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DECRETO (P) Nº 1373 de DJ do novembro de 1988 

O Governador do Tert"i t ório Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são confP.r'i.das polo ,:Jl"t . 18 , i tem II , 
do Decreto- Lei nº Llll. , :Je DO de janeüo de 1 ló9 combinado 
co1n o § 29 do art . 14 dJ Ato das Jispos.lt;:Õcc; Consti tucio

nais lrunsitÓrias , da CJnstituiçào lederal de 05 .10 .88 e 
ar L. 26 da Lei Compleme•tar n~ fll , de 22 .12 . 81 e Lendo em 
vista o que consta do Pl"OC. nº 20fl40 . 003067/ 88- SEEC , 

nESOI_VE: 

Conceder aposenLudorla , de acordo com os urLi gos =..76 , 

item II e 178, item I , 31Ínea " a", da Lei nQ 1.711 , de 28 
de outubro ae 1952 , com a r edação di!dD pP.la Lei nº 6. 401 , 
rir< Oei do dezembro de 197'7 , a IIIHlJ TO Ci\IJAI_CANTE MJl.CIEL , ma 

LrÍr.ulê n" l . St,2 .fiéb , nu cE:rLJrJ t.l. /•.,;e·1 Le Administrativo , c~ 
digo S•',-701 , c l asse "Es::~eci,ü " , ro I erêm:ia NM- 32 , do Qua -

dro Permenen te do Goveno des Le Terri 1.Ór i o , devendo seus 
proventos ·nensais ser em acr escidos da vantagem f inanceira , 
de 2D;~ da acorr.lo com o o~r tigo 16fl , i tem II , da r etr omencio 

nada Lei nº 1 . 711/ 52. 

Macapá-1\P, em 03 de novembro de 1988 , 100º d a RepÚbli
C0 e 459 da Crinção do Terl'i t ório Federal do Amapá . 

J OllGE NOVA DI\ COS ft. 
Governador 

MPJISTLrUO DO INTERIO!l 
(;ove m o do Terr itório Feder"l do Amapá 

IJC:CRETO ( P) NQ 137t:J de OJ de novembro de 1988 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
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atribuições que llle são conferidas pelo a r t . 18, item II , 
do Decrelo-Lei nº 411 , de 08 de j aneiro de 1969, combinado 
com o § 29 do art . l fl do Ato dos Disposi~Ões Conslitucio -
ncüs Tr ansi.lÓric:s , da Consti tui ção Federal de 05 .10 . 33 e 
artiuo 26 da Le L Cornplemen ta r nº <11, de 22 .12 . 81 e ':;;:ldo ' 
em vis ta o que consta do Proc . nº 2!3'770 . 002389- IJf:J/SES•\ 

I~ESOLVE : 

Co;lceder 'lposentaclorLa , de ccordo co11 os nr::igos 176 , 
item II e l 7J , item I , alÍnec " o", da Lei n2 1 . '711 , de 28 
de ou tubro de 1952 , com a reclc,;ão dada pela Lei nQ 6 . 481 , 
de OS de dezembro de 19'77 , ê; LOURIVAL DO NASCIMHJTO, matrÍ 
cula n" 2 .236 . ::iGi2 , no c;,rgo de 1·.1otorista de VeÍcul os Ter =: 
res tres , cÓdigo T0- 902 , ClassL' "Es pecial" , referGncia ~Ir·.·I
JO, co f!u:1dro Permanente do Governu desm Ten·i ::LÍrio , de -
vendo seus proventos mensais s ere111 carescidos da vantagem 
financei ra do 20)~ , de . con fonnidade com o art:igo 18!1, i tem 
II , do c i bda Lei n° 1 . '711/52 . 

Maeapá- AP , em D.J de nove moro de 19138 , 100º da RepÚbli
ca e 45º da Cri ação do Terri tÓrio Federa l do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTt'RlO DO I'JTERIDR 

Governo do ren·i ;:Ó:·io Federal do ;\mopá 

DECRCTO (P) Nº 1375 de OJ de novembro de 198a 

O Governado1· do Terri tór~o Federal elo f\rnapá, usando das 
atri buiçÕes ":<UB lhe são conferi::ias pelo art . 18 , item II , 
do DecreLo=Lei n9 411 , de 08 d F: janeiro c;e 1969 combi nado 
coin o § 2º do arti go 14 do Ato das Dispos içÕes Constituci.::! 
nais TransitÓrias, da Cons tituição Federal de 05 .1"0 . 88 e 
art . 26 da Lei Compl ementar nº 41 , de 22 .12 .81 e tendo em 



Ma capá, 08-11-88 DIÁRIO OFICIAL Pág. 2 

vista o que consta do Proc, n9 28760 .003160/80-GABI , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria , : u acordo com os artigos 176 , 
item II e 178 , item I , alÍnea "a" , da Lei n9 1.711 , de 28 
de outubro de 1952 , com a redação dada pela Lei n9 6 .481 , 
de 05 de dezembro de 197? , a L YGIA MARIA DA SILVA CRUZ , ma 
trfcula n9 1.837 .428, no cargo de Agente Administrativo , c~ 
digo SA-701 , cl asse "Especial" , referência NM- 32! do Qua
dro Permanente do Governo deste TerritÓrio , devendo em 
seus proventos mensais serem acrescidos da van t agem finan
ceira de 2~~ de acordo com o artigo 184 , item II , da retro 
mencionada Lei n9 1 .711/52 . 

