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DCCR[TO (P) N° 1221 do 14 de setembro de 1988 

O Governador do TerritÓrio rederal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo lB,item II , 
do Decreto- lei n9 411 de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 1~ - Designcr PAULO rER~ANDO BATISTA GUERRA , As
sessor do Governador deste TerritÓrio , para viajar da sede 
de suas atividades MACAPÁ/AP até a cidade de BRAS1LIA-DF , 
pc:u·a tratar de a ssuntos de in teresse da Adulinistração Ama
paense junto ao b1inis Lério de Habitação e Bem Esta r Soci
al , no per.Í:odo de 13 a 15/09/'lO . 

1\rt . 2g - Revogam- se as disposiç.Ões em contrário . 

Macapá-AP, em 14 de setembro de 1988 , 100º da RepÚbli
ca e ~5Q da Criação do TerritÓrio rederal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSlA 
Governador 

MINIS I tRIO DO IN I ERIOR 
Governo do Território Federal do Amapá 

DECRETO [ P) N9 122G de lll de setembro de 1988 

O Governador do IB!Ti tÓrio rederal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes quo lhe são conferidas pelo artigo 18 , i tem II , 
do Decreto- l ei nº 411 , de 08 de junoiro de 1959 , 

RESOLVE : 

1\r·t . 19 - Desionar At.UL TON LDB/\TD COUTINHO , Assessor 

Audilor do Governo do Tcrrilório 
Dr. JOSÉ VERÍSSIMO TA V ARES 

Sccrclário de Educação c Cuilura 
ProL BENTO GÓES DE ALMEIDA 

Sccrelário de Agricuilura 
Dr. ALCIONE MAIUA CARVALHO C/\ V 1\LCANTE 

Sccrclário de Segurança Pública 
Dr. EDSON GOMES CORREIA 

Secrclário de Saúde 
::>r. JUDAS TADEU DE ALMEIDA MEDEIROS 

Especial do Governador deste TerritÓrio , para viajar da se 
de de suas a Li v idades MACAPÍI/ 1\P até a cidade de BRASÍLIA : 
DF , para tratar de assuntos de interesso da administração 
amapaense referente ao Projeto GUriA j unto a CEF- MI NTER, no 
per{odo de 13 a lS/09/88. 

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

Macapá-1\P , em 111 de setembro de 1988 , 100º da ReptÍbl i
ca e 459 da Criaç.ão do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 
Governo do TerritÓrio Federal do ~napá 

DECRETO (P) N9 1227 de la de setembro de 1988 

O Gover nador do Terri tÓrio Federal do Amapá ,usando das 
a tribuiçÕes quo lhe são conferidas pelo artiyo lB , item II, 
do Decreto- l ei n9 411 , de 08 de janeiro de 1959 e tendo em 
vista o que consta do OfÍcio n9 079/88-GA9/SEAG . 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar a pedido , o Engenheiro Florestal L~ 
DZILOO TABAJARA OA SILVA BENJAMIM, do cargo em comissão de 
Diretor do Departamento de Recursos Naturais , da Secreta -
ria de Agricultura-SEAG< 

Ar L, 2º - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

:.~acapá-AP, em 14 de setembro de 1988 , 1009 da RepÚbl i
ca e 115º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSlA 
GovE')rnador 
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MINISTtRIO 00 I NTERIOR 
Governo do TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1228 de 14 de setembro de 1988 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe s~o conferidas pelo artigo II, item II , 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta no OfÍcio nº 079IBB-GABISEAG . 

RESOLVE : 

Art . 12 - Exonerar, a pedido , JOÃO DA CUNHA MOURÃO NE
TO, do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Recursos 
Naturais Renovávei s , CÓdigo DAS- 101 .1 , da Secretaria de 
Agri cul tura. 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

Macapá- AP , em 14 de setembro de 1988, 100º da RepÚbli
ca e .452 da Criação do TerritÓri o Federal·do Amapá •. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Govemador 

MINISTtRIO DO I NTERIOR 
Governo do TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1229 de 14 de setembro de 1988 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atr ibuições que l he são conferidas pelo artigo ~B , item II , 
do Decreto- lei nº 4ll , .de 08 de janeiro de 1969 e tendcr em 
vista o que consta no OfÍcio nº 079188-GABISEAG . 

RESOLVE : 

Art . 1~ - Nomear o Engenheiro Florestal JOÃO DA CU~HA 

MOURÃO NETO, para exercer o cargo ~m comissão de Diretor 
do Departamento dé Recursos Naturais , CÓdigo DAS- 101 .2 , da 
Secretaria de Agricultura- SEAG . 

Art. 22 -Revogam- se as disposiçÕes em contrário . 

Macapá-AP, em 14 de setembro de 1988, 100º da RepÚbli
ca 8 452 da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá. 

JORGE. NOVA DA COSTA 
Governador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 392 I 88 - PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das atribuiçÕes 
l egais que l he são conferidas pelo art . 34, Inciso VIII ,da 
Lei n2 6 .448, de 11 de outubro de 1977 , e tendo em vista o 
que consta no Processo nº 4987 , datado de 08 de agosto de 
1988, 

DECRETA : 

Art . 12 - APOSENTAR POR TEMPO DE SERVIÇO, ANTONIO SIL
VESTRE CORDEIRO GO~ES , pertencente ao Quadro de Funcioná -
rio PÚblico Civil do MunicÍpio de Macapá , lo tado no Gabin~ 
te Municipal, ocupante da Categoria Funcional de Auxiliar 
Técnico em Administração , Classe A, NÍvel 1, . a contar de 
01 de setembro de 1988, de conformidade com o art . l26 , co~ 
binado com o art . 127, Inciso I,. Letra "C", da Lei Munici
pal n2 133180- PMM, datada de 26 de dezembro de 1980 . 

Art. 2º - Revogam- se as disposiçÕes em contrário . 

CUMPRA-SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 01 pe setembro de 1988. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NES~E GABINETE MUNICIPAL, aos 01 dias do mes 
de setembro de 1988 . 

ANTONIO DE AZEVEDO COSTA 
Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 393 I 88 - PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuiçÕes 
legais que lhe são conferidas pelo item VIII , do Art . 34 , 
da Lei nº 6 . 448, de 11 de outubro de 1977 e tendo em vista 
o disposto nas Lei,s n2s 293 e 294187-PMM, que instituem a 
Nova Estrutura Administrativa e a Refo~mulação de Cargos e 
Sal ários do MunicÍpio de Macapá , Prefeitura Municipal . 

DECRETA : 

Art. 1º - NOMEAR ANTONIO SILVESTRE CORDEIRO GDMES ,para 
exercer o cargo de Provimento em Comissão de Representante 
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da Prefeitura Municipal de Maca pá , em Belém do Pará , cor
respondente ao CÓdigo DAS.lOl . l , a partir de 02 de setem
bro de 1988 , 

Art . 2º -Os efe:tos deste Decreto entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogadas as disposiçÕes em contrá 
rio . 

CUMPRA- SE , REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE . 

PALÁCIO 31 DE MARÇO , Ol de setembro de 1980. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefei co Munici pal de Macapá 

PUBLICADQ NESTE GABINETE MUNICIPAL, aos Ol dias do mes 
de setembro de 1968 . 

