
/ 

DIÁRIO OFICI L 
Otereto "' 1, de 24 dt JulhO de 1 9&4. 

Macap6, 11 de janeiro do 1880 • 8• Fslre 

Gover.nador do T errltOrlo 
Cmte. Annlbel Barcelloe 

Gabinete do Governador 
TeR. PM Ronaldo Perglra de Oliveira 

SECRETARIADO 
S.cret,rlo 13t Admlnlstraç6o 

Dr. Augucto Monte de Almeida 
Secretc\rlo dt Finanças 

Dr. Franclaco VItoriano Filho 
SecretArio dt Planejamento e 
Coordenaç6o 

Dr. Antero Duarte Dlac Pires Lopes 
Secret6rlo de PromoçAo Social 

DrG. Maria da Glória Amorlm 
Secretário de Obras e Serviços Públicos 

Dr . Manoel Antonio Dias 

80Cretárlo de Educaçto e Cultura 
Dr. Alfredo Augusto Rsmalho d$ Ollvolra 

tàGClr•tArlo de Agricultura 

Dr. Walter dos Santos Sobrinho 

lecrtt6rlo de S~urança Pública 

Dr. JoaG do Arlmathêa Vernet Cavalcanti 

8•cntt,rlo de Saúde 
Dr. Rubeno de Baraúne 

~-------------------------DECRETOS----------~------------~~ 
(P) n9 0012 de 11 de janeiro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
18, Item 11, do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e 
tendo em vista o que consta do Oficio n9 003/60-GABI , 

RESOLVE: 

Art. 19- Colocar à disposição do Gabinete do Gov·erna
dor (GABI), até ulterior deliberação, o servidor IZAIAS GO
MES DE ALMEIDA, ocupante do cargo de Servente, nlvel 5, 
do Quadro de Funcionários do Governo deste Território, lo
tado na Secretaria de Agricultura (SEAG), a contar da pre
sente data. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 11 de janeiro de 1980, 919 
da República e 379 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0013 de 11 de janeiro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
u.sando das atriulções que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item 11, do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear os cidadãos abaixo relacionados, 
para comporem o Conselho Regional de Desportos do Amapá 
(C.R.D . .A.P): 

- Advogado ANTONIO CABRAL DE CASTRO 

- Professor PEDRO ASSIS DE AZEVEDO 

- Economista NEWTON DOUGLAS BARATA DOS 
SANTOS 

- Tenente RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 

- Senhor ABDALLAH HOUAT 

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

Palácio do SetentriAo, em Macapá, ·11 de janeiro de 1980, 919 
da República a 379 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 014 de 11 de janeiro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribulçOesque lhe sAo conferidas pelo artigo 18, 
Item 11, do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar os servidores JOSÉ CARLOS MEN
DES JACCOUD, Sociólogo, HERCILIO DA LUZ MESCOUTO, 
Engenheiro, lotados na Secretaria de Planejamento e Coor
denação (SEPLAN), MARIA LÚCIA COELHO, Assistente So
cial, lotada na Secretaria de Promoção Social (SEPS), JOSÉ 
ROSARIO PASTANA, Engenheiro, lotado na Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos (SOSP), todos pertenoantes a Ta
bela de Pessoal Especialista Temporário do GTFA, MAURILO 
AGOSTINHO PINHEIRO, Engenheiro, CRI)TÓVAM SOA
RES DO NASCIMENTO, Advogado, ambos pertencentes à 
Prefeitura Municipal de Macapá/PMM, para, sob a presidên
cia do primeiro constitulrem a Comissão Encarregada da Or
ganização da Cooperativa Habitacional jo Amapá/CO
HAB-AP, na forma da legislação em vigor. 

Art. 29 - Apresentar ao final relatório circunstanciado 
de todas as providências decorrentes da presente determi
nação legal, no ·prazo de trinta (30) dias, contados da pre
sente data. 
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Macapá, Território Federal do Amapá, doravante denomi~ 

nado CONVENENTE, neste ato representado pelo seu titular, 
Dr. ANNIBAL BARCELLOS, brasilei'ro, casado, militar, porta
dor da cartei ra de identidade n9 30.403- M.M., CPF número 
001.288.647/53, residente à Avenida Amazonas s/n9, na ci~ 
dads de Macapá, Território Federal do Amapá, assinam e 
têm entresi ajustado o presente Convênio que se regerá pe
las condições a seguir expressas: 

Primeira - Do objeto. O objeto do presente Convênio 
se enquadra nas finalidades da FUNARTE e deverá obedecer 
Integralmente ao plano de sua realização aprovado, cons~ 
tente do processo n9 032/80 FUNARTE, o qual fica fazendo 
parte Jntegrante deste instrumento. 

Segunda - Dos recursos. Os recursos decorrentes 
deste Convênio serão depositados em conta do CONVE
NENTE na Caixa Econômica Federal e se originam do Orça
mento da FUNARTE para o exercfcio corrente, classificados 
na Atividade 4576.08482476.030 - Incentivo à Criação e à Di
fusão no· Âmbito da Cultura, elemento 3.2.1.1 ~02 - Outras 
Despesas Correntes, no valor de Cr$ 289.000,00, (duzentos e 
oitenta e nove mil cruzeiros), empenho número 46/80, os 
quais serão utilizados paio convenente de acordo com essa 
classificação constante do Plano de Aplicação apresentado. 

