
/ 

REPÚBLICA FEDERATIVA. DO BRASIL 

DIÁRIO OFICIAL 
-

. Decreto ~v 1. de 24 de julho de 19e4 

N93359 Macapá, 06 de janeiro de 1981 - 3•-Felra ' 

Governador do TerritÓrio 
Cmte. Annlbal Barcellos 

Gabinete dp Governador 
Ten. PM Ronaldo Pereira de Oliveira 

SECRETAR lADO 
Secretário de Admlnlatraçlo 

'Dr. Augusto M~nte de Almeida · 
Secretário de Finanças 

Dr. Francisco VItoriano Filho 
Secrétárlo de Planejamento e Coo'rdenaçAp 

.Dr .. Antero Duarte Dias Pires Lopes 
Secrétárlo de Promoçlo Social 

Ora. Maria da Glória Amorlm · 
Secretário de Obras e Serviços Públicos 

Dr. Manoel Antonio Dias 

(P) n9 0840 de 30 de dezembro de 1980 
O Governador . do Território ' Federal do Amapá, 

usando das atribulçO~~ 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~ termos do Otrcio n9 777 / 80-SESA, -

RESOLVE: 

Designar nos termos do artigo 145, item I, combinado . . 
com o artigo 147, da Lei n9 1711 , de 28 de outubro de 1952, 

Alíc~ Martins Ventura M~galhães, ocupante dÓ cargo de Mé

dic~. nrvel 22-B, dQ Quadro de Funcionários Públicos d«? Go

verno deste Território, lotada na Secretaria de Saúde-SESA, 

para exercer a função gratifiç;ada, sim bolo 2"F, de Diretora 

do Hospital de Pediatria, do Quadro acima referido, a contar . 

Secret6rlo de Educaçlo e Cultura 
Dr. "Alfredo Augusto Ramalho de Qllvelra 

"' Secret6rlo do Agricultura 
Prof. lzequlaa Eotevam doa Santoa 

Secret6rlo de Segurança Pública -
Dr. JoM de Arlmathlla Vernet Cavalcanti 

Secret6rlo do Sa~de 
Dr. Josll Cabral cfe Castro 

das; regularmente cadastradas no Registro de Fornecedores 

do Governo deste Território, e que estejam em dia com a en-. 

. treg~ de materiais referentes· a licitações anteriores, que no 

dia 16 de janeiro do ano 81 , às 10:00 horas, receberá pro

postas para fornecill)énto de placas, plaquetas, chumbo e 

arame para selagem de veicules, bem como magnética e'mo

tor para semáforos, conforme relação anexa ao Edital. 

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão 

ser obtidos .na Divisão de Material da Secretaria de Adrrtn~s
tração, sita a Av. Cora de Carvalho n9 120, am Macapá/A

mapá, ou na RepresentaÇão do Governo do À_mapá, em _Be

lém/ Pará, sita a Av. Castilho Frànça n9 234, nas horas nor

mal~ de expediente . 
\ · de 26 de novembro do corrente ano .. 

Macapá, 30 de dezembro de 1 .980: 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 30 de dezembro de 

1980, 929 da República 'e 389 d!i Criação d<? Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 

Governador . ... 

SEORET ARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE MATERIAL 

'COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, N9 50/80 
AVISO 

A Comissão de Licitação do Governo do Território Fe
deral do Amapá, leva ao conhecimento das firmas interessa-

JONES ERNANI ASSIS· DE AZEVEDO 

Presidente 

. BRUMASA MADEIRAS S.A. 
' 

(C.G.C. nQ 05.964.89.5[ 0001-06) 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDlNARlA 

EDITAL DE CONVOCAÇAO 
São convidados os Srs. Acionistas da 

BRUMASA MADEIRAS S.A. a se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária; no próximo 

· . dia 19 qe Janeiro de 1981, às dez horas, na 
sede social, na Rua Senador Filii1to Muller 
s/n9, em Porto Santana, nesta cidade de Ma
capá, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 

,, 
11 ;lll ~ 
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a) proposta de aumento do capital so- Professora Zilma Gome~ Parente de Barros, 
cia_l de Cr$ 160.200 .00.0,00 par~ Cr$ de acordo com o artigo 32 item IV do Regi-
550.198.000,00, mediante subscrição àm di- mento Interno da "SEPS", aprovado pelà Por-
nheiro, com a emissão de .· 219.100.000, ta ria Ministe-rial n9 122 de 30 de janeiro de 
ações ordinárias, nominativas, do valor nbmi- 1980, publicada pelo Diário Oficial da União 
nal de Cr$ ' 1,78 cada uma, totalizando Cr$ de ·o1 de fevereiro subsequente, de ur:n lado, e 
389.998.000,00; d.e outro lado o Governo do Território Federal 

b) alteração do artigo. 59 do Éstatuto do Amapá, situado no Palácio do Setentrião, 
Social; · Macapá-AP, CGC 00394577/ 301-25, daqui 

c) assuntos' gerais. 

