
, ,.. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

DIARIO OFICIAL 
Decreto n9 1 de 24 de Julho de 1964 

Macapá, 30 de Janeiro de 1987 - 6a-Feira 

Governador do Terr i tóri o 
Dr . JORGI:: NOVA Di\ COSTA 

Chefe de Gahi ne te do Governador 
Sr. ELFREDO FÉLIX TÁVORA CONSALVES 

SECRETARIADO 
Secretirio de i\dmioistraç~o 

Pro f . QOt·I1CIO Ci\io!POS DE HAGALHÃES 

ProcuraJor Gera l do Te r r i tório 
Dr . JOSÉ DE AR LHi\THicA VERNET CAVi\LCANT I 

Secre tário de Finanças 
Prof . BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA 

Secretário de Planejamento e Coordenaçio 
Dr. ALFREDO AUGUSTO RN!AUIO DE OLTVE IRA 

Secretário de Promoção Social 
Dr . NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 

Secretário de Oúras e Serviç0s PÚb licos 
Dr . ~!ANOEL DEODATO !)UE lROZ DO COUTO 

MINISTr RID DO INTERIOn 
Ter-ri tÓr io Federal do · Amapá 

DECRETO ( P) Nº 0042 de 26 de janeiro de 1987 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferidas pel o a rtigo 18 , i tem II, 
do Decreto- lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Designar ELFREDO F~LIX TÁVORA GON5ALVES, Chefe de Gabi -
nete do Go verna dor , CÓdigo DAS-101. 2 , para viajar de r .. t.a ca
pá , sede de suas atividades , a té a cidade de Fortaleza-CE, 
no periodo de 26 a 28 de janei ro do corrrente ano, a f i m de 
tratar a ssuntos de interesse da Administração amapaense . 

Macapá-AP , em 26 de janeiro de 1987 , 99º da Rep Úbli ca e 
44g da Cri ação do Terri tÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 
Terri t Ór io Federa l do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0043 de 26 de janeiro de 1987 

O Governador do TerritÓrio Feder al do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferi das pelo artigo 18 , i t em II , 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Designar LEANDRO ALVES PAI VA FILHO, Subchefe Civil do 
Gabi nete do Governador, CÓdi go DAS~lOl. l, para exer cer acu 
mul a t i vament e, em substituição o car go de Chefe de Gabine
te do Governador, durante o impediment o de seu Titular , no 

Dr . 
Aud i tor do Gove r no do Terrttório 
JOSÉ VERÍSSIHO TAVARES 

Secretár io de Educação e Cu l tura 
Pro f . JOÃO BOSCO ROSA FERREI RA 

Dr . 

Dr. 

Dr . 

Secre tá ~ io de Agr i cul t ura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CÀPI BERI BE 

Sec retário de Segurança Púb l ica 
JOÃO FERREI RA DOS SANTOS 

Sec retário de Saúde 
ANTONIO CARNEI RO J UN IOR 

peri odo de 26 a 28 de janeiro do corrente ano . 

Macapá-AP , em 26 de janeiro de 1987, 99 º da RepÚblica e 
44º da Criação do Terri t Ório Federal do Amapá . 

JORGE ~JOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTr RIO DO INTERIOR 
TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0044 de 26 de janeiro de 1987 

O Governador do TerritÓrio Federa l do Amapá , usando das 
a tribui çÕes que lhe são conferidas pelo a rtigo 18 , i t em II, 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

liESOLVE : 

Des i gnar NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE, Secretári~ de 
Promoção Social do Governo deste Territóri o, para viaja r de 
Macapá , sede de suas ati vidades , até a cidade de Bra s i l i a
DF , para tratar de assun t o r e l acionado com o con vênio ce
lebrado entre a SEPS e a Secretaria de Empregos e Sal.ári os 
do Ministério do Trabalho , no periodo de 28 de janeiro a 
03 de fe verei ro do corrente ano, 

