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DIÁ'R:IO . ~· 
;· 

Decreto nq 1. de 24 do julho do 1 ~ 

N93357 Macapá,_ 02 de janeiro de 198;1 - 6•-Feira 

·1i, 

Governador do Terrltqrlo 
Cmte. Annlbal Barc,elloa 

Gabinete do Governador 
Ten. PM Ronaldo Pereira de Oliveira 

.- SECRETAR lADO 
# 

Secr'3térlo da Administração 
Dr. Augusto Monte de Almeida 

Secretário de Finanças 
Dr. Francisco Vitoriano Filho 

Secretár1o de Planejame'nto e Coordena'çllo 
Dr. Antero Duarte Dias Pires Lopes 

Secretário de Promoção Social 
Ora. Maria da Glória Amorim 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 
Dr. Manoel Antonio Dias 

, Secretário de. Educação e Cultura 
Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 

·secrotárlo de Agricultura 
Prof. lzequlaa Eetevam dos Santos 
_Secretário de SeguranÇa Pública 

Dr. José de Arlmathéa Vernet Cavalcanti 
Secretário de Saúde 

Dr. José Cabral de Castro 

. DECRETos~----------------------~ 

(P) n ~> 0836 de 29 de dezembro de 1980 
I • 

O Governador do Território Federal do 
Amapá, usando das ·atribuições que lhe são 
conferidas pelo ar.tigo 18, ftem 11 , do Decreto-
Lei n9 411, de 08 de jane:ro de 1969, e tendo 
e m v·i s ta os te r m o s d o O f1c i o n ~> 
347 /80-REP/BSB·, 

RESOLVE · 

Designar José Pedro da Silva, Diretor 
Administrativo, para responder pelo expe
diente da Representação do Governo deste 
Território, em Bràsflia-DF, durant~ o impedi
mento do respectivo titular, que entrará em 
gozo de férias regulamentares, no perfodo de 
05 de janeiro à 04 de fevereiro de ·1981. 

I 

Palácio do Sete~trião, em Macapá, 29 
de dezembro ~e 1980, 929 da República e 389 
da Criação do Território Federal do Amapá. 

\ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n~> 0837 de 29 de de.zembro de 1980 
. . 

O Governador do Território Federal do 
Amapá, usando ·das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 18, rtem 11 , do Decreto 
Lei n9 411, de 08 de janeiro .de 1969, 

RESOLVE: 

Designar o· 29 Ten. PM João Estoesse 
Monteiro de Araújo, desempenhan·do atual
mente a função de Ajudante de Ordem do 
Governador, par~ responder pelo expe-diente 
da· Assessoria Militar_ do Gabinete do Gover
nador. durante o impedimento do respe_ctivo · 
titular, qu~ entrará em gozo de férias regula
mentares, a partir de 02 de janeiro de 1981 .. 

Palácio c;lo Setentrião, em Macapá, 29 
de dezembro de 1980, 929· da República e 389 
da Criação ·do Território F~deral' do ·Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador · 

(N) n9 043 de 26 de dezembro de 1980 

O Governador do Território Federal do 
Am?pá,_ usando das atribuições que lh.e .são 
conferidas pelo item 11, do artigo 18, do De- · 
ereto-Lei n~> 411, de .08 de janeiro de 1969, 

Considerando que o Governo do Terri
tório subvenciona várias entidades do setor 
público, localizadas neste Território; . 

. . Considerando que muito embora es-
sas ·entidades recebam recursos de 'outros 
organismos, mas é o Governo do Território 
que aloca sempre· a maior parcela; 

~onsiderando que grande parte dos 
recursos alocados são ~bsorvidos com paoa-

.. . 
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menta de pessoal; ' · 

Cbnsiderando que o. Gov~rno dó Terri-. 
tór·io, em face as · dificuLdades conjunturáis, 

' de.seja manter um rígido G_Ontrole no qué cÓn
cerne á política salarial, 

.· RESOLVE: ' 

Ar't. 1 o - Determinar que os reájustes . 
salar iais de todos os órgaos ou institurções 
que recebeni . subvenções e dotaÇões de re
cursos do Governo do Terr-itório, sàmente po
derão ser concedidos mediante prévia apro
vação do· Governador· do Território. 

. . 
A,rt. 2° - As entidade-s mencionadas no ' - . 