Terceira - Das normas aplicáveis: 

a) O CONVENENTE obriga-se a rea lizar um Curso de 
Reciclagem para Professores na Area de Música, nos prazos 
e condições constantes do processo n9 023/80-FUNARTE; 

b} a FUNARTE, em decorrência do item anterior, en~ 
tragará ao convenente a importância de Cr$ 289.000,00·(du
zantos e oitenta e nove mil cruzeiros), pelo total ou parcela- . 
damente, de acordo com suas disponibilidades fi nanceiras. 

Quarta ~ Da execução e fiscalização: 

a) O CONVENENTE obriga-se a prestar contas à FU~ 
NARTE dos recursos que lhe forem entregues nos termos 
constantes deste Convênio através de relatório completo, 
recibos e faturas, tudo de acordo com as normas gerais esti~ 
puladas pela FUNARTE até 30 (trinta) dias após a vigência 
do Convênio; 

b) f ica a FUNARTE autorizada em qualquer época a 
I fiscalizar no local a apl icação dos recursos ou vistoriar a exe

cução do trabálho previsto, devendo o CONVENENTE, pres
tar todos os esclarecimentos e informações necessárias; 

c) õ CONVENENTE obriga-se a fazer constar de toda a 
divulgação (publicidades, programas, entrevistas, notas a 
Imprensa, etc), relacionada com o objetivo deste Convênio, 
bem como confeccionar cártazes nos quais seja inclulda a 
marca da FUNARTE e os seguintes dizeres: patroclnio da 
"SEAC-FUNARTE - FundP.<;il.o Nacional de Arte do Ministério 
da Educaçào e CulturrÃ" . 

I Quinta ~ Da vigência e da modificação. O presente 
l Convênio vigorará a partir de sua assinatura e terá validade 
1 até 3i de março de 1980 , só podendo ser alterado em todo 
ou em parte, mediante Termo Adit ivo, ressalvado prazo de vi
gência e Plano de Aplicaçso que poderão ser alterados mel diante autor ização da FUNt\RTE. 

I Sexta - Da rescisão. O presente Convênio poderá ser 
f rescindido por iniciativa da FUNARTE indeJJendentemente 
1 de i:1terpelação jud icial ou extra- judidai, e •'em direito a i qualquer indenizaç9.o, no caso de infraç8o comprovada de 
~ ~,uafouer de suas cláusuiB.s. ficando o CONVENENTE, sem l prejufzo das sanÇões .dvls e penais, inabilitado para firmar 
. ~ outro Convênio com a FU!'.IIl.RTE. 

r. 
!l 
I' 
!l Sútima - Do Foro. Nos temv>s do artigo 2~ do Decreto 
~ . 
11 r:1 '7?.300, de 16 de março de 1975. n FUNARTE goza de Foro ,, . . 

;; e<;p\3Cie!, píocessando-sc os SE'JS f•?.itos perante Juízes e 

E por estarem acordes, lavrou-se o presente instru
mento, que, depois de lido e achado conforme vai assinado 
pelas partes e pelas testemunhas. 

ROBERTO DAI\I IEL MARTINS PARREIRA 
Diretor Executivo da FUNARTE 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Território Federal do Amapá ~AP . 

TESTEMUNHAS: 
lleglveis 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9 051/79-SOP 

PROCESSO N9 1/01949/79 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO f-J9 051/79~SOP, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ E A FIRMA TRACOM - EOUIPAMEN~ 
TOS PESADOS S/A., CONFORME CLÁUSULAS ABAIXO. 

O Governo do Território Federal do Amapá, neste ato 
representado pelo Excelentlssimo Senhor Governador do 
Território Fadara! do Amapá, Comandante AN NIBAL BAR
CELLOS, daqui em diante denominado simplesmente CON
TRATANTE, e a firma TRACOM - Equipamentos Pesados 
S/ A., situada ao Km 07 da Rodovia Al,lgusto Montenegro, em 
Selém, Estado do Pará, com representação nesta cidade, à 
Av. Henrique Galúcio, 294, C.G.C. (MF) 05.091.962/0001 - 17, 
representada neste ato pelo Sr. RAIMUNDO GOMES GAR~ 
CIA CPF - 042.559.502 - 10, daqui em diante denominada 
simplesmente CONTRATADA, por terem como justo, val ioso 
e bom, firmam o presente Termo Ad itivo ao Contrato nQ . 
051 /79-SOP, Cláusula, Quinta, nos seguintes termos: 

Cláusula Primeira: 

Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias conseci.1tivos 
o prazo estabelecido na Cláusulas Quinta, para .conclusão 
dos serviços objeto do Contrato n9 051 /79-SOP. 