ANTONIO DE AZEVEDO COSTA 
Secretário Municipal de Administração 

PREFEITLAA MIJ\JICIPAL DE MACAPÁ 
Gi\BINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 394 I 88 - PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das atribuiçÕes 
legais que lhe são conferidas pel o Ítem VIII , do Art . 34 , 
da Lei nº 6 .446 , de l l de outubro de 19?? e tendo em vista 
o disposto nas Leis nº s 293 e 29418?- PivlM, que instituem a 
Nova Estrutura Admi ni strati va e a Reformulação de Cargos e 
Salários do MuniCÍpio de Macepá , Prefeitura Municipal, 

DECRETA: 

Art . lº - NOMEAR HERCÍLIO DA LUZ MESCOUTO , Diretor Téc 
nico da Empresa EMDESUR, pera exercer acumul ativamente o 
cargo de Diretor Presidente da Empresa Municipal de Desen
volvimento e Urbanização de Macapá , a contar de 18 de ago~ 
to de 1966 . 

Art. 2º -Os efei tos deste Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação , revogadas as disposições em contrá 
rio . 

CUMPRA-SE , REGISTRE- SE E PU3LIQUE-SE . 

PALÁCIO 31 DE MARÇO , 31 de agosto de 1966. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTE GABINETE MUNICIPAL , aos 31 dias do mes 
de agosto de 1988 . 

ANTONIO DE AZEVEDO COSTA 
Secretário Municipal de Administração 

PREFEIT~A MUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

oEcREro Nº 395 1 88 - PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das 
que lhe são conferidas pelo art . ~ - I da Lei 
l~ de outubro de 19?7 , combinado com o art . 17 
215 I 84-P~M , de 27 de dezembro de 1984 . 

DECRETA: 

atribuições 
n2 6 .448, de 
da Lei nº 

Art . lº - Fica p~orrogado para 30 de setembro de 1968, 
·o prazo para os Cont~ibuintes pagarem a lª parcela do Im

poslo Predial e Territorial U1~ano ou o pagamento em conta 
Única com o desconto de 1~~ (dez por cento) . 

Art . 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação , revogadas as disposições em contrário . 

ot- SE CI~NCIA , REGISTRE=SE E PUBLIQUE-SE . 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 01 de setembro de 1988. 

RAIMUNDO AZEVEOO COSTA 
Prefeito Municipal de Administração 

PREFITURA MUNICIPAL DE DIAPOQUE 

LEI MUNICIPAL NQ 031188 

Aut oriza a Prefeitura Munic:pal de Oiapoque e conceder 
TÍtulo de Doação ao Banco do BrasiliSA dos lotes de Terra 
nºs 262 e 307 , quadra 05 , Setor 01 e lotes 361 , 391 , 401 , 
411 e 421 todos da Quadra 06 , Setor 03, da zona urbana do 
MunicÍpio de Oiapoque . 

O Pi1EFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

Faço saber que a Câmara Municipal de Oiapoque aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art . lº - Fica a Prefei tura Municipal de Oiapoque, au
torizada a conceder TÍtulo de P~opriedade por doação , ao 
Banco do Brasil SIA, dos lotes de terras nºs 262 e 307 ,Qua 
dr a 05 , Setor 01 , e l otes n9s 381 , 391 ,401 ,411 e 421 , todo~ 
da Quadra 08 , Setor 03, da zona urbana do MuniCÍpio de Oi
apoque. 

Art. 2º - Os lo tes de terra objeto da presente lei te
rao a f unção e uso pelo beneficiário de edificação da agên 
cia bancária neste MunicÍpio do Banco do Brasil S/A . e re= 
sidência de seus funcionários . 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor a partir da data de 
sua publicação, revogadas as disposiçÕes em contrário . 

GABINETE DO P8EFEITO M~~ICIPAL DE OIAPOQUE , em 02 de 
setembro de 1968. 

FRANCISCO MIL TOi~ RODRIGUES 
Prefeito Municipal de Oiapoque 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO ~JQ 006 I 63 - PROG 

CONV~NIO Ql.E ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÚRIO 
FEDERAL oà AMAPÁ E A PREFEITURA MU'JICIPAL DE LARANJAL DO 
JARI, PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Terri tÓrio Federal do Amapá, neste ato re 
presentado pelo seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA 
daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e a 8refei 
tura Municipal de Lar anjal do Jari, inscrita no Cadastro 
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 
23 .066 . 905IOOOl-60, representada pelo seu Prefeito Munici
pal , Senhor ANTONIO DE JESUS SANTOS CRUZ, doravante denomi 
nada PREFEITURA , com a intervoniência da Procuradoria Ge= 
r al , representada pelo seu titul ar, Senhor JOSt DE ARIMA
TI·It'A VERNET CAVALCANTI, doravante denominada PROG , r esolvem 
de comum acordo firmar o presente Convênio, consoante as 
Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRH'EIRA - DO FUND.t\MENTD LEGAL: O presente , 
Convênio foi elaborado com embasamento no que dispõe o ar
tigo 1~ , item XVII, do Decreto-_ei nº 411 , de 08 de janei
ro de 1959, combinado com o inciso X do art . 22 do Decreto 
Lei nº 2 . 300, de 21 de novembro de 1986. 

CLÁUSULA SEGU~DA - DO OBJETO : O presente Convênio tem 
por objetivo a construção de um;. residência no MuniCÍpio de 
Laranjal do Jari , que servirá de alojamento aos servidores 
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da Procuradoria Geral que prestam serviço de assistência 
jurÍdica . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DBRIGAÇDES: 

I - DO GOVERNO : 
a) Transferir à PREFEITURA recursos no valor de Cz5 .. 

10 .000.000 ,00 (DEZ MILHOES DE CRUZADDS),para atender aos 
objetivos de Cláusula especÍfica daste instrumento . 

b) Proceder o indispensável acompanhamen to e fiscaliza 
çao da execução do presente Convênio, através da Procurado 
r ia Geral. 

II - DA PREFEITURA 

a) Aplicar os recursos repassados pelo GOVERNO de que 
trata este convênio de acordo com o Plano de Apiicação que 
pass~ a ser parte integrante deste instrumento; 

b) Fornecer e facilitar os el ementos necessários para 
que o GOVERNO possa através da Procuradotia Geral , acompa
nhar a execução do presente Convênio . 

c) Observar, obrigatoriamente , o prazo de prestação de 
contas dos recursos transferidos e estipulados em Cláusula 
prÓpria deste ato ; 

d) Manter pessoal especializado para a execução do pr~ 
sente Convênio . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : A despesa decorrente da 
assinatura do presente Convênio no valor de Cz$ 10 .000 .000 
DO (DEZ MILH0ES DE CRUZADOS) , correrá à con ta dos recursos 
a seguir: 

a) Cz$ 9 .004 .000 ,00 (NOVE MILHDES E QUATRO-MIL CR.UZA
nos) do -Fundo de Participação dos Estados, Distrito Fede
ral e TerritÓrios , Programa 03070212 .459 , Elemento de Des
pesa 4110.00 .00 - Obras e Instalações , consoante Nota de 
Empenho número 88~E08343, emitida em 24 de a~osto de 1980 ; 

b) C.z$ 996 .000 ,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL 
CRUZADOS)· do Oi r e temente 'Arrecadado, Programa 03070212 . 469 , 
Elemento de Despesa 4130 . 31 .00- Obras e InstalaçÕes, con
soante No ta de Empenho nº 8BNE08344, emitida em 24 de ago~ 
to de 1988. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recur
sos destinados a execução do Convênio serão l iberados em 
02 (duas ) parcelas, sendo que a primeira no valor de CzS 
4 .000 . 000 ,00 (QUATRO MILH0ES DE CRUZADOS), apÓs a assinatu 
ra deste instrumento e a segunda no valor de Cz$ 6 .000 .00Õ 
00 (SEIS MILHOES DE CRUZADOS) no mês de setembro do corren 
te ano. 