. art. 1 ç , remeterão. ao Governo do Território, · 
nas é'pocas ap.ropr-iadas, -a proposta ·de rea
_justamento; ju9tificando as circunstâncias, o . 
amparo legal .do pedido e -as fontes de r~Gur-
sos .- • 

, -
1 . _Art. 39 - .Este Decreto' en_trará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as dis
posiçõés em contrário. 

Palácio- do Setentrião,. em Macapá 26 
de dezembro de 1980, 92" da._ República e 3S9 -
da-Criação '.do T~rri tóri9 Feder'al do Amapá .. . . 

. ANNIBAL "BARCELLOS 
Góvernador 

' f 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL 
AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

TERMO ·ADITIVO · 
' 

DO 

Primeiro Termo Aditivo ao-Contrato ce-
lebrado entre o Governo do Território-Federal 

· do· Amapá e a Empresa COBRA Computadores 
e Sistema-s S/ A. " 

. · ,Aos cinco (05) dias do mês de.dezem- '' 
bro do ano de hum mil• novecentos -e oite_nta 
(19.'30) , nesta cidade de Macapá, Capital do 
TerritÓr io Federal do Amapá, de um lado o 
Governo do Territór!o Federal do Amapá, do
ravante .. denominado simplesmente Gover-no, 
neste ato representado por seu Governador 
Comandante Ann iba.l . Baréellos e d~ outro . 
lado a COBRA Computadores e Sistemas B-ra
sileiro S/ A, doravante'simplesmente deno-: 
minada Contratada, empresa Com sede na ci-. · 

. da de do Rio de Janeiro, inscri.ta no CGC. sob 
o número 4231'8.949/ 0001-46, neste ato re
_presentata por seu procurado~. Carlos AI-· 
berto Costa Araújo, brasileiro, casado, -porta
d.or da C.l. n" 280.523/80, expedida pelo ·ln$,t i
tuto Félix Pacheco e inscr-ito no CIC sob o n9 
096032717/72~ residente e domiciliado nà ci
dade de · Brasília -DF, çonsoante i-nstru
mento de procuraçã-o làvrado' às folhas 49- do 

. Livro 3357 do Carfório do 29 Offcio de Notas 
• I 

do· _Rio .de Jane_i ro , reso lv.em Aditar . o referido 
contrato, seg·undo as 'cláusulas e condições 

· segU'intes : _~ · 

Clàusula··Primeirà:-Os valores estabeie
cidos na cláusula Décima Segunda do -Con
trato original, ficam acrescidos na importân
cia de Cr~·-L52.728,BO (Cento e cinquenta e 
doi.s mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros :e 
oitenta centavos), de sprte que o valor glob.al . 
do · Co nfca to _fiççrá na _.importância de 
Cr$-1.745.472,00(h·um milhão, setecentos e 
quarenta e d nco mil , quatrocentos é se
tenta e dois cruzE3iros).· 

.. Cláusula Segu~da : O anexo l ·do _Con-
trato origina! P8.~?ará para O? seguintes -valo
res:. 

I . . 

o.) o item 05, modelo 4211 - Tripla. In-
tensidade para vfdeo- - passa para o valor de 
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DEPARTAM ENTO DE IMPRENSA OFICIAL 
Território Federal do Am apâ 

Otrétor 
Pedro Aur• llo Ponha Tavar·ea 

ORIGINAIS ' 

· .- o s 'tex toa enviados é publlcaçAo deverAo ser datilografa-
doa e· acompanhlldos de oficio ou mf!morando. · 

"o Diarío .Oflcial dó T.F. do.Amapa podara ser encontrado -•• 
para leitura nas Representações do Governo do Amapa 
em Brasllla /QF e Belém/Estado do ~ari. 

· r'\TENDIMEN
1

TO 

Das 07:·30 b 12:00 
Horirlo: . 1 , 

Das 14:00 às 17:30 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇOES 

• .P ubllc~ç!o - centlf'Detro .de 'coluna ... .... ... . : .. ....... ... Crt 90,00 

1..: 

' I \ 

PREÇOS· 'ASS!NATURAS · 
. ' 

tt Mecapé .. , ... .... .. ... : ....... .. .... : .. ..... ~ .......... ......... Cr$ 1.125,00 
-.: \. 

tt Outras Ctdadeo .......... .. ..... ........ .... ................ Cr$ ·1.800,00 · 

