros Estados ; 

02- CONSIDERANDO que esses deslocamentos vis am 
atende~ i nteresses da Administr ação Mun i c ipal, 
sendo indispensavel a utilização de empr esa a~ 
rea concessionária do serviço pÚblico ; 

03- CONSIDERANDO que ex~ste a TABA, so que não 
faz para todo o Brasil (Belém, Jarí , Oiapoque), 
sendo que atua lmente a empr esa acima menciona 
da e a única atuando no Estado, com conexão pã 
ra todo o Pai s .· Diante do expost o , o serviço en 
quadra-se na s ituação de inexigibil idade de li 
cit ação , previs to no inc i so I , Art~ 25 da Lei 
n2 8 : 666/93" Sendo assim, solic i to a Vossa Ex 
celência que ratifique o pr esente t ermo, man 
dando públ ica - l o na I mp rensa Ofíci a l no p r azo 
de 05 (cinco) dias , contados da ratificaç ão , 
conforme o disposto no Artigo 26 do mesmo di 
ploma legal" 

Macapá , 23 de jane iro de 1:995 


	