CLÁUSULA SEXTA - DO OEPÚSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
que por força deste instrument o a PREFEITURA receber , en
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam , se
rão depositados em conta bancária especial , a ser mo~imen
tada pela PREFEITURA, obrigando-se esta a enviar ao GOVER
NO , extrato de cont as e fazer constar nos diversos documen 
tos de suas prestàções de contas , o nome do sacado , os nú: 
meros , os valores e as datas das emissões dos cheques e a 
quem foram pagas as importâncias . 

CLÁUSULA S~TIMA ~ DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA 
prestará conta dos recur sos recebidos do GOVERNO , atr avés 
da Secretaria de Finanças- SEFIN, no máximo 3D (trinta 
dias após o térmi~o da vigência deste Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VI NCULAÇÃO DE PESSOAL: Será dire
tamente vi~culado e· subordinad~ a PREFEITURA, o pessoal que 
a qualquer título venha a ser .utilizado na execução dos ob 
jetivos deste Convênio , não tendo com o GOVERNO relação j~ 
rÍdica de qual quer natureza ou espécie. 

CLÁUSULA NQ~A - DA PUBLICAÇÃO : A p~blicação no Diário 

Gficial do Governo deste TerritÓrio, deverá ser feita no 
prazo de 20 (vinte) dias a partir da data da assinatura des 
te instrumento . 

CLÁUSULA DtCIMA - DA VIGtNCIA : A vigência do presente 
Convênio , será a partir da data de sua assinatura até 31 
de dezembro de 1988. 

CLÁUSULA D~CIMA PRIWEIRA - DA MDDIFIC/\ÇÃD , PRORROGAÇÃO 
E RESCISÃO: Mediante assentimento das partes convenentes , 
es t e Convêni o poderá ser-modificado ou prorrogado, através 
·de Termo Aditivo ou resc-indido de pleno direi t o, por ina
dimpelmento de quaisquer de suas Cláusulas e condiçÕes ,i n
dependentemente de ação, notificação ou interpelação j udi
cial. 

CLÁUSULA DtCIMA SEGUNDA - DO FORO : Fica el eito o FJro 
da Circunscrição Judiciária de Macapá, Território Federal 
do Amapá , ·para dirimir quaisquer dÚvidas oriundas da execu 
ção deste Convênio, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja . 

E, por estarem de acordo e , para validaje do que ficou 
estabelecido pelas partes , l avrou-se este instrumento em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de 
direito , na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo as
sinadas . 

Macopá(AP) , 24 de agosto pe 1988 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governo 

ANTONIO DE JESUS SANTOS CRUZ 
Prefeitura 

JOSt DE ARIMATI-ÉA VERNE"T CAVALCANTI 
PRDG 

TEs·,-EMUNHAS : IlegÍveis . 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

APROVO 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

Programa de Trabalho: 03070212.469 
Valor do Convêni o: Cz5 lO .OOO .DOD,OO 
Vigência do Convênio: 31 de dezembro de 1988 . 

PLANO DE APLICAÇÃO 
Ao Convênio nº 006/88-PROG 

FONTE 
DE REC . 

DISCRIMINAÇlíD 
VALOR 

Cz$ 

F .• P.E. 

D.A 

~ 4 . 1 . 1 . 0 . 00 .00- Obras e Instala-
ções , . ..... .. . .. , . , .........•.• 

- 4 .1 . 3 .0 . 31 .00- Obras e Instala-
çoes . . ..... •• . . ... • . •... •. •. .. . 

Construção de uma (01) residên -
cia no MunicÍ pio de Laranjal do 
Jari, medindo 115 m2 , em. al vena
ria, com 07(sete) cÔmodos , sendo: 
uma (Ol )sala conjugada ; duas(D2) 
suítes·; uma( 01) copa/cozinha; um 
(Dl)banhei ro; um(Ol) pátio; uma 
(Ol)garagem ; cobertura em telha 
de barro; forro em l ambri ; area 
de serviço coberta ; piso em laj~ 

9 .004 .000 ,00 

996 .000 ,00 
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ta portas e janel as tipo venezianas 
em madeira de acapÚ, com tel as de 
proteção e grades de ferro; Mur o em 
alvenaria medindo 30mx1Sn , na al tu
ra de 1, 5m ; Ins talaçÕes hidráull 
cas e elétrica ; sistema autônomo 
de água potável( abertura de um 
poço, caixa d ' agua e instal ação 
de duas(02) bombas elétricas ,de~ 
tinado a esta Procuradoria Geral 
que servirá de alojamento aos 
servidores que prestam serviços 
de assistência judiciária . 

TOTAL GERAL OOO O OO o O, OO lO I O lO O O O O 00 O <ICt O I 00 • 
10 .000 .000 , 00 

Macapá (AP) , 24 de agosto de 1988 

ANTONIO DE JESUS SANTOS CRUZ 
Prefeito Municipal de laranjal do Jari 

JOSr DE ARI MATHrA VERNET CAVALCANTI 
Procurador Geral do GTFA 

SECRETARI A DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

CONV~NIO N9 040/88 - SEPLAN 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO 00 TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO , COM 
.A INTERVENitNCIA DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA
ÇÃO PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , representado 
pelo seu Governaddor Senhor , JORGE NOVA DA COSTA , daqui em 
diante denomi nado simplesmente GOVERNO e a Prefeitura Muni 
cipal de Mazagão , inscrita no CGC (MF ) n9 05 .9é'.6 .427/00l::: 
24 , representada nes te ato pelo seu Prefei to Municipal, S~ 
nhor ALCIDES GOMES DOS REI S, daqui ern di ante denominado 
s i mpl esmen te PREFEITURA , com a in terveniência da Secreta -
ria de Planejamento e Coordenação, representada por seu S~ 
cretário Substituto , Senhor ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO , 
daqui em diante denominado simplesmente SEPLAN, resol vem 
celebrar o presente Convênio , de acordo com as Cl áusulas e 
condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presen te 
Convênio encontra respaldo legal no item XVII do art . 18 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janei r o de 1969 , combinado 
com o art . 22 i nciso X do Decreto-Lei nº 2 . 300, de 21 de 
novembro de 1986, 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O presente Convênio 
tem por rf)jetivo a conclusão das obras da Escola de Vila 
Nova, quadra de Esportes da Escol a D. Pedro I, Escola de 
19 Grau de I garapé das Redes , Centro Comunitári o de Cen
tral de Maracá e ampliação dos galpÕes da Olaria Municipd 
e Olaria de Mazagão Velho . 

CLAUSULA TERCEIRA - D.AS OBRIGAÇíJES : 

I - DO GOVERNO 

a ) Repassar recursos no valor de Cz$ 11 . 500 .000,00 (ON 
ZE iv1ILHllES E QUINHENTOS MIL CRUZADOS) , para a tende r a exe::: 
cução do objetivo do presente Convênio; 

. b) Acompanhar e fiscal izar a execução dos serviços do 
Departamento de Desenvolvimento Muni cipal / SEPLAN . 