Macapá,_ 24 de dezembro de 1980. 

Samuel Fineberg 
Di reto r-Superintendente 

. . 
MINISTÉRIO DA EDÚCACÃC? E. CULTURA 

SECRETARIA DE ENSINO DE 19 E 29 GRAUS 

SUBSECRETARIA DE APOIO TÉCNIC-O-PE
DAGÓGICO 

COORDENADORIA .DE ÁCORDOS, . CONV~
NIOS. E CONTRATOS 

Convênio ·nQ 322/80 que entre si esta
belecem a Secretaria de Ensino de 19 e , 29 
Graus do. Ministério da Educação e Cu.ltur~ e 
o Governo do · Território Federal do Amapá 
para. a Implantação ·do Projeto co-nquista-
Programa lnstrucional , Via Televisão, com a 
f.i'nalidade especffica de suprir a. Escolariza
ção a ofvel das Quatro ultimas Séries do En
sino de 19 Grau. 

Aos 18 dias do mês de dezembro do 
_ano d.e 1980, a S~cretaria de Ensino de _19 e 
29 Graus do Ministério da Educação e Cultura, 
sediada à Esplanada,, Bloco "L", 5~ e 69 anda
res, Brasflia-DF, daqui por diante "SEPS:', re
presentada neste ato pela SLJa Secretária, 

por d[ante "Governo", representado neste ato 
pelo seu titular, Comte. Annibal Barcellos, re
solvem celebrar o presente Convênio de con
formidade com as cláusulas abaixo mencio
nadas e de acordo com o constante do Pro
cesso nQ 219.435/ 80-MEC. 

/ 

Cláusula Primeira - Do Objeto 

As parte·s convenentes elegem como 
objeto deste instrumento a implantação do 
Projeto Conquista-Programc;l lnstrucional, .via 
televisão, com a finalidade especffica de su
prir a escolarização a nfvel das quatro últimas 
séries do ensino de 1 Q grau. 

' Cláusula Segunda- Das Obrigaçõ~s da 
"SEPS" -

-
A "SEPS" obriga-se a: 

a) repassar os recursos· conveniados, 
após a aprovação do Plano de _AplicaÇão e da 
assinatura deste instrumento. 

b) prestar assistência técnica quando 
solicitada. ou ~e necessária for . · 

Clàusula Terceira- Das Obrigações 'Do 
"Governo" 

O· "Governo" obriga-se a: 

a) aplicar os recursos conveniados, 
conforme Plano de Aplicação · a·provado pela 
"SEPS" ; 

(DIÁRIO OFICIAL 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

Território Federal do·Amap.6 
• Diretor 

Pedro Aur• llo Penha Tavar" 

ORIGINAIS ' 

• Os toxtoa envladoa ~ publlcaçto deverlo 14!! datilografa
doa e acompanhado• da oficio ou memorando. 

• O Dltlrio Oficial do T.F. do Amapé podertl aer encontrildo 
para leitura naa RepruentaçOee do Governo do,Amaptl 
em Braallia/ DF e Beltm/ Eatado do Parti. 

ATENDIMENTO 

Hortlrlo: 
ou 07:30 .. 12:00 

Dae 14:00 u 17:30 horu . 

