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PODER EXECUTIVO~· 

DECRETOS 
. DECHETO N." 4739 de de · , SETEMBRO de 1997 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 

RS 378.200.00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA E 

DÁ OUTRAS'PROVIORNCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 

atnhmçÕcs que lhe são conferidas atra\éS do inc1s0 VIII, do an. 119, da ConstitUição . ' ' 
1-st;ulual e do Anigo g• .da Lei n.• 9324 • de 27 de dezembro de 1996 que Esuma a 

Rccella e lixa a Despesa Para o Exercicio Financeiro de 1997 

DECRETA: 

Ar L Fica abeno o Crédllo Suplementar no valor de 

RS 378 200 (TREZENTOS E SETE!\TA E' OITO MIL E DUZENTOS REAIS ), 

destinados ao reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, conforme anexo 

constante do presente Decrelo . 

Art. i• Os recursos necessários à execução do disposto no anigo 

antenor, decorrerão a Conta dos Recursos Proveniente de Transferência de Convênio 

na fomta do inciso 11 , § t• do arl. 43, da Lei Federal N.• 4320/64. 

Art. 3° Este Decreto enlra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em conuário. 

de Setembro de-1997 

Republicado por have r sai do çom incorreç~o 

Anexô do Decreto n.• 4739 de 09 de Setembro de 1997 .................. .. 

ANEXO I ·SUPLEMENTAÇÃO 

25.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E CIDADANIA 
25.101 • .SJ;CIU:J ARIA DE ytST ADO DO TRABALHO E CID_ftJl~NIA 

R$1,00 ·. 
C DIGO ESPECIFICAÇ O NAT. FT VALOR 

14.80.477.2.272 ·Geração de Emprego e Renda 3190.14 003 8.282 
3490.39 003 369.918 

TOTAL 378.200 

DECRFTO N" 5245 DE 31 DE outubro . DE 1997 

Regulamenta o artigo J 1 e seus 
parágrafos, da Lei n• 0338 de 16 de abril 
de 1997, que organizà a Secretaria de 
Estado da Infra· Estrutura. 

O Governador do Estado do Amapá, usanao das atribuições que lhe são 
conferidas pelo .tmgo 119, incisos VIl! e XXV, da Constituição do Estado do Amapá e 
tendo em vista o que estabelecem os artigos 3° e 49, da Lei n° 0338/97. 

DE CRETA: 

Art. 1° . Fica aprovado o Regulamento da Secrewia de Estado da Infra · 
Estrutura, na forma deste Decreto~ 

CAPÍTULO I 
• 

COMPETi:NCIA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA INFRA-ESTRlJIURA 

SEÇÃO! 
COMPEfÊNCIA 

Art. 2" - À Secretaria de Estado da Infra-Est:rutura-SEINF compete 
formular e exe~-utar .l5 políticas de desenvolvimento urbano, obras e serviços, saneamento 
b'ásico, energia eléuic.t e transpones imermodais, bem como planejar e executar os serviços 
técnicos rdacionados :. erosão e m~crodrenagem, e ainda, apoiar' e supervisionar as 
atividades desenvolnd.ts pel•s suas entidades vinculadas; exercer ouuas atribuições 
correlatas na fonna do regulamento. 

SEÇÃO TI 
ORGANIZAÇÃO 

Art. 3° - A estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado da Jnfra. 
E~tura compreende; 

I - DIREÇÃO SUPERlOR 
1.1 Deliberação Singular 

1. 1.1 Secretário 

11 • UNIDADES DE ASSESSORAMENTO 
2. I Gobinete 
2.2 Comissão Permanente de Liciução 
2.3 Núcleo Setorial de Planejamento 

2.3. I Unidade de Contratos e Convênios 
2J.2 Unidade de Infonruítica 

-. 
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III - UNIDAÓEmE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 
·. 3.1 Depârtamento de Saneanw,pto e Desenvolvimfoto Urbano 

3.1.1 Divisão de Programação de Custo e Orçamento 
3.1.2 Divisão de Saneamento · 
3.1j Divisão de Urbanismo 
3.1.4 Divisão de Fisct!ização 
3.1.5 DiviSão de HabitaçãÓ 

3:2. Departamento de Obras Públicas . 
3.2.1 Divisão de Planejamento e Projetos . . 
3.2.2 Bivisão de Programação de Custo e Orçámento 
3.2.3 Divisão de Avaliação e Perícia . · 
3.2.4Divisão de Fiscalização de Obras 

3:3. Divisão de' Apoio Administrati~o 

IV - ÓRGÃO VINCUUOO 
4.1 Departamenw Emdual de. Transporte . 

V- ENTIDADES .VINCUlADAS 
· 5.1 Compmhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA · 
5.2 Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

A{t. 4° A Secretaria de Estado da Infra-Estrutura será dirigida por 
• Secretário; os Departanientos por Diretor; o Gabinete, o Núcleo Setorial de Planejameino, 
as Divisões e as Unidades por Chefe; á Comissão Permanente de Licitação por Presidente, 
e os Grupos de AtividAdes por Re;ponsáv'el, cujos ~argos ou funções serão p~ovidos na 
forma da legislação pertinente. · 

Art. 5• - Os ocupantes dos cargos ou funções previstos no artigo anterior, 
serão 'subst!niídos, ."em su.ts faltas · e impedimentos, por servidores por eles indicados e 
devidament~ designados na forma da legislação específica. . 

CAPÍTULO li 
, COMPETÊNCIAS DA~ UNIDADES 

SEÇÃO! 
GABfNETE DO SECRETÁRJO 

Art. 6° - Ao G.tbinete do Secretário compete: .· , . 

I - .mistir ao 5;crçtJrio ~~ apreCiação e na tratni;ação· de processos de· ' 
natureza adrrUnistr:niv.t; . . · · 

· . . · li . comrol.tr. os expedientes de recebimento, tramitação e expedição 
de processos administrativos e dos documentos.subméti<!os à apreciação 'do ~ecrctário; 

III desenvolver as atividaées de relaÇões públicas, divulgando 
interna e externamente ~s realizaçõeS da Secr.etaria, de modo a proporcionar a integração 
~ntre esta e a sociedade, recebendo, quando necessário, as partes' interessadas; 

IV - prestar apoio adrninistrati~o aci . Secretário· no qge compete ao 
<desempenho de suas atribuições; . · · · · 

. • V - pro€cder a articulação entre o Secret.ífio e demais .unidades para . 
informar deci~ões, ordens é dcsp.tclJOs de interesse da SecretAria; . • · 

VI - divulgir 
·instruções baixadas pel~ Secretário; 

atos, portari 'IS, circulares, ordens de sCI':viços e 
.; 

. VIl • ;;,ant.er crganizado e atua~do o arquivo de ·correspondência do 
Gabinet~ 'do Secretário; · 

viii - articuhir com os den~ais órgãos e entidades do govetno com . 
objetivo de divulgar informações de interesse comum; 

. • IX - acompanhar as matérias de interess~ da Secretaria divulgadas nos 
meios de comunicação e organiz.tr arquivos; · · ~ · 

. X . realizar e!tudos · q11anto. à ·adoção de niedidas de natureza jurídica 
em dccorrênci• de legi sbçã~ ou jurisp~dência formada; 

XI - sistematizar a elabOração de normas jurídicas parà proj~os de lei, . 
, décretos, regul:u~entos; atos, convêrúos e acordos;. · 

· · XII - pesquisar, . organizar e mariter atualizado o. ementário de 
' LegislaçãÔ'Federal,._ Est.tdual e ·Municipal de interesse da Secretaria; · 

XIII emiúr pareceres técnicos e presta, as devidàs informações 
re)ácionados a :tSSUntOS de naturez.1 juríclicai 

. XIV - ~studar e propor a ,..re.vi;ão de projct.os de lei, deaetos, 
'regül:uneq~~" .,-~mos c demais atos relacionados com a Secretaria; 

. XV - analisar o aspeCto jurídico e legaÍ nos processós administrativos 
de interesse dos servidores, no que unge aos' direitos, deveres, vantagens e prerrogativas. 

SEÇÃO TI 
COtvUSSÃO PERMANENTE D~ LICITAÇÃO 

Art. 7"- À Comissão· Permanente de .Licitação cp~pete: 

· · I : elaborar e manter atualizado o ~astro de f~meced~nes. a fun de 
·oferecer maior opÇão ~o processo de seleção;· ' 

. 11 : real i~,' através de processo licitatório, compÍ'as e prestação. de 
serviços em estrito ci,unprimemo ~om a .lei ~e Licitação e Contratos Administrativos; 

111 - rea li1..ar,' p.eriodicamente, ·pesquisa .de preços d~ lll31eriiis de 
~erviços no mercado local 1."'" estabelecer parâmetro quando da escolha da melhor 
proposta; 

. IV · . prestar .contas ao Secretário de suas atividades atravé~ d.e 
relatórios mensais e 'an"uais; 

V- cncaminh,,;. o proccss.o licitatóiio para' ho~ologação do Secretário; 

VI · n •mprir e fazer cumprir as Úemais cxi~ências constantes da 
Legislação referente à rmtéria. 

'SEÇÃO III 
NÚCLEO SETORIAL DE PLANEJAMENfO 

Art. 8" ·.Ao NíKieo Setorial de Planejamento compete: 

I . obst·n·.tr · e fazer cumprir as .diretrizes e normas técnicas 
. estabelecipas pelo 'órg.io <"entr.tl ,lo Sistema Estadual de Planejamento, bem como, ..Ssistir a 

Secretaria nàs matéri•l> ,, el.r rder<mes; · ' · 

II . dab<1r.t r, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e 
projetos; 

· . 111 • coordenar e consolidar a elaboração da proposta . o~çamentária 
ib Secretaria e acomp.mh.tr a sua exe~ução; . 

I V · prest.tr .tssessc.ran1cnto técnico às ~emais uni<j.ades na elabof'lção 
·c execução dos.planos de .tti,·id.tdes: · · 

· ·. . . . \ : · dcsc il\·~lv~r em ~on)untQ.c'ot~/ o Órgão Centnd as atividade." de 
modernização ad;niínstr,tt iv,,, visando ó ·aprinior.unchto do. fUncionamento da Secret~ria em 
:.errnos estr:un:1rai; e. ~o!npottíllll Cil\ais; · · · 

ativ;dades; 
VI · coorderiar a elaboração de rel.atórios trln]eS(ral e anual de 

. " ' . 
. . . \'1 I · Ji.tgnosticar as ne.cessidad~s de .treinamento. de recursos · 

humanos, propondo .1 >tt.t rc.tl i~-'l·:io: 

. . \'11 I · mkt.tr,. tr.nar c foroccer ao orgao central; -as . informações 
necessárias à composi, .io d.ts <'>t.n ist.icas Estaduais do Sistema de Planejamento; 

IX - coordenar as atividades das . Unidades de i;;formática e de 
Contratos e Convênios. 

Ait. 9° - À Unid.tdc de Con;ratos e Convênios compe~e: 

ESTADO DO AMAPA 

DIÁRIO OFICIAL 
AGUINALDO DE LIMA RODRIGUES 

· Diretor (Interino) 
ROSÁLIO COUTINHO DA SILVA 
Chofe da Divisao ~dml!"'1stratlva 

ORLAKDO SILVA DOS· SANTOS 
Chefe da biviSao.fnduStrfa l (lntortno) 

EDSON ROBERTO DA SILVA GURJÃO 
Chote da Dlvlsto do ComorclallzBçAo 

Sede: Rua Cândido ~endes, 458_-Ccntro-CEP: 68.900-100-Macapá-ÀP 
Fones: PABX (096) 212-3136 e 212-2138 
Ramais: ~ecretari a 30, Div. Adm . . 31; Dir.; 34, Div. Comere. ~9, Arquivo 38, Vendas 37, 
:Tipografia.41, Fotomec. 36, Fotocomp. 35 c Almoxarifado 40. · . 
Divisão Industrial- 212-2137 c Revisão- 2 12-2134 

. F A}': (096) 212-2135 

PREÇOS DE ASSINATURA 
I ORDEM I ASSINATURA 1 3 MESES 6 MESES I 12 MESES 
j. 01 Assinatura 
I 02 · Assinatura c/ remessa postal 

35,33 
115,05 

.70,66 ·• 141,32 
230,10 • 460,22 

.. PREÇOS DOS GABARITOS OU LAUDA PADRÃQ 

REMESSA DE MATÉRIÀ 
.. . · AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFlCIAL 

SOMENTE SERÃO ACE~TAS SE APRESENTADÀS NAS LAUDAS.PADRÃO DO DIO 
(MODEI.O .f E li), ENCAMINHADAS A TRA,VÉS DE OFÍCIO .OU MEMORANDO. 