;~- M al8inaturu aio N~ala s Yc.-.cllltlia EHn 30 de Ju-
nho e 31 do dezembro. · 

\ • 'I ' 

. Preço.do Exemplar .... .. . .. . .. ... ...... .. ....... Cr$ 10,00 
· Número atrao;tdo .. ....... .. . .... . ... . .. ... .. .. , .. Cr$ 24;00 

Numero atraudo em outras c idades ... . . C~ 40,00 

REC,LAMAÇ0ES 
* ~ver Ao ser dlrl~ldas· por escrito· a~ Diretor do Departa

mento de Imprensa Oficial do T.F. do !-m.apé, sté 8 di'aa 
após _a publicação. . ' . 

-' 

/ 

' 
\.. DE,PARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL " R.ua CAndld ~ Men~es " Macap• Terrl1órlo Feder~! do Ama_PA * --r:elefones 621 -40 40 *Ramais 176 • 177 - 178 _) 
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Cr$-8.727,36 , ( oito mil, setecéntos e vinte e 
sete cruzeiros e trinta e seis centavos); 

· b) O item b6 - Impressora de linha de 600 
LPM -.passa para o valor de Cr$-74.182,56 

. (Setenta e quatro mil·, cento e oitenta e dois 
cruzeiros e ci.nquenta seis centayos); · 

c) o item 07- Unidade leitura/GravaçãÔ 
de fita .magnética 1600 bpi ~passa para o valor 
de Cr$-52.364,16 (Cinquenta e dois mil, tre
zentos .e sessenta e quatro cruzeiros e dezes
seis centavos). 

Cláusula Terceira: Em razão das corre
ções verificadas nas letras 'a', 'b' e '.c' da cláu-: 
sula anterior, o vàlor global do anexo I, passa 
para a· importância de .Cr$-349.094,40 (Tre
zentos e. quarenta e noye mil, noventa e qúa
tro cruzeiros e quarenta centavo~). 

Ciáusu)a ·Quarta: As despesas do pre
~ente, referentes ao exercfcio de 1980,no valor 
de Cr$-450.000

1
00 (Quatrocentos e cinquenta 

mil crúzeiros), correrão à cor.~tados seguintes 
. recursos: Fundo de Participaçao dos Estadós, 

Distrito Feder'al e Territórios - Pr\ogràma 
03Q90402.005 -: Elemento de Despesa 
4.1.3:0.;-07. - consoante a Nota de-Empenho nQ 
4004, emitida em OI de dezembro-de 1980.0s -
recursos destinados a cobertura dos valores 
restantes do Contrato serao empenhados 
posteriormente: . · 

Cláusula Quinta: Permanecem inaltera
das as demais cláusulas do Contrato 'original 

E por estarem justos e acertados, assi
nam o presente Termo, em cinco (5) vias de 

' igual teor e forma e·na presença de _d'uas (2) 
testemunhas abaixo nomeadas. 

' 

Macápá, 05 de dezembro de 1980. 

ANNÍBAL BARCELLOS 
Governador 

CARLOS ALBERTO COSTA ARAlJJO 
COBRA Computadores 

I . 

TESTEMUNHAS: 
llegívei~ 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMA-
PÁ:-CEA 

dade d'o Amapa-CEA, CGC. nQ 
.05965546/001 .. 09, ' Sociedade · de Economia 
Mista, Concessionária dos Serviços Públicos 

. de Energia Elétrica no TerritóriÇ> Federal do 
Amapá; com -sede em Macapá, à Av. p·adre 
Júlio Maria Lombaerd, nQ 1.900, neste ato re
presentado pelo seu Diretor Presidente Dr. 
Vivaldo Eloy de .Oliveira, brasileiro, casado, 
economista, doravante denominado simples,
menté CEA, usando das atribuições que lhes 
são conferida$ pelo parágrafo 39 do art. 13 e 
alfnea B dei item 11, do àrt. 15, ambos da Cons
tituição da República Federativa do Brasil res-' 

pectivamente, cqmbinada co·rn o item IX do 
art. 34 da Léi n9 6.448, de 11 de outubro de 
1.977 e art. . 1 Q da Lei Munici'pal nQ 
001 /80-PMC, de 20 de·. setembro de {980, 
celebram o presente Convênio q·ue .estabe
lece condições para o fornecimento de Ener
gia· Elétríca. para Iluminação Pública e Manu
tenção das Redes de Distribuição ·na cidade 
de Calçoene, vilas e povoados do MLmicfpio, 
de confo_rmidade com as seguintes: cláusulas: · 

Cláusula 1: A CEA se · compromete da 
cobrança no Municfpio de Calçoene, com fun- · 
damento na Lei Municipal nQ 001 /80-PMC, de 
20 de setembro de i, 980, dos usuários Públi
cos de Energia Elétrica:, a Taxa de Iluminação 
Púb.licci'. 