Macapá-AP , em 26 de janeiro de 1987, 98Q da RepÚblica e 
43º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MI NISTrRID 00 INTERIOR 
TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 0845 de 26 de janeiro de 1987 

O Governa dor do TerritÓrio Federal do Amapá, usan do das 
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atribuições que lhe sao conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto- lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Designar KÁTIA MORO DE CARVALHO, Diretora do. Departamen
to de Ação Social , cÓdigo DAS- 101 .2, da SEPS , para exercer 
acumul ativamente, em substituição, o cargo de Secrétário 
de Promoção Soc~al do Governo deste TerritÓrio, durante o 
impedimento do respectivo titular, no per!odo de 28 de ja
neiro a 03 de fevereiro do corrente ano . 

Macapá-AP , em 26 de janeiro de 1987, 98 Q da RepÚblica e 
432 da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá. 

JOPGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MI - GOVERNO DO TERR!"IDRIO FEDERAL 00 AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇ~O E CULTURA 

CDNV~NIO N2 001/87 - SEEC 

CDNVtNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ , ATRA\~S DA SECRETARIA DE EDUCAÇ~D E CUL
TURA , E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, PA 
RA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo dÓ TerritÓrio Federal do Amapá , através da Se
cretaria de Educação e Cultura , neste ato representada pe
lo seu Secretário Substituto, Senhor Professor FRANCISCO 
QUINTELA DO CARMO , daqui em diante denominado simplesmente 
GOVERNO e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro , 
repr esentada neste ato pelo seu Rei tor , Senhor ADRIANO LÚ
CIO PERACCHI, daqui em diante denominado simplesmente UNI
VERSIDADE , resolvem de comum acordo , celebrar o presente 
Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Con
vênio encontra respaldo l egal · no item XVII, do art . 18, do 
Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969, combinado com 
o Art . 120 , § 22 , l etra "f " , do Decreto-Lei n2 200, de 25 
de fevereiro de 1967 e com o Art . 12 do Decreto (N) n20019 
de 20 de maio de 1986, do Governo do Território Federal do 
Amapá . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O precente Convênio tem 
por objetivo a realização de Treinamento e Aperfeiçoamento 
de 160 docentes de 1ª a 4~ séries e 160 de s~ a 8~ séries ·P.m 
:onteÚdos de Comunicação e Expressão, Estudos Sociai~ Ciên 
cia s , Matemática e Di dática , bem como o acompanhamento do~ 
docentes treinados, durante o perÍodo letivo . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Repassar recursos n'o valor de Cz$ 767.000 , 00 (Se tece.'J. 
tos e Sessenta e Sete Mi l Cruzados), para atender a execu 
ção do obje tivo deste Convênio; 

b) Acompanhar e fiscalizar através da Secretaria de Edu
caçao e Cultura-SEEC, a execução do objetivo deste Instru
mento ; 

c) Designar um professor qualificado para coordenar os 
trabalhos realizados no curso, sob a supervisão do Diretor 
do Gampus Avançado do Amapá; 

d) Indicar, através de suas Secretarias e outras organi
zações l ocais, candidatos aos cursos aferecidos pela UNI -
VERSIOADE . 

II - DA UNIVERSI DADE: 

a) Aplicar os recursos t ransferidos pelo GOVERNO , de a
cordo com o Plano de Ap licação anexo , que f ica fazendo pa~ 
t e integrante deste Instrumento ; 

b) · Fornecer e facilitar os ele.mentos necessários para que 
o GOVERNO, através da Secretaria de Educação e Cultura
SEEC, possa acompanhar a execução de ensino , visando a me
l horia e qualificação de professores de Ciência; 

d) Proporcionar à clientela um aprendizado direto; 

e) Sel ecionar professores universitários ou téenicos, v~ 
sando a assistência técnica e desenvolvimento das ativida
des programadas , sob a responsabi lidade do Departanento de 
Teoria e Pl anejamento de Ensino, mediante s :)pervisão do 
Decanato de Extensão; 

