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r-----------~~--------------------~~ DECRETOS--------~·--------------------~----~ 
. <J 

(P) N 0727 de 14, de novembro de 1980 

. O Governador do Território Federal do Amapá, usa,ndo das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item li, do 
Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, · . · 

RESOLVE: 
,. .. Designar o bacharel em turismo Flávio Augusto Paes Zirpoli, para responder acumulat!vamente, em substituição, pelo 

expediente da Secretaria de Planejamento e Coordenação do Governo deste Território, durante o impedimento do respectivo 
titu lar. no período de 16 a 21 de novembro dO' corrente ano. 

PaláCio do Setentrião, em Macapá, 14de novembro de 1980, 91 9 da Repliblica e 38° da Criação do Terr it~rio Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

•; 

(P) no 0728 de 14 de novembro de _1980 ~ 
/ 

O Governador do Te~ritório Federal do ~mapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, do 
Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista os termos do Offclo no 91 /80-DNA/SOSP, 

RESOLVE: 

Cancelar na forma do artigo 11, do Decreto no .18.204, de 03 de novembro dê 1955, que regulamenta o artigo 116, da Lei' 
no 1711, de 28 de outubro•de 1952, a licença especial, concedida através da Portaria Governa111ental no 124/ 70-GAB, de 15 de 
abril de 1970, ao servidor Manoel Moura Cardoso, ocupante cto cargo de Marinheiro, nlvel7, do Quadro de· Funcionários Pú
blicos do Governo deste Território, lotado naSecretaria de Obras e Serviços Públlcos-SOSP, com exerclclo no Departamento 
de Navegação do Amapá - DENAVA. a contar da presente data. 

Palácio do Setentrião, em·Macapá, 14 de novembro de 1980., 91o da República e 38° da Criação do. Território Federal do 
Amapá. ·~ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governado.r 

(P) no 0729 de 14 .de novembro de 1980 

O Governador do Território,Federal do Amapá, us~ndo das atribuições que lhe são,conferidas pelo artigo 18, Item 11, do 
Dec~eto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista os termos do Oficio n9' 003/80-SPI, 

RESOLVE: 
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OFICIO OU MEMORANDO - Deve acompanhar 
r~ualquer publicação 

ASSlN/1TURAS- Capital, Municípios e cutros Es
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·-------·-----· ·---- - - ·--·-.. ·---- --·-- ··-·--------- --- --4 
Excluir do relacionamento constante dê\ Portaria n' 0102/ 6(1, da 09 de e.bril de 1968, o servidor Weidenor Monteiro, 

Dcur;ante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, nfvel 15-C , do O•Jadro de Funcionários Pt'Jbiicos do Governo cieste Territór io, 
!otHd o na Secretaria de Saúde-SESA, do Regirne d e Ternpo Integral e Dedicação Exclusiva (RETIDE), a contar da presente 
data 

Palácio do Setentriào, em Macapá, 14 de novembro de i9êü, 91° da RepC1bllca e 38~ da Criaç8.o dü Territór io Federal do 
.\mapá. • 

1\Nt.,J IBA L BARCELLOS 
Governador 

(P) nç 0730 de 14 dl'l novembro de 1980 

O Governador do Territór io Federal do Amapá, usando das atribuições que !he s&o conferidas pelo art:go 18. ftem 11. 
do Decre!o-i_oi n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista os termos do Offcio no 469/B!}·SEPS. 

RESOLVE: 

.Art. 1c _ Nomea:· as oessoas abaixo r·e1ac1onadas para comporem u Conselt1o Co~isu !t:vr1 do F·ar,;rarna dr CE:ntros Soci<HS Urv mos 

par8 o Território Fede,.a! do Amapá: 

P>es:dente: 

rv~ario !nenne Pinto Pereira - SEEC. 

i\JitrntYc.s: 

Jl.clelai j () Monte1ro de Menezc's - F' i· .. HvÍ Renilda Gu1rnarães l"·allout- t·;itnlsténo cr; Trabalhe JOana Gomes · C1'1fF-F :Jdc<': r Pere;ra 
cie Fari~' 2-ESA. Zild8CU:as .A.!ve~; cie AraUJO - LBA. AntoniO Manoel Ma:ques - SOSP Fl<:V1CISCC <:.>" :·:o~; (:)on;·:\11 - C2'T1r'u:~ /wançado. LUZia 
' ' i' 1:. _ Ho~; r:~téll S<~HJ Carni:o, Mao<:;:ena Cabra i Ramos - SEP LA~J.. E.ulálio Mociec>to de Ob·e·•a · :'N.;•'<8AL . José Be;·er r.:: P,;;droc: · - Rotary 
C;ur; t.ec1ndro f\lc:~w:ar::' r~!lho - PIPMO. Sosa lv'<Wé\ Tavar<'s ~!0 So' 'Z<l- Depa:1e:1r.1entc ·lo Mnnor'SEPS -:.· H<.':':Ji i13 Coei• '-n 3 ·•.c.''' '-'?.IIP' Ite-

i ;upanarne:l tO dt:: Trat1a!noJSEPS 

Ar[. 2' - Revogam-se as dlsposiçôes em contrario. . 

IJ 
'á . ' . (' '' ' ''1' 18- ~ P"'l H c·r·ap" H '18 110\ 'Cmbr o U',Õ EWO. 91 ·; da RepúD\IC8 c ~~8'- .:Ja Cria\.2:.:> d0 Tm m<lf iO F;:•::lera i do ' 

. 8 CIO 00 vf'<'-''' , ' ' · "" ··"" ·' '' · 
' 

ANNIBAL. BN-iCEl.LOS 
Governador 

(P) n' 07 3·1 de 17 de novsmr; r cJ dél HWO 

O G·.Nerna our de· Terntório F<':x:ieral cio AmRpá, usa.r,do das atribu içf. ,~s l US :n, sãc• confr,>rldas f)e lo artigo :o. Item li, do 
DeGretcH .ei n? 4-; i , de 08 de janeiro de, ·1959 , ;; !H1do ern vist:.; o c;ue consta ao Prou,s.so ~ ~ 6/ ·: 9 i 41 /80-SE."' .. O. 

