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DECRETOS D:~CRETO N° 0122 DE 11 DE janeiro DE 1996 

DECRETO N° 01 21 DE 11 DE jane i ro DE 1996 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
etrlbul1 õ.es que lhe são conferidas pelo art1go 1 19, Inciso XXII , da 
Constituição do Estado do Amapá, 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA. usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1 19, Inciso XXV, da 
Constituição do Estado do Amep~, 

RESOLVE: 

RESOLVE: 

Exonerar LEONAI RUBEM FERNANDES GARCIA do cargo em 
comlssHo de Chefe da Unidade de Saúde de Santana, C6dlyo CDS-1, da 
Secretnrla de Estado da Saúde. 

Autorizar ELSON MARnNS DA SILVEIRA, Assessor Especial, 
J>&re v iajar de sede de suas atribuições, Macap6-AP, at6 os persas da Europa 
(França, Bélgica, Alemanha), a fim da acompanhar o Excelentlsslmo Senhor 
Governador na comitiva oficial, no perlodo da 26 de janeiro a 16 de fevereiro 
do corrente. 

Macapé, 17 de de 1996 

Macap6, 17 de j ane i ro de 1998 

Órgãos de Assessoram-;-nto
do Governo 

POR'!'AR!A NR 159;95 P? 
O CO:·:ANDAI\'rl:.-GERA.L DA POLÍCIA ir.D..:TAR 00 ES 

TAIXJ DO N/fAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto Governamental (N) 
nR 001, de 24 de janeiro de 1980 e tendo err 
vista o contido na Parte nR 451 - 2i BPi~, de 
28 Ago 95, 

R E 5O L V E: 

Hcxnologar o desloca-rente co CB. P!·l 887 JEAN 
CARLOS BASTOS NUNES, pertencente a Pi<!AP, _ ? 
qual se des;ocou da sede de suas atribuiçoes -
;tacapá-AP, até o J•wiclpio de AmaparÍ. , no ~ 
riocto de 01 a 03 Set 95,- a fim de atender c~ 
mado de Justiça. 

Autorizar' o saoue de 2. 1/2 (duas e meia)dil 
árias em favor do policiai-militar acima ref~ 
rido. 

;-1ac;apá-AP, em 21 de setembro de 1995. 
CAL!.KfRA'!'O VIDEIRA DA SILVA - Cel P:4 

Ganandante-Geral da PiW' 

POR::'AR!A Ng 16Q/95 Pi~ 

O COfWIDANI'E-GERAL DA POLÍCIA MILITAR 00 ES 
TAIXJ DO NW'Á, no uso das atribuições que lhe 
são COT'.feridas pelo Decreto Governanental (N) 
ng 001, de 24 de janeiro de 1900 e tendo em 
vista o contido na Parte nR 424 - 111 BP!~, de 
05 Set 95, 

RESOLVE: 

Hanologar o deslocamento do SD PM 1271 VAL 
TER LEliOS BARBOSA, pertencente à PMAP, o qual 
se deslocou da sede de suas atribuições - Maca 
pá-AP, até a localidade de' Lourenço, no 1-t.lnici 
pio de Calçoene, neste Estado, no periocto de 
24 a 30 Ago 95, em cperação Policial-militar. 

Autorizar o saque de 6.1/2 (seis e meia)diá 
ria em fa:-ror do policial-militar. -

Macapá-AP, em 21 de sete:rt>ro de 1995. 

CALIXTRA'!'O V".llElRA DA SILVA - Cel PM 
canandante-Geral da Pi.:AP 

PORTARIA Ng 161/95 ?M 

O COtWIDANIE-GERAL DA POLÍCIA I.UL!TAR DO ES 
TAOO DO PJW'Á, no uso das atribu. ções que lhe 
são conferidas pelo Decreto Govcmamente.l (N) 
ni 001, de 24 de janeiro de 1980 e tendo em 
vista o contido na Parte ng 506 .. 31 BPM,de 29 
Ago 95, 

R E S O L V E: 
Hanologar o deslOCEo.'!lBnto do Sr Pr4 2528 I~ 

OOEL F'RAOC!SCO DOS SANTOS ÇOSTA, pertencente a 
Pi~ AP, o qual se deslOCO';' da sede de suas atr_! 
buições - santana-A? , ate a local idade de Lo~ 
renço ; !1.JniCÍ.pio de Ce.lçoenen, r este_ Estado, 
no periodo de 16 a 28 Ago 95, em :nissao pol!, 
cie.l-mili :ar. 

1 Autorizar o saque de 12. 1/2 (coze e meia) 
'diárias em favor do policial-militar, acima ~ 
•ferido. 

Sustar 12 (doze) dias da Etapé de Alimen~ 
çao. 

1-IB.capá-AP, ern 26 ele sete'!lbro de 1995. 

CAL!XTRA'!'O VIDEIRA DA SILVA. - Cel PM 
Gar.andante-Geral da P'l"AP 

O CO!~.ANDAN!.tr-Gl:.HAL DA POLÍCIA MILITAR DO ES 
':AOO DO PJW'Á, no uso das atribuiç~s q...te !hi; 
são conferidas pelo Decreto Gove1namental (N) 
nR 001, de 24 i:le janeiro de 1980 e tendó em 
vista o contido na ?arte ni 542 • 3R BPi1, de 06 
Set 95, 

R E 5O L V E: 

Hanologar o deslocamento do 1' SGT 1'!1 013 
JOSÉ RAmJNOO SOUZA DE ALMEIDA, co CB 1'11 870 
ANTONIO CARLOS CASTRO LI!1A. e elos SD 1'11 2154 
ADAIR DE SOUZA All-1EIDA, 50 Pl1 22<0 NAZAROO 
SOUZA DE All'lEIDA e SD Pl1 HIJ..OO JCRGE MACHADO 
SOUZA, pertencentes à P!-!AP, os q~.ais se deslo 
caram da sede de suas atribuiçõef - Santana-A? 
até o r-tniclpio de CUti as , neste Estado , no ~ 
rlocto de 07 a 14 Set 95 , em missê:> policial-mi 
litar. ~ 

Autorizar o saque de 7.1/2 (sete e meia)dia 
rias em favro dos policiais-mil it9Ies , ac~a 

referidos . 
&lstar 7 (sete ) dias da Etapa je Alimenl:! 

ção . 
Macapá-AP, em 28 de seteri:lro de 1995. 

CALIXTRA'!'O VII:€IRA DA SILVA - Cel Pl~ 
Cánandante-Geral da PIW' 

PORTARIA NR 163/95 Pi1 

O 004ANDAN1'E-CERAL DA POLÍCIA MILITAR 00 
N-IA?Á, no uso das atribuições que lhe são co!!_ 
feridas pelo Decreto Governamental (N) nR 001 
de 24 de janeiro de 1980 e tendo em vista o 
contido na Parte n' '3:J7 - 3R BPM, de 28 Ago 
95, 

R E 5O L V E: 

Hcxnologar o. des:ocarento do 2R SGT PH . GES, 
SON DA ROCHA LllolA, e dos SD PM 2096 l·IESSIAS 
SARMENTO RAIIOS, SD Pf~ 2380 JAIRO WIZ DA f;ILVA 
ALMEIDA, SD Pl~ 2922 RECHAME DE VII.HENA ~ 
JÁS e SD ?M 3131 EL!EUlON lolANP'REOO PERES, per 

tencente à f'lo'.AP, 05 ~quais se deslOCaz'!l!l da si 
de de suas atribuiçoe's, . santana-A?, ate o M.m,! 
dpio de Cutias , neste ~tado , no perí.odo de 
10 a 23 Ago 95, em missao policial-militar. 

Autorizar o saque de 13.1/2 (treze e mei a) 
diárias em favor dos pol1cia.ts-m111tares , ac,! 
ma referi40s . · I 

_ Sustar 13 (treze) dias da Etapa de Alimen1! [ 
çao. 

Vacapá- AP, em 28 de set:erri:>ro c1e 1995. 1 

CAI.JXTRA'!'O VDEIRA DA SILVA - Cel Pl~ 
Canandante-Geral da Pl-IAP 

PORl'AR!A N8 164/95 Pi4 

O CO!olANDAm'E-GERAL DA POÚC!A lo!ILITAR DO ES 
TAIXJ 00 AMAPÁ, no uso das atribuiçÕes que l..tJe 
são conferidas pelo Decreto Govemanental (N) 
ne 001, de 24 de janeiro de 1980 e tendo em 
vista o contido na Parte ne 512 - 311 BPI1, de1 

29 Ago 95, 

RESOLVE: 

Hanologar o deslocamento do CB 1'!1 704 RAl 
r.uNOO PEREIRA UMlS e dos SD Pi~ 1260 Jost EU 
M3 Al.NEIDA DE SOUZA e SD PM 2243 CARLOS ooS 
SAN'!'OS CARDOSO , per tencentes à PI-lA? , os quais I 
se deslocaram da sede de suas atribuições - san 
tana-AP, até a localidade de sã:? Raim..nlo dÕi 
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yua Nova, neste Est~do, no per:l.octo de 29 . Ago: 
a 01 Set 95 , em missao polici al-militar . 

Autorizar o saque de 3.1/2 (três e meia)diál 
ria<> em favor dos policiais-militares, ab~ 
referidos . j 
_ S~'3tar 3 (t!~s) dias da Etapa de f~imenta 

çao . 
Macapá-AP , em 28 de setembro de Í995 . 

CAL!XTRA'IO VIDEIRA DA SILVA - Cel PM 
Comandante- Ger al da PI-1.4.!' 

PORTARIA N2 165/95 PI~ 

O COVu\NDANI'E-GERAL OA 'POLÍCIA I~LITAR 00 ES 
TAOO 00 AMAPÁ, no uso . das atribuiçÕes que lhe 
são conferidas pelo Decreto Governamental (N) 

· nº 001 , de 24 de janeiro de 1980 e tendo em 
vista o contido na Parte n2 506 - 3º BPJ•l , de 
29 Ago 95 , 

R E S O L V E: 

Homologar o deslocamento do 22 TEN PM JAIJ.1E 
1'AVARES 00 NASC!l•lENTO e dos SD PM 2013 JOSÉ I~ 
RIA NASCII~EN'l'O DE SOUZA e SD. Pl4 2187 FABRICl& 
NO DE /úl•JEIDA, pertencentes p. Pl~, os quais 
se deslocaram da sede de suas atribuiçÕes, san: 
t ana-AP, até a localidade ·de Lourenço - Municfl 
pio de Calçoene, neste Estado , no per:Í.odo de 
16 a 31 Ago 95, em missão policial-militar. 

Aut orizar o saque de 15 .1/2 (quinze e meia) 
diárias em favor dos policiais- militar-es acima 
refe.ri dos . 
· Sustar 15 (quinze) dia;; da Etapa de Alimen 

tação . -
i•acapá-AP, em 28 de setembro de 1995. 

/ 

CAL!XTRATO VIDEIRA DA SILVA - Cel Pl•l 
Comanda'1te- Geral da ' Pi•lAP 

PORTAHIA N2 166/95 PM 

O COi~NDAiiJ'rE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR 00 ES 
TAOO 00 Ai•!AP.Á., ,no uso das atribuiçÕes que lhe 
são conferidas pelo Decreto governamental (N) 
nº 001 , de 24 de janeiro de 1980 e tendo err. 
vista o contido na Parte nº 531 - 32 BPiiJ, · de, 

_ 04 Set 95, 

H E SOL V E: 

Ho:rologar o deslocamento do CB Pi•l 700 JUA· 
REZ LOBATO DE SOUZA CARIDADE e dos SD PJ•1 1507 
JOSÉ HI!3EIRO ANTUNES e SD Pi" 26.88. HICAROO LIHI\ 
DA COSTA, pertencent es à-Pr~, os quais se des 
locaram da sede cie suas atribuições - Tartan1 
galzin?-o até a Região de Lagos, neste §stado ~ 
no pehcdo de 23 a 28 Ago 95, em diligencia p~ 
l i.ci al . 

Autorizar o saoue de 5 .1/2 (cinco e meia) 
diárias em favor dos policiais--militares , aci 
ma ref~ridos . 1 

_ Sustar. 5 (cinco) dias da-Etapa de Alimenta
çao. 

macapá-AP, em 28 de setembro de 1995 .. 

I CALIXTRATO VIDEIRA DA SILVA - Cel Pi~ 
Comandante-geral da Pi4AÍ' 

PORTARIA 167/95 PJ.I 
• 4 

O COi-ti\NDAl'l'rE-GERAL DA POLICik !~LITAR 00 ES 
•rAOO 00 1\iolAPÁ, no uso da'3 atr·ibuições que lhe 
r.ão conferidas pelo Decreto Governamental (N), 
n º <X),l, de 24 de janeiro de . 1980 e tendo em1 

v.i.sta o cont ido na Parte nº 539 ·- 32 BP!•l, de 
05- S.et. 9~,, 

R E SOL V ·E: 

Autorizar o saque de 1.1/2 (l.lllla e meia)diárias 
em favor dos ooliciais--mili tares, acima referi· 
dos. · · _-

·sustar l. (um) dia da Etapa de Allmentaçao .. 
J•lacapá-AP, em 28 de setembro de 1995 ·I 

CALIX1'RATO VIDEIRA DA SILVA - Cel PH 
Comandante-Geral .da Pi;IAP 

PORTARIA N2 168/95 PI-1. 

P!1 .2420 ROBELINC GARCIA AL~S, pertencentes ~ 
P1~, os quais se deslocaram da sede de suas 
atribuiçÕes , San!ana- AB1 .até a localidade del 
Louren9o - M.micipio de Calçoene , nes~e Estado 
no periodo de 16 a 25 Ago 95, em missao pol! 
cial-militar. 

Autorizar o saque de 9.'1/2 (nove e meia)diá 
rias em fa,vor 'dos policiais-militares, acima 
referidos . 1 

Sustar 9 (nove) dias da Etapa de: Ai,iment~ 
çao . 

14acapá-AP,. em 28 de setembro de 1995 . 

CALIXTHA'IO VIDEIRA DA SILVA - Cel PI~ 
Comandante-Geral da PI'lAP 

PORTARIA N2 169/95 PI1 . 

O COI~Al'lTE-GERAL DA POLÍCIA I~LITAR 00 . ES 
TAOO· DO AIIJ.4.PÁ, no uso das atribuiçÕes que lhe 
são conferi das pelo Decreto Governamental. · (N) 
~2 001, âe 24 de janeiro de 1980 e tendo em 
vista o contido na Parte nº 513 - 32 BPl'!, de 
29 Ago 95 , 

H E S O L V E: 

Autoriz~ o saque ée 3.1/2 (três e meia)diá 
rias em favor dos polici ais- militares, acima 
referidos . . 