Macapá- AP, em 03 de novembro de 1988, 1009 da RepÚbli
ca e 459 d3 Criação do Terr itÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 
Governo do TerrÜÓrio Federal .do Amapá 

DECRETO (P) N9 1376 de 03 de novembro de 1988 

O Governador do Território Federal do 1\.napá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art . 18 , i tem II, 
do Decr eto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 combi8ado 
com o § 29 do artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Constitucio 
nai s Transi tÓrias, da Consti tui ção Federal de 05 .10 .88 e 
art . 26. da Lei Complemencar n9 41, de 22 .12 .81 e tendo em 
vista o que consta do Proc , 28820 .02382/88-SEGUP, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
i tem II e 178 , i tem I , alínea "a" , da Lei r;~ 9 1 . 711, de 2B 
de outubro de 1952 , com a redação dada pela Lei n9 6 .481 , 
de 05 de dezembro de 1977 , a CDNST~~TINO DA SILVA CARIDADE 
matrícula n9 2 .079 .643, no cargo de Agente de Portaria , có 
di.go PL-1101 , classe "Especial", referência NM-25 , do Qua::: 
dro Permanen te do Governo deste· TerritÓrio , devendo em 
seus proventos mensais serem acresci dos da vantagem finan
ceira de 2~/, de acordo com o artig~ 184 , i tem II , d~ retro 
mencionada Lei n9 1 .711/52. 

J.lacapá- AP , em 03 de novembro de 1988, 100º da RepÚbli
ca e 45º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

t.UNIS rfRID DO IrJTERIDR 
Governo do Terri t Ório Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N~ 1377 de 03 de novembro de 1988 

O Governador do TerritÓrio Feder al do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe sao conferidas pelo art . 18 , i tem I I , 
do Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 combinado 
com o § 2º do artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Constitucio 
nais TransitÓrias , da Constituição Federal de 05/10/88 ; 
artigo 2'6 da Lei Complementar n9 41 , de 22/12/81 e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 28840 .002372/ 88-SEEC , 

RESOLVE : 

Conceder a MARIA MARTEL NOBRE, ocupante do cargo de 
Professor de Ensino de ! Y e 2Y Graus , cÓdigo M-tiUl , classe 
"D", referência 3, do Quadro Permanente do Governo deste 
TerritÓrio , lotada na Secretaria de Educação e Cultura 
SEEC , seis (06) meses de licença especial , :ontados no pe
rÍodo de 24 de outubro de 1988 a 23 de abril de 1989 , nos 
termos do arti go 116 , da Lei nº 1.711 , de 28 de ou t ubro de 
1952 , r egulamentado pel o Decreto nº 38 .204 , de 03 de nove~ 
bro de 1955, em virtude da referida servidora haver comple 
tado o primeiro decênio de efetivo exercício , compreendid~ 
no perÍodo de 20 de outubrn rlP. 1966 a 31 de março de 1977 . 

Macapá-AP, em 03 de novembro de 1988 , 1009 da RepÚbli
ca e 45º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 
Governo do Território Fejeral do Amapá 

DECRETO (P) N9 1378 de 03 de novembro de 1988 

O Governador do TerritÓrio Fejeral do Amapá ,usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo art. 18 , item II , 
do Decreto- Lei n9 4ll,. de 08 de janeiro de 1969 combinado 
co~ o § ' 2º' do artigo 14 do Ato das Disposições Constituci o 
nais TransitÓr i as , da Gonstituição Federal de 05 .10 .88 e 
ar t . 26 da Lei Complementar nº 41 , de 22 .12 .81 e tendo em 
vista os t ermos do Df . 8410/80- GAa/SEEC , 

RESOLVE : 

Art . 1º - Designar FRANCISCO LAVOR BENIGNO , Secretário 
de Educação e Cultura , para vi a jar até a Cidade de Natal -
R~ , no perÍodo de 21 a 30 de novembro do corrente ano , com 
a finalidade de. colher subsÍdios para elaboração de uma 
proposta de reformulação da estrutura organizacional da 
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DESUISEEC . 

r,rL . 2º - Revogam- 58 as disposiçÕes em con trári.o . 

Mólcapá- AP, 03 d8 novembro de l 9fl8 , 1009 da RepÚblica e 
~5º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JOMGE NOVA JA COSTA 
Governador 

MINISTtRI O DO INTERIOn 
Governo do rerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 137J de 03 de novembro de 1988 

O Governador do Terri t Ório Federal do Amapá ,usando das 
a';;ribuições que lhe são çonferidas pel o art . 18 , ite11r :ii , 
do Decreto- Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 combi nado 
corn o § 2º do art . 14 do Ato das DisposiçÕes Consti wcio -
nais TransitÓrias , da Constitu:'.çeo Federal de 05.10 .88 8 
art. 26 da Lei Complementar n° 41, de 22 .12 .81 e tendo em 
vista os tennos do Of . 841DIBB- GA3ISEEC, 

RESOLVE : 

Art . 1º - Designar EOGA'1D T/\JEU MA TOS TOSTES , Pr ofessor 
de 1° e 2º Gr aus , Diretor do Departamento do Ensino, para 
exercer em subs t ituiçeo o Cargo de Secretári o do Educação 
e Cultura , durante o impedimem;o do respectivo ritulor , no 
perÍodo de 21 a 30 de novembro do corrcn te ano . 