FlESULVE: 

Conced(H r.oosentad:)ria, de acorde ~orn os art1gos ·:;r_,, item li s ·! ?i.'i, item I, allnea ··a· . du Lei n9 1711 . de 28 c!e ovtu oro 
de 195~: . r.:H~·: éi •'OVO ' (1(iação Gach>. r;t<·:· Lei no 6.'181' de 05 de dezH•P bro dE ~ 877' a Hé:lo Boíges de .:>ousa E ~; ti'\ves , rn atrfcu la 
nv 1 . l:l 8~·.:;fl2. ~lo cargo ele Gu;o,rda ·r sn·:iori3l. ?'.' 1 .. 506.1 0-8 do Quad,·r. da f- E;c.:;c;a! - Parte Pe rrr;;o:'leni e - d :) ~~~-overno deste 
Território, tit>ven do ~'ercetJe r prov t:ntos CO'respo ndentes ac· :iive! 1 ;~- :~ . de RsorcJ o C):n o anigo 184, ;tem I. G8 citad& Lei n · 
1711/52 

Amapá. I 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador __ , __ _j 
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(P) no 0732 de 17 de novembro de 1980 

o .Governador do Território Federal do Amapá, ~sando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11 , do 
Decreto-Lei n~ 411 , de 08 de janeiro de 1969,e tendo em vista o que consta do Processo no 4/13.606/80-SEFIN, 

· RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com ·os artigos 176, Item il e 178, Item I, allnea "a", d.a 'Lei no 1711 , de 28 de outubro 
de 1952. com a nova redação dada peia Lei no 6.481 , de 05 de dezembro de 1977,a Maria dos Santos Carvalho, matricula no 
2.079.885, no cargo de Servente, GL-1 04.5, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente- çlo Governo deste Território, devendo 
seus proventos mensais serem acrescidos da vantagem financeira,de 20%, de acordo com o artigo 184, Item 11, da citada Lei 
no 1711/52, em face do que dispõe a Lei no 6.701, de 24 de outubro de 1979. 

. ' . 
Palácio do Setentrioo, em Macapá, 17 de novembro de 1980 9.2o da República e 38o da Criação do Território Federal do 

Amapá. 

• ANNIBAL BARCEb.LOS 
Governador 

TERMO DE CONTRATO No 1~7/80-PMM. 
r 

·Contrato Particular de Locação, para fins resldenclala do apartamento localizado na cidade de Belém do Pará, sito à 
avenida Almirante Barroso, no 411, como abaixo melhor ss declara. 

Pelo Presente Instrumento Particular de L~ação, entre partes,. de um lado a Senhora Dlnete Ferreira Botelho, brasl~ 
lel ra, casada, funcionária pública federal , residente e domiciliada nésta Cidade de Macapá, Capital do Território Federal do 
Amapá, à Avenida Mendonça Furtado, no 313, portadora do CPF no 000.914.132-49, daqui per diante denominada simples
mente Locadora, e de outro làdo a Prefeitura Municipal de Macapá, através de seu Prafelto Sr. Dr. Murilo Agostinho Pinheiro, 
daqui por diante denominada simplesmente Locatária, tem antre ai, juato e contratado o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato reger-se-~ pelas Leis que regula a Locação de Imóveis Urbanos no Pais. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A Locadora é legitima proprietária do Imóvel no edlflclo Leotta, apto 001, localizado na Avenida 
Almirante Barroso, no 411, entre as Travessas Antonio Baena e Curuzú na Cidade, de Belém, Capital do Estado do Pará, pos
suindo uma (1) .sala, dois (2) quartos, copa, e cozinha, área de·servlço a um (1) telefone, a dá 'em Locação a Locatárlfl, desti
nando-se o mesmo a servir de residência para o Representante da Prefeitura Municipal de Macapá, em Elelóm, Estado do 
Pará. 

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo da Locação é de um (1 ) ano, a começar em ·1o ·de outubro de 1980 e a terminar à 
mesma data do ano de 1981 . · 

CLÁUSULA QUARTA: O Aluguel Mensal será" de Cr$-12.000,00 (doze mil cruzeiros), pagáveis até o dia 10 (dez) de cada 
mês, após o vencimento, na Tesourária da Locatária ou através de depóait'o bancário em nome da Locadora. 

CLÁUSULA QUINTA: A Locatário. não poderá sublocar total ou parcialmente o apartamento ora locado, nem ceder ou 
transferir o presente Contrato á terceiros, .mesmo famillare~t , ~oarn <w~·J haja consentimento expre9so e anteclp.ado ·da Loca
dora. · · . 

CLÁUSULA SEXTA: A Locatária declara haver recebido l ··' nse mais perfeitas condições de uso, e hablt.nbllldade, 
obrigando-s·e a mantê-lo nas mesma~ condições. · 

CLÁUSULA Si:TIMA: A Locatária obrlga-so a restituir o Imóvel ora Locado ao fim do prazo aqui. estabelecido em perfei
tas condições de uso e habitabilidade, _lnclulslve, totalmente pintado corn tintas de boa qualidade, acompanhado das chaves, 

• os comprovantes de consumo d~ água, luz e telefone, que porventura ainda estejam em suas mãoa1 • 

CLÁUSULA OITAVA: A Locatá(la não podará alterar a estrutura do Imóvel ora locac;jo, sob pretexto algum, sem o con
sentimento prévio da Lbcadora, ficando certo que todo e qualquer benfeitoria Introduzida no Imóvel, seja nGC&~rla ou não, 
pass~rá a pertencer ao mesmo, sem que por Isso tenha a Locadora que Indenizar o (a) Locatária. 

CLÁUSULA NONA: A Locatária será a responsável paio pagamento do Condomlnlo, luz, água e telefone qua Incidir só-
bre o Imóvel o locado, durante a vigência do presente Contrato. · 

CLÁUSULA Df.:CIMA: A parte que der causa ao rompimento do presente Contrato no seu tempo normal aqui estabele-
C!do, Incidirá nas sanções previstas no parágrafo•únlco do Artigo 1.193 do Código Civil Brasileiro. · 

CLÁ.USULA DI.:CIMA PRIMEIRA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à Conta I.C.M. , Programa 
03070202Q06, ,Categorla Econ0mlca3.1.3., conforme Nota de Em·penho n9 1273, de O~ de novombro 'de 1980, no valor de 
36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros), ficando a despesa correspondente de Janeiro a outubro de 1981, a Sflr empenhada na-
quele exerclclo. · 

, CLAUSULA ot.:CIMA SEGUNDA: Para que rÍ: ) haja prorrogação do presente Contrato, have~á necessidade de prévio 
e expresso acordo, entre as partes contrat'antes, trl ;(a (30) dias antes de vencer o prazo estabelecido na Cláusula Terceira, 
caso contrário, o mesmo prorrogar-se-á, áutomatlc ... rnente,por novo perlodo de doze (12) meses; sencto o reajustamento da 
Locação realizado d.e acordo com os Indicas das· obrigações reajustévels do Tesouro Nacional - ORTN. 

