
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRI.TORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

DIARIO OFICIAL 
Decreto nc.> 1 de 24 de Julho de 1964 

NC?4871 Macapá, 18 de Março de 1987 - 4•-Feira 

r 
Governador do Território 
Dr. JORGE NOVA DA COSTA 

Chefe de G~hinete do Governador 
Sr . ELFREDO FeLIX TÁVORA GONSALVES 

.. ., 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Pro f , poH!CIO CAi1POS DE MAGALHÃES 

Procurador Geral do Territ~rio 
Dr . JOSÉ DE ART?-lATIIÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de Finanças 
Prof . BERNAgDO ;RODRIGUES DE SOUZA 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
Dr. ALFREDO AUGUSTO RA~lALHO DE OLIVEIRA 

Secretário de Promoção Soe ia l 
Dr. NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 

Secretário de Oàras e Serviços PÚblicos 
Dr. ~!ANO EL DEODATO QUEIROZ DO COUTO 

TERRITÚRIO FEDEFAL DO ANAPÁ 
CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N9 01/87 - CTE 

APROVA O PROJETO "EDUCAÇÃO PARA TODOS"- 1987, DOS Mli
NIC1PIOS DE MAZAGÃO , OIAPOQUE E ~lAPÁ . 

O Presidente do Conselho Territorial de Educação no uso 
de suas atribuiç5es legais e , considerando os termos dos 
pareceres n9s 02 , 03 e 04, aprovados por este Úr~ão Cole -
giado , em 25 de fevereiro de 1987 . 

RESOLVE: 

Art. 19 - Aprovar os Projetos "Educação Para Todos" a 
serem executados pelas Prefeituras Hunicipais de Hazagão , 
Oiapoque e Amapá, no valor de Cz$ 16 . 988.216,00 (Dezesseis 
Hi lhÕes, Novecentos e· Oitenta e Oito Mi 1, Duzentos e Dezes
seis Cruzados), recursos oriundós do Salário Educação/Quo
ta Federal, Programas Hunicipais e Intermunicipais de de -
senvolvimento do ensino de 19 Gràu, · assim discriminados: 

a) Prefeitura Nunicipal de Nazagão Cz$ 4 .1\01./.00,00 
(Quatro MilhÕes , Oitocentos e Um Hil e Duzentos Cruzados) . 

b) Prefeitura Municipal de Oiapoque Cz$ 8.307.016,00 
(Oito MilhÕes, Trezentos e Sete Mil e Dezesseis Cruzados). 

c) Pre feitura Municipal de Amapá Cz$ 3.880.000,00(Três 
Nilh5es, Oitocentos e Oitenta Mil Cruzados) . 

Art. 29 - Esta Resolução entrará em vigor na data:de .sua 
p~blicaçio, revogadas as· disposiçÕes em contririo. 

Conselho Territorial de Educação, em Hacapi, 26 de fe
vereüo de 198 7. 

NILSON NONTORIL DE ARA!lJO 
Presidente do CTE 

TERRITORIO FEDERAL DO A}!APA 
CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA N9 05/87-CTE 
O Presiden'te d.o Conselho Territorial, de Educàçio no uso 

Dr. 
Audi tor do Governo do Território 
JOSÉ VERfSSIMO TAVARES 

Secretári o de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secre tá~ io de Agricul tura 
JOÃO ALBERTO 'RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança PÚb lica 
JOÃO FERREIRA'DOS SANTOS 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

de suas atribuições qué l he sao conferidas por lei e , 

Considerando a necessidade de preencher a vaga exis 
tente na Câmara de Ensino ·de 29 Grau e Supletivo de ste Co
legiado, em virtude da renúncia do Conselheiro Redimilson 
Anselmo Nobre. 

RESOLVE: 

Art . 19 - Nomear o Conselheiro RAU!UNDO VILHENA DA RO
CHA para compor, acumulat i vamente a Câmara de Ensino de 29 
Grau e Suplet ivo deste Conselho, em substituição ao Conse
lheiro ji mencionado, até que seja nomeado outro membro pa
ra integrá-la. 

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

Dê-se Ciênci a, Publique- se e Cumpra- se . 

Conselho Territorial de Educação , em Hacapã 13 de fe -
vereiro de 1987 . 

NILSON MONTORIL DE ARA!lJO 
' Pres idente do ~ CTE 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ~lAPÁ 
CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA N9 06/87- CTE 

-·· 
O Presidente do Consel ho Territorial de Educação p.o uso 

de , suas atribuiçÕes que lhe são conferidas por lei e, 

CONSIDERANDO O QUE DETERHINA O § 29 DO ART~ 29 DO. DE -
CRETO N9 93.911, .DE 12 DE JANEIRO DE 1987. 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar as pessoas abaixo relacionada~~ pá~ a 
consti tuírem a COMISSÃO DE ENCARGOS EDUCACIONAIS deste, Con- :: 
se lho de . ~ducação, pelo per íodo de ·oz anos, podendo s~r re
conduzidas po~ mais um biênio: 

_ ..,._ RAU!UNDO V~LHENA DA.,-ROGHA, repres~ntante deste Órgão Co-
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legiado na qualidade de presidente da referida Comissão. 

- VALDENOR SANTOS PEREIRA, representante da Secretária de 
Educação e Cultura do Amapá. 

- Jose OL!MPIO DE FREIJAS DIAS, representante da Delegacia 
do ~inistério da Educação. 

- PAULO CORR!A DE SENA, representante da Superintendênc~a 
Nacional de Abastecimento - SUNAB. 

- LEONIL DE AQUINO PENA AMANAJÁS, representante da Associa
ção dos Estabelecimentos de Ensino Particular. 

- JANE MARGARET PENANTE PALHETA, representante da. Associa
ção de Professores do Amapá - APA. 

- PAULO Jose DA SILVA RAMOS, representante dos Pais de Alu
nos. 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

Conselho Territorial de Educação, em Hacapá, OS de mar
co de t987. 

NILSON HONTORIL DE ARAÜJO 
Presidente do C!E 

TERRITORIO FEDERAL DO AHAPÁ 
CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA N9 07/87-CTE 

O Presidente do Conselho Territorial de Educação no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e, 

CONSIDERANDO OS TERNOS DO DECRETO ( P) N9 0096 DE 19 DE 
FEVEREIRO DE 1987, QUE NOMEIA COMO CONSELHEIRA, DESTE OR
GÀO COLEGIADO, A PROFESSORA ~~IA DIAS ALC~TARA, SECRETÁ
RIA DESTE CONSELHO. 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar a servidora MARLENE HONTEIRO DE SOU
ZA, professora do Ensino de 19 e 29 Graus, Classe "D", re
ferência 2, que se encontra à disposição do Conselho Ter -
r itorial de Educ.ação, para exercer as funçÕes de Secre tá -
ria des.te Colegiado. 

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

Dê-se ciência publique- se e cumpra- se . 

Conse1ho Territorial de Educação, em Hacapá, 09 de mar
ço de 1987. 

NILSON MONTORIL DE ARAÜJO 
Presiden te do CTE 

J UNTA COMERCIAL DO TERRIT0RIO FEDERAL DO ~~APÁ 

PORTARIA Nº 05/87 - JUCAP DE 24 DE FEVEREIRO DE 1987 

O Presidente da Junta Comercial do TerritÓrio Federal 
.do Amapá - JUCAP , no uso das atribuiçóes que lhe são confe 
ridas pelo artigo 27 da lei nº 4 .726/65, regulamentada pe= 
lo Decreto Federal nº 57,65 l/66 e na conformidade do Ítem 
XIII do artigo 7º do Regimento Interno da JUCAP , aprovado 
pelo Decreto' (N) nº 21 de 11.06,81, 

Considerando, o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de ou
tubro de 1932, com as modificações introduzidas pelo Decr~ 
to nº 22 .427 de lQ de fevereiro de 1933 , que regula a Pro
fis·são de Leiloeiro; 

Considerando, a REsolução nº 01/86- J UCAP , que dispÕe 
sobre o exercÍcio do OfÍcio de Leiloeiro no TerritÓrio Fe
deral do Amapá; 

Considerando, o RelatÓrio da Comissão instituída pela 
Portaria nº 043/86 - JUCAP , aprovado pelo Plenário da Jun
ta Comer cia!- do TerritÓrio Feder al do Amapá em Sessão de 
12 de fevereiro de 1987 , 

RESOLVE: 

Art. lº - Nomear para o OfÍcio de Leiloeiro na Zona de 
Leilão que compreende o MunicÍpio de Macapá e Santana , os 
Senhores : 

- AntÔnio Carlos Pinto Cohen 
- José Carneiro Cavalcante 
- Rubem Bemergny 

Art . 2º - Estender a atuação destes l eiloeiros aos Mu
nicÍpios de Amapá , Calçoene , Mazagão e Oiapoque . 

Art . 3º - Revogam-se as dis posiçÕes em contrário . 

Dt-SE CitNCIA , PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE. 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ em Maca 
pa 24 de fevereiro de 1987 . 