. . PREÇOS DE VENDAS AVULSAS · . 

~~~::::·~;;;;;;;;:.::::.·.·::::.·:.·:.~::::.·::::.:·:::::·::.;:::·:.:·.:·::.:::.:·:.::·.·::.:·::::.:::·.:·.:·:.·:::::.:·.:·:::.:·:::·.:·:::::·:.:·.:·:.-: ~~~ •. 
PREÇOS O~ P.UBLICAÇÕES. , 

~~1~S;t:~:~:0S.~·.~!:: .. :::.:.:::: .. =. · .. _. ::).::::L:.:::.~.::;; .. ;;. ;~;;·;:·:·:;~:~:::;:;:_.ª3Jê .. 
Ao DIO reserva-se o 'direito de recusar a publicaçio de matérias apresentadas em 

·.desacordo c:om $U8.S normas. . ~ ~ 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO. 
'Das: 07:30 b 12:00 e Das: 14:30 b 18:00 hontS · 



I • elaborar ttrmos de con*mos, acordos e contratos nos quais a 
~.· Seaeuria seja ~rnien~; 

11 • realizar exames dos ~ acordos e contntos celebrados 
~Secretaria, quanto à observância das nonnas legais em vigor; 

111 • efetuar o registro e controle de convênios, acordos e collD"attS 
firmados, 

IV · acompanhar e fiscalizar a exewção físico-fmancein de contratos 
e convênios celebrtdos prlo Governo do Estado , com a interveniênáa da Seaetatia; 

V · o~r os execuLOres de convênios, acordos e contratos, quanto 

I . programar, coordenar e controlar as :ltividades de estudos e 
projetos da área de urbanismo; 

11 • elaborar projetos de urbarumo das áreas pertmcentes ao Estado, 
orientando, acompanhando e controlando a SU2 execuçio; 

lll . manter cadastro técnico das áreas e núcleos urbanos e planos 
urbanísúcos; 

IV . realizar levantamento das plantas cadastrais dos núdeos url,anos, 
mantendo arquivo técnico de pl.mus urbanas; 

disJ>?~bilidade de . recursos e ~rimemo dos prazos, fomeamdo as informações urbana das áreas. 
necessanas. 

V · examin'!!. e dar parecer técnico nos projetos .de infra~ 

Art. lO · À Unidade de Informática com~ 

I · coordenar a implantação, acompanhar e manter o Sistema de 
Informatização, elciswme no imbito da Secretaria; 

li - .Jnl(ul.lr com o PRODAP, no sentido de assegurar o pleno 
cumprimento da políll(.l csudu.1l d~ mformática; 

111 • ,elaborar, em coordenação com o PRODAP, programas e 
projetos setoriais; 

I V . estudar, planejar e implantar sistemas de automação e 
mecaniz.ação, visando o aprrfeiçoarnento e a racionalização das atividades; 

\ · . defimr, de acordo co;n as detenninações dos organismos 
responsáveis,. o~ e(Ju1p.1mrmo< ,, serem utilizados no de~envolvin1ento, implantação e 
operação de sistemas Je lllfonn.lç.io; 

VI . cl.lborar esquema metodológioo para pesquisa, bem como 
procedimentos dirigidos para resolução de ·problemas de qualquer natureza do Sistema de 
lnfonnatização; 

VIl . pr~sur assessoramento. na .elaboração de manuais de 
procedunemos para S1stemas Administrativos e de assuntos relativos ao Sistema de 
Informática da Secret.tn.l 

SEÇÃO TV 
DEPARTAMEl'.1TO DE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Art. li - Ao Depa.tamento de Saneamento e Desenvolvimento Urbano 
comprte programar, onemar e COJ)trolar a execução das atividades _de urbanis'!'?• ~abitação 
e de sane.uncnto básiCo no Estado, em articulação com as Preferturas Muruap;us e com 
órgãos e entidades que Jtuam nessas atividades. 

Art. 12 - À Divis:io de Programação de Custo e Orçan1emo compete: 

1 • dabor.1r • programa)·ão anual de trabalhos de obras e serviços dr 
Depan.uncnto de S•n,·.unemo e Dt>envolvimento Urbano; 

11 . •n•lis.tr e aval.iar áreas urbana.< de interesse da administração, 
sujeitas a desapropriaçõ~s; 

111 . verificar custos e orçamentos de obras e serviços de urbanismo, 
habitação e saneamento básico, embelecendo prioridades para execução dos mesmos. 

Art. U . Ao Grupo de Auvidade de Programação, Custos e Orçamento 
comprte prsquisar e cl.1borM composição· de preços unitários, realizar cálculo de custos e 
analisar orçamentos. 

Art. 14 • À Divisão de Saneamento compete: 

I . coordenM e controlar a execução de serviços de saneamento básico 
no Estado; 

li . an•lisar projetos de saneamento básico estabelecendcrprioridade 
para execução dos mesmos; 

111 - re.lli7.U" estudos e prsquisas sobre saneamentp básico no Estado. 

Art. 15 · Ao Grupo de Arividaâes de Drenagem Urbana compete: 

· analis.~t projetos e realizar esrudos e pesquisas de obras de 
drenagem urbail~ no Estado; 

'di · elaborar projetos e orçamentos de.obras de drenagem urbana no 
Estado. 

Art. 16 · Ao Grupo de Atividade de Rea.~peração e Proteção de Áreas 
compete: 

I · realizar estudos e pesquisas de áreas sujeitas a obras de recuperação 
e pro~o no Estado; 

li · analisar projetos de obras de recuperação e proteção de úeas no 
Estado; 

111 • elaborar projetos e orçamentos de obras de recuperação e 
proteção de áreas no Estado. 

Art. J 7 - À Divisão de Urbanismo compete: 

Art. 18 • Ao Grupo de Atividade de Urbanismo compete pesquisar e 
elaborar composição de preço• unit.írios, realizar cilculo de custo~ analisar orçamentos e 
executar especificações técnic.1s de obm de urbanizaç2o. 

Art. 19 . À D1v1são de Fiscalização compete: 

I . analisar proposta técnica de execução, emitir parecer e visar diário 

li . fiscalizar a execução de obras e serviços públicos executados por 
administração direta e md1reu. bem como os materíilis e demais especificações previstas em 
contratos e convênios. fJzendo cumprir as leis, normas e regulamento prninentes; 

111 - fornecer d•dos que possibilitem o acompanhamento, controle e 
avaliação de ob~ e >ci'\'IÇOS públicos; · 

... 
' '.1 V - realizar medições de serviços CXCC\1tados. 

Art. 20 ~ Ao Grupo de Atividade de Controle e Acompanham~nto de 
Obras e Serviços compete: • 

I - lcv.mt.ll d.1dos e manter as planilhas de execução físico-financeiras 
de obras e/ ou servi\-"' de\"ICl,mwntr .11u.1lizadas; 

11 - pron·der avaliação sistemática das obras e semços do 
Departamento. 

Art. 21 À D1visão de Habitação compete: 

progr.unar, coordenar e controlar as atividades de estudos e 
projetos da área de luhit.tç.io. 

11 - cl.1bow prOJetos das áreas com destinação habitacional no 
Estado, orientando, .ruJmpanh.111do e controlando a sua execução; 

111 . m.tnter o cadastro técnico das áreas destinadas aos projetos de 
habitação; 

IV . realizar levantamento topográfico e elaborar plantas cadastrais 
das áreas destinadas Aos projetos de habit,lção; 

Estado. 
c~.un111.1r e d.1r parecer técnico nos projetos habitacionais do 

SEÇÃO V 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

Art. 22 . Ao Depm.unemo de Obras Públicas compete programar, orientar 
e controlar a execução das auvidades relativas a obras e serviços públicos. 

Art. 2J - À D1v1são de Planejamento e Projetos compete coordenar e 
mntrolar a execução ,J.,s Hl\'ldJdes de planejamento e controle de obras e serviços públicos, 
elaborando sua progr.un,,çào Jnu.1l de trabalho. 

Art. 24 · Ao Grupo de Atividade de Esrudos e Projetos compete: 

I · analisar e elaborar projetos e suas especificações, sugerindo as 
medidas técnicas necessárias à perfeita execução das obras; 

11 . • especificar matmais e proCessos a serem empregados na 
execução das obras; 

. I li · sistematizar o processo.)~ acompanhamento e controle fLsico-
fmanceiro dt;,.oli~s'a/ ou serviços contratados. · . 

Art. 25 • Ao Grupo de Atividades de Desenho Técnico compae: 

I · manter e organizar o arquivo de projetos de obras e demais 
edificações do Estado; 

11 · el•borar os projetos executivos de construção, reforma e 
adaptação de prédios penencentes :. rede fís1ca do Esudo: 

I li · rec uper.lf os projetos danificados. 

Art. 26 · À Divisão de Prognrnjção Custo e Orçamento compete 
promover, coordenar e controlar a execução das atividades de programação, rusto e 
orçamento de obras públicas, bem como elaborar sua progr~ de trabalho. 

~ ~-Õ!-•·""""'-.......... ----
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Art. li · Ao' Grupo de Atividades de Programação,. CUsto e Orçainento 
compete: 

· I · pesquis.1r e elaborar ~omposição de preÇos unitários e globais de 
mão.Oe-pbra, equipamentos e materiais de construção, mante~do mosiruários e catálogos; 

li .. m .• lisJr periodicamente a planilha de custos do Departamento de 
Obras Públicas; 

I l i · .ul.liis.~r c cniitir parecer ein relação _a propostas orçamentárias de 
outros órgãos ou em id.1des que sej.m1 de inte~esse da ·administração. ·• 

Art. ~S. Ao Grupo de Atividades de Lcvantàn1ento de Obras compete: 

·. I ·. pro>.un.1r e ~oo~dcnar ·os rr.1balhos' de levantamento de serviços 
necessários a COI1Stl11\ .l0, rcfo111Ü . . ld.lpt.>çjo, ampliação e reparos de prêdios pe11encemes a 
rede física do Est.id.o: · 

l i · elabor.•r orç.uncnto de obras c se•:viços. 

Art. 29 · j\ Di\·is jo de A ,.,,liação e Perícia compete: 

· roór.lcn.lr .as ati,·idades referentes a estudos, vistoóa e 
levantamentOS. de obr.IS .ptobJicb C dem.ÚS prédios de interesse da administração, sujeitoS à 
;valiação c/ ou pcríciJ técnic.t: 

11 . a\'.tli.tr terrenos c prédios de interesse da administração sujeitos· a 
desapropriação ... 

Ait. 3~ · i\ [)i,·isjo de Fiscalização de Ohr.ts compete: 

de obras; . 
I : .lll.J!i, ,Jr propost.1·téci1ica de execução, emitir p.1reccr c-"isar ili.\rio 

' . ' 

I I -,fi sc.ll i7,1~ a éxccuçoio de obr.1s e seio-viços públicos excctll.1dós por 
administração direta,. indirct.•. bem come; os materiais e demais especifi cai·ões utilizadas em 
construções prC\'ISLt::. em ..:o11tr:uos e conYênios, fazcndô .cumprlr.,. .\S leis, ··nonn as e 
regu l.u11~nLos pcninc11tes; 

111 - fornece r d.tdo,· que possibilitem o acoonp.1nh.1mento,' controle e 
av.aliaç:io de obras e ><·r,·iços públicos; 

i V - rc.1liz.1r mcdi~·i\t•s de serviços executados; 

V - ;uJ.Jiis.tr· e propor aplicaçàp de penalidades em contratos, por 

A1t. J i - Ao Gn~po d.c Atividad~ de Controle e ~ecebimcnto de Obras 
compete_: 

rec~'bcr obras e serviços púbiicos execm<~dos pel'a Secretaria de . 
Infra-Estrutura; 

i I - m.lm<·r · awali~'d•s as planilhas.de execução físico/financeiras das 
obras do Depa11.tm<•nt.J de Obras Públicas. 

• SEÇÃO VI . . 
DIVISAO DE f\POIO ADMINlSTRATfVO 

· Art. _;2 - i\ Divisão de Apoio Administrativo compete programar, 
coon.ienar, suoervisioo\.Jr, orientar c com rolar a execuÇão das_ atividades setoriais nas áreas 
de prssoal, m;terial, l"'trimónio, finançás, uanspo11es, atividades gerais e de comunicações 
, j~11istratlvas, de acordo com as nomm esubelecidas pelos sistemas organiz.1dos atravl s 
da Lei N° 338/97. . 

Art. 33 - Ao Gmpo de Atividades de Pe~oal compete: 

: ·observar e fazer cumprir a.< diretrizes e normas técnicas emitidas 
, pelo Órgão Central cto Siwina Estadual de Recursos ~-?umanós, bem como;"' assistir à 
Secrcuri:. n:-ts m:ltéria' a eb :-eferentes. 

I I . org.mizar e manter ·atuaUzado o cadastro de pessoal,. registra{ldo a 
documentação . funcional, referente à· nomeação; exoneração, afastamento e outros ~tos 
administrativos; · 

IX- controlar o processo de lotação e tnovim~tação de servidores. 

. Art. 34 - Ao Grupo de Ativi<!ades de Finan~ _compete: 

I - observar· e fazer observar as diretrizes e normas técnicas emitidas 
pelo' Órgão Central d" · Sistem.t Estadual de A~rnirústração Financeira, bem como, assistir à 
Secretaria nas matéri.l\ :, ela referentes; · · . ~ . 

·i 1 - executar as atividades de . acomp~amento· e éontrol_e 
orçamentirio e ·ex~r.•·orçamemário e o' processamento para pagamento de despesas; 

. 111 - proceder o . acompanhamento orçamem;Uio de ,acordo com a 
docu.menração que lhe for remetida, enc.iminhando a auiorid~de competente, sempre que 
encontr.; errqs, onlissões e inob~ei-vânéi:t dos preceito~ legais; . 

· I V - el,abocar progr,un·,,ção de desembolso mensal; 

\ · - prep.orar ~s dadq1 ~~cccssários ao atompanhainemo o,çarnentário; 

VII - acolher, veri(iear 
responsávci~ por scoprimel)tO de fundos. 

Art. j5 :. Ao Gn•pó_dc,Atividades de Mãt~rial é Patri~ônio ~~mpere: 

. . I . obst·i\-.Jr e fa1.cr observar ) 15 diretrizes e n~rmas técnicas emitidas 
p~lo Órgão CeJil<·.•h.l .. SisH'IIU Emd~·•'•!e' M.iterial Cjde P~trimónio, ~em como, assistir à 
SeçretaríJ n,as maiéri.t, .1 cl.1 r.-f crentes; 

i I - pro<"cder a aqui;içào d~ nl.ltt;rial de consum'o e permanente, .com 
· bas~ nos projetos e ·'!i,·icf.,dcs'progr.unad.ts; 

. . i 1 i . pq;.•ni Z:~r. ·com rolar c estabelecer os níveis d<:_ estoq~e de material 
de ço~symo, par~• o rr.oo.trolc do processo de rcssupri~1cnto; · ... 

. . IV . . com rolar o u>.o; efctuar ã'm·anutenção, a con-servação e a guarda 
dos-bens patri~non i.1i ,-~l .1 Secrl't.ll'~a: · · ' · · 

\' : propór recolhimento ~os materiais obsoletos e _inservíveis;-

. VI - numer m;aliz.1d0 o acervo de bens pjtrimoniais móveis e 
;;,Óveis, veriticaJ?do através do processo de tombamento, cadastrando e registrando em 
n1.1pas de invent:irio do Sistem.J; 

licitação;_. 
· \ ' li - efctu•r JS .JquosJç.õ.es de material, rio caso de dispensa de 

\ ' I li - c. •lctar e fornecer a nível seto.rial, as informações neCéssárias à 
composição chs·est.tti,ticas.est.Jduais do Sistema. -

A1t. ·.>6 - A,,· G111po de Atividades. d~ Serviços Gerais e Transpq11es 
c<impNe: 

i - observar e fazer observar as dimrizes' e ~ormas técni~ emitidas 
'pcio Órgio Central d,. Siste·JJ;,, Est;;dq.•l dc~erviçosTGerais e de Transpo11es, bem c?mo, 
assistir~ Secretari~1 n.h · matéri .ts a cht referentes; . ·· . 

I I - coJitrolar e disciplinar q ~so de veículos a serviço ·da Secretaria, 
bem como, os d.1s prestadoras .de serviços; · 

I I I - manter registro fu;1cional do5·condutores dos veículos oficiais; 

. . I v - propor e supe~:visionar a ljlanUtenção' dos. veículos ofi_ciais, bem 
como, solicitar a aqu;>ição de peças e acessórios quando necessários; '· 

\ ·- efctu.lr a mantllCIIÇ~O dos prédios pe11encenteS à S:cretaria; 

·copa; 
VI : coordeJlar _e supervisionar as atividailes de zel.ad~ria,1 vigilânci~ e 

· \~ IJ - c"fc tuar as despesas de · pequeno vulto, por intei-médjo de 
suprimento de fundos e a, cont ratação de. serviços no caso de dispensa de ljcitação. 

- ,. . 
· · f · d ~~ompcte: iu -org.lllizar, controla~ e expedir informações sob~e a reqüêncJa e 

Art.'.,.J7 Ao i Grupo de Ativida~s de Ç:>municitções Adininistrativas · 

servidores; 

1 V : coletar e fornecer, a nível setorial, as inforrn~ções necessárias à 
composição das est.llí ... icas est.lduais do Sistema; 

\ · . · el..borar .ttos de concessão · de diárias para os servid~res 
autoriz:ldos a viajar .1 ~c..·iviço; 

VI . elaborar e encaminhar expediente necessário à concessão · de 
direitos e vantagens do servidor, tais comq_;. .férias, licenças, salário-família, quinqu~nios, 
aposentadorias e outró~; 

Vll . preparar boletins de alteração de cadast~o, solicitar in~cação de 
códigos ·de alterações 'da t.tbela de salários e gratifi?'ções, _cn~ção de rubncas para 

. pagamentos diversos e inclusão de nomes de bancos e agenctas nao cadastrados; 

\lll - fc; mecer sub~ídios na á~ea .de pessoai, à irisr.U.cia superior, po-
to C.: ações; 

. - ' . obs.,:,·ar e f.J7-Cr observar as d[retrizes e normas técnicas emitidaS 
pelo Orgeyo Central do Sisll'ma EstaJual de. Comunicações Adrnirústrativas, bem como, 
assistir.à Secretaria na > matéri_.IS a_ ela rcf~remes; . 

· i 1 ' com rolar a trall\Ítação in tema e externa de documentos oficiais; . ,._ 
I i I - atender a solicitação quànto à requisiç,;:o d~ desarquivarnento de 

documentos para pc,quisas, bem como. propor e realizar a desativação de documentos 
Íns!;rvíveis à Secreta ri .•. mediam e a anábe efetuada por comissão constituÍda; 

IV - prestar informações aos usuários sobre a tramitação de processos 
· administrativos, no âmbito da Secretaria. 

_ • SEÇÃO VII ·. 
ORGAO E ENTIDADES VINCUlADAS 

Art. 38 - O Dcpa11_amento Estadual de Transportes, a COmpanhia de Á~ e 
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Esgoto do Amapá· CAESA e a Companhia de Eletricidade do Amapá- CEA, vinrulados a 
esta Secretaria, pos;uem e.<trutura, organização e .. funcionamento d; acordo com 
ordenamentos jurídic"' própnos. 

CAPfruLO 111 
ATRIBUIÇÕES 

,UOOil~;j\ ' • • SEÇÃO I 
,10nrunn 1 >< S.ECR E.T.<\RIO DE ESTADO DA INFRA-ESTRmuRA 
,1) lOtjl!l<) o J 

c( ~.r.ft;.,...J r f •'' 
Art .. 19 - Co1hl i ruem atribuições básicas do Secretário de Estado da Infra-

Erstrutura: 
l;.on~JiJG oat.tu. fl 

~ :ob•:,,L 1 >l , ,. I • pr<Unover a administração geral da Secretaria em estreita 
observância às di~posi~ões normativas d.t Administração Pública Estadual; 

•· . . f li · exer<er a representação poütica e institucional do setor específico 
d~.J;~Jt~~~?o~;.~~:<'fld~, cont.u os e relações com autoridades e organizações de diferentes 
ruvets go\'ern.t.menf.ll ~: 

111 · ass,·ssorar o Governador e colaborar com outros Secretários ,;e 
Estado em assuo.tos d,· competência da Secretaria da qual é titular; 

, . 
. · .. · · '. ' .d V · panicipar de reuniões do secretariado com Órgãos Colegiarios 

Supenores, quando convocado; · 

V · faza indicação ao Governador do Estado. para o provimento de 
Cargos de Direção ,. 1ssesso·.unemo, .1t1ibuir gr~tifi.cações e adicionais, na forma prevista 
em Lci't' dar posse·"" fmtcio· >.Ínos: . 

' ·1 - ~~:·omover o controle e a supervisõo das entidades da 
Administração Indirct.t vincul.tdas à Sccrer.uia; · 

ob .hrD obq u.J••};·,11 d ·d· d h · ad c1 · b d .
0 

• . - ec1 tr, <m espac o monv o e con us1vo, so re assuntos e 
:.; r.r>l-1 or.:J t.o1J,m·rn , · 

sua competenaa; . • 

1 
rl.J · VIII · ayreciar, em grau de recurw hierárquico, quaisquer decisões no 

â~m'tÓ aí· ~C~afi.t. dos Orgãos e d.1s Entidades a ela subordirlados ou vinculados, 
ou,indo sempre a AUllllidade ,·uja decis.io ensejou o recurso, respeitados os limites legais; 

I X - apr• )\'df a pror,r.mtaÇão a ser ex<CUtada pela Secreuria, Órgãos e 
Enti_d..pes ~ el~ subordmados • '" vincul.•dos, a proposta orçamentária anual e as alterações e 
a~runentÓs que se (i!J.~re~ necessários; 

, X · expedir portarias e atos nonnativos sobre a organizaçãc 
aamirust'rativa inrern.1 da Secretaria, não limitada ou restrita por atos normativos superiores 
e 's'ot)~J· ~·~viicaÇã'o de leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria; ' 

r t j' ~bq '4 -

· :\I - refe-rendar atos. contratos e convênios em que a Secretaria seja 
parte ou firmá-los <J"·"'do tiwr competrncia delegada; 

:\11 - at~nder às solicitdções e convocações da Assembléia Legislativa; 

o.! . • XIII - promover reuniões periódicas de coordenação entre os 
dit~rê'ntl!~'&C:alõl:s hicr.írquicos da Secretaria; · • 

.. XIV - dcsempenlw outras tarefas que lhe forem detenninadas pelo 
Gi)v~t'íiMor''do'E)t.td <>. nos limites de su.1 competência constitucional e legal. 

'lb ~H..,rr l , ;f , 

.. ,,,. 

S~cretário; 

SEÇÃO li 
CHEFE DE GABINETE 

Art. 4é:- Constituem atribuições básicas do Chefe de Gabinete: 
~ . 

I - assistir ao titular da pasta no desempenho de suas atribuições; 

li - distribuir, orientar, redigir e controlar os trabalhos do Gabinetel 

I I I - rec.·ber, redigir, expedir e controlar a correspondênci; oficial do 

, -
' ' I\' · d,·,pachar com o Secretário os assuntos que dependem de 

decisão superior; 

\' - compor a pauta de despacho do Secretário com o Governador, 
acompanhando-a com precisão; . 

VI - preparar a agend.t do Secretário; 

VII - atender aos interessados que p~ o Gabinete; 

\ '111 - Z<"lar pela num,u.enção, uso e guarda do material de expediente 
e dos bens patrimoni.t:s do G.tbinete. · 

Secretaria; 

'SEÇÃO lU 
ASSESSOR JURÍDICO 

Art. 41 · Constiruem atribuições básicas do Assessor jurídico: 

~J I · assistir •o Secm.írio nos assuntos de ordem jurídica de interesse da 

• ~ 11 • elaborar ou revisar projetos de lei, decretos e atos administrativos 
de interesse da Secret.tria; 

I 11 • pesquisar, divulgar, organizar e manter atualizados emenúrios da 
legislação pertinente à Secretaria; 

· IV · anic11lar-se com os demais órgãos integrantes da Administração 
Pública, objetivando ~ uniforntidade da orientação jurídica da Secretaria; 

\ · - diti~~nciar sobre assuntos de natureza jurldica que lhes forem 
submetidos pelo Secm.írio; 

VI - obs~1v.ar fielmente o conteúdo nos Parágrafos 1°, 1:' e 3° do Art. 
1!'.da Lei Complemem.•r n°00:l6/94. 

• . SEÇÃO IV 
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Art. 42 · Constituem a1ribuições básicas do Assessor de Comunicação 
Social: 

, 
·1 · sub",li,lf o S,·<r<•tário em assuntos de comunicação social, bem 

como coordenar .1s s11.h entre·.1stas com úrg.ios de divulgação; 

ti - promover .1 reiJção e articulação da Secretaria com o 
Departamento de Comunicaç.io Social do GEA. 

SEÇÃO V 
DIRETOR DE dEPARTAMENTO 

A1t. 4_; · Con,· illlcm Atl'ibui~·ões básicas do Diretor de Departamento: 

I - prcs1.1r assessor.unento ao Secretário nas atividades relativas ao 
gerenciamento das •ç<.,·s da Administr.t~'iio Pública Estadual; · 

li - propór políticas e diretrizes vísando a efetividade das ações 
inerentes ao desenvolvimento da programJção das atividades das áreas de sua competência; 

I !I · <oordenar, ;tcompanhar, controlar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos [)epartamcntos/DiYisões que lhes são subordinados; 

. I V - supervision.tr .1 execução de poüticas e diretrizes inerentes à 
Administraç.io Públic.1 Estadu •I: 

\ ' - con\'ocar e presidir . ~euniões com os Chefes de Divisões e 
Responsáveis por Gmpos de .-\tividJdes que lhes são subordinados; 

VI - m.tnter uma siste:nática de comunicação permanent< com os 
órgãos/ entidades públicas esuduais, no que conceme às ações desenvolvidas nas ~eas de 
sua competência; 

\ ' 11 · el,·ruar ;tn.ilise de processos e outros documentos e emitir 
parecer técnico; 

\'III re•liz.tr <'ltudos e definir procedimentos de apoio 
administrativo necess.1rios à r\dministr;~ç3o Pública Estadual; 

I X • ui.! r pel~ mamJtenção, uso e guarda do material do expediente e 
. dos bens patrimoni.lis do Dep.utarnento. .....,. 

. SEÇÀOVI 
OiEH 'E RE~ i'ONSA\TL POR GRUPO DE ATIVIDADE 

~- H - Con·;tituem .nribuições básicas dos Chefes e Responsáveis por 
Grupo de Ativicj~des: 

,. ' 
' ' ,) · asse~sorar os superiores imediatos. nos assuntos relacionados às 

· suas atribuiçÕes; · 

li · coor,lcnar as ati,·idades desenvolvidas pela tinidadt; 

111 · em:ur p•recer ,. proceder despachos dos processos submetidos à 
sua apreciação; 

IV· acompanhar o desenvolvimento dos programas de trabalho; 

V • z.elar pela manutenção, uso e guarda c!o material de expediente dos 

I 

' 

.. 

bens patrimoniais da unidade. • 

CAPÍlULOIV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

. . Art. ~ 5 • A> unid.!des constantes do presente Regulamento serão 
impl~t~ Ststem~uc.tmeme. devendo os serviços funcionarem sem sofrer solução de 
contlllwdade, mannd.t, se nec<·ssário, a org.uúzação anterior aré a efetiva reestruturação. 

, Art, 46 · R~guardados os direitos adquiridos, o Secretário promoverá, por 
ato ~oo, o remaneJamento. ?e ~oal e ~ relata~ de .cargos, objetivando 
atendimento d.as necns1dadcs .tdn:uruSlr.lttvas das unidades cnadas por este Reguhrnento, 
adeqwando-se agua1m<·nte :a dcnotrunaçlo dos cargos. 

Art. 47 · O .tbono das faltas de funcionário.s e servidores lotados nas 
unidades da Secretari.l será da compet~ncia do chefe imediato, observadas as normas 
pertinentes. 

~ .. .1-
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. Art. 48 - A . todos os servidores desta Secretaria compete zdar pela 
disciplina, usar de urb.uiidad<" no trato com colegas de trabalho e com a comunidade em 
geral. 

Art. ~·1 · Os l..trgos d~ Oueção Superior e de Direção Intermediária s6-ão 
designados por Ato d,, Govern.tdor, medi.mte indicação do Secretário. 

Art. 50- Os c.1sos omissos ~erão resolvidos· por provimento do Secretário. 

Art. 51· Em· Decreto t~r.i .Yigência a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposi~·(,es em '"'"nr:Írio. em·rspecial o D!'creto (N) n° 0296; de 18.12.91 

Nbóp:í, 31 de outubro de 1997 , 

•5.3 Escritório do Amapá em Belém 
5.3.1 Unidade de Apoio Administrativo 

VI - ENTIDADES VINCULADAS 
6.1 Agência de Desenvolvim~nto do Amapá 
6.2 Rádio Difusora de Macapá 

~ 4° , O Gabinete Civil será dirigido pelo Ch<fe do Gabinete_ Civil, 
auxiliado pelo Chefe do Gabinete Ad~to; Os Dep.artamentos por Diret?r, as As~s~~as, 
as Divi~ões, as·l.Jt>idades, Núcleo Setonal de PlaneJamemo, a Represemaçao, os Escntonos, 
e as Seções por Chefe; a Comissão Permanente de licitação por P.resideme e os G~pos de 
Atividades por Responsável, cujos cargos ou funções serão providos na forma da le&~slação 
pertmeme. 

Art. 5° - Os ocupantes dos cargos ou funções prev'istos no artigo anteJior 
serão substituídos, em suas faltas c impedimentos, por .servidores por eles indicados c 

. ____.(\ ~o~)R~C--~PIBERl.BE 
(...._ __ 

10
_-'

0
_+-:--1--·_,_.,(G.a••·cmado.- - ---·- Art. 6°- A C.1Sa Milit~ terá suporte administrativo através da Comissão 

--~-----------,--_:_--------------;----''--- Penn.memc de Licitação, do Núdco Sttorial de Pl.tnejamento e da Di'i~ão de Apoio 

devidamente designados na forma da legislação especifica. 

DECRETON° 5246 .DE 31 DE outubro DE 1997 

Regulamenta ·o artigo 16 e seus 
parágrafos, da Lei n° 0338, de 16 de 
abril de 1997, que organiza o Gabinete 
Civil.' • 

O Govcmador do Estado ,do Amapá, usando as atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 119, incisos VIl! .e XXV, da Constituição do Estado do Amap:í e · 
tendo em-vista·o que estabelecem os artigos 3° c 49, da Lei n° 0338/97, 

DE C RETA: 

;\r1. 1•- Fica a1:írovado o· Regulamento do Gabinete Civil ,na fonna ceste 
Decreto: 

. CAPÍl1JLO I 
COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO GABINETE CIV IL . ' 

SEÇÃO! 
COMPETÊNCIA 

i\cLninistrativo. · 

I 

Ct\PÍTULO li 
COMPETÊNCIAS DÀS UNIDADES 

SEÇÃO! 
GABINETE CIVIL 

.\Jt. 7" · Ao G.1binctc Civil compete: . 

I - .1sscssor ar o Governador Jo Estado 
_.1dministrativ.ts, p.tr!.unent.u·cs c de comunic·ação social; 

nas áre.ts políticas, 

. . .11 · oKOntp.lllhar a <'xecu1·iio d.ts 1li r~11izes propostas pelo Chefe do 
Poder Execuli\'O .\s Secrct•ri.ts e dcnais Órg:ios e Emidades. da .Administração Direta e 
lnd1reta; · 

. 111 - rl.tbcw~ e comro!.lf os a~os oficiais baixados e/ ou .celebrados . . . 
I .V · pro,·i,kncí.tr o <::<rimoni,tl do P.,l.kio; Art. ~ . Ao Gabinete Civil compete a assistência c assessoramento 

direto ao Chefe do Poder Executivo, notadamente quanto ao trato .de questões, 
providências c iniciativas atincnt~s ao desempenho de suas atribuições c prerrogativas: V - zel..r j;d,t nu•mténçõo de• P.tl.írio do Govemo c da Residência 
quanto à recepção, estudo, triagem e à transmissão de execução das ordens e Go•·<·;·n.mwnt.11: 
détcnnina·çõ.:s dele emanadas: à orientação nonnativa referente a todas as 1ntCtatlvas de 
comunicáção do Governo. ao relacionamento com imprensa c divulgação. cc~ir~onia l _ . . ~ · prom•>,·er •s ati' io,tdrs de rel.1çõcs públicas, est•brlccendo a 
público. agenda c· coordcna\·ão de audiências e quaisquer outras nussões ou atrvrdades Hlt~m:<"<lt.l\'ào h.umomos.1 cmre o Chefe do Poder Ex~cuti,·o, com os demais dirigentes da 

.<lctcnninadas pelo Chde do Poder Executivb. .tJm11ust"r.1ç.io pt"1bl•ca do E,uclo, .1Utorid.tdes Feclc,,tis e 1\lunicip.t.is e com 0 público em 

SEÇÃQII _ 
ORGANIZAÇAO 

Art. 3o . A estrutura org~nizaciom.l básica do G~binetc Civil colltf"" ,·nd~: 

'· 

1 - DIREÇ,\0 SUPERIOR 
1.1 Dc·libcrnçã~ SiÚgular 

1.1.1 C)1cfc do Gal\inctc CiYi1 

li - <jERI~NCI1\ SUPEI~IOR 
2.1 Chefe de Gabinete Adjunto 

111 - UNIDADES DE ÀSSESSORAM ENTO 
3 .I Assessoria do Gabinete 
3.2 c,unissiio 'rcrman>!ntc de Licilaçâo 
3.:> ;\i•cleo Setorial de Planejamento 

3.3.1 Unidild" de Contratos c Con,·cni(ls 
3.3.2 Unidade de lnf,,rmática 

1 V - UNIDADES DE EXECUÇ ÀO PROGRAMi, TIC A 
4.1 Departamento de Comunicação Social 

4.1.1 Divisão de Marketing 
4.1.2 DivisãÔ de Editoração 
4.1.3 Divisão de Imprensa 

4.2 Divisilo de Relações Públicas 

4.3 Cerimonial 

4.4 Departamento de Àl'<llnpanhl~llCnto da Ação 
Governamental · 

4.4 .1 Divisão de Elaboração e Controle de Atos Oficiais 
4.4 .. 2 Di~isão de Documentação Legislativa 

4.5 Residência Oficial do Governador 
4.5.1 Unidàde Administrativa 
4.?.2 Unidade de Relações Públicas 

4.6 Divisão de.Apoio Administr~tivo 

I v- uNIDADES DESCONCENTRADAS 

~~ . 

SEÇ..\011 
CA 1\INETE ADJUNTO 

,\,1: S" . Ao G.tbinctc :\,!juntO compete: 

] . "''i ;tir .to .Chdc de G.1binctc n.1 aprcci:t1·ão c na tramitação de 
·procc~sos de n.ll l lr•·z.\ .tdmini~t l'.l~iv.t; 

][ - control.tr os c;pcclientrs de rcceb!mcmo, tranti taçã~ ·e cxpl'dição 
d~ I'"' >ú'Ssos tdmuustr.ll i vos c dos doollt]entos <nbnit·tidos ; . :tpreciaç;io do Chefe de 
G.thinetc-; · 

l ll . pr<·<t.1r 1poio .tdminist r.ni,·o .to Ch,·fc de G .. bincte no que 
CC' IllJ'Iol"t C" .to dc~~. lllpt•nho de )U.t~ .H tibu~~·õc<:; 

IV - pi·occder .t .111i,·ul.1ç.lo cmre o Chefe ·de Gabinete e demais 
unid.1,b J'-1!'.1 ínfonn.tr dcl'isõ<"s, orJ,•m e dC'sp.tdJOS de intércssc do G.tbinete; . 

V . di,·ulg.tc .nos, pon.trias, circul.ucs, ord,·ns de seniços c instruç5cs 
b íix.td.ts pde l.hefc de G~birictc; 

V] . m.uncr org~nizJdo e atuJ.li7_1do o arqui,·o dé con·espondência do 

SEÇAO iii 
COMISSÃO PERMANENTE pE U CI"f.A.ÇÃO 

Art. 9" - À Comissão Pcrm:mcnte de Licitação compete: · 

. I - elaborar c manter atualiz.~do o cadastro de fornecedores, a fim de 
oferecer nuior OJ'\-:io no proce;so de seleçiio; · 

.. 11 · reali1.-u-, atr.wés de processo licitatório, compra~ .e prest~ãC) de 
serviços ~.·m cst rito ~-,.unpri_menro com a lei de Llcitaç~o c <;entra tos Adnúnistr;ni_vos; 

1II - rea~z.tr, periodicamente, pesquisa de preços de materiais de 
serv•ços no nwrc.tdo IOC.1l para est.tbelc~r parâmetro quando da escolha da mell1or 
proposta; 

. IV - prestar comas ao Chefe de GAbinete de suas ~tividades através de 
relatórios mensais e anuais; 

Gabinete; 
V - encaminhar o prOcesso licitatório Par:'- ho~,ologação do Chefe de I 5.1 Representação do Am_apá em arasilia 

f.. 5.2 Escritório do Amapá· em São Paulo VI - cumprir e fazer cumprir as demais .exigéncias constantes da f . · · S.:.i Gnid~cie de Ap-.)io Adminislrativo l..egislaç2o pertinente à matéria. 