CLÁUSULA Dt:CIMA TERCEIRA: Para todas as questões resultantes deste Contrato, fica elarto o Foro da Camarca de 
Macapá, Capital .do Território Federal do Amapá. · ' · · 

·E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em cinco (05) vias de Igual teor e forma, para q 
p1esmo fi~, r.a pre~ença de duas (02) teste_mu~has. 

Macpá (AP), 01 de novembro de 1960. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá. 

DINETE FERREIRA BÓJELHO 
Locadora 

CPF n9 OOQ914132-49 

TESTEMUNHAS: 
lleglvéls 
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F1cam os senhores ac1o .. ,stas da Telecomunicações do Am á ~ A TEL A · 
Assembléia Geral Extraordinár ia. no d ia 29 de novem b ro de 1980" .:P 10 ·oo· ~ EAMAP 'coi1vocados para se teunire m em 
racy Nunes no 104, na cidade d e Maca pá . Territó r io Fede ral do A , s á . f o ras. na se~e da socredade, Sita na Avenida Coa-

a) Aumento do Capital Social de Cr$ 163 779 384 map , a lm de dellbel a rem sobre~ segUinte ord(~n)' do d ia: 
menta da Amazônia - FINAM,e integralizado c~;;, o; rec~6r~~~a;a Cr~ 167.7;9 . 4_2~.,72 a ser subscnto pelo Fundo de Investi 
são d e 1.709.418 ações preiereciais Clé!sse " 8 ''_ revl s os no ec, e.o-Lel 1.376 de 12/ 12/7 4. mediante n emis-

b} - Alter:'lçào d os artigos 5 e 15 (Gáp ut } d o Estatu to Social · em d'ecorrênc · d ·1 · 
. '" o 1 em antenor 

M acapá, 20 de novembt o de 1980 · 
A D/RETORiJl. . 

COMtSSAO DE ! N QU~RITO ADM INISTRATIVO 
- Decreto (P} no 0706/ 80-GABI. -

PORTARIA NR. 02/ 80-CIA. 

O Presidente da C.omissãc de Inquérito Administrativo , designada pelo Decri:ltG (P) nç 0707 /80-GABI. , de 07 de ~ovGm
bro de 19_80, do Exmo. Sr. Gcvsrnador do Terri tório Federal do Amapá, ~te. 

RESOLVE: 

Na form a do § 2•, do Art. 2i 8. c a Lei n9 171 1, de 28 de oUtubrc d e 1952 (E&tatuto d os F~.mc ionárlos Públicos Civis da 
União), designar o servidor Haroldo Rabelo Frazào, SGrvente, nfvel 5, lotE.do na Sacretaria de Ag ricultur:l, para funcionar 
como Secretário da mesma Comis~ão. 

·- - -- - ----- -

Macapá, 14 ele novembro de 1980. 

MARCOS FARIAS D:JS SANTOS 
Pres idente da C!A -

----------- - - - -- -· - ------------

JUSTIÇA DOS TERti iTÓf110S 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AM/>,PÁ ,, 
1' CIRCUNSCRIÇÃO- M.A.CAP/ 

Edital de Citação de João lvlartins Rodrigues com o prazc de tr inla (3~) d lns 

O Douto~ Oswaldo de Sousa e Si!va, MM Juiz de Direito da primeira Cirr;u:osr:rição Judic!ária r r:- Terr itório ~:edsra! do 
Arnapá, na. forma da Lei, etc ... 

Fnz saber aos quanto8 o pras?nta ed ital vit em ou d ele con'tsclmento t:Vforem , c;ue pel:;, presente.cita João IJl~rtins Ro
dri_gues, bre!;ileiro, casé<GO, .::arpinteiro com resitioncia e domicilio ignorado, con ~ o rm~;;:o do trinta (30) dias, ?. co1rtar dfl 
publicação deste nc Diário Oficial. para contestar, querf'"ldo, a p:-asante açãc elo o;~,ó;·c. u Litig ioso, prOCf.l!lSO cívll n ·>1! .348, 
em q1Je é req uerente Jú lia M adure1ra Rodrigues e req ue .do João Martins Rotirigues , d0 c> :;ordo com a petiçi!C< !nici::<i e des
pac:ho e. seguir, transcritos: PETIÇAO : "E:: :-no . Sr. Dr. Juiz d~, Direho da Com<~ r.::; d{~ Macapá: Ju!ia ~·~a.:.: ürelrs Rodr!g~;es. b~asi
!eirs ·~~sa::ia. do ta r , domiciliada e rASI<~onte nesta cidade, na Av. Di0gen<7.:: .31í·:?., ·: 423, b<:irro do 8uriti:wí, lfitl D0iensur ia Pl:•
blica, por s·~r pobre na fo:rna da ici, vem parant& •/ . Exo. , para ajurzar Ação d1 o:vé1cio f,q{hda , .~r~, relação a Joúo Martl :-Js 
~-~odri ÇJv&.3 ;n O:>Si!e!rc•. casado, <;arpintEJi rc. cem rt~:>i dencle e domir:. ii!•J ign :ra..:.-,_ v e! os fa · ·;s tj'l9 passa ,:; ox ::;or Autor~ 9 ··étr 
~~asar2!'T)- :;r,~ •.J iõ' 05 de janeiro h o 8!'10 de 1860 no Cartório de rk;gi->t:o C!vii ·c:· r· .. ~~ r, J •Jr.~·· . ;;•')Sta cide Je, pos~~ · ir•'.::; G ..; e,8~ l.·~ 
seguin1es f; lho~. :::ason lvi<JI'IV rAire Hodr!gues, nascido err1 15 de sete r, 11xu UP. i '.l6f1, Etor: '··il;oure!n.; Pod rigue:; nt:?,~ I <.L·: 0m '! 1 
•J.•: .'gustc óe í 862. todos nesta. cidsce, (Certidões inclusas} ; O casal ·:wravn <W ~')~;~r, , h Pará, no mês de juihc o~ í 91~2 . ,_ 
rt)u aci r o ..r por vJm mnnda: a autora paro Maca pá, a ti~n de dai e 11,1 ~-.<. S<7\J t· : d J fi Ih .. \~r.-, cornpan, .la d:· :' <WS !'ihoii f:;;rn!
ila;es, alegand··, ::;moGm qJe aie, reu. irio 1t,h\!.ar um trabz-!ho tors de 3er(> r:·!, ó, ·;. ·,s o na~.:.;:- i t :"' f<n : ~J '.ia c r l<.>nr:;G\ a ;i~ltora H>i:.~ 15-
sou a. sua ~a~a ':' "' ri<J iém do 0~;.rá e não :.·;.i\is <•rc 1ntrou o snt..: m;:,•ido. rGu, ,:. ' i€ ·,'J '-' :: not1c. -:~s r .. o r ;:-::r· ente~. ou . pr:·r t"l ·ce:·- ~'8 , 