Sustar 3 ( três) dias da Etapa de Alimenta . 
çao. 

It.acaj)á..:AP, em 28 d~ setembro de 1995 . 

CALIXTRATO VIDEIRA DA ,SILVA - Cel PM 
Comandante-Geral da, PI~ · · 

PORTARIA ::::J2 170/95 Pi•l 

:1 
i 

PORTARIA J:..'l 0 J (3 96- SEAD 

O Secret~rio de Estad~ da Administração do C~ \ 
verno do Estado do Amapa , usando das atribui-i 
çÕcs que lhe são conferidas pelo Decreto nÚmer e• 

3~26, de 24/11/95, considerando o Termo 1.de Con-~ 
venio n2 22, de 18/10/95, RESOLVE: . 

Art' .. 12 _\ Constituir Comissão de Pr ocesso Ad-
1 

mi nistrativo Disciplinar , nos termos dos artigoS 
143 e 149, da Lei n2 8 .112/ 90, composta pelos! 
servidores DINAIR CARNEIRO DE OLIVEIRA, Técnico 
·em Assuntos Educacionais, ROGÉRIA DA SILVA BAR- '. 
IlOSA e ERIVALDO RAIHUNDO PEREIRA DA SILVA, ocu 

'pantes do cargo de. Agente Admi.nistrativo, per
tencentes · ao Quadro de Pessoâl do extinto Ter'-· 
rit~rio Federal do Amap~, para s ob a Presidência 
da primeira, apurar irrcgularidadés envolvendo

1 

servidor federal, constante no Processo nÚmero 
r.9 28770 .004585/ 95'-SESA . 

Art . 22 - Estab~lecer o prazo de 60 (SESSENTA)f 
dias para conclusao do Processo Di~ciplinar. 1 

Art. 3º. - Esta Portaria entra em vigor na da
. ta de sua publicação . 

' ,,, ' 
flacapa-AP, .em09 de~·ntLW . de 1996 . 

JARDEL 1 iDAI~ToJ SOU;J NUNES 
Secret~no de Es'tàdo da A4mimstração 

.r: 
·o cor~ANTE·-GERAL.·.oR P0LfCIA r.ULITAR oo ES PORTAHli\ Nº · o ,20 /96-SEAii 

TAIXJ 00 Ai'iAPÁ, no USO· das atribuiçÕes que lh; .;.' 
são conferidas pelo Decreto governamental (N) I O Secretário. de E ~tado da .Administração ·do Go 
n2 001 , de 24 de j aneHro .de Ü380 e terido em .• : verno di) Estádo. do Amapá·, 'usando .das átribu{:: 
vista o contido na Parte n 2 509~- 32 BPH, de 29 çÕes que lpe são, confcrida·s _peio DeÚ~to .(N') '

11
2_ 

Ago 95, · 
0295 , de _18/ 12/91 c Decreto ~Q· 1497, de 16 dei 

R E S O L V E: ·. · o\Jt~br~ d~ '1992, RESOL\ E; . 
1 

_l?omologar . o . desl ocamento do 22 SGT Pi>l 088; 
JOAO SI LVEIRA BARRETO FILHO. e dos SD Pl~ 2171 
VONEI FRANCISCO ZOHTHEA' e SD PJ~ 2621 JOÃO lAER 
CIO LD•!A I~QUES, . pertencentes~à PI14.P , c:!S quai'i\'1 
se desloc~ da sede. de suas atribuiçoes, .·Sa::! 
tana-AP, ate a local:i,dade de Central de 11ara 

· cá, neste E~tado , 'no peflodo de 25 a 31 · AgÕ 
95, em missao policiai~ilitar. 

Autorizar ó saque de 6 .1/2 -(Seis e meia)diá 
t'ias erri favor dos policiais-:nili tares, acima 
referidos. · ··.. · 

Sustar 6 (seis) dias d~ ·Etapa de ·Alimenta 
çào. · · · · 

J4acapá.:.AP, em 2.8 de set'embro: dé Ül95 . . 

CALIXTRATO VIDEIRA DA SILVA .:. Cel PI:l 
Comaridante- Geral da PBN,' 

PORTARIA Nº '·~ ~i/95 Pr~ 

o COi4ANDANTE-GEML DA POÜCIÂ l•!ILITAA 00 . ES i 
TAOO 00 PJ!lAPÁ, no uso das . atribuições que lhe • 
são conf eridas pelo Decreto Governamental (N) ,. 
n2 001; de 24 de: janeiro .de · 1980 e tendo en: . 
vi's):a o contido na ;:'arte · n 2 509 - 32 BPN, de 
29 Ago 95, ·· 

HESOLVE 

Ha1l0logar o deslocamento dos SD Pi1 1556 · JO J 

SÉ ARNAUJO I~GAVE DE SOUZA, SD PN 2154 ADAIR ~ 
DE SOUZA AIJ~IDA, SD PI4 '222(} NAZARENO SOUZA j 
DE AU•1EIDA , SD P1~ 2324 \'IANDERLEY 00 SOCORRO f 
COSTA ARAÚJO e SD PI~ 2355. TONI JESUS DE OLIVE~ .• 

1
· 

RA VITÓRIA , pertencentes a Pl·IAP, os auais se 
deslocaram da sede de ~uas atribuiçÕes - Santa 
na- AP, até a localidade de Central do i4aracá~ 
neste Estado, no periocto de 28 a 31 :Ago 59, em 
missão policial-militar. 

Autorizar o saque de 3 .1/2 (Três e meia)diá 
rias em favor dos policiais-militares , acima· 
referidos. 

_ Sustar 3 (três) dias da Etapa de Alimenta~ 
çao. 

11-:J.capá- AP , em 28 de setembro de 1995 . 

cÁLIXTRATO VIDEIRA DA SILVA - Cel PM 
Comandante-Geral da P1>1AP . 

. Art. 12 .- . C~n ~Ú~;uir Comissão de . Si.ndic~ncià \ 
composta': pelos -servi.dorcs. RAIHI}NDA -IRAá DOS SA~ 
TOS RI BEIRO DE OLIVEIRA,'· Nutricionista . JOSÉ Dii" . : . .. . . ' . . 
RIBMIAR . DA SILVA E SILVA, Agente ·Administrativo· 
e ~-l/IRIA o·RLANDA PEREIRA AHARAL', DátilÓgr~fo, .pet 
tenc·entes ao Quadro de Pessoal do extint~ Terri
tÓrio federa l d.o,. ~apá ·, para, sob, ·a Presidência 
da primeira, apurar Úregularidade's .c0n;tarites 
do Pr.ocesso n2 48780 .017?9/95- SETRACI; 

' 
Art. 2º - Estabelecer o pra zo de 30 (TRINl'A) 

. dia.s para conclusão ,dos Úabalhos · da é~missão . 
~ . J 

!SUUJO DO DUSIIIJ'lí 
··mAR I®. filf~CUU 
ALBINO ALVES DE SOUZA 

Diretor. 
MANOEL RAIMUNDO MELINDRA LOPES 

' Chefe da Divls~o Industria l 
ALBERTINA SILVA PEREIRA 

Chefe da Dl v ls~o Administrativa . 
EÓSON ROBERTO DA SILVA GUR)ÃO 

Chefe da Dlvls~o de Comercla llzaç~o 

'·· 

Sede: Ruo. Cândido Mendes, 4$8 ·Centro - Fono: (096) PABX . 212-2136 e 2138 . • 
Ramais: Sccrctari~ 30, D.Adm. 31, Diret. 34, D.Cornerc. 39, Revisão 3 ~, Fotomec. ·. 
3<i,.Arquivo 38, Vendou F. Tipografia 41, Almoxarifado 40. 

· Divis!o'lndustria.l • 212-2137. , 
I FAX: (096) 21~-2135 • CEP: 68.900- I OO·~iae<~pA:AP. 
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TAOO 00 Ai~A . no uso das atribuiçÕes que lhe 
são conferidas pelo Decreto Governamentel (N) 
n 2 001 . de 24 de janeiro de 1980 e tendo err 

. . . . . . I . ; I PREÇOS DE PUBLICAÇÕES . í 
·~creta~:,i~~ . de._ Es~~.Q , Centlmetro•composto e~ lauda padrao .................... R$ 2,io 1 
~~ Centlmetroparacompor ........... ........................... :R$ 3,78 ' 

vista o contido na Parte nº 506 - 32 BPi~, de· 
29 Ago 95, 

fl E S O~ V E: J 
Honnlogar o deslocamento dos CB PM 613 WIL 1 

HILOO BRITO 00 VALE e CB PN 626 PAULO ARWINOO: 

-~· • ':J -· · -· · · -

P~glna excluslva ...... ................................ ; ............ R$ 323,29 • 
· - ·, Prociama de Casamento .......................... , ...... · .. ! .. · .. R$ . 29,60 j 

Ao DIO·reserva·se o direito de recusar a publfcaçao de lnat~rlas 
apr~~en~das e"! desacordo com suas nonnas.. ' · .: 

.HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
, : Das: 07:30 às 1;2:00 horas e Das:.14:30 às 18:00 horas. 
1-.~....;;;..::'-----"'----:-__::::..::=-".;.._~;;;::;:l~ 