ArL . 2º - Revogam-se as disposiçÕes em con trário . 

Macapá- AP , em 03 de novembro de 1988 , 1009 da RepÚbli
ca e 45º da Cr iação do Terr i tório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governedm· 

fHNISTtRIO DO INTERIOF, 
Governo do rorritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1380 de 03 de novembro de 1988 

O Gover nador do TerritÓrio Federal do Amapá ,usando das 
aLribuiç Ões oue lhe são conferidas pelo art . 18, itern II , 
do Decreto- Lei nº 411 , de 08 oe janeiro de 1969 combinado 
com o § 2º do artigo l~ do Ato das Di sposições Constitucio 
o eis Tr ansitÓrias , da Consti tuiçêio FedeJ'al de 05l lDIBB ;;; 
flrtigo 26 da Lei Complernen tal' nº ~1, do 22112181 e tendo 
em vis ta o oue cons t a do Proc . 28840 . 0~llJISB-SEEC , 

MES:JLVE: : 

Art . 1n - Por ~ disposi;ão da Secr elari a de Agricul tu
ra-SEAG, até ulterior deliberação , as servidoras MARIA AU
XILI/IDDRA DE SOUZA LIMA, ocupante do emprego de Técni co em 
Assun Los Educ<:Jcionais , cÓdigo Li -1\!S- 529 , classe "S" , refe
rência NS- 24 e LUCICLEIDE DO CARMO PINTO , ocupante do em -
prego de Engenheiro r l orestal , cÓdiyo LT-NS-514 , cl asse "A" 
referência NS- 8 , perLencen::es a Tabel iJ. Pennanente do Gove!: 
no deste Terri tÓrio , lotadas na Secretaria de Educação e 
Cul t.Jra- SEEC , sem prejuÍzo de seus vencimentos mensais e 
demais vantagens dos referidos empregos . 

Arl . 2º - Revo[Jarn-se as disposições em con t:rár i o , 

Macap6- AP, ern 03 de novembro de 1988 , l OQQ da RepÚbli
ca o 45º da Criação do TerritÓrio Feder al do Amapá . 

JORGE ·:ovA DA CJSTA 
Governador 

:,1INI STtRIO DO I NTERiffi 
Governo do T<!rri t Ór io Federal r.o Am'lpto 

DECRETO ( P) Nº 13'31 de OJ do novembr o de 19°3 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapé ,usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pal a art . 18 , item II , 
do Decreto- Lei nº 411 , de 08 de janeiro do l ':-6'] combinc::do 
com o § 2º do artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Constitucio 
nais TransitÓr i as , da Cons~i::uição Federal. de D5llDI88 ;;; 
artigo 26 da Lei Complemen tar n9 1_4_, ce 22112181 e ;;endo 
em vista o que consta do Processo nº 2B760 . 002~36IGB-GA9I , 

RFSULVE : 

An. . 1 a - Colocar à disposição da Câm..1ra liunicipal de 
f1mu;JÚ , a tê ulterior deliber:~ção , o servidor ARU~.80 DA SIL 
VA '1AUOS, ocupante do emprego de Agente de Serviços de En
genharia , cÓdigo LT- NM- 8CJ7 , classe "C" , refer ência N';- 16 , 

da Tabel a Permanente do Governo des te TerriLÓrio , lotado ' 
I • 

na Secro:aria de Obras e Serviços Publicos- SDSP , sem pre -
juizo de seus vencimentos mensais e demais vantauens do 
referido emprego . 

ArL . 2º - O servidor ficará lo:ado •o Gabinete do Go -
vernador , conforme determinaçÕo da Ordem de Serviço nº .. . 
DO?.I ):J- 3/1.31. 

Art . Jº - rievogam-so as disposi ;Ões ern contrári o . 

Macapá- AP, ern 03 de. novembro de 1988 , 1009 da RepÚbli
cu e 45º da Criaçcio .do Ter ritÓri o Federal do Arnap2 . 

JORGE ~OVA DA COSTA 
GoveJ'Ylador 

MI\JIST~RID DO IN -tERIOR 
Governo do Territór io Federal do Amapá 

DED~ETD (p j N9 1382 de 03 de novembro de 1988 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá,usando das 
atribuições q~e·lhe são conferides pelo art . lS , item II , 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 combinado 
com o § 2º do artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Consti tucio 
nci.r. Transitórias , da Constituição Federal do D5ll DI BO ;;; 
arti yo 26 da Lei Complementar nº 41, de 22ll2lul e tendo 
em vista à que consta do Processo n9 28790 . 006~17188-SE/I.D , 

RESOLVE: 

Art . 19 - MEMDVER a servidore GRACIEMA MARIA SANTOS DA 
SILVA DIAS , ocupanLe do emprego de Agente Administrativo , 
codigo LT- S.I\-701 , classe "S", referência ~: kl-32 , da Tabela 
Per mnnen te da Governo deste rerri tÓrio , lo Lada na Secreta
d a de Administr ação-SEAD, para a Secretaria de Educação e 

Cul t u'ra-SEEC. 