SALOMÃO ALCOLUMBRE 
Vtce-Presidente - J UCAP 

ASSOCIAÇÃO RECREATI VA PIRATAS DA BATUCADA 
C.G.C . 04 188 637/0001-4 - CEP 68 .900 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/87- ARPB 

O PRESIDE,NTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBlti ,I\. :;ERAL da Asso-
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ciação Recreativa Piratas da Batucada, usando das prerroga 
tivas que lhe são conferidas pel o Artigo 37 , alÍnea "a" d~ 
Estat uto da Entidade, vem por intermédio do presente EDI
TAL, convocar todos os 3enhores Associados da Entidade, em 
pleno gozo de seus direitos soc1a1s, para comparecerem à 
R~união de Assembléia G~ral Ordinária, a ser realizada no 
dia 22 de março do corr~nte ano (domingo), na Sede Social 
do Trem Desportivo Club~ , situada a Av, Feliciano Coelho , 
nº 187 , Bairro do Trem, com a primeira chamada marcada pa
ra às 09:00 horas da manhã, a segunda para às 09:30 horas, 
com a maioria simples de sócios presentes, e em terceira e 
Última chamada às lO:OQ horas com qualquer número de asso
ciados presentes, a fim de el~gerem nos te~mos do artigo 
35, alínea "a" do Estatuto da Entidade, os novos membros do 
corpo administrativo do Aasociação ·abaixo discriminados 
para o Biênio B7/BB. 

a) Presidente, Vice-Presidente e Secretário da Assem
bléia Geral 

b) ' Presidente e Vice- Presidente da Diretoria, e 

c} Conselho Fiscal 

Outrossim , comunica a todos. os Associados que a vo tação 
se estenderá até às 12:00 horas . 

Dê-se ciência , registre-se, publique·:..se e Cumpra-se 

PRESID~NCIA DA AtiSEMBL~IA GERAL da Associação Recreati 
va Piratas da Batucada , em Macapá, 17 de março de 1987 , 

JOSÉ DAS GRAÇAS DOS SANTQS TORRES 
Presidente em ExercÍcio 

SINDICATO DOS OFICIAIS HARCENEIROS E TRABALHADORES NAS IN
D0STRIAS DE MOVEIS DE ~nEIRA, SERRAP.IAS, ~ARPINTÁRIAS,TA
NOARIAS , ~lADEIRAS COHPENSADAS E LAliTNADAS 1 AGLO~RADOS I: 
CHAPAS DE FIBRAS DE ~lADEIRA , ~!OVEIS DE JUNCO , VTIIE E DE 
VASSOURAS, CORTINADOS E ESTOFOS, ESCOVAS E PINCeiS DO TER
RITORIO FEDERAL DO ~!APÁ. 

CGC (HF) 05.963 . 673/0001-60 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente , ficam convocados todos os trabalhadores 
na indústria de serrarias , móveis de madeira , carpintaria , 
tanoaria, móveis de junco, Vime e de vassouras , cortinados 
e estofos, escovas e pincéis deste Terri tório , legalmente 
r econhecido no 39 Grupo do Plano da CNTI, para uma Assem -
blé ia Gera-l Extraordinária, que' será realizada no dia 22 
de março de 1987 , às 08:30 horas , em primei r a convocação e 
às 09:00 horas da manhã, em segunda e Última convocação , 
com qua lquer número de presentes , no Centro Social Urbano 
Vitória Régia , s ito à Rua Uba l do Fi gueir a , s/n9, em Santa
na- Vila Haia , para apreciarem, de l iberarem -e aprovarem a 
proposta base, que ser á remetidi à c l asse patronal , corre
lata da nossa represent atividade , objetivado-se reajusta -
mento salarial e condições de trabalho aplicável no âmbito 
das respectivas r epresentações, bem como , auttorizar o Sin
di~alo a celebrar Acôruo Coletivo , Convenção Coletiva de 
Trabalho, perante autoridades admi ni strativas ou instaurar 
Dissidio Colet ivo, em caso de malograr as negoc'i acões ami
gáveis de acõrdo com o Artigo 616, combinado com o Artigo 
859 da CLT e seus paráerafos . 

~lacapá, 1 ~ de março de 1. 987 . 

PAULO DE LUlA RODRIGUES 
Presidente Interino 

MI - GOVERNO DO TE~RITCRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE SEGUR~~ÇA PúBLICA 

CONV~NIO Nº 01/87-SEGUP 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DCJ TERRITCRIO 
FEDERAL DO ~~APÁ , ATRAV~S DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLf 
_CA , E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ , PARA OS FINS ~ELE 

O Governo do Território Federal do Amapá , neste ato re 
presentado po~ seu Secretário de Segurança Públ ica , Dr~ 
JO~O FERREIRA DOS SANTOS, daqui em diante denominado sim
plesmente SEGUP e a Prefeitura Municipal de Macapá , devida 
mente inscrita no CGC/MF sob o n!l .05995766/000177 represe~ 
tada neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr •. RAIMLl\100 AZs 
VEDO COSTA , daqui em diante denominado simplesmente PREFEI 
TURA , resolvem cel ebrar o presente Convênio, de .acordo co; 
as cláusulas e condiçÕes seguintes: 

ClAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDA/lENTO LEGAL: 

O Presente Convênio foi celebrado com respaldo no qqe 
dispÕe o inciso 42, do ar~ . 023 do Decreto- Lei n!l 2300, de 
21 de novembro de 1986. e art. 12 do Decreto (N} n9 dol9 do 
Governo do Terri tÓrio Fed!!ral do Amapá , de 02 de ' m.aio de 

1986 . 

ClAUSULA SEGUNDA DO OBJETIVO: 

O objetivo primordial do presente Convênio e a presta
ção de servi ços , necessários e imprescindÍveis à Secreta
ria de Segurança , por profissionais de nÍvel superiur, de 
nível médio e de nível el ementar , previamente indi cados pe 
la Secretari a de Segurança PÚblica , que atuarão no -Municí: 
pio de Macapá , de acordo com o Pl ano de Aplicação que f i ca 
fazendo parte inteqrante. deste Instrumento. 

ClAUSULA TERCEIRA - DAS 08RIGAÇ0ES: 

I - DA SEGUP 

a) Transferir à PREFEITURA, recursos no valor global de 
CZ$ 8 .910 .000,00 (Dito milhÕes , novecentos e dez mil cruza 
dos}, para atender os objetivos indicados na Cláus ula s e: 
gunda deste I nstrumento . 

b) Acompanhar e fist:alizar através da Secretaria de Se
gurança PÚblica , a execução dos serviço~ indicados na Cl áu 
sula Segunda deste Convênio; 

c) Assegurar à PREFEITURA a remuneração de 10]{, (Dez por 
cento} sobre o valor de cada parcela repassada, destinado~· 
a execução do objetivo deste InstrUmento, 

II - DA PREFEITURA: 

a) Aplicar os recursos transferidos pelo Governo de 
acordo com o Pl ano de Apl icação em anexo a este Instrumen
to; 

b) Observar obrigatoriamente , o prazo de prestação de 
contas dos recursos recebidos, constantes da Cl áusula Sé
tima deste Instrume~to ; 

c} Enviar mensal mente, cópia de f olha de pagamento dos 
funcionários contratados por este Convênio , para a Secreta 
ria de Segurança PÚblica_. . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: 

As despesas decorrentes da assinatura deste Convênio , 
no valor de CZ$ 8 .910.000,00 (Oito milhÕes e novecentos e 
dez mil cruzados}, correrão à conta do Fundo de Participa
.ção dos Estados, Distrito Federal e TerritÓrios , Programa 
05300212.463 , Naturez a da Despesa 4 .1.3.D.Ol e 4 ,1 , 3, 0, 07, 
sendo empenhado neste momento CZ$ 4, 455.000,00 (Quatro mi
lhÕes , quatrocentos e cinquenta e cinco cruzados) , confor
me Nota de Empentio nº 87NEOD932 , eni tida em 26/02/87, no vil 
lor ac1ma mencinado, t'icando o restante do recurso a se; 
empenhado posteriormente e independente de qualquer outra 
documentação . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: 

Os recursos destinados à execução do presente Conuênio , 
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serão liberados em 02 (duas ) parcelas, conforme Cronograma 
de Desembolso, parte integrante deste Convênio, 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÚSITO DOS RECURSOS: 

Os recursos que por força deste Instrumento a PREFEITU 
RA receber, enquanto não forem aplicados aos f1ns a que se desti 
!:'lEI!!!.· serão depositados e~ conta bancária espP.d al, a ser movi: 
menta pela .PREFEITURA, obrigando-se esta â- enviar a SEGUP, 
extrato de contas e fazer contar nos diversos documentos de 
suàs prestações·de contas o nome do sacado, o~ números, v~ 
lares e Qatas das emissões dos cheques e a quem forem pa
gas as importâncias, 

CLÁUSULA S~TIMA - DA PRe:HAÇflo DE CONTAS: 

A PREFEITURA prestará conta dos recursos recebidos da 
SEGUP, através da Secretaria de Finanças - SEFIN, no prazo 
de trinta (30) dias após o término da vi gência deste Convê 
nio , 

CLAUSULA. OI TAVA - DA VINCULAÇ~O DE PESSOAL: 

Será diretamente vinculado e subordinado a PREFEITURA 
o pessoal que a qualquer título for utilizado na . execução 
dos obj etivos. deste -Convênio, não tendo com a SEGUP rela-
ção jurídica de qualquer natureza, . 