GUEDES SOARES e dos SD PH 2140 ENOC PEIXOTO DA 
, SILVA, SD PM 221 ~ ABRAÃO PEREIRA ARRELIAS e SDj 

~~~~~~~~~~~--~~~~Mm~~~~~~--~~~~~~~~~~~·~.'~=-~ma~~.#~~==~~~==~----am==~~=----=~~ca~cm=d 
' :' 

·, :, 



Macapé, 18.01 98 DIÁRIO OFICIAL Pég. 3 

Art. 32 - Esta Portaria entra em v1gor na da
ta de sua publicação. 

Nacapá-.IP, em09 de ~~ de 1996. 

JARDE'~TO~A ~~~ES 
Secretáno'fe";Xad: d~-Administração 

O SEJ;fu."'J' .ÁRIO DE EST AlXl DA AD!WliSTRAÇAo do 
Co vemo do Estado do A:r.apá 1, usar.ó.o àas atribUi 
ções que lhe são conferidas pelo Deore~o nV 
3226, de 2á.ll.95, consideranó.o o Termo da Co~ 
vênio ng 22, de 18 .10.95, e e= face do que 

consta do Processo ng 28730 -002169/95-SEFAZ, 

RES 0 1VE: 

Conc'eder a. servidora LUCDiEIDE ALVES DE Alr 

!•:EIJOA, ocupante do ca.rso de Agente Aàr.l:inistra
:ivo , classe "C" 1 Padrão I, :pertencente ao ~ 
dro de Pessoal do extinto TerritÓrio Federal 
do A.capiÍ, lotada na Secretaria. de Estado da 

Fazer.àa-SEFAZ, licença. po!' :ro~ivo de a.faetace!! 
t o de cÓnjUe-ue, pelo prazo de 01 (um) ~~o, e 
Rem re~unoração, a contar de 10 de feveroirc 
de 1996, r.a for~ prevista. no ar t igo 24, § 10 
da i.ei r.t 8.J:!.2, de 11.12 .9· · 

~lacape;..Ap, ~.,. C9 é.e Jp. neiJ<.C de 1996. 

JA.'lLEL ~ffi7Cl{~~:nmÉs 
Sec::-otário ,~ "".sfadd àa Af:inistraç~ 

PORTARIA ~ 2 Q J J / 96-SEAD 

O Secr~t~rio de Estado da Administração d~ Co 
verno do Estado do Amapá, u~ando das atribui: 
çces qu~ lhe são conferidas pelo Decreto nÚmero 
n9 3226. de 2~/11/95, considerando o Terffio de 
:onv~nio n9 22, de 1&/ 10, 95, 

R E S O L \' E: 

Retificar a Porta,l'ia nç 673/ 95-SEAD, de 21 
je Je:embro Je 1995, publicada no Diário OficLU 
I 

• 
'do Estado do Amapá, de n9 1224, de 27/12/95, que, 
pass11 a vigorar com a seguinte l'edação: 

Art. IV - Constituir Comissão de Processo Ad
'llinistrativo Disciplinar, nos t•:rmos dos art.! 
kos 143 c 149, da Lei n2 &.112/110, composta pe
~os servidores CRACILESA DO SOCnRRO DOS SANTOS 
1\RA~JO PAL!'IERIM, MARIZETE C.HAU:ASTE MOliTE DE 
~L.'tEIDA e liELCY SOARES !'IACIEL, :odos oc~pantes 

jos cargos de Agente Administra:ivo, i~tegrante! 

do Quadro de Pessoal do extinto Territorio fed! 
~al do Amapá, para sob a Pres.dência do pr.We! 
p-o, apurar irregularidades envolvendo servidora 
rederal, constante do Processo l2 25730.00676/ 
~5-44. 

~rt . 22-Estabelecer o prazo d! 60 (SESS~TA ) 

dias para conclusão do Processe Disciplinar. 

Art. 3ç- Esta Portaria entra em vi(!:or arar
tir da data de sua putlicaçiio. 

Macapá-~p . em C9 de ja:n.eL '<1 de 1996. 

--~·L. E A [ 
6it&~ 'ZA ~USES 

Secr~tar e Estadc dd ..\d11inis•ração 

PORTARIA li 9 Q J q 

O Secretário de Estado da Adnin~stração do Co 
vcrno de Estado.dc ~~pá, usardo das atribui
çoe~ que lhe são conferidas pelo Decreto (ti) nV 
:l295, de 18/12/91 c Decreto n2 1497, de 16 de 
autubro de 1992, 

R E SO L I' E: 

Tornar ~em efeito a Portaria n9 580/95-SEAD , 
e 27 de novembro de 1995, que trata da remoção 
o servidor A~TÔl\IO ORLOS LOPIS PUHEIRO. 

'1acapá-AP, em 0 9 de Ja ncl ~ de 1996. 

J .~RDEL rlMuvolir;;J :il:SES 
Secretário 14 Es~do' da A~inistração 

AVISO IMPOR1"ANTE 

PORTARIA N V O ,2 LJ /96-SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Cc 
{Crno do Estado do Amapá, usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto nÚmert 
3226, de 24/11/95, considerando o Termo do Con
vênio n2 22, de 18/10/95, RESOLVE: 

Art . 12 - Constituir Comissão de Processo Ad
ministrativo Disciplinar, nos termos dos arti 
gos 143 e 149, da Lei nV 8.112/QO, composta pe
los servidores KILTOS JOSÉ DE OLIVEIRA, NILDA 
MARIA COSÇALVES NEI'ES e S,\ZARÉ DO LIVRAMENTO MO~ 
TEIRO CCEOES. ocupantes do cargo de Agente Ad
ministrativo, per;encenteb ao Quadro ~e Pessoal 
do extinto Terri torio Federal do Amapa, para sob 
a presidência do pr1meiro, apurar irregularida
des envolvendo servidor federal, constante do 
Processo nO 28790.002283/95-SEAO. 

Art. 22 - Estabelecer o prazo de 60 (SESSENTA) 
jias para a conclusão do Processo Disciplinar. 

Art . 32 - Esta Portaria entra em vigor na da
ta de sua publicação. 

!olacapá-AP, em 09 de };0/;t,ljJt.[} de 1996 · 

JARDEL r;/;ffiiol SOO~ '"" 
Secretário Jk Esfad~ da min1stração 

PORTARIA X2 (}()f'[ /96-SEAO 

O Secretário de Enado da Administração do Co 
vernó d~ E~tado do Amapá, usando das atribui: 
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto nÚmero 
3226, de 24/11/95, considerando o Termo de Con
vênio n9 22, de 18, 10/95, e em face do que con~ 
ta do Processo n2 28820.001148/95-SEJUSP, R~O~ 
I'E: 

Conceder Licença Prêmio por assi~uidade, na 
forma do artigo 87, combinado com c artigo 245, 
da Lei nR 0. 112, de 11 de de~embro de 1990, ao 
servidor MANOEL DOS S~~TOS PEREIRA, ocupante do 
cargo de Guarda de PresÍdio, classe "A", padrão 

Leia as Recomendações inseridas nos t:iabaritos antes de preenche
lo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, pe!o fone 212-2134 

VEJA O QUE ACONTECE COM O SEU -~EXTO SEM NITIDEZ 
T11xto produzido em m~quinB deujustBdr: 11 p11r111 
tuperlor du l6t,.lf m11iú6Cul1111 esr~ ileglvel • 

'c38/73- 7~Ur.c:b ... Oon!ecaçÕt• 'hrn -.:• Un Ltó.e . tle.279 
-'1(.10 ... ol)rt • conu 4t u,IJ.illt:io. 4t UI. 278.Int.Adv•. 
,.w ... o~.\r lJh~-u, ~,....;.fl.., .h ... &t.....a: .._ ..,~,)._., .. L..,.lJ "'"'_ ...... 1 1 
-1•ad1 i ... ~V'-"•-.wl.ool looO)lt&la.~ 1 u... .. ""' ol\.~ol.l.ll\.o-... 1 wWS V.ri.ul.lri) ._ 
ulJ.l" .w .J!JJj•, ~ •.••• \1~ v .... , ... j,lt, .:~, ... ~~ .......... ;., .... utu..u ... 
JW~ d4,.,~,~iXJ, o ......... l·•..,lA a.A.I.. .. I-• 1 e,.,,,,.Mlol\o Y, ~ fiAI·~ l~ ... 
..... 14-A, t .. .c. .. l ... (, c;, .... .,a;~, w. ..... w dt..:t .... rtl , .... (..o..l, ··~ ... (.. .. 

"'~ .. ~.. ...... , 1.."-.d ... ,,u. oo~ah(/ 1 "'""1• v ..... w •••~o"W" DaH . .-..,(1
1 

-

- .... w ftl.cW .. lV r1.1 • .i01 .t~"~o;J'{,...,. - .. J...J..I• 
1 

IJ.,.t..d.í.ll ~•1-l.. 1 ~~oj.t.t 
"""~• .. ... l.i:.u~\. ,,l.J .. J..,\.1 1 l, ... rw.,4o'(j •ct,.t,I)!J ,~,kHN, oJbl • .u.l~ ... v utt 
~d ... t.J.-.\1 1 ~-•• •'"' J.\olwW ,.,. ...... (J, i'J."•"'w"' •. ,.,._.;,. a.V ...... ..td, 

l.J<ô/a2- Lo41f1co.io o "•orclo 4o Hlbo (05/82-~ep. Cona) 
),7, x .:,L,O. Ut.24.-.~1c• D •ol!c.t.'V~, .......... ~ "' .. .H .. ld.t .. 
wl~ 1 Wol41\...f a.w.~.,atA.'(, J,.~.,, '""'..,\,; ,\\tj .. d.t.:i.. .... ..wt.,.v.d, ~J. 
,t J.., ...... ., ~.;.u. ... :,v .. ~. 

l,al/78- O.dWrb ... JJdlorut lan•• ~I• x ;:,~OI·h .. /A
rnoue trie Coolro1o t ,.cro-hc"''r1t- flt • .)72 • .trquher .... 
• ú.ve ...... t...-lOlLI a., . .~,....,. ,.JO , ~-~ '"'t.~X.. "· .;~ ... A.ohtJ, •l·•"'·J.O -

Ão.l .. iJ .. -", Q.01l.ul0 t~~~V.Ut .tl.·.t\KA. l,;,...,dJ.C.:.U.I l,;4hl~~.>,."A-"' Y 1 • 

Tipos defeituosos 6 fitll QBStll d6o molt11dos 
inutisfst6rioll 

Texto detilog,.f«Jo com fit11 gntll: public11çlo um 
n/tldu 

A qualidade gráfica 
TEXTO DATILOGRAFADO ,\DEQUADAMENTE 

! 

101/ll • Aanvo dt lnltt'UIItnto a• Açia d• PTntaçio lt 
Contas • "nlnda de Oliveira Suuno x Cond.oa{nlo Edtfi
clo Calux e Habitacional Courclal Ad.•lnhtradon S/C 
Ltda UI. 10 YiJta ao aauv1d0 pna contra·alnuta. Advs: I/ 
SUELY GAVUOLI. VllGILIO MAURICIO nE MAnOS IARROSO. 
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~i, pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto'r-..Ycrno do Estado do Amapá, usa.ndo das atribui
TerritÓrio Federal do Amapá, lotado na SEJUSP,: çÕes que l he são conferidas pelo De~reto nÚmero 
no periodo de 10/ 01 a 09/04/96, referente ' ao ' 3~26, de 24/ 11/ 95, considerando o Termo de Con- • 
Quinquênio 02/ 03/90 a 07/ 03/95. venio n2 22, de 18/10/ 95, e em face do _que con~ 

Maca pá 1996 

~lacapá-AP, em09de}Jl!Jte.{;(f) de 1996. 

JARDEL~O~ ~~NES 
Secretário ~- es/adÓ da o/l-ministração 

PORTARIA N Q---UQ'-'J-"'.6"--_/ 96- SEAD 

O Secretário de Estado da Admi nistração do Go 
verno do Estado do Amapá, usando das ,atribui:: 
,;Ões ' que lhe são conferidas pelo Decreto nÚmero , 
3226, de 24/ 11Y95, considerando o Termo de Con- ' 
vênio n2 22, de 18/10/92, e tendo em vista o que · 
consta do Oficio n2 001/95-CS, RESOLVE: 

Art. 12 -
1
PRORHOG1\R, por mais 30 (TRINTA) diaf 

o prazo para conclusão dos trabalhos da Comis
são de Sindicância, inst ituÍda pela Por taria n! 
528, de 26 de outubro de 1995. 

Art . 22 - Esta Portar la entra em vigor na da
t a de sua publicação. 

de 1996. 

PORTARIA N 2 Qj t /96-SEAD 

·o Secretário de Estado da Adminis'tração do G~ 
verno do Estado do Amapá, usando das atri bui
çÕes que lhe são conferidas pel o Decreto nÚmerc 
3226, de 24/ 11/ 95 , considerando o Termo de Con-
vênio n2 22, de 18/ 10/ 95,RESOLI'E: 

1
• . • 

Art . 12 - Constitujr Comissão de Processo A~ 
ministrativo Disciplinar, nos termos dos art~""' 
143 e 149, da Lei n2 8.11 2/ 90, composta pelo• 
servidores GERi\LDO ~IONÇÂO DE LHIA , LUZIA PEREI

' RA LEITE DE OLI VEIRA, ocupantes do cargo de A~:! 
te Administrativo e ELBA A~IANAJ 1\S ~IOiiTEIRO, Té~ 
n·ico em Contabilidade, per t encen tes ao Quadro 
de Pessoal do extinto TerritÓrio Federal do Am~ 
p~, para, sob a_ Presidência do primeiro, apurar 
i.rrcgul a ri dades cnvol vendo servidor Federal, Con~ 
ta~tes dos Processos n2s 287J0.000949/95 e 28730. 

· 000125/95-SEFAZ . 
. I 

Art . 29 - ~;stabcleccr o prazo de 60 (SESSEii'TA) 
'dias para a conclusão do Processo Disciplinar . 

Art . 32 - Esta Portaria entra em vigor na da
ta de sua publicação. 

POR TARIA N2 __ QJli ____ / 96 - SEAD 

O Secret ário de Estad o da. Administração do G~ 

ta do Processo n2 287.90. 003493/ 94-SEAD, 

R E S O L V E: 

Conceder Licença sem Vencimento, para tratar 
de Interesses Parti culares, pelo perÍodo de 01 
(UH) ·ano , a contar de ' 01 de janeiro de 1996, ao 
servidor HANOEL AZEVEDO DE SOUZA, ocupante do 
cargo de Professor de Ensino de 12 e 22 Graus , 
classe "D", referência 4, pertencente ao Quadro 
de Pessoal cio extinto TerritÓrio Federal do Ama 
pá , lotado na Secretaria de Estado da Educação
e Cultura , na forma estabelecida no ar tigo 91, 
§§ 12 e 22, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 

Hacapá~t;~;,o de · ·w de 

/ ~{~~ILTOii SOUZA ·, NES _ 
Secretario de Es tado da Admi nistraçao 

PORTARIA 
N2Q10/96- SEAD 

1996 

O SECRETÁRIO DE EsTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, no uso das atribul 
çÕes que l he são conferidas pelo Decr eto (E) 
n2 0295, de 18 de dezembro de 1~91, 

R E S O L V E: 

Desig~ar NILCE DIAS CO&LHO, Chefe da Divi
são de Recursos Humanos ao extinto TerritÓrio' 
Federal do Amapá, CDS-1, pertencente ao Quadro 
de Pessoal do ex-TerritÓrio F~deral do Amapá , 
para viajar de l•laca·pá , sede de suas ati vidadés 
funcionais , até a cidade de Bras.Üi a-DF, a fim 
de t ratar assun tos de interesse da Administra
ção Amapaense, no periodo de 10 a 14 de Janei
ro de 1996 

l·lacapá janei ro de 1996 

p~ OUZA NUNES 
Secretári~ de Es t ado da Administração 

PORTARIA 
N 2 0.2.9 /,96-SEAD 

O SECREl'ÁRIO DE ESTADO DA ADatlNISTRAÇÃO do 
Governo dt• Estado do Amapá, no•uso das atr ibul 
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto (E ) 
n2 0295, de 18 de dezembro de 1991, 

R E·S O L V E: 

Designar JOÃO BATISTA SILVA PLACIDO, proc~ 

r .ador Corregedor , pertenceo te ao Quadro de Pe~ 
soal do ex-TerritÓrio Feder al do Amapá, para 
viajar de l·lacapá , sede de suas a~ividades fu!:' 
cionais, até a cidade de Brasil ia- DF, a fim 
de tratar assuntos de interesse da Administra
ção Amapaense , no ~eriodo de 09 a l2· de janei
ro de 1996 . 

AVISO 

RA 
Secretária d~ dministração em Exercleio 

PORTARIA N 2 Q 3 j / 96- SEAD 

O Secretário de Estado da ·Administração do G~ 
verno do Estado do Amapá, usando das atribui-

l
çÕcs que lhe são .conferidas pelo Decreto (N) n2 
0295, de 18/ 12/91 e Decreto n2 1497, de 16 · dej 
outubro de 1992, e tendo em ·vis:ta, o que constai 
do Oficio n2 0659/SEGOV, 

R E S O L V E: 

Col ocar à disposição da Secretaria de ' Governo 
SEiiOV, até ulteri or deliberação, a servi dora {V~ 
liE REGINA ~IUSS~ TOSTES, ocupante 'do cargo de Pr~ 
fessor de Ensino de 12 e 22 Graus, classe "C" , 

'

r eferência 4, l otada na SEEC,· sem prejuÍzo de 
seus vencimentos mensais e demais vantagens do 
,r eferido cargo. . 

~lacapá-A~, em !O de ta1tebUJ de 1996, 

J ARDEL~~yro~ NUNÉS 
Secretário fe ErtadÓ da Ajministração 

. PORTARIA 
N ~3-J /96-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADUINISTRAÇÃO, do 
Governo do Es.tado do Amapá , no uso das atribul 
çÕes que lhe são conferidas pel o Decreto (E) 
n2 0295 de 18 de dezembro de 1991, 

RESOLVE: 

Designar a servi dora LUCI MEIRE SILVA DO 
NASCIMENTO, Assistente Juridico , para respo~ 
der pela Divisão de Legislação Pessoal,durante 
o impedimento do seu ti tu1ar que entrará em &2 
zo de féria; no periodo de 10 .01 à 30.01.96 . 

Macapá-Ap ,.J J de Janeiro de 1996 ' 

BAR~ VIEIRA 
Secretária d dministração em Exercicio 

PORTARIA 
N2033/96-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AD!IINISTRAÇÃO, do 
Governo do Estado do ·Amapá, no uso de suas a
tribu içÕes que lhe são conferidas pelo Decreto 
.(E) n2 0295 de 18 de ·dezembro · de 1991 , 

R E S O L V E: 

Designar . o servidor FREDDY GIBSON JOSÉ DOS 
SANTOS, DatilÓgrafo, para exercer a função de 
Chefe do Setor de Atividades Gerais na -Divisão 
Geral de Per\cia Médica, CÓdigo CDI-2, durante 

I 

O Diretor du .Departamento de Imprensa Oficial do 
Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe sao 
conferidas pelo Decreto N° 0495 de 06 d~ abril de 1995. 
Comunica as autoridade_s c'onstituídas, que a partir do dia 
02.0 1.96, nao fará. publicação de todo e qualquer 
documento sem a assinatura da autoridade responsável, poi~ 
só ass1m é .que se dá autenticidade de·· sua matéria, usar· 
tinta pre.ta· ou vermelha. 



• 18.01.98 

J impedimento do seu titular que entrara em~ 
zo de férias no periodo de 02.01 à 31 .01.96. 

PORTAlUA 
NAQ3.4/96-SEAD 

O SECRETÁRIO DB ESTADO DA AI»>IIIISTRAÇÃO, do 

~
overno do Estado do Amapá, no uso de suas atr! 
uiçÕes que lhe são conferidas pelo Decreto (E) 

A 0295 de 18 de dezembro de 1991, 

R R SOL V E: 

Designar o servidor AGENOR FKRMAHDBS PRRBIRA 
~écnico de Contabilidade, para responder pelr 
Pivisão de Material- DSG/SEAD , CÓdigo CDS-1 d 

~ante o impedimento do seu ti tu lar que entrar~· 
em gozo de férias no periodo de 15.01 à 04 .02 . 
96. 

BEN BARBOSA IEIRA 
Se~retária de ~dministração em Exerclci 

l Agricultura 

PORTARIA N2 Ol/9ó - SEAGA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRI
CULTURA E DO ABASTECIMENTO,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constitu! 
ção do Estado do Amapá e Art. 38, In
ciso VI do Regulamento da SEAGA,apro
vado pelo Decreto (N) N2 0297 de 18 
de dezembro de 1991, e tende· em vista 
as disposiçÕes contidas no Decreto 
(N) N2 1777 de 19 de junho de 1995. 

R E S O L V E : 

Designar o servidor CARLOS MAG
NO BARBOSA SOTÃO, Engenheiro AgrOnomo 
para responder pela função de Chefe 
do Departamento de programas e Proje
tos Rurais, CÓdigo CDS-2 , no periodo 
de 26 à 27 de dezembr9 de 1995,duran
te o afastam~nto da t~tular que encon 
tra-se viajando por motivos partic~l~ 
res. Dê-se ciência, cumpra-se e 
blique-se. , 

Macapa-AP, 02 de janeiro 

pu-

de 
1996 . 

Secretário de Agricultura 

PORTARIA N2 02/96 - SEAGA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRI
CULTURA E DO ABASTECD1ENTO,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe 
lo Art. 123, Inciso II da Constitui: 
ção do Estado do Amapá e Art. 38, In
ciso VI do Regulamento ca SEAGA apro
vado pelo Decreto (N) N2 0297 de 18 
de dezembro de 1991, e tendo em vista 
as disposiçÕes contidas no Decreto 
( N) N2 1777 de 19 de junho de 1995, 

R E S O .L V E 

Designar o servidor JOSÉ MARI) 
DE SOUZA RODRIGUES, Agente de Ativi
dade Agropecuária, para responder pe
la função de Chefe da Divisão de In
tegração de RelaçÕes com Terceiros 1 

CÓdigo CDS-1, no periodo de 02 à 21 
de janeiro/96, durante o afastamento 
dç· titular que encontra-se em gozo de 
ferias. 

Dê-se ciência, cumpra-se e pu
blique-se. , 

M;~apá, 02~~~ 1996. 
~~TE LHO 

Secretario de Agricultura 

DIÁRIO OFICIAL 

PORTARIA N2 03/96 - Sl!AGA 

O SECRETÁRIO DE EST.\DO DA AGRI
CULTURA E DO ABASTECDIENTll,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas 
pelo Art . 123, Inciso ,II tla Constitu.!, 
ção do Estado do Amapa e ,\rt. 38, In
ciso VI do Regulamento da SEAGA,apro-

8 v a do pelo Decreto ( N) N2 0297 de 1 
de Dezembl('o~de 1991, e te.ndo em vist' 
as disposiçoes cont~das n< Decreto 
(N) N2 1777 de 19 de junho de 1995. 

RESOLVE: 
Designar o servidor AROLDO DA 

SILVA ~tENDES, Agente Adm!nistrstivo , 
para responder pel,a funçac• de Chefe 
da Se:;ao de Relaçao com At:el)t~s Ope
radores dq Abastecimento, Co~~go CDI/-
2 no periodo de 02 à 31 de Jal}eiro 
9&, durante o afastamento do,titular 
que encontra-se em gozo dt• ferias. 

Dê-se ciência, cump1a-se e pu-
blique-se. , 

Ma capa, 

Secretário de Agr]cultura. 

PORTARIA N2 04/96 - SEAGA 

O SECRE~ÁRIO DE ESTADO DA AGRI
CULTURA E DO ABASTECIMENTO, usando das 
atribuiçÕes que ~he são conferidas pe
lo Art. 123, ·Inciso II da C >sntituição 
do Estado do Amapá e Art. 3), Inciso 1 

VI do Regulamento da SEAGA, aprovado 
pelo Decreto ( N) N2 0297 de 18 de de
zembro dP. 1991, e tendo em ,·ista as 
disposiçÕes contidas no Dec1·eto ( N) N2 

1777 de 19 de junho de 1995. 

R E S. O L V E : 

Desigr.ar o servidor A~TONIO RO
DRIGUES CARVAlHO, Agente de Atividades 
Agropecu~rias, para r~spon~er pela fun 
çao de Chefe da Divisao de tesenvolvi~ 
mente Rural, CÓóigo CDS-1, no periodo 
de 02 à 31 de janeiro/96, durante o 
afastamento do titular que encontra-se 
em gozo de férias. 

Dê-se ciência, cumpra-se e, publ! 
que-se. 

Macapá, 02 de· jane o le 1996. 