II - DA PREFEITURA 

a) Aplicar os recursos transferidos pelo GDVERNO,de a
cordo com o Pl ano de Aplicação anexo , que fica fazendo pa~ 
te in tegrante deste instrumento; 

b) For ecer e Facilitar os elementos necessários para 

que o GOVERNO através da SEPLAN, possa acompanhar a execu
çao dos serviços . objeto deste Convênio ; 

c) Apresentar ao GOVERNO, prestação de contas do total 
dos recursos transferidos por força deste ins trumento, de~ 
tro do prazo estabelecido na Cl áusul a Sétima deste ins tru
mento . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
da assinatura deste Convênio será no valDl" global de Cz$ 
11 . 500.000, DO (ONZE MILHDES E QUINI-'ENTOS MIL CRUZADOS) , a
l ocados no FPE, Programa de Trabalho : 03090402 .009, Natur~ 
za de Despesa 4323 .06 , consoante Nota de Empenho nº 08437 , 
emiti da em 29 .08 ,88 , no valor acima emncionado . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LI BERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur
sos destinados à execuçaõ do presente Convênio, serão libe 
rados de urna só vez após assi natura deste Convênio . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSI TO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por força deste instrumento a PREFEITURA receber, en
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam , se
rão depositados em conta bancária especial, a ser movimen
tada pela PREFEITURA , obrigando- se esta a enviar ao GOVER
NO extrato de contas e fazer constar nos diversos documen
tos de suas prestações de contas , o nome do sacado , os nu
meros , valores e datas das emissÕes dos cheques e a quem 
for em pagas as importâncias . 

CLÁUSULA srTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CON TAS: A Prefeitura 
prestará contas dos recursos do Governo através da Secreta 
ria de Finanças- SEFIN, no máximo 30 (trinta) dias após~ 
término da vigência deste Convênio . 

CLAUSULA DITAVA - DA· VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será dire
t amente vinculado e subordinado à Prefeitura o pessoal que 
a qualquer titulo For utilizado na execução dos objetivos 
deste Convênio não tendo com o GOVERNO relação juridica de 
qual quer natureza . 

CLAUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO , MODIFICAÇÃO E RESCISÃO 
Mediante assentimento das partes convenentes, este Convê
nio poderá ser modificado ou prorrogado através de Termo 
Aditi vo ou resci nJido de pl eno direito, por i nadimplemento 
de qualquer de suas Cláusul as e condiçÕes, i ndependentemen 
te de ação , no t i fi. cação ou interpelação judicial . -

CLÁUSULA DtCIWA - DA VIGtNCIA : O presente Convênio , te 
ra sua vigência a partir da data de sua assinatura até 30 
de dezembro de 1989 . 

CLÁUSULA DtCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação 
deste Convênio no Diário Oficial do Terri tÓrio , deverá ser 
Feita no prazo de 20 (vinte) dias , a contar da data de sua 
assi natura . 

CLÁUSULA DtCIMA SEGUNDA- DO FORO : Fica eleito o Foro 
da Circunscrição Judiciária de Macapá , para dirimir quais
quer dÚvidas oriundas da execução deste Convênio, com ex
clusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja . 

E, por estarem de acordo e para valicade do que ficou 
estabel ecido pelas partes , l avrou- se este instru~ento em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma , para mesmo fim de 
direito , na presença de 02 (duas ) t es temu.nhas . 

Maca pá , 29 ,de agosto de 1988 . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governo 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SDTÃO 
SEPLAN 

ALCIDES GOMES DOS REIS 
Prefeitura 

TESTEMUNHAS : IlegÍveis . 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Aplicação dos r ecursos a serem 1-epassados pe
lo GTFA e a Prefeitura Municipal de Mazagão , para fazer f a 
ce a sua Participação no Convênio nQ 040/88 - SEPLAN. 

NATUREZA DE 
DESPESA 

4130 .48 

TOTAL 

DISCRIMINAÇÃO 

TRANSF . DE CAPITAL A MUNIC . 

- Concl usão das obras da Esco
l a de Vila Nova , Quadra de Es
porte da Escola O. Pedro I ,Es
cola de lQ Grau de Igarapé das 

.-Redes, Centro Comunitário de 
Central do Maracá e ampliação 
dos galpÕes da Olaria Munici
pal e Olaria de Mazagão Velho. 

VALOR 
Cz$ 

11 .500 .000 ,00 

11 .500 . 000 ,00 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor de Cz$ 
11 ,500,000,00 (ONZE MILH0ES E QUINHENTOS MIL CRUZADOS) . 

Macapá , 2·9 de agos to de 1988 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governo 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO 
SEPLAN 

AlCIDES GOMES DOS REIS 
· Prefeitura 

H! - GOVERNO DO TERRITCiRIO FEDERAL DO AHAPÁ 
SE.CRETARIA DE PROHOÇÃO SOCIAL 

CONTRATO N9 034/88- SEPS 
Processo n9 28780 . 1750/88 

TBRMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ , ATRAV~S DA SECRETARIA DE PRO
HOÇÃO SOCIAL E A FIRNA COELHO - EMPRESA CONSTRUTORA E CO
MERC IAL LTDA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

I - PREÃl-ffiULO: 

1.1 - CONTRATANTES: 

O Governo do Território Federal do Amapá, através da 
Secretaria de Promoção Social , neste ato representado pelo 
Exmo . Sr . Governador - Dr . JORGE NOVA DA cosrA, daqui em 
diante denominado simpl esmente CONTRATANTE e a Firma COELHO
Empresa Construtora ' e Comercial Ltda , CGC/HF n9 10.2?.6.389/ 
0001 - 41, situada à Av. dos Timbiras n9 54, nesta c i dade, 
represent ado neste ato pelo Senhor PEDRO COELHO PANTOJA, da 
qui em diante denominado simplesmente CONTRATADA, resol vem 
de comum acordo firmar o presente Con'trato, confo·r me as 
Cláusulas e condições seguintes: 

1.2- FUNDAMENTO DO CONTRATO: 

Este · Contràto · foi elaborado com fulcro no que dispÕe o 
item XVII, do artigo 18 do Decreto-Lei n9 411, de 08 de ja 
neiro de 1969, combinado com o artigo 22 , Inciso I, do De= 
ereto-Lei n9 2. 300, de 21 de novembro de 1986, e autoriza
do pel o Senhor Secretário de Promoção Social, em 13/01/88, 
de acordo com a Portaria n9 580, de 30/03/ 88 . 

l i - CLÁUSULA PRI~ffiiRA - DO OBJETO: 

2. 1 - NATUREZA DOS SERVI ÇOS E. FORNA DE SUA EXECUÇÃO: 

. O objeto deste Contra t o é a execução pela CONTRATADA
em regime de empreitada global - da construção do muro cir 
cundant e do Centro Comunitário "Arco-Iris", Unidade desta 
Secretari a , nesta cidade de Macapã . 

2 . 2 - ~~O-DE-OBRA: 

A CONTRATADA obriga- se a executar os serviços , empre-

gando mão- de- obra de boa qualidade: 

2.3 - ALTERAÇÃO DO PROJETO- OMISSÕES: 

Qualquer alteração do Projeto , ou adoção de diretrizes 
técnicas , não constantes do Projeto, da planta e das espe
cificaçÕes técnicas , assim como os acréscimos de serviços 
quando sugeridos pela CONTRATADA dependerão sempre de pre
via e escrita aprovação CONTRATANTE , reservando-se a este 
de dar solução nos casos de trabalhos e de introduzir modi 
ficaçÕes sem anuência da CONTRATADA. 