Ar:: . 2º - Revogam- se as disposições em contrário . 

~~acapá-AP , em 03 de novemaro de 1988, 100º da r: ~pÚ:Jli
c:.~ e 115º da Criação do Terr.L tório Federal do Amapá . 

J ORGE I~OVA DA COSTA 
Governador 

GOVER\JO 00 TERRITÚRIO FEDERAL DO N.IAPA 
SECRETARIA DE AQ;,1INISTRAÇÃO 

DEPARTAr,:Et!TO DE PESSOAL 

PORTARIA (P) Nº 189 I 88 - DP I SEAD 

.D DIRETOR DO DEPJl.RTAMENTD DE PESSOAL, usando das atri
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de competên
cia através do Decreto (E) nQ 041, de 14 de outubro de 
1976 , do J:xmº . Sr . Governador deste TerritÓrio e tendo em 
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vista o que consta do Processo nº 28790 .00749DI8B-SEAD, 

RESOLVE: 

RESCINDIR , a pedido, o contrato de t rabalho fi rmado en 
tre o Gover no do TerritÓrio e a servidora MARIA DE NAZAR~ 
RAMALHO DE OLIVEIRA AMDRIM, ocupante do emprego de Auxi 
liar de Enfermagem, classe "S", referência NM-32, da Tabe
la Permanente do Governo deste TerritÓrio , lotada na Secr~ 
taria de Planejamento e Coordenação-SEPLAN , nos termos do 
artigo 481, da Consolidação das Leis do Trabalho , a con tar 
de D3 .10 .88 . 

DEPARTAWENTO DE PESSOAL, em Macapá , 03 de novembro de 
1988 . 

JO~ CARLOS WENOES JACCDUD 
Diretor do DPIGTFA 

GOVERNO' DO TERRI TÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

PORTARIA (P) N9 190 I 88 - DP I SEAD 

O DIRETOR DO DEPARTMAENTO DE PESSOAL, usando das atri
buiçÕes que l hi3 são conferidas por delegação de competên
cia , atraves do Decreto (E) nº 041 , de 14 de outubro de 
1976 , do Exmº . Sr . Governador e tendo em vista o que .cons
ta do Processo nº 28790 ,007257188-SEAD, 

RESOLVE : 

RESCINDIR , a pedido, o contrato de trabalho firmado e~ 
tre o Governo deste TerritÓrio e o servidor RAI~~NDO NONA
TO PICANÇO SOUTO, ocupante do emprego de Agente Admin1str~ 
t ivo , classe "A", referência NM- 20 , da Tabela Permanente ' 
do Governo deste TerritÓrio, lotado na Secretaria.de Educ~ 
ção e Cultura-SEEC , nos termos do artigo 481 , da Consolid~ 
ção das Leis do Trabalho, a contar de 30 de setembro de 
1988. 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL, em Macapá-AP, 03 de novembro 
de 1988, 

JOSt CARLOS 1/ENDES JACCOUD 
Diretor do ÓPIGTFA 

SECRETARIA DE PLANEJA~ENTO E COORDENAÇÃO 

CONV~NIO Nº 051188 - SEPLAN 

CDNV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ E O TRIBUNAL ELEITORAL DA 8~ REGIÃO , COM 
A INTERVENI~NCIA DA SECRETARIA DE PLANEJM'ENTD E COORDENA
ÇÃO , PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , .neste ato r~ 
presentado pelo seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA 
daqui em diante denominado simpl esmente GOVERNO e o Tribu-' 
nal Regional Eleitoral da 8~ Região ,neste ato representa
do pelo Doutor DDGLAS EVANGELISTA RAMOS, Juiz Eleitoral 
da 2ª Zona Eleitoral de Macapá , doravante denominado sim -
pl esmente TRIBUNAL, com a interveniência da Secretaria de 
Planejamento e Coordenação, representada neste ato por seu 
Secretárib Substituto , Senhor ARTUR DE JESUS BAR90SA SOTÃO 
daqui em diante denominado simplesmente SEPLAN, resolvem ' 
de comum acordo celebrar o presente Convênio , mediante as 
Cláusulas e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIWEIRA - DO FUNDAtíENTO LEGAL: O presente 
Convênio tem respaldo legal no Ítem XVII, do art . 18 , do 
Decreto- Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 , e art . 82 , 
do Decreto-Lei nº 2,300 , de 21 de novembro de 1986 , 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O presente Convênio vi 
sa atender as despesas com reparos , limpeza e conservação 
do prédio onde funciona a Justi ça Eleitoral de Maca pá : bem 
como as despesas com pessoal, diárias, alimentação , trans
porte , material de consumo , assim como outros serviços que 
se fizerem necessários durante o perÍodo eleitoral neste 
TerritÓrio . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇDES: 

I - DO GOVERNO 

a ) Repassar recursos ao Tribunal , através da 2" Zona 
Eleitoral de Macapá, no valor de Cz$ iio .ooo'.ooo ,oo (QUARE~ 
TA MILHDES DE CRUZADOS) , para atender o objetivo do prese~
te Convênio; 

b) Acompanhar e fiscalizar , através da SEP~~ . a execu 
çao do presente Convênio . 