CLÁUSULA NQ'IJA - DA PUBLICAÇliD: 

A publicação do presente Convênio· no Diário Oficial des 
t:e Território; deveJ;"á ser feita no prazo de vinte (2p) di: 
as, contados a 'partir ·de sua assinatura . 

éLÁUSULA ~CIMA·- DA VIGtNCIA: 

O presente · Convênio ter? sua vigência ~ partir de 12 de 
janeiro à 31 de dezembro de 1987 . 

CLÁUSULA D~CIMA-PRIMEIRA - DA MDDIFICAÇliO, PRDRROGAÇ~D 
E RE$CISIID: 

Mediante assentimento das partes convenentes; este Con 
vên.fo poderá ser modificado ou prorrogado através de Term~ 
Aditivo; ou rescindido de pleno direito por inadimplemento 
de qualquer d·e suas Cláusulas e condições,· independente da 
ação, notifiqação ou interpelação judicial , 

CLÁUSULA OCCIMA-SEGUNDA - DO FORO: 

Fica eleito o Fo~ da Circunscrição Judiciária de Maca 
pa , TerritÓrio Federal do Amapá, para dirimir·quaisquer d0 
vidas oriundas da execução deste Convênio, com exclusão d~ 
qualquer outro por mais privil egiado que seja, 

E, pera validaQe do que ficou estipulado pelas partes, 
lavrou-se este Convênio em seis (05) vias de igual teor e 
f orma,para o mesmo fim de'direito, na preserça de Cluas(02) tes
temunhas abaixo assl.nadas, 

Mac~pá-AP , , 20 de fevereiro ele 1,987, 

JOliD FERREIRA DOS SANTOS 
SEGUP 

TESTEMUNHAS: I lea{veis 

RAIMUNDO AZEVED~ COSTA 
·PREFEITURA 

GOVERNO 00 TERRITORlU rt::DEAAL 00 AMAPÁ 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PúBLICA 

PROGRAMA: 05300212,463 

FONTE DE RECURSO: F.P.E 

VAL~ 00 .CON~NID: Cz$ 8 .910, 000,00 

PLANO DE APLICAÇÃO 
AO CONI/tNIO N.º 001/87- SEGUP 

Plano de Aplicação dos recursos transferidos pelo GTFA , 

através da Secretaria de Segurança PÚblica ,, para fazer f ace 
a sua participação no Convênio n2 001/87-SEGUP, que tem c~ 
mo objetivo a contratação de.pessoal, necessário as ativi
dades des~volvidas pela Secretaria de Segurança PÚblica
SEGUP. 

ÍTEM 
ELEMENTO DE 
DESPESA 

.DISCRIMINAÇÃO VALOR- CZS 1 ,00 

01 4.1.3.D . Dl SALARIDS, GRATIFI
FICAÇOES € ENCARGOS 
SOCIAIS 8 .100,000,00 

02 4,1 , 3 .0,07 TAXA DE ADMINISTRA 
ÇÃO 810 .000,00 

TOTAL , , •• , , , , , , ••••••••••• 8 .910 .000 , 00 

Importa o presente Plano de Aplicação em Cz$ 8 ,910 . 000,00 
(Dito milhÕes e novecentos e dez mil cruzados) . 

Macapá- Ap , 20 de fevereiro de 1987 

JDliO FERREIRA DOS SANTOS 
SEGUP 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTI 
PREFEITURA 

' GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA ·OE SEGURANÇA PÚBLICA 

CONV~NIO N2 DOl/87-SEGUP 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

CRONOGRAMA DE DESE~~OLSD dos recursos a serem transfe
ridos pelo GTFA , através da Secretaria de Segurança PÚbli
ca, à Prefeitura Municipal de Macopá , objetivando a cont~ 
tação de pessoal necessário as atividades desenvolvidas p~ 
l a Secretaria de Segurança PÚbl ica-SEGUP . 

DISCAI MINAÇÃD H PARCELA 
DA DESPESA FEVEREIR0/8? 

T O T A L 

4.1.3.0,01-S~ 

LÁRIOS , GRA T.!_ 
FICAÇDES E E~ 
CARGOS SOCIA-
IS , 4 , 050 . 000 ,00 4 .050.000,00 8 .100 .000,00 

4 . l . G . 0.07-T~ 

XA DE ADMINI~ 
TRAÇliO. 405 .000, 00 405.000, 00 810 .000 ,00 

T O T A L a.455. DOO, OO 4.45~.000 ,00 8.910 . 000 ,00 

·Importa o presente Cronograma de Desembolso em CZ$ 
8 .910.000 , 00 (Oi to milhÕes e novecentos e dez mil cruzados). 

Macapá~Ap , 20 de fevereiro de 1987 

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 
SEGUP 

AAIMtJolDO AZEVEDO COSTA 
PREFEITURA 

SECRETARIA DE PLANEJ~·ffiNTO E COOF~ENAÇÃO 

CONvtNIO N9 03/87 - SEPL~~ 

CONvENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GO\~RNO DO TERRITOFIO 
FEDERAL DO AMAPÁ E A PREFEI TURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, COX A 
INTERVENI~NCIA DA SECRETARIA DE PLANEJ~~NTO E COORDENA -
ÇÃO PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Ter ri tório Federal do Amapá, neste ato re
presentado pelo seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA, 
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daqui em diante de nominada s impl esmente de GOVERNO e a Pre
fe i tura Nunicipal de Nacapá , inscrita no CGC ;n<? 05.995.766/ 
000 1-77, repr esentada ne s t e ato pelo seu Prefe ito Hunici -
pal , Senhor RAIMUNDO AZEVEDO COSTA, daqui em diante deno -
minada simplesmente PREFEITURA, com interveniência da Se
cretaria de Pl anejamento e Coordenação, r epresentada por 
seu titular, Senhor ALFREDO AUGUSTO RA}~LHO DE OLIVEIFA , 
daqui em diante denominada simple·smente SEPLAN , r esolvem 
celebrar o pr esente Convênio , de acordo com as Cláusulas 
e condições segu i ntes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUl'<DAMENTO LEGAL: O presente Con
vênio encontra respaldo l egal no item XVII , do Art. 18 do 
Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 combinado com 
o Art . 23 e i nciso III e IV do Decreto-Lei 2 . 300 de 21 de 
novembro de 1986 . 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETIVO : O present e Convênio tem 
por objet i vo a contratação de uma equi pe Técnica- Adminis -
trat i va , confor me Plano de Ap l icação , que fica fazendo par
te integrante deste instrumento . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI GAÇÕES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Repas sar recursos no valor de Cz$ - 12.000.000, 00 
(Doze Hi lhÕes de Cruzados) , para a tender a execução do ob -
jetivo do presente Convênio ; 

b) Acompanhar e fiscalizar através da Coordenadoria 
Técni ca da Sec retaria de Planejamer:to e Coordenação , a exe
cução do obje tivo deste Convênio; 

I I - DA PREFEITURA: 

a) Aplica r os recur sos transferidos pelo GOVERNO , de 
acordo com o Pl ano de Aplicação anexo , que fica fazendo 
parte in t egrante des t e instrumento . 

b) Fornecer e facilitar os el ementos necessar1os para 
que o GOVERNO através da Secretaria de Planejament o e Coor 
denação, possa acompanhar a execução dos servi ços, objeto 
deste Convênio ; 

c) Apresentar ao GOVERNO, prestação de contas do tota l dos 
recur sos transferidos por força deste instrumento , dentro do 
prazo estabelecido na Cláusula Sé tima deste Con~ênio . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO :· As despe sas decorrentes 
da assina t ura do presente ins t rument o no valo r de Cz$ ... . . 
12 .000 . 000 , 00 (Doze Hil hÕes de Cruzados) correrão à conta 
da Fonte de Recursos F. P. E, Programa 03090402 .005 , sub- pro
jeto Desenvolvimento Regi onal, Natureza de Despesa 4 . 3 . 2. 3 
0 .6 . 00 , conforme •: Nota de Empenho n9 00923 , emitida em 26 
de fevereiro de 1987 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS : A libera -
çao de recursos des t i nados a execução deste Convênio, se -
rão l i be rados em parce l as , conforme Cronograma de Desem 
bolso , que f ica fazendo parte integrante deste instrumen t o. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO DOS RECURSOS : Os r ecursos 

que for força des te instrumento a PREFEITURA receber, en
quanto não fo rem ap l icados aos fins a que se destinam, se
rão depositados em conta bancária especial , a ser movimen
tada pela PREFEITURA, obr igando-se es ta a enviar ao GOVER
NO extrato de contas a fazer constar nos diversos documen
t os de suas prestaçÕes de contas , o nome do sa cado , os nú
meros , va l ores e datas· das emissões dos cheques e a quem 
foram pagas as importâncias. 

CLÁUSULA seTIHA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA 
prestará cont as dos recursos do GOVERNO atr avés da Secre -
tari a de Finanças-SEFIN, no máximo 30(trinta). dias após o 
término da vigência des te Convênio. 