2. 4 - FISCALIZAÇÃO: 

A fiscalização dos serviços será feita pela · Comissão 
fis cal designada pel o CONTRATANTE e a CONTRATADA deverá mari. 
ter um engenheiro para representá-la em matéria de ordem 
técnica e suas relações com a Fiscalização no serviço . Os 
mestre s deverão ser pessoas de experiência e i doneidade téc 
nica pessoal comprovada a es tarem habilitados a prestar 
quai squer esclarecimentos sobre os serviços .. Obriga-se ain 
da mais a· CONTRATADA a f acilitar de modo amplo e completo 
a ação da Comissão Fiscal permitindo-lhe livre acesso a to 
das as partes dos serviços . Fica entretanto r essal vado que 
efetiva ocorrência da Fiscalização não exctui nem res t r in
ge a responsabilidade da CONTRATADA na exe<:ução dos servi
ço's que deverá apresentar perfeição . 

2 .5 - DA AÇÃO FISCALIZADORA: 

A Comissão Fiscal do CONTRATANTE terá amplos 
p·ara mediante instrução por escrito : 

poderes 

a) exigir da CONTRATADA a imediata retirada de engenhei 
ro , mestres e operar1os que embaracem a Fiscalização., subs 
tituindo-os dentro de 48:00 horas, caso não seja atendido 
seus pedidos ou a sua permanência no serviço seja conside
rada i ncoveniente ; 

b) sustar quaisquer serviços executados em desacordo 
com a boa técnica e exigir sua reparação por cont a da CON
TRATADA; 

c) exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos neces 
sários ao perfeito conhecimento e controle dos serviços ; 

d) determinar ordem de prioridade para os serviços ; 

e ) ex1g1r a utilização de fer ramentas e equipamentos 
além dos que já estiverem em serviço , desde que considera
dos necessários pelo CONTRATANTE. 

lll - CLÁUSULA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATA-
DA: 

3 . 1 - GENeRICAS: 

Além dos casos comuns, implícitos e expres sos neste Con 
trato, nas expecificações técnicas e nas leis aplicáveis a 
espécie , cabe exclusivamente à CONTRATADA: 

a) contratar todo o seu pessoal , observar e assumir os 
ônus decorrentes a todas as prescr ições das Leis Trabalhis 
t as e Previdência Social , sendo a única responsável pe l as 
infrações que comefer; 

b) ressarcir os danos ou prejuízos causados ao CONTRA
TANTE e as pessoas e bens de terceiros, ainda que conside
radas por ação ou omissão de seu pessoal ou de preposto . 

IV - CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO : 

4. 1- ANDANENT.O:DOS SERVIÇOS : 

Os serviços terão andamento previstos nos cronogramas 
das obras, admitida a tolerância máxima de 10% (dez por ce~ 
to). 

4 .2- O PRAZO DE CONCLUSÃO: 

O prazo de conclusão concedido para o total dos servi 
ços é de 30 dias'consecutivos, contados a partir da Primei 
r a Ordem de Serviço dada pelo CONTRATANTE . 

4 . 3 - RECEBI~ffiNTO DOS SERVIÇOS: 

A Fiscalização dos serviços ao considerar concluídos 
os se rviços , comunica rá o fato a autoridade superior que 
através da Comissão de Recebimento, providenciará a lavra
tura do Têrmo de Ver i f i cação , caso esteja conforme de .ace1 
tação provisória ou definitiva, a pari t r da qual pode ser 
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utilizada a obra. Nesmo depois de recebida em caráter defi 
nítivo, permanecerão os mesmos serviços em estágio de obser 
vação pelo prazo de 06 (seis) meses durante o qual ficara 
a CONTRATADA obrigada aos reparos e substituiçÕes que a 
juízo da SEPS e sem Ônus para o Governo, se fize r em neces
sários . 

V - CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO , PAGANENTO 
DOTAÇÕES: 

5 . 1 - VALOR DO CONTRATO E FORHA DE PAGAI-lENTO : 

E 

Pela execução dos serv i cos o CONTRATANTE pagará a CON
TRATADA , a i1pportância de Cz$ 875 .950,00 (oitocentos e se
tenta e cinco mil, novecentos e cinquenta cruzados), valor 
este que será pago mediante medição dos serv iços realiza -
dos e aceitos pela Fiscalização da SEPS . O pagamento da Gl 
tima parcela dos se rviços cujo valor não poderá ser in fe~ 
rior a 10% édez por cento) do valor do Contrato, só sera 
efetuado após a l av::atura do TÊRHO DE RECEBUIENTO de Obras 
e Serviços . 

5 . 2 - RETENÇÃO DE PAGAI-lENTO : 

Poderá ser ret ido pagamento de qualquer fatura no todo 
ou em partes, nos casor de trabalhos defei tuosos ou débito 
da CONTRATADA para com terceiros ou par a com o CONTRATANTE 
desde que possam causar prejuízos materiais ou morais a 
este . 

5 . 3 - DOTAÇÃO: 

As despesas decorrentes deste Contrato correr ao à con
ta dos r ecursos oriundos do F P E, Projeto/Atividades : 
15814862 . 466 - Assistênc ia e Promoção Socia l - Sub- Projeto : 
Construção e Reforma, Elemento de Despesa: 4 . 1 . 1 .0.00 
Obras e I nstalaçÕes, conforme Nota de Empenho n9 88NE06941 , 
emitida em 22 de julho de 1988 . 

VI - CLÁUSULA QUINTA - HULTAS : 

6.1 - HULTAS : 

a) a CONTRATADA ficará suJelta a multa de 0, 5% meio 
por cento ) do va l or do Cont r ato, caso no dia e sem justa 
causa nao cumprir as obrigações previstas neste I nstrumen
to; 

b) a multa de que t ra t a o item anter i or , passara para 
1% (um por cento), caso a irregularidade não seja sanada 
no prazo de 48:00 horas; 

c ) suspensão do direito de lici t ar com o GTFA e seus 
Órgãos central i zados , que poderá ser de 02 (dois) a 24 (vin 
te e quatro) meses, dependendo da na t ureza da fa lta. 

6. 2 - Qualquer multa imposta pelo CONTRATANTE poderá 
ser desde logo deduzida da caução efetuada ou de crédito da 
CONTRATADA neste Órgão, caso depois de not ificada não reco 
lher a impor t â nc i a correspondente na Tesourar i a do CONTRA~ 
TANTE no prazo de 10 (dez) d i as . 

VII - CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO E SANÇÕES: 

7 . 1 -POR ACORDO: 

Este Contrato poderá ser rescindido por mGtuo aco rdo 
dos Contratantes, atendida a conveniência dos se rviços, re 
cebendo a CONTRATADA o val or dos serviços executados . 