f) Atribuir, ao Diretor Geral do Campus Avançado do Ama
pá, a supervisão de curso , juntamente com um professor in
dicado pela SEEC ; 

g) Apresentar ao GOVERNO , ao final dos · cursos, relatÓrio 
das atividades desenvolvidas . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇ~D : As despesas decorrentes da 
assinatura do presente Convênio, no valor de CzS . ..... . . . 
767 .000,00 (Setecentos e Sessenta e Sete Mil Cruzados) cor 
rerao: 

a) CzS 390 .000,00 (Trezentos e Noventa Mil Cruzados) a 
co.1ta do Fundo de Participação dos Estados , Distrito Fede
ral é Territórios, Programa de Trabalho 08421884 . 757 ; 

b) Cz5 377. 000 , 00 (Trezentos e Setenta e Sete Mi l Cruza-

~~~~mBlll!llilllll&l!!llmil~~iiDI'D DIARIO OFiCIAL ~iiDl"."'.!~~~ll!ii:mi~~N !'D:iil!imiE~ 
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Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

Dr. UBALDO SILVA MEDEIROS 
~mmmm-.~~~aa~ ~~,~~~~~~mm~ 

PREÇOS • ASSINATURAS ORIGINAIS 
* Os textos enviddos ~ publicação deverão ser 

datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 
O Diário Of icial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para l e i tura nas Rep resenta
ções do Governo do Amapá em Bras il ia/DF, 
Rio de Jane iro/RJ e Belém/Estado do Pará . 

ATENDIMENTO 

Horário: Das 07:30 às 13: 30 horas. 

PREÇOS • PUBLICAÇOES 
* Publicações - centímetros de 

coluna . . . .. .. ...... . .. .. .. . . Cz$ 18,00 

* Nacapá.............. . ...... . Cz $ 
*Out ras Cidades .. .. .. .. .. . . • . Cz$ 
* As assinaturas são semes -

tra i s e vencíveis em 3C de 
j unho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar ............. Cz$ 

N~mero atrasado •.... ..... ..... Cz$ 

RECLAMAÇOES 

160,00 
395 ,00 

1,50 

2,00 

* Deverão se r dir i gidas por escrito ao Dire
tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F . do Amapá , a té 8 dias após a publicação. 

DEPARTAMENTO OE IMPRENSA OFICIAL (11 Rua Cândido Mendes N• 458 9 Macapà Território Federal do Amapé tt Telefones 222-0444 * Ramais 176 • 177 • 178 
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dos) à conta do Convênio anual /87-MEC , consoante Notas 
de Empenho nº B7NE0001B e 87NE00019 , emitidas em 22 . 01 .87 , 

referentes a Pri meira Parcela. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇM DOS RECURSOS : A liberação 
dos recursos destinados a execução deste Convênio , serao 

liberados em duas parcelas, sendo a lª da CzS 390 .000,00 
(Trezentos e Noventa Mil Cruzados) , apÓs a assinatura des

te Instrumento e a Última de Cz$ 377 . 000,00 (Trezentos e 
Setenta e Sete Mil Cruzados) , no mês de julho do corrente 

' o exercl.Cl.D . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos 

que por força deste Instrumento a UNIVERSIDADE receber, e!2 

quanto não forem apl icados aos fins a que se destinam , se
rão depositados em conta bancária especial, a ser movimen 

tada pela UNIVERSI DADE, obrigando- se esta a enviar ao GO
VERNO, extra to de contas e fazer constar o nome do sacado , 