~~~~~DO~S~~HO 
Secretário de Agricu:.tura 

PO.'IlTARIA NO 05/ 96 - SEAOA 

O SECBETAAIO DE ESTADO DA ACRICULTURA E 
.ilO Al!ASTECD>IENTO,usando das atribuiçÕes que 
lhe são conferidas pelo Art. 123, Ir~iso II 
da Constituição do Estado do Amapá e Art. 38, 
Inciso VI do Regulamen-to da SEAGA, aprovado 
pelo Decreto (N) NQ 0297 de 18 de dezembro 
de 1991, e tendo em vista as dispoJigÕes con
tidas no Decreto (N) NO 1777 de 19 de junho 
ie 1995. 

RESOLVE: 

Designar a eervidol'a WLEIDE GeMES PE
REIRA, Agente Administrativo, para responder 
pela função de Chefe da Seção de R e la.ção com 
Entes Operativos, CÓdigo CDI~21 no período de 
26/12/95 à 15/01/961 durante o afaetamento da 
tÍtular que sDContra-se em gozo de férias. 

~:"··~ ... 
Secretário de Agricultura 

PORTARIA NC 06/96 - SEA.GA 

O SEX:RETAAIO DE ESTADO DA AGR éCUL'FURA E 
00 ABAST:EX:JIMENTO, usando das atribu; .çÕes que 
lhe são conferidas pelo Art, 123, l110iso II 
da Constituição do Estado do Amapá ' Art. 381 

!miao VI do Regulamento da SEAGA, aprovado 
pelo l•eoreto (N) NO 0297 de 18 de dt zembro de 

. 6 

1991
1 

e tendo em Vieva as d.isposiçoes oontio
dae no Decreto (N) NO 1777 de 19 de junho de 
1995. 

RESOLVEI 

Designar o servidor IVALDO DAS CRACIAS 
DOO SANTCS 1 Motorista, OI no 029. 779--AP1 pa;ra 
viaja;r de Ma.oapá sede de suas atiVid.ades até 
o MunicÍpio d.e Oiapoque, a fim d.e que no pe
rÍodo d.e 08 à 10,01.96, possa transportar me
dicamentos e gêneros alimentÍcios , para Se
Jretaria d.e Estado da Saúde - SESA,devendo as 
iespeeas oom diárias ocorrerem à conta d.o Re
•urso orçamentário. 

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se 
Maoapá.-AP, o_a a._:,j~...-1996, 

~orELRO 
Secretário d.a Agri~ultura 

PORTARIA NO 07/96 - SEAGA 

O S:EX:JRETAAIO DE ESTADO DA AClRIOULTtlRA l! 
e'0 ABASTECIMENTO, usanio das atribuiçÕes que 
!lhe são conferidas pelo Art. 123, Inciso II 
da Co:natituição do Estado d.o Amapá e Art. 38, 
Inciso VI do Regulamento da SEAGA, aprovado 
pelo Decreto (N) NO 0297 de 18 de dezembro de 

1

1991, e tendo em vista as disposiçÕes conti
das no Decreto (N) NO 1777 de 19 de junho d.e 
1995. 

RESOLVE: 

Designar o servid.or JC:St RCSA DE AL!o!EI
DA, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos 
para responder pela função de Chefe da Seção 
de Pessoal, CÓdigo CD~21 durante o afasta
mento da t!tular que encontra-se em tratamen: 
to médico, 

Dê-se ciência, cumpra-se e 
lof.aoe.pá.-AP, 15 de janeir'l'l"" ~' .J' 

P<RTARIA NO 478/95 - SEAGA 

O S:EX:JRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
'DO ABASTECllo!EN1'01 usando das atribuições que 
Ilha são conferidas pelo Art.l23, Inciso II da 
Cone ti tuição do Estado do Amapá e Art. 381 Ino! 
jso VI d.o Regulamento da SEAGA, aprovado pelo 
IDeoreto(N) ND 0297 de 18 de dezembro de 1991 , 
e tendo em vista as disposições contidas no 
Decreto(N) N9 1777 de'l9 de junho de 1995. 

RESOLVE : 

Designar a servidora ANA LÍLIA CAS'ffiO 1 

DE AQ!JINO, Chefe da S!!ção de Pessoal 1 para re.!!. 
porAer aoumulativamente pela função de Chefe ' 
da Divisão de Polltica Rural, CÓdigo CDS-1, no 
perÍodo de 01 ê 30.12.951 durante o afastamen
to do titular que encontra-se em gozo de féri-
as, 

Dê-se ciência, oumpra.-ee e publique-se. 

Ma.oapá.-AP, ~~ d~~.J95· 

~ 
Secretário de Agricultura 

PORTARIA NO 474/95 - SEAGA 
I 

O S:EX:JREI'AAIO DE ESTADO DA AGRICULTURA El 
DO ABASTECD-!ENT01 usando das atribuiçÕes que I 
lhe eão conferidas pelo Art 1123, Inciso II da 
Constitui9ão do Estado do Amapá e Art,38, Ino1 
ao VI do Regulament.o da SEAGA1 aprovado pelo 
Decreto (N) NO 0297 de 18 de dezembro de 1991, 

RESOLVE: I 

Designar o servidor MARCCS AUm;r.Io B~ 
ZERRA ARAÚJO, Chefe da Divisão de Desenvolvi -
mente Rural, CDS-1, c,I, ND 842.627-SSJ>..PB, pa. 
r a viajar de Maoa.pá sede de eus.s a ti vidad.ee : 
até os Munio!pios de Serra d.o ·Navio e Fed.ra. 1 I 
Branca do Amapar!, a fim de que no per!odo . de 
l3 ' à 17,12,95, possa fazer um levantamento 'geo 
gráfico e de prodUI}ão dos Munio!pioe a.cima me'E 
oionadoe, devendo as despesas com diárias oco!_ 



I 

, Macapá, 18.01 .96 

'rerem à conta do Recurso Orçamentário. 

D&-se ciência , cumpra--se e publique-se 

Macapá.-AP,~~ 1995. 

~.~~0 
Secretário de Agricultura 

PO..'lTARIA IJ2 475/95 - SEAGA 

O SEX;RET.ÁRIO DE ESTADO DA AGRIC'liLTURA E 
DO ABASTECIJ-!ENTO, usando das atribuiçÕes que 
lhe são conferidas pelo Art,l23, Inciso II da 
Constituição do Estado do Amapá e Art, 38, Inc! 
so VI do Regulamento da SEAGA, aprovado pelo 
Decreto (U) Jí2 0297 de 18 de dezembro de 1991 , 
e tendo em vista as disposiçÕes contidas no.D! 
ereto(!'} no 1777 de 19 de junho de 1995. 

RESOLVE : 

Designar a servidora !WliA ZELZA BA .. lffi~ 
J.jn)frEIRO, Agente Administra~ivo, para respon
der pel a Função de Chefe da Seção de Finanças , 
CÓdigo CDI- 2, no perÍodo de 01 à 30.12. 95, du-

1 

r ante o afastamento do ti tula.r que encontra--se 
em gozo de férias, · . 

D~se ciência, cum e ffi!bliquc-:se , 

J.lacapá.-AP, J.A .. ~, • . "' 1995. 
~~/ . 

JCS~ ... ..GZ"'-'·~D-·7"'"'· ~~ OI'ELEO 

Secret érl.o de AgricÚl t\U'a 

PORTARIA H2 473/95 - SEAGA 

O SECREi'.ÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E 

DO ABASTECIJo!E.NTO, usando das atribuiçÕes (!ue 
lhe são conferidas pelo Art,l23, Inciso I! da 
Constituição do Estado do &~zpá e /trt . 38 , Inc! 
so VI do Regulamento da SEAGA, aprovado pelo ' 
Decreto (N) N2 02.97 de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE 

Desi gnar os. servidores ADRLIL!O JO..'lGE DE 
ARAÚJO J.!ONTEIRO, Chef e do DPDRA/SEAGA, CD..."-2 , 
C. I , li• 2903718-AP; J.\/ulCCS AURÉLIO BEZERRA 
AJL~ÚJO, Chefe da Divisão d~ Desenvolviment o R~ 
ral, CDS- 1, C.I. N2 842,627- SSB-PB e LUIZ CAR 
LCS CASTRO DE AQUDIO, Chefe da Divisão da Poli 
t.ica Rural, CDS-1 , C, I , NO 211058}-AP, pare. r 
viajarem de l·lacapá ~ede de suas at i 'fidades até 
o MunicÍpio de Porto Grande ,. a fin de qua no 
perfodo de 09 à 11. 12, 95, possa~ participar da 
r ealização da Feira da·Laranja, no per:Lodo . do 
o9 à ll . l2.9?, oriantando os produto!·es da c~ 
lÔnia à.o MatapÍ na comnrcialização , atacaC.o e 
no. varejo , dev~ndo as despesas co~ diária ocor 
r erem à conta do Recurso Orçamentário, 

D&-se ciência , cumpr&-se e publique- se, 

!·lacapá.-JI..P, 05 de dezembr?.- de 1995. 