~~---·NI"'·~;---~~.-:...~ .... ~·-----------------=~""""'.m..~"':aa ..... _':'"" _______ -:...;.------------""" 



Macapá, 03. 11.97 DIÁRIO OFI~L Pâg. 7 

SEÇÃO IV 
NÚCLEO SETORlAL DE PLANEJAMENTO 

Art. 10 . Ao Núcleo Setorial de Planejamento compete: 

I . observar e fazer cumprir as dtretriz.es e normas técnicas 
estabelecidas pelÍ> Ó~gio Central do Sistema Estadual de Planejamento, bem como, assistir 
ao Gabinete Civil nas matérias e ele referentes; · 

11 • elaborar, implementar, acompanhar e avaliar pl..nos, programas e 
projetos; 

I li. coordenar e consolidar a clabor.tçào da propmta orçan>enuria do 
Gabmcte c acompanhar a sua execução; 

IV. prestar assessoramento téllltto :.s d~111.1is uniJ,l(lcs 11a elabor.tçâo 
e execuç.io Jos plan~ de auvtdades; 

V . desenvolver, em ronjumo com o Órg:io Central, as •tividades de 
modernização .tdmi.nistrativa, visando o aprimoramento Jo funcion.Ullento do Gabinete em 
termos estrururais e comportamcmais; 

VI . coorJ,•nM a el.tbora\·,io de t~lltÓrio uimestral e anual de 
atividades desenvolvidas; 

VII . diagnosucar a nccessid ... lt• dr tt<·in,,,,,.11to de rct,trsos humanos, 
propondo a sua rcaltz.tç.io; 

Vlll . coletar, tr.ltar c f o, nCtcr ao Órgão Ccnu.1l as infonuações 
necessátüs à composiç:io d.ts cstatÍstic.lS do Si>tema de PJ.uwj•mcnto; 

IX . coordetw as au,·i,J..Ics <i>s L'nu.lades de lnfotmáticas de 
Contratos e Convênios. 

i\J1:. 11 . À Uni.J,,,Ic de Co nu .aos e Cun' ênios nunpetc: 

1 • elaborar tetmos de ron,·ênios, .Korclos e cnnu .ltos 110s quais o 
Gabinete seja tmcn·eniemc: 

li . úali= ex antes dos •onvêmos, awrdos e contratos celebrados 
pelo Gabinet<', qu.1mo :. obsctvância d.s norrn.lS legais em vigor; 

111 . efetuar o registro e •ontrole de ,·om·ênios, .K<>I dos e cpntratos 
firmados; 

IV . .comp.111har e fi scalizar a rxecuç:io físico-fin.tnceira dr contratos 
e convêmos cdrbr.tdm pelo Governo do Estado, com .1 inten·eniência do Go~binete; 

V . orientar os executores de convênios, acordos e contr.nos, quanto 
à disponibilidade de recursos e cumprimento dos prn.os, fornecendo as inform.tçõcs 
necessárias. 

Art. 12. À Unidade de Informática compete: 

I . coordenar a irnplanraçl9.o acomp.Ulhat e mAnter o Si>tema de 
I nfonn:lti t.a~o, ~xÍ.Ilclltc no âmbito do Gabinete; 

11 . micul.1r com o PRODAP, no semido de assegurar o pleno 
cumprimento da políuca estadual de informática; 

111 · elaborAr, em coordenação com o I'RODAP, programas e 
projetos sctonais; 

IV . estudar, planejar e implantar sistemas de automação c 
mccani:uçào, vtS.Uldo o .tpcrfeiçoamcmo e a racionaliz..1ç.io das atividades; 

V . defimr, de acordo com as determinações dos organismos 
responsáveiS, os equipamentos a set em utilizados no desenvolvimemo, irnplantaçio e 
operaçã.o de sistemas de infornução; 

VI . elaborar esquema metodológico para pesquisa, bem como 
procedimentos dirigidos para resolução de problemas de qualquer nature7-<l do Sistema dr 
Informatização; 

Art. 15 • À Divisão de Imprensa compete: 

I . planejar, coordenar e executar a poUtica de interação do Governo 
do Estado com os órgãos de comuniaçio social; 

11 • controlar o exercicio das ativid2des espeó ficas de jornalismo e o 
trabalho das ~ss.~rias de comunicação social ~ Administração Direta e Indireta do 
Estado. · . 

Art. 16 ·À Divisão de Editoroção compete: 

I · planejar, coordenar e executar a divulgaçio de publicações escrita, 
f.1lad.t e tdc\'lsaJa, Je form.• simultânea, dos atos do Governo do Estado; 

li . arompanhar as notícias. veiculadas nos órgãos de comunicação, 
p.tr.l po>tcrior produção de clipping e sinopse dos jornais e telejornais, como umbém 
pror,r.ums de r.ídio relativos .tos aros do Governo. 

SEÇÃO VI 
DIVISÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

Art. 17 ·À Divisão de Relações Públicas compete: 

I . promover as atividades de relações públicas, estabelecendo a 
intermediação h•mtoniosa entre o Chefe do Poder Executivo, com todos os dirigentes da 
adm[nistraç.io pública do Enado, autoridades federais e municipais e com o público em 
geral; 

11 · prestar infonnações continuamente ao chefe do Gabinete Civil, 
obj<·t iv,tndo mantê-lo ciente da repercussão das ações governamentais junto à população; 

111 • acompanhar o Govetnador do Estado nos eventos que 
ne<essitcm de sua p.utinp.tç.io; 

I V · colaborar na dtvulgação de eventos e atividades do Governo; 

V · pArticipar de reuniões com com1uutários e I ou entidades não
govctn.uncntais, na capital c no interior do Estado, visando consolidar as ações do Governo 
voh.1das para processo de de.centraliução do progr.una ?e governo. 

no P.ús; 

SEÇÃO VIl 
CERIMONIAL 

Art. IS- Ao Cet imonial compete: 

I · cootden.tr, pi.Ulejar e executar a represent.1çào social do Governo; 

11 • cumprir o ,·erimonial público, de acordo com as normas vigente 

111 • organizar as recepções e solenidades oficiais do Governador do 
Estado, qt~e se 1 eal11.un 110 P al.ício, na Residência Oficial ou em outros locais: 

rv . au\lltar na p~<)gramação e na organização das viagens e visitas do 
Gowm.tdor. 

SEÇÃOVIIl 
DEPARTAMFNro DE ACO:\lPANIIAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 

Art. 19 - Ao Depan.unento de A<ompanhamenlo da Ação Govemamental 
compete <'XCüll.ll', tOotdm.ll' c control.1r ,, d,tboraç~o e rramitaçjo de documentos e atos 
ofici.us do G"' ern.tdor, em conson:mcia com os Orgãos e Entidades da Admininração 
Diret,l c Indi reta. 

A11. 20 · À D" ts:io de l'l.tbor.tç:io e Controle de Atos Oficiais compete: 

1- cootdcnM e executar as attvidades de elaboraçio dos documentos 
ofict.tis de imcreS\e d.1 .tdministraç.io est.tdual; 

11 · coordenar e cxCClltar a cxpcdiç:io e encaminhamento dos atos e 
documcmos oficiais da admillist raç:io estadual; 

111 • e~crcer o comrole dos atos oficiais que são encaminhados ao VII - prestar assessoramento na elaboraçio de m.111uais de 
procedimentos para Sistemas Administrativos e de assuntos relativos ao Sistema de Diário Oficial; 
Infomt.Ítica do Gabinete. 

SEÇÃO V 
DEPARTAMENTO DE COMUNlCAÇÃO SOCIAL 

Art. 'IJ · Ao Dcp.mamento de Comunicação Social compete o 
plancjan1emo, a coordenação e execução da política de comunicação social do Govemo do 
Estado do Amapá. 

Art. 14 . À Divisão de Marketing compete: 

I · planejar, coordenar e executar a política do Governo do Estado no 
que tange a marketing, propaganda e publicidade; 

todos os aspectos; 
li · controlar o exercício das atividades de marketing do setor, em 

111 · coordenar os programas de comunicação social a serem 
desenvolvidos pelos órgãos da Administração Direta e Indireta do Enado. 

IV · controlar e organiZM ementários, especific.utdo os dOCltmentos 
ofici.us e atos enc.umnhados à Imprensa Oficial. 

Art. li · À Divisão de Documentação Legislativa compete: 

J. exercer o comrole e a guarda de todos os atos oficiais, 
principalmente leis e decretos expedidos pela admininraçio enadual e seus respectivos 
ementários; 

Poder Legislativo; 
11 • com rol..,. e manter atualizado os autógrafos de leis aprovadas pelo 

111 · organizar e manter atualizados os ementários de leis e decretos 
com su,\5 respectiv.lS mensagens expedidas, no âmbito da administração estadual. 

SEÇÃO[)( 
DIVISÃO DE APOIO ADMINJSTRATIVO 

Art. 22 · À Divisão de Apoio Admininrativo compete programar, 
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c<><;>_rdenar, super~isionar,_ o~entar e controlar a ocecução das atividades setoriais na5 ár~ 
de p~s~oal, _matenal, patnmomo, finanças, t ranspo_rtes, atividades gerais e de comunicações 
a~stratJvas, de acordo com as normas estabelecidas }elos sistemas organizados através 
da Le1 N°0338/97. 

Art. 23 · Ao Grupo de Atividades de Pessoal compe.te: 

~ I · o~serv; e fazer cumprir as direuiz.es e normas técnicas emitidas 
pelo Órgao Central do Ststema Estadual de Recursos Humanos bem como assistir ao 
Gabinete ·nas matérias a ele referentes; ' · 

• . • _ _!I ·organizar e ~antcr atualit:~dô o cadastro de pessoal, registrando a 
doa:n;entaçao 'runctonal, referente a nomeação, exoneração, afasr amemo e outros aros 
admtmstrauvos; · 

. 111 · organiz.1r, com rolar e expedir informações sobre a freqüência de 
scrvtdores lotados no Gabinete; · • 

. • }V · coletar .e fornecer,- a nível setori,tl, as infom1açÕcs nccess~tias à 
compostç.lO das est.msucas estaduais do Sistema; 

V · elaborar atos de concessão de diárias para os 'servidores 
. autoriz.1dos a vi•j.u· a s~rviço; 

VI · elaborar e encaminhar expediente nccessano à concessão de 
direitos e vantagens do servidor, tais como: férias, licenças, salário-famnia, quinquênios, 
aposenta~orias ~outros; 

, . Vlf · prep.tr.tr"b.olerins de .tlteraçJo de cadastro, solicitar indicação de 
códtgo$ de ~lter.tções _ da t~bela de s;tLítios e grJtificaçõcs, criação de rubricas para 
pagamentos dtversos e mclusao de nomes de bancos c agências não cadastrados; 

_ . · :'1 11 · fornecer subsídios na área de pessoal, à itistância supetior, para 
o planepmento de açocs; . 

IX- cont rol.tr o processo de l ot.t~·ão e movimem~ç.io de ;ervidorcs. 

1\tt. 24 ·Ao Grupo d,· Ati,·id.tdC< de Fin.Hlças rompcte: 

~ I - ohsn v,\r e Luer observ,tr o1 s din:trizcs e nonn.1s técni<.\tS rmiticias 
pelo O rg.io Central do Sistema Est adual de A\hninistr.t\·âo Fimnccira, bem como :t5'istir 
ao G<'lbinetc n.ts m:nérías a ele rt\f~?rcntes; 

11 . execut.tr .ts .nivid.des de .tcóm'p.mh.unemo e rot:trole 
orçament:\.rio e ex'lra.-orç.tmend.rio c o procC'ss.unento p.tr.t pJg.ul)t•nto de despesas; 

111 · proceder o acompanh.mwmo or1·anwnt.írio de acordo com a 
documcntaç-:io que lhe for remetida, cncaminlundo J .nllorid.ule competente, sempre I.JIIC 

encontrar erros, omissões c inobservância dos pr<occitos lcg.tis; 

IY · el.tborar progr.unaçJo de desembolso m<·ns.tl; 

· V · prep.trar os dados necessários ao .Komp.tniMmcmo or~·ament.Ítio; 

Vl · processar e cont.tbil iz.ti not.ts de ~mpc·nho; 

VII · acolher, verificar e acomp.tnhar a prestação de comas dos 
responsáveis por suprimento de fundos. 

Art. 25 ·Ao Grupo ?e Ativid.,des de Material c Patrimônio compete: 

.. I - observar c fazer observar as diretrizes e norntas técnicas cmitid.ls 
pelo Órgâo Central, do Sistema Estadual de Máterül e Patrimônio, bem romo, assistir ao 
Gabinete nas-m.t\ éri:is a ele ref~rcntes; · 

11 · proceder a aquisição de n"lteJiJI de consumo e penn.mrnte, com 
base nos projetos c .uividadcs programada$; 

· I li · org.miz.1r, control.ti .c est.tbclrccr os níveis de estoque de m.ncri.tl 
de consumo, p.tra o rontrolc do processo de rcssuprimemo; · 

IV ·controlar o uso, efetuar a manutenção, a con~crv.tçJo e ã gu.trd• 
dos bens pJIIimoni.tis do G.tbinete; 

V- propor n-colhimento dos materiais obsoletos e inscrvívcis; 

VI - manter atualizado o acervo de bens pauimoniais móveis e 
imóveis, verific:tndo através do processo de tombamento, c•dastrando e registrando em 
mapas de invent.írio do Sistema; 

VII · efetuar •tS aquisições de material, no c.tso de dispensa de 
licitação; 

., . 
VIII ·coletar c fornecer a nível setorial, as informações necessárias à 

composição das estatísticas estaduais do Sistema. • 

Art. 26 · Ao Grupo de Atividades de Serviços Gerais c Transportes 
compete: 

I - observar e fazer observar as diretrizes e nonnas técnicas emitidas 
pelo Órgão Central do Sistema Estadual de Serviços Gerais c T ranspottes, bem como, 
assistir ao Gabinete nas '!'atérias a· ele referentes; 

11 - controlar e disciplinar o uso de veículos a serviço do Gabinete, 
bem como, os das prestadoras de serviços; 

_ . . I_~-· propor e supervi,si?nar a manutenção dos veículos oficiais, bem I 
co.mo, soltcttar a aqwstÇ<tO de peças e acessonos quando necessário; 

V · efetuar a manutenÇão dos prédios pertencentes ao Gabinete; 

Vl · coordenar é supervisionar as atividades de zeladoria, vigilância c 
copa; 

. Vll · efetuar as despesas de pequeno vulto, .por intermédio de 
supnmcnto de fundos ·e a contratação de serviços no caso de dispensa de licitação. 

Art. 27 · Ao Grupo de Atividades de Comunicações Administrativas 
con;pete: 

. . I · observar e fazer observar"::s diretrizes e normas técnicas emitidas 
pelo Org•o Cenrr;tl 'do Si.~tema Estadual de Comunicações Admiúistrativas bem como 
assistir ao G ,tbinete nas matérias a ele referentes; · · • . ' 

I I ·_controlar a tramitação in tema e exte'ma de documentos oficiais; 

111 ." atende~ a solicitação qu.u110 à requisição de desarquivamcnto de 
documentos par.t pesqwsas, bem como, propor e realizar a desativação de documentos 
inservívcis do Gabinete, mediante a análise efetuada por comissão constituída; 

_ _ _ . IV· prest.tr informações aos usuários sobre a tramitação de processos 
Jdmmostr.tttvos, no •mb11o do Gabinete. -

~EÇÃOX 
RESIDENCIA OFICIAL 

Art. 28 - A Residência Oficial compete: 

. _ . I ~ progr.unar, supervisionar, orientar, planejar, coordenar c controlar 
as .tttvtdades desenvolvtd.tS pelas Unidades de Apoio Administrativo e Relações Públicas· da 
Residência Gficial; 

. 11 • proporcionar ao Governador e familiares o apoio necessário no 
.\mbito d.t rc>idên(ia oficial . · " . . 

l 

. A.tt. 29 · A Unidade de Apoio Administrativo da Residência Oficial compete 
'ontrobr e coo•;dcn.ti .t exe<'lt\·ão da~ ~tividadcs da residência oficial nas áreas de pessoal, 
ll l.ltenaJ , p<itrtlllOJllO, tran sp011.es e atiVIdades gerais. 

Art. 30 · À Unidade de Relações Púb~cas da Residência Oficial compete: 

I · promover as ~ atividades de relações púb~cas no âmbito da 

I I - roo11len.u- e nrganiz.'U" os eventos na residência oficial; 

111 · receber e controlar as correspondências oficiais cncdmin!iadas a 

IV- l'r<'l'·"'.tr a agenda do Governador e Primeira Dáma no âmbito da 

SEÇÃOXI . 
REPRES ENTAÇAO E ESCRlTORJOS. 

Att . 31 - .i\ Representação do Governo do Estado em Brasília .e aos 
Escr;tórios do Am.tp.í em S'o P.tulo e Belém compete: 

. I - f ornerl'r .1poio logístico administrativo e operacional ao Chefe do 
Poder Executivo~ lwi11 co mo, .t outros membros do 'Governo do Estado, em trânsito pelas 
'espenivas <:id.tdcs: 

I I · nt.tbdeccr ligações necessárias com todos os órgãos, entidades 
públios e empr<·~.ts pri,-.td.IS p.trJ tratar de assuntos de interesse do Govern·o do Estado; 

I 11 - di,,uJgar as ações do Governo do Estado em Brasília, São Paulo e 
Hc){m assim WlliO, ,, potencialid.tde de inveStimento do Estado; 

IV· desct.IVolver esforços e agilizar os empreendimentos do Governo 
do Estado _do A111ap.í, ,·isando .\ implementação dos progran1as de interesse do Estado; 

V - pl.mej.• r, organizar e supervisionar as atividades de Representação, 
em consonância com o Chefe do Gabinete do Governador; 

VI · coordenar o processo de aqutstçao c interpretação das 
infonnaçõcs ncccssánas definição de planos, programas e projetos para o Estado do 
A.t113pá. 

Parágrafo Único: A Representação do Governo do Estado em Brasniá e 
os Escritórios de Representação do Amapá em Belém e São Paulo possuem Unidades de 
Apoio Administrativo, as quais compete, programar, coordenar, supervisionar c orientar as 
;tti,·idades setoriais nas áreas de pessoal, finanças, material, patrimônio, transportes, 
ati,id.1des ger:tis e comunic.lÇÕes administrativas. 

_ SEÇÃOXII 
ENl'JI?ADES VJNCl.Jij..DAS 

Art. 32 - A Agência de Desenvolvimento do Amapá e a Rádio Difusora de 
Macapá, vinculadas a' este Gabinete, possuem estrutura, organização e funcionamento de 
acordo com ordenamentos juridicos próprios. · 

III · manter registro funcional dos condutores dos veículos oficiais; CAPÍTULO 111 
M... ........ -....,.-~----~·-~....;..----_.---_.,;,~~-~~~·~"""""~-A-TIUB-UI-Ç.;..Ó_E_s ________ ...J 

., ........ 
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SEç.;;,_oi 
0-fEFE DO GABINi:TE 

Art. 33 - Constituem atribuiÇões básicas do Chefe do Gabinete Civil: 

I - assessorw diretamen~ o Governador ; 

11 - transmitir aos demais órgãos e agentes da estrutura organi7...tcional 
do Estado, as determinações do Poder Exerutivo; 

111 - coordenar, ordenar e clmribuir toda a documenuoção ela 
admini~o do Estado expedida pelo Chefe do Poder Exerutivo; 

. I V - decidir, atrnvés de desp«ho de carát~r motivado e conclusivo, 
sobre assuntos & sud competência; · 

V - participar d1S reuniões do Secretariado e dos Órgãos Colegiados 
Superiores; 

Vl · aprovar a programação a ser execut3cla pelo Gabinete, a proposta 
orçamentária anual e plunanual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários; 

Vl l - expedir portanas e outros atos nonnauvos sobre a organização 
adnunistrauva 111t~ma do gabinete, referentes à aplicação de leis, decretos e regulamentos, 
não limitados ou rc~tmos por atos superiores; 

VIII - referendar atOs, c~ntratos ou convênios em que o Gabinete seja 
parte ou finná-los quando tiver competência delegada; 

IX - promover reuniões periódi= ele coordenaçlo entre diferentes 
escalões hierárquicos Jo Gabmete; · 

X - coordenar a Representação e Escritórios do Amapá em Brasília, 
São Paulo e Belém; 

XI · ex~rcer outras atribuições que lhe forem cc•nfcridas pelo 
Govcrn.1dor do Estado nos limites de suas competências constitucional c legal; 

XII ' supervisionar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas 
pela ADAP e R.idio Di~Jsora. 

SEÇÃO li 
CHEFE ADJUNfO DO GABINETE CIVIL 

Art. 34 · C.onstituem a(ribuições b.tiicas do Chefe Adjunto do G.1bin~te 
O vil: 

I - representar e substituir o Chefe de G.toinae em suas .msênCias e 
impedimentos; 

11 • as>essorar o Chefe do Gabmt•te na supervisão e controle de 
órglos e enucl.tdes vin<-ulaJas ou subcrdmadas ao Gabinete; 

à rua apreciação; 
11 I · emi•ir p.1recer e proceder despachos dos processos subordin~Jos 

IV . Jcomp.u1har o gerenci.tmemo cl.1s .nivid.tdcs de apoio e suporte 
admimstrauvo do Gabmete; 

V - prestar assessoramento e fomeu:r mfonnações às Secretanas e 
demais órgãos da adorunistrJção; 

VI - controlar a tr.uJutaçl<Y dos processos .•ciJn,m,trJuvos e dos 
do<:umemo~ ,ub,'nctidos • demio dq Chefe do Gabmcte; 

VIl proceder a articulação e:ll!~ o Chefe do,;abmNe pl!a divulg.tr 
decosões, opmahdo e dJndo parecer em que<~ões de o r.• ~res<e do Gabmete; 

Chefe elo Gabmcte. 

\111 - desempenhar outras atnbmções que forem Jt•tennil_ta•LlS pelo. 

SEÇÃO lll 
ASSESSOR PARIAMEI'ITAR 

Art. 35 - .Comutuem atnbuições b.ísicas do Assessor P •r lamentar : 

assessorar o Governador nas relações entre os poderes cx<X.-utivo e 
legislauvo; 

li - enc;urunhar e acompanhar as negociações, visando à aprovação 
elos projetos elo cxecuuvo; 

I I I · registar e manter atualizado o histórico das votações. 

• SEÇÃO rv 
ASSESSOR ESPECIAL 

Art. 36 - Constonú atnbuição básica do Assessor Especi~ prestar ;assessona 
ao Govcm.ador sob fonna d~ esrudos, pareceres. avaliação e ~posjçio de motjvos no 

âmbito do Gabinete Civil e demais Órgãos. 

SEÇÃO V 
ASSESSOR 

Art. 37 - ConSt:irui atribuição básica do Assessor prestar o assessoramento 
ao Gabinete Ovil, com base na coleta de dados e análise técnica, sobre assuntos de rua 
competência. 

SEÇÃO VI 
ASSESSOR JUIÚDICO 

Art. 38 -Constituem atribuições básicas elo Assessor Jwídico: 

I - assistir ao Chefe de Gabnete nos assuntos de ordem jurídica tle 
imeresse do Gabinete; 

I I - cl.tbor.r ou revisar projetos de leo, decretos e atos admini~lrativos 
de imercss~ do Gabinete; 

li I - pesquisar, divulgar, organizar e mamer atualizados ementários da 
legislação peninente ao Gabinete; 

IV - articular-se com os demais Órgãos integrantes da Administração 
Pública, objetivando a unifonnidade da orientação jurídica do Gabinete; 

V - diligenciar sobre .rssumos de natureza jurídica que lhes forem 
submetidos pelo Chefe de Gabinete; 

. V I - observar fielmente o comeúclo nos Par::grafos l 0, ;r> e 3° do Art. 
;r> da LCi Complemenur n° 0006/94. 

SEÇÃO VIl 
ASSESSOR ESPECIAL PARA A .JUVENTUDE 

· Art. 39 - Consmuo atribuoção básica do Assessor Especial para a Juventude 
propor e coordenar, no :lmbito elo Gabinete Civil, as políticas relativas à infância, à 
adolescência e à juvemude, ani~,_,Jando com os órgãos competentes ações, referentes à 
saúde, segurança, profission.tlização, educação, cultura e ao desporto e lazer . 

SEÇÃO VIII 
ASSESSOR PARA A ]UVEN1UDE 

Art. 40 - Constitui atribuição básica do Assessor para a Juventude prestar o 
assessoramento, com base na coleta de dJdos e análise técnica, sobre assuntos de sua 
competência. 

SEÇÃO IX 
DIRETOR DE DEPARTAMEI'ITO 

Art. 41 - Constituem atribuições básicas elo Doretor de Departan1ento: 

I - prestar assessoramento ao Gabinete nas atividades relativas ao 
gerenco.unento das ações dJ Administração Públir• Estadual; 

I I - propor políticas e. cliretnz.es visando a efetividade das ações 
inerentes ao desenvolvomcmo d.t progr.unação das atividades das áreas de sua competência; 

' 
11 I - coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as ações 

desenvolvidas i>elos Dcp.trt.unemos/Divisões que lhes são subo~dinados; 

I V • superviSIOnar ,, execução de políticas e diretrizes me remes à 
Administração p(,blic.l Estadu.ol; 

V - convoca~ c presidir reuniões com os Chefes de Divisões 
Respons.íveis por Gnopos de Auvidades que lhes são subordinados; 

e 

, • . VI · m.mter uma sistemática ele comunicação pem1anente com os 
orgaos/ enu?acl_es publoc,\s cstaduats, no q11e conceme às ações desenvolvidas nas áreas ele 
sua competenaa; 

parecer tecnico; 
VIl - efetuar análise de processos e outros doaunentos e emitir 

VIII - realizar estudos e definir procedimentos de apoio 
•Jministrativo necessános j Administração Pública Estadual; 

. . . IX - zelar pel:~ manuten_ção, uso c guarda elo matenal do expedieme e 
dos bens patnmoruaos do Departamento. 

, SEÇÃOX 
CHEFE E RESPONSA VEL POR GRUPO DE A TIVIDl\DE 

. _Art. 42 ·Constituem atnbuições básicas dos Chefes e dos Responsáveis por 
Grupo de AtiVIdades: 

suas atribuições; 
- assessorw os supenores imediatos nos assuntos relacionados às 

li - coordcn..- .. atividades desenvolvidas pc~a' unidade; 

à rua apreciação; 
I I I - emitir parecer e proceder despad10s dos processos rubcrdirudos 

IV - acompanhar o desenvolvimento dos programas de trabalho; 



/ 

""acapá, 03.11 .97 1 DIÁRIÓ OFICIAL Pág.10 

. , . . V : zelar pela manutenção, uso e guarda do_ ~atcrial de 'elçpecji~nte d~s 
bens patnmoru:us da umdade. . · . . · · , 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERA.IS 

. - . · . Art. 43. - . As ' unidades constantes do prcscn,te Regulamento ·serão 
unplantadas. sJstemaucuneme,. devendo os' serviços funcionarem sem, sofrer solução de 

· continuidade, maritid.t se ncces.s;Írio, a organização anterior até a e_fetiva-reestruturação. .. 

• ' . ' ·Art. 44 - Resguardados os direitOs. ai:lqc;i.ridos.' o Gabinete promoverá, por 
ato .específico, o rem.uwj.unemo de pessoal e a relotaçào ile' cargos,' objétivahdo 
atendimen~o das neces~i?ades, administ~tivas c)as unida

1
des criadas por ~ste RegulamentO, 

adequando-se 1gualmei1te ' denormnaçào do's cargos. ,.' . " , 

. Ait. 45 O abono das faltas de. funcionários c servidores lotados nas 
unidaâes do · Ga~inét~, será,. &t 

1
co.nipetênci; do' . ..:hefé imediato, observadas as normas 

pertmentes. . 

' Art. ·46 : :\ todos os servidores do Gabinete C ivil coi11péte .zelar pela 
disciplina, usar de urbonid.1de no tr.HO com cpJegas de trábaJho •C CO~ . r comunii:J:lde em 
geral. ; , · ~ 1 · 

: Art. 47 - Os Cugos de Direção Superior c de Direção Intermediária 1erão 
designados por Ato do Governador, mediante indicação do Chefe de Gabinete. ·. · • 

J. •·• 

• •. I ' " ' 
Art. 48· Os c.ts~s omissos serão ·resolvidos por provimento do Chefe do 

Gabinete. 
··' 

, · ~t .. 49 . ~~r~ Regúl:unento terá vigrncia a p~\tir da dat4 d.e sua p~blicação, 
_revogadas as disposições em comrárjÓ, ém especial o Dccret?.(N) n° 0290; dé 18.12.9í ·• 

Macap~,' 31 de outubro de 1997 

. . . : . . : 
I ~~: 

RTORODRIGUÉS CAPIBERI BE 
Govern:1dor 

. ·-·--

DECRETO n• 5247 . · OE · 3~ DE outubrO 'OE.1991 

O Gouernadór do·.E:stado do nmapá, usando das at ribuiÇ<ies que lhe sf•o 

conferidas .pelo artigo 119, inciso XXV, cja Constituição do Estado do .Amapá e tendo ctn 
vista o contido no Of.ício n' 266/91-GAB; · 

R E 5O LU E: 

) . ·, 
DECRETO N" 525.0 DE 31 DE· outubro ' DE 1997 

O Governador do Estada do Amápli, usando das 
atribuições que lhe são corueridas pelo. artigo 119, inciso )g(v;,.da'Constituição 
do Estado do Amapá e tendo, em vista o contido.no Oficio n• 525, 

R E S O L V. E: _ .. 
: Design~ JOSÉ GILMAR OLIVEIRA QUINTAS, -Diretor. 'do 

Departamento de Policia· da Capital,· 'para ·exêrcer,' acumuiativamente: e em 
substituição, o cargo de·Secretário .de Estado da-Justiça e Seguran.ça Pública, 
durante o impedimento do respectivo titular, no período de 05 a 07. de 
novembro do C9rren~e. ·' ·~ , . , .. t · j 

outubro. ' . . 
.. J 

O ROÓRietJEScÀPnn:.RIBE' 

vemad!>r 

DE~~O N• . 525'1 DE · 31 DE t outubro • . DE 1997 

" ci Go~~mador' do Estado do Ama~á. ,u~ando da:s atribuições 
que lpe 's[!o cónferidas pelo art. q9 ,' _inciso XXV, da Çonstitwção do Estado 
do An1apá, · · • · · , 

• R E s o L v E ; · - ' ' ... ~ · '. ~ . .~ 

· Autorizar FERNANDO .-COSTA DE FRANÇÂ, Chefe da Divisão de 
· lmprensa/ DCS, , pwa viajar da ~ede de suas atribuiÇões, Maoapá-AP, ·atê a 
.Cidaàe de Cayenne - Guiana Francesa, a fim }de,assessorar o -Exceléntissimo 
Senhor· Govem.ad'or do E.s tado, no período de 01 a 03 -de · ~ovembro do 
corrente..-

· Macapá,_ 31 de - ·outubro 

- ' ··I 
. .t . 

'RTO R·m;iu'wis ~ERlBE . . ' .• ~. . 
Govcm'!,M.r• · · · • 

.DECRETO·N" 5 ~52· DE,,· 31 DÊ~· outúbro :..,i:)E l 997 
.. ~.. -·~---= .... . , ~ ·'? Governador do Estado do .~a pá, usando <.!.as ãtribuições 

_que lhe são conferidas pelo art. 1,1 9 ,-, inciso )@(V,. da Coo~tit1Jição do Estado 
do Amapá, · ; 

. . R E· ~ O LVE: f. 

Autori; ar CLÁUDIO .PINH,O SJ\NTANA, Assessor Éspecial, para 
. viajar da sede ,de sua s a tr ibuiç-ões, .Mac·apá:AP •. ate · a cidade de Caye~ne ,.. 
.Guiana·Franccsa, a fim de assessorar o Excelentissimo Senhor Governador do 
Estado , no período de 01 a 03 de novembro dot~orr~ntc. ·. . ,. . " . . .. .. : 

Macapá, 31 de 9utubro de 1997 

·Homologar o dcslocaníerrto de AnÍônio Sé,·gio Monteiro Filocre['o; Diretor-. 
Presidente do Instituto de ·Pesquisas Ci~n.tÍficas e 'Tccnológicas do Estado do A~apá, que 
viajou da sede de suas atribuiÇões, Macapá-f~.P, até a cidade de 1\Únnus-AM, a fim de 
integrar a Comitiva Governamental· para participar do Seminário "Amazônia em Ação" e da 
"Reunião Anual dos Países Doadores do PP.G-7", no período de · 27 a 30 de outubro do 

corrente. 

/:~~TO R~~~Ú~~s c;rni ER!BE (_~~~-l-Governador _ _ _ _ .. 

tylacapá, 31 de outubro de 1997 · 

I • 

·C __ JO'" 
- - '-----.. '-..........:... 

BEATO ROOfliGUCS C~PIOCRIBC 
. Góuernador ~ 

iJ~CR~TO 11' ·s 248 O~ 31 O~ ) U t ubro 0~ 19!11 

o· Governador do Estado do llniap-á, usando d;" auibu1çõcs que lhe s~o 
corlcridas: pclo artigo 119, inciso XXV, da Comtituic ;jo do Estado Jo Amapá e tcr!do .em 
vista o contidà no.Qfício n' 266/97-GAB, _ · · · · 

R E SOL U E: 
·Homologar a dcsjgnaç~o d.c Augusto de Oliveira Júnior, Clícrc do Centro dé 

P.lantas Medicinais e Produtos Naturais, que exerceu, acumulativamentc c em substituição, o 
cargo de Dirctor-Prtsidcntc do Instituto de Pesquisas Cic::ntHicas c-Tecnológicas do Estndo do 

Amapá, durante ó impedimento do respectivo titular, r ' período de 27 a 30 de o;Jtubr~·do 
CÇ> rrcm c. 

~lacapá; 31 de outubro · de 199,7 

____, ..._,__, ..__. 
RIO ROORIGUES CRP•'ICRIOC 

1!ddrn--·~ 

DECRETO ~ 5249 . DE ·31 DE outubro 

·. 
D~ Í997 

O Governador do Estado d o Amap(t, u sando das atribuiçõC:s· 
que lhe são coiúeridas pelo a:"tigo 119, incinoXXV, da Constituição do Estado 
do Amapá e tendo em vista o contido no Oficio n• 525, 

R ES OLV~ . 

. ~ . . 

D ECRE"fO W 5253 DE. 31 DE outubro DE' Í997 
' O Go;,ernador' do Estado do ~nap.á; usando das atribuições 
que lhe são conferidas. pelo art. 119, .inciso ),O(V,'da Constituiçã o do Estado 
do Amapá , ' · · 

R E S .Q'LV E: 
,_ 

. . ., Autorizar EVANDRO o{OSÉ C:ANTUÁRIA DA~TAS, Assessor f OAB!, 
para ' ''<lJ ar da · sede de suas atribu ições, · Macapá-AP, áte a cidade de 
C:qcnne-·Guiana Francesa, a fim de assessorar o ·Exceleritissimo Senhor 
Governado: do Estado: no perio'ao de O 1 a 07 de novernl~ro do corrente . 

))~C!mTO N• 5254 D.E 31 DE ·óu t ubro DE 1997 

. O Govu.nac!or · do Estado do Amapá, usa.n do das atribuições 
que lhe são con feridl't ·: pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado . 

.- elo Amapá, · 

RB S 0 -t.V E: 

Autorizar Al\ · ,>NIO C.\RLOS ·DA SILVA F:.RJAS, Chefe do Centro 
·de Pesquisas Zoobotãnicas 'c GcológicasjiEPA, para viajar da scd~. de suas 
"'atribuições, rnacapá·~, até a cida de de c ayenne - GuiM a I<~rance.s a:, ·a fim 

de partiCipar do IV \VOI~KSHOP ECOLAB/97, no periodo de 01 ."l 03 d e noYcmbro 
do corrente . · 

. / 

DECRl.:TO N" 5255 DE 31 DE ou t ub ro DE 1 997 · · 
Auforlzar ADAMOR DE SOUSA OLIVEIRA, Secretário de Esta!io 

da. J ustiça e Segurança Públic.a , para viajar 'da sede de su as at ribuições ,: O Governa dor do Estado do Amapá, us.ando das ·atribuições 
~hcapá.-AP, até a cidade de, Teresina-PI, a fim de participar da s• Reunião que lhe são conferidas pdo art. 119, inciso XXV, da Constituiçã o do Estado 
Ordinária do Conselho de "segurança Pública do Meic Norte 1 COMEf!', ·no do Amapá, · 
período de· OS a 07 de noveml,>ro do corrente. · R E S O L y E: 

. Macapó., 31 de outubro de 1997 . Autorizar ANTONiO CLÁUDIO AL!'4EIDA DE CARVALHO 
. · Sccret.'r io de Estado do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, para ·via;ar · d~ 

/ . ~- - ...__ , ___ -: • . d d . 'b . . " 
.' ( . .roJ.o ALBní~TO RODF.IGlffi:S'CAPIBERrBE · ~c e t? suas atn. u1çoes, Ma!<apá-AP, até a , cidade -d·e Cayenne - Guiana· 
~ '---- -- ~ Qo/,,~~1=.-.--,---'- ' rancesa, a fim tle part~cipar do !V,WORKSHOP ECOLAB/97 , no período de 01 a 
~~~~~~~~~7~a~~~~~~~~~~~~~~~xmaw~~a=-~~~~~~~~,uz~m=~~=u~~--~~~~~_.~~ft*=-~~~aa~~~ 
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03 de novembro do corrente. 