CLÁUSULA OI TAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será dire
tamente vinculado e subordinado à PP~FEITURA o pessoal que 
a qualquer tí tulo for uti lizado na execução dos obje tivos 
deste Convênio, não tendo com o GOVERNO re l ação j urídica de 
qualquer natur eza . 

CLÁUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO, MODIFICAÇÃO E RESCISÃO: 
Hedian te assentiment o das partes convenent es , este Convê -
nio poderá ser modif i cado ou prorrogado através de Ter mo 
Aditivo, desde que não contrar ie o disposto no i tem 13 da 
Instrução Normativa SEC IN/SEPLAN/PR n'l 002 , de 02 de feve
reiro de 1984, ou re scindido de pleno direito, por inadim
plemento de qua lquer de suas Cláusulas e condiçÕes , inde -
pendent ement e de ação , notificação , ou i nterpelação judi ~ 
c i al . 

CLÁUSULA DeCIMA - DA VIGENCIA : O presente Convênio , te
r a sua vigência a par tir da data de sua assinatura até 30 
de junho de 1987 . 

CLÁUSULA D~CIMA-PRI~ffiiRA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação 
deste Convêni o no Diár io Of i c i al deste Ter r itório , deverá 
ser feita no prazo de 20 (vinte) dias, a cont ar da data de 
sua assinatura . 

CLÁUSULA DeCI~~ SEGUNDA - DO FORO : Fica e l eito o Foro 
da Ci rcu'nscr ição Judiciária de t~acapá, para dirimi r quais
quer dúvidas ori~ndas da execução deste Convêni o , com ex
~Lus~Q ~e q~~lq~e• outro , por mais pr i vilegiaqo que seja. 

E, por estarem de acordo e , para validade do que ficou 
es t abe l ecido pelas partes , lavrou-se este i nstrumento com 
06(sei s) vias de igual teor e forma para o niesmo fim de di
reito , na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo ass ina
das . 

Hacapá, 26 de fevereiro de 1987 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governo 

RAH1UNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeitura 

ALFREDO AUGUSTO F.A!1ALHO DE OLIVEI RA 
SEPLAN 

TESTEHUNHAS : Ilegí ve i s 

SECFETAP.IA DE PLM;EJA..'íENTQ E CQORDENAÇ~O 

CJl,ON~GRAl-fA DE DESP1BOLSO 

Cronograr-1a de Desembolso dos recursos a serem transferidos pel o GTFA à. Prefeitura. Hun.icipal. de ~laca
pá, pa ra faze r face a sua participação no Convênio n9 03/87 - SEPT"AN . 

Cz$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCRHIINAÇÃO DA 

DESPESA 

Hanu tenção de uma 
Equipe Técnica-Ad
ministrativa. 

TOTAL 

1? PARCELA 
MARÇ0/87 

4.000 .000 

4 .000 .000 

2<\1 PARCELA 
ABRIL/87 

3.000.000 

3. 000 . 000 

3<;1 PARCELA 
MAI0/87 

3.000 .000 

3.000.000 

4<;l PAP,CELA 
JUNH0/87 

2.000.000 

2. 000.000 

TOTAl. 

12. 000.000 

12.000.000 

Importa o presente Cronograma de Desembolso no va lo~: de Cz$ 12 .000 . 000 ,00 (DOZE NILH1'>ES DE CRUZA-
DOS). 

JOP.GE "lOVA DA COSTA 
GOVERNO 

Macapá , 26 de feve reiro de 1.987. 

ALFREDO AUGUSTO RA1-~HO DE {)LIVEIRA 
SEPT..AN 

P~IMU~IDO AZEVEDO COSTA 
PREFEITURA 
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SECRETARIA DE PLANEJA!1ENTO E COORDE'IAÇÃO 

CONVENI O N<l 03/87 - SEPLA.'I 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Aplicação dos recursos a serem repassados pelo GTFA à Prefeitura Municipal de ~!acapá para 
fazer face ao Convênio n9 03/8 7 - SEPLAN . 

----------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTO DE DESPESA DISCRIMINAÇÃO VALOP Cz$ 
------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------

4 .. 3. 2 • 3. o. 6. 00 CONTRIBUIÇÃO P/ DESPESAS DE CUSTEIO. 

Serviços de contabilidade e f inanças , serviços de Apo i o Administr a t ivo 
ao Sistema Educacional; servi ços de Limpeza Publ ica ... . ........ . .. ... . 12. 000 .000,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L 12 .000.000 ,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ImpGrta o presente Plano de Aplicação na quantia de Cz$ 12.000.000 , 00 (DOZE NILHÕES DE CP.UZADOS) . 

Macapá, 26 de feve r eiro de 1. 987 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ALFP~DO AUGUSTO ~~LHO DE OLIVEIRA 
SEPLAN 

RAUfUNDO· AZEVEDO COSTA 
PREFEITUPA 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO N2 D06/87- PROG 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELêBRAM O GOVERNO 00 TERRITÓ!UO 
FEOEF.IAL DO AMAPÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACI\PÁ PAAA OS 
FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , neste ato re
presentado pelo seu Governador, Senhor JOOGE NOVA DA COSTA , 
daqui em diante denominado simplesment e GOVERNO e a Pre
feitura Municipal de Amapá, i nscrita no Cadastro Gera l de 
Contribuintes do Min~stério da Fazenda sob o n º 05 .98~11~ 
0001-19, r epresentada pelo seu Prefeito ~unicipal, Senhor 
~OS~ JOCELYN GUIMARAES COLLARES , denominada PREFEITURA , com 
a interveniência da Procuradoria Geral, representada pelo 
seu titular, Senhor JCE~ DE ARI MA THtA 'i/ERNET CAVALCANTI , d~ 
ravante denominada PROG, resol vem de comum acordo firmar o 
presente Convênio consoante as Cl~usulas e condiçÕes se
gui ntes: 

cLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO L~GAL: O pr esente Con
vênio foi el aborado com embasamento no que di spõe o art . 
18, item XVII , d9 Decreto-Lei nº 411 , de 08 de j aneiro de 

. 19EB, combinado com o Inciso I V do art. 23 do Decre to - Lei 
n º 2 . 300 , de 21 de no~embro de 1986. 

cLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Convênio t em co
mo objetivo a e~ecução dos serviços de-Reforma Geral do 
prédio pertencente ao Ministério PÚblico localizado a Pra
ça Barão do Rio Branco , s/n2 , colocado à disposição da PrEJ_ 
curadoria Geral, para atender o Serviço de Assistência Ju
diciária, 

CLAUSULA TERCEIRA- DAS DBRI GAÇOES : 

I - DO GOVERNO: 

a ) Transferj.r à PREFEI MA r ecursos no val or de Cz$ .... 
150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Cruzados), para atender 
aos objetivos da Cláusula espec{fica deste i nstrumento; 

b) Proceder o indispensável acompanhamento e fi'scaliza -
ção da execução do presente Convênio , através da Procura -
daria Geral. 

II - DA PREFEITURA: 

a) Aplicar os recursos repassados pelo GOVERNO de que 
trata este Convênio de acordo com o Plano de Aplicação que 
passa a ser par te integrante deste instrumento; 

b) Fornecer e facilita r os elementos necessários para que 
o GOVERNO possa através da Procuradoria Geral , acompanhar 
a execução do presente Convênio; 

c) Observar , obrigatoriamente, o prazo de prestação de 
contas dos r ecursos transferidos e estipul ados em Cláusula 
prÓpria deste ato; 

d) Manter pessoal especializado para a execuçao do pre
sente Cliln vênio. 

CLAUSULA QUAR TA - DA DOTAÇAO : As despesas decorrentes da 
assinatura do presente Convênio no valor de Cz$ 150 .000,00 
(Cento e Cinquenta Mil Cruzados), correrão à conta do Fun
do de Participação dos Estados, Distrito Federal e Terri t~ 
rios , Programa de Trabalho 03070212 . 469, Elemento de Des
pesa 4 . 1 . 3 .0 .07 .00 - Outros Serviços e Encargos, consoante 
a Nota de Empenho NE0065l , emitida em 18 de fevereiro de 
1987 . 

éLAUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recursos 
destinados a execução do presente Convênio serão liberados 
de uma só vez , apÓs a assinatura deste Instrumento . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
que por for ça deste instrumento a PREFEITURA receber, en
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam , s e
rão depositados em conta bancária especial, a ser movimen
tada pe l a PREFEI TURA, obriganda-se esta a enviar ao GOVER
NO, extrato de contas e fazer constar nos diversos docume~ 
tos de suas prestações de contas, o nome do sacado, os nÚ
meros, os valores e as datas das emissões dos cheques e a 
quem forem pagas as importâncias. 

cLAUSULA StTI MA -DA PRESTAÇAO DE CONTAS: ~ PREFEITURA 
prestará conta dos recursos recebidos do GOVERNO , através 
da Secretaria de Finanças- SEFIN, no máximo 3D (trin ta) dias 
apÓs o término da vigência deste Convênio . 
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CLÁUSULA OI TAVA - DA VI NCULAÇÃO DE PESSOAL : Será direta
mente vinculado e subordinado à PREFEITURA, o pessoal que 
a qualquer t í tul o venha a ser utilizado na execução dos 
objetivos deste Convênio , não tendo com o GDVER~D relação 
jurÍdica de qualquer natureza ou espécie. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação no Di ário 
Oficial do Governo deste Território, deveiá ·ser feita no 
prazo de 20 (vinte) dias a partir da data da assinatura des 
te instrumento . 