unde po:~e . lé3. snc:·;tn.'\ .. lo, contin~..ar.do \ai ~:;ituw~&o até & pre$<anta datll ; A P('''; ;_: ;~ssa ::!u\" '.~u nf::idGn)J·Se f.. f. 'li m> ~"Nlndo .. 
nada peio rr.arldo. ~::'H~ procuranc:o em::.~ :eorga:li!ar sua vlcd 11a Cf.ir.forr'llrif' {r '-'"'-· -· ,:c: ·.1 .Hiss ;:: c'1t: . .:,l:l')s; ()s •: !';o;:. c! cesal 
C%óe a t:lz.ta 11a ~ .;ut<;ra per"n&.l':'v2m coT: '> rnãs autor e., recebendo tc.tie ei!;.:&to~nc,"' .. ,. ,-,.·<1 c ·rHlL1·iai q 1 ~: 'it:CeSSitP.n : Ou~1 
!á decorndos ;m~'"· ae c;;zoi;;: .81 anos~.::_ . . s"pa r ~ .. , .. ~o . deS'aporerarr: ·.)S lu:.c_; ~ ·ti· •í;S, tr<' rt~k)i r' ;:ram·S<" O:> r,;,bltos l3 0 sis
tema do v ida, !udo de modü a demonstrar n irnpos!>i!Ji!idade de reccnst l tu iç~w :íe< '· ·,.,J;l <>I"Ti corro : 'fi1 , Ous. r. tJo1.,ndr, Ct.-n~>tli u'cio
nel •:, ·~9!77 (ar ·. 29) e a Lei n• f. :1 1 5/'~"i, art . .<~O a s~ § 1 •, aut0rizarr o Oivôrclcl-falé' da. quando urn Jos cónlubw :1rcvc · 1'1 rup
k; 1 d& v·:Je. ":'"' cornum, por mm..:; de c inco (:.) nnos consecutivos, se'ldo imr. ::·~ti ~v,;_ f'\ reçon~t!tuiç:?.o ct<> soci0d;>dp ,-.. ;njugsl. 
destlio quo 2. 1ata da r.Jpt:'"<J , peir: :"(lór":OS ":ntcced<-~ a 28 de junr,o LC ' !-i:,', i o0Xistc C'iHi'8 c CU' ) k e c r Ét li, ; ,,:,,;- .~to ~:-.~V1U;J· 

ci8:. :,:>sim r.:<..•:o .o, bens à r.anilh:J !. •;r~sls ato: Pela:::. razõ0'l. expostas. re·~ · ·e · ;, 1: . F>;R .. sLja a pras.:; :-:1<> .. ,:!'<· rec~ bi<1a. :.L":Ji,:v•ni-· 
nando n Cl\açi!.o ~lo 'rElU, r~;r eCJ : '<:.l , ;)Or se encontrar t:,r0 lugar ;qcer'tc e ~iL ;;;: r·idu. ;:-Jare. ''!:\S:)ondé-IR s acomp:<ioíwr o pr.> 
ce ~~so até tina! , Quf.ndo se espera , ~rocedênci<> c' a Açào e adecl<:>, c..;.à(' c!,· Qivo· ·:•r.<a:ên(''& , 'i:<and~l-SA a r88pvnsalr' 'dade 
c:l.m!" !li<. .. :.'o Réu em 20% d e ~uu sal.1rio bn.~t·J. ·~oo:· pos\erior !ncidênc:H 0<- .<F ;~;: da c..oi n" 6.515, rr. ~>F..rs. ::.ad&. um •j .JS f! .. 
lhos; Rt<l uer F.! ;nda a exoediçào d.-: lv~""'' dado para que .SfJ.it: f! n?.lments o [ 'i :(rç1o e.•,eroado r,:) Cartóno <Ji, 1-lag lstror, f:'·L:tJ!icos, 
onde re<.:'ZOI!-:>e .. ~ cssatnl..lnto o;;. <>utcra 9 do ré::· ~leq"Ar tõw:bém a l nd t '1~'·;~o cio Qr)uto Org f'lo do Minist.!ino Pút .. ilr.o Protes
tando po. iod o&~·:> C!êroeros ,j ,, :;;·cvas c ~cnd c.::. causa o valor dG Cr$ :o.r:oo.O(· (dez mn c r -.~zeir(1s): P ~lue Dflfer!mentL•. Ma
capé. 22 d6 outubíO de 1 gav - .:a. ,J.J!ic r: ;,cu.-.wa Rodr iguE-s - aut;y~ ~· Ai•s irn de Souss 01iva•: R- CJefemso: · ·'~·Jblico: í aste
rrc:nil""-'- i? 1·\ .ta r. ~:·· c~ve.!cane :_, o;('•S á Jl.•J. Raimundo Alves da Ce:R ·"· 37'"' f:'lain ()Centrai \: C Q - Adcla!d6 Valente Guades, 
à A•:. P:2:u: :~· '7. - Paco"<~:." l>:spech< · "R . P. Citr:H:e por ed ila! CC·:·,· ,... prr zo de trinta (30) o ia::;. Msc;m~. 24 .1.-j.8Q- Oswaldc. 
de Scc:R<? ·~ ~ i!l•a . Ju:;- u~· G;:·aitr>.' r' ·kl, '~ e c r qt"O rr:andei ..,~;pedir o li i <=::::;n(G.ql l{l :>": ·3 pu t1 !icl::dv no Coié.nv O:i~;l~! e afixed::.· 
•10 átrio d:::> f= ·):<.. "c.we rt.ITSffl fi<: f.:· ,.,c; .:r. lei. Dada a pa:,;,:;uc. nesta ,~, Ja c. e 'lo Macf!Pê. .. os :>e:e ..l;R'> du ;-;,f:,s d:· 10vem
bro do ano uE> "·,~.: novec<' ~~u~ e oiteií\a Eu , Luciva ldo dos Santos Ferreira [, stor d6 S&.:l 'jiana, maqdei datilog:e!!lr . 

l_n-
OSWALDO DE SOUS.A. E SILVA 

Juiz de Direito _ _j 
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Edital com o prazo de 20 (vinte) dias para ciência de Terceiros Interessado. 