Macapli, 31 de outubro de 1997 

..- ......_____ .....___. 
RODRIGUES CAPmi!:RJBE 

(1f 

DC 31 DC outubro 0&1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 119, inciso )O( V, da Constituição do Estado do Amapá e tendo 
em vista o contido no Ofício n' s/n'/97-GAB/CEFORH, 

R E 5 O I. U E: 
Autorizar Rita de Cássia Lima Andréa, Diretora-Presidente do Centro de 

Forma.ção e Desenvolvimento de Recursos Humanos, para viajar dà sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, até Salvador-BA, a fim de participar de Reuniões com 
Instituições que desempenham ações voltadas para o Sistema de Segurança Pública 
e Questão da Criança e do Adolescente, tais como: UNICEF, Fundaçao Cidade 
Mlle c Projeto Axé, no período de 28/10 a 04/11/97. 

Macapá, 31 de 'outubro de 19'97 

DECRETO n• 5257 DE 31 DE outubro DE 1991 
O Governador do Estado do llmapá, usando das atribUJçOes que lhe 

são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá e 
tendo em vista o contido no Ofício n• s/n'/97-GAB/CEFORH, 

R C 5O LU E: 
Designar Sônia Maria da Silva Mont' Alverne Canto, Diretora do 

Departamento de Coordenação de Cursos, para exercer, acumulativamente e em 
. subsutuiçao, o cargo de Diretor-Presidente do Centro de Formação e 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, durante o tmpedimento da respectiva titular, 

no período de 28/1 O a 04/11/97. 

Macapá, 31 de outubro de 1997 

DECRETO n• ~258 DE 31 DE outubro DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá c tendo 
em vista o contido no Ofício n' 756/97-GAB/SETRACI, 

R E 5 O L U C: 
Autorizar Ely da Silva Almeida, Secretária de Estado do Trabalho e da 

Cidadania, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Salvado•-BA, a 
fim de participar de Reuniões com Instituições que desempenham ações voltadas 
para 0 Siste~a de SegtJrança Pública e Questão da Criança e do Adolcscenle, tais 
como: UN!CEF, Fundaç~o .Cidade M~e e Projeto Axé, no período de 27/10 a 

02/11/97. 

Macapá, 31 de outubro de 1997 

DECRETO N° 5259 DE 31 DE outubro DE 1997 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXD, da Constituição do Estado dG Amapá, 
de a .Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o teor 'do Ofíció n° 

727 I GAB/SEPLAN, 
RESOLVE: 
Exonerar CLÁUD:U. SOCORRO FIGUEIREDO MELO, da função comissio 

nada de Secretário Administrativo/DEOR, Código CDI-1, da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral. 

Macapcí, 31 de outubro de 1997 

BÊRTO RODírrGUES CA~BE 
Govemador 

· DECRETO .N° 5260 ·DE 31 DE outubro DE 1997 

O GOVERNA[)OR DO ESTADO DO A,MAPÁ, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do Amapá, 
d r; a Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o teor do OHcio n° 
727/GAB/SEPLAN, . 

RESOLVE: 

Exon!!rar IVANI PEREIRA MARQUES, da função comissionada de 

. 

Planejamento e Coordenação Geral. 

Macapcí, 31 de outubro de 1997 

-~R~GU~~BE 
( JOÃO ALB~C Govemador 

DEC.RETO W 5~61 DE 31 DE outubro DE 1~7 
, O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições qut 

lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do Amapá, 
'ele a Lei n° 0338, de 16 de ·ãbril de 1997 e tendo em vista o teor do Ofkio n° 
727/GAB/SEPLAN, 

RESOLVE: 

Nomear CLÁUiliiA SOCORRO FIGUEIREDO MELO, ocupante do cargo de I 
Técnico em Contabilidade, Classe C, Padrão I, pertencente ao Quadro de Pessoal do 
ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de Secretário 

Administrativo/CPL, Código CDI-1, da Secretaria de Estado do Planejame~to e I 
Coordenação Geral. 

Macapcí, 31 de outubro de 1997 I , 
~___"' •o~<u\s c.f>heriBE ~over.nodor,._ ___ _ 

DECRETO W 5262 DE 31 DE outubro DE 1997 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atríbuições q•Je 
lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Am.tpt, 
ele a Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o teor do Ofício o" l 
727/CAB/SEPLAN, i 

RESOLVE: 

Nomear IVANI PEREIRA M.I.RQUES, ocupante do cargo de Datil6grafo, 
Subgrupo NM, Padrão 12, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado, para 
exercer a função comtssionada de Secretário Administrativo/DEOR, Código CDI-1 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. 

Macapó. 31 de outubro de 1997 

' . . 
-~ ...____ ..___ 

TO RODRIGUES CAPIBERIBE I 
i 

------H>---Gõvemador ~ 

DECRE:TO n• 5263 DE 31 DE outubro DC 1991 1 
O Governador do Cstado do llmapá, usando das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 119, inciso xxn, da Constituição do Estado do Amapá, c/c " I 
Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o conttdo no Ofício n' 

1 
0270/97-GAB/IESA, I 

RE50LUE: 
Nomear Lenise Benj~min do Carmo, ocupante do cargo de 

Enfermeiro, pertencente ao Programa de Assistência Social do Governo do Estado, I 
par~ exercer a função comissionada de ·chefe da Clínica Médica/CDS, Códigó.FGI-3 j 
do Instituto Estadual de 'Saúde "Dr. Alberto Lima", a contar de 25 de ;~gosto do ' 

·i 
corrente. 

Macapá, 31 de outubro de 1997 

TO RO-OR-IGU'iscii'PI;;cnmi I· 
_:___~===:===:::::±~~==----_! 

I 
OE:CRETO n• 5264 DE 31 DC outubro DE 1991 I 

O Governador do Estado do llmapá, usando das atribuições que lhe 1 
são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá " • 
tendo em vtsta o conudo no Processo n• 28840.004232/97-SEED, I . ~ 

RE5DlUE: I 
Tom.ar sem efeito o Decreto n' 4495, de 18 âe agosto de 1997 ~ 

·publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n' 1627, de 18 de agosto de 199í, t 
que cxon~rou a servtdora Maria Freita~ de Almf:"ida, do catgo de Provimento , 

'Efeuvo de Professor de Ensino-de 1• Grau, Classe "A", Referência OI, do Quadrcrd<: j 
Pessoal Civil do Estado do Amapá. I 

Macapá, 31 de outubro de 1997 

~ ~TORoa~~P~& (____~~~--
----------------~-----

_ .. _ ..... "----~ 

occRETO n• 5;.'65 o& 31 uc olJtubt·o m: m'.n • 
o Governador do Estado do nmdpá, u~at'ÔG Jt! aw' •uto. ~. 

são confendas pelo an. 119, inciso XXII, da Consututção do &1.do Jo At.?; 
Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vi•ta o conuào no OlLí: 
06407/97 -GAJtiSEED, 

~ 
~ 
I 
I 

Secretário Administrativo/CPL, Código CDI-J, da Secretaria de Estado do R & S O L U E:: 

------~----------------------------~--~----------1 

'' 
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·: Ex;ncrar, a pedido, Manoel Nazaré Góes da Costa, da funi;ao· . · .. CDI-1; da Secretarioc;O.~-~si;?.dÕ d~·~, 
comi5sionada: de Direror da E.E. David Miranda dos Santos, CÓdigo CDI-3, da' 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura,. ··• Macapli·, 31 de out ubro de 1997' 

1-

Macapá, 31 de outubro de 1997 

DECRETO n• 5266 DE 31 DE · outubro DE 1991 
O Governador do Estado ~o nmapá, usando das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a 
Lei n~ 0338, de 16 .de abril de 1997 e tendo em vista o · contido no · Ofício n' 
06.407/97 .:OAB/SEED, . 

R c 5. o L U c : 
Nomear Maria das .· Graças ·da Silva Soares, ocupante· do cargo 

Professor de Ensino de 1' e. 2' Graus, Classe D, Nível 4, pertencente ao Quadro .çlc 
Pessoal do ex-Território Federal 9o Estado do Amapá, para exercer a função 
comissionada de Diretor da E.E. David Miranda dos Santos, Código CDl-3, . da · 
Secretaria· de Estado da. Educação. 

Macapá, 31 de outubro de 1997 

. ~ERTO~~~E~ 
~~Oiíernador . 

OECRETDn• .5267 OC 31 · DC ' outubro DE 1991 . 
O Governador do E~tado do nmapá, usando das.atribuiçõcs que lhe . 

são conferidas pelo án. 119, inciso XXII, da Constituiçào do Estado do Amapá, c/c- a 
Lei n' 0338, ·de t6 de abril de 1997 c t~ndo em vista o contido no Ofício n' . 
06749/97-GAB/SEED, . 

R c·s o L u c: 
Nomear Suely Maria Nascimento de Souza, ocupante do cargo de 

Especialista em Educação, Classe.C, Referênc ia OI, pertencente ao Quadro de-Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, para exercer · a função comissionada $ecretário 

. Administrativo do ).!. Nova Esperança, Código CDI-1, da Secretaria de Estado da 
Educação. · ' 

Macapá, 31 d~· outubro de ·.1997 

DECRETO Na 5268 DE ·· 31 D~ outubro . .. DE 1997 
O Governador do -Estado do Amapá, ~usando das atribuiçõc:.s 

que lhe são conferidas pelo artigo 1 Í 9, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n • 0338, de ·16 de a bril de 1997 c tendo em vista o 
contido no Oficio na 06015/97-GAB/SEED, 

RES. OLVE: 
E>uinerar LUZIA MOTA DOS SANTos; da função comission ada 

de Diretor da E.E. Bom Jesus, Código CDI-3 , da Secretaria de· Estado da 
EducaÇão e Cuitüra, 

Macapã, 31 de outubro de 1'997 

~ -:Rl~~BE 
( . JOA~rna<lo~ . . 

-i DECR:E;TO'N" 5269 DE 31 DE outubro DE 19~7 

O GOvem'ador do Est ado do Amapá, usando das atribuições · 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Cpn stituição do Estado 

. do .Amapá, cfc a Lei na 0338, de 16 de abril de )997 e tendo em vista o 
contido no Oficio na 06015/97-GAB/SEED, · 

RESOLVE: 
. Exoneiar .MÀRIA ANGÉLICA DE RffiAMAR FREITAS I>'ÁÇANHA, da 

função comissiona da de Diretor da E .. É .. Livramento do Aporema, Código CDI· 
·3, da Secretaria de Est(l.do da Educação e Cultura. · 

Macapá, 31 de outubro· de 1997 

DECRETO Na 5270 DE 31 DE . ou tubro DE 1997 . 

O Governador do EStado do Amapá, u sando das atribuições 
que ibe são conferidas pelo artigo 119, incis~ XXII, d a ConstiW.ição do 'Estado 
do Amapá, cfc a Lei na 0338, de 16 .de abril de 1997 e tendo em vista o i 
c~ntido no Oficio na 06015/97-GAB/ SEED, 

~ RESOLV.E: 

. ·. _,.. . Nomear J OSÉ UBIRACI CASTILO RÁMos, ocupante do cargo de· . 
;Professor qe Ensino de t •· e 2a Grau s, Classe D, Nível 04, perten cente ao 
Qua dro de Pessoal. do ex-Território Federal do Amapá, para exeréer a função' 

... ~ -comissionada de Secretário· Administràti~~a . E. E. Pedro Teixeira, CódJgo. 

DECRJ;;TO N" 5271 DE ' 31 DE outubro · • DE 1997 

· "· _ a· Õ_overnador do ~tado do Amapã; u sando das atribuições· 
que lhe sao coilfendas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei na 0338 , de ·-16 ·de abril de 1997 e tendo em vista 0 
contido no Oficio n a 06015 / 97:GAB/SEED; · 

RES.O .LV:&r 
· Nomear JANDIR FERREIRA MORAIS, ocupante do cargo de 
Professor de-Ensino d<? I a Grau, Classe A, Nível 04, perten'íiá}lte ao Quadró de 
Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função 
comissionada de Secretário Administrativo da E.E. São Miguei do Flexal. 
CódJgo CDI~1 , da Se:retaria de Estado àa Educação. 

Macapá, 31- de· outubro ·de 199.7 

- '---0 RODRIG~ CAPIB RJBE 
!)r . 

DECRETO Na 5272 DE 3; DE outubro . DE 1997 

O Governador do Estado do Amapá, usando d as atribuições 1 
que lhe ~ão conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amàpã, cf-c a Lei n• 0338, de 16 de abril de .1997- e tendo em vista o 
contido no Oficio n a 06015/97-GAB/SEED, · 

RESOLVE: 
Nomear HELDER GONÇALVES· DE BRITO, ocupante do cargo de I 

Profe ssor de En.sino de 1a Grau, Classe A, Referência 01, pertencente a o I 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do· Amapá, para exercer a função ' 
comissionada de Diretor da E .E. Livr amento do Aporema, .CódJgo CDI-3, da 
Secretaria de Estadó d a Educação. · ·· · 

Maeapá , 31. · de outub.r o de 199.7 . 

'------. ....__ . . 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

DECRETO Na 5273 DE , 31 DE . out'ubro . DE\997 
O Govemador do Estado do Amapá, u sando das. atribuições 

. que lhe são cqnferidas pelo 'artigo ·11 9, inciso XXII, da Consti\ujção do Estado 
do Am1;1pá, cfc a Lei na 0338, de - 16 de abril de 1997 e tê'.ricto · em ·vista .o 
contido nn Oficio n a 06!}15 / 97-GAB/ SEED, · ·. <' 

RESOLVE: 
Nomear IVANETE ZACHEU PACHECO, ocupante do·:·'cargo de · 

Professor de Ensino . de' I a Gr au, Classe A, Referência. O i, pertencente .ao 
Qu adro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer·_ a · função 
comissionada de Diretor da E.E . Bom Jesu s, CódJgo CDI-3, da.Secretaria de 
Estado da Educação. - · • 

Macapá, 31 de outubro de 1997 

DECRCTD hA S274 DC 3 1 DC outubro DE 1991 . 
O Governador do Cstado do nmapá, usa~d·o das ~tribuições que lhe 

são conferidas pelo artigo. I I 9, inciso xxn, da Constituição do Estado do Amapá, c/c 
a Lei n' Q338, de 16 de abril de 1997· e tendo em. vista o contido no Ofício n' 
06 79/97 -GAB/SEFAZ, 

RCSOLUC, 
N omear Oriovalda Reis Nunes, Cl)efe da Divisão de -Controle de 

A9'ecadação, para exercer, interin.a e acumulativamente, o cargo em . comissão de 
Diretor do Departamento de Arrecadação, Código CDS-3, da Secrétaria de Estado 

· da Fazenda. 

· Macapá, 3 1 de outubro de 1997 

DECRETO N ° 5275 DE 31 DE ou t ubro DE 1997 
. O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições qu~. 

lhe são. conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, da Çonstituição do I;:stado do Amapá 
e tendo em vista o teor do Ofício· il0 596/97-DDI.CEICOM, 

RE S OLVE: 
Nomear RAIMl./NDO FERREIRII Plll.HETII, para exercer. a ·-' função de· 

; Membro· Titular na Comissão .Técnicá do. Programa de Modernização Tecnolóiica do 
Setor Mobiliát:io do Estado do Amapá, criada através do Decreto n° 1278-, de

1 
28/0i/97, · 

como represeptante ·da Secretariã de Estado do Meio Ambiente, ·ciência e T ecnologia, 
em substituição a.IILCIONE MARli\ CIIRVAl.HO CÁVALCANTE. 

Macapá. -31 d!! outubro de 1997 

~-~L· 
RTó Ro DRIGUEs .cm:BE~ 
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DECRETO N• 5276 DE 31 DE outubro DE 1997 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, wando das atribuições qu~ 
lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da c<;'nstituição do Estado do Amapá 
e tendo em vista o teor do Oficio n° 596/97-DDI.CEICOM, 

RESOLVE: 
Nomear MAitiA ZVI.Eit>E DOS REIS MORAES, para exercer a função d~ 

Membro Suplente na Comissãc Tlrnica do Programa tk Modernização TecnológJCa do 
Setor Mobiliário do EstAdo do Amapá, criada através do Decreto n° 1278, de 28/02/97, 
como representante da Coordenadoria Estadual da Indústria, Comércio e Mineração, 
em substituição a JOsÉ ÇLEMERSON SANTOS BATISTA. 

Mocopá, 31 de outubro de 1997 

DECRETO N° 5277 DE 31 DE outubro DE 1997 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá 
e tendo em vista o teor do Ofício n° 596/97-DDI.CFJCOM, 

RESOLVE: 
Nomear JAIRO COLARES, para exercer a função de Membro Suplente na 

Comissão Tlrnica do Prog.-ama tk Modtrnização Tecnológica do Setor Mobiliário do 
Estado do Amapá, criada através do Decreto n° 1278, de 28/02/97, como 
representante da Secretaria de Estado do Trabalho e da Cidadania, em substituição ~ 
DINETE REGINA PANTOJA. 