· § Único.: A Taxa ,de' iluminação será co
brado mediante a inclusão do valor correspo-· 
.dente a alíquota definida em Lei e/ou Decreto 1 

Municipal, na~ contas de . consumÇ>· dos ·, . 
us~ários de ·Energia Elétrica da CEA · 

Cláusula 11: A Taxa de Iluminação Pú- . 
blica, a , s~r cobrada pela CE:A, em favor da 
Prefeitura, incidirá sobre a'conta de to5)os os 
consum_idores de ener~i·a elétrica. ~ · 

Cláusula 111: Caberá à Prefeitura dirimir, 
por consulta da CEA ou direta dos Consumi
dores-.Contribulrites as. dúvidas suscitadas 

1 quanto a aplicaçào dos preceitos legais regu
lamentares referentes a matéria. . . . 

Cláusula '/ : Em caso 'de dúvida dos . 
Consumidores-C ·- ntribuintes, perfeita e legal
mente fundame~ •tada e capaz de suscitas 
susp_ensão de p. J8:mento da conta 8e ener-

TERMO DE CONV!::KJIO , gia, na qual. estiver incluída. a Taxa con(es.-

Termo de Convênio que éntré si fçzem ·· tada~ poderá a .c .EA ~mltir a conta, c~m a in-
a Prefeitura Municipal de Calçoene e a Com- clusao do_ r~:endo tn but~ . ~té que seja o as-
panh.ia de Eletricidade do Amapá-CEA, nesta sunto defi~Jtlvamente solucionado pelo pc-
cidade, relativo a Execução dos serviços de der competente. 
Manutenção-das redes de Distribuição e For- Cláusüla V: Dirimida Q dúvida, a CEA 
necimentQ aos usuários de Energia Elétrica: fa! á incluir nas contas seguintes independen-

. A Prefeitura Municipal de · c~lçoene, temente da. Taxa d? .mês de co~petência, o 
. neste ato representado pelo Prefeito, Prof9 valor do trlbu~o C~Ja· arr~cadaçao fora sus-
. Aracy Monteiro Costa, brasileiro, casado, ser- pens~ pela aplicaçao do disposto na Cláus.ula 

·d p · bl. · · d . d . 1 ·antenor v1 o r u 1co, a ·Seguir enomma o s1mp es- · 
rr:ente Prefeiturta, e a Companhia de Eletr-ici- · c(éusula VI : Em caso de ·eventuais de~ 

'· 
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mandas judiciais suscitaçjas pela aplicação r~cadação do Convênio d·e Iluminação. / 
da Taxa de iluminação Pública, sem prejufzo . Cláusula. XIII :. Somente serão admitidas 
de toda assistência que -lhe ser prestada pela ·alterações no presente Convênio, quando · 

· CEA, a · Prefeitura diligenciará, .po~ conta e · efetuada através .de regulares Termos Aditi
sob a sua cexclusiva. respon'Sabilidade, de- vos. 
fender os seus "i-nter-esses e feSQUafdar os. da 
CEA. 

Cláusula VI l: .A T-axa de.Uuminação Pú.
blica, s.erá dos Coosumido.res-Cootribti intes, 
calculada de acordo com as normas preconi
·zadas na Lei e/ou Qecreto Municip~l. · 

Cláusulé;i VIII: O produto da cobrança 
da Taxa de . Iluminação será utilizado pela 
CEA no pagamento das contas de forneci
mento d.e energia eletrica .para Iluminação 

·Pública, e nas despesas de rJ1a(lutenção das 
·redes de)Distribuição, have'ndo para isso uma 
conta especial na Contabilidade · da. CEA, 
onde ·ser_ão registrados os créditos e os_ débi
tos da Prefeitura. oriunâos da operação é;l 
qúe ·se re-fere a presente cláusula. 