PREÇOS - PUBLICAC0ES 

• Publlcaçlo • c.ntlmetro de cotuna ..... .... ........ ~ ..... ~C~ e<l,OO 

PREÇOS - ASSINATURA~ 

* Macapl ..... .. .. ............ .. .............. ..... .. ............. Crt 1. 1 25,00 

· * Ouirae Cld~deo ..................... .' ...................... Crt 1,.800.00 

• Aa assinaturas s4o ~emestrais e vencfvela ~m 30 de ju
nho e 31 de dezembro: 

Preço do Exemplar .. ................ . . ... .. .. ... Cri 10,00 
Número atruado ...... . . . .. ....... .... :.... .... . Crt 24,00 
Número atrasado em outras cidades .. .. . Cr$ 40,00 

RECLAMAÇOES 

* Deverão oer dirig-Idas por eacrllo ao Diretor do De~rta
mento de lmprenaa Oficial do T.F: do Amapá, a" 8 dlu 
apóa a publlcaçlo. · 
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b) enviar relatórios trimestrais e um ao este Convênio em 05 (cinç;o) vias de igual teor 
final· da vigência deste instrumento, ou e forma· para os devidos efeit~s jurfdicos. 
quando. solicitado. · ' Brasflia-DF, 18 de dezembro de 1980 , 

Cláusula Quarta- Da·Aiocação Óos ~e- ZILMÀ GOMES PA~ENTE DE BARROS 
cursos Secretária da "SEPS-" · 

' . 
. Para o que se. estabelece nest~ Conv~- · ANNIBAL~ BARCELLOS 

nio a "SEP.S" transferirá ao "Governo" recur- Goverr}ador do Território 
sos no montante de Cr$ 650.000,00 (seiscen- Federal do Amapá 
tos ·e dnquenta mil cruzeiros). . · 

Cláusula '0uinta - Dos Reç:ursos 
TESTEMUNHAS: 

Domingos de Freitas Ribeiro 

Nonato Nunes da Silva 

. ' -
JUNTA COMERCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ , 

RESOLUÇÃO 02/ 80-JUCAP 

Para ·o C\..lmprimento do ql:.le expressa a 
Cláusula anterior os recursos\ correrão por 
c o n t a d o · P r o j e.t o i' A t i v i d a d e 
4502.08452136 .023.001- Apoio ao Desenvol
vimento dos ,Sistemas de ,Ensino desta 
·"SEPS", tendo sido. comprometidos conforme · Dispõe sobre a revisão da Tabela de Taxas e Emolumen-
Emperihos ab.a. ixo r:nencionados: tos da Junta Cor_nerclal do T~rrltórlo Feder·al do Amapá-

. 3216-00. : ...... .. . . Cr$ 300.000,00 JUCAP . . , 
4315-0G. · .. .... . : . Cr$ 350.000,00 

· Total Geral .. .. ... . Cr$ 650.000,00 
I 

. Empenhos FNDE n~>s 4249 e 4250 emi-: 
tidos em ·OS/12/1980. 

'·Cláusula . Sexta - :Do Crédito 
. . ~ ~ 

Os recursos conveniados serão credi-
tados no 8anco. do Brasil S.A. (Macapá). 

Cláusula Sétima - A prestação de 'con
tas dos recursos provenientes deste Convê
nio deverá ser entregue à Representação 
da Delegacia do Ministé.rio da -Educação e 
Cultura (Brasflia-bF), na Cidade de Maca
pá-ÀP, até 30 (trinta) dias' após a expiração 
deste Corívêni.o. · 

. Cláusula Oitava ,:- Da Inadimplência 

o não cumprimen'to da·s obri~ações 
con~tantes .neste Convênio acarretará na 
sua denúncia por qualquer das partes conve
nen.tes. 

Cláusula Nona - Das Alterações 
. ' 

Todas as alterações que se pretendam 
fazer neste Convênio depende'rão de · prévia 
·anuência-da ·"SEPS" e deverão ser solicita- · 
das sua vigência. 

Cláusula Décima ~ Da Vigência 

Este Convênio terá vigência a partir da 
data de sua assinatura até. 30 de novembro de · 
19_81 -, podenoo ser prorrogado media·nte 
anuên'cia da "SEPS" ,. 

Cláusula Décima-Primeira· - Do Foro 

As çontrovérsias oriundas do presente 
Convênio serão resolvidas no Foro de 

· Brasflia-DF. : 
. I 

E, por estarem ·acordes, depois de 'lido, 
. aceito e achad9 conforme pelas partes, na 
presença das testemunhas abaixo, lavrou-se 

· O Plenário da Junta Comercial do Território Federal do 

Amapá,. no uso das ~trlbu ilões legais que lhe são conferid.as . . 
pel~ art. 16, 11 do Regulamento e art. 1 O do R~gimento ~n.: 

l erno, aprovados pelo D~creto (P) n9 029, de 29.09.77, do Go

verno do Terfltór l9 Federal do Amapá. 