O Doutor Oswaldo de Sousa e Silva, MM. Juiz de Direito da 1• Circunscrição Judiciária de Macapá; Capital do Terr •. Jrio 
Federal do Amapá na forma qa Lei, etc.. . · 

' 
Faz saber ~os que o presnete Editai com o prazo de 20 (vinte) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que se pro-

cessa neste Juizo o processo n9 11.338 autos de ação de Investigação de P~ternidade Pós Mortis em que é r~querente Maria 
Bernardina da Silva e requerido Bernardino Batista da Silva, ficam cientes os terceiros intere~sados, do que tem o prazo de 
vinte (20) dias, a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial, para oferecerem qualquer impugnação ou ~abliitarem di
reitos o.u créditos, na forma dos Artigos 363, do Código Civil e 282 do CPC e Lei n9 883, cientes também do que esttl Juizo fun
ciona à Av. Amazonas n9 26, bairro Central, nesta Capital, de acordo com a cópia da petição Inicial e despacho a seguir trans
crito: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Macapá. Maria Mary Bernardlna da Silva e Maria Llndalva Bernardlna da 
Silva, menores, filhas de Bernardo Bartlsta da, Silva (falecido) e de Maria 'Bernardina da Silva, devidamente assistidas por 
esta, domiciliadas e residentes nesta cidade, na Av. Coaracy Nunes, n9 576, bairro do Trem, via Defensoria Pública, por serem 

. pobres na· for'ma da Lei, VEM PERANTE Vossa Excelência, propor a presente Ação de Investigação de Paternidade, ápós 
mortis, com fundamento jurldlco, nos Artigos 363, dó Código Civil e 282 do CPC e Lei n9 883, alegando serem filhas de Ber
nardo Batist_a, da Silva e de Maria Bernardina da Silva, para que expOem e requerem o seguinte: A primeira suplicante nas
ceu no dia 15 de outubro de 1964, tendo a segunda nascida no dia 27 de junho de 1967, repectlvamente e·sAo filhas legitimas 
de Bernardo Batista da Silva e de. Maria Bernardlna da Silva: Com o falecimento de Bernardo Batista da Silva, pai das reque
rentes, ficoupendente a paternidade de Junto a Previdência Social, fato este que requer prova judicial; A mie das supli
cantes viveu mais de -trinta (30) anos em c9ncumblnato_com Bernardo Batista da Silva: Levanta-se aqui como presuposto do 
alegado dos princlplos de entendimento: a) Ao tempo da concepção a mãe está concubinada com o pretendido pai: b) Exis
tem .no processo escritos daquele a quem se atribui a paternidade, reconhecendo-as expressamente; Assim sendo, e cdm- . 
protnetendo-se ã provar o concubinato alegado e que esse concubinato coincidiu com a época de seus concepções e que 
Bernardo Batista da Silva assumiu a paternidade das suplicantes até o dia de sua morte, (7 'de dezembro de 1979), propõem a 
presente Ação de Investigação de Paternidade, para que a final, sejam declaradas por sentença serem fllha·s de Bernardo Ba
tista da Silva, expedindo-se em consequêncla, o competente Mandado Judicial para que possam as requerentes acrescenta
rem o nome do pai em seus registros de Nascimento no Cartório de Registros Públicos desta Comarca. Protestam por todos 
os meios de provas em d lrei~o admitido, dão à causa para efeltÇ>s legais o valor de Cr$ 5.000,00. Pede deferimento. Macapá, 
20 de outubro de 1980. Adamor de Sousa Oliveira- Defensor Público da Comarca de Macapá. Rol de testemunhas: 1. Asterlo 
.-Barros da Conceição, r~sldente na Av. Coaracy Nunes n9 564 . .2. Eliza Guimarães Barros, residente na Av. Coaracy Nunes 

n9 564. 3. Benedito de Almeida Bezerra, residente na Av. Coaracy Nunes, n9 547. Despacho: R.A. Citem-se terceiros 
interessados, por edital, com o prazo de vinte (20) dias. Ciência ao M.P. nomeio Curador à lide o Dr: G. Amlco. Mac. ~2.10.89 
- Oswaldo de Sousa e Silva : Juiz de Direito. O cumpra na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Macapá, aos qua
tro dias do mês de -novembro do ano de hum mil novecentos e oitenta. Eu, Luclvaldo dos Santos Ferreira, Diretor de Secre
taria, subscrevi. 

Capital Autorizado: 
· Capital Subscrito: 

OSWALDO DE SOUSA E SILVA . 
Juiz de Direito 

CIMACER S.A.- COMtRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL CERÂMICO 

C.G.C.M.F. n9 05.549936/ 0001-90 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITÓRIO DO AMAPÁ N9 16.200.000091 

Cr$ 

Capital integralizado: . 
· Cr$ 

Cr$ 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

' 80.000.000,00 . 
4.800.000,00 
4.8oo.ooo:oo 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta, às oito horas, na sede social, na Rua Procópio 
Rola n9 595, na cidade de Macapá, Território Federal do Amapá, reuniu-se o Conselho de Administração da CIMACER S.A.
Comércio e Indústria de Material Cerâmico, sob a presidência da Sra. Josana Terêsa Arraes Nunes, para, de conformidade 
com os Estatutos Sociais, deliberar sobre a emissão de açOes preferenciais nominativas classe "A", a s~rem subscritas pelo 
F.undo de Investimentos da Amazônia-FINAM. Dando Inicio aos trabalhos, Informou a Senhora Presidente que, através do ex
pediente OF.GS-03660, de 14.10.80, obtivemos autorização da Superintendência do Desenvolvimento da AmazOnla-SUOAM, 
para promover o aumento do capital , dentro dos limites do capital autorizado, no valor global de Cr$ 10.000.000,00 (dez mi
lhões de cruzeiros}, correspondente à subscrição de 10.000.000 (dez mllhOes) de açOes preferenciais; nominativas classe "A'', 
do valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, a ser efetuada pelo Fundo de Investimento da AmazOnla-FINAM, re
presentado pelo Banco da Amazônia S.A.-BASA. Diante do exposto, competia ao Conselho de Administração deliberar sobre 
o assunto. Colócada a matéria em discussão e votação, foi a mesma aprovadà por unanimidade, ocasião em que a Senhora 
Presidente Informou que a posição do capital da Sociedade sob ângulos de "autorizado", "subscrito" e "Integralizado", divi
dido por natureza de ações, antes. do aporte dos recursos do FINAM, é a seguinte: 

Ações 
Natureza 

Ordinárias 
Preferenciais "a" 

Total : 

Capital 
Autorizado 

. 20.000.000,00 
60.000.000,00 

80.000.000,00 

Çapltal 
·subscrito 

4.800.000,00 

4.800.000,00 

Capital 
Integralizado 

4.800.000,00 

4.800.000,00 

Capital 
Emitidas 

4.800.000 

4.800.000. 