os numeras, os valores e as datas das emissões dos cheques 
e a quem forem pagas as importânc~as . 

CLÁUSULA S~TIMA- DA PRESTAÇAO DE CONTAS · A UNIVERSIOAO~ 
prestará contas dos recursos recebidos do GOVERNO , através 
da Secretaria de Finanças-SEFIN , no máximo 30 (trinta)dias 
apÓs o término da vigência dest e Convênio. 

CLÁUSULA DITAVA - DA VI NCULAÇM DE PESSOAL : Será direta
men t e vinculado e subordinado à UNIVERSIDADE, opessoal que 

a qualquer título f or utilizado na execução dos objetivos 

deste Convênio; não tendo o GOVERNO r e l ação JurÍdica de 
qualquer natureza , salvo a s pessoas diretamente envolvidas 
pela SEEC, na Coordenação dos Trabalhos, objet o dest e Con-

vania . 

CLÁUSULA NONA - DA PRORROGAÇM , MODIFICAÇlíO E RESCISM : 
l1\edi ante a ssentimento das partes convenen tes , este Convê -
nio poder á ser mo di ficado ou prorrogado a t ravés de Termo 
Aditivo ou r·escindido de p l eno direito, por ina dimpl emento 

de quaisquer de suas Cl áusulÇJ.s e condi ções, independente -
mente de ação, no tificação ou interpelação j udicial. 

CLÁUSULA D~CIMA - DI\ VIGtNCIA : O presente Convênio terá 
s ua vigência a partir da da ta de sua a ssinatura até 31 de 
dezembro de 1987 . 

CLÁUSULA DtCIIJi/\ PRH.1EIRA - DA PUBLI CAÇlíO : A publicáção 
deste Convênio no Diário Oficia l deste TerritÓrio, deverá 
ser feita no prazo de 20 (vin te) di as , a contar da data de 
sua assinatura . 

CLÁUSULA DtCIMA SEGUNDA - DO FORO : Fica alei t o o Foro da 
Circunscrição Judiciária de lv\acapá , TerritÓrio Federal do 
Am1;1pá, para dirimir quai squer dÚvidas oriundas da execução 
deste Convênio , com exclusão de qualquer outro, por ~ais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo, e pa ra validade do que ficou 
estabelecido pelas partes, lavrou- se este Instrumento em 
05 (cinco) vi as de igual teor e forma , para o mesmo fim de 
direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo as~i
no do s . 

Ma capá( Ap) , 14 de janeiro de 1987 . 

FRANCISCO QUINTELA DO CARMO 
Secr etário de Educação e Cultura, em ExercÍcio 

GOVERNO 

ADRIANO LÚCIO PERACCHI 
UNIVERSIDADE 

TESTEMUNHAS: IlegÍveis 

ELEMENTO I 
DE DESPESA 

3 . 1.2 . 0 . 00 

3 .1. 3.1 . 00 

3 . 1.3. 2 . 00 

T O T A L 

SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 
COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO 

Distribuição dos Recursos por Fonte 

VALOR 
DISCRIMINAÇ1ío 

F . P . E . CONV . /GTFA/MEC 

Material de Consumo 75.000 

Rem. Serviços Pessoais -

Outros Serviços e Encar-
gos 315. 000 

390 . 000 

Macapá, 19 de j aneiro de 1987 

CARLOS NILSON DA COS TA 

Chefe da EPLAN/SEEC 

25.000 

262 . DOD 

90.DOO 

377.000 

f1TI\ 01\S ASSEMBL~IAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAOROII~ÁRIA o,c, 
FI',ZEND.i\ SANTA TEREZA S/ A - REALIZA OI\ EM 02 DE I~AIO DE 1986 . 

C. C. C. (MF) NQ 04 . 197 .!J39/DOOl- l 5 

LOCAL, OI.'\ E HIJiA : Sede da Empresa, si to Rua Leopol do Ma 

chado, 2626, MuniCÍpio e comarca de '';la·capá , no Terri tÓri~ 
Federa l do .1\mapii , no dia 02 de ~!.aio de 1986 , às 15 :00 ho