Cláusula Segunda: 

Permanecerão inalteradas as demais Cláusulas do I 
instrumento Principal. ' 

E, assim, por astar,em justos e de comum acordo, ~ 
CONTRATANTE e CONTRATADA, firmam o presente Termo i 
i\ditlvo, em 5 (cinco) vias de igual teor e forma e para o I' 
mesmo 1im, na presença das testemunhas, abaixo assinadas, i 

Macap~. 28 de dezembro de "!979. ~ 
ANNIBAL B/~RCELLOS 1: 

! . 

Governador do T.F.i\. 1: 

RAIMUI\!00 GOMES G;.'\RCI!~ 
Re~nesentante oe COf,HRAT/\DA 

i ·í ·ib~m:3is FGder~liS, em t·Jrjas a~ inst!AnGias, seja autora ou ré, 
· · · • 1 • ilegíveis 1i ·:'.83~S\€r.~·9 ou cponen·~3. tf 
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1 PREFEITU~A r~.UJ!ltiCiP/U. Dlé: MAC!.PI.. 

EDITA L Nv 38/79-D.O - COM PRAZO DE TRINTA DIAS 

1 de Obras, torna púbilco que as pessoas abaixo relacionadas 
O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de I estão solicitando Alvará de Licença para regularização dos 

Mscapá, através do Serviço de Fiscalização e Licenciamento ! seguintes imóveis: 

ORDEM I INTERESSADO ENDEREÇO SETOR QUADRA LOTE 

01 Blandina Braga dos Santos Rua Hamilton Silva 04 14 21 
02 Evariste Monteiro Av. Mendonça Furtado 04 16 04 
03 Sérgio Santos Lara Av. Cora de Carvalho 02 27 20 
04 Rosa Pereira de Souza Av. Desidério A. Coelho 06 26 09 
05 Raimundo Nonato das Chagas Av. Antonio C. Carvalho 02 48 20 
06 Carmélla Souza de Melo Av. Pedro Balão 07 65 01 
07 Eurico Costa Av. Almirante Barroso 04 46 19 
08 lzabel Ferreira Tentes Av. Coaracy Nunes 02 22 09 
09 Vicente Pontes Sobrinho Av. Almirante Barroso 04 16 22 
10 Antonio Carlos Reis Rua Paraná 04 59 17 
11 Francisco Uno da Silva Av. Mãe Luzia 05 27 24 
12 Afonso Balieiro Castelo Av. Pedro Balão 07 71 05 

Cqnvida as pessoas que se julgarem com direito sobre f escrito, dentro do prazo de trinta (30) dias contados da data 
os referidos imóveis, a apresentarem suas reclamações por da publicação deste Edital. 

Macapá (AP), 09 de janeiro de 1980. 

Eng9. BENJAMIM DA ROCHA SALIM 
- Diretor Subst9. do DO/ PMM -

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAl DE MACAPÁ 

EDITAL N9 39/79-D.O - COM PRAZO DE TRINTA DIAS 

REGULARIZAÇÃO DE IMOV!IB 

O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de 
Macapé, através do Serviço de Fiscalização e Licenciamento 

de Obras, torna público que as pessogs abaixo relacionadas 
estão solicitando i\. '·, qré de Licença para regu larização dos 
seguintes Imóveis: 

ORDEM INTERESSADO ENDEREÇO r · SETOR f QUADRA I LOTE 

01 Raimundo Franquilino da S. Filho Rua Manoel Eudóxio Pereira t 07 ' 
10 

' 
01 

02 Antonio Gomes Sobrinho Rua Monteiro Lobato 07 20 07 
03 Joaquim Coutinho da Silva Av. Salgado Filho 03 29 

11 
S•l. Hllda Seabra da Costa Av. Acelino de Leão 07 36 o

3 
05 Antonio dos Santos Melo Av. General Gurjêo 02 55 02 
06 Francisca Rodrigues da Silva Rua Professor Testes 03 1 1 01 
07 Mlracy Saldanha Rua São José 02 tl6 10 
08 José de Oliveira Gonçalves Rua Hildemar Mala 10 I 31 12 
09 Ollvar Pacheco Av. Fellr.iano 06 32 18 
10 Manoel Araújo Bastos Av. dos Xavantes 10 05 08 
'1 Sebastião Souza Pimentel Rua Santos Dumcn t 1 O 27 ! 26 
' "' f1aymunda Maria Simões da Silva Av. Pe. Júlio Maria Lomba~rd i' 0.'3 21 11 
i 3 Maria José da Cruz Brito Rua Odilardo Silve 05 12 I 09 

~ -- 14 Leonfcio Rodrigues Rua Santos Du:_~:t _ __ - --- - ---~~--1 27 I 01 

! Convida as pessoas que se julgarem com direito sobre I esw:o. dt-" ;..: do prazo de trin ta (30) d ias contados da data 
' os referidos imóveis, a apr&sentarem suas reclamações por , da publicacào deste Ed itaJ 

Macapá (AP), 09 de janeiro de 1980. 

Eng9. BENJAMIM DA ROCHA SALIM 
- Diretor Subst9. DO /P MM -

I 
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