I 
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Prosseguindo disse a Senhora Presidente que tomaria as providências necessárias à efetivação da subscrição e integraliza
ção das 10.000.000 (dez milhões) de ações pelo Fundo de Investimentos da Amazônia-FINAM. Bm seguida, susP.endeu ostra
balhos p~lo tempo necessário à obtenção das assinaturas no Boletim de subscrição, junto ao Banco da AmazOnla-BASA, en
tidade operadora do Fundo com sede na cidade de Belém-PA. Reaberta a sessão, a Senhora Presidente Informou que o 
Banco da AmazOnia S/ A-BASA. na qualidade de entidade operadora do FINAM, assinou o Boletim de Subscrição referente à 
emissão aprovada nesta reunião e integralizou o seu valor, através de depósito, no valor de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
cruzeiros) em conta vinculada, na sua agência Belém - Centro, conforme solicitação da Sociedade. Logo após disse 11 Se
nhora Presidente que estando cumpridas todas as formalidades legais pertinentes ao assunto, competia ao Conselho de Ad
ministração dar aprovação a todos os atos praticados, o que foi feito por unanimidade. Nada mais havendo para. ser tratado, a 
reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, f.oi esta lida, achada conforme, apro
vada e assinada por todos os Conselheiros da Empresa. (aa) Josana Terêsa Arraes. Nunes-Presidente; Clecla Maria de An
drade Fontes Cedro-Vice-Presidenta; lsaac J . FArache-Vice-Presldente e Euclides Pscheco Borges Neto-Conselheiro. 

Certificamos que a presente é cópia da ata lavrada no livro de "Atas de Reuniões do Conselho de Administração", registrado 
na Junta Comercial do Território Federal do Amapá. 

JOSANA .TER~SA ARRAES NUNES 

EUCLIDES PACHECO.BORGES NETO 

.~ ISAAC FARACHE 

Junta Comercial do Ter. Fed .. do Amapá 

CERTIDÃO 

. .) 

Certifico que a primeira·via deste documento, por despacho do Presidente da JUCAP, nesta data, foi arquivada sob o 
nümero 954. 

Macapá, 20 de novembro de 1980 

BENJAMIM ALMEIDA SOARES 
Secretário Geral 

Substituto 

CIMACER S/A- COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL CERÂMICO 

C.G.C.- MF n9 05.549936'10001-90 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITÓRIO DO AMÀPf,. n9 16.200.000091 

Capital Autorizado: Cr$ 80.000.000,00 

C.apital Subscrito 

Capital Subscrito 

Nesta Data: 

" 4.800.000,00 

" 10.000.000,00 

Capital a Suhscrever: " 65.200.000,00 

Boletim de Subscrição de 10.000.000 (dez milhões) de ações preferenc(ais, nominativa, classe "a", do valor nominal de 
Cr$1,00 (hum cruzeiros) cada uma, no valor total de Cr$10.000.000,00 (dez milhões de cruzei ros), subscritas pelo Fundo de 
Investi menta da Amai.Onia-FINAM, operado pelo Banco da AmazOnla S/ A-BASA, na forma do Decreto-Lei n9 1.376, de 
12.12.74, cuja emissão dentro do limite do CapitaiAutorizado, foi liberada em Reunião do Conselho de Administração Reali
zada Hoje. 

Subscritor Endereço Exercfcio 

Fundo de lnvestimeoto da Amazônia 
.. FINAM- Av. Presidente Vargas 

C.G.C.-MF 04.902.979 n9 800, Belém-Pa 1980 

SUBSCRITOR 

Belém, 18 de novembro de 1980 

CLÁUDIO .ROCHA NUNES 
Di reter-Presidente 

ISAAC J. FARA8HE 
Diretor Administrativo e Financeiro 

Fundo de lnvestmentos da Amazônia - FINAM 
Operado o elo Banco da Amazônia S/ A - BASA 

GERALDO MESQUITA 
Di retor Financeiro 

Coordenador 

N9 de Ações 

1 o. ooo.oou 

·.·' 

Total Subscrito 
(Cr$) 

10.000.000,00 

I 
LUIZ E.P. LOBÃO 

. ~----~___,.--------'-------' 
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. 

CARTÓRIO ~E RE(31STRO PÚBLICO 

, PROCLAMAS DE CASAMENT-O . 
O Oficial 'do Registro Civil de Casamento da Comarca de Macap~. Território Federal do Amapá, República federativa do 

Brasil, faz saber que pretendem se casar: HAMILTON BATISTA FERREIRA .e MARIA JOSÉ DE LARA QUINTO. 
1 

Ele é filho de Francisco de Paula ~~freira e de Auta Batista Ferreira. 

Elà é filha de Joaquim Justino Quinto e de Nei'de Lara Quinto, . falecida. 

Quem souber de qualquer/ impedimento que os iniba de' casar um com o outro, acuse.,o na forma da lei. . -

• 

Macapá, 20 de novembro de 1980. . . 
FRANCISCO T.ORQUATO DE ARAÚJO ' ' 

Escrevente Autorizado 

' ·CARTÓRIO JUCA 

CAÁTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro. Civil da Comaf'ca de Maca pá, Territó'rio Federal do Amapá, Republica Federativa do Brasil , faz sa
ber que pretendem se casar: Almir Tavares da Silva Filho e Maria Das Graças da Silva. 

I 

Éle é filho de AIIT]ir Tavares da Silva e de Rosa Silva da Silva. 

Ela é filha de Marl13- Ródrigues· da Silva. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de casar um com o outro, acuse-o na forma da lei. 
J • • 

• Macapá, 20 de novembro de 1980. 

~osé Tavar~s de Almeida 
Escrevente 

,, 
\ 

SINDICATO DOS OFICIAl$ MARCENEIROS E TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE SERRARJAS E MÓVEIS 
. DO TEAR'. FED. DO AMAPfl. 

. 1-l 

Cód. 

11 
12 

14 

i 

. 
:' RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. 

'Receita 

Contas 
.. 

·Renda ·l.rrigutária 
Rendá S9cial 

Renda Ext'raordinária 

Total da Receita .......... C'r$ 
Mobilização 'de Capital 

Total Geral:-

' 

.. 