. Par$_grafo 19: Na hipÓtese de arrecada
Ção .da· Taxa de lluminaçãq_ ser insuficient13 
para cobrir os encargos resultantes de ener
gia~elétrica e manutenÇão, a Prefeitura ·provi
denciará. os recur~os necessários ao paga-

. manto da diferença. · 

Parágrafo 29: No caso da arrecadáção 
da Taxa de · Iluminação , ultrapassar o sufi
cente pàra cobrir os encargos resultantes do 
fornec.imento .de energia elétrica e ma.nu
tenção das Redes de Distribuição, incumbirá 
à CEA, a obrigação de devolver à Prefeitu-
ra quantia· excedente. · / 

Parágrafo 39: A manutenção das Red~s . 
de Distribuição a ser ·custeada pela Taxa de 
Iluminação compreende a aquisiÇão de lâm
padas e luminárias para substituição do ma-
terial danificado e despesas do pessoal alo
cado ao serviço. 

Cláusula IX: A Prefeitura pagará à 
CEA, mensalmente, pelo serviço de cobrança 
da . Taxá-de Iluminação Pública, 10% (dez 
por cento) sobre a ·arrecadação da re.ferida 
Taxa. · 

Cláusula X: Caso a arrecadação dessa 
Taxa, 1,1ão ati.nja o que a Prefeitura deve à 
C.EA, pelq fornecimento de energia para llu
·minação Pública, deverá a Prefeitura indeni
zar a CEA em quantia e_quivalente a dife·rençá 
verificada. 

CláusÚia XI: No caso da arreéadação 
prev.ista na Cláusula primeira (Parágrafo 
Único) exceder o valor do fornecimento, in
cumbirá a CEA, a obrigação de devolver a 
Prefeitura a quantia excedente. 

Cláusüla XII: Mensalmente .a CEA apre
sentará à Prefeitura um d~Hnonstrativo ·da ar-

' 

Cláusula XIV: O presente Convênio. po
derá ser resc.indido: 

1- Por acordo entre ·as partes, 'desde 
que ·notificadas· com ante~edência mfnima de 

. 60 (sessenta) dias. . · 
2· - Por de-cisão do MiAistério das Minas 

e Energia•0u outro Órgão incumbido~de ffsca
lizar o aspecto Contábil da Concessionária do 
Serviço de· Energia f;létrica. . 

Cláusula XV: Os casos omissos e. as 
dúvidas suscitadas no presente Convênio se::
rão ·dirimidos pelas partes convencionadas, 
através d~ seus representantes, devidamente. 
credenciados, ou por arbitragem, cabendo ao _ 
Governo do Território a designação· do· árbi-
tro desémpatador. · 
· Cláusula XVI: Este Convênio entrará -

em vigor na data de sua. publ1cação no Diári0 
~ Oficial . do Território Federal do Atnapá. 

Cláusula XVII: Fica eleito o Foro de 
Amapá para dirimir quaisquer dúvidas r.~s~ l 
tantes ·deste Convênio, com a renuncia ex-
pressa de qualquer outra.. . 
. E, por ássim terem convencionado, fir- . 
maram o presente instrUmento as partes con
vencionadas, com as testemunhas a seguir 
assinadas. 

Macapá, 18 de dezembro de 1980 

VIVALDO ELOY_'DE OLIVEIRA . 
Presidente 

Prof9 ARACY MONTEIRO COSTA 
Prefeito Municipal . 

TESTEMUNHAS: Ílegfveis· 

.CARTÓRIO ~O R~GISTRO fÚB~IC_O 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civi l de Casamentos 
· da Comaréa de Maca pá-Território Federal ·do 
Amapá- República Federa·t.iva ·do Brasil, faz 
saber que pretendem se casar: Edinaldo José 
dé;i Silva Corrêa e Sandra Regina Smith Ne
ves. 

_. Ele é filho de Orlando de Oliveira Corrêa, ' 
falecido e de Cleonice da Silva Corrêa. ·, 

Ela é filha de Ruy Guarany .. Neves e, de 
Maria Regina Smith 'Neves. 

Quem souber de qualquer impedimento 
que os iniba de casar um com ·O outro, acu-
se-o na formá d~ lei. · · 

Macap.á (AP), 02 de Janeiro de 1981. 

JOS~ TA VARES DE ALMEIDA 
Ofiaal e Ta&eüã.o 

. . 


	