II - DO TRIBUNAL - SEGUNDA ZONA ELEITORL\L DE MACAPA 

a) Aplicar os recursos repassados pelo GOVERNO de que 
trata este Convênio, de acordo com o' Plnno de Aplicação 
que passa a ser parte integrante deste instrumento ; 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o GOVERNO , através da SEPLAN, possa acompanhar a execu 
çao do presente Convênio ; 

c) Prestar conta dos recursos recebidos a SEFIN , envi
ando cÓpia do mesmo a SEPLAN, através de documentos , de a
cordo. com as normas estabelecidas pelo GOVERNO . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
da assinatura deste Convênio , no valor de CzS .... • .... . . 
40 .000,000, 00 (QUARENTA MILHDES DE CRUZADOS) correrão a 
conta do FPE, Programa de Trabalh~ 03090402 .009! . Sub-Proj~ 
to Oesenvolvi~nto Regional, Elemento de Despesa 3132 .00 -
·outros Serviços e Encar gos , consoante Nota de Empenho nº 
10312 , emitida em 25 .10 . 88 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur
sos destinados a execução do presente Convênio serão libe
rados de uma só vez, apos a assinatura deste instrumento . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recJrsos 
que por força deste Convênio o TRIBU~AL , através da Segun
da Zona Eleitoral de Macapá receber , enquanto não foram a
plicados aos fins a que se destinam, serão depositados em 
conta bancária especial, a ser movi mentad• pela Segunda Z~ 
na Eleitoral de Macapá , obrigando-se a enviar ao GOVERNQ 
extrato de conta e fazer constar nos diversos documentos de 
suas prestações de contas , o nome do sacado , os números ,os 
valores e as datas das emissões dos cheques e a quem foram 
pagas as importâncias . 

CLÁUSULA St'TIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : O, Tr ibunal , 
através de sua 2ª Zona Eleitoral de ~acapá , prestará conta 
dos recursos recebidos do GOVERNO , à Secretaria de Finan -
ças - SEFIN , no máximo 30 (trinta) dias após o término da 
.vigência deste Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Será dire
tamente vinculado e subord i nado ao Tribunal - 2ª Zona Elei 
t oral de Macapá , o pessoal que a qualquer título venha a 
ser utilizado na execução dos objetivos deste Convênio 
não tendo com o GOVERNO relação jurÍdica de qualquer natu
reza ou espéci~ . 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação deste Con~ 
vênia no Diário Ofic;i.al do Governo deste Território deverá 
ser feito no pra.zo máximo de 20 (vinte) dias a partir da 
data da assinatura do presente instrumento. 

CLÁUSULA DtCIMA - DA_ yiG~NCIA : A vigência do presente 
Convênio , será de 05jcinco) meses , ·contados da data de 
sua assinatura . 

CLÁUSULA DtCIMA PRH/EIRA - DO FORO : Para dirimir quai~ 

. 
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quer dÚvidas surgidas em consequência da execução des te 
Convênio, de comum acordo elegem o Foro da Comarca de ~.faca 

pá , Terri t ório Fede1·al do Amapá , com exclusão de qual quer 
outro por mais privilegiado que sej a . 

E, por estar em de ~cardo c , para validade do que fi cou 
estabel ecido pel as partes , l avrou- se este instrumento ~m 

05 (ci nco] vias de iguul teor e r arma para o mesmo fim de 
direi to na pr esença de 02- (duas) testemunhas abaixo as
sinadas . 

~AacapÉJ , 27 de ou tubro de 1988 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governo 

OtJGLA5 EVANGELISTA RAMD5 
TRIBUNAL/2e ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SDTÃO 
SEPLI\N 

TESTEMU\JHAS : IlegÍveis . 

SECRETARIA DE PLANEJAI'v<ENTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇ~D 

Plano de Apl icação dos recursos a serem repassados pe
lo Governo do TerritÓrio Federal do Amapá ao Tribunal Regi 
anal da Bª Região de Mucapá , através da 2ª Zona El ei toral 
de Macapá , para fazer face a sua parti cipação ao Convêni o 
nº 051/BB-SEPLAN . 

FOi~ TE PROGRAMA 
ELEMENTO 
DE DESP . 

DISCRIMINAÇÃO VALOR CZ$ 

FPE 03090~02-009 3132 . 00 OUTROS SERVIÇOS 
E ENCARGOS 40 .000 .000, 00 

TOTAL . .. , . . • .. . . ........ • ...... • .. 40 .000 .000, 00 

Impor L~ o presente Plano de Apl icação no valor de Cz5 
[.0 ,000 .000 , 00 (QUAflDJfF, MILHLlES DE CRUZADOS} . 

lvlacapá , 27 de OuLubro de 1988 

JORGE NOVA DI\. COSTA 
Governo 

F·.RTUfl DE JESUS 3/\ROOSA SOTÃO 
SEPLAN 

D0GLAS EVANGELISTA RAMOS 
rRI:3UI~AL 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 
I~ CIRCUNSCRI ÇÃO- ~~CAPÁ 

EDITAL, COH O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, PARA CITAÇÃO 
DE LEOCÁDIO SANTANA. 

O DOUTOR EUL~LIO ~ruNIZ ~~~- JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA 
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 
NA FORNA DA LEI, ETC . . . 