r as ; QUOf\U\1 E PRESENÇ/\ : Presentes aci onistas , representan

do mais de dois terços (2/3) do capital votante e admia is
t r adores, sanando a não publicação elos editai s de convoca

ção , con fome Parágrafo 4 Q do Art igo 124 da Lei 6404/76 
Manoel da Silva Vatias , HeJnill:on Dias Bordalo , Si dney Rui 

~erreira Matias , Clodoa ldo Ferreira Matias , Temistocl e s Jo 
sé Ferreira Ma tias ; PUBLICAÇOES DO RELA fÓRIO , 00 BALANÇO E 
DEMOI~STRÇ0ES FINANCEir-11\S : "Di ári o Oficial" do Terf'i tÓri o F e 
deral do Amapá do dia 19 de novembro de 1906 ; /ilESA : Presi= 

dente : Manoel da Silva r,: a tia s e Secretário : Sidney Rui Fer 
reira l;:at ias; DELIBERAÇ0ES : - I. ASSEII.l:ILtiA Di1DINÁRIA : aJ 
Por maioria de votos, com as abstenções legais : Aprovar, 

sem restriçÕes, o Re laLÓrio de Administração , Oa l anço Ge
ral e Demonstrações Fi nanceiras , referentes ao exerc1c1o 
soc i a l findo em 31 . 12 .85 ; b) Por unanimidade : /\provar a 
Correção ~/.one l:ária do Capitul In tegralizado no montante de 
Cr S l. 517 .921.322 (Hum Bilhão , Quinhentos e Dezessete Mi
lhÕes , Novecen los e Vin te e Hum Mil , Trezentos e Vin te e 
Dois Cruzeiros) e e capita lização do valor de Cr$ . ... . . . . 
1.517 .921.000 (Hum Bilhão, Qui nhen tos e Dezessete Mi lhÕes, 
NoveccnLos e Vinte e Hum Mil Cruzeiros), Fi cando um saldo 
a capitalj.zar futuramente de CrGi 322 (Trezentos e Vinte e 
Dois Cruzéiros), aproveitando a capi talização para elevm· 
o capi tt:ll subscrito e reali zado de Cr$ 148 . 000 . 000 ( Cento 
e Quaren t a c Oi to 1-ülhÕes de Cruzeiros) , para Cr2i . . .. ... . 
1. 665 . 921. 000 ( Hum Oilhão , Seiscentos e Sessenta e Cinco 
MilhÕes, Novecentos c Vinte e Hum Mil Cruzei ros) com a con 
sequen Le emissão de noves açÕes que serão distribuidas , po;: 
boniric2ção, aos a tuais a cionistas, na propor ção das açÕes 
já possu{das ; IJ - ASSEM8LtiA EXTRAORDINÁRIA : a) Por unani 
miciade : 1\provur proposta de aumento do capi t:ü social au t~ 
riza do para Cr~ 12 . 000 . 000 . 000 (Doze BilhÕes do Cruzoiro~~ 
divididos em 12 . 000 . 000 . 000 (Doze BilhÕes) de a ções norni -
na Li vas no valor de Cr$ l , DO (Hum Cruzeiro) cada· uma, s c::n7 

do 3 . DOO . OOO . OOO (Três BilhÕes) de ações ordinár ias é .. .. 
9 .00D . ODD. OOO (Nove BilhÕes) de ações preferenci~is; b) 
Por unanimida de : Aprovar a adaptação do Ar tigo 5º do Esta
tu t o Social nos termos do Decreto Lei nQ 220~ de 10 .03 .86, 
que pas&<rÓ. a vigorar com a seguin te redação : Artigo Sº- !\ 

SociedcHJe tem um capi Lal autorizad<J a o limi te de Cz$ ... . . 
l 2 . 0DO . DDO .DG ( Doze MilhÕes de Cruzados), di.vidldos em 
12 . 000 .000 (Doze MililÔf' ~) LIP ações nomi nativas no va
l or t.le Cz$ 1,00 ( Hum r;r·Jzudo) c:a rJa um.:: , sendo 3 . 000 . 000 
( Tr·ês Mil hÕes) de açÕes ordinÚr'.âs e 9 . 000 . 0(''1 (Nove \li

lhÕes) de açÕes preferenc.idis . Em con!.'eg: Ônr;lct. roi 2-prova
do o cancel amento dos cc ri..i fic<Jdos de i.~8es t:!xi~ter~tes , tJem 
como a emi ssão de no1:'ls certificados, seL-''"' 'o " ~ :Lnl com