Considerando as disposições da letra B do ftem 11 do art.-

11 da Lei 4.726, de 13.07.65,-regulamentada pela letra ~do 

inciso Xll' do art. ·1~ do Decreto Federal 57.651 , de 19.01.66; 

Considerando que, pela legislação supra, compete à 

Junta Comercial a organização e encaminhamento à aprova

ção' do Exm9 Sr. Governador do Território, a Tabela de Taxas 

e Er:nolumentos devl d9s pelos atos do registro do Comércio e 

Atividades Afins e_ as alter~ções respectivas; 

Considerando ser da .maior conveniência atualizar e.con-. ' . 
solldar a Tabela de Taxas e EmoiÚmen-tos da Junta Comer-

cial do Território Federal do Amapá, 

RESOLVE: · ... . 
Por dellperação unânime de seu Ple11árlo, em Sessão de 

27 de novembro de 1980, fiprovf!r a seguinte·Tabela de Taxas 

e Emolumentos devidos pela prática de atos de Registro do 

Comércio e Atividades Afins, com ~provação do Exm9 Sr,. 

Governador do Território Federal do Amapá. 

-Art. 19 - A Junta Comercial do Território Federal do 

Amapá procede a correção monetária . an~al de sua Tabela 

de Taxas e Emolumentos. 

I- TAXAS: 

a) De Arquivamento 

b) De Registro 1 

c) Dé Matrrcula ou de Habilitação .. 

d) D~ Flscali!ação . 

e) De Cadastro 

' .f) De Autenticação 

11 - EMOLUMENTOS: 

a) Buscas. ou Consultas de Documentos 

b) Certidões · 

. 

. . 

. ' 
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c) Oposição ou Recurso 
I' 

Art. , 29 - A Taxa de Arquivamento ~e àto constitutivo de 

tos, dissolução, alteração de capital. capital autorizado, 

trahsforma?ão: fus'ão, incorporàção, transferência de sede, 

abertCira de f[lial, agência. escri.tórió ou qualquer·estabelecl

ménto e ~lteraç~o .de capital de firma i ndlvldua~ é opbra'da 
Sociedades Comerciais, nacionals ou estrangeiras e da~ civis 

qu~ se transt~f~arem em comerciais. e·nos· c,asos da.dlstra-
de acordo com · a seguinte tabela: ~ . - . 

1 - C~pilal áté Ct:$ 10.000,00 

,, 2 - Capitál de Cr$ : 10.000,01 até Cr$· 20.000,00 
I • • • 

. ' I 
3 ·- Capital de Cr$ 20 . ~_Q0,0 1 até Cr$ 30.000,00 

• • ·< • I 

4 .: eapital de Cr$ 30.?00,01 até Cr$ 50.000,00 

5 -~Capita l de Cr$ 50.000,01 até Cr$ 75.000,03 

...... pr$ 310,00 

....... Cr$ 464,00 . 
. ;. ' . 

· .... .... Cr$ 621~00 

· .. : .... Cr$ ·953,00 

...... : Cr$ 1.086,00 

6 - Capital de Cr$ 75.000,01 até Cr$ .100.000,00 ........... C!$ 1.238,00 , 1 
'f • . . , . . 

7- Capital de Cr$ ·100.000,01 até Cr$. óOO.OOO,OO ., ...... Cr$ 1.844,00 
I ~ 

8 -' Pór ·fração, que ~xoeda Cr$_ 500.000,00 · ........ Cr$ 774,~ · 

. \ Até o. limite máxi,mo de 
·r 

§ 19 - A Taxa de Arquivamento incide_: · 
. . . I 

· I - No distrato e na dissolução: sobre a q_~antla que sere-

partir entre os sócios o~ aclonis.tas: . 
'I ' ' • I • \ 

_ · 11 - Na alteração de capità l: sobrê a_ dlfere.nça. para mais· . . 
ou p~ra menos enfre o <?apitai registrado e o qu~ s~ pretende 

registrar " 
' ' 

111 - N~ tr_a~sf9rmação: so.bre a _diferença dó c~pltal1 para 

mais ou ·par_a menos. 