~~ -
~~~afílfirtLF.o 

Secretário de Agric~tura 

I 
PORTARIA ;~2 1171/ 95 - S"'.AGA 

O Sl::CR:Jl'ÁRIO DE 3STADO DA AGRICtiLTURA :' 
DO .. 4BJI.5'!'EC TI-GNTO, usando das a tri lJui çÕas quo ' 
lhe são confaridan pel o Art . l23 , Inciso II da ' 
Constituição do Estado do A~apá e Art . 38 , I~~1 
so VI do Regulamento da SE,4GA, aprovado pel o ' 

. Decreto (N) NO 0291 .de 18 de dezembro da 1991. 

R ESO LVE : 

Designar o servidor BDRO CEZAH DZ CER
QUE!RA, Chefe da Seção de Planeja~ento e Pro -
gramação dn Abasteci~ento, CDI- 2, C. I . n° -
067 . 031>-AP, para viajar de J.lacapá seC:e de suas 
ahvidades até o MunicÍpio de Amapá, a fim dP. 
que no perÍodo de 22. 11 à 27 .11. 95 , possa reu
nir com as 1 ideranças comunitárias a reorgani
zação da Fei ra do Produtor Rural, devendo as 
despesas com diárias ocorrerem à conta do Re -
cttrso orçamentário . 

Dê- se ci ê"ncia, cumpra,... sa e publique-se , 

l~acapá.-AP, ·os de ~~Y 1995. 

J ~.. s~o 
Secretário de Agricultura 

P<l'lTARIA NO · 472/95 - SEAGA 

O SECRE'I'Á..l!IO DE ESTADO DA AGRICULTURA El 
·,DO ABASTECIME!lTO, usando das atribuições que 

DIÁRIO OFICIAL 

lhe são conferidas pelo Art.l23, Inciso II da 
· Constituição do Sstado do Amapá e .A.....-t . 38, Inc_! 

so VI do Regulamento da SEAGA, aprovado · nele 
Decreto (N) .NO 0297 de 18 de defembro de 1991 . 

R E S O T. V E : 

Designar a servidora lÍÉRINA SILYA D~ 
OLIVEIRA, Agente de Atividade Agropeouar~a , 
c. I. N2 068 .404-AP , para vi ajar 'de l·lacapa sede 
de suas atividades até os lolw.iCÍpi os de Porto 'I 
Grande e ColÔnia do /.latap:í, a fii!J de que no P! 
r:Íodo de 08 à 10. 12. 95, possa fazer a organiza 
ção e participar da Feira da Laranja na Co,l ô :;
!'.ia AgrÍcola do r.latap:Í, devendo as despesas ' 

·com diárias ocorrerem à conta do Recurso orça
mentário. 

PORTARIA N° 470/95 - SEAGA 

O SE:CR:Jr.ÁRIO DE §TADO DA AGRICULT'ull.A E 
DO AllASTECil·!EI'J'"TO, usando das atribuiçÕes que 
lhe são conferidas pel o Art. Í23, Inciso II da 
Constituição do Sstado do Amapá e Art. 38 , Inc! 
so VI do Regulamento da SEAGA, apro•rado pel o ' 
Decr eto (li) NO 0297 de 18 de à.ezembr o dé 1991 
e t endo em 'fista .as disposiçÕes contidas no 
Decr eto (11) !!O 1777 de 19 do junho de 1995. 

R SSO L V:C : 

Des ignar o ser vidor JOS~ RAIJ.é"J11DO PIN 
TO G~!~!AQUS, 3ngenhciro Aerôncrno , para rospon :
der palo ft~~ção de Chefe da DiYisão de Ceneal~ 
gia e Defcza Sani t:iria/DGDS/S':J\GA, CÓdieo 
CDS- 1, :~o perÍ odo de 04 à 23 . 12. ~5, durante o 
afastamento da t i tular que encontre..- so em gozo 
de férias . 

Pág. 6 

to aos ditares ·l egais , sui:Iretaoos a presente · 
I -justificativa para apreciaçao do ExilO. Sr. ~ 
i::retário de Estado da saúde, can escopo de ra 
tificação confo:nre prece i ~ Art. 26 ela Lei 
~ . 666/93 e c~te oo ário O / do Es 

. .A..utarquias Estad~ais 

'lliii iiiiiliiíii11iiiPEiiAPiii~ iiiiiiii~iiiiiil~ 
EXTRATO 00 PRIMEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRA TO N2 019/95-
IPEAP - PROCESSO N2 0001893/95. 
JUSTIFICATIVA N2 109/95- CLCS- I PEAP. 

!.PARTES CON TRATUAIS-COIITRATA IITE: INSTITUTO DE PREVI DÊ N
CIA DO ESTADO DO AHAPÁ- IPEAP, CONTRATADA : FÁTIMA PI NHE IRO 
DA SILV A.. • 
2 .. 08JETO : O pres ;nt e terno adita ~ cl ; usula d;c i oa 
primeira do contrato u refer;nc ia que ter; a sua duração 
estendida at; 31 de aarço de 1.996. 

. 3.VALOR: Fica estioado o valor de R! 16 .500_,00 (dezesse is 
nil e quinhentos reais) para fazer face as despesas do 

' per iodo de Prorrogação , objeto deste instruQento . 
4.00TACÃD: ·As. despesas oriund" deste Teroo Aditivo ser;o 

'empe nhadas a traves da fo nt e(250) , no programa 15. 81 .-
4862.134 e eleaento de despe~· n.s6, para o exercicio de 
1. 996. 
5.FUNDANEN TO LEGAL: Art. 57, !I da le i n2 8.666 /93. 
6.DATA DA ASSINATURA: 29 de du eobro de 1.995. 

1.996. 

Presidente do 
I :UÔ-so c i ôpc i a , cunpra-s0 c publ ique- se . 

i :acapá-AP~~?5. 