7 . 2 - POR INICIATIVA DO CONTRATANTE: 

O CONTRATANTE terá di r e i to de rescindir o presente Con
trato, independentemente de ação , notificação ou in terpela 
ção judic i al, quando a CONTRATADA: -

a ) não cumprir quais quer das obr i gaçÕes contratuais; 

b) t ransferi r no todo ou em partes os serviços sempri
V1a autorização do CONTRATANTE; 

c) se pe l a reitenção de i mpugnação fei t a pe l a Fiscali
zação ou pe l o CONTRATANTE ficar evidenciado a má fé e /ou a 
incapacidade da CONTRATADA; 

d) s~ a CONTRATADA fa l i r , entrar em concordata ou dis
solver a f irma; 

e) se a CONTRATADA deixar de iniciar os trabalhos de 
execução das obras sem justo motivo devidamente comprovado 

05 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ; e 

f) quando paralizados os serviços ou esgotado o prazo 
para conc l usao da obra até 30 dias sem motivo devidamente 
just i ficado, o Contrato será automaticamente resc i ndido . 

7.3 - INDENIZAÇÃO : 

No caso de r escisão por mGtuo acordo dos Contratantes 
nao caberá à CONTRATADA nenhuma espécie de i nden ização , fi 
cando ainda estabelecido que , mesmo naquele caso , o CONTRA 
TANTE não pagará indenização dev~da pela CONTRATADA por 
força da Legisl ação Trabalhista . 

VIII - CLÁUSULA SÉTINA - SUB-E~fPREITADA : 

8. 1 - DAS SUB-E~fPREITADAS : 

Poderá a CONTRATADA sub-empre itar em partes a execução 
dos trabalhos relativos aos serviços em cur so , mediante a 
autor ização prév ia do CONTRATANTE no prazo de 10 dias . 

IX - CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAJ-IENTO : 

9 . 1 - DO REAJUSTAJ-IENTO : 

O preço aceito e es tipulado na Cláusula prÓpr i a, é fixo 
e i rreaj ustável . 

X - CLÁUSULA NONA - DO DIÁRIO: 

10 . 1 - DO DI ÁRIO: 

A CONTRATADA manterá no local dos s erviços um Livro de 
ucorrência Diária denominado Diá~io de Serviço, devidamen
te numerado e rubricado pela Fi scalização e pel a CONTRATA
DA , onde serão r egis trados os principais fatos relativos a 
marcha dos servi ços, inclus i ve as Ordens e InstruçÕes da 
Fi scalização . 

XI - CLÁUSULA DÉCI}~ - VIG~NCIA: 

11.1 -DA VIGENCIA DO CONTRATO: 

O presente Contra t o terá a vi gência de 30 dias a partir 
da data da sua assinatura. 

XII - CLÁUSULA DÉCIHA PRI~IEIRA 

12.1 - DA PUBLICAÇÃO : 

DA PUBLICAÇÃO : 

O p_resente Contrato será publicado no Diário Oficial do 
Governo do Terr itório Federal do Amapá; no praz·o de 20 dias 
a contar da data de sua assinatura , e p~blicado no Diário 
Oficial da União (DOU ) . 

XIII CLÁUSULA DÉCI}~ SEGUNDA - DO FORO : 

13.1- FORO : 

Para di rimir todas as questões decorrent es da execução 
deste Contrato , f ica eleito o Foro des t a ci dade de Hacapá
Capital do Território Federal do Amapá , não obstante outro 
domicilio que a CONTRATADA venha a adotar ao qua l express~ 

mente r enucia . 

E, por estarem j ustos , combi~ados e de comum acordo 
CONTRATANTE e CONTRATADA firmam o presente CONTRATO , em 05 
(c inco ) vias de igual t eor e forma na presença das testemu 
nhas abaixo assinadas . 

Hacapá, 22 de jul ho de 1988. 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

CONTRATANTE 

PEDRO COELHO PANTOJA 
COELHO - E}fPRESA CONSTRUTORA E COHERCIAL LTDA 

CONTRATADA 

TESTEHUNHAS : Ilegíveis 
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M.I. GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 

COO~ENADORIA SETORIAL DE PLANEJA}ffiNTO 

PLANO DE APLICAÇÃO N9 033/88- CSP/SEPS 

OBRA OU SERVIÇO: Construção do Muro circundante do Centro Comunitário "Arco Iris" . 

LOCALIZAÇÃO Macapá - AP . 

DISCRIMINAÇÃO VALOR (Cz$) DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA 

- Valor a ser empenhado a favor da firma COELHO - À EMPENHAR: Cz$ 875.950 ,00 à conta dos recursos oriun 
EMPRESA CONSTRUTORA E CmffiRCIAL LTDA, CGC/~fF .n9 -

10.226.389/0001-41, para execução por empreita- dos do F.P.E. 

da global do Muro circundante do Centro Comuni- PROJETO/ATIVIDADE: 15814862.466 - Assistência e Pro-tário "Arco Iris", unidade desta Secretaria ,ne~ 
ta cidade no prazo de 30 (trinta) dias , Isento moção Sub-Projeto Construção e Reforma. 
conforme Inciso I Artigo 22 do Decreto-Lei 2 . 300 , 
alterado pelos Decretos- Lei n9s 2. 348 e 2 .360/88 . 875 . 950,00 ELE~ffiNTO DE .DESPESA: 4.1.1.0.00 - Obras e Instalações . 

T O T A L 875.950,00 

Importa o presente Plano de Aplicação na quantia de Cz$ 875 .. 950 ,00 (Oitocentos e Setenta e Cinco Mil Novecentos e 
Cinquenta Cruzados ), 

Macapá (AP) ', . 20 de julho de 1988 

ELSON BENJA}IIN DO CruíO 
Coordenador da CSP/SEPS 

RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA 
Se'cretário de Promoção· Social 

M. L GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}íAPÁ 
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANF..JA}ffiNTO 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE APLICAÇÃO N9 033/88- CSP/SEPS 

ELE~ffiNTO DE DESPESA FONTE 1'i' PARCELA 2{1 PARCELA TOTAL 

4.1.1.0.00 F. P. E. 437.975 , 00 437.975,00 875 . 950,00 

T O T A L '437.975,00 4.37.975,00 875.950,00 

Macapá (AP), 20 de julho de 1988 

ELSON BENJAMIN DO CARMO· 
Coordenador da CSP/SEPS 

TERRIT0Rfo FEDERAL DO rlMAPÁ 
CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA DE ENSINO DE 12 GRAU 

PARECER N2 032 f · 88 - CTE 

PROCESSO Nº 42 / 88 - CTE 

APROVA O PLANO DE REPOSIÇÃO DE AULAS CORRESPONDENTES 
AO 1º . SEMESTRE/88,_ PARA O ALUNO HUOSON DE ARAÚJO FERREIRA, 
MATRICULADO NA Sê S~RIE DO 12 GRAU DA ESCOLA DE 12 E 2º 
GRAUS "Governador JANARY GENTIL NUNES" (FUNDAÇÃO BRADEq
CD). 

I HISTÚRICO: 

Em cumprimento .às 'determinaçÕes contidas no 
Parecer nº 28/88-CTE aprovado em sessão pl enária do dia 
24.06,88 , a Senhora Izaura dos Santos Bentes, Diretora da 
Escola de lº e 2º Graus "!3overnador·janary Gentil Nunes" , 
enviou o ofici_o nº' 003/88, contendo em anexo o plano de 
repo_sição de. auras correspondentes ao lº Semestre do ano 
em curso pa~a f i ns de anál ise e pos t erior emissão de pare
cer por parte da Câmara de Ensino de 1º Grau , para ser 
cumprido pelo aluno Hudson de AraÚjo Ferrei ra , .pertencente 
à 8ª Séri e da Escola acima mencionada . 