IV - Na fusão: sobre o valor do capital d~ nova soc~edade 

V - N~ iné.órporação: so"bre o valor dà.., acervo lncorpo.' 
ràdo. · · ' · 

, VI - Na·c·rlação de obrlgaçOes ao portador (de'bêntures): 

, sob~e,o valordo.-emp~~stl[llo e, na omissão do valor', sobr~ o ' 

Capital So.clal. - , .• 

VIl - Na criação de filial, sucursal. escritório ou qualquer 

estabelecimento· vinculad~ à matriz, cóm sede no _Brasil ou 

no exte.rior, a t~!'a· incidirá sobre o cápital destacado. Na .re-
' ' -dução ou aumento-deste destaque de capital, a taxa lncldlré 

E • . • 

sobre a diferertÇa, para mais ou para menos. 

VIJI- Na·transférêncla de sede para orTerrltórlo Federal 

do Amapá: sobre o. capital socjal., ' . 
. . 

· § 29- Para arquivamento de todos os documentos tradu- ' 
. ' . ' 

z_idos ou versões por_ tradutores públicos ou Intérpretes co-

mer~ials, -exceto_ passaporte~. certidões de nascimentos ou 

de casamento serão cobradas: 

Pelo originai. ..... ... , ....... .... , ......... .... .... .. .. · ....... : ...... Cr$ 77,00. 

Pel~s- cópias ... .. ................. : ............ · .................. .. . Cr$ . 3.00 

§ ~9 - Para arquivamento de quaisquer documentos de 

sociedades comerciais ou firmas individuais em que ,não 
. \ . ' ! . . ' 
houver alteração do capital tais como, emanélpa'ções, autorl-

. zações, procurações. diplomas, régistro de firma social, pu-. ' . 
bllc~çQes, atas de reuniões. de diretorias, 'atas d~ Assem-

bléias Gerais, sem moélificação de c,apital, anbtações-de fir- · 

m~s \o~iais, anotações de firmas !ndividuals 'sem alteraÇão · 

de capital, ·alterações contratuais 'sem aumento de capital à 
' • ' ;.' . . I 

outros documentos não especificados, será cobrada a taxa 

de .. ........ ~ .... , ......................... : .......... ................... ·.,Cr$ 155,00 . \ . 

./ 

.... ....... ." ... . Cr$ 3.837,00 

Art. 39- A Taxa d~ Regis.tró das declarações d~ ~l rrnas In

cide apenas sobre as firmas ·Individuais e obedece a tabela 

constante do art. 29 ..... 

Parágrafo Único - A Taxa de R~gistro será cobrada por 
~ (ft 

çcasião: · 

I - Da conÍitituição , ~ ' 

11 ~ ,Do r~gist~o de an~~ações modlfic~ndo o capital 

111 - Do cancelamento. ' . 

Art. 49 - Serão cobrada~ as seg~intes taxas de matr.fcula ' . . . '' -. 
ou habilitaç~ó. 

I - Para tradutores e int~rpretes ·comerciais: 

a) Matrfcula no ca.rgp de iradutor ou ln_tér- ~ - ' 
preta .... .. . . . . . . . . ... . . . ......... , . .. .. .. . . Cr$ 155,00 

b) MatrfcuJa no cargo de prep,osto ...... ·.... Cr$ 
' - 77,0_0 

c) Cancelamento de matrfc1,11a . . . . . . . . . . . . . . Cr$ .. . 
11 - Para iéiloeiros:·· 

7.7 ,OC) 
I 

a) Tftuio de no!'neação ... . ~ ................. 'r Cr$ 464,00 

· b) Titulo de Nomeação de preposto : . . . . . . . Cr$ . 310,00 

c) Can'celaménto de Titulo ........... . ... . ·' · ' Cr$ 155,00, 

111- Para gerente: 

a) Carta de gerénte .. . ·> ... .. .... ~. _. ........ : Cr$ 310,00 

• b) Cancelamento ........... .. .. : .. . . . . . .. . . . Cr$ 155,00 

' . ' " , IV- Para t rapicheiros, administradores• e fiés de, dep_ósltó 

ou armazéns: 
., 

. \ . 
\ . "' ' • ... , I~ < , 
Ir) Nomeação ........... . ........ : . . . . . . . . . . Cr$ . • . . 
b) Cancelamento ..... ...... ... .. . : . . . .. .. .. ·C r~ ,· 

464,00 . 