Mocopá, 31 de outubro de 1997 

. ~_yoo~c>n~ 
~Goweanoclol' 

DECRETO N° 5278 DE 31 DE outubro DE 1997 
O 60VERNAI>Oil DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá 
e tendo em vista o teor do Ofício n° 596/97-DDI-CEICOM, 

RESOLVE: 
Nomear MARIA NII.ZA AMARAL DE ARAÚJO, para exercer a função de 

Membro Titular e MARIA IONETE MONTEIRO DE 50\JZA para Membro Suplente na 
Comissão Tlrnica do Prog.-ama tk Modernização Tecnológica do Setor Mobiliário do 
Estadc do Amapá, criada através do Decreto n° 1278, de 28/02/97, como 
representantes da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 31 de outubro de 1997 

~ R~Dill~~~~ ~~vel'lmfor-

DECRETO n• 5279 DE 31 DE outubro DE 1991 
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiçOes que lhe 

são conferidas pelo an. 119, inciso XXII, da ConstituiçW do Estado do Amapá e 
tendo em vista o contido no Ofício n• 365/97-GAB/PMM, 

RESOLUE: 
Colocar à disposiçao da Prefeitura Municipal de Macapá-PMM, sem 

6nus para o Governo do Estado do Amapá, a servidora Maria Eliana Ferreira Teles, 
Técnico em Enfermagem, Padrao 17, Subgrupo NM, integrante do Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, lotada no lESA, na forma do anigo 112, item I, § 1', d2 
Lei n' 0066, de 03 de maio de _1993, a contar de 01 de julho de 1997. 

DECRCTD n• 5280 DE 31 DE outubro DC 1991 
O Gouemador do &stado do Amapá, usando das atribuiçOes que lhe sao 

conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da ConstttuiçW do Estado do Amapá e 
tendo em vista o contido no Processo n' 28840.006295/97-SEED, 

RESOLUE , 
Designar a servidora Ana Regina Cant:lo Pinheiro, Professora, 

pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto Território Federal do Amapá para 
compor, na qualidade de Presidente, a Comissao de Processo Administrativo 
Disciplinar, msmuída pelo Decreto n' 4872, de 18/09/97, publicado no Diário Oficial 
do Estado do Amapá n' 1650, do dia 18 do mesmo mês e ano, em substituiçao à 
Regina Lúcia Cardoso Lopes. 

Macapi, 31 de outubro de 1997 • 

DECRETO N' 5281 pE 31 DE outubro DE 1997 
O Go> ernador do ütado do Amapá, usando das atribuições que lhe slo 

conferidas pelo anigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, 
RESOLVE: 
Art. I'- Constituir ComiJdo de Processo Administrativo DiJciplioar, nos 

tennos do artigo I 58 e seguintes da Lei n• 0066193, comJl!lsta pelas servidoras ANTONIA 
COSTA ANDRADE, IRENE DE OLIVEIRA COSTA ALB~RADO, Professoras e ÂNGELA 
M~RIA AVELA.R MONTEIRO, Agente Administrativo, todas integrantes do Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá para, sob a presidência da primeira, apurar irregularidades 
envolvendo servidor estadual, referenciadas no ProcCMo n'l8840.006606197-SEED. 

Art. 2" - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos 
trabalhos da Comisslo. 

Art. J•- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Macapá, 31 de outubro de 1997 

sede de suas atribuiçoes - Macapá- AP , 
até a Aldeia Waiãpi, no munic{pio de 
Oiapoque, no dia 20.10.97,acompanhando 
o ExmQ. SR. Governador. 

)!AI 18 - 11. 97 as 1l:uu horas 

riPO: MENOR PREÇO. 
OS EDITAIS PODERÃO SER OBTI 

PORTARIA NQ 206/97-GABI 

O CHEFE DO GABINETE CIVIL, com base 
na Lei nQ 338 de 16.04.97 e tendo em 
vista o "teor doMemo nQ 122/97-DCS, 

RESOLVE: 

Designar ALC ILENE MARIA CARVALHO CAl 
VALCANTE DIAS ,_Diretora do,Departamen 
to de C011a1nicaçao Social, Cod igo CDS-Jl 
e FER~ANDO COSTA DE FRANÇA, Chefe da l 
Divisao de Imprensa/DCS, Codigo CDS-2 , 
P!ra viajarem da s~de d~ suas atribui 
çoes Macapa-AP, •te a ctdade de Forta/ 
leza-CE , a fim de participarem do I En 
contra Internacional de Jornalistas em 
Assessoria de Imprensa do Mercosul, no , 
per{odo de 22 à 25.10.97. 

CHEFIA DO GABINETE C IVIL, em Macapá- AP 
20 de outubro de 1997. 

.h ... ~. 
JARDE~ADtfLTON SOUZA NUNES 

JY Chefe do Gabinete Civil ~ 

PORTARIA N2 207/97-GABl 

O CHEFE DO GABINETE CIV IL, com base 
na lei nQ 338 de 16.04.97 e tendo em 
vista o teor d o ~mo nQ 125/97- DCS. 

(RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de ~DI ~~~ 
SOM DA SILVA, Assessor de Comun1caçao 
Soeial, C~igo CDS-2 e ENIVALDO COSTA. , 
E SILVA, Responsável pelas Atividades· 
de V~deo/DCS, Grupo 11, C~igo CD I -2 , 

_pertencente ao Cont rato Administrativo 
deste Gabinete Ci vil, gue viajaram da 

CHEFIA DO GABINETE CIVI L, em Macap~-AP 
22 de outubro de 1.997. 

e~. RAIMUNDO 80RGES DE A. ANDREA 
a Chefe A J do Gabinete Civil = 

Secretarias de Estado 

Administração \ 
COMISSÃO PERMI~TE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Ni U29/97 

OBJETO: MEDICAMENTO E MATERIAL DE LADO 
RATÓRIO P/ SESA 

~IA: 11. 11 . 97 as u9:uu horas 

fiPO: MENOR PREÇO. 

~ONADA DE PREÇO Ni U30/97 

OBJETO: MATERIAL PERMANENTE DE USO HOS
PITALAR. 

DIA: 18. 11-97 às lu:uu horas 

TIPO: MENOR PREÇO. 

TOMADA DE PREÇO Ni 031/97 

:lBJETO: MATERIAL PERMANENTE P/ SESA 

)OS NA SALA u3, NO HORÁRIO NORMAL DE EX 

~
EDIENTE MEDIANTE O PAGAMENTO DA TAXA -
E R$- 1U,uu (DEZ REAIS). 

Macapá, 31 ~e ~bro de 1997 

Aguinaldo Lima Rodrigues 

Preside e da CPL/SEAD 
- -

PORTMIA n• . 0964/97-SE/úo" 

A SECREI'ÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA, 
PescA E FLORESTA E 00 ABASTECIMENI'O, usando 
de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo /lrt . 123, Inciso II da Constituição do 
estado do Amaoá e Art. 38, Inciso VI do Re 
gulanento da SEAGA, aorovado pelo Decreto\N) 
nR. 0297 de 18 de dezent>ro de 1991, e tendo 
em vista as disposições contidas no Decreto 
(N) nR. 1094 de 26 de fevereiro ele !997. 

RESOLVE; 
Hooologar <> deslocanento elos servJ.d·'res 

PEDRO CESAR DE CERqJE::RA, Responsável pc: .,.. 
Atl v idades das Feiras e l~n::ldos, c:. n9. _ • 
063 .037- AP, ANTONIO CARLOS FONSECA, Age.1Le 
de Portaria. cr. NR • 06907534-9 e J~ r,~'. ! 
ANJO OOS SANI'OS, Agente Aàn.lru.s~ranvot C! 
nll . 003.811-AP, par·a ViaJarem ele~~-· ~ 
de de ~ atividades a.tC" o P.\Jnicipic;, ..... 
de Amapá, a fim de que no periodo de 17 't ! 
31.10.97 , possan dar. opoio a_,. do '""' l 1!:!0 e realizar serviços no Parque de EJCEOS.!. 
çoes TAr«:REDD NEVES , durante a reali7.açao da 
XIII EXPO-FEIRA AGROPESC , devendo as despe 
sas can diárias ocorrerem ã conlla do recur 
~ orçanentári o . -



, Macapá, 03.11.97 

Dê- se ciência , cumpra-se e Dublique-se. 
~~caná-AP., 21 Qutubro de l99':( 

MARIA BENIGNA tliJ~(lls!f'"!YQ 
Secr etár · 

CIMENTO' JUCÁ 

PORTARIA n• . . 0965/97~SEAF 

A SECRET.WA DEESTI\DO DA AGRICULTURA, 
·PESCA E FILORESTA ·E DO ABASTECH!ENTO, usando 
de;,suasc atribu~.ções lhe s2.o conferidas t;)elo 
Art. 123, Incis·? II da Cosntituiçao ·do Est~ . 
do do .l\maoá e Art . 38, IncisóVI d o Regulame~ 
to da SEAGA, ao~·vado pel o Decreto(N)n' . 0297 
de 18 de dezembro de 1991, e t endo em vista 
as disposiçÕes contidas no Decreto(-N)1094 
de 26 de fevereiro de 1997 . 

RESOLVE : 
nêsipnar os ~rviéores RAir.IUNDO DA!.TON 

11/>JHEIROS, Chefe c•e Di visão de estatistica e 
I nfonn,.,r.ii.o de merendo , c r·. Nº. 67 . 775-1\P 
CARLOS ~11\Gl\'0 BAf!llOS:\ SOTÃO, Reso. oelas I\ ti v . 

· de Proj . ' flericola, Pecuários e Floresta, CI. 
n• , 54 . 796- 1\1° •, CLODONJXJ DOS SANTOS JU0flEZ, 
Eng<. l\3rÔnomo , CI. n2 , 27 . 249-1\Po.e JOSE H!',_ 
RIA DE SOUZA RODRIGUES, Age,~ te de A ti vidad . 
1\gPOpecuári a , CI. n• . 307 . 581-,~0 , para vi~j~ 
rem de Macaoá, s e de de: suas atividades a t e 
a reaião do. oacui, a fim ~e oue no periodo 
de 20 a 25 .10.97, oossam fazer levantamento 
da si tua<'ão atual dos sistemas agroflorestaii 

. imolantadas em 164 orooriedades da. rep,iãr, do 
.oa~ui devendo as desoesas com diárias ocor 
~rem' â conta· d.o recurso orç.;JmentaÍ-io . -

Dê-se ciênci:-1. cumora-se e oublioue·-se . 
t-lacaciá-AP, tubro de 1997 . 

MARIA BENI 

PORTARIA n• . 0966/97~~EAF 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DI\ AGRICULtURA, 
PESCA, FUJRESTA E ABASTECH1F.NTO, usando de 
suas atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo 
Art . 123, Inciso II da Constitui ção do Estado 
do Amaoá e Art . 38 , Inciso VI do Regulamento 
da SEAGA , aprovado pelo Decreto(N) ~·· 0297 
de 18 de dezembro de 1991, e t endo em vista as 
disposiçÕes contidas no Decret o(N) n • . 1094 
de 26 de fevereiro de 1997 . 

RESOLVE: 
Desiina.r. os servi d,ores NENELEU FERREIRA 

COS REI$ FI!llO, r<lOtorista, CI. n 2. 026 . 111-
AP e NELSON DARCI PEREIRA PIRES , l>lotorista do 
Gabinete, CDI . 2 , CI . N2 . 274. 504-AP, para v~~ 
;arem de Hacapa; sede de suas ativi dades ate 
~ Reeião do Pauci, a f im' de que n9 periodo de 
20 a 25 . 10. 97, possam conduzi r veiculo com 
teénicos até a localidade acima citada , deven 
do as desoesas com diárias ocorrerem á conta
do recl!rs~ Ol)(ament ário . 

De-Ge cienci cumpra-se e publ ique- se . 
r~acap- e outubro de 1997 . 

PORTARIA N2 0967/97 - SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PESCA E FLORES'fA E 00 ABAS'fECn!E_N'J'O, 

I .... , .... 

·confer i : pelo Art .123, , Inc~so II da 
Jusando~ atribuiçoes que lhe sao 

I
Consti · ç ao do Estado do Amapa e Art.38 , 
Inciso VI do Regulamento da SEAGA, 
aprovado pelo )Jecret o(N) N• · 0297 de . 
!18 de dezembro de 1991 , e tendo -em 
vist a as disposições contidas no Decre
to(N) N• 1094 de 26 de fevereiro de 
1.997. 

RESOLVE 

Homologar o' deslocamento do servidor ~ 
IZ CARWS CASTRO DE AQUINO, Chefe da Divisao 
de Abastecimento, CDS-2, C.!. N2 2110583 
2 Via, para viajar de Nacapá sede de suas ' 
ativi dades até o Hunicipio de Tarta mgalzi. 
nho, a fim de que no periodo de 19 à 2~ .10 
97, possa Representar a SEAF na.Comissao do 
PROCERA LUMIAR, onde participara do Curso de 
Capacitação, que estará sendo realizado de 
19 à 29 . 10.97, em Tartarugalzinho, devendo •· 
as despesas com diári as ocorrerem à c onta do 
Recurso Orçamentári o. · 

Dê- se ciência , cumpra-se e publique-se . 
r-Jacapá-AP; 22 tubro de 1997. 

DO N. JUCÁ 

PORTARIA N2 0968/97 - SEAF 

A SECRETÁRIA DE ESTADO 
PESCA E FLORESTA E DO 
usando daS atribui çÕes 

-conferidaS pelo Art.123, 

DA AGRICULTI..lRA, 
ARI;STECINENTO , 

que lhe são 
Inciso II da 
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Ccnstituição do Estado do Amapá e Art. 3B, 
Inci so VI do, Regulamento da SEAGA, 
aprovado pelo I:ecreto(N) Jll• 0297 de 
18 de dezembro · de 1991, e tendo em 
vista as dispOsiçÕes contidas .·no Decre
to(N) N• 1094 ée 26 de fevereiro de 
1997. 

RES OLVE 

AÍ't. 1• - DeEignar os servidores abaixo 
relacionados parà coporem a Comissão respon
sável P?la elaboração do Inventário Anual de . 
bens móveis e imóveis pert encent e a SEAF. 

. r<JOACIR ASSUNÇÃO CRUZ - Presidente . 
OZEEL DA SILVA ANARAL - r-lembro 
ANTERO BORGES FACUNDES - !•lembro 

Art. 2• Estipular o prazo de 30 (trnt a) 
dias para a conclt:São dos tral'lalhos da aludi_ 
da Comissão. · 

Art . 3• - Dê-se c i ência, cumpra- se e 
publique- se . 

r-Jacapá-AP; de 1997 . 

DO N .• JLCÁ 

PO~TARIA N' 0969/97 - SE/IF 

A SECRE1'ÁRIA DE ESTADo DA AGRICULTURA, 
'PESCA E FUJRESTA E DO AEASTECit>!EN'J'O, 
usando das atr~buiçÕes que lhe são 
conferidas pelo J\rt . 123, Inc~so li da. · 

•. Constituição do Estado do Amapa e Art . 3B , 
Inciso .VI do Regul1ll*,nto da SEAGA , 
.aProvado pelo Decreto(N) N• 0 297 de 
18 de dezembro de 1991, e tendo em 
vista as disposições contidas no Decre
to(N) N• 1094 de 26 de fevere irç> de 
1997 . 

RES OLV E 

Designar o servidor AUSTRÉLIO LEITE SU~ 
SUARANA Técnico Aaricol a, oara responder pe 
la ruryç~o de Chefeoda Di~isao de Ab~tecimeQ 
to , Codigo CDS~2 , no per1odo de 19 a 29. 10 . 
97 durante o afastament o do titular que en
co~tra-se viajando á setviç~ . 

Dê-se 'ciencia, cumpra- se e publigue-se . 
r-Jacapá- AP; 23 de out ubro de 1997 . 

PORTARIA n• . 0 970/97-SEI\.F 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 1\GRICUL:I'URA, 
PESCA E FWRESTA E DO ABASTECit>!ENTO, usando 
de suas atribuiçÕes que l he são confer~da"' 
pelo Art . 123, Inciso II da Constituiç a o elo 
Estado do Amapá e Art . 38, Inciso VI do Ree'::'. 
lamento da SEAGA, aprovado pel o Decreto(N) n 2 • 

0297 de 18 de dezembro de 1991, e t endo em v i 5 
ta as disposiçÕes contidas no Decret o(N) n• . 
1094 de 26 de 'fevereiro de 1997 . 

RESOLVE: . . 
Designar o s ervidor ,!'EDRO ~!ENDES FERREI 

RA Chefe da· ·Divisão de Feiras , para respon
de~ acumulati vamente no periodo de 24 a. 25 . 
10 . 97, pela Coordenadoria de Abastecimento 
e Feiras , em virtude do titular encontra-se 
viajando a serviço. · 

Dê-se ciênci:a, c umpra-se e publique- se. 
r.~acapá-AP, 23 d utubno de 1997 . 

RA DO NASCINENTO JUCÁ 
Agricultura 

PORTARIA n•. 0971/97- SEAF 
A SECRE~~IA DE ESTADO DA AGRICULTURA , 

PESCA E FLORESTA E DO ABASTECn!ENTO, usando 
de suas atribuiçÕes que lhe são conferiuas pe 
lo Art. 123 , Inciso II da Constituição do Fs= 
tado do Amapá' e · Art.. 38, Inciso VI do Reg,lla
mento da SEAGA, • aprovada pelo Decreto(N) n2 . 
0297 de 18 de dezembro de 1991, e tendo em vis 
ta as disposiçÕes contidas no Decreto(N) n• . -
1094 de 26 de fevereiro de 1997. 

RESOLVE: 
Designar o servi dor ADRIANO J ORGE ARAÚJO 

r<JONTEIRO , Coordenador da COAF /SEAF, C I. n 2 • 

2983718-1\P, pana viajar de Macapá, sede de 
suas atividades até o r.runicipio de Amapá, a 
fim de que no i)eriodo de 23 a 25 .lO, 97, possa 
fazer levantamento da situação do ParQue . de 
Exposição TANCREDO ~S, devendo as ~espesas 
com diarias ocorrerem a conta do recurso orça 
mentário . . -

Dê- se ciência , cumpra~se e publique-se . 
r-Jacapá-AP, 23 ubro de 1997. 

MARIA BENI T.uo....,.....,..,.. NASCiro!EN'l'O J UCÁ 
rl.cultura 
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COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITACÃO/SEINF . 

JUSTIFICATIVA 

Acões do procedimento Adminis ivo. 
Assunto: Dispensa de~ Licitação, com fundamento nd' 
Artigo 24, inciso X d!l Lei 8.666/93, conso!idàda. 
Objeto : Aquisição de 02 (4ois) imóveis destinados a 
atender finalidades precípuas da Administração 
Pública. · · 
Empresa Adjudicada: Banco do Brasil S/ A, 
Valor : R$-120.000,00ÍCento e Vinte Mil Reais). 

Senhor Secretário, 

-'Em resPeito às disposições legais, 
inclusive ao disposto na ·fundamentação em epígrafe 
e, ainda, considerando as exigências das formalidades 
inseridas no Art. 26 do Estatuto' das Licitações, 
justifico, nos' autos do Processo Administrativo n. o 

28730.002126/97, a necessidade do empenho da 
despeSa concernente a aquisição dos imÓveis 
localizados nesta cidade, à Rua General Rondon, n. o 
1101 e 1119, perímetro compreendido entre as Av. 
RaimundO Alvares da Costa e Ernestino Borge$ no 
Bairro Central, destinados . ao atendimento de 
finalidades essenciais do Estado do' Amapá, sendo 
suas instalações e lOcalizações .. perfeitamente 
adequadas à instrumentalização do objeto pretendido 
pela Administração Pública, ou seja, funcionamento 
da Corregedoria Fiscal da Secretaria de Estado da 
Fazenda e Delegacia da Econo:mia Popular e de 
Fazenda Pública, estando o preço destes abaixo do 
valor de mercado. 

À vista do exposto e considerando o que 
mais nos aUtos consta, submeto a presente 

~ 1juStificativa ao Ex.mo. Secretário de Estado da Infra~ 
:EstnJ.tura, a finl de que promova a sua ratificação e, 
lconsequentcmente, p~bHcaçào nO Diário Oficial do 
Est~do, para produzir efeitos legais e dai eficácia ao 
presente ato. 

Macapá-Ap, 24 de Outubro· de 1997. 

Engo 9,..ZIMA~L#IJÁt~E ARAUJO 
. PresidJ"te ~L/SEINF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DA !LICITAÇÃO REFERENTE 
AO CONVITE n•o39{97-CPL/SEINF/GEA 

REFORMA DO PRÉDIO DA RÁDIO DIFUSORA 
DEMACAPÃ 

I 

. PREÇO BASE R~-34.991,44 

Conforme abaixo: 

ORDEM DE FIRMAS LICITAliTES PREÇOS R$ PRA 
zos 

CLASSIFIC. /DIA 
s 

1' L.G.L DE MORAES 27.127 20 45 
R.M. MORAES LTDA DESCLASSIFICADA 

~ 'GUl OLIVEIRA lliABlLlTADA -

RESULTADO DA LICITAÇÃO REFERENTE 
AO CONVITE n°040/97-CPL/SEINF/GEA 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÓGICA E 
ELÉTRICA PARA INFORMATIZAÇÃO DA 

SEINF/GEA 

PREÇO BASE R$-66 .456,51 

Conforme abaixo: 

! ORDEM DE ~RMAS LICITANTES PREÇOS R$ PRA ,.- zos 
CLASSIFlC . / DIA 

s 
1' ALTA TENSÁO LTDA 66A53 00 45 

M.G.B.ALMEIDA LOBAT DESCLASSIFICADA 

Macapá-Ap, 30 de Outubro de 1997. 



Maeapá, 03.11.97 

Coordenadoria Estadt 

CEICOM 

PORTARIA c P l n 07J/97~Eico" 

O COORDENADOR DE ESTADO DÁ INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E MINERAÇÃO, no uso das suas atribuiçÕes que lhe 

são conferidas pelo Decreto n2 4333 de 04 de Agosto d 

1997, e tendo u vista o que consta no Meao n2 090/97 

ST AG/CEICOM. 

RESOLVE: 

Art. ll! - Designar o servidor ADONIAS 

SABÓIA DOS SAlTOS, Motorista Oficial, c~digo COI-2, para 

deslocar-se da sede de suas atribuiçÕes Maeap~-A~, at; o 

Munic:pio de SERRA DO NAVIO, co• objetivo de conduzir T;~ 
nicos desta CE!COM, nos dias 25 e 26.10.97. 

Art. 22 - Revogn-se as disposiçÕes 

e a contrario. 

se. , , 
&RBIIIUE DO COORDEIADOR DE ESUDO DA IIDUSTRIA, CO"ERCID 

E "UERAÇ~O •• •• Macap;-AP, 24 de Outubr! de lg97. 

·--.......... l- l l+Y'O"f\Jo '-\\_.,.._ O t\l 

FERIANDO GUI ARAES SAl OS 

Coordenador 

Órgãos Aut~nomos 

DETRAP 

CQNTRATO N" Oi3 /97-[)EJRN 

C'ÕNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O DEPARTAMENTO· ESTADUAL DE 
TRANSPORTES-DETRAP. COMO CONTRATA)'l'fE E A 
FIRMA ALMEIDA & BEZERRA LTDA.. COMO 
CONTRATADA. NA FORMA ABAJXO ESTABELECIDA. 

Pelo presente instru.me:nto e. nos melhores termos dê 
direito. oa no fim assinados. como outorgantes c recaprocamente 
outorgados. de wn lado como CONTRATANTE, o 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES
DETRAP. 6rgao Autônomo da 1\dntinistnç'do Direta do Governo 
do Estado do An'\Spã. Pes.'I03 Jundíca de Direito Publico Interno. 
representado pelo seu Dirolor Geral RUY GUILKRRMK 
SMITK NKVRS, brasileiro. casado, Engenhetro Mecênico. CTC 
n• 098.852.192.00, C.l. n• 82.910.AP, residente e donucúiado 
nesta odade de Macapá. de outro lado como CONTRATADA a 
finna ALMEIDA & BEZERRA LTDA. CGC n• 
00.983.39910001·78. situada a Rod. Juscelino Kubstchek. 970 • 
Jardim Equatorial • Fone (096) 222-4882, neSIB cidade de MOClljl'l, 
reprtse~úada pelo Sr BENEDITO DE ALMEIDA BEZERRA, 
bnlsileiro. casado, CPF n• 012.4 16. 132-49, residente e domiciliado 
neti:a cidade de Mscapt resolvem firmar o presente 
CONTRA TO, subordinado à legialsçao aplicivel e às cliusulas e 
condições qU< ,. obrigam a re<peitar e obedecer. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL • O 
pres<nle CONTRA TO tem por fundamento lego1 08 dispoSllwos 
da Coltlitituiçio Federal de 1988. da Coru.tiluiçilo do Estado do 
Amllpll de 1991. as Leis 4320/64, 8666193. 8883194 e a Cana 
Convile n• 1..012/97-CPVDETRAP. Processo 6.003021197. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO O preocnte 
CONTRA TO tem por objeto a Con:;truçto da Ponte em madeil a 
de let oobre o Rio d& Serra. Kn1 1.56.1o..-alidade do Espinlo Santo • 
Muruclpio de Amapá. medindo 55,0 X 4,60 metruo. 
C l..ÀUSULA QUARTA - DA DOTAC.i.O E DO VALOR - As. 
c!oopeoos <lecomnlos detlle CONTRATO, no valor de RS 
70.693.47 (SETENTA Mil., SEISCENTOS E NOVENTA E rus 
REAIS E QUARENTA E SETE·CENTAVOS~ corrotilo à conta do 
programa 16.88.538.1.236 ··Conlervaçlo de Rodovias, eiem<nlo 
de Despesa 4590.51 • Obrai e InúlaçOel o FOllle de Recursos 
OOI·FPE. Nota de Empenho n• 97NE01225. de 14 110 197 
CCÁUSULA StTIMA • DA VIotNc!A - O pruente 
CONTRA TO led vigencia de 90 (NOVENTA) W., a panir da 
primeira Ordem de Se!'!!co poder•lo ocomr prOJTOgiiÇGeo, de 
acordo com o eopeci&.do na~" SeJ<Ia deiU CONTRATO 

CLÁUSULA OtCIMA PRIMEIRA • DO FORO - Para a 
propooilura de qualquer 8Ç1o com base neote CONTRATO. 6 
cornpdenle, de forma excluliva. o foro da Comarca de Macapá, 
Fáado do Amapá. 

Por ....mt. assim jUBI.os e 
ooniialadoa, Ol!inam elte lnatrumento em cinco(OS) viao de igual 
teor, na pmença de duas (02) TESTEMUNHAS, 1amWm no fim - · 
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BENEDITO DE AlMEIDA BEZERRA 
ALMEIDA & BEZERRA LIDA. 