CLÁUSULA D~CIMA - DA VI~NCIA : O present e Convênio terá 
vigência a partir da data de sua assinatura até 30 de abr il 
de 1987 . 

CLÁUSULA D~CIMA PRIMEIRA - DA MDDIFICAÇJI.o, PRORROG'\ÇÃO E 
RESCIS~D : Mediante assenti mento das partes convenentes , e~ 
te Convênio poderá ser modificado ou prorrogado, através de 
Termo Aditivo, desde que não contrarie o disposto na Ins
trução Normativa SECIN/SEPLAN/PR N2 002, de 02 de fever ei
ro de 19B4, ou rescindido de pleno direito, por i nadimple
mento de quaisquer de suas Cláusulas e condições, i ndepen.
dentemente de ação , notificação ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA OCCIMA SEGUNDA - DO FffiO : Para dirimir quais -
quer dÚvida s surgidas em consequênci a da execução deste 
Convênio, de comum acordo e l egem o Foro da Comarca de Ma
capá , TerritÓrio Federal do Amapá, com excl usão de qual 
quer outro por mais privilegiado que seja . 

E, por est arem de acordo e , para validade do que ficou 
estabelecido pelas partes , lavrou- se este instrumento em 05 
(cinco) via s de igual teor e f orma , para o mesmo fim de 
direito , na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assi
na das . 

Macapá(Ap) , 18 de fevereiro de 1987. 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

JOS~ JOCELYN GUIMARÃES COLLARES 
PREFEITURA 

JOS~ DE ARIMA THtA VERNET CAVALCANTI 
PRDG 

TESTEMUNHAS: IlegÍveis . 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL 

A P R O V 0 : 
J ORGE NOVA l)<l. COOTA 

Governador 

Fonte de Recurso: F.P.E. 
Programa de Trabalho: 03070212 . 469 
Elemen to de Despesa: 4 .1 . 3 . 0 . 07.00 
Vil lor de Convênio: CzS 150 . 000 ,00 

PLANO DE APLICAÇÃO 
Ao Convênio n2 006/87-PROG 

Discriminação I Valor Cz$ 

- 4 . 1. 3 .0 .07 .00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOO .. 150 .0QO,OO 

. Reforma Ger al do pr édio pertencente ao Mi
nistér i o PÚblico local i zado a Praça Barão do 
Rio Br anco , s/n2, colocado à di sposição da Pro 
cura~oria Geral , ,par a atender o Ser viço de As
sistencia Judiciar ia , conséituindo- se de: 1) 
recuperação do telhaoo; 2) Troca gera l do for
ro ; 3) restauração de paredes ; 4) troca de azu 
lejo e cerâ,~ica da cozinha e banhei ro; 5) tro: 
ca completa da louça sani t ária ; 6) t roca da 

pia da cozinha ; 7) Recuperação de janelas e 
por tas ; 8) assentamento de telas nas janelas e 
portas; 9) ser viço geral hiorossanitário; 10) 
Reformas das instalações elétrica e hidrauli -
ca ; 11) troca parcial do piso e pintura geral 
~nterna e externa . 

Total Geral .... , .... . ........ ...... 150. 000 , 00 

Ma capá( Ap) , .18 de fevereiro de 1987 

JOS~ JDCELYN GUIMARAES CDLLARES 
Prefeito Municipal de Amapá 

JOS~ DE ARIIMTH~A VERNET CAVALCANTI 
Pr~curador Gera l do GTFA 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 
TERRITil=IID FEDERAL DO AMAPf.. 
1ª CIRCUNSCRI ÇAO - MACAPA 

EDITAL CCM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS , PARA CITAÇAD 0C 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA M~ . JUIZ DE DIREITO DA VARA cf
VEL DA PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇAD JUDICIARIA DO TERRITÓRIO FE
DERAL DO AMAPÁ , na forma da Lei , etc ... 

Faz saber a todos , quantos o presente EDITAL virem ou de
le conhecimento t iverem que por este meio CI TA o Senhor 
(senhora) ARMEL CAMILLE ARCOLE, de nacionalidade f rancesa , 
estado civil e profissão i gnorados , encontra-se atualmente 
em lugar incerto e não sabido para que no prazo de vinte 
e quatro ( 24) horas , efetue o pagamento da importância de 
Cz$ 112 .885,00 ( Cento e doze mi l , oitocent os e oitenta e 
cinco cruzados), acrescida das demais cominações legais ou 
nomear bens a penhora, sob pena de . ser esta efetuada na 
forma da Lei, referente a Ação de EXECUÇAD, que l he .é pro
posta por EXPORTEX INOOSTRI A E COMERCIO LTOA fi rma com . e~ 
tabelecida à Av. Roberto ·Gamelier , 1734- Belém cujo prazo 
começará a correr a partir da publicação deste . E que para 
que chegue ao conhecimento dos in t eressados , mandei expe -
dir o presente ( DI TAL que será publ icado no Di ário Oficial 
do G. T.F.A . e na Imprensa local, como também afixado no lu 
gar de costume , ficando esclarecido que este JÚizo t em a 
sua sede à Av . Amazonas n2 26 . O que cumpra na forma da 
Lei . Dado e passado nesta cidade de Macapá , aos vinte. e 
cinco dias do mês de f evereir o do ano de mil novecentos e 
oitenta e sete . Eu, Izabel Cristina da Costa Mor eir a, Au
xiliar Judi ciário, datilografei . Eu, LUCIVALDO DOS SANTOS 
FERREIRA , Diretor de Secretaria da vara ci vel , s ubscrevi . 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Dir etor de Secretaria da Var a Civel 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

rORTAniA N~ 046/87 - DCTnAN-AP . 

O Diretor Geral do Departamen t o de Trânsi to do Amapá, no 
uso de suas atribuiçÕes : 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Peri cial do Local de Aci
dentes de Tr af ego n2 950 de 20 de dezembro de 1.986 ; 

RESOLVE: suspender o direi t o .de dir igir veiculo automo
:or de qualquer categoria pelo prazo de 3D ( TRINTA) dias , 
de acor do com o Artigo 199 , XIV , § 12 do ACNT, a con t ar da 
data da r etenção do docunento de habil itação do mot ori sta 
JOS~ NAURO 1)11. SILVA, pr ontuário n2 140730931/Pa, Cat . "C", 
até .npresentação de novos exames de saÚde ( fisÍco e men
tal) , fi cando sujei to aos exames compl ementares exigidos 
pel a Resol ução nº 564/80, no seu Artigo 25, § 22, Anexo II, 
por t e r infri ngido o Art i go 175, I e II do Reg . do CNT; de I 

' 
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ve pagar as multas correspondentes. SECRETARIA DE SEGURA~ÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSI TO 

COMUNICAR aos demais Órgãos em cumprimento ao que dis-
pÕem os Artigos 30, II e 169 do Dec. 62 .127/68 (RCNT) . PORTARIA N2 049/87- DETRAN-AP . 

GABINETE ·ao DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, em O Diretor Geral do Departamento de Trânsi to do Amapá, no 
Macapá-Ap, ll·de fevereiro de 1.987 . uso de suas atribuições : 

Dr. RAIMUNDO CHERMONT DA SILVA 
Diretor Geral OETRAN-AP . 

SECRETARIA DE SEGURA NÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA Nº 047/87- DETRAN-AP . 

Ó Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Amapá, no 
uso de suas atribuições: 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial do Local de Aci
dentes de Trafego· nº 963 de 16 de dezembro de 1.986; 

RESOLVE: suspender o direito de dirigir veÍculo automo
tor de qualquer categoria pelo prazo de 60 (SESSENTA) dia~ 
de acordo ~om o Artigo l9J, XIV, § 1º do RCNT, a contar da 
data da retenção do documento de habi l itação do motorista 
ECSO\J MORAES PIC'\NÇO, prontuário nº 1390795'30, CAT. "D" , 
a té apr esentação de novos exames de saÚde ( Fí si co e men
tal), ficando sujeito aos exames complementares exigidos 
pela Resol uçãq nº 564/80, no seu Ar_tigo 25, § 2º , Anexo I I, 
por ter infringidos os Artigos 175, J , VII , VI II "c" e 181, 
IV e ~VI do Reg . do CNT, deve pagar as multas corresponde~ 
tes . 

COMUNIC'\R aos demais Órgãos em cumpri mento ao que dis
pÕem os Artigos 30, II e 169 do Dec . 62 . 127/ 68 (RCNT) . 

GABINETE 00 DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITD,em 
Macapá- Ap, 11 de feve~eiro de 1,987 . 

Or. RAIMUNDO CHERMONT DA SILVA 
Diretor Gera l DETRAN-AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA NQ 048/87 - DETRAN-AP. 