FAZ SABER aos que o presente Ed i tal virem ou de l e conhe 
c imento tiverem, que por este J uÍzo e Cartór i o , sito ã A~~ 
FAB, s/n9, tem andamento urna açao de Execução Fiscal, Pro
cesso CÍvel n9 2. 065 / 87, em que é exequente : I NSTITUTO JU
RIDICO DAS TERRAS RURAIS - INTER , na pessoa de seu repre
sentante l egal , e constando dos autos que o (a) riu (ri) , 
encontra- s e em lugar i ncerto c não sabido, expedi u-siopre 
sente Edi t al , com o prazo de (trinta) (30) dias . Deferi<fa 

a citação pm: edi t al , pel o desp acMo do dia 13 de setembro 
de 1. 988 , f i ca pelo presente, CITADO (A) LEOCÁDIO SANTANA, 
para que no prazo de cinco (05) di as, depois de f indo o pr~ 
zo acima f ixado , pagar a quant ia de Cz$ - 28. 252,01 (vinte 
e oito mi l, duzentos e c i nquenta e dois cruzados e um cen
tavo), acrescidas das dema is cominações l egais , ou nomear 
bens a penhora, sob pena de ser e fetuada na f orma da Le i , 
cuj o prazo começará a corre r a partir da publicação des t e . 
E, p11-:-a que chegue ao conhecimento dos interessados, ma n
de i exped i r o present e Edita l que s erá af ixado no l ugar de 
costume e pub l icado na forma da l ei . O que cumpra na f orma 
da Lei . Dado e passado nes t a c i dade de Hacapá, aos quator
ze dias do mês de ou t ubro do ano de hum mil novecentos e 
oi tenta e oito . Eu , Haria Ze l y Fer reira Gomes, auxili ar J~ 
diciário, dat ilograf ei . Eu, LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA, 
Diretor de Secretaria da Vara Civel, subscrevo e assino por 
determinação do Heri t íssimo Juiz de Direito des'ta Circuns
crição J udiciária , a través da Portaria n9 005/83. 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREI RA 
Diretor de Sec. da Vara Cível 

CO:·!ISSÃO DOS TRJ\BALHADORES DAS D!PRESAS DE VIGILÂ:'ICIA 
DO ESTADO DO A.'IAPÁ 

ASSE'IBLÉTA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edi ta l f i cam convocados t odos os empre
gados das Emp res as de Vi gilinc i a e Segurança do Estado do 
Ama.oã, especialmente os t r abalhadores das Empr esas SE'J'RA , 
NORSERGEL , FINGEL , POTI- PARÁ, RECONTEL , 1-1 , sediada s no Es 
tado do Amapá , a s e Eaze.rem present es na Assembléia Ex -
traordinár i a a ser realizada na sede do Si ndicato dos Ar -
rumadores do Estado do .Amapá , situado à Av . Hendonça J u -
nior, 268 , altos , no di a 12/1 1/88 , às 16:00 horas em pri
mei ra convocação e às 16: 30 hor as me segu.nda e Úl tima con 
vocação com qua l quer número para del i berarem sobre a se
guinte ORDEN bo DIA: 

1) Deba te r e del i berar sobre a criação do Sindi cato 
elos Tr abalhadores das Empresas de Vi gilinci a e Segurança 
do Estado do Amapá ; 

2) Eleger a Diretoria , Conselho Fiscal e respectivos 
supl entes ; 

3) Deba t er e de l iberar sobre o Estatuto Social ; 

4) Aprova r o va lor das mensalidades e , 

5) Assuntos Gerais . 

:tacapã- Ap . , 03 de novembr o de 1988 

>IANOEL :·IARIEL NEVES 
A Comissão 

TELECONUNlCAÇÕES DO ANAPÁ S/A - TELEAHAPÁ 
ENPRESA DO SI STEHA TELEBRÁS 

CGC-}W N9 05 . 965 .421/0001 - 70 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

?i cam os Senhore s Ac i oni s t as da Telecomuni ções do Ama
>á S/A - TELEA'IAPt\ , convidados para se reunirem em Asserl
>l éia Geral Extr ao rdinár ia no dia 25 de Novembro de 1988 , 
ás 16 :00 (dezesseis) ho ras na sede da Sociedade , sita a 
Av . Duque de Cax i as, 106, nesta, cidade de ~lacapá, para de 
libe rarem sobre a seguinte ordem do dia : 

a ) Aumento do Capital Social de Cz$ 306. ló5 . 223 , 83 
(TREZE:'ITOS E SEIS ~IILHÕES , CENTO E SESSENTA E CINCO )!IL , 
DUZENTOS E VI NTE E TRÊS CRUZADOS E OITENTA E TRÊS CENTA -
VOS) para Cz$ 3 15 .99 1.604,64 (TREZENTOS E QUINZE HILHÕES, 
NOVECENTOS E NOVEN'Í'A E U~l NIL , SE I SCENTOS E QUATRO CRUZA
DOS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) mediante a capital i za -
çao do s créditos de participação finance ira de promiten -
tes assinantes; 

b) Al teração dos Artigos 59 e 16 (CAPUT) do Estatuto 
Socia l . 