~~~~~ I 
Socretário de t.wicu1 "tlU'R 

Saúde ~ , 
PODER JUDICIÁRIO ,_ 

_ Tribunal Regional d9 Trabalho 

Lei nR 8 .. 666/93 á ~:~ 
~~~(96 . 

~~re J:~f?.:e 
JUSTIFIC IVA N2 005/96-SESA 

AÇÕFJ3 00 PROCEDIMOO'O 
FIRMA: TOSHIBA MEDICAL 00 BRASIL VIDA 
ASS1.MI'O : INEXIGIDILIDADE DE LICITAÇÃO 
VALOR: R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e 

oitocentos reais) . 

Justifica-se a inexigibilidade de licitação 
para fazer face ·a prestação de serviços de 
manutenção, assi stência técnica e reposição 
de peças aos equiparentos de ul.tra-5001 e '1\JrÓ 
grafo Carputadorizado dos Hospitais da rede ii 
blica Estaà.Jal . 

A despesa em apreço, tem a sua ação aànini~ 
trativa.:fundarrentada no Art. 25 , I , da Lei n2 
8 .666/93, can nova redação dada pela Lei 8.883 
/94 , e considerando que a situação enseja in 
vÚlbilidade de carpetição, pois os equipare~ 
tos de u1 trassonografia e torrografia carpu~ 

dorizada. fabricados pela TOSHIBA CORPORATION 
oo .JM'ÃD, f oran adquiridos pela aàninistração 
plblica, tem caro representante exclusivo pa 
ra prestação de Assistência Técnica a Enpresã 
'IOSHIBA MEDICAL 00 BRASIL LTDA, e trata-se ser 
a Úrúca que pode fazer a reposição de peças 
rranutenção corretiva, cOI'jfo:nre Declaração de 
Exclus~vidade 'fornecida pelo Sindicato do Co 
rrércio Varejista de Material Médico, Hospl 
talar e Cientifico do Estado de são Paulç (SrN 
CXlolED) em anexo. -

Pelas razões aqui eJ<POStas, e tendo em vis 

l
·ta os hospitais ela rede plb~ica Estach.lal nãÕ 
estarem atendendo a pop.llaçao devido aos ~ 
panentos supra lrellCionados se encontrarem sem 
marubn;;ão, há bastante te~Jlx> ; e, em Clllp~ 

22JUNTA DE CONCILIACÃO E JULGAMENTO 
DE HACAPÁ 

ED IT AL DE NOTIFICACÃO 
PRAZO DE 08 (OITOl DIAS 

P•lo n r •sonl~ Edit al fica NO TJ 
"ICA DO o 5r. BENEDITO FURTADO BARRETO , 
u t ualmPnte t?m local i nr.erto ~ n~o ··sabi
do, ree i il m~n te no' autos do proc ess o 
Ng 2ªJCJIHCP/:'"3ó /9 S , em qu e C R ALMEIDA 
SA ENG ENHARIA E CONSTRUCÃO i r~clamada , 

' par~ com~ar~cer n~r~nte esta Justica. 
si tu<~da à AV FAB NQ 1610 , 32 ·ANDAR , no 
prazo 08 (o i lo) dias , • fim de contrami
ntlt~ r recur s o ordin~rio aP resentado Pe
lo retlamado acima, , 

=u . ...... . .":· .... _. ____ CHARCO CÉ -
SAR DE OLIVEIRA WAN-MEYLJ, Auxi li ar Ju
d i d b r i o P. E"n c il r r e 9 a do ri o S ~ to r de C á l -
cu lo , la vrei o presen t e. 

RAIH E SOUSA 
Di e e c etaria 

da 22 J CJ de Hacapá 

2~JUNTA DE CONCILIACÃO E JULGAMENTO 
DE MACAPÁ 

EDITAL DE NO TIFICACÃO 
PRAZO DE 08 <OITO ) DIAS 

Pelo presente Ed i tal fica NOTI 
FI CADO o St·. JAND I R LOPES DOS SANTOS , 
<<'t.l.t<.<IMemt.e em loc<tl jncert.o e 11ão s<~bi
do ~ reclaMante nos ~ ~~·tos ·~o pr·ocessc~ 
N.Q 2!!JCJ/MCP /066/95, em que REFR IGERAN
TES DO AMAPÁ S . A. REAMA é t•ec lc.mü~:1r.< , 
P~l~a C OMP ~I~ecer· per· ant~ est~ J\.ll;t i~a ~ 

situadü l AV FAB N~ 1610, 3~ ANDAR, no 
prazo 08 (oito) di as,a fj m de c ont.ramj
l'll.ltar r .eCt.II"S D ord i n~ri o C1.pr~sentê~do pe-



Maca , 18.01.116 

lo reclaMado aciMa 
Eu, -----~---------<MARCO CÉ

SAR DE OLIVEIRA WAN-MEYL) , AuHl liar Ju
dici,rio e Encarregado do Setor de C'l-
culo , lavrei o · ente. 

DE SOUSA 
Diretor de Secretaria 

da 2ª JCJ de Macap ' 

Tribunal de Justiça do Estado 
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~; ... :::.:::.:~ 
Precatx:rial rec:eb:là5.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . -

=~::::::: ::::::::::::::::::::~ 
Onn::1as rejeita:m.................... .. ..... -
F'1!n;as d:!q:aJ am... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . -
Uterdede pro.r1B5ria ~..::: ·.:.;..·. • . .•..• . -

cart:a; re 9l3'ltB'T;a eJq:trl1cB. .................... em 
Hileas O::rp.:s inp!tr'Eà::s ••••.•. • .. 

v 

~~ ................ . .... .. .... a:6 
rutenqptÓ: 1c5 real.17al:s ........ ..... ' . .. .. .. . -
~ proferlcils: 
1) Ie rrérito: 

a) Cl:r'àratiria ..................... ......... em 
b) lts::ll.l..rtir ...................... ' ..... ... -

2) EXt::1n;à:> àl. o.rdb11iàlde.. .. .. .. .. .. .. .. .. . -
3) o..rt:ras ...................... . .............. cm 

Prt:aleB:S Qrcl. p/ leiUJre. c/ pra20 exarlid:J •• • -

VI 

Fei tal reretid:s EO CXJ1ta:1:r.. .. . . • .. .. .. .. .. .. . -
Fe1 tal reret:!.d:s a:l Ministério FÚ:ll.1co •.••. .• ••• em . 
Feitx:s reret1d:s à Ie:ftm:rla !Úllica ... .. •.. . .. em 

vn 

Fe1 ti:s ro T .J .A.P .. . ................... .. . ..... . cn:! 

~. 04 re j!re1ro re 1\Ri. 

VJSI[S: 

P~. 9 

Procuradoria Geral de Justiça 

PORTARIA NR 002/96-GAB/PGJ . 

O Procurador Geral de Justiça 
do Estooo do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o 
disposto nos arts . 2R , inciso I e 58, 
I, letra "h", da Lei Con;llerr.entar n R CXJ09 
de 28 de qezembro de 1994, 

RESOLVE: 
Exa'lerar a servidora ~ 

NERY MAURO, ocupante do , cargo em ccmissao 
de Assessora Especial, Codigo l•lf- DAS-!01.5 , 
da Corregedor ia Geral do lotini sterio Publico 
Estadual . 

Dê- se ciência. Registre-se . 
Publique-se e cumpra-se . 

Macapá-AP, 16 de janeiro de 1996 . 

!'QRTARIA NR 003/96-GAB/l'GJ I 

'DE BRI'ID 
t iça 

O Procurador Geral de Justiça 
1 do Estooo do Amapá, no uso de suas 
atr ibuições legais, e tendo em vista o 
disposto no art . 58, I , letra "f" , da 
Lei Carplementar nR 0009 de 28 de dezembro 
de 1994 , 

RESOLVE: 
tbnear a sr• . EiliA <DIES DE 

Ql.IVEIRA, para exercer o cargo em comissão 
de Assessora Especial , cédigo ~f'-DAS-!01. 5 , 
da Corregedoria Geral do Ministerio Publico 
Estadual . 

Dê-se ciência. Registre-se. 
Publique-se e cumpra- se . 

Macapá- AP, 16 de janei 

Confonnc i:orma ;:;z tatutária 
da Lei n2 0, 906/94 , t orno pÚblico que 
requereu i nscrição DZJINir iVA , no Qu~ 
dro de Advogados da Or dem dos Advoga
doe do Jrosil , Seccional do Es t ado do 
Amapá, o Bacharel PUCIDO PORTAL .DE 
SOUSA, 

~~oapá-AP , 16 de jan~irot96 

~~ 
"'"'- M OAB I _, ri' 174 
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REGULAMENTO DO CONCURSO OFICIAL DO DESFILE 
DAS ESCOLAS DE SAMBA . 

PRIMEIRO E SEGUNDO GRUPO 
,CARNAVAL DE L 996 

Fix~ as normas
1
para o Concurso Oficial do Desfile du E~colas de Samba para o 

c:ut~!ival promovido pela UOAS ~AS ESCOLAS DE! SAMBA 00 AMAPÁ -LES, com o , 
referendo coru:clho de ~q~rcsentDntes das escolllS do carnaval do 1.996. 

DAS DISPOSJÇ0l!S PRELIMJNARES 
Art-1' ·O desfile promovido pela LES, rererendl!.do pelo Co~lho de Rep~santos das Escolas 
do Cartli!Vl!l de 1.996, ft ser rulizado no úbtóo gordo, dia 17 de fevereito de 1.996, no av. FAB, 
~ plirtlr du 19:00 hores. no tretho c<Jmpreendldo entre a Pre~eilurn Municipal de Macapfl e a 
g&l:ris comerçiaJ, no senUd? da priJpdnl para a seg\Jndn, obedecert\ as nonnas gerais fWld .. no ' 
"prelt11te regullllllento. . ' 
Att-• 2' • O concurso tem por objrtivo proporciol•'ll' as Agremiações CamavalcsC!lS a 
oportuni<bde de mostrar d população o resultado de seu, trabalhos. 

. Art- 3' - O plancjamer~to e coordenação do Concurso competirá a LES, referendado pelo 
ron~ho de Rq~tantcs das Esoolas, que dcver4 instituir Comissões Especiais c delegar 
competências. I 

DA INSI;RIÇÃO 

Ar1- 4' • Participarão do Concurso ,as Agremiaçõ:s Carnavalescas inscritas na LES, que • 
receberem rect~rsos do Eslado ·e de outro.• patrocinndoros através do LES para este ftm 
tu:- S' • A inscri~o da Agreminç.lo pressupõe a conçor~ãndn plena com o eslabelecido neste 
regulamento.· 
Art-6' • Seni deferida a iõsi:rição da requerente que apresentar· 
INCISO I ) prestação oe contas do recul3o repnssado para· cxct1rçilo do desfile no ":"o rurtcri~r. 
na data previamente fixada: 
INCISO 11 ) cópia da Ala de Eleição e posse do l'resi<lenlc e vice presidcnle rcqucren.te. 
Att· 7" - So"citadn e deferida a inscri~o estará n r<qucrenle obrigada a pàriicipar do concurso 
ofielnl do camav•l de 1.996, promovido pela LJ;:S. na data. horário c local releri~os no artigo I' 
deste regullllllcnto. ' 
Ar1-8" • A Agremiar;io camavalesca inscrita que por qualquer tnotivo .lão comparecer ao Desfile 
Oficio!, restit~lrá nos organiUldorcs a sub•cnçâo recebida, ac;escida de correç.lo pelo Indico 
oficial a·lotado pelo Governo Federal, submetendo-se antes. a questio. para a apreciação do 
Consdho de Representantes, ficando • exclusivo crité•iu tlc5to a accitaçoo· ou uao do• motivos 
~postos, tem como a impu!Bção de peoalidades previstus neste RcguHunento 

DAS ESCOLAS DE SAMUA 

A' !-9" • Silo con5idcradas Escol._, de snmba "" que est~o c•daslrodos n·, u:s· com essa 
nomcntla1um 
~11~10 • Cadi Agremi~çAo que desfJar após às 22:00 l!orn~ cuidan\ J< sua documcn:açilo junto 
ao Juizado de Menores. devendo nprcscntar ao Conselho de Rcpresent8lllcs do Cnrnaval, aló 48 

horl\!1 antes do desfile. documento comprobatório con espondcntc. 
Art-1 1- A partir dn ilidicnçilo das Escolas de Samba serão credenciudos rcpres•ntames, o 
presidcr.tc e 02 (dois) por Escola. junto ao cunselho de RepresRI!tC9 do carnaval, para o fim 
especlllco de deliberar 110r sua Escola nos usuntos pertinentes ao Desfile Oficial das Escolas de 
llt.mb!L 
Att-12- A agremiação ·que ni\~ creden~iar seus ropresentBntcs junto aÓ Conselho de 
lteprcsentanles deverá nct~tar M dcliberaçôes tomadas pelo Conselho, sem direito a qunlqu<r 
contoste~o. 

00 ENREDO E DAS LElllAS 

Ar1·13- A!. 1\grctnit~ÇÔC' dcver.1o "Jl=tar cruedo bascsdos em motivos nacionllis 
, Art- 1-1- As AgremiaçO~ dcverrio npre$entnr <"llredos que n~o tenh•m cunho comercio!, 

proibin<lo-sc, tmnbém, a utilização de propagancia poiitico-partid~ria. 

hlt-15- Cada Agremiação participante deverA apresentar, devidamenlc DAIILOGIW'AOO ao 
Con.o;cllto.de R<:prt31111tes, até 8s 20:00 hora1 do din 02.02.96 CROQUI OI:! APRESENTAÇÂO. 
NÚMERO OE BRINCANTES E LF.TRAS DO SAMBA ENRE.DO, contendo os itens exrgidus 
p•ra leitura do •~r<1cntndor Oficio! do desfile, por or.a.,ião da aprc~entaçfto dus Escolas de Samba 
'con\Xlrrcntes, bem como para disttibviç~o aos velcolos de Comunicação Social 
PARÁGRAFO ÚNICO· O não cumprín1cnto do presente nrligo pela &coiK de Samba, iinplicarà 
negotivarnente qu•nto ao julgr.mrnto de seu desfile, perdendo ínclusive os pontos referentes no 
li em CONCENTilA(.'ÀO, 

DA APRESENTAÇÃO DAS AGREivÚAÇõfis 

' 

minutos e no máximo 60 (sessenta) minutos para o segundo Grupo 
Art -1 9- Nlo será permitida a qualquer AgmnitiÇ!!o provoc•r atra.o no dc•nle das dcmrus. Se tal 
fato for verificado pelo Conselho de Representaotes como intencional, a Agremiação reRponsAvel 
será sumariamente desclassificada., ficando resgtÍardsdo o direito da Agremiaçilo prejudicada 
quanto ao tempo de que trata o artigo anterior. 
Att-20- A LES resporuabilizar-so-t pelo sistema de som que será utiliudo pelas Escolas de 
Samha duranle o desfile. ' 

\, DA ORDEM DO DESFILE 

Art-2 t. O de!lile ~ Et!COias de Samba para o Carnaval do 1.996, obedccenlo as 11-"'0lintcs 
onllllll; confonne Art. 21 do Rogulrunento do Comával do I. 995. 

SEGUNDO GRUPO: JARDIM FELICIDADE, MARACATU DA FAVELA, UNIDOS DO 
BURJTIZAL E E!V.BAIXADA DE SAMBA. 
PIUMEIRO GRUPO: SOLIDAlUBOADE, I!MISSÁRIOS DA CEGONHA, PIRATAS DA 
BATUCADA, BOEMJOS DO LAGUINHO E PIRATAS ESTILIZADOS. 
INCISO I ) No primeiro Grupo, opção pRra a campeã e vice crunpeU do desfile imediatamente 
tntcrior, c P"' as demais • ordem invena de clwillcnç.lo, sendo que a primeira posição será da 
E=la que subi do segundo Grupo. · 
INCISO 11 ) A Escola do primeiro Grupo que descer para o segundo Grupo, fechari o desfile 
desic Grupo, e a vice campcA desfilará em penúltima posiçiló e as demais Escolas serilo sorteadas. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Aarcmiaçilo e2dastnda na LES que nilo desfilar no ano 
i<nediatamcnte anterior será obrigada a fazer sua apresentação na posiç.l!o inicial do desfile ou 
'seja, abrirá o desfile do seu Grupo. "'este caso não se obedecerá a ordem estabelecida no 
INCISO I c 11 do artigo 21. Em caso de rnai< de uma Agremiação deixar de pArticipar do desfile 
se atribuirá sorteio entre as Agrcminçõos não participantes; 

DA CONCEmllAÇÃO E DA CRONOMETRAGEM DO DESFILE 
Art-22· As Agremiações deverão céincentrar-se· em locais es!Bbdecidos pelo Conselho 
Representantes do Camaval, indicados em màpas próprios 30 (trinta) minutos ante.1 do inicio do 
desfile da Escola antecessora. O cumprimento integral deste lirtigo será bonifieado com 5 (cinco) 
pontos 

· • Compreende-se como concentração: 

INCISO J ) Números represcnlativos de brircantes (considera-se 10%-dez por centos- dos 
componentes dn Escola). 
INCISO 11) pelo menos OI (um, carro alcgoricc. 