O Diretor Geral do Departamento de Trânsi to do Amapá , no 
uso de suas atri bUi çÕes: 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame P_er ici al do Local de Aci
dentes de Trafego nº 934 de 18 de. dezembro de 1.986; 

RESOLVE : suspender o díreito de diri gi r veiculo automo
tor de qualquer ca tegoria pelo prazo de 30- (TRINTA) dias , 
de acordo com o Artigo 199, XIV, § 12 do RCNT , a contar da 
data da ret enção do documento de habilitação do motor ist a 
ROSEMIRO GUEDES DE OLIVEIRA, prontuário nº 139105824, Ca t . 
"B", até apr esen tação dé novos exame s de saÚde ( fisico e 
mental), ficando sujeito aos exames complementares e xigi
dos pel a Resolução n º 564/8D, no seu Artigo 25, § 22 , Ane
xo II , por ter infringido os Artigos 175, I , e 181, XXX "c" 
do Reg. do CNT, deve pagar a s mul ~as cor respondentes . 

CDMUNIC'\R aos demai s Órgãos em cumprimento au que dis -
pÕem os Artigos 30, l i e 169 do Dec . 62 . 127/ 68 ( RCNT) . 

GABINETE DO "DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO , em 
Ma capá- Ap, 11 de fevereiro de 1 .987 . 

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

CONSIDERADO o Laudo de Ex~e Pericial do Local de Aci -
dentes de Trafego nº 951 de 23 de dezembro de 1 ,986 ; 

RESOLVE: suspender o direito de dir igir veÍcul o au t omo
tor de qual quer categoria pelo prazo de 3D ( TRINTA) di as , 
de acordo com o Artigo 199, XIV , § 12 do RCNT, a cont ar da 
data da retenção do documento de habi l itação do motorista 
FRANCISr.D rANINDt' ALVES, prontuário nº 1797??71 -RN, CAT 
"B", até apresentação de novos exames de saÚde ( fi sico e ,. 
mental) -, ficando suj ei to aos e xames complementares exigi -
dos pela Resc:lução nº 564/80, no seu Artigo 25, § 2º , Ane-
xo II , por ter infringi c:Jo os Artigos 175, I, VII, VIII "c" 
e 181, IV e X'/I do Reg , do CNT, deve pagar as multa s cor
respondentes . 

CDMUNJC'\R aos demais Órgãos em cumprimento a o que di s -
pÕem os Artigos 30, I I e 169 do Dec . 62 . 127/68 (RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSI TO , em 
Macapá-Ap, 12 de fevereiro de l .9B7 . 

Dr . RAIMUt\00 CHERMONT DA SILVA 
Óiretor Geral DETRAN- AP. 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA Nº 050/B7 - DETRAN- AP . 

O Diretor Geral do Depart amento de Trânsito do Amapá , no 
uso de suas atrib0ições: 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial do Local de Aci 
dentes de Trafego nº 965 de 29 de dezembro de 1,986 ; 

RESOLVE: suspender o direito de dirigir veÍculo aut omo
tor de qualquer categor ia pelo prazo de 365 (TREZENTOS E 
SESSENTA E CINCO) di as , de acordo com o Artigo 199 , I , § 
12 do RCNT, a contar da data da retenção do documento de 
habilitação do motorista RAIMUNDO GONÇALVES PANTOJA , pron
tuário nº 139009566 , Cat . "C", a t é apresentação de novos 
exames de saÚde (fí s i co e men t al), ficando sujei to aos e
xames complementares e xigidos pel a Resolução nº 554/80 , no 
seu Artigo 25, § 2º, Anexo II , por ter infringido o Artigo 
181, II do Reg . do CNT, deve pagar as mul tas cor responden
t-e . 

COMUNICAR a•lS demais Órgãos em cumprimento ao que di s
pÕem os Artigos 30, I I e 169 do Dec. 62 . 127/68 (RCNT} . 

GABI NETE DO DIREITOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
em Macapá-Ap, -11 de fevereiro de 1 . 987 . 

Dr . RAIMUNDO CHERMONT DA SILVA 
Diretor Ger al DETRAN- AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N2 051/87- DETRAN- AP. 

O Dire tor Geral do Depar tamento de Trânsi t o do Amapá, no 
uso de suas atri buições : 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Per i cial do Local de Aci
dentes de Tra fego nº 932 de 14 de dezembro de 1.986 ; 

RESOLVE: suspender o direito de dirigir veículo aut omo-
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tor de qualquer categoria pelo prazo de 60 (SESSENTA) dia~ 
de acordo com o Artigo 199, § 1º do RCNT, a contar da data 
da retenção do document o de habilitÇJção do motorista MA
r~OEL LOPES DE CARVALHO, prontuário nº l39D44302, Cat. "B", 
até apresentação de novos exames de saÚde (fisico e men
tal) , ficando sujeito aos exames complementares exigidos 
pela Resolução nº ::64/80, no seu Artigo 25, .§ 2º, Anexo II, 
por ter infringido o Artigo 175, .r , II e XVÍ do· Reg . do 
CNT, deve pagar as multas correspondentes. 

COMUNICAR aos demais Órgãos em cumprimento ao que dis
pÕem os Artigos 30, II e 169 do Dec. 62 . 127/58 (RCNT). 

GA.BINETE DO DIRETffi GERAL 00 ·DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, em 
Macapá-Ap, 09 de fevereiro de 1.987. 

Dr . RAIMUNDO CHtRMDNT DA SXLVA 
Diretor Geral DETRAN-AP. 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA Nº 052/87- DETRAN-AP. 

O Diretor Geral do Departamen to de Trânsito do Amapá , no 
uso de suas atribuiçÕes: 

CONSIDERANDO o L5udo de Exame Pericial do Local de Aci
dentes de Trafego nº 941 de 06 de dezembro de 1 .986; 

RESOLVE: suspender o direito de dirigir veículo automo
tor de qualquer categoria pelo prazo de J?5 (TREZENTOS E 
SESSENTA E CINCO) dias, de acordo com o Artigo 199, I, § 
1º do RCNT, a contar da data da retençãp do documento de 
habilitação do motorista JOi'\0 NOBRE LAMARÃD, prontuário nº 
139027734, Ca t . "A2B", a té apresentação de novos exames de 
saÚde ( fisico e mental), ficando sujeito aos e :<ames com
plementares exigidos pela Resolução nº 564/80 , no seu Ar
tigo 25, § 22 , Anexo II , por ter infringido o Arti go 181, 
II do Reg. do CNT , deve paga r a multa correspondente . 

COv1UNICAR :,os 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 TRIINSI TO, em 
Macapá-Ap, 09 de fevereiro de l. 987 . 

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSI TO 

PORTARIA N2 053/87 - DETRAN-AP. 

O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Amapá, no 
uso de suas atribuições: 

C0~6IDERANOO o Laudo de Exame Pericial do Local de Aci
dentes de Trafego n º 959 de 31 de dezembro de 1.986 ; 

RESOLVE: suspender o direito de dirigir veículo automo
tor de qualquer categoria pelo prazo de 30 (TRINTA) dias , 
de acordo com o Artigo 199 , XIV, § 1º do RCNT, a contar da 
data da retenção do documento de habilitação do motorista 
ELMIR DOS SANTOS CARDOSO, prontuário nº 139158979, CA T. 
"A 3 C", até apresentação de novos exames de saÚtie ( fisitzo e 
men tal) , ficando sujeito aos exames complementares exigi -
dos pela Resolução n2 564/8p , no seu Artigo 25, § 22, Ane
xo Ir , · por ter infringido os Artigos 175, I, XVI I e 181 
XVI do Reg. do CNT, deve pagar as multas correspondentes. 

COMUNICAR aos demais Órgãos em cumprimento ao que dis
pÕem os Artigos 30, II e 169 do Dec . f2. . 127/68 (RC'~T) . 

GI\BI~'ETE DO OIF.ETOR GERAL DO DEP!'RTAMENTO DE TRÂf~SITO,em 

Macapá-Ap, ll de fevereiro de 1.987. 

Or. nAIMUf\00 ~ERMONT DA SILVA 
Diretor Geral DETRAN-AP. 

SEDlETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSI TO 

PORTARIA NQ 054/87 - DETRAN-AP. 

u Diretor Geral do Oepar.tamento de Trânsi to do Amapá, no 
uso de suas a tri·buições: 

CONSIDERANDO o .Laudo de Exame Per icial do Loca~ de Aci
dentes de ·Trafego n2· 930 í:le 13 de dezembro de 1.986; 

RESOLVE: suspender o d~rei to de dirigir veícul~ automo
tor de qual quer categoria pelo prazo de 120 (CENTO E VIN
TE) dias, de ·acordo com o Artigo 199 , XIV, § 19 do RCNT, a 
contar da data da retenção do documento de habilitação do 
motorista ADELSON DA SI LVA MEDEIROS, prontuário n2 ...... . 
139110151, Cat . "B", até apresentação de novos exames de 
saÚde (fisico e mental) , ficando sujeito aos exames com
plementares exigidos pel a Resolução nº 564/80, no seu ~r
tigo 25, § 2º, Anexo II, por ter infringido os Artigos 17~ 
I, II, XVI e 181, XVI do Reg. do CNT, deve pagar as multas 
correspondentes . 

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

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂ~BITD em 
Macapá-Ap, 09 de fevereiro de 1.987 . 

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

SECRETAR~A DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE.TRIINSI TO 

PORTARIA N9 055/87 - OETRAN- AP . 