'lacapá-Ap, 07 de novembro de 1988 

A DIRETORIA 
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CARTÚRID J UCÁ 

PROCLA~1AS DE CASM/EN TO 

O Of icial do Cartório Civil desta cidade de Macapá-Ca
pital do Estado do Amapá-RepÚblica Federativa do Brasil 
faz saber que pretendem se casar: I1:ARCELO ESPINOOLA BEZER
RA com A~A CLAUDIA CARDOSO DE OLIVEIRA . 

Ele é fj lho de Clarina Santos da Silva . 

Ela é filha de Ana Francisca Cardoso de Oliveira . 

Quem souber de qual quer impedimento leyal que os iniba 
de casar um com o outro , acuse-os na forma da Lei . 

Macapá- 25 de outubro de 1988 

JDst' ROBERTO SENA DE AUi:EIDA 
Oficial Interino 

UNIVERSID>\DE FEDERAL DO PARÁ 
NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DO A}~PÁ 
COHISSAO PROVISÓRIA ELEITORAL 
DO CE~TRO ACADÊNICO DE LETRAS - CPECAL 
FUNDAÇAO : 06 DE JUNHO DE 1988 

ATA DA PRINEIRA ELEIÇÃO E POSSE DA .PRIHEIRA DIRETORIA 
E DO PRIHEIRO CONSELHO FISCAL DO CENTRO ACADÊHICO DE LETRAS 
(CAL) DO NOCLEO UNIVERSITÁRIO DO A}~PÁ - U. F.Pa. 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de mil novecen
tos e oitenta e oito , foi realizada nas dependênci as do NÚ 
c l eo Universitár io do Amapá sito à Rod . Juscelino Kibit schek 
de.Oliveira , s/n9, em Hacapá- Ap, a pr imeira el eição por vo 
to Direto e secreto do Centro Acadêmico de Letras-CAL. Conforme 
deiiberação do Edita l de Ele i ção publ icado no Diário Ofi
cial do Território no di a 19 . 10 . 88-:, assinado pe l o Hembros 
da Comissão no dia 13. 10 . 88 . , de ram entrada para registro 
de CHAPAS três dias antes das ELEIÇÕES , ou seja , no dia 18 . 
10.88., duas CHAPAS: ALFA, composta pela seguint e DIRETO
RIA : José Ribamar Gomes da Si l va (Presidente) ; Cemiro Via 
na Assunção (Vice-p.resider.te) ; José CaS"tro Bar·re to da Penha 
( 19 Secretário); Cris':ina Aparecida Barbosa Grécia Coutinho 
(2~ Secretária) ; Herculano l<anderlin da Silva Gibson ( 19 
Tesoureiro) Harilene Campos de Souza (2~ Tesoureira) ; Caio 
Duarte de Souza (Direto r de Assunt os Culturais e Científi
cos) ; Hel oí sa Helena Figuei redo Pereira (Diretora de Divul 
gação e Imp rensa) ; Luiz Carlos Silva Nonteiro (Diretor de 
Esportes e Lazer) e Ivanete Haria Souza dos Sant os ( Dire
tor de Promoção Social ) e o CONSELHO FISCAL : Terez i nha de 
Jesus Brito Botelho (Nembro-Efetivo) ; Benedito Tr indade Ha 
chado (Nembro- Efetivo); Hilton Videira Rodrigues (Nembro :
Efetivo) ; Ant onio Leandro do Rosário Barbosa (19 suplente) 
José Benedito Dias Andrade (29 Suplente) e Sérgio Gu i lher
me Cardoso Guedes (39 Suplente) e a LIBERDADE , composta pe 
la seguinte DIRETORIA : Harcelo Gurjao Farias (Preside~te) 
Edvalda Hartins Silva (Vice-Presidénta); Janete Silva "dos 
~>antos ( 1? Secre tária) ; Antônio Ilsori Harques Pereira ( 29 
Secretário) ; Reginaldo da Costa Furtado ( 19Tesoureiro) · José 
Ni lo Silva de Al buquerque (29 Tesoureiro) ; Naria Elza
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Picanço (Diretora de Assuntos Culturais c 
Divul gaçio e Imprensa); Jairson Jos~ Fe rnandes Nonteiro 
(Diretor de Esportes e Lazer ) e Edivaldo Pe re ira Cutrim (Di 
retor de Promoção Social) e pe l o CONSELHO FISCAL : Paula 
Nônica Vieira de Olivei::a (!·lembro-Efetivo); Gerson Trinda,
de Pereira (Nembro-Efetivo); José Stélio da Costa ~ampaio 
(Nembro-Efetivo); Anne Hargareth Borges da Silva Siqueira 
(1? Suplente); LÚcia de Jesus Quintel a do Carmo (2~ Supl en· 
te) e Ana Alice Guedes Pereira (3~ Supl ente) . Às oito ho:-· 
ras da manhã com a presença dos Hembros da Comissão Provi 
sória El eitoral: Caio D·Jarte, Harcelo Gurjão , Sérgio Gui
lherme , ,Benedito Dias e Edna Guedes e mais os Fiscais e Su 
plentes das duas CHAPAS: José Castro Barreto e Sérgio Gui:
l he rme (ALFA) e Edvaldo Nart ins Silva e Reginaldo da Cos t a 
Furtado (LIBERDADE), deram início aos trabal hos de votação 
com a abertura da URNA ELEITORAL na primeira e tapa. A pri-