PARÁGRAFO ÚNICO· Caso a Escola deixe de cumprir i~tegralmente as nomtBs estabelecidas 
no aJ1igo 22, perdera os pontos previstos no referido lirtigo. 
Art-23- A Agreminção co~centrada avançara a área de arrumação tão logo a Escola antecessora 
inicie seu deslile 
PARÁGRAFO UNICO Nilo se aplica este dispositivo à primeira Estola a apresentar-se. 
Art-24· As AgremiaçBes cumprirão seus desfiles ao sinol da coordena~o. atendendo as ,.guintcs 
condições ~ 
INCISO I ) Ao primeiro toque da sirene, ou outro instrumonto a ser previamente sabido. deverá 
iniciar tttu de~filc. dant.lo inicio :.1 contngem de tempo, sendo proibido o retrocesso da Agremiação 
'"' pisto de de<filc O cumprimento deste preceito fará a Escola ser bonificada com 05 (cinco) 
ponto~ 

INCISO 11 ) Ao alcançar o tempo núnimo de desfile a Escola será avisado atraves de urn 
dispositivo. luminoso. através do qual a Escola passará a fi\Zer contagem regressiva p!l'a o 
tmno do 1ua oprcseotliÇlo. Eote di1poaitivo so executado flclmento datA direito 1 Escola ser 
bonificada com 05 (cinco) pontos. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Sem por quolquer motivo a Escola deixar de cump~r !nlegralmente as 
nornw~ cslobelc:cldas neste artigo, perderii todos os pontos nele previsto, tomnndo-se por base o 
julg.unatto isolado do! INCISO I c 11. 

DA COMISSÃO E EQUIPES DE APOIO AO DESFILE 
Art-25· O Conselho de Represantes da LES mais os representanies dos órgãos de apoio fonnado 
por: Coordenadoria de Indústria Comercio c Turismo, Prefeitum Municipal de Macaprí.. 
Companlúa de Eletricidade do Amapá, Policia Militar do Amapil, Corpo de Bombeiros Mili tar do 
Amllprí.. Dopartruncnto de Comunicação Social, Fundecap, Sindicatos dos jomaüstas e Comissão 
julgadora ter~o como finulidades: · 
I • Zelar parn que as AgremiaçÕes cumpram este Regu{amento; 
U· Coorilena1 as atividades das Equipes de Concentraçilo, Cronometragem, Legalidade e 

Apw•ção; 
'11 1- 1\ecebcr os membro; do Júri,· no, local do desfile, cncaJninhaodo-os as sillt! respectivas 
~- . . 
IV_ Atender as necessidades da Comissão JulgJdom no que tange a serviços eventuais: 
v. Receber os envelopes •ontendo os resultados, que deveri!o ser lacrados e rubricados pelos 
membtos do Conselho de Rcpresantes do Carnsval; ' 
VI_ Vc:"ficar se as Agrcmiaçõe~ apresentam todos os componentes obrigatórios; 
VII-Respon.sabilizAr-se por todos o; entendima11os diretrunente com as Agremiações. 
Ar1·2ó- A Equipe de Concentração conferirá a coloCilçlo das Agremiações nos locais 
previamente indicados pelo Conselho de Representantes das Escolas. 
Ast-27- A Equipe de Cronomctregem será responsável pela atrib~iy~O da boniJicaçi!o estabelecida 
ooart~U · 
Art-28- Ao cou1aJldo do Conselho de Representantes das Escolas a equipe de cronometmgem 
disposta· estratcgicarnenle na ó.ren do desfile registrará o tempo de dura~o na apre!entaçilo de 
cada Agremiação.com mapa próprio que como comprovação será ~sinado por seu representante 
credenciado. PorD este fim cronometrará desde o ingresso da Escol• representada pela Comissilo 
de Frente que obrigatoriamente iniciará o desfile na faixa demarcada no· inicio da pista até a 
ullropassagem do ullimo figunmte da Agrerniaçi!o nu faixa que <tetimita o fim da área de 
julgrunento. 

Art· I 6· As t\grcmi~ções deverão n~resenhn . no conjunto, somente pe>soss fantas(adas eÍou que DO CRH'ÉRIO J)E ESCOLHA DE ll/RADOS 

pertcnç= •o enredo. com exceçao dB Oirctoria, Comissao de Frente, Ala de Compositores, Art-29· Cada Escola do Sam~a terá 0 din:ito do indicar 05 (cinco) jurados até is 20:00 horas do 
r.:.ponsóveis de nla' c emjJurradorc! de Alegorias, que podct ao usar uniformes. ui a 19.0 1. 96 r•n saio da LES (COMCULT) atn:vés, do um fonnullrio à ser distribuldo .pela LES e 
INCISO. I ) Somer11e os ernpurrtdores de alcgoria.J, os direforn de harmonias. a aln de quo tenha os dados necessários plll'll o quesito no qual foi indicado u!inado pelo presidente da 
wmpo~itorc9 c O! reprcseniRntes de rúa pode;~p fazer con.slrtr propBgandn comercial em seus Escola que indiwu 0 r.:la pe:rso• indit~~d.ot. ' · · 

unifonnes Art-30· Cada E..<eola de Samba teri o direito de vetar 02 (dois) jurados na reuniilo que será 
INCISO 11 ) N~o serilo con~ideradns prop•.~an<IA paro efeito deste rtgulnnrcoto, 1\, msrcas de realizado no dia 03.01.96 i5J9:00 hora, 11!1 COMCULT. 
fr.bricanies e de produtos (materiais diversos) dispostos de fo11~a comun1 utili>.Ddos pelas escolas. ·PARÁGRAFO úNICO: So por qunlquor motivo u11111 Bu:ola do Samba ou mal o n!o cumpríren1 
Art-t7- Nn pista do de•file, enquanto perdurar • op•escntação da Agrem;açilo dcsfilantc, só Jntcsrs.Jmctrto ~ nomiU c:;tabGieçicbls no rutiso 29!1 dln:toría d4 LE!S rc:rplliUIIbilizar-..,.á pCJa 
pode<w pe:-manecer componentes do conjunto em apresentação c as pes!OIIB crO<.Icncladas para lndi011çilo, rç;orviUido-a o direito du artigo 30. · · ' 

lal. ' DOJUJ.GMiBNTOEDASNOTAS I 

Art-18- O tempo d~ desfile das Agremiações Clll't1~t'vnle:.cas ser6 dc·no mlnimo 50 ("incoentn) Att-31- A O:>miSI!Uo Julgadora ttn\ autonomi~ e scn1 constitu.lda de 24 (vinte e quatrofpessous, 
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Art-32· Serlo mllldol oaiiiiJIIIate~ quelilolao deállt du l!lcoÍu de Sll!lba: 
a) Coalilllo de Frae 
b)Battm 
c)Bvoluçlo 
d)Harmoola 
t) Samba de Elndo 
f)l!lndo 
B) FIIIIUia 

'h) AJesoriu ' Adereços 
I) Mesn-Sala e PonaoBindein. 
Art-33· A Comisdo Julpfola lri OOIIIIltulcla de 03 (trà) danentoa por lif\lpamenlo de 
quelito (a) 11111' aVIIIildo, pcrfàz.endo um total de 2• (vinte e qullro) jurados. 
Arto3._ O. queliloa leflo lif\lpadOI da RgUIDie maneira: 
a) Bateria 
b) l!voluçlo e Harmoaia 
c) l!oredo 
d) fiDtuia 
e) AJesoria e Adereço 
f) Mestr&-Sala e PortaoBIDdeira 
8) Samba de Enredo 
h) Comiulo de Frente 

Arto3So Cada julpdor ~ri do Coruelho de Representantes das Etcolas. todo material 
nec:esstrio ao seu t!Üalho, como seja: mapu dos quesitos a serem julgados, instruçoo 
pertinentes ao1 desftles, letras das oomposlçOa musicais, histórico dos enredos e plantas baixas 
du Agremlaç&s. que devno ser enln:g\lea pela U!S ate u 19:00 horas do dia OS 02 96, em 

reuniJo c:om OI ~I 

INCISO I • Aa pl1111tu balxu du Aartmiaçllel devno conter obriaatoriamente o nümero de 
aleaoriu a partlclpar do cleoflle. ..,do quo cada Bocola d8Ytri aprosontar no mlnlmo 03 (tres) 
aleaoriu p1r11 o 1• Grupo o mlnlmo do 02 (duu) alegoriu para o 2• Grupo. 
INCISO 11 • A ~ do llimero mlnimo de aleaori• col\lll.ntes do parigrafb anterior, 
biDdlciari a I!ICOia com 05 (cinco) pontos de bonllk:açlo, a terem atn'buldos pela Equipe 

l!tpedal mencionada no lltlgo 55. 
PARÁGRAFO úNICO o Oa po11tos de bonillcaçlo aó será ·atribuldos b Agremlaçoo que 
apraattarem o número mlnlmo do alegorias em toda a exteoslo da ire& destinada ao desfile. 
Arto36- Cuo alguma Bacola nJo apresente no desfilo o objeto do quesito a 1« julgado, o julgador 
dewri mencionar o fato no mapa de julgamento, justificando, deu& forma, a nlo conceulo das 

notas 
ArtoJ7o Serlo comlderadu notas lllliores b pontuações atribuldas l todas u AgrerniaçOes, caso 
o julgador deixe de atribuir nota a uma Agrerniaçlo, exceto no caso previsto no artigo 1111terior. 
PARÁGRAFO úNICO o Caso seja detectada por alguma Escola que algum jurados esteja 
'dormindo ou embriagado esta poderi rq:orrer a mais Ir& representanles legais das Escolas para a 
comprovaçlo do ato. O que acanetará a pontuaçlo máxima ao quesi1o que esti sendo julgado 

para todas as l!scolu. 
ArtoJ8· Os julgadores atribuirlo notu de OS (cinco) a lO (d01) a cada quesito, sendo admitido 
notu fracionadas de meio ponto Exemplo· S,S o 6,S 0

.,. ... ·9,S 
PARÁGRAFO lÍNlCO • Se por equivoco for atribulda nota abaixo de OS (cinco) • será 
ooosiderado para efeito de computaçlo a nota mlnima admitida pelo Regulamento, Isto é, OS 
(cinco) pontos. 
Art-39° AJ notas atribuldu pel01 jurados deverlo 1« escritu em numeral e por extenso para 
todos 01 quesitos e só poderio 1« emendadas se constar, expressamente, l justificativa da 
emenda no final do mapa 
PARÁGRAFO ÚNICO o Na hipótese de um julgador nJo fazer nenhuma ressalva qu1111to i rasura 
no mapa de julgamento. co111idenrose-lo as pontuaçOes por ele concedidos como notas extremas 
maiores para todas u AgrerniaçOes. 
Art-40- Para efeito de computaçlo serio consideradas as 03 (h&) notas 
Art-4lo Em caso de empate na contagem geral dos pontos emre duas ou mais Escolas, o 
desempate aeri feito atravn do valor du notu em Enredo. Perrnaneündo o empa~, prevaleceri 
o maior valor das notas, vilidas nos quesitos isolados e.subsequentes a seguir· Batel\..,Samba de 
Enredo, Evoluçlo e Hannonla. Fantasia, Aleaoria e Adereço, Mestre-Sala e Pona-B1111deira e 
Comioslo de Frente Se perdurar o empato o dooempue oeri feito pela somatório de todas u 
notas, ainda assim persistindo o ctnpate as escolu que estiverem empatadas serlo proclamadas 

campels. 
DO RECOLHIMENTO DOS MAPAS 

Art. 42· Terminado o desfile de cada grupo, cada julgador encerrará seu mapa de votaçlo, 
devidamente datado, uainado e colocado em um envelope fechado e rubricado por ele e pelo 

CoriMiho de ~t- du l!ocotu 
Art. 43· OI envelopa oontlndo 01 Julpmentoa oompltlot, flcarlo aob a reaponsabUidade da 
T~ Seçlo do Bllado Maior 41 PM/AP., at' a.a entrega l equipe apuradora. 

DA APUilAÇÃO 
Art . .._ A ljllll'lçlo teri realizada 111 seaundao~ aubtequente ao Desfile Oficial, em local e 
hora previamente elllbelecldoa pelo CONelllo do Representantes du Blc:olu. 
Art. •so A naa de ITtballto 41 apuraçlo seri ootlllitulda 'pelo presidente da LI!S , pelo 
prtlklente da Comlsalo Apuradcna, pelo Socrellrio e por um doa representantes de um órglo de 

apolo 
INCISO I ) No local oDeie eltiVCf se realizando a apunçlo, a mesa apund<>B deve ri ficar isolada 

do público e rep..-nantos du esoolu. 
INCISO n ) Ao presidente da LES caberi examinar e abrir os envelopes. Ao presidente da 
oomlulo apuradora, li= a leitura du notu, ao secretlrlo todo o t!Üalho de anotaçlo, e ao 

repreacnllntt do um doa órglos de apolo, a 61Cllizaçlo da apuraçlo. 
'Art ~ Caberi l Equipe de Apullçlo, nomeada pelo Conselho de Represemautes das Eecolas, 
proceder a oontasan doa pontos atribuldoa a cada concorrente, somar os pontos doa jurados. se 
for o cuo, 01 pontos nieridos notlltl 22,24,35 e inciso 11, os ponloa pelo cumprimento do llt 

14 e 01 pontoa pela penall.açlo prevista no 111. 5S. 
PARÁGRAFO úNlCO o OI queaitos deverlo ser apurados na ordem Inversa do que estabelece o 

art. 41 
Art. 47· A Equipe do Apuraçlo, quaodo do ar(mc:io du notas, d8Ye ditar b nome do julgador e 

qual o que ttko que o ,_ Julaou. 
Art. 48- A apuraçlo aeri IC001pam.ia pelo Conselho de Rllp~ du Baaolu. 
Art. •9- (J Ccwaho de llepralealantel du l!sc:olu conferiri aoa 03 (trà) prirnaWol colocadol 
de cada 8 Npo troRul alulivot l putlciptçlo no Concuno Ofleial, por oc:ullo do Dea61e de 
Ptaniaçlc du Bac:olu a OCCIIRf no ábado dllequeate 10 Dtlllle otlcill du Eacolu de Samba. 

DOS RI!CUilSOS 
Art. SO- Os recunoa impetrldoa pelu Blcolu de Sllltba em !daq.lo 10 dell\le o6cill, aó serto 
aceitos m !diante ao pagamento de 03 (trà) llllriol mlnimot em moeda c:omnte e teri de ser 
datiloanltdo em papel tlmbrado da Baoola de Sllltba e winldo pelo ~~ da Blcola 
~ 1. no J*iodq do ~ horu apóa o túmlno do deálle o6olal na CO ~ T (llla da 
LI!S). • ' ' 

INCISO ) O fato da LI!S receber o paprnento da taxa oomapondente, nJo aignifica di.m que 
ela etteja concordlllldo com u alepçOa feltu pela Impetrante do recurso 
INCISO I ) O rocuno Impetrado seri julsado pelo Contelho de R..,_ntaDies du Sacolas. trta 
horas 1111t :a do Weio da apuraçlo 111 COMCUL T (&ala da LBS.). 

DA APURAÇÃO 
Art. 5 l o Quanto a lncsularidade que venha a ser comprovada oo momento doa trabalho& de 
apuraçlo, oa recunoa aó aerlo aceitos, apó1 a conclullo dot mearnos. Tendo que ter 

dadlosra~o em papel Tlmbrldo da llallola aolloltaale, oom o pqamento do 05 (clnoo) aalúiot 

mlnimo• 
DAS DISPOSiç0BS I'INAIS B TRANSrTÓPJAS 

Art. 5lo Nlo ... pennldda a ~ de J*1DU lllrWu - eablnse ~ 101 

jundoa do doall.lo, exoal\llndo-se lqlltiu ~ cl-.nblldu pelo COIIIIiho de 

,._ 1111101 du llallolu. 
Art. 53· A pista de desfile, em toda 1111 extenllo, aeri restritl b PeaoU c:redeociadu. 
Art. S4o P111iciparlo do segundo grupo u 110\'U Bacolaa cadutradu na LI!S. Sendo que estu 

• d8Yerlo ruer primeiramente um desfile de ~açlo. 
PARÁCRAFO úNlco o A vencedon do 2" grupo ucenderi 10 1• e a última colocada no 1• 

grupo d :sceri para o 2'. 