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

CONSIDERANDO p Laudo de Exame Pericial do Local de Aci
dentes de Trafego nº 948 de 19 de dezembro de 1.986 ; 

RESOLVE : suspender o direito de dirigir veÍculo automo
tor de qualquer categoria pelo prazo de 30 (TRINTA) dias , 
de acordo com o Artigo 199 , § 1º do RCNT, a contar cla data 
da r etenção do documento de habilitação do motorista MA
NOEL LADISLAU BRAGA DE SOUZA, prontuár i o nº 139112529, Cat 
"C", até apresentação de novos exames de saÚde ( fisico e 
mental), ficando sujeito a~s exames complementares exigi
dos pela Resolução n2 25 , § 2º Anexo II, por ser infringi do o 
Artigo 175, I e II do Reg'. do CNT, deve pagar as multas 
corresponden tes . 

co~AUNIC.I\R 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 fevereiro de 1 .98?. 

Dr . RAI MUNDO CHERMDNT DA SILVA 
Diretor Geral DETRAN- AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPAR TAM~TO DE TRANSITO 

PORTARIA Nº D56/87 - DETRAN-AP . 

O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Amapá, no 
uso de suas atribuições: 
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CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial do Local de Aci
dentes de Trafego nº 920 de 06 de dezembro de 1.986 ; 

RESOLVE: suspender o direito de dirigir veÍculo automo
tor de qualquer categoria pelo prazo de 355 (TREZENTOS E 
SESSENTA E CINCO) dias , de acordo com a Artigo ·199, I, § 1º 
do RCNT, a contar da data da retenção do documento de ha
bilitação do motorista HERALDO JANARI SANJTCE BITTE1~COURT , 
prontuário nº 139076999, Cat, "B", até apresentação de no
vos exames de saúde (físico e mental), ficando sujeito aos 
exames complementares exigidos pela Resolução .n º 564/80 
no seu Artigo 25, § 2º, Anexo II , por ter infringido o Ar
tigo 181, II do Reg, do CNT , deve pagar a multa corresp_on
der]te .. 

COMUNICAR aos demais Órgãos em cumprimento ao que dis
pÕem os Artigos 30 , II e 169 do Oec . 62.127/68 (RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSI TO , em 
Macapá-Ap, 10 de fevereiro de 1.987 . 

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRA~6ITO 

PORTARIA Nº 057/87 - OETRAN- AP, 

O Diretor Ger al do Departamento de Trânsito do Amapá, no 
~so de · suas atribuições: 

CONSIDERANOO · o Laudo de Exame Peri cial do Local de Aci
dentes de Trafego n~ 966 de 23 de dezembro de 1.986 ; 

RESOLVE: suspender o direito de dirigir ~Ículo automo
tor de qua l quer categoria pelo prazo de 30 CIHlN IA) dias , 
de acordo com o Artigo 199 , XIV , § l º do RCNT , a contar da 
data da retenção do documento de habilitação do motorista 
JOI\o MARQUES DALMACIO, prontuário n º 139149015, Cat. "8" , 
a té apresentação de novos exames de saÚde (físico e men
tal), ficando sujei to aos exames complementares exigi dos 
pela Resolução riº 564/80 , nu seu Artigo 25, § 2º , Anexo II, 
por ter · i nfringido o Artigo 175, I e III do Reg , do CNT 
deve pagar as multas correspondentes , 

COMUNI CAR a os demai s Órgãos em cumprimen to ao que dis
pÕ~m os Artigos 30, II e 169 do Oec . 62 .J27/68 .(RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, em 
Macapá-Ap , 09 de fevereiro de 1.987 . 

Dr. RAIMUNDO EHERMONT DA SI LVA 
Diretor Geral DETRAN- AP, 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE-TRANSITO 

PORTARIA Nº D<.:B/87 - DETRAN-AP . 

O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Amapá , no 
uso de suas a tribuições: 

CD~6IDERANDO o·Laudo de Exame Pericial do Local de Aci 
dente's de Trafego nº 940 , de 20 de dezembro de ·l,986 ; 

RESOLVE:· su5pender o direi t o de di rigir veículo automo
tor de qual quer categoria pelo prazo de -60 (SESSENTA) dia~ 
de acordo com o ~tigo 199 XIV , § 1º do RCNT, a contar da 
data da retenção do documento de ha bili tação do motorista 
JOJI.O CARLOS DOS SANT!l3 ROCHA, prontuário nº 139146528 , Cat 
"A2B", até apr esentação de novos exames de saÚde ( fis ico e 
mental), ficando ·sujeito aos exames complementares exigi 
dos pela Resolução nº 564/80, no seu Artigo 25, § 2º , Ane
xo II , por ter infringido. os Artigos 175, I , II e 181 , XVI 
do Reg, do CNT, deve pagar as mul t as correspondentes . 

CO:VIUNICAR aos demais Órgãos em ·cumpri men t.o ao que dis
pÕem os Ar tigos 30 , II e 169 do Dec . 62 . 127/68 (RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO , em 
Macapá-Ap, 10 de fevereiro de 1.987 . 

Dr . RAIMUNDO CHERMONT DA SILVA 
Diretor Gera l DETRAN- AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

PORTARIA Nº 060/87 - DETRMJ- AP. 

O Dire t or Geral do Departamento de Trânsi to do Amapá , no 
uso de suas atribuições : 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Perici al do Local de Aci
dentes de Trafego nº Q24 de 16 de janeiro de 1.987 ; 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame de Corpo de Delito de em
briaguez nº 0091 16 de janeiro de 1.987 ; 

RESOLVE:· suspender o direi to de diri gi r veí culo automo
tor de qualquer categoria pelo prazo de 365 (TREZENTOS E 
SESSENTA E CI NCO) dias, de acordo com o Ar t i go 199 , II , § 
1º do RCNT, a contar da da.ta da retenção do documento de 
habilitação do mot orist a JOS~ GIBSON DOS SANTOS , prontuá
rio n º 139148370 , Cat . "B", até apresentação de novos exa
mes de saÚde (físico e mental), ficando sujeito aos exames 
complementares exigidos pela Resolução nº 564/80, no seu 
Artigo 25, § 22 , Anexo II , por ter i nfr ingidos os Artigos 
17_5, I, II; XVI e 181 , III do Reg, do CNT , deve pagar as 
multas corr espondentes . 

CI)'AUNICAR aos demais Órgãos em cumprimento ao que dis
pÕem os Artigos 30 , II e 169 do Dec . 62 .127/68 (RG~T) . 

GABI NETE 00 DIRETOR GERAL DO DEPARTA~lENTO DE TRANSITO, em 
r,facaoá- Ap , 10 de fever eiro rJe 1.987. 

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLI CA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARI A N2 061/87 - DETRAN- AP . 

O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Amapá, no 
uso de suas a tribuições: 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial do Local de Aci 
dentes de Tr afego n2 009 de ·Dl de janeiro de 1 .987 ; 

RESOLVE: SUSPender o di rei to de dirigir veÍcu l o automo
tor de qual quer c ategoria pel o prazo de 30 (TRINT~) dias , 
de acordo com o Ar tigo 199 , XIV , § lQ RCNT , a contar da d~ 
ta da r etenção do documento de habili t ação do mo torista AN 
TONIO RGAAO DE QUEIROZ FERNANDES , prontuário nº 139029109 , 
Ca t . "B" , até apresent!j!ção de novos exames de saÚde (fi si
co e mental), ficando sujeito aos exames comp lemen tares e
xigidos pela Resolução nQ 564/80 no seu Ar tigo 25, § 2º , 
_Anexo II , por ter infringido os Artigos 175! I , VII , XVr" e 
181, I V do Reg , do CNT , deve pagar as multas corresponden
tes . 

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

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMEN TO DE TRÂNSITO,em 
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Macapá- Ap , 10 de fevereiro de l. 987 . 

Or . RAIW,UNOO CHERMDN1 DA SILVA 
Diretor Geral DETRAN-AP . 

SECRETARIA DE SEGURA~ÇA PÚBLICÁ 
DEPARTAMENTO DE TRÂfi.'SITD • 

PORTARIA N2 062/87 - DETRAN-AP . 

O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Amapá , no 

uso de suas atribuições: 

CO~~IDERANOO o Laudo de Exame Pericial do Local de Aci
dentes de Trafego nº 005 de 05 de j aneirq de 1 .987; 

RESOLVE : suspe1 oder o direito de dirigir veÍculo automo
tor de qualquer categoria pelo prazo de 3D (TRINTA) dias , 
de acordo co~ o Artigo 199, XIV, § 12 do RCNT , a contar da 

data da r etenção -do documento de habilitação do motor ista 
RIIIUUNDO ~10REIRA DE LIMA, prontuário n2 139003093, r.at . 

"G", até apr esentação de novos .exames de saÚde ( fisico e 
mental), ficando sujeito aos exames complementares exi.gi -
dos pela Resolução nº 564/80, no seu Artigo 25, § 2º , Ane
xo IT , por ter infringido os Artigos 175, I, VII , VIII " c" 

e 101 , IV do Reg . do CNT, deve pagar as mul tas correspon -
denies . 

CD~IiUNICAR aos demai s Órgãos em cumprimento ao que dis-
pÕem os Artigos 30, II e 169 do De c . 62 .127/68 ( RCNT) . 