,Josição êlcioná ria do capi t."l] subscr ito, cujo valor ,.e Cz$ 
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1.665,921,00 ( Hum Milhão, Sei scentos e Sessenta e Cinco 
Mil , Novecentos e Vi nte e Hum Cruzados) , es tá representado 
por 936 . 568 (Quinhentos e Noven ta e Seis Mil e Qui nhentos e 
Sessenta e Oito) ações ordinárias nominati vas e 1.069 . 353 
(Hum Milhão, Sessenta e Nove Mil e Trezentos e Cinquenta e 
Três) ações preferenci ais nominativas no valor nominal de 
CzS 1,00 (Hum Cruzados) cada una ; c) Por unani.midade : Apr9_ 
var a publicação do Estatuto Con solidado , após as modific~ 
ções ocorridasi . d) Por unanimidade : Aprovar a lavratura s~ 
mariada da Ata de Reunião, de terminendo o arquivamen to na 
Junta Comercial , depois de rubricados pel a mesa, dos docu
mentos que interessem à presente Assembléia , e dispensada 
a trasncrição das assinaturas dos acionistas . 

LOCAL E DA TA : Macapá ( AP) , 02 de maio de 1986. 

Ass . :· Sidney Rui Ferreira Matias - Secret ário , e Manoel 
da Silva Mat:j.as - pr esidente . 

"Confere com o original lavrado no livro próprio". 

SIONEY RUI FERREIRA MA TIAS 
Secretário 

Junta Comer cial do Ter. Fed, do Amapá 

C-E R T I O lS. O 

CERTIFI CO, que a primeira via deste documento por des 
pacho do Presidente da JUCAP , nesta data , f oi arquivada 
sob o n9, 1816 . 

Macapá , 22 de Janeiro de 1987 

MARÍLIA COOTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 029/&7- DETRAN- AP . 

O Diretor Geral do Departamento de Tr~nsit.o do Amapá , 
no uso de suas atribuiçÕes . 

CONSIDERANDO o laudo de Exame Pericial do Local de Aci
dentes de Trafego nº 792 de 17 de outubro de 1. 986 ; 

RESOLVE : suspender o direito de dirigir veicul o auto -
mo tor de qualquer categoria pelo prazo de 365(TREZENTDa E 
SESSENTA E CINCO) dias, de acordo com o Artigo 199, XI , § 
1º do RCNT , a contar da data da retenção do documento de 
habili tação do motorista CRISTOVÃO PERE IRA DA SILVA, até 
apresentação de novos exames de saÚde (Fisico e mental ) , 
Ficando sujeito aos exames complementares exigidos pelaRe
solução nº 564/80 , no seu Artigo 25 , § 2º , Anexo II, por 
ter infringido os Arti gos 175, I e 181, I do Reg . do CNT , 
deve pagar as multas correspondentes . 

r.OMUNICAR aos demais Órgãos em cumprimento ao que dis
pÕem os Artigos 30 , II e 169 do Dec . 62 .127/68 (RCNT) 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTA,ENTO DE TRÂNSITO, 
em Macapá-Ap , 08 de janeiro de 1987 . 

Dr. RAIMUNDO CHERMDNT DA SILVA 
Diretor Geral do DETRAN-AP 

SECRETARIA DE SE~URANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 030/87- DETRAN- AP. 

O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Amápá , 
no uso de suas atribuiçÕes: 

CONSIDERANDO o laudo de Exame Pericial d:e Local de Aci
dentes de Trafego nº 842 de 04 de novembro de 1. 986; 

RESOLVE: suspender o direito de dirigir veiculo auto -
motor. de qualquer categori a pel o prazo de 120(CENTO E VI N
TE) dias , de acordo com o Ar tigo 199, XIV , § 12 do RCNT , a 