CONTRATADA 

Autar~uias Estaduais 

IPEAP 

PORTARIA N.•JJ6197 · 1P!AP 

O Din:tor-Presidente do lnstitulo .te Prcvidéncia do 
Estado do Arnapll, usando das atribuições que lhe s4o conferidas 
pelo Artigo 48, lnc;iso VID, da Comolidaçlo elas J..cis da 
Previdência do Estado do Amapll, ele a Lei o.T 0338 de 16 de abril 
d< 1997. 

RESOLVE: 

Designar MARIA CRJSf!NA SABÓIA DOS SANTOS 
LEÁO. Din:<ora do ~lo de Administn>;Ao, Cõdigo FGS-
3, do Instituto de Pnevíd&lcia do' Estado do Amap6, pca •iajar da 
Sede de suas atnbuiç6es, Macapá/AP, até a cidade do Rio de 
Janciro/R.J, no periodo de 04 a 08 de novembrq,de 1997. a fun de 
perticiper do Seminário .te Atlrninislm;ão e Gaência de CO!ltnltos 
na AdmimM~çAo I'IJblica 

[)é.se Cil!ncia, Cwnpra.se el'ubhque-se. 

Macap11,29dooutubrode 1997 / 

/~Á6 ~idcntedo !PEAP 

.. 
PORTARIA N.'JIS/97-IPEAP 

O Din.1or.J>rcsidcnte do .Instituto de Previdênéia do 
Estado do. Arnnpá, usando das atribuiç6es que ~ são conferidas 
J)t:lo Artigo 48. Jnc;iso VDL da Coosolidaçilo das Lds da 
Previdência do Estado do Amapll, ele a Lei o. • 0338 de 16 de abril 
de 1997, 

RESOLVE: 

Dcslgnar RUBENS GOMES DOS SANTOS. oc:uponte 
do curgo de pro>1mento efetJ.vo de Contador, SNS 105, Padr!o 05, 
do Quadro de Pcssool Civil do lnstibrto de Previdência do Estado do 
Amapá - !PEAP. pam ""'JlJll(la', em substituição, pela Dir<1oria do 
[)epartanleoto Financeiro, Código FGS.3. durante o impedimo:nto 
do btular, que estará em gozo de férios regulamentares no perlodo 
de 29 de outubro a 17 de novembro de 1997 

!»se Ciência, Cumpra-se c Publiq\lC"se. 

Macapll, 29 de outubro de I~· / 

~ftA/ 
~"i:;~ 

PORTARIA N.' 317197- IPEAP 

O Din.1or-Pres1<la>tc do lnstitulo de Pre\1dêneia do 
E,'lado do Amap6, usando das atribuições que lhe s4o conferidas 
pelo Artigo 48, lllciso vm. da Consolidação das Leis da 
Previdência do llstado do Amap6, c/c a Lei o. • 0338 de 16 de abril 
de 1997. 

RESOLVE: 

Designar DINAIR O! ALMIIDA ARAÚJO, OCtlpiiiU 
do cargo de provimento efetivo de Agt:nte Administrativo, SNM 
201, l'lldOO 17, do Quadro de Pessool Civil do lnsbtulq de 
Previdência do Estado do Amapá - !PEAP, poro responder, em 
substituiçâo. ChefiO de Asocssoria de ComUDi<:açlo Social, Código 
FGS.2, dWliiite o impc:dunwto do Ulular, que estará viajando a fim 
de participar do xrn En<:mtro Nooioool de Aclministndon:s e 
T6cnicos do Serviço Público Odoo!tológjco e do U Coagresoo 
Bmleiro de Saúde Bucal Coletiva, oo perlodo de 27 a 31 dc 
oe.nubro do corrente ano. 

De-se Ciblcia. Cumpra-se e Pubbquo-se 

/ 

PORTAJI.IA 1'1: 3111197 - IPEAP 

o Dirolor·l'lesidalte do Instituto de l'm>ldi:ncia do 
Estado do Amap6, ll.'lllldo das atribuições que lhe s5o conferidas 
pelo AJti&o 48, lncoo VIU, da Comolidaçlo das Leis da 
Pnevídencia do E...oo do Amapl. c/c a Lei n. • 0338 de 16 de abril 
de 1997, 

RESOLVE: 

Designa- CUJNA A YJtiS DI A.UVKDO, Cbefe do 
Centro Odonto161rioo Códôao FGS.2. do lnsljtuto de Pre~ do 

Pãg. :"

1
. 

ElllldD do ....... ,.. ...,. do - ... - .~ 
Map6/AP, 11t a ádode de VnllriaiES, a fim de JliWtil:illlf \111 VIU 
~·de~.,palodode04a08de~<io 

1997. '· oe.... Cíf:náo, c ........... • Nllique-& , 

~ 30deounbo de 199/ 

~ 
PORTARIA N.'.>19 197- IP!AP 

O Din:tor-Presidcme do Instituto de Prcvid&lcia do Eslad<• 
do Amap6, usando das otribuiçlles que lhe s4o confendas pelo Artigo 
48, lnci:oo vm, da Consolidaçlo das Leis da Previd&lc•a do Estado -~<• 
Amap6, ele a Lei o.'0338 de 16 de abril de 1997, 

RESOLVE: 

Dispensar RILTON JOSÉ Vli!IRA PERÊ!RA, ocuponli: 
do cargo de provimento efetivo de I:etilôgnúo, SNM 202, Plldn1o '2. 
do Quadro de P<:Sll08l Civil do lnstillllo de Pnevidóocia do Estado do 
'\mapá - !PEAP, da fWlÇ&> de coofi8JIÇ8 de Responsá•·el pell 
Atividade de R~ CadastraisiOICAB, Grupo D. Código FGI-2, • 
contar de 30 de outubro de 1997. 

PORTARIA N.' 320 197 • IPEAP 

O Diretor-l'residente do Instituto de Prcvid&lcia do Estc<k> 
do Amapá, usando das atribuições que lhe s4o confqidas pelo A.-t~· 
48,1nciso VDI, da Consolidação das Leis da Previdência do Estado do 
Amapá.. ele a Lei n.• 0338 de 16 de abril de 1997, 

RESOLVE: 

Nomear CRISOAN! DIAS DA SILVA, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Oolilógrufo, SNM 201, Padnlo 12, do 
Quadro de Pessoal Civil do Instituto de Previdência do Estado do 
Amapll - lPEAP, pam ex"""'\ a fWlÇ&> de CO!ÚIBJIÇ8 de Responsáwl 
pela Atividade dc Registros c.dastnois!DICAB, Grupo 11. Código 

I. 
i 
! 

FG!-2, a contar de 30 de outubro de 1997. " 

Dê-se Ciência, Cumpra-'"' e Publiqu<·se. 

Macapá, 30 de outubro de 1997/ 

~ÁO 
~;~ 

JUSTIFICATIVA N.• 057197-CPL~PEAP 
PROCESSO N. ':003105197 
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA 

CREDENCIAMENTO DE PROFISS!ONAlS DA 
ÁREA DE SAÚDE ADJUDICADO: JARBAS 

COROOVIL DI! ATAlJ>l! 
VALOR ESTIMADO: R$ 12.000,00(doze mil reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 15, "Caput" da Lei n.• 

8.6G6/93 de 21106/93 e ou as 
altwaç6e8. 

Em atendimento aos preceitos da Lei n• 8.1i66193, quanto ;h 
s~uaçoes de Inexigibilidade referidas no art. 25, justifica.sa a 
Inexigibilidade de licitaçao para o credenc.amenlo dt' 
JARBAS CORDOVL DE ATAIDE, especialidade de Peócaa 
Médica, lendo em vista a Inviabilidade de competiçao entre 
profissionais e entidades da área de atuação, aliada a 
necessidade da continuação dos serviços conforme 
JUslilicaliva às fls. 07 do processo. 
Quanlo a Justiftcativa do prêço do setVtÇO, ora proposto, nao 
configura supeffllturamento, uma vez que os valotes es:m 
previstos de modo estimatiYo e de aoordo com a tabela d~ 
honor*ics e seMços da categona profissional 
cotTespondente, p8l1l o peo1odo de 06(sets) meses 
CIMIIpiÍndo. às exigências do M26 da lei sup~. 
sullrn«emos a Vossa apreclação a situação de 
inexigibiidade para Iins de ralificação e devida publicaçAo no 
Oiario Oficial do Estado. 

Macapé-AP, 24 deOtiubrode 1997. 

fiARJA DE LOURDES SANT'OS DA S/L VA 
Prealdotlà CPUII'EAP 

Ratiflc:o na Fonna da Lei 

~!· 
Jl~f'.F".t:/oTI''A ;'-'GGM'7- '~. I'U." 
"!'!~H •· m-Il/O .;;n 
A.;S\.IP..'lO:li.'hX"'!!!L~"'( - -· : .. .-• 

C!U?'~~.-:>·..-:.; t• ~.'f..·-:-- • 
A.lM c • '14.0'• ·.:> m;,.. -...: , .. •• 
~'-"".:' 

VALOR~~C.oil(!.;;.,;, •• < ·r. · 
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ÍIARIA DE LOURDES SANroS DA SILVA _ 
Presidente CPUIPEAP 

Ratifico na Fonn~ do Lei 

'"""M' i 
~-~-- -PEAP-O -

JUSTIFICATIVA N.' 059197- CPL -IPEAP 
PROCESSO N.': 003113/97 
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA 

- - CREDENCIAMENTO DE PROFISSiONAIS DA 
ÁREA DE SAÚDE ADJUDICADO: CARMEN 

SILVIA OUVEIRA DA SILVA RASEL 
VALOR ESTIMADO: R$ 10.000,00(det mil reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: ArtigÔ 25, " Caput" da Lei n.• 

8.666193 de 21106193 e suas 
·aKerái;&s - - · 
.. ":: ;-' . 

Em atendimento aos preceitos da Lei n• 8.666193, 
quanto às s~ de inexigibilidade referidas-no art. 25, 
justifica-se a inexigibiidade de ' licitação para o 
credenciamento de CARMEN SILVIA OLIVEIRA DA SILVA 
RASEI.., especialidade de Clinica ·Médica e Pediat!ia, tendo 
-em vista a inviabiidade de competíç{lo entre profissionais e 
entidades · da área de · atuaçOO, aliada a necessidade da 
continuação dos .serviços conforme justificativa as fls. 17 do 

~·processo. 1 • • ••• , h-\; . ~- :;:.~ 

· · Quanto a Justificativa : do preço do serviço, ora 
p<oposto, no'lo con'figura superfaturamento, uma vez' que os 
valores estao previstos de módo estimativo e de acOrdo com 
a taliela de. llonorlYios e serviços da categoria prollsSional 
correspondente. pala o perfodo de 06(seis) meses. , - -
- Cumprindo às • exigências do Arf.26 da lei 
supracitada, submetemos a Vossa apreciação a sttuação de 
inexigibilidade para fins de ratificação e devida publicação no 
Diário OfiCÍI!I do Esta<lo. 

·Macapá-AP, 24 de cMubro de 1997. 

IIARJA DE LOURDES SANrOS DA SILVA 
_Praidente CPUIPEAP 

Ratifico na Fonn a da Lei 
Em 24ÍI0/97 · • 

~~ 
(___ · 

EXTRATO DO CONTRATO N.'041/95 
PROCESSO N.' 002710197 
I - PAitTI'.S: ·!nstitulo .Jc l'n:>idL-ncia do Estado.do Amapó • 
IPEAP e DENli.SON FERREIRA o~: MIIGAJ.IIÃES. 
2 -'- OBJETO CONTRATUAL: O prcscntc instrumento 
allel:l a Cláusula Décima Primrira do Termo de 
CrcdCociamcn1o em n:fetência, :.Jitando o pr:17.0 em seis 
meses. 
3 - -OOT AÇÃO: 'As despesas do:oom:ntcs ~< instrum>3ltu 
dar-se-00 à conta da dotllçiio otÇ<Illl<1tt:iria a SL>guir: 
Uisponibili<lado: ooçamcitlária RS · 27.221,61, progran" 
t5.BI.486.2132, elemento de despesa n.• ~490.05, oom ':ator 
.:stimado em RS 1.000,00 (Hum mil reais). · 
4- FUNDAMENTO LEGAL: O presente Tamo tem amp:11o 
lega!' no art. 65, 11 da Lei N.• 8.666/93 c~· oi!Cn<Ça..:s. 
5- DATA DE ASSINATURA: 22 de outubro de t 997. .--,, l 

-~~~~~f,~~~ÃO 
...!~OI PreSiÍienle do IPEAP 

EXTRATO DO CONTRAID N.' ocn5m 
PROCESSO N.' oa3076/97 . 
I - PARTES: lnstitulo de Pn:vidâlcia do Estado do 1\m:lpÓ -
ll'El\P c CENTRO DE MEDICINA DIAGNÓSTICO 
-(CEMED). . 
2 - OBJETO CONTRATUAL: O presente inslnimcnlo 
altero a Oâusula o.xima Primeira do Tcrm<> de 
C~ em referência. aditando o pr:17.0 em seis 
~ 
3 ·- DOTAÇÃO: As .Jcspcsas deoom:rOcs desl< tnstrum<nlo 
dar-sc:-3<> A conta . da cloiOlÇ5o ~ a sq;uir: · 
disponibilidade ~..;,;. RS 87.221,61, prop>UM 

. 15.81.486.2132, clcmaltO de d.!sp6<l n.' 3490.05, com vnloc 
estimado em RS 25.oo0,oo (vínt< e cinco mil r<ais).-
4 - FUNDAMENTO LEGAL: O pr<SC!lte Tcnilo tem amparo 
l<-golnon6s. UdaLc:iN.·s.666/93esuosol~cn~ça..:s. 
5- DATA DE ASSINA · IS &:outubro de 1997. · 

~~d~entedol~ -
LACEN 

• • .. --: .I 

,(': J 

' \ 
f'·-

Dra . -ELZA LOPES ~A SI LVA 
-Di retora Presi dente do LACENL 

TribÜnal Regionai .Fed~ral • 

... . ;,.; ... 
QAB.NÊl]i oo:;~OO FORO. 

ATA DI! AUti2NciA DE DISTRIBUIÇÃO ATJ.l'OMÁTICA, EM 29 DI! 
OUTUBROJ;>E 1997. _ . 

NA Auo®lciA PRESIDIDA PELO MM. JUIZ Fl!D'intAL DR. 
MARCKLOSDOI..ZANYDÂCOSTA f,~.' 
OS Sl!GUINTI!S FEII'OS FORAM: 
t .. •DISTRIBUÍOOS !, c.NJ, .n.; d '<J 

~-·::;; ~- .·' ·:·~' .. ' ~ ' 1';J. '. 1. 

I) ORJOINARIA.\!I!NI'I! 

PROCESSO : 
CLASSI! 
,IMPTI! 
AOVOOAOO : 
!MPOO 

1997.31.00.0021-46-1 PROT; 2911o.97 ' ~ 
02100 - MANDADO DB Sl!CJURANCA INDIVID 
ANTONIO ROMULO COUl'INHO PINHEJRO 
AP462 • NASSU AUGUSTO OilVI!IRA 
PRI!SIDI!Nll!-00 I!Cl!U!.G!QPRIMEIRO .CONSELHO 
DE CONTRJBt;INTES,; • 1 '" ~~n· d 

VAIV. -: 1 4 .,, • ~, ! •• ~. 

IV- NÃO IIOINE ~AÇÃO .. (I .. 
V - DI!MONSTRJ\ TIVO 

DISTRIBUÍDOS 00001 
DIST!UBUIDOS POR DBPI!NDI!NCIA 00000 
DIST!UBUIDOS POR,JAt<!!!NCIA 1!M ~10/97 _ _ _ , ooOoo 
DIST!UBUIDOS P/ DEPI!ND. URO. I!M 29/IIW7 __ , -00000 
RI!DIST!UBUÍDOS ' ' 00000 
I!NCAMINHADOS P(;t..VJ!IUFICJ\ÇÃODI! ~VJ!NÇÃO : 00000 

TOI'AL DOS l'l!fTOS ------~-- 00001 

PI!ITOS DI! DIAS~ A DIS11UBUIÇÃO _ ,--00000 .. 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAI' Á 
SECRETARIA I>A t • VAU./\ · 

· t:Xr~:utt:~n; I><> IH.\ )UIJt OvTlliiiiO tlf. tWl 

Juiz fnlco1-..l: 
Oir. SKnf<'ri:t : 

A\·ãu i'cn~l : 
Autor: 

MARCELO DOLZANY DA COSTA 
R1.1mirO B~n'OS dt Ca~lm 

AUTOS ÇoM DESP~CIIOS 

' 117 .2-1(1-~ 

MPF 
Procur:1Jur: M:mucl M:utius .,Ju N:•:;..;imcl!lus 
Réu: . EMIR CAVALCANTE fiJRTAI.Xl. 
Advog3lJo: Jusé Carlos Mendes c.k: oti,·cir:t 
~: Cn:"!inco t tlou rr- que fni tlt'"5ignJK.Io o di~ J I 
(oou)dedeumhnt d r J99í, ã..;; 08:30 hnnt~ p MI""A :.auditncill dt oith11 
dr tescemunh:1. ~ 

Excc. Dive~: 
EXeqüente: 
Admg.:~do: 

Exeçuudos: 

'''· ''''':0-7 
CEF · 
Mareei<~ Pc,rpino Num.:ll 
RONALi lO SI~RGIO r.IARINI IO MONTEIRO 
E OUTROS 

I>ESPACtiO: JuntC"--R. Orfiro coam rt11uerido. O inló,~l 
nKOn~dtmCU,.,W0(0.30). C'rt~do. o Exc:cur.do n Mo com.p!ifta"U 
nnJui.to plU"ll r•,;•r a t.líllida. Nomtio o S r. J~JarM"S Dias Coe-lho 
como fiel deppsilã rio. R~utir.a <~ ExcqOt:IUt o qut- ~nt~ntl<-r d<" 
direito. 

Emb. â Exccuo;OO. 
Etnbarg.:mte: 

~4.U5.1-7 

MUN!CiPIO Dli AM-\ I'Á • PREFEITURA 
MUNICIPAl. 