GA.BINETE DO DIRETOi1 GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, em 
r,:acapá- Ap , 10 de fevereiro de l. 987. 

Or· . RAWUi\{)0 CI-ERMONT DA SILVA 
Diretor Geral DETRAN-AP . 

SECRETARIA DE SEC~RANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂf\~ITO 

PORTAíiiA N" 063/87- DETRAN-AP. 

O Diretor Cer al do Departamento de rrânsito do Amapa , no 

uso de s uas atribuições: 

COi\SIDERANDD o Laudo de Exame Pericial do Local de Aci
dentes de Trafego nº 031 de 21 de j aneiro de 1 .987 ; 

RESOLVE : suspender o direito de dirigir veí culo a utomo -
tor de qualquer categoria pelo prazo de 3D (TRINlA) dias , 
de acordo com o Artigo 199 , XIV, § 1 º do RD\JT , a contar da 
data da retenção do documento de habilitação do motorista 
DIONISIO PALHA DE ATAIDE , prontuário nº 14058934-l-Pa , a"é 
ap!'esen tação de novos exames de saÚriê ( fisico e f:':!n tal) 
ficando sujeito aos exames complemen! nres exi.gidos pela Re 

solução nº . 5611/80 , no seu Artigo 25, § 2º , Anexo II, por 
ter infringido o Artigo 175, I , II e XIV do Reg . do CNT 
deve p.-tgar as multas corresponden tas . 

co:IUNICI\R aos demais Úrgãos em cumprimento ao que 8is-
pÕem os Artigos 30 , II e 169 do Dec . 62 .127/68 (RCNT). 

GAOINE lE DO DIRE fOR GE'l/\L DO DEPARTI\i,iENTO DE TRÂ~~ITD , em 
t.iacapá- Ap , 10 de feverei ro de 1.987 . 

Dr . Ri\JMUNOO CHERMONT Di\ SILVA 
Diretor Ger·;;Jl DET!lAN-AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N2.064/87- DETRAN-AP. 

O Diretor Geral do Depar tamento· de Trânsito do Amapá , no 

uso de suas atribuições : 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial do Local de Aci

dentes de Trafego f12 909 de 05 de dezembro de 1.986; 

·nESDLVE: suspender o direi to de dir iair veículo automo
tor de qualquer categoria pelo prazo de 3D (TRINTA ) dias - , 
de acordo com o Artigo 199 , XIV , § 12 do RCNT , a contar da 

dsta da retenção do documento de habilitação do mo.toris ta 
GILSON ANTONIO FERRE1RA MARTINS, prontuário nº )..3908?923, 

Cat . "B", até apresentação d!l novos exames de saÚde ( fi si
co e mental) , ficando s ujei to ao s' e xames complementares e

xigidos pela Resolução n2 564/80 , no seu Artigo 25, § ~. 
Anexo II , por ter infringido o Artigo 175, XXIII "h" do 
Reg . do CNT , deve pagar as multa correspondente . 

COMUNICAR aos demais Órgãos em cumprimento a o que dis-
pÕem os Artigos 30 11 e 169 do Dec . 62 . 127/68 (RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO , em 
1·/acapá-Ap , lO de fevereiro d.e l . 987. 

Dr . RAIMUNDO CHERMONT Dp, SILVA 
Diretor Geral DETRAN- AP . 

SECRETARIA DE SEGURAt\'ÇA A:íBLICA 
DEPART~MENTO DE TRÂNSI TO 

PC~TARIA Nº 065/87 - DEJRAN- AP . 

O Diretor Geral do Depar tamento de Trânsito do Amapá , n o 
uso de suas atribuições : 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial do .Local de;; Ac!_ 

dentes de Trafego nº 931 de 14 de dezembro de 1 . 986 . 

RESOLVE : suspender o direi to de dirigir veícul o a utomo- . 
tor de qualquer categoria pelo prazo de 3D (TRINTA) dias , 
de acordo com o Artigo 199 , XIV , § 1 2 do RCNT, a contar da 
data da retenção do documento de habilitação do motorista 
JOSt LACERDA DA ROCHA DA SILVA, prontuário n º 139151966/Ap 
Cat . "B" , até apresentação de novos exames de saÚde ( fisi
co e mental) , ficando sujei !'o aos exames complementares e
xigidos pela Resolução n2 564/80 , no seu Artigo 25, § 2 2 , 

Anexo II, por ter infringido os Artigos 175, I , II e 181 , 
XVI do Reg . do CNT, deve ·pagar as multas correspondentes . 

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

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, em 

Macapá-Ap, 06 de fevereiro de 1 . 987. 

Dr . RAIMUNDO CHERMONT DA SILVA 

Diretor Geral DETRAN- AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPAR TAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N2 066/87- DETRAN- AP . 

O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Amapá, no 
---' 
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' uso de suas atribuições: 

CONSIOEAANÇo o Laudo de Exame Pericial do Local de Aci
dentes de Trafego nº 959 de 31 de dezembro de 1.986 ; 

RESOLVE : suspender o direito de diri~ir veículo automo
~or ·de qualquer categoria pelo prazo de 30 (TRINTA) dias , 
de acordo com o Artigo. 199, XIV, § 1º do RCNT , a con tar da 
data da ret~nção do documento de habili tação do motorista 
AURINtS SOUtA SIQUEIRA, prontuário n º 139087052, Cat . "A28", 
até apresentação de ~ovos exames de saÚde (fisico e men
tal), ficando sujei t.o aos exames complementares exigidos 
pela Resolução nº 564/80, no seu Artigo 25, § 2º 1 Anexo I I, 

,POr ter infringido o.s Artigos 175, I e 181, XII do Reg. do 
CNT, deve pagar a s mul tas correspondentes . 

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

GABINETE DO DI RETOR GERAL DO DEPAR TAMENTO DE TRÂNS~TO , em 
Macapá-Ap, 11 de fevereiro de 1. 987. 

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAWENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA Nº '067/87- DETRAN- AP, 

O Diretor Geral do Departamen to de TrânSíto do Amapá, no 
uso de suas atribuições: 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial do Local de Aci 
dentes de Trafego nº 958 de 24 de dezembro de· 1.986 ; 

RESOLVE: su'sp_ender o direi to de dingir veÍcul o au t omo
tor de qualquer categoria pelo prazo de 3D (TRINTA) dias , 
de acordo com o Artigo 199 , XIV, § 1º do RCNT , a con tar da 
data da retenção do documento de habilitaÇão do motorista 
REf\E FERREIRA AMORAS, prontuário nº 361685360, Cat. "D" 
até apresentação de novos exames de saÚde (fisico e ~en
bal), ficando sujeito aos exames compl ementares exigi dos 
pela Reso.lução nQ 564/80 , no seu Artigo 25, § 2º , Anexa II, 
por t er infringido os Artigos 175 , I , II e 18i, VII do Reg . 
d~ CNT, deve pagar as multas corresponden tes. 

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

G,I\BINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRI\NSI TO, em 
Macapá-Ap, 12 de fevereiro de ' l , 987 . 

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA PúBLICA 
DEPJl.RTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA Nº 0&8/87 - OETRAN- AP, 

o Diretor Geral do Departamen t o de Trânsito Qo Amapa , no 
uso de suas atribuições: 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Per icial do Locál de Aci-

dentes de Trafego nº 039 de 16 de janeiro de 1 .987 ; 

RESOLVE.: suspender o direito de dirigi r veÍ culo au t omo
tor de qualquer categoria pelo prazo de 30 (T~INTA) dias , 
de acordo com o Artigo 199, 'XIV , § 1 º ·do RCNT , a contar da 
data da retenção do documento de habiiitação do motorista 
PEDRO PAULO D' ALMEIDA SANTOS , prontuário n º 139032215, até 
apresen t ação de novos exames de saÚde ( fi sico e mental) 
ficando suj~ito aos exames complementare s exigidos pela R~ 
solução nº 564/~ , no seu Arti Qo 25, § 2º , Anexo ~I , por 
ter infringi do os Artigos 175, I e 181, XVI do ::leg . doCNT, 
deve pagar as mul tas correspondentes , 

COMUNICAR aos demais Órgãos em cumprimento ao que dis
pÕ~m os Ar t i gos 30 , II e 169 do Dec . 62 .127/68 (RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRIINSITO , ~m 

Macapá-Ap , 18 de fevereiro de 1.987 . 

Dr . RAI MUNDO CHERMONT DA SILVA 
Diretor Geral DETRAN-AP . 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECÇÃO DO AMAPÁ 

E D ITAL 

De conformidade com o disposto no art . 58 da Lei nº 
4.215 de 27/04/63 , faço pÚbl i co que r equer eu i nscrição no 
quadro de advogados desta Secção do Amapá da Ordem dos Ad
vogados do Brasil os bachareis em direito: ALÍ PIO OLIVEIRA 
SANTOS , WELLINGTDN CRI STOVÃO GUEDES ARAÚJO, MARCIO PESTA
NA , 

Secr et aria da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção 
do Amapá em 11 de Março de 1987 . 

MARIA MADALENA GOMES PICANÇO 
Diretora de Secr etaria DAS / AP 
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