Art. SS . Seri criada uma equipe especial, oomposta por 03 (trfs) membroa indicados pelo 
conselh 1 de representantes, exceto os reprew~tantos da Etcolu do Samba, que atribuiri 02 
(dois) pontos á Etcola que ~r o 111 14 e OS (cinco) pontoal Etcola que cumprir o INCISO 

'»do 111. 3S 
Art. S6 O meslreosala e/ou portaoblllldeira e puxadores de sunba de enredo que desfilar por uma 
agrerni• çlo, nlo poderá desfilar em outra, ainda que em grupos diferentes. 
INCISO I ) Deveri constar nos acripts oa nomes doa mestros-aala e portu-blllldelra e puxadonea 

desamll 
INCISO 11 ) As e!Colas em que desflJarem mettru-sala, portu-bandeim e, pundores de wnba 
de enNdo, depois destes terem deslilado em 11ma outra aanmlaçlo, serlo penalizados oom a 
imposl ;lo d.t nota mlnlma a JCr atribuiu ao referido quesito, devendo a veriflcaçlo de tallàto e a 
imposi ;lo da penalidade equl prevista pela equipe l!special no 111. SS . 
Art S lo AJ escolas que clusifiClftiTioiiC nu tr& primeiru poaiçlles, no primeiro e segundo 
grupos, ficam obrigadas a participar do deslilo. das campeia, aob pena de lhes serem imputldu 

sanç6t s pecunlirias, a critério á, Liga du Escolu de SIUTlbt do Amapl 
Al1 S' lo O regulamento do deafile posterior seri elaborado pela Liga das !!acolu de Samba no, 

mn dt agosto 
Art S lo Os casos n!o previstos neste regulamento, serlo RJbmetidos l apreciaçlo do Co•ho 
de ltq~resent1111tes do Carnaval e por ela.ser!o resolvidos. 
Al1 6:}. A ordem do desfile para o· carnaval de 1.997, salvo delll!ertçlo em co~~ da LBS., 
seria mestna constante do art 21 , inciso I e li e parágrafo único, deste teaulament'Wtl 

M . 6 o O presente regulamento entrari em visor na data de aua pubHc:açlo .no Di6rlo Oficial do 
Etladc, revogadu u dlspoalçOer em contrirlo 

Macapl-AP .. 

. JOÃO CARLOS DO ROSÁRIO SOUZA 
o Presidente da L.u 

. MARCIA HBLI!NA T NOVAIS 
o Secretiria da L e.s 

o BObuOS DO LAGUINHO 
· Jose Walker Monteiro e Lima 

o PIRATAS ESTILIZADOS 
o Pedro Ollvelra Nuc:lmento 

·PIRATAS DA BATUCADA 
o Maria do Socorro Souto de Menezes 

-MARACATU DA FAVELA 
o Maria Faustlna Saralva Mir 8 

• SOUDARIEDADB 
·Osmundo da Silva Baneto 

o EMBAIXADA DB SAMBA 1 

• Sidney de Souza Almeide 
• JARDIM FELICIOADB 

o Manoel seni de Pamos 
o UNIDOS DO BURJ'l\ZAL 

o Orleis Bras~ 
oi!MISSÁRIOS DA CEGONHA 

o Jose Alcolumbre 

<I 
., ....... """";'"""'""""""" 

' .................................... ...... 
O habalho d.t el abora9ão do lloguluent o para o Camovtl/96 ae !'1aHacu .. 05 
retniÕn , mediante ed.ittl dt ar,nvooa9ão do d.h 08/12/95 1 onde co l':'tlidentea 
ti·ularea • w plent11 du Eocolao do Sala.,. de lclapá tomaru conhto i11ento. 

TELECONUNICAÇOES DO AIIAPA S.A - TELEANAPA 
CGC. 05.966.421/0001-70 

EDITAL DE CONVOCACAO 
ASSENBIZJA GERAL I:X'IllAORDlNARIA 

social à AV. Duque de Caxias. 106. centro. neste cidade à3 
ló:OO horas do dia 30 de janeiro de I ~96. para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dla: 

a) elelçao de membros do Conselho de Adminlslraçae. em 
complemenleç&o de mandato. 

processo de volo mOiliplo para eleiçlo do Conselho de 
AdminislrJçêo. • 

P'lc~ os senhores acionizlas da Telecomunicaçaes do 
Amep6 S.A - TE!lAIIAPA. convocados pare se reunirem em 
Aasembl6ia Cerel extraordinArla a ser reellzeda em sua sede · 

E de 10~ (dez p<~r cento) o )l<!rcentual mlnimo de 
parUc!peçao no capital volanle. necusãrio ~ adoaç&o do 

llacapé AP. 16 de janeiro de 1996 

JUAREZ IIA!i'l'lNHO QUADROS DO NASCIJIENTO 
Presidente do Conselho de Adminislraçlo 

I 



I 

I '-'.l.C8llá. ts.ot.oa 

OOOi'i:ru\'flVA 1\!IB'I'A AOROPECUAR!A DE ~)ACAPÂ • COMlAMA 

CGC (l,!f) n' 0! .~82.188/0001·!5 

A COOPERATIVA HlSTA AGROH:Xl.IÀRlA. DF. 
MCAPÁ - .. COHIAKA", at.ro.vée de e cu Pres i dente • 
infra - IUistnsdo , c com bA:Je noe tstatutos dJ. D'l 
t.idsde, e:n seua a r tigos, 14 e 15 rcapccttvo:~ pÕ. 
rósrafoe, COJriOCA o:~ iiiO~ocllldoa eo pleno gow &: 
oçuo direitos para R ASSEHOLtlA CF.RAL. t:X7RAORD! 
f!A.RJA., a ser realp:ndo na ocdc provluorin , e l to 
n Ruo Jovlno Dinoo , nr 3266 , din 30 de Janeiro 
de 1996 Uo J-t :OU horos em t• COUVOCAÇÃO,às lS:OO 

:o6f.~i~m C~~gg~~~ç~~~~~o~c 1~~~~~~:Bo!~ Es~~ 
tu t o1:1. poro dclillcrarem uobr o o oeguinte: -

ORU!-.::-1 00 lllh: 

a) Rclnt.:1rto dt: ntivldodc do ~ · 3~ 
QC~tro. de 1995 c 

b) O que ocor rer 

,,·r.r..u.-------...,.------------

A:iSOCIA.CÃO OOS PI:OUENOS E MI!OIOS P R:OOUTORES 

AGROPECUÁRIOS DE MACAPÁ 

1-'undada fm 08.02.8' 

ASSL"!.BLÉIA GtRAI. t:XTRAORDlNÂHlA 

~; COHVOCAClQ 

A.ASSOCIA\!ÀO DO~ l'f.OttUI...'G t; MÉDia] PIIQ 
llUT011~.5 AGilOPt:c;uAR IOS Ut: HACAI'A " APAGRO,aLr·avcs de 
nt•u Jlrca1dcntc lnfra - Me:lnodC" u C'Om b~:.;c nos, EftL!! 
t.uto:.t da c!ntldodc. CONVOr.A or. o~u ~ llsnochd<':>,cn !W 
w ~~· acun dircJtoiJ , pura n lw~cm~Jé lo çcrnl Cxt rno'!: 
dinm·Jo o ser rc!oli~adn em flUR acdc propdo , sJto a 
Huo Jovino IHnoÓ n• 3~~ll. ncn Ln cidade,no dh 30 de 
Jnnc1t'fJ de 1!.196 , ~s 17:00 IJoro:J,t!n lt CONVOCAÇÃO,Ú:; 
10;00 hOJ'~3. em 2! CONVOC::I\Ço\0 Ua 01:00 horoo crn ) ~ 
1! ULTIMA CONVOCAÇ/1.0, confomc dcLf!r-n1ma os Est:.tu 
lo~, 1>ora delJber orem Hobr c n :'JCRuinl c: -

ORDFK 00 DIA: 

n) Rel:ttÓr lo de o\.lv.dacle do 2'5cll'l'::J 
t.r~ dt' I!J!J5 c 

b) O ql•c ocorrer . 

11ocap&.~AP, lO de Jon~J ro de J 9!:'6 

&~t:--tti;..;....., .... t;~ ... 
C~;LJII~ OI.IHJHfl ·u~: SOL'l'.A 

Prruldcnt.c 

Pr~feituras, Câmáras e 
·~rgãos Municipais 

.i?r~feittu:~_de Macapâ 
. ' •· -7 ~ ! .: 

EDITAL 
Satbdln quantos este Edttal \'ir~m ou dele conhecimento ti\'crem, 

que o(a) S<'tt11or(a) M.ARY GONÇAl-VES I'IJI,IENTEL. reside " 
~oruictltado(a) !!l!::,ta ctda~ ã. • Hamo N IIORJZONTE requereu Junto tto 
MU~IC1PIO DE MACAPA-PRJ'FEITURA MUNICIPAL, atr•vés do proce~<o 
Adrnimstroh'O n• OJ890/95-PMM, rctulanZJçJo em sou nome do Lolc de 
terra urb~no U0 08, Q"~i!dra 170, Setor 26, á • Arurto N. HORlZO:\TE ne~til 
c::idndc, onde c:><istt: uma t:diftc41\"ào ..:rtl mudcm1, cadastrada l.'111 nome de 

· JOi\QUIM RJDEIRO. 
. Os intcrcs'~dos que 5t: Julrarc:m ..:om :hrcltO ao IItlÓ\'cl, JXXknlo 

Il."Ciamar ,hUI!O !I ProcW<H.ioriu Gcrul Uo Munic pio, n Av. FAD, n" S40· 
CHNTIW (alto<) no pr:uo de 15 (quilv.c) uios. conUJdos ua puolic.1çJo <kst" 
EdÍtJtl, nptcl:tcntwtdo sCas razões JXlT l'~crito c dc.,idtUTJcntc <n:ompanh;ldos de 
dC'Cnmcnto'J comprobutório~. nGo ha\·cndu rcdrmlllÇílo o procc-.:-o prosseli!;uiw 
o tê det:Is.ilo final em [a\'or da rcqu..:IClltc. " 

Mucap.i. 15 dciancilodo 1996. 
Eng' . LL"COUN SILVA A".JtRICO 

. i\>Jmor- SEMPLUM<\ 
CREA - 60~~ - D 

ElliTi\L 
S;,ulMm 4tU.UilO!i este Edttal \'llc.!lll ou dele conhccuncnto tm:rem. 

que o(n) ~:nhor(a) JOAQUIM lli\l.IEIRO DE OLIVEIRA, rc.,ruc c 
domiciliado{:!} w.:stn c.:illpdc :i • 13aJrro LERÃO rcqu~.:rcu ;uull) ao 
MUNICIPIO lJE ,\11\CAf'i\ -I'REFEfll!RA MlJNICIPi\L, ntru,·<, do processo 
Ailinirustmtr•o n~ 0J89U/95·PMM, lcguh1C17Uçõo em seu ncmc do Lote de 
lar• whano 11" 138. Ouadra <J, Setor li. u . I!Jirro l.f'RÀO ucstu ndade. 
cndc cxls•c tulll\ t.'".l1ficução em rn:1Jctru c:nJw,tndn em. nome de FÂlTMA 
SILVA i\'IDiv\1)1' 

O' uucn:s~1dQ.) que se JU)gnr<m com dirdlo ao tmóvlO!I, podcrao 
reclamnr JWltO a Procuradoria GcraJ do MunicipiO, n A\·. FAB, tlr 8·10-
CENl RO (.tltos) 110 prnzo de 15 (~UÍIV.e) diaS, conUJdo< un pubhcoçiio deste 
Ed1tal, aprcS~.."tltalld(' sU<!~ ra?õcs pur escrito c dc·.uimncntc acqmpanhndos de 
docwncnto'i comprobatúti0:1, não hn•vc11do Tl."c::!amc.çJo o processo pros~eguirá 
uh~ clctls:lo fuml em thvor da rcqucnmtc. 

Macapa, 17 de JaJ\1!110 de.: I?Y6 
En~'· LTNCOLIN ~JI,VA MIÉIHCO 

A<1wor • SEMI'LUMA 
CREA - 60~4 • D 

,Prdeitura de li'err.eira 
t 
Go..,es __ 

DIÁRIO OFICIAL . 

xa a Despesa do Muni 
cipio de Fer~eira G~ j 
mes pa~a o Exercício 
Financeiro de 1996. 1 

1 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERRE! ! 
RA GOMES : 

Faço 
pal decreta 
Lei : 

saber que a câmara Munici 

I 

e eu sanciof)o a seguinte 

TI'fllLO I 

DAS DISPOSIÇÕES CO~NS 

Art 12- Esta Lei estima e 
ta e fixa a despeza do Muni?ipio 
Ferreira GOmes para o exercício 
ceiro de 1996, comprend~ndo: 

TI TULO II 
DO ORÇN1EN'I'O FISCAL 

CAPI'l'ULO I 
DA ESTIMA'f!V'A DI\ RECEI'fA 

Recei 
de 

Fin13!!
1 

Art .2 2 - A Recei ta total e esti 
,mada e a Despesa Lotal e fixada em 
1 va~ores igua.i s a H$1.345 .500,00(Hum m!_ 
llhao, trezentos e Quarenta e cinco mil 
e QUinhentos Ueai s). 

Art . 32 - 'A Recei ta sera areca 
· dada nos termos da lcgis~ação Vi gente 
' a das especificaçÕes constantes dos 
\quadros integrantes des.ta Lei , . obser 
,vando o seguinte desdobramento : 

I - RECEITA R$ 
1 - RECEI TA DO 1.345 . 500,00 100 ,00% 

TESOURO 
' 1. 1 ·RECEI1'AS 1. 188.595,00 88,34% 

CORliENTES 
1. l .lHECEI'fA . 3 -800,00 0, 28% 

Tributari a 
1 -1. 3 THANFERÊN 749.595, 00 55 ' 71% 

CIA COHREN'rES 
1. 1. 4 OU'l'RAS ,RE 435 . 200, 00 32,34% 

CEI'rAS COflREN'fES 

1. 2 RECEITAS UE CAPI TAL 
156 . 905 , 00 11 . 66% 

1. 2. 2 TflANSF'E 156.905 , 00 11.66% 
RENCIA DE CAP·ITAL . 

TO'J'AL 1. 345 . 500 , 00 100.,00% 

C'APITULO Il 

DA F'IXAÇÂO DA DESPESA 

Art 42 A Despesa total no mesmo va 
lor da Receita total e flxa da em R$ 
J. 763.500, 00 (Hum milhão, Setecentos 
e sessenta e três mi l , Quinhentos Re 
ais ), assim desdobrados. 

Il - DESPESAS POR OHGÃOS R$ 1,00 

2 .1 PODER LEGIS 217. 000,00 16,13% 
lativo 
CÂI1AllA ~IUNICI 217. 000,00 1613% 
pa1 

2 . 2 PODER . EXECU'l'IVOl . 128. 500,00 83,87% 
GAB.rNE'l'E DO ,24. 000 ,00 1, 78% 
PREFEITO 
REPHESENTAÇÃO !).200,00 0 , 68% 
EX'fERNA 
SECRETARIA DE 455.900,00 33 . 88% 
ADMlNISl'RAÇÃO 
SEC;DE EDUCAÇÃO 330 .400, 00 24.56% 
CULTURA E SAÚDE 
SECll.ETAHI A DE 28.000,00 2 ,08% 
AÇÂO SOCIAL 
SE~ ; DE AGRIC ; 240.644,30 1 '7,89% 
IND. Cml E SJ.::RV. 
PUBLlCo'S 
IJESlmVA DE CONTINGENCI/1 

40.355 , 70 3 ,00% 

TOTAL 1. 345.500,00 lOO,ooi 

LEI N206/95 - PMFG III DESPESAS POR 
1. legisla'!: i va 

Estima a Receita e F1 ~ 1·2 . Administração 

P4g. 12 

e ·planejamento 
3. Agricultura 32 . 644,30 2.43% 

''4 . EducaÇão e Cul 445AOO, OO 33 ,10%' 
tura 

1.11%1 5. HAbitação e 15,000 ,00 
'I urbanismo I 
6. Saude e 'Sane 31.000,00 2 , 30%! 

amco:tc 
7. Assistencia e 45.635,00 3,39% 

previdencia 
RESERVA DE CONTINGENCIA 

''40 . 355 , 70 3 ,00% 

TOTAL 1 . 345 . 500,00 100 ,00% 

TITULO III 
DA AUTORIZAÇÂO PARA ABERTURA 
CREDITOS 

DE 

Art 52 E o poder Executivo autori
zado a: 

I- Abrir, durante o · exerd.ci o F.i 
nanceiro creditos Adicionais SUplemen 
tares até o limite de 60% (sessenta -
por cento ) do total da despesa fixada 
no art. 22, obse rvado o disposto no 
art 43 paragr afo 12 , da LEI federal nº 

j4.320 de 17 de março de 19964 
I II - Abrir, durante o exercÍ cio fi 
nanceiro de forma automatica, cr editos 
adicionais suplementares a conta dos 

.recursos provinients das transf e r en 
lrencia de convenios negociados com 
outros orgãos . 

III - SUplementar; de forma automa 
tica, insufi ciencia nas adotações· or 
çamentaria rel ativas a pessoal e en 
cargos sociais, Pensi~nista, Encargos- . 

· da dívida com INSS, observado o dis 
posto no· art 43·, paragrafo 12 'da l e.i -
Federal 4 . 320, de 17 marlo de 1964 . 

IV - Atualizar semestrelmente , po1 
Decreto os val ores ~a p~esent.e lei, d 
acordo com a inflaçao acumulada . n 
pe~iodo . · 

V - ' Realizar opoeraçoes de .credito 
por anteci pação da r eceita de acordo -
com o art . 43 da ·lei n 24:320, ·de · 17 

jde março· de 1964 e & 80, do Art-.165·; -

\
da constituição Fede~al. · 
· · Art. 6 2 Os recursos consignados ' a 
conta de reserva de cont igencia:, pre -
vista nesta l ei poderão ser utilizada 
em qual quer modalidade de despesass e 
sua aplicação ocorrera por decreto do 
Executivo. 

'fiTULO 'rv 
DAS DISPOSI ÇÕES FINAIS 

Art. 6~ Esta lei . entrará em vi gor a 
partir 'cte lO de janeiro de 1996 

Art . 7 º Revogam-SE AS disposiçÕEs· em 
contrario. 

Ferre~r~· pomes-ÁP, 29 
19 9 s. .J!ittv._/J-Ir?)".s !Pw 

,elberato dos ']:!e(s 
l itl<li !Ki!ltilll G!!mtlll ;ms . 

=Lf~É~~dM "Jtis= 

de setembr o de 

PREFEITO 1MUNICIPAL DE FERREIRA GQI.lES, 

Prefeitura Municipal 
de Amapá 

AVISO r 
A Prrftitum Mmidpd do Almpi - FM.o\, B>1odo <'.o A1mpl, ~ I 
do ma~ do~ do JOO<do co:n o '!"• ~o§ 1" do I 
<11.34 do Lei Ftdml n' 8666, de 21106i'93, lema JI{lblro qa: cs11o 

1

1 
r.bo!rlas 11' imaiçO.S poro o Calaslro de Pomecodores ocstz ~. 
Ol ~ dc.alo ~oi Cc<nis>lo de c.do:slroiPMA """' • 
cfo=n:ul4çlia e:Upla DO 111. 27 da Lei l'edenl n" 8666, do 2J./06i'9), I 

tom rt<laçlo cbda p:la Lei Fedes~~ a• 8883, do 01100'!14. 
Amopi>AP, h de jao2o do 1996-


	