contar da data da retenção do documento de habil itação do 
motor ista ANTONIO RODRIGUES FILHO, até apr esentaçã .1 de no -

vos exames de sa~de (Fisi co e mental}, ficando .sujei to aos 
exames complementares exigidos pela Resolução n9 564/SO,oo 
seu Art igo 2€ , § 2º , Anexo II , por ter infringido os Arti

·gos 175, I, VII , VIII "c" e 181, IV do Reg. do CNT , deve pa
gar a~ multas correspondentes . 

COMUNICAR aos demais Órgão em cumprimento ao que dis -
pÕem os Artigos 30 , II e 169 do Oec. 62 .127/68 (RCNT) . 

GABINETE DO DI RETOR GERAL DO DEPARTAWENTO DE TRÂNSITO; 
em Macapá- Ap, 09 de .ianeiro de 1987 . 

DA . RAIMUNDO CHERMONT DA SILVA 
Diretor Geral DETRAN- AP . 

SECRETARI A DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA Nº 031/87- DETRAN-AP. 
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Amapá 

no uso de suas atribuiçÕes: 

CONSIDERANDO o laudo de Exame Pericial co Local de Aci
dentes de Trafego nº 799 de 21 de setembro de 1.986; 

RESOLVE : suspender o direito de di rigir veiculo auto -
motor de qualquer categor ia pelo prazo de 90(NOVENTA)dias, 
de acordo com o Artigo 199, XIV, § 1º do RCNT, a contar da 
data da retenção do documento de habilitação do motorista 
RUBENS DA COSTA TRINDADE, até apresentação de novos exames 

·de sa~de ( Fi si co e mental), ficando suj ei t o aos exames com
plementares exigidos _pela Resolução n9 564/80 , no seu Ar -
tigo 25 , § 22 , Anexo II , por t er infr i ngido' o Artigo 175 , 
I e XII do Reg . do CNT , deve pagar as multas: corr'espodentes 

COMUNICAR aos demais Órgãos em cumprimento ao que dis
pÕem os Artigos 30 , II e 169 do Dec . 62 .127/68 (RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO , 
em Macapá- Ap, 09 de janeiro de 1987. 

Dr . RAIMUNDO CHERMONT DA SILVA 
Diretor Geral DETRAN- AP 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 

COMISS'fS..O DE ALTO NÍVFL 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N2 021/87 - CLAN 

AVISO 

O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA , através da 
COMISS'fS..O DE ALTO NÍVEL, designada pelo DECRETO (E) N2 005/ 
86 de 07 de abril de 1986, do Excelentfssimo Senhor Gover
nador do TFA, torna pÚ bl ico para conhecimento de quant os 
possam interessar que fará TOMADA DE PREÇOS para alienação 
de terras na área do DISTAI TO INDLBTRIAL DE MACAPA , l oca li 
zada na margem direita da Rodovia SANTANA/MAZAG'fS..O , em fre~ 
te ao Rio Matapi , nesta Capi tal, visando a implantação de 
IndÚstri a para beneficiamento de madeira em Toras . 

A licitaç.ã o realizar- se-á às 10 :00 horas, do próXimo 
dia 15 de fevereiro de 1987, na Sal a de Reuniões da Secre
taria de Planejamen to e Coordenação, sito a Av . FAB S/N º , 
nesta Capi tal, local, data e hora onde serão recebidas a 
documentação e propos tas . 

O EDLTAL e os esclarecimentos complementares serão 
fornecidos, pela Comissão de Licitação de Alto Nfvel, nas 
hor as normais de expediente , no endereço aci ma mencionado . 

Macapá, 27 de janeiro de 1987 . 

JDS~ DE AR IMA THEIA VERNET CAVALCANTI 
Pr esidente 


	