. meira es tudante a votar foi ELZA RAIOL, quando no decorrer 
da Votação sur giu um impasse criado pela falta de documen
tos dos estudantes DILZA ~~SSON FRANK e EDIVALDO PEREIRA 
CUTRH!, provocando com i sso , uma reunião de emer gência da 
Comissão Eleitoral, donde discutiu-se a ma ior ia dos mem
bros aprovou o direito de voto dos dois . Prosseguindo a 

Votação, transcorreu tudo tranqu~lamente até que as dez ho 
ras e vinte e três minutos com cartoze votantes , fez se o 
encerramento da primeira etapa , quando a URNA fo i lacrada 
e entr egue à Coordenação do NÚcleo do Amapá na presença dos 
Nembros da Comissão El eitoral e dos Fiscais das Chapas con 
correntes . A segunda etapa iniciou- se às dezenove ho ras e 
quinze minutos, com a presença da Comissão Eleitora l e dos 
Fiscais das Chapas ALFA e LIB~RDADE . A votação teve seu início 
no momento da retomada da URNA , utriizada na primeira eta
pa desta Eleição, da qua l foi r etirado o l ac r e na presença 
dos interassados. Os trabalhos transcorre ram norma lmente 
ati is vinte e duas horas e trinta mi nutos quando o úl timo 
estudante Na r celo Gurjão exerceu seu direito de voto . Apar 
tir daí , foi encerrada a votação onde a URNA foi lavrada 
na presença dos Nembros da Comissão e dos Fiscais das Cha
pas , em seguida foi levada pelos ditos a uma das Salas do · Nú 
cl eo Uni versitár io, quando na pr esença dos Nembros da Co:
missão Eleitoral, dos Fiscais das Chapas , dos Presidentes 
de Chapas e demais estudantes fo~ feita a contagem dos vo
~· Dos 97 alunos inscritos, 77 votaram, dos quais 49 fi
caram com a CHAPA ALFA e 27 com a CHAPA UBERDADE e houve
ra apenas um voto nulo . Assim sendo, um dos Hembros dê. Co
missão Harcelo Gurjao Farias leu o r elatório de contagem 
de votos , dando por vencedora a CHAPA ALFA, quando nomes
mo instante declarou eleita e empossada a primeira DIRETO
RI A e o primei ro CONSELHO•FISCAL do Centro Acadêmico de Le 
tras - CAL, cujo mandato iniciar-se- á no dia vinte e um . de 
outubro de mil novecentos e oitenta e oi to . Terminará no 
dia vinte e um de outubro de mil novecentos e oitenta e no
ve . Terminado os trabalhos de el eição foi encaminhado o Re 
latório do Resu ltado Eletivo em anexo ao Ofício Circul ar 
n9 00 1 /88- CPECAL dos ~lembres da Comissão Provisória Eleito 
r.al do CAL à Coordenadoria do NÚcleo Universitário do Ama:
pá - U. F . Pa .: Professora NARIA ALVES DE SÁ , 
com o endosso de Fiscais de Chapas . Como nada mais havi a 
de ser tratado foi encerrado o processo eletivo preci samen 
t e às vinte e duas horas e cincoenta e cinco minutos pe lo 
que eu, EDNA GUEDES DE SOUZA , servindo como Secretári a 
Adoc lavrei a presente ATA que depois de lida e achada con 
forme , vai por todos assinada . 

Sala 314 da Comissão Provisória Eleitoral do Centro Acadê
mico de Letras- CPECAL do NÚcleo Universitário do Amapá 
UFPa., em Nacapá- Ap, vinte e um de outubro de mil novecen
tos e oitenta e oito . 

O ORIGINAL FOI FIR}~O PELOS TITULARES 

EDNA GUEDES DE SOUZA 

Nembro da Comissão Provisória El eitoral e 
Secretária - Adoc da Eleição e Posse do CAL 

~IARCELO GURJÃO FARIAS 

Nembro da Comissão Provisória Eleitoral 
e Pres idente da CHAPA LIBERDADE 

CAIO DUARTE DE SOUZA 

Nembro da Comissão Provisória Eleitoral 
e Dir. de Assuntos Culturais e Cient . do CAL 

JOS~ BENEDITO· DIAS ANDRADE 

Hembro da Comissão Provisória Eleitoral 
e 29 Supl ente do Conselho Fiscal do CAL 

CEHIRO VIANA ASSUNÇÃO 

Vi ce-Presidente do CAL - AP 

JANETE SILVA DOS SANTOS 

1~ Secretária da da Cr~A LIBERDADE 

JOSf: CASTRO BARRETO DA PENHA 
Fiscal da Chapa ALFA e 19 Secretário 
do CAL - AP 

seRGIO GUILHERHE CARDOSO GUEDES I( 
Nembro da Comissao Provisoria Ele i toral, 
Fiscal da CHAPA ALFA e 39 Suplente do CP~ - AP 

EDVALDA MARTINS SILVA 
Fiscal e Vice-Pres idente da CHAPA LIBERDADE 

REGINALDO DA COSTA FURTADO 
Fiscal e 19 Tesoure i ro da CHAPA 
LIBERDADE 

JOSf: RIBA}IAR Gm!ES DA SILVA 
Pres idente do CAL - AP 


	