II - ANÁLISE : 

RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA 
Secretário de Promoção Social 

O plano de reposição de aulas proposto pel= 
Escola compÕe- se do seguinte: 

a) quadro demons trativo das discipl inas com aulas da-
das durante o 12 Semestre e com as cargas horári as cor-
respondentes (fol ha.nº 02 do processo nº 42/88- CTE) ; 

b) quadro demonstrãtivo do perÍodo das aulas de reposi 
çao por disciplina (folha nº 03 do processo nº 42/88-CTE )~ 

c) planejamento de t odas as disciplinas com os conteú-
dos pr~gramáticos , metodologias e processo de avaliação 
(folha de nº s 04 a 13 do processo nº 42/88-CTE) ; 

d ) horário de reposição das aul as de 2ê a 6ª fei ra pe-
lo t urno da manhã (folha nº 14 do processo nº 42/ 8B.CTE) ; 

e) horário de reposição das aulas de Educação FÍsica 
no t urno da manhã (folha nº 15 do processo n2 42/88-CTE) ; 

f) horário de reposição das aulas de Artes Industriais 
pelo turno da tar de (fol ha nº 15 do processo nº 42 /88-CTE) 

g) horário de reposição de aulas aos sábados pel o t ur
no da tarde (folha nº 16 do processo nº 42 / 88-CTE) . 

De acordo com o referido plano o aluno fará a reposi. -
ção das aulas relativas ao 12 Semestre/88 nos t urnos do 
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dia , recebendo , incl usive , atendimento individual izado e , 
simul taneamente cursará o 2º Semestre/ 88 no turno da noite 
em que está regularmente matr iculado , 

Assim sendo , a direção do Ed ucandário o colocou em uma 
t urma onqe os professores são os mesmos que l he atenderão 
no perÍodo de reposi ção de aulas com vist as a sanar pos
síveis dificuldades rel acionadas com os pré- requisitos dos 
conteúdos . 

Também es tão delineados no plano, os conteÚdos pr ogra
máti cos a serem desenvolvidos em cada disciplina , a metodo 
logia especÍfica a ser adot ada em cada uma del as , bem com~ 
os processos de aval iação de acordo com o previsto no Reg~ 
menta Escol ar . 

Quanto às atividades de Educação FÍsica , consider ando
se a necessi dade do aluno reali zá-l a em 6 (seis ) horas- au
las semanais , dadas as nossas condiçÕes climáticas 
dendo à solicitação da di reção do Educandário , as 
serão realizadas do seguin te modo : 

a ) três (03) horas- aulas t eÓricas ; 

e atenr . • 
mesrr;ls 

.. , 

b) três (03) horas-aulas prá t icas a fim de nao esºotar 
o aluno com excess o de atividades . 

Em suma , no entender deste relator o pl ano de reposi -
ção de aulas é compatível e atende às orient ações conti das 
no Parecer nº 028/ 88- CTE, o que também não se descart a a 
possibilidade de um possível fracasso por parte do alLno 
que certamen:e está sobrecarregado de ati vidades , uma vez 
que f requent a a Escola nos três (03) t urnos , entretanto nao 
vemos outra al ternativa para solucionar o problema . 

III - VOTO DO RELATOR : 

Em razao do exposto no corpo deste , somos f~ 
vorável à aprovação do plano de reposição de aulas corres
pondentes ao lº Semestre/ 88, para o aluno Hudson de AraÚjo 
Ferreira pertencente à 8" Série do 1º Grau nos termos pro
pos tos pela Escola de lº e 2º Gr aus "Governador Janary Gen 
t i l Nunes" , 

Macapá , 19 de agos to de 1988 . 

RAI MUNDO VILHENA DA ROCHA 
Relator 

IV - VOTO 0'1 CÂil1ARA : 

A Câmara de Ensino de lº Grau aprova o voto 
do rela tor. 

Macapá , sal a de reuniÕes Prof . REINALDO MAU 
RÍC.Lu GOUBERT DAMASCENO , 22 de agos t o de 1988. 

MARIA DA CONCEI ÇÃO COELHO DE SOUZA 

RAIMUNDO VILHENA DA ROCHA 

MARIA DI AS ALC,~NTARA 

ANA LUIZA MIRANDA DE MONT'ALVERNE 

V - DECISÃO DO PLENÁRIO : 

O Conselho Territorial de Educação em Sessão 
plena , real izada nes t a data , decidiu acompanhar o voto da 
Câmara de Ensino de lº Gfau . 

Macapá , sala de reuniÕes "Professor 
Qui ri no da Silva" , 01 de setembro de 1988 . 

NILSON MONTDRIL DE ARAÚJO - PRESIDENTE 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 

BENTO GÓES DE ALMEIDA 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LOPES 

RAIMUNDO VILHENA DA ROCHA 

RAIMUNDA I RENE TÁVORA DE MENDOI~ÇA 

JOS~ ALDEDBALOO DE ANDRADE 

MARIA DIAS ALCÂNTARA 

MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO QE BOUZA 

RAI MUNDO GUEDES DE ARAÚJO 

CONVOCAÇÃO 

Mário 

A Dir etor ia do Cl ube Campestre Duque de Caxias , convoca 
os associados do referido Clube , para uma reuni ão de As
sembléia Geral , a real izar-se no dia 19 .09 .88 às 20 :00 ho
ras em pr imeira chamada , afim de tra tar da seguint e ordem 
do dia : 

lº - Reajuste de jÓias e mensalidades 

2º - Frequência ao Clube de dependentes e convidados 

3º - Regulari zação dos documentos do clube 

4º - O que ocorrer 

- Local da Reunião : na sede do clube - Araxá . 

Macapá - AP , 06 de setembro de 1988 

INALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA 

DiiOEM DOS AOVOG'IDOS DO BRASIL 
Secção do Amapá 

EDITAL OE CONVOCAÇÃO . 

ASSEMBLtiA GERAL 

O Presidente da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DO 
AI·.~APÁ , no uso das atr ibuiçÕes que l he são outorgadas pela 
Lei 4 .215/63 (Estatuto da OAB) , convoca t odos os advogados 
inscri tos na Secção e que se achem em pl eno gozo de seus 
direi tos es tatutár i os para reunião de assembl éia geral a 
real izar-se no dia 20 de setembro do ano presentâneo, as 
18 horas em primeira convocação e 30 minutos mais t arde em 
segunda convocação, a fim de se deliberar sobre matér ia es 
t atuÍda no i nci so I do art . 39 ,do diploma legal supra cita 
do , 

Macapá-Ap ., 1º de setembro de 1988 

Dr . JORGE WAGNER COSTA GOMES 
Presi dente da DAB/AP 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Secção do Amapá 

ED ITAL 

O Presidente do Conselho Seccional do Amapá da Ordem 
dos Advogados do Brasil , considerando a vacância de um car 

r 
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go de Conselheiro Seccional existente neste Colegiado e nos 
t ermos do art . 26 da Lei 4 .215/63 , bem como de decisão do 
mesmo Conselho , em reunião do dia 06 do corrente, comunica 
a todos os advogados inseri tos na Secção e que preenchum os 
requisi tos do § Jº do art . 22 do citado diploma l egal , que 
se encontram abertas as inscrições para quem pretender co~ 
correr ao referido cargo, até às 18 horus do dia 27 de se
tembro de 1989 , através de requerimento dirigido ao Presi
dente do Conselho Seccional. Sendo que a eleição aconlece
rá à s 18 :30 hora s , ~n reunião de seus membros . 