' 
EXERClCIO DE 1981 

,. 

• f . 
Despesa 

.. 
' 

300.000,00 
550.000,00 

100.000,00 

950.000,00 
50.000,00 

1.ooo.opo,oo 

21 
22 
23 
24 

· Contas 

Administração' Geral 
Contribuições Complementares 
Assistência Soei a' 
Outros Serviços Sociais 

· Tota!.da Custelo ........ ... .'.:.CrS 
Aplicação de Capital 

Total Geral:-. 

Macapá-Ap, 20 de junho de 1980. 

FRANCISCO BRAZÃO DA SILVA 
Presidente 

CPf- 031808402-34 

. 
JOS~ DOS SANTOS BAIA 

Tesoureiro 
CPF - 033806962 

NILSON MARQUES PEREIRA . 
Técnico em Contabilidade 

. CRC-PA ·'2959 - CPF~004644142-53 
~OTA: - Aprova·do em Assembléia· Geral 'Realizada .no ·dia:. 29/ 06/80 ~ 

. r 

:.. 

\ 

DE MADEIRA 

. .. 
Total 

554':500,00 
80.000,00 

210.500,00 
32.009,00 

·S77.QOO,OO 

- 123.000,_90 

1 .000.000,00 

. ' 

. ) 
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Con vêniO qt:e . entre s1. c,,.:ebram o Mi11istério dR Agricultura e o Governo do Temtório Feder al do P,mapá. Objet ivando., . 
a irn p\antação do Projeto ·Produção de mudas frutíferas e ornamentais '·. I 

Aos 23, d1as do '1lés de outubro do ano de mil novecentos e ortenta. o fvl inrstério da Agncultura. doravanie ·8!1<. '- ' , 

n,;cJo Mrnrstér 'O. representado pelo Doutor Alberto Bentes Guerreiro. Diretor no Terr itório Federal do Amapá, nos e, ·'ó:rgos ! 
dr. Delegado Federal de Agrrcultura conforme delegação de competência, confer ida pela Portana Min1sterrai n; 27. de 1? de i 
Janeiro de 1980 . publrcada no Diáno da União de 17 de janei ro de 1980, e o Governo do Territóno Federal do Amapá. dor:;- i 
vante denom:nado Governo . representado pelo Douto r Annibal Barcell os. resolveram celebrar o presente Convênio. rn,~ I 
drantA ?.s cláusulas e conrii-:,;ões seguintes · 

CLAUSUU\. PR I ~v:EIRA ·-O rresente Convênio tem por objet iVO a execucàc, , a r.lvel terr itor ial , do Proj eto "Produção de 

1

. 

Mudas Frutíferas e Ornamentais". 

CLÁUSULA SEGUNDA -- Constituem obrigações das partes : 1 

I - Do Ministério: 

a) concorrer. no presente exercício, com a im portância de Cr$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil cruzeiros). à 
conta da At ividade- 1301.04400314.051/10- FFAP- Apoio às Atividades a Cargo do Ministério da Agricultura- Elemento de 
Despesa - 3. 2 1. 5-02 - Outras Despesas Correntes. Empenho nv 002/80 

, b) designar um Gerente para. dentre ou tras atribuições, acompanhar, supervisionar, assistir e assessorar o Orgão Exe-
cultor no desenvolvimento das atividades constantes do Programa de Trabalho. · 

li- Do Governo, através da Secretaria de Agricultura- SEAG e da Fundação para o Desenvolvimento da Produção Anr
mal cJo Amapá - FUNDEPRA: 

a) concorrer, no presente exercíc iO, com a importância de Cr$ 545 .000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil cruzet
ros), à conta de Recursos Orçamentários do Fundo de Participação do Terr itório Federal do Amapá - Pro.jeto Oes~:;nvolvl
mento do Setor Agropecuár'o - Elemento de Despesa - Investimentos em Regime de Execução Especial; 

b) restituir aoMINISTÉRIO.até 30 de junho de 1981, a importância de Cr$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil cru
zeiros). acrescida de Cr$ 37 500.00 (trinta e sete mil e quinhentos cruzeiros), correspondentes à taxa.de 10% (deipor cento) 
sobre o capital repassado, que deverá ser recolhido à conta do Fundo FederaJ .Agropecuár io - FFAP. Lei Delegada n' 08/62-
Rendas não Adjudicáveis. na forma da Sistemática da Portar ia IG F /MA n9 14/7 8; 

c) executar através da SEAG as ativrdades descritas na Cláusula Primeira deste Convênio, conforme as especificações 
do Prcgrama de Trabalho elaborado de comum acordo entre as partes; 

d) comercializar, através da FUNDEPRA, as mudas produzidas; 

e) cumprir, rigorosamente. as normas e rnstruções constantes do Manual de Convênios e ;\justes. institurd o pela Porta 
ria Ministeria l n9 085, de 24 de março ~e 1980, publicada no Diário Oficial da União de 26 de março de 1980. a~ quais passam 
a const ituir parte integrante deste Instrumento independentemente de transcrição. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A primeira parcela dos recursos de que trata a letra " a". do item I, desta Cl (cusula. será li 
berada após a publrcação deste in strumento. em caráter facu ltativo, no Diário Oficial do Território e. obrigatoriamente, no da 
União. 

. -
SUBCLÁUSULA SEGUNDA- A outra parcela será liberada segundo o Cronog rama de Desembolso constante do Pro-

grama de Trabalho. obedecidas as seguintes condições: 

a) Comprovação da execução financei ra, pelo Orgão Executor do Convênio, evidenciando a aplicação mfnima de 70% 
(setenta por cento) dos recursos recebidos até o perfodo; 

b) parecer técnico do Gerente do Convênio, responsável pelo acompanhamento da execução; e 

c) comprovação de haverem sido liberadas as parcelas compromissadas pelas dema is partes Convenentes, nas for
mas do Cronograma de Desenbolso cantante do Programa de Trabalho. demonstrando, também, a aplicação mlnima de 
70% (setenta por cento). nos moldes da letra "a".desta subcláusula. 

CLÁUSULA TERCEIRA- Este Convên io fo i aprovado pela Comissão de Coordenação, Fi nanceira, através da Resolu 
. ção CCF n' 028, de 1 O de setembro de 1980, em concordância com a Portaria SG n9 11 3, de 29 de novem oro de 1978, publi
cada no Diário Oficial da União de 04 de dezembro de 1978. 