Advogado.s; · lWioAJb::ttbc:bS:ullO"ll .:Jt~SCnildodtOiivcira 
Cuim.:tr 

Em~~: IDAMA 
~rador: Pc:dm.StélioAyrC$ d.:l Sih•a 
~: Arquh.'rm-~ os aut!J:Ii cum ~ain na 
clisrribuiçAo. Inrimnn-st. 

~~~'-

AUTORIZAR a participação dos servidores 
ROSYWAN CANTUMu_A1 :Q1 ;SAI. VA FERREIRA, 
ocupante do cargo em comissl!o de · Coordenador de 
:/llfqrwátitt'í-A;.C~4:,TJPI9J oçftyg REIS ·VOGADO, . 

Engen/)!irqonS)< ;·~qFJ[I(.,4.J!!:if1~Q,CfltlfliiílW1!M.f;Aj,~ 
FOJ?.,JJJ.IYQQ.JK~';f!<3WMP R.~t;.P3,Jll JMe.vo.~ep~pm ?. 
:Orre~J~ MP.: n~ta, ç;~~l'l<V? !\~ffip ~~~ji0.~' ~WR-~uK 

. \C' .Ot. êS: ~ ê:\ u.!b .!Gil ,ltOJI:iJ sh~b ro""i:" 
Publique-se e dê-se ciênc1a 
Gabinete da Presldê'ncla, em 30 de ourubro de· l~97. 

..:~~;·!?i)02Íb ~s · n-Pii l)\:: - o~ .i"11'\ '. • , 

-_Qçs_e!!)~d,pf.!-;1.)1t,<.;~~ oos'S'Á.~TM' 
Vice-Presidente: no o?Xercicio (ia Presidhicia 

' ~ . 'l 
u l .;:unv.J , tUMic;L.'1;~1 ,o1.ij our.a z -t :iO nÓOAIBUSill!Jl GG :H JKIO.•a 

_ PORT MJ4,1,rllJ!1Qt!JJ,-q,f\~lf.Jl!';.S;oÃ~,,RJKIII 3 

. o Dese~.b~g.~or cud CARLOS _!;OMES . DOS . 
SA .. !\ffOS; ·vice-PJfsident!; 't!o:her«IGja.~ Presid~ncia do 
Tnbunai de Jusnça. ;doliEscudo nia~ l'lmapá. no uso das 
atribuiçõe< que lhe con[orl. :o cani~o 26, inciso Vll. do 
,.R._!:gj_!!1~~1!19....__:_ • 
. . ,· ~:--~--------,-·--, 

'
. R E SOL ' B[•[DOf'iO. UA '.Sü6(;!10 í 
1... . . j 
··:T'=".;::::~---:-; .. -·-~-- --. - --... ~ .... _ _ ....... ~---·-.-....·-·.,,....,J 

<:.;o?.:o~~,~~~8'.mS:t.:-1lB.JiS1f~9.A;ª~~ 
/ü,Evtó0~Ãi<-.4L.D.i&íl0. Snbstilulq_ q_a Justiff!._go 
Estado df!J:, {,'apá. pare aiL'<Í iiar n A Varo Unica da Comar o 

de Ma~o. no periodo dq~q's!~bro a 03 de no1·emb :o 

do ~~-0---------------- • 
;'h~~~~~~-~ 

· Publique-se:. Registre-se e cumpra-se~ · - · . 
Gnbinttellá~iliilfuciti'l'dL'l@it~j)J~> de !997. 

. ~ li-' :ur:r.:J 3iJÇ> ?.0;1I'IJÍ\ii! ::ta fJ J,)AT?.!l.Rq :iG.(?T/·.$2111'1~ 
. C J/,UUí.íG3 o-:~~~~ !if.J...SifO.Ff) 

D<s~mbarga~or lJUIU~A~O_S G9~-~'\>--:'IT!;>S 
n.:o·,·;c~-Pí'e'sfd~tt/~'J.)ío'if.â!rcidio dliP.téSidbtcio.!Mll'! 

r <WJa.IEllf\f~.~ '_lZIJ..iill J.tM!O"J /,"/: .AÇJAT-f--iiTV.O') 

R E-S O J:;-N'E-;.:. "' 

p~iq~~ .. b Do.utó( _ -~~Q·_ 'AJ'il~~,IO 
\11RA,.'li:QA , DA. -·ENCARNAÇAO,- Juiz de · Direito 
Substltuto-'da ·Jusliça do Estadó do·Amapá, paro atlxjliar, 
nos Juizados Especiais'' CiveF'e' Criminal da · l3ómatca·' de 
\ iacapá, no período de 31 de ouwbro a 19 de dezembro do 
;orrcntc ~o. ~ , 1 

... • ·' 

Publique-se. Registre:;;. e cumpra-s.:. 
Gabinete da P~esidêndn, em 30 ç!c cuu{J>ro de l ?,91. 
.. , . L~ .. .. 

Desembargador LUIZ CARLOS 'GO~ DOS SANTOS 
' Vir:e-Preiidênte, ,no exerclcio d~ p;:;S;J~~cia '' 

·~ ... , .. 
9".Dfsern~~~~,1ipiZ_' cARI-oo., ~~~,:q<?s 

SAif[~. Vi_ce;Prestdenu, no e7:er~cto_ da E?_restd~nc/a 'do 
Tribunal .de. Justiça · do Estado do .An!app;J,J!O ·uso··das 
átrjbuiçõcs que· lhe oimfcrc:m os ârtigos ~;mcisô'XXII. do 
Regimento Interno e 114. · inciso ll, da Constituição. 
Estadüsl; ResoluÇão Normstiva"' n• ·'025193-Tribimal"' âe 
CoritiíS 'do 'Estado e te'ndd'em vistií' ci' eontidd nó. .P .Ã2. N' 
7JJi.'97.sG, ~ ,_ --·r"··~. "" ,. ...- ' 

.?.oJ;:;tl.. i:ir • :.ro. ,,./f 

· tó~iil~nd'ó'ti' '"' · \iãde?M'~êntti'\f'"'"' -
M.;w;b:a'ti~~. 'ae·õ~~;'~-.· á~~~ 
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'03.11.97 

RESOLVE: 

I • CONCEDER adJantamento em nome do ~dor 
FRANCISCO DE ASSIS COSTA DOS SANTOS, 
ocupante do cargo em comissão de Dir•lor da Divisilo dq 

· Material e Patrtm6nio, lotado no Depanamento de Apoto 
Admin.slral.ivo, até o valor de RS 7.970,00 (sete mil, 
novecentos c. setenta reais), dcsunsdos a custear despesas 
pequenas c de pronto pagamento; 

n . A despesa deverã ser empenhada na Fonte de 
Recursos 007, Programa 02040142.004, no Elemento de 
Despesa 3490.30 • Matenal de Consumo. o valor de RS 
3.985,00 (três mtl, novecentos e oitenta e cmco rerus) e 
3490.36 . Outros Scrvtç<>ll e Encargos, o valor de RS 
3.985,00 (três mtl, novecentos e ottenta e clllco reats) 

m . O supnmcnto concedtdo deverá ser aplicado no 
prazo de 30 (tnnta) dtas. contados da data do recebunento 

IV • O supndo deverá apresentar Prestação de Contas, no 
pmzo de lO (dez) daas, contados da data do ténnino do pmz,, 
de aplicação constante no llcrn antenor 

V • O supndo ficará responsável .ate que a Prestação de 
Contas do valor recebtdo. por Elemento de Despesa. Junto 
ao Depanamento de Contabaladade e FliiBllças, com o dcvada 
aprectação da !\ssessona Técmca de Controle Int~mo ,do 
TJIAP. SCJ3 aprovada por esta Presadêncaa 

Pubhque.se, regtStre·se e dê-se caêncaa 
Gabintte da P~sidrncia em 30 de outubro de 1997 

l.,...,.j..-..-L.~ .....:t..-, 
Desembargador LUIZ CARLOS G~rES DOS sÁ.ro.'TOS 

Vace-Prmdente. no exerdao da PreSidJnl:lo 

Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da Ca 

3! VARA CÍVEL E DE FAZfiDA PÚBLICA 

JUIZ DE DIREITO: J. BRàTII 
QffiFE DE ~: SEIGIO S. OLIVEIRA 

EXPEDIEmE DO DIA 23.10 . 97 . 

PRCXX:ESS0 N2 3225/97. 
N;NJ: lml'IÓRIA 
Reqte: STEl'HAN ~ I'Cl'mS 
Mv. Joi:D Soares de .Almeida 
Reqdo: PEDOO AMANDIO MIRANDA BARiniA 
DE>PAOll: Diga a execp..aento . Em, 20.10.97. 

PR,PSSO N2 ?>en/97. _ 
/ll}AO: lUSCA e APRm&O 
Reqte. JffiÉ EDIVAL BATISTA 
Mv. José Alves Ferreira Filho 
Reqdo: AI.DARITO VAZ FERNANDES e <UrROO 
Mv. Jaine 005 Saltos Rocha JIÍU.or 
IE>PAOll: Diga o a.ator sobre a cootestação 
e docunen.tos. F.m, 21.10. 97 . 

PROCESSO N2 2913/97. 
N;NJ: MNITÓRIA 
Reqte: ALIPIO RIBEIRO MAR.l'INS 
Mv. w ash.ingta1 Caldas 
Reqdo: H. B. DE FllEITAS 
AcN. Evaldy !obtta 9e Oliveira 
DESPAaD: Diga o reu sobre os docurentos a 
costados nos a.atos pelo autor. Em, 21.10.97 

PROCESSO N2 ?UJ2/97. 
N$J: PEOTIXJ DE A1VAIIÁ 
Reqte: JffiÉ ANTCNIO DOS SANrui LIMA 
Mv. Josenildo de Oliveira CUirnar 
MARIA BmEDITA FEI'lUiA DE SOOZA 
Mv. AdBiar A. Diniz 
/IGF - BRASIL SEXlJROO 
Advs. 'Ihal.es E.R. Pereira e Hélder Wander 
1ey Oliveira 
OESPAO-IJ: Manif'estç-9} a requerida sobre o 
ckx:urento jtntooo a replica em dez dias. Eln 
6.10.97. 

PROCESSO NR 3311/97. 
N;NJ: EXEX:l,ÇÃO 
Ex.eqte: RHX> - mx 
Mv. José de Arimatl'léa Ve~t CavalCa'lti 
Exetda: JABESA CCJoiER:IAL L'IDA 
IE>PilHl: ~rove-se a pc.:rscnalidOOe juri
dica do a.ator. Eln, 20.10.97. 

~ NR f[Jiij/97. 
N;NJ: llff.A E~ 
Reqte: VOISWAGF>J srnv:I~ S.A 
Mv. Joã:J A. lbles Diniz 
Reqda: FRAN::Is::A DE CAS'liD SILVA 

Mv. ~isca Jorge Geltarp! Cointlra 
SENinÇA: Vistos etc . . • VOIJ<SiiAGm SERVI~ 

DIÁRIO OFICIAL 

s.A vem ~rer ~da presente Açoo 
de IUlca e Apreensao cpe nDVe ~ ~ DE 
CASTOO 'SILVA, tendo em vista n.ao ter mais 
interesse em seu prosseguimento. Assim, di
~nte 005 motivos alegados, julgo extinto o 
processo, sem julganento de rreri to, can f\.ll
daoento no art. 267, VIII, do CPC. Proced<.m
se as baixas e <n:>taçÕes de estilo, arqui VI:!} 
do-se a seguir. Sem novas custas. P.R.I. ~ 
pnr-se. Em, 21.10.97. 

~ N2 3?1:13/97. 
N;)IJ: PEDTIXl DE FAiiH:IA 
Reqte: FOFURA CXMHX;ÕES DE IUJPAS LIDA; 
Mv. Waldaniro de A. Ferreira 
Reqda: S . l'iÚBIA M. roiTA • 
SEN'l'EN;A: Vil}tos etç ..• Ademais, a pratica 
nest.a Vara Cive1 , so tem demostralo, Cl-Je ta
is providêocias (J.aldo deferic,las, ~ atl.!! 
giran o seu desiderato, f'ica'ldo os processos 
a rolar de escani1h> em escaürh> ante a re
cusa sistemática em aceitar a requerente da 
falênciaJ. o Çrus do~ de sindico cpe,can 
mais rozao, e sistamticancnte recusado por 
rutros credores ru pessoas ~- ~ re.!! 
paldmt por esta assertiva os ira.IIEros proces 
sos em aviçlnento na Vara, posto ~ essas a
ções fican ~na fase dec1aratoria, nn
ca av~ ate o exa.u-imento de sua fase 
executor:ia . Tralsfornan-sc em problemas sem 
sol~ à vista, atrav~lnX> q> escaninhOS' 
e ~ as estatísticas am;ntando a 
!Jtt>ressão de inopermcia do ,wiciario,a ~ 
as vezes é real. Dai cabe ao Juiz o dever 
de coibi~ tais práticas, mesro po~. esta' 
1100 é a finalidade da lei de cpebra. Todavia 
(J.aldo este pleito não p.xler ser evitaO:>, a 
cpe haver un cart>ranisso do. credor requeren
te, em assunir o cargo de sindico, se para 
tal for rxJreado, colaborarxio para levar o 
termo final a fase executória. Assim indefi
ro a petiçã> inici~ e extingo o processo, 
sqn julgamento de rrerito, CÇ111 1\ndarento no 
art. 2õl, VI e 295, V, do Codigo de Processo 
Civil , ressalvlnX> à ~rente o direito de 
aproveitar as custas ja ~das ~ e
ventual propositura da a-_ao de execuçao . P. 
R. I. Em, 2U.l0.97. 

Piret;sro N2 :n36/97 . 
N;ii:J: am:;ISÃD DE CXM'RATO _ 
Reqte: CLEIDE 00 sro:JRRO QA <XK:EIÇAO NAVE
GANrE 
Mv. Francisco de Assis Menezers 
Reqdo: VAWi GAOCIA DE MENEZES 
Mv. Almir Holanda Costa 
DESPilHl Especifiquem as partes as provas 
cpe pretendem prodJzj.r. Int. Em, 06.10.97. 

mx:ESOO N2 32~/97. 
N;NJ: MEDIDAS CA111'EU\RES J10IINADAS . 
Reqte: illJRDES DA <XK:EIÇMl MAOWX>· DE SOJZII 
Mv. Carlos E. Mello Silva 
Reqdo: ITAÚ SEl.ilJROO ~.A c <mro 
DESPAOD: Tendo o veiculo sido liberalo, di
ga a a.atora se a.inda Lcm inteces:e· - no feito 
Em; 21.10. 97. 

PROCESSO Nº 2809/97. 
N;NJ: llJOCA e APREENSN:l _ 
Reqle: I3AtU) MEOCANJ'IL DE SNJ PAULO S.A 
Mv. Manlr P. lblassa de Altreida 
Reqdo: EVANDOO WL f(){)IUGUES 
DESPACHJ: Nos tenros da Portaria nº 001/~. 
dlga o a.ator, em ()!) dias . Em, 16.10.97. 

PROCESSO Nº 2f.X!IS/97 . 
AÇMl: mru:.;í'D • 

. l'.xeqte: BF:l'RAL-VEICUI.OO LTDA. 
I>J)v. Val~i santana folnanajas 
Exctda: ANrOOIA WANDERLEI F.DE BRITO 
DESPilHl: Nos tenoos da Portaria n2 001/~, 
diga o exe<pente, em a> dias. Em, 16.10.97. 

PROCESSO N22792/97. 
N;NJ: llJOCA e APREENSÃO 
Reqte: ~~ SERVI~ S.A 
Mv. Joao Arrerico lUlcs diniz • 
Reqda: RADLtiDA GRACIDE'lll A. ESPINDOLA 
SENI'EN;;A: Vistos ~te. . . VOJ.J<.SWMim _SERVI~ 
S.A requer extinçao da presente açao de Bus
ca e ~reensã:>. !JJe nDVe a RAIKliDA GRACID.!!: 
'IJI ESPIND01A, em face do acordo celebralo ' 
can a ~rida. Assim, deçlaro ext1nto o 
feito, can julg;JIY'.,W de rrerito na fama p~ 
CCI'll1la:a no art. 269, III , do CPC. Tra'lsi t.ada 
em julgfrl:>, procedal!-"'l:i' as bai.Jias can as a
notaçÕes de estilo, arquivaldo-se a seguir. 
Sem novas custas. Em, 3). 09.97. 

O presente ~ente se 
rá publicado na forma da lei e afixado em iü 
gar de C<)Sture. Dado e~ nesta Acidade 
de Macapa, aos vinte e tres dias do rres de 
rut:U>ro do ano de mil novecentos e noventa e 
sete. fu, SÉIGIO DOS SANrui OLIVElJlA, Cllefe 
de Secretaria, &.bscrevo e assino por ordem 
do JIC. Juiz de Direito. fu, Carlos Augusto 
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Saraiva, Aux. Judiciário, datilografei. 

3' VARA DE FAMÍLIA ÓRFÃOS·E SUCESSÕES 
COMARCA DE MACAPÁ 

EDITAL DE CITACÃO 

Edital com prazo de 30 (sessenta) dias. 

AÇão de Alimentos · 
Proces5o: 1378/97 
Autora : E. F. S. R. e outro!, rcp. por MARIA DE FÁ TlMA 

SOUZA Di\ SILVA 
Advogado: RiltowGonçalvts Ribeiro 
Requerido: ERALDO DUARTE RODRIGUES 

O Doutor Eduardo Freire Cont~ras, MM. Juiz de 
Direito Titular da J• Vara de Família, Órfãos e 
Sucessões da Comarca de Macapá, Estado do Amapll, 
na forma da Lei, etc... · 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que tramita por este Juazo 
c Cartóno a ação de Alimentos, processo n• 1378/97, em 
que figura como pane autora E. F. S. R. e outros, "'P· por 
MARIA DE FÁTIMA SOUZA DA SILVA e como requendo 
ERALDO DUARTE RODRIGUES, . achando-se em lugar 
incerto e não sabido com paradeiro ignorado, é expedtdo 
o presente, com prazo de 30 (trint~) dias, com a finalidade 
de CITAR E INTIMAR a fim de que compareça a 
audiência conciliatória que realizar-se-à no dia 09 d~ 
Dezembro de 1997, às 11:00 horas, na sala de 
audicncias deste Juazo (Fórum Desembatgildor Leal de 
Mira. av Fab, 1737-Ccntro), ficando desde já cie~~c. dr 
que não comparecendo, ou não havendo co~cahaçõo. 
passatá a fluir o prazo de 15 ( qua ) dtas p~ra ' 
contestação Sob pena de confissão c reve 
Dado e passado nesta Cidade de Macap · nove i do 
mês de. outub~ do ano d um novec ntos ~ o en~i\ 
e sete Eu \ Gilcicl te dra , o da 1t 1 ha 

· e Nazaré Guedes efe e Sec e ria o 

.lub.-dv•'f""C'"" C rnlllll ('1\t>l r lliminoaJ 

1\F\1.\J.'fti!\'UJ 
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['l Ordu:. ,to I ~t.n:ltu.t:IO ~o.:.. ... r Jwl \VU:Sn' ll 
'"Jil\t-1 • • h--~-dtnu- l.1to•t1·la nu.atc(tl"''::tl ~~~·C'Jtnl( A lo.i·J•.\M 
,..,,C' Jll i..,., t .,.. (Jt"lt' Irem u f"'tltflilt' n-·T \; ou t:rir \Of'n«llht111'0 
4~•••1L..,...,.,,,J.Il ,• 1 ... u.,,_.,,,.t;;.uúo,.o _,.,., ... .,,,,.._.., .. -;C'h.t ,ol .. 
!I) '•' b-:o.. <i·· .m -..co • 'T-·· :.. .~ .! .• ~ )!'" ".: 
'"' ro:: '~!-<'P(': '--n. ·c, '! \! r f 't:-tt \. • 1•"'1:'· t•l .a :•"' "t'u" >m.:-:t:u 
·-J"'' ..., .t ·~ .. :-·~··· ... 

RH I'B\0 t Rl\l t\" \L 

lld~flll 

Rt'to.111"111f': 

\•h•udu. 

Kf'f011liiO: 

"'"'ltl••r· 

R"'''""'"'"' 
\ lh ~tl.:lll• lu: 

I.: ~· ••Titl~t: 
\1huuda: 

Krliato1: 

R•c-~mt: 
\1\•t ... ; 

RtfOI'ntto: 

\.ch· • ..,.o. 
R,. .. , ... : 

R•t~ac~· 

.. ~,twt.: 
R•t'fH"''i .. : 

A4\ .. fÚJI: 
RMM•r: 

Jl'Il.\l)(ll·')J'(-{'I.U tI\ ti r ' .. Rl~U.,AL DA 
l"t1l.L-\.Nt,\ OE ~-''1 A.\. . .\ 
F.\fRil'hl f .\R lA~ Stl.\.kl'S 

Dr Rll'-\kt>uC".cr,\.\1 H '"·''T,··~ (VAB SJ' 
Ht.l.)t'HI-\b,\1-•J,.I • 

\l!\t~TiiCJt)HftiJ• 

n.L:: .. ll.~l f~~\:'i1 

•1Hl\D•' LW .. r't \r c'1' 
('\Prr \I 
~n • .,,, \S nf ;"RJTf '' n: ''·'"n rw c;m-r-\ 

Dt !01-RJ\ .U PL'.1n !Pt Bt>R(;fS 10.-\B \."'!I !.Wl 
IL.\.I\1\'00 .\Xn1\f·S ['I Cll f\'HR.A 
DR PbORu \11 I l'l.-\YRES IC'.l.U .\P JH 
Jl1ZFR.t'it ISÇOOII\Eil\A 

Jti.ZAl)(J~SPt '1\! i\ll 01' T'."'TRA~U.A[';' 
n.\ ·..u>rr.u. 
-\R.\!A'Ll( llf Sot"Z.\ \-:;1 LJ.1t 
u..- 'A.K."iU' IJJ:. :s,\ li.\1 ~!\v ~u.u:,,Atl' " .. 
i\•l:/:)n~ Lv\ltttkl D~ \1...\LtR'" 
f' tt kl\ .. ,-\~W PL "~~~"AS. IV':.: 
1\11.~ i..VO\.•Lr,tlil\ 

.Jl."'C'.\JlO l:~f'(C!.U. Ct\'E'l E CR.L\tr'~Al. D.'. 
C.\f'T'-L 
~mC\ll"'f P~'MFIJH) ~ . .\...\@('<: 

0r rHAIUf" ~AJE<: 80Jl.D_AJ.n tc:"-\8 P'" .1~l} 
JO~"FTF mROFTROTA\'-'ltF~ 

Do-'!>lLZA C'OR!ItA!OAB AP "Jt6l 
Jt'lZ FRANCISCO OUVEIM 

I 

' I' 
i 



.. 

Macapâ, 03.11.97 

Recon cntro: 

,\d'''JIIdo: 
'Ktccmdo: 
.Ad_~og111da: 

R~co~ntl'! 

,\,lwl11Ü11: 

Ri'<'c.ili ,t•: 
,\~\'OiàdiOI: 

Rtb:tCJr: 

. JlolZ...OO ESPECIAL ctVEL E CRIMINAl, DA 
CAPITAL · 
FR.-\.'\'CJSCO FE.RRE1.RA ALVES c !'-1COL\U DOS 
A.'.:JOS 
L>r • • \iA1<.COS ~OUIJ.t.U<.A (UAti AP i'o ... l7Y • 1J.l') 
RúM\"Al.OO l l\lA tsAlT:)T.\ 
Dr. JOAO DE U\L·~ Gti'ER.REIRO SUi..iZA lÚÃBIAJ-, 
: ... ~ j9.j) 

r ... 1z;oAo sR..;rn 

. JlV.AJJU .t .. ::Hlt.L'lAl.l'i \'l:.L t t'l<.i.\LL~Al uA 
C-üiiTAl. 
CÉSAR ROBêRíU u:,~ DA Sii..\"A 
Dr. \ICD.i'E CRCZ ;,OAB,M : .. ~ -4 7J; 
;.;s,; CiU:iiT.:.; 5U..\'A O:,;.'i 
D:t .~t'Gl,;'!;TO DA SUSA Dl,A!; \OA .. 'l f'A ~:~ -. -~1 
!'..'"!Z!CÀO EP..Am 

VARA DA IN FÂNCIA E DA JUVENTUDE 
COMARCA DE MACAPIÍ 

.lUIZ DE DIREITO 71TUI:AR: Dr. CÉSAR 

AUGÚSTOS. PEREIRA 

.lUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO: Dr. PAULO 

JI1A})E/RA 

CHEFE DE SECRETARIA: RAIMUNDO N.1: 

NUNES 

EXPEDIENTE DO DIA 24 DE OUTUBRO DE I997 

PARA CIÊNCIA D~S PARTES ADVOGADOS 

PROCESSO N' 2.I98/B -INVESTIGAÇA-0 SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA . 
ADOLESCENTE INFRATOR: M.D.J.D.O .B. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA . 

Vistos, etc ... 

Com todas as razões elencadas, he. 
por bem acolher a manifestação da Representante do A.finistério 
Público nas Alegações Finais e, em consequi nCi!J.- JULGAR 
IM I' ROCEDENTE A REPRESEIVTAÇÃO MINI!>TEJUAL. 

.UBERANDO A ADOl-ESCENTE DE QU·1LQUt11 MEDIDA 
S6CIO·EDUCATW4. As>·im decido com espeque 110 Art. 386. J J. 
do CPP. utilizado por analogia. 

- POr OlÚro Indo, considerando que 
no.\· autos existe registrá de que a suposta vítima, .em Companhia 
de policiais ~ivis, abordou a ado/csccme levando-a para Uma 
estrada erma, torturando-a parti f]ue confessasse o que m'fc, 

praticou e, levando em conta que a prática apont~da representa, 
em tese, o crime de lOrtura, determino extração imegral deste: 
au!os com envio à PICC. para que tome as provid6encias .tjm. 
entender cabíveis. 

Após o trânsito em j ulgado, 

arquivem-se estes autos. 

P.R.T. 

PROCESSO N • 1965111- i NVESTIGAÇÃO SÓCIA L . 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLJC.'A . 
ADOLESCENTE INFRATOR: O. D. S. B .. 
ADVOGADO: JOAQUIM HEBERT 
SENTENÇA 

Vi~tos, etc ... 

Com todas as rar.t1es e/encadas, hei 
pur bem acolher a malti[estaçllo dfl representante do ldinistério 
Púb/icÓ nas Alegações Finai.f e, em consequência, JUL GAR 
IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO MINISTE/UAI,, 
LIBERANDO O ADOLESCENTE DE QUALQUER MEDlDA 
SÓCIO-EDUCA TJVA. Assim decitlo com espeque 1w Art.386, 

VI, do CPP, utilizado por allalogia. 
Após o triit1sito em julgado, 

arqu;vem .. se estes autos.• 

P.R.I. 

PROCESSO N' 2.4I6/B -INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

AUTORA: JUSTIÇA PÚBLJCÁ 
ADOLESCENTE INFRATOR: E.L.N .. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

VtStos, d e ... 

Por toda.ç estas rat.ües; entendendo 

que nüo houve por parte do representado prática de aJo 

infracional, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE A 
REPRESENTA ÇÃO, para liberar o· represe11tado de qualquer 

··tu:dfda sócio--'eduCat~i.ta p;~vüta no ECA. 

P.R-7.·· 

PROCESSO N' 2.056/B - .INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ttDOLESCENTE INFRATOR: R. V,B. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vmos,e.tc. .. 

·. 

DIÁRIO OFICIAL 

. Verifica-se que o adolescente --
assimilou a medida aplicada por este Jufr.o, cumprindo a 
prestação de Serviços à Comunidade, de modo que não há m~is 
rar.ão para cotJtinuidade deste Feito 

Por tais razões,· JULGO EXÚNTO 
o vertente processo, determinando seu arqllivamento com as 
cautelas legais. 

P.R./ . 

PROCESSO N • J500/B -INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTE INFRATOR: A . O . D .P. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vi~tos, t;'tç ... 

Verificando que o adolescente 
recebeu a medida i/e advertência c foi advertido formalmente~ 
conforme termo acima referido, rar.üo não hú mais para 
('OJttinuidude do feito. 

Desse mo1lo, JULGO EXTINTO o 
vertente proce5So, dr:tcrminumlu .M!U urquivumcntu, cum us 

cautelas legais .. 

P.R.I. 

PROCESSO N" 2391111 - REVOGAÇÃO DE GUARDA E 
RESPONSABJLJDADE 
REQOERENTES: .MARCO ANTONJO VICENTE e. SÚSARA 
APARECJDA MARTINTA VICENTE. 
MENOR: T.H. V. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

· Vi3tos, etc. .. 

Ante u mauifel1açt1o tios Requerentes e, 
tendo e1~r vi~tt1 que a criança com tM pais biológico~' estd 
plenamente assistida, Irei p or bem acolher o peditlo e, com 

. l!.fpeque no art~ 35 do ECA, ·revogar ti Guarda e 
RC.ffJOnsabilitlade. Intime-se para de••oluçl7o do Termo origirwl. 
.IVLG'O EXTINTO o vertente Proces.ow. Após tlevoluçtio tio 
termo de Grurrdtl, arquivem-se com tiS Ctl(ttelm~ Jega~s. 

P.R.I. 

PROCESSO N ' 2..175/B- GUARDA E RESPONSABILIDADE 
REQUERENTE; MARIA I,ÚCIA OLIVEIRA DA S ILVA. 
!orENOR: C. L. D. S. M. 
ADVOGADO: DEFENIIP 
SENTENÇA 

Vi.\to.f, etc ... 

Considerwltln u tlesi31ência tia 
Requerente, JULGO • J::X1'1N1'0 o vertente proce.un, 
determinuuJo seu arquivamento com as cuuteltL'f legais. A.ç,,·im 
decido com e...tpeque 110 art. 267, VIl/ do CPC. 

P.R.I. 

PROCESSO N•I925/B - I/\ VESTIGAÇÃO SOCIÁl. 
A UTORAiJUSTJÇA PÚBLICA 
AJJOLESCENTES INFRATORES: A. R. C. e OUTROS. 

ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA . 

Vi.(tos, etc ... 

Verifica-se q11e os e/ois primeiros 

adol.escentes cumprirwu as IÍJcdidas, 11iio lwvend~ raz.iio para a 
cnutinuiJ_atle do processo em rclaçc1o aos mesmos. A _ R. C. foi 

advertido, o que considero suficiente como medida pedagâgicu. 
O último tldole'scente, por sua vez, jtí foi também adv~rtido, 

. cmiforme lermo às fls:36 destes Autos. · 
De~te modo, rel1amlo cumpridas 

11.< medidas por todos os mlole.,centes, JULGO EX7'1NTO o 
vertente· processo, determinam/o seu ArquiPilmento com as 

camclas legais. 

P.R./. 

. PROCESSO N• 2.i241B - INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTE INFRA TOR:N.D. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇ;J. 

I!Jsto.f, etc .. 

Tendo em vi~·ta que a mediu cunmludu 
com a remW·ão foi adverténdtl, que 'se e.fgota em si IIWS!na, 
raz.do n ão há mais para continuidade do feito. 

Desse m odo, JULGO EXTINTO o 

vertente. processo, dt:lerm;,,undo seu arquivamentO com us 
cautelas legai.<c. 

P.R.f. 

PROCESSO N° 1496/B - i N VESTIGAÇÃO SOCIA L 

AUTORA: JUSTIÇA PÚBJJCA 
ADOLESCENTE INFRATOR: A . B.D.S. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vutos, d e ... 

Pâg.16 

Como a medida de Santt111a é rirais 
severa e o infrator é hoje maior de /8 anos, não é rawável 
esperar-se o cumpri~_ento da internação para retomár este jeito, 
posto que durante o Internato seriJo ministradas tarefas que 
atendem ao fim pedagógico a que se dispunha a Sentença deste 
Juizo, ficando~ assim o vertente 'processo prejudicado em face da , 
finalidad~ do {':CA. . 

Por tais ,razaes. Julgo Extinto o 
preSente processo, dete~tinando seu arquivamentp com a:t, 
cautelas legais. 

P.R.J... 

PROCESSO N• 2. 727/B- INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOLESCENTE INFRATOR: A . A . P. 
ADVOGADO:DEFENAP 
·sENTENÇA 

Vutos, etc ... . 

. Consitlcrando que a medida 
imposta foi integralmente C~f_mprida, rãr.ão não mais assisti 
ptlftl continuidade deste processo, motivo pelo qual julgo--( 
extinto, determinando seu arquivamento com as cautelas legais. 

0 .R.f . 

PROCESSO N' 2. 721111- JNVESTIGA.ÇA-0 SOCIA L 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA . 
ADOLESCENTE INFRÁ TOR: A . À . D.L. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SEN1'ENÇA 

Jlistos, etc ... 

Considerando que a medida 

imposta foi integralmente cumprida, razão não mais assiste 
para continuidade deste processo, motivo p elo qual julgo-o 
extimo, dctermin_ando seu arquivamento com as c:autela.ç legais. 

P.. R.J. . . 

PROCESSO N· 2. 720111 -INVESTIGAÇA-0 SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA · 
ADOLESCEN TES INFRATORES: M.F.L e outro. 
ADVOGADO: DEFENA P . 
SENTENÇA 

Vr.Stos, etc. .. 

. Considerando que a medÚtz 
imposta foi integralmen!e cumprida, rur.ão não m ais assiste 
p iiTtJ continuidade deste processo, motivo pelo qual julgo-o 
extinto, Jetermin~ndo seu arquivumento C!'l'! as cautelas legais. 

P.R.J. 

PROCESSO N' 2. 742111 -INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA . 
ADOLESCENTE I NFRATOR: D.R.G.G .. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

VIStos, etc ... 

Cousit/eratttlo que a medida 
imposta foi integralmente çumpritla, razão não mais ussist~ 
para coilfitzf!itlude deste processo, motivo pelo qu_al julgo-o 
extinto, determinando seu arquivan"tento com as ca.utelus legais. 

. . . . ' 

P.R.l. 

PROCESSO N• 2. 7./3111 - INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA P ÚBLICA .. 
ADOJ,ESCENTES INFRATORES: M.D.S.D. ~ OUTRO 
ADVOGADO: DEFENAP · 

SENTENÇA 
Viltmo, etc ... 

Considerando- que · a · medidtl 

impo31a foi ititegrulmcnte cumprida, rtJZ.l70 não mais assiste 
paru contini1idadc deste processo, mOtivo pelo qual julgo-o 
e:t.:tittto, tletermittamlo .\·cu arquivmtlento com as cautelas legais. 

P.R.l. 

PROCESSO W 18418 -.INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
A U7'0RA: JUS TIÇA PÓIJUCA . 
ADOLESCE NTE INFRATOR: I.D.S. T. 
ADVOGADO: DEFENA/' 
SENTENÇA 

VIStos, etc . .. 

Verifica-se que o · vertente 
procc.un Jtiio foi arquivado p orque n ilo hat~iatn 
chegado _informações sobre o inquérito que este 
Juit.o mandou instaurar ém , desfa~·or do 
coordenatlor do CEPA. 

Chegado agora tais 
ittformaçi'ies, verifica-se uão mais haver rar.ílo 
p ara continuidade do feitu, de modo que JULGO 
EXTI NTO tJ vertente processo, ileterminando seu 
arquivamento com as cautela.ç legais. 

P.R.J. 

~'oMJIJ#6N'm~~!is · 
.Chefe de Secretaria da Vara da lnfáncia e da Juventude . 

da Comarca de Macap6 

l 
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Var .. e S.Cretar1as do Interior 

VARA ÚNICA DE SERRA DO NAVIO 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

PRAZO: 15 DIAS 

Autor: José Deolindo Neto 

Requerido: André Oliveir~ Mamede 

Processo n• 312/97 

Ação: Guarda Judicial 

Finalidade: Citação da parte ré, 
bem como sua intimação , para compare-
cer à audiência de Conciliação 
des i gnada para o dia 27.11.97, 
às 08:30 horas , a par tir; de quando, 
se inrl·u ti fera , passara a correr 
o prazo de 15 (quinze ) dias para 
contest~ção . Não contestada a 
presente ação presumir- se- ão aceitos 
como v.erdadeiros os fatos nar rados 
pelo autor . 

Sede do Juizo: Edi fÍcio do FÓrum 
da Vara Única da Comarca de 
do Navio-AP, si to à Rua A-3, 
Vila Intermediária. 

Serra 
s / n • , 

Serra do Navio- AP, 16 . 10 . 97 . 

~ . Çll ({ J .J..~, ( (.---
SAL E FERREI~ 
-~ I 

- Ju:rz-ãêÕireito _ ---

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÁO 

I'INALIDADE: CI2NCIAAO(S) ADVOGADO(S}. 

PROCESSO N" 675191 - A~o Peaal PâbH.,.AUTORAl A 
JUSTIÇA PÚBLICA. IÚ:US: SOAREI DA CRUZ e •~'"'' "' 
ADVOGADO DAS PARTES: VALD8MIR MARVULL8 e 
OSVALDO D8 SOUZA CAMPOS. DESPACHO DE FLS. 104o 
•DA-SE VISTA AO ADVOGADO DO INDICIAD'O, PARA 
I'INS DO ART. !00, NO PRAZO LEGAL .. INTIMEM· SE.• 

PROC. 193.96 - A~o de Mo.nuton~o .S. Poou. Autor: 
PEDRO PINI!HIRO · BORCI!S, AA!YopAio: LOURIVAL 
PINHEIRO BORGES. Reqaerldo: RAIMUNDO CARDOSO, 
MYop: 8LOILSON AMORAS DA SILVEIRA TÁVORA. 
DI!JPACHO DE FLS. 156 •DBJI'JRO O PRAZO 
REQUERIDO, DE ACORDO COM ART. 37, DO CPC, QUI! 
t DE QUINZI (1!) DIAS. MANII'BSTE-SI! A PARTI! 
REQUERIDA SOBRE A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL 
OCORJUDA. NO PRAZO DI! CINCO (05) DIAS.• 
INTIMEM-SI!. 

PROC. 09994 • A~o 4e -·~• .S. Po11e. AaU>n 
MORONI PAJCAL8 8, GUIMARÁ.ES, A6YOpdo: CEZAR 
SOUZA D8 MI!LO - Rl!QUI!RIDO: AJITONIO PBRI!IRA 
CARDOIO E MIGUEL PINHJ!IRO • ADVOGADOS: JOSt 
AUGUSTO PIR!IRA CARDOSO. DESPACHO: "INTIMI!M
SB ÀJ PARTI!J PARA QUE TOMEM CONHECIMENTO 
DO ACÓRDÃO DB P'LI. 309/311, A IEGUIR TRANSCRITO. 
DECIS.l01 •A CÁMARA ONICA DO I!GIÚ:GIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO BITADO DO AMAPÁ. À UNAIIIMIDADB, 
N.lO CONHECEU DO APELO, NOI TI!RMOI DO VOTO 
PROFERIDO PELO RELATOR". • 
OU. 1 ,.._. Mola ~ o -'<flilo .S. PeiTIIN Goau, 
_ ............... .-.clo-•d.o-ooll 
~ • · - ... t.. l!v., (CARLOS JOd OLIVKIRA SAIITOS), 

ou- pord ~·à MMa. Jlda. 

EXPEDIEHTE DE IHT~ 

PROC. NQ 01~/90. ~utos d e ~roce s so Crime. 
~utor. JUSTIÇ~ PÚBLI~. Réu: ~T0NIO C~ 
LOS SOAAES LEITE. ~VOGADOS: VARDEMIR loiAA 
Wl..U e 08VAUlO SOUZA DE CAIII'OS. I n timã 
tão do despacho a se~uir t ransc rito : ~JUN 
tE-«. al-« VIST~ KJ Af'ELADO, PIIAA ~ 
~. IlfTiiEM...aE. F. OOIIES, 0117 
.10.87". 

EDIT~ DE CITJIÇJo 

ED~, com prazo de 30 (trint a) d ias P! 
ra CITAÇlo de 1\ECI ~ DE AAAÚJO, bra 
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sileira, ama~aense, solteira, do lar, re 
sidente'e domiciliada em. local i~certo e 
não sabido., na forma aQaiaO: 

~ Ora. E~ ~ SILV~ MUNIZ, MMa. Ju i za 
de Direito da Comarca ·de Ferreira Gomes , 
Estado do ~pá, na forma da Lei etc .•• 

F .~ z S ~ B E R, aos que o ~resente ED! 
T~ virem ou dele conheciment o tiver em e 
interessar possa, que por es te Juizo tr! 

~mitam o s auto~ de uma Ação d~ Guarda e 
Respons abilidade n i 416/ g6, em qu~ são au 
t o res .JCd. L. ~ e BINIUR F. SERRA, e 
requeridos RUBENILSON C. FERREIR~ e JOC! 
CLEIDE ~. FERRE~, e stando ~ICLEIDE a! 
s istida por sua genitora NECI GONZAGA DE 
ARAÚJO e, constando nos autos que a a! 
sistente supra mencionada encontra-s e em 
ç ugar i ncert o e não s a b i do, det erminou- se 
a exped ição do presente EOIT~, com pra zo 
em e pig rafe para CITAÇÃO d a r e ferida a! 
s i s tente para q ue no prazo legal, aprese~ 
te CONTESTAÇÃO através d e a dvogado, nos 
termos do art. zg7 do CPC., SOB ~S PENAS 
D~ LEI. E , para que n i ngué m possa alegar 
ignorânc i a , expe diu-se o p res ente EOIT~ 
DE CITAÇÃO, que.será public a do e af ixado 
em local de cos tume , c ientif1cand~-os de 
que este J uizo e CartÓrio funcionan à Rua 
Duq~e de Ca~ias , s t ni , F. Gomes , Est ado 
do A.Mapá, aos um dia do mês de agosto do 
ano de um mi l novecentos e no~ta e S! 
te. Do q ue para consta r, ,eu, LOS 
JOSt OLIVF.IR~ SANTOS), Chefe e sec r et! 
r i a, dig itei e subsc r evo o presente . Dado 
e passa do n esta c idade d e Fe r r eira Gomes, 
Esta do do ~pá, a os vinte dias d o mês de 
outubr o d e 1gg7, 

ELEUSA. ~ IUIIIZ 
Julza de Direito 

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MAZAGAO 

EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO N• 481/97 

-AÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 
ALIMENTOS. 

De : JOSÉ MARTA DAS NEVES RODRIGUES, 
brasileiro, solteiro~ de profissão, 
naturalidade e filiaçao desconhecidos , 
residente no Km 64, da BR-156, 
Monte Tabor , atualmente em local 
incerto e não sabido. 

FINALIDADE: Citação para r espond!:r 
ao Pr ocesso nR 481 /97 .. de Açao 
de Ave r iguação · de Patern idade • C/C 1 
Alimentos , p roposta pe l o Mi nisterio 
PÚblico , em f avor de RAPHAEL SOARES 
JOS SANTOS, r epr esentado por suo 
geni tora l.ina A 14ar ia dos Sar;tos 
Neta, em t r ami te neste jui?.o , 
sal i entando que fo r am negados 2s 
~limentos p r ovi sor ios , por nnQ 
1ave r em e l ementos st•fi c i entes a 

' conce ssão , e, adver t i ndo-:,o de. que 
o pr azo para contestaçao , e dE} 
15 (quinze) dias , e conta r -se-a 
3. parti r da publicação deste Ecii tal. 

Mazagão-AP ,~ 23 de outubr o de 1 . 997 

JUÍZO DE DIREITO DA CO~CA DE MAZAGÃO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PROCESSO H• 427/97 

AÇiO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ALI
KEH'l'OS •• 

De: RAIJIIUHDO FLÁVIO LOPES DOS SANTOS, 
b r asileiro , . sol te!_ro , agricultor , 
na t ural de Ma.zagao-AP, f ilho de 
Raimundo Messias dos Santos e Ana 
Mari a Lopes dos Sant~s, r es i d«;nte 
n a local!dade de Carvao , Mun1c 1p1o 

· de ~lazagao-AP, atualmente em l oca l 
inc erto e o~o sabido. 

FI~ALIDADE: Intimação para tom~r 
c iencia, da sentença pro'ferida as 
fl~. 25, dos aludidos autos, cujo 
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te-or e o seguinte: "HOMOLOGO, para 
~; · -produs• seus jurldicos e legais 
e:fet.tos, o acordo t'irwado . entre 
as partes, às tlà. 17/28, julgando 
EXTnrro o teito, com fUlcro l)O 

l
artigo. 269, III, do C.P.C. Apoe 
o transito em julgado, arquivem
se os autos, com as cautelas 'de 
praxe." · • , • 

M~agão-AP, 18 de agosto de 1. 997 

}UÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MAZAGÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO 

DE PATERNIDADE • 
ALIMENTOS. 

De : MANOEL RAMOS DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, agricul t,or, .natural • da 
localidade de Rio Maraca, Municipio 
de Mazagã~-AP~ residente n~ locali~ade 
de "Pacume", no Rio Maraca, Municipio 
de Mazagão-AP, atualmente em local 
incerto e não sabido. 

I FINALIDADE: .Citação pará r esponder 
ao Proc~sso n a 495/97 , de Aç ã o 
de I nvestigação 'de Patern i dade 
C/C Alimentos , p r oposta po r EDELCILE1'1E 
CARDOSO DA SILVA , represent~da 
por sua gen i to-ra Mal' ia . Salomeia 
Cardoso da Silva , pol" sua vez, 
assistida pela Srl ~laria Raim1,.1nda 
Cardoso , em t r âmi t e nes te j uizo , 

~
dvert indo-o de que o p r azo para 
ontestação , . ~ de· 15 (quinze ) dia~, 

contar- se- a a pa r t.ir da publicaçao 
este Edital . · . 

azagão- AP , 23 de outubro de 1 . 997 

Procuradoria Geral de Justiça 

Port~ 577,.de 30 de outubro de 1997. 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atnhuJçll<s legaiS, e tendo em v1sta o 
disposto nos art1gos 2", mciso U e 58. mc1so I. letn1 •r da La 
Complc:menw n• 0009 de 28 de dezembro de I !194, 

OFICIALIZAR o deslocament~ do servidj>r CARLOS 
ALBERTO MIRANDA NUNES, Motonsta do Quadro ck l'eo5oel dos 
~·çós 1\UXJhares dÕ Minist~o Pílbbco do Estado do Anlapé, au: o 
MuruclJHo de laranJal do Jan-AP, nos dias 17 e 1811Ml7, paraefellar 
entrega de matenal 

R"'ogam-se as di~ àn contrário 

~·se t1blc1a Reg.stre-sc Publique-se c cwnprn-se. 

Moapé-AP, 30 de ~tu~~ de 199'7 • 

(~..:... c.c . < ,C/ 
RAIMUNDA CLARA BANHA PICANÇO 

Procorodom-Guol á• JILJTifD 

· Portaria n• 578, de 31 de outubro de 1997. 

{\ PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que l he são 
conferidas pelo artigo 58, inciso I, leuas "(' e "x", da Lei 
Complementar u• 0009/94, 

RESOLVE: 

1 • CoOOlder adiantamento CIO no~w. &t A"êl ~IQ 
PEREIRA DA CoSTA NETO, Digitador do Quadro de l'<:ssoal 
dos Serv1ços A~ do M1llJ5Iêrio !'l;bll(;v <b ~ Je 
Amapã, ocupaniC do cargo em comisdo .Je Du-.:tw d.1 DIV!SM~ "'

Serviços Gerais. nos termos do item m, par.lgr.üo uru.:o dli Alt ~.· 
da Lei n• 0011 de 12 de maio de 1992 c Decr.:lé Governarucnul.J ~>' 
0920 de 18 de abril de 1996, at~ o valor de RS 3.400,00 (Trts rru.! 
c quatrocentos n:ais), para custear despesas miúdas de pronto 
pagamento com material de consumo c outros serviços e elfcargos. 

2 ·Designar Jlimc Bcrallaoo de Oliveira Júnior, para 
ceruficar as aquisições dos referidos mat~ c serviços. 

I 
r 



3 / 0 adiantameillo . deverá 'ser aplicado com prazo. 
' n:áxi~f de 30 'dias; a contar do recebimento. 

~ .4 - A .referi~a d~ deverá ser empenhada na. fonte de 
l .. · n:cursos _ 001-FPE programa de .trabalho no 02 .04.014.2.0~7, · 

elemento de despesa 34.90-30 (material de consumo) R$-l.500,00 

J. 

. !Hu·m plil e· quinhentos reais) e, 34.90-39 (outros serviços de 
terceirq pes~oa.juridica) R$-1.900,00 (Hu'!' in i! c novecentos reais) 

. . ~ ' ' ... . . 
5 - O rCSJl9nScivcl . pe~o·· adiantamento devef1Í ap~scntar 

prestação de contas ao Ministério Público do Estado do Amapá, 
dentro de lO (dez) ilias.a~s o.prazo d~te11ninaâo no i!er'.' 3.0. · 

. . ·s - O suprido ficará responsável até que' a Prestação de 
Contas · do valor recebido, 'por elemento de despesa, junto a 
Secretaria de Orçamento, Finanças c· con,tabili~adc; coln a .devida · 
apreciação. d~ Secretaria de Controle Interno deste MPEA, .. seja' 
aprovada pOr esta Procuradoria. · 

Rcvogan;·sc as di,sposiç(lcs en) contrário ... 

De-se ciê~cia: Registre-se. Publique-se c cumpra-se. 

Macapá-AP, JI de outubro de I997. 

~IMU~~j(cAN~~ 
'· · ProCuradora-Geral de Justiça . 

·CORREGEDORIA GERA1 

f?ORTARIA N2 .412/9 . 

· O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
. PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dai; 

atribtüçõcs q~e. lhe são tonferidas pelo.inciso li da Portaria nº 

098/PGJ, de 22 de janeito de !996, . · 
. . ' 

RESOLVE: 

, Autorizar o afastalflcnto no Dr. LUIZ MARCOS DA· · 
SILVA, pronioior de Justiça de 2' entrância, ·titular da 
.Prbmc\orià de Justiça com atribuições junto à I' .Vara 
Cr\inÚml c Tribonal dÕ. Júri . da Co~arca de Santana, no · 
periodo de 11 a 22/11Í97, a título de reposição compensatória 
pelo plantão trabalh~do durante o recesso forense, conforme 
Portaria n° 191/94-CGMP; de 24/11/94. ·. · 

Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se c cumpra-se. 
1 . . . 

'-.Macapá-AP, 29 de outubro de 1997. 