Ma capá-Ap. , 08 de se too bro de 1988 . 

Or. JCJlGE WAGNER COS IA GQ:,·Es 
Presidente OAB/AP. 

ORDEM C05 AOVOGI\DOS DO BRASIL 
Secção rln AmrJp~ 

EDITAL 

O Presidente da ORD81I DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SED;ÃO DO 
AMAPÁ, no cumprimen t o de seus deveres impostos pela Lei nº 
4 .215/ 63 (Estatuto da OAB) e considerando 9 edital publi~ 
do no Diário Oficial do GTFA , do dia 10 de agosto de 19ga , 
resolve aplicar pena de suspensão do exercício da advoca -
cia, consoante os ditames do inciso XXVII do art . 103 e 
item III do art . 110 do Estatuto da OAB, aos advogados: A.!:_ 
da f.:aria Mendes Alves, Amilcar Benjamim do Carmo , Antônio 
Cabral de Castro, AntÔnio Carlos Teixeira .de Oliveira , Be
nedito AntÔnio Leal de Mira , Oalton Cordeiro Lima , Oayse 
Maria Campos do Nasci mento Garci a , Ernando Rosa da Silva , 
Guaracá Carvão !~unes, HeloÍsa Helena Furtado de Menezes 
Joaquim Gomes de Oliveira , José Frederico dos Santos Mari
nho, José Ne1·tton Campbel Moutinho , Luís Gonzaga Nobili , Lui_ 
za Maria Costa Pessoa , Marià Benigna de Oliveira do Nasci
mento Jucá, Maria Lidéa Bi ttencout Rodrigues , Maria de Je
sus Mendes, ~iiracy Maurício Neves, MÚcio de Queiroz Lima 
LÚcio , Neri Santana da Silva , OlÍmpio Palhares F~rreira 
Osvaldo Ferreira da Silva , Ricardo Soares Perei ra de Souza 
Ronaldo Pinheiro Borges , Sandra Maria Ferreira de Andrade , 
Selma Elizabete de Lacerda Mira , Sebastião Gomes de Farias 

Macapá- Ap. , lO de setoobro de 1988 

Or , JORGE WAGNER COSTA GOMES 
Presidente da DAB/AP 

STI CC - Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Cons
trução Civil do T.F. do Amapá 
CGC (MF) 05 .963.707 I 0001-17 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente ficam convocados todos os associados des 

te Sindicato , em pleno go?.O de seus direi tos sindicais , p~ 

ra reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária , a real .!:_ 
zar- se no prÓximo dia 25 .09 .88 , às 08 :00 horas em primeira 
convocação com o mÍnimo de 2/3 dos associados , ou às 08:30 
horas em segunda convocação com qualquer número de assoei~ 
dos, na sede social sito à Av. Henrique GalÚcio , nº 1224 
nesta cidade , para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia : 

a) - Leitura , discussão e aprovaçao da Ata da 
bléia anterior . 

Assem-

b) - Delegar poderes a Diretoria negociar as URPs 
meses de Outubro e Novembro , ou seja, pagamento das 
a partir de 12 de Outubro do corrente . 

Macapá- Ap , 12 de setembro de 1988 
PEDRO DUARTE LACERDA 

Presidente do STICC 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMnJTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 096/ 88- DETRAN - AP . 

dos 
URPs 

O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Amapá, 
no uso de s~as atriouiçÕes: 

CONSIDERANDO o Laudo ele Exame Pericial de Local de Aci 
dentes de Tráfego nº 562 de 03 de julho de 1988 ; 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame NecroscÓpico n9 1195 , de 
03 de julho de 1988 ; Divisão de Medicina Legal - DPT; 

RESOLVE : suspender o direito de dirigir veiculo automo 
tor de qualquer categoria pelo prazo de 12 (doze ) meses ,d; 
acordo com o artigo 199, XIV , § 19 do RD~T , do motorista 
ELSU~ MENDES WEDEIRO , prontuário nº 139086650-Ap, deverá 
ser submetido aos exames exigidos pel a Resolução nº 670/87 
em seu artigo 82 , por ter infringido os ar tigos 83, I , VI I 
e 89, VI e XVI do CÓdigo Nacional de Trânsito , deve pagar 
as mulLas correspondentes. 

ca~u~ICAR aos demais Orgãos em cumprimento ao que dis
pÕem os artigos 30, II e 1B9 do Dec . 62 .127/68 (RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, 
em Macapá-Ap , 29 de agos to de 1988. 

HERÁCLIO HUGO QUEIROZ CAP.PM . 
Diretor Geral DETRAN - AP 

CARTÚRIO JUCÁ 

PROCLAMAS DE CASJl..VENTOS 

b Oficial do Cartório Civil desta cidade de Macapá- TFA 
RepÚblica Federativa do Brasil, faz saber que pretendem se 
casar: ABERARDO DIAS com CARMITA MONTEIRO DE SOUZA . 

Ele é filho de Maria Helena Dias 
El a é fi lha de Ergino Pereira de Souza e de Maria Oal

va da Costa Monteiro . 

BENEDITO RUFINO TRINDADE e LUCIMAR DE OLIVEIRA PIRE3 . 
Ele e filho de Joana RuFino Trindade 
Ela é filha de Leonice Pires de Oliveira . 

SILVIO CARLOS GABAY TEIXEIRA e MARIA DE NAZAR~ CARVA
LHO BALIEIRO . 

Ele é fi lho de Raimundo Freitas Teixeira e de Ejn~ 

Gabay Teixeira . 
El a é fi l ha de João Moreira Balieiro e ele Emestina 

dos Santos Carvalho , 

ELIAS DA SILVA FREITAS e DERCIA FERREIRA DA SILVA . 
Ele é filho de Elias Pal heta de Freitas e de Feliciana 

Flexa da Silva . 
Ela é filh~ de Antonio Ferreira da Silva e de Mari a 

Joana da Conceição . 

!RIVALDO GONÇALVES DE ANDRADE e ZENADIA DOS SANTOS ~ER 
REIRA . 

Ele é filho de Ieda Gonçal ves de Andrade 
Ela é fi lha de Daniel Gomes Ferreira e de Maria Madale 

na dos Santos Ferreira . 

PAULO CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS e ELIANA DIAS SANTA-
NA . 

Ele é Filho de Raimundo Pereira dos Santos e de Maria 
da Conceição Nascimento . 

Ela é fi lha de José Ramos Santana e de Dolores Dias 
Santana . 

ro . 

LOURIVAL RIBEIRO e MARIA VENANCIA PINHEI"10 QUARESMA . 
Ele 'eFilho de Maria Ribeiro 
El a é Fil ha de Antonio Amaro Quaresma e de Ana Plnhei-

MANOCL RDDRIGLES DOS SANTOS e MARIA ORLANDINA GOVES DE 
SOUZA . 

Ele é filho de Can tuário Bel ém dos Santos e de 
Rod r igues dos Saneos 

El a é fi lha de Margarida Gomes de Souza . 

Maria 

Quem souber de qualquer impedimenlo legal que os iniba 
de casar um com o outro, acuse-os na forma da Lei . 

Macapá , 01 de setembro de 1988. 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 
Escrevente Juramentada 


	