CLÁUSULA QUARTA - O presente Convênio terá vigência até 30 de Junho de ·J981 , podendo ser alterado, e prorro
gado, mediante termos aditivos, bem como resc ind ido, de comum acordo entre as partes ou , unilateralmente, por inadimple
mento de quaisquer de sua cláusulas ou condições. 

CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o Foro de Macapá-AP para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na execução <deste 
Convênio. 

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firmou-se este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor. na 
presença das tes temunhas que também o subscrevem. 

ALBERTO BENTES GUERREIRO 
Delegado Federal de Agricu itura 

no Território do Amapá 

ANNIBA L BARCELLOS 
Governador do Territór io 

Federal do Amapá 

TESTEMUNHAS: 

IZEQUIAS ESTEVAM DOS SANTOS 
Cl- 1 02.568/ AP 

RAIMUNDO VITORINO DE SOUSA 
.CI- 211 .095/C E 
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DECRETO N9 107/ 80-PMM.· 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe sAo conferidas por Lei , e 

Considerando o constante do Relatório da Comissão Especialinstltulda pela Port~ria n9 317/ 80-PMM. de 03 de outubro de 1980. 

DECRETA: 

Art. 19 - Reajustar os preços das passagens d~ coletivos (Onibus) nas linhas urbanas nos seguintes trechos: 

Linha n9 2Ó1 : Cr$ 12,00 (doze cruzeiros) 

Linha n9 202 : Cr$ 12,00(doze cruzeiros) 

Linha n9 203 : Cr$ 12,00 (doze cruzeiros), 

Unha n9 204 : Cr$ 12,00 (doze cruzeiros) 

Linha n9 205 : Cr$ 12,00 (doze cruzeiros) 

Linha n9 206 : Cr$ 12,00 (doze cruzeiros) 

Art. 29 - Reajustar os preços das passagens de coletivos (ônibus) das linhas interurbanas nos seguintes trechos: 

Unha n9 101 : Cr$ 23,00 (vinte e três cruzeiros) 

Linha nq 1 O~ : Cr$ 23,00 (vinte e três cruzeiros) 

Linha n9 103 : Çr$ 23,00 (vinte e três cruzeiros) 

Linha nq 104 : Cr$ 2~. 00 (vinte a três crwzeiros) 

-
Linha Macapá/Porto Grande e Vice-Versa - CrS 95,00 (noventa e cinco cruzeiros) 

Linha Macapá/Ferrelra Gomes e Vlée-Versa - Cr$ 1?0,00 (cGnto e vinte cruzeiros) 

Linha Macapá/Paredão e Vice-Versa - Cr$ 130,00 (cento e trinta cru'zeiros) 
. . . 

Linha Porto Grande/Ferreira Gomes e Vice Versa - Cr$ 45,00 (quarenta· e cinco cruieiros) 

Linha Porto Grande/ Paredão e VIce-Versa - Cr$ 56,00 (cinquenta e seis cruzeiros) 

Linha Ferreira Gomes/ Paredão e Vice-Versa - Cr$ 18,00 (.dezoito cruzeiros) 

Art. 39 ·- f;ste Decreto ~ntrará em vigor a partir de 10 de-novembro de 1980,-revogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se. Registre-se e Publlque-s'e 

Paláci? 31 de Març.o, 07 de novembro de 19SO 

MURILO AGOSTINHO .PINHE!RO 
Prefeito Municipal de Macapá 

BEIHO PENA VALES 
Diretor do DSP 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO 

GABINETE DO PREFEITO 

. DECRETO ( )·N9 073-A de 29 de setembro de 19~0 

O Prefei to Municipal de Mazagão, usando das atripuições que lhe são c~nferidas por Lei, 

DECRETA: 

Art. 19- Exonerar a pedido, a Profe~sora Maria da Silva Mendes, do Cargo de Presidente da Comissão Municipal do 
MOBRAL, deste Município, a contar do dia 30 de setembro do ano em curso. · 

.. 
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Art. 29 - Revogam-se as disposiçõe~ em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Màzagão, em 29 de setembro de 1980, 929 anos de República e 2109 da Criação do 
Municfpio de Mazagão. 

LOURIVAL QUEIROZ ALCANTARA 
Prefeito ~unicipal de Mazagão 

TERRITÚRIO FEDEf1AL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETQ ( ) N9 074-A de 29 de setembro de 1980. 

O Prefeito Municipal de Mazagão, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA: 

Art. 19 - Nomear o Professor Antônio Castro Monteiro, para exercer o Cargo de Presidente da Comissão Municipal do 
MO BAAL, deste Municfpio, a partir do dia 19 de outubro do ano em curso. · 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Mazagão, em 29 de setembro de 1980, 929 anos da República e 2109 da Criação do 
Municfpio de Mazagão. 

LOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA 
Prefeito Municipal de Mazagão 

TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO ( ) N9 075-A de 13 de setembro de 1980. 

O Prefeito Municipal de Mazagão, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei , 

DECRETA: 

Art. 19- Designar o Servidor Wilson Barbosa Chagas, Axiliar de Escntório da Tabela de Pessoal Temporá rio desta Pre
feitura, para exercer acumulativamente, em substituição, o Cargo de Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal de Mazagão, durante o 
impedimento do respectivo titular, a contar do dia 13 de outubro do ano em curso. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Mazagão, em 13 de outubro de 1980, 929 anos de República e 2109 da Criação do 
Municfpio de Mazagão. · 

LOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA 
Prefeito Municipal de Mazagão 

Ml - GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N9 43/80-CL()S 

AVISO 

o Governo do Território Federal do Amapá, através da Comissão de Licitação áe Obras e Serviços, torna público para 
conhecimento de quantos possam se interessar que fará realizar Tomada de Preços para aq uisição de máquinas, equipa
mentos e viaturas rodoviárias para utilização em serviços rodoviários, neste Território. 

A Licitação realizar-se-á às 09:0Ó horas do dia 09 de dezembro de 1980, na sala de reuniões da Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos. sito à Avenida FAB, nQ 1276, nesta capital. Local, dia e hora onde serão recebidas, a documentação e as 
propostas. 

O Aviso po Edital encontra-se afixado no quadro de avisos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Os Interessa
dos poderão obter cópias do Edital, bem como as informações necesMrlas, no endereço acima, no horário normal de expe
diente, junto a Comissão de Licitação. 

As informações técnicas serão fornecidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem/SOSP na ·Av. FAB, n9 1276. 

Macapá, 24 de novembro de 1980. 

Eng9 ANTONIO M. M. MARQUES 
Presidente da CLOS 
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