~~~~~-T~~LVES 
~~;egcdor-Geral 

·J,:· 

PORTARIA N° 413/97 

O CORREGEDOR-GERÁL DO. MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas !leio inciso I rla ro~a no 
098/P<?J, dc22dcjaneirode-1996, . ·'. , 

RESOL'JE: 

· ' Oficializar· o afastamento do Dr. ALA OR 
AZAMBUJA, Prorilotor de JustiÇa Substituto, no período de 
16 a 23/10/97, nos termos do artigo 118, inciso Ill !la Lei 
C~mplcmcntar tf 0009/94, de 28 _dé dezembro gc 1994. . 

· ~ . · Dê-se ciênci~ . Rcgistre•se. Publique-~e e cumpra-se. ·. 

~- Macapá~AP,. 29dc outubrÓ de 1997. 

. c:~~~:~~G~S~ALVES . 
. . . Cor.regedor.Gcral • - .- . 

· PORTARIA N2 4~4/97 

' · 

· · · O· CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
, PÚBLiCO DO ES.TADO DO AMAPÁ, no uso das 

: atribuições que lhe são cbnferidas pelo inciso lll da Portaria 
· ' '·n• 098/PGJ, de 22 de janeiro de ·1 996, · · · 

RESOLVE: 

Designar o Dr. IACI PELAES D_QS REIS , 
Promotor de Justiça Substiiuto para,_a partir do dia 03/11/9( 

· . até ulterior designação, auxiliar na Promotoria da Infância e 
• Juventude da Comarca da Capital'. 

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

Macàpá-AP, 29 de outubro de 1997. 
: I " 

. • ~· .0: 

~ ... ' . 

· .. ~o J1/~··) 
MÁ~C!O AUGUSTO ALVES. 

.{;.9rregedor-Geral 

- . ., : 
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PORTARIA N
2
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41
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5197 

- -~ - Puolicações Diversas,.:.--- ·I·\ 
- •· O -CORREGEDOR:GERAL' DO MINISTERIO. _ _ 

PÚBLICO bo .I~STAÓO/ DO ÁMAPÁ, ~o us~- das liiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiliiiiiiiiiijiijiiiiiii~iii 
atribuições· q~e lhe são. confrri<las pelo ~ciso IIl da Portari_a 
n• 098/PGJ, de 22 de jan~iw di: 1996, · 

RESOLVE: 

' ' Desi~nar o Dr. PAULO CELSO RAMOS .DOS 
SAN.TOS, Promotof de· Justiça Substituto para, a parti f do 
dia 31/10/911 sem prejuízo de sua designação anterior, 
auxiliar na ~romotoria de Justiça da Cidadania, Incapazes, 
. Deficiente~, J)ireitós Çonstitupionais c Rçsiduos da Comarca 
da ,Capita!. ,. . · 

Pê-sc ciência .. Registré-se. Publiql\e-se e cumpra-se. 

. .Macapá-AP, 29 dc.outubro de 1997. · 

. ~--~:~U.G0;1~ ÁLVE; 

~~rregegor-Gertrl 

PORTARIA Ne 41 7/97 

O CORREGEDÔR-GERAL DO MINISTÉRIO 
· PÚBLICO DO ESTADO DO . AMA F?. Á, no uso das · 
atribuições que lbe são conferidas pelo inC'is.o 111 da Portaria 
n• 098/f'GJ, de 22 de janeiro de 1996, · 

RESOL,VE:-.-

bcsignar ~ o Dr. Mlql:iEL AI\IGEL .MOt:JTEIL 
FERRE!,RA, Promotor de Justiça Substitqto para, a partir do 
dia 03/11-/9(, auxiliar na Promotoria de· Justiça de · 
Investigações Cíveis e ,Criminais da, C~marcada Capital. 

Dê-se ciên~ia .. Registre-se. Publique-s~ c cumpra-se: 

Macapá-A~1 31 dé'outu_9ro de 1997 
- ~ ·~ 

·., Jr?;?};;,.~iicr4 -7 li-0 
MÁRCIO AUGUSTO ALVES 

. Corregedor-Geral 

PORTARIA NQ 418/97 

O CORREGEDOR,GERAL DO MINISTÉRIO' 
. PÚBLICO . DO ESTADO D.O AMAPÁ, no uso aas 
atribuições q\tC· lhe são conferidas pelo ·inciso Ill da Portaria 
n• 098/PGJ; dc·22 de janeiro de Í 996, 

RESOLVE: 

1 Design~r o Dr. . ADILSON GARC.IA DO 
NASÇIMENTO, Promotor de -'Justiça Substituto para, a 
partir <jo dia 03/1 1/97, auxili~r na Promotorià de 'Justiça com · · 
atribuições junto à Vará do Tribunal do Júri' da· Cqnarca da 
Capital. · 

I.?ê·s~ ciência. Registre-se. Publique-sc·c ~umpra-sc . · 

Mac~pá-~P , 31 'de outubro de 1997 . 

· .. \m:::>ái ,. ?-'/,~; ' 
MÁ~CIO AtJ'GUSTO ALVES• 

Corregedor .. Gerql 

...Po'RTARIA N2 419/97 

·o CORREGEDOR-GERAL · DO MINISTÉRIO · 
P ÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no -uso das 
atribuiçõés que lhe são. c~nferidas . pelo .inciso ·irt· da Portaria 

n º 098/PGJ, de ·2~ dcjàneiro de Ú96, · · · 

.i 
·~ 

RESOLVE: 

AutoriZ<~r a . pcmurta d~ • p'rantões entre . P Dr. 
MANUEL 'FELIPE MENEZES DA SILVA. JUNIOR, 
,Promotor de Ju~tiça de)' cntrânci~1 titular. da .Promotoria de 
Justiça com 'atribuições junto à V !ira de Execuções P~nar s da 

• Comarca da Capital c o Dr. CEL.!IO P IMENTA FREIRE 
JÚNIOR,· Prqmotor de Justiça .d9 3' entrância, titUlar da 
Promotoria de JustiÇa de-Investigações Cíveis e_Criminais da 
Comarça da Capital, constàntes n~ anexo 1 da Portaria no 
303/97-CGMP;de 22/08/97, no_? períÓdos de ·14 a 20/11/97 e 

· 7.8/11/97. a 04/12/97. · ·· - l · - . · 
• • .! 

·. Dê-se ciência. Registre-se. P.ublique'sc e c~mpra-se; . ~ . . . . 

Macapá-AP, 31 de outubro de 1997. -..,.....,-.:;-:,..... ~r~ 
f'!IÁRCIO AUGUSTO ALVES 

C,o~regedo;-Geral 

.. ' 

êARTÓRIO JUCÁ· 
PROCLAMAS DE.CASAMENTO 

o Oficial do Registro Civil de Casamentos e mais Anexos 
da. Comarc;a de Macapá, Capital do Estado do Amapã, República 
Federativa do Brasil, por nomeação legal, etc ... 

'Faz saber q~e'pretendem casar: . . 

·,. 
. REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA e 

IVANILDA COSTA DA SILVA . 

Ele' é . filho de F~ncisco da êonceição Perêira. 
··e de Nelzira Vieira dós Santos Pereira. 

· ' 
Ela é filha dé Valdomiro Lindolfo da Silva 
e de Juraci Co~ta da Silva. · 

. . . . . 
, Quem souber de 9ualquer impedimento. l~gal que os iniQa . 

de casar .um com o outro, acuse-os n~ forma da t~ 1. · 

" Macapá-.AP, 29 de outubro (10) de 1.997. 

HELENISE Rd' DA COSTA TORRES 
· 3.a Esérevente Auto'rizadá f 

\ 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DOÀMAPÁ- ACIA 
· Rua ·General Rondon,_ 1385- c.>fttn>.Macapá -. AP_ 

' . 
ASSEMBLÉIA GERAL·ORDlNÁRIA 

. EDITAL DE 'CONV0CAÇÃO N" OOÍ/97-.ACIA ..... 
O Presidente da Associação · C~mcrcial e Industrial do 

'Amap~"' ACIA,, no uso d(_l.S atribuições que lhe são conferid<\S 
pelo' artigo 29, lt, ·do Estatuto SoCÍal, e. cumprindo o que 

.csÍabclccc o artiSo 30, caput e parágrafo 2°, combinado com O 
disposto no artigo 25, I, do mesmo.diplo!lla legal, CONVOCA 
todos os as~iados da Entidade, quites ·con\ suas obrigações 
soda~s. pãra a reunião de Assêmbléia Geral Oidinâria, que se. 

. · realizará rio dia,.24 de -novembro de 1997,' com início às 08:00 
ho.ras no auditório §tephan Houat, situado na rua ·General 

Rond~n. n° 1385 ~ C'eniro - Ma~pá - AP, com a seguinte 
Ó!U>Ei\fno ni,.,:.l . . . -

t - Elejção. da ·Diretoria, Consclh~ Superior e . Cons~ho 
Fiscal para o· biênio ~ezemb;o(97 ·a dezern)>ro/99; 

·2 - O que _ocorr·er. .· 
.o ·. prazo para ,egistro de chapas começa ~o .dia 30 jle 

outubro e termina às . 19:00 horas do dia 17 de novembro de 
1997. ' 

sLa ~a Presidêncl~ da Ass~ciaçâo Comer:cial e' IndUstrial 
do A apá:ACIA, ·em 24 de outubro de .1997 

.órgãos Féderai~ . 

. I , . . 
..SERVICO PÍ.1BLICO FEriERAL 

M~N±S;~RIO O~ FA~ENF~ · 
I . . -.~ - -

OE~GACIA DE AOM~IST~~Q DO 
. i 
MINISTtRIO DA ·FAZENOA NO PARA 

· ,,':!,' 

I . . 
REP1ESENTAÇii.O NO AM!lpA 

Q sdletim ~e P.essoal n.ºtJ61 / 97 ,/!Q! /(} /97 . I - . . 
públ!icou 'o ato r e ferente a · servidora' , . do i· . . . 
Ex tiht~ T errit6rio F e déra.{ iJo Amap.Í.: . 

I . . 
. i.rce;ÇA SEM IIENCI .MENTO 

' NOME:I WI.RIA AZEVÉDO W~JNTEIRO: 
I , . . . 

CARGO : AGENTE DE PORTARIA -• I 
LOTAÇfD : CEICOM 

'' ' PROcési:J: 
. . I 

PERÍ ODO 
' 

l 
I. 

00005, 000~30/97--B~-. ' 
.. f • tJ_, . 

Dl. Ol. 98, à: 02_. Dl. ? . OQO 
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