' 310 .. 00 
. \ 

Art:' 59 - A taxa de fiscalização 'será cobrada: 
• .. ! ' • • 

. I - Aos wmazéns gerais_: anualmente: 
.., 

' ~ 

a) Por tran~porte de capa léilão efetuado (judicial, e~t ra-

jlJ.Picial ou particular,) .. · ..... ......... ~ .. ~ ... ............ ........ Cr$ 310,00 
' . ... . 

. ' 

·. \ 

.-
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Art. 69 - A taxa_ de Cadastro, será cobrada, para qual-

quer ato, .de cada sociedade comercia'! ou firll}a individuai, no 

valor de cada .. : ...... .. ..... .. .............. ......... ..... ......... Cr$ 310,00 

Art. 79- A taxa de Publicação será cobrada, em qualquer ato, 

de cada Sociedade Comercial ou firma individuai valor 

de ............................... ,. .......................................... Cr$ 310,00 

Art. 89 - A taxá de Autenticação será cobrada: 

a) Por livros mercantis.ou em bl<;>cos de fi-

c-has sanfonadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . Cr$ 155,00 

b) Por conjunto de fichas avulsas até 200 

fichas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ · 310,00 . 

c) Por conjunto de fichas avulsas acima de 

200 fichas por lote adicionai de até 100 fi-

chas . ... . ..... .. . ..... : . . . .. / .... .. ... : . . .. Cr$ 77,00 

d) Por documentos (cad~ via) ......... : . . . . Cr$ 16,00 

Art. 99- Os EmÓiumentos serão. cobrados: 

I- Busca ou cosultas de documentos · . . : .... 

11 -Certidões: 

à) Por certidão requerida .. ... .. · . . ......... . 

b) Por folha datilografada . . . .. . ... ... . . . .. . . 

c) Por folha fotocopiada. .. .. ........... . ... . 

d) No requerimento dando cumprimento 

à exigência ....... · ......... .. . . . . . . , ....... . 

e) Desistência, de processo ou documentos 

em andamento _., ..... . . . . . . .......... . . . .. . 

f) Pedido de reconsideração ...... . . . .. . .. . 

g) Oposição ou recurso .. ... . . : .... . . . ..... . 

h) Carteira do exercfcio profissional ... . ... . 

Cr$ 

Cr$-

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

·Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

32,00 

·77,00 

23,_00 

38,00 

230,00 

310,00 

310,00 

310,00 

,200,00 

Art. 1 O - As Taxas e Emolumentos cobrados pela Junta 

Comercial do Território Federal do Amapá, serão recolhi

dos diretamente a Çaixa Econômica Federal, Agência em 

Maca pá, à con_ta da receita da J UCAP mediante gula próprio. 
. . 

Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor em. 02 de jane1ro 

de 1981, revogadas as disposições em contrário _e, ·em espe

c_ial, as ResoluÇões 01 e 02/ 79, de 10/05/79 e 06Ú>9179 res

P.ectivamente. _ 

Sala das Sessões Plenárias da Junta, Comercial do Terri

tório Federal do Amapá, em 27 de novembro de 1980. 

ABDALLAH HOUAT 

Presidente-JUCAP 

.SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Governo do Território Federal do Amapá 

SECRETA RIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

APROVO: 
AN.NIBÁL BARCELLOS 

'PORTAR IA . -GOVERNADOR-
(P) 187 /80-SOSP 

O Secretário de Obras e Serviços Públicos, usando das 
atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

1. Aprovar o Sistema Roçjoviário do Municlpio de Olapo
que, conforme _exigência da Lei nQ 5.917 de 1 O dé setembro 
de 1.973. 

2. Revogadas ás Di_sposições em contrário. 

I ' 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos, em Macapá, 26 
de dezembro de 1980. -

Eng9 MANOEL ANTONIO DIAS 
- Secretário-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Governo do Terr-Itório Federal do Amapá 

SECRETAR IA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

APROVO: 

PORTARIA 

ANNIBAL BARCELLOS 
-GOVERNADOR-

(P) N9 188'láO-SOSP 

O Secretário d~ Obras e Serviços Públicos, usando das 
atrlbul_ções que lhe são conferidas em Lei, 

· RESOLVE: 

'1 . . Aprovar o Sistema Rodoviário do Municlplo de 
Amapá, conforme exigência da Lei n9 5.917 de 1 O de setem
bro de de 1.973. 

2. Revogadas as disposições em contrário. 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos, em Macapá, 26 
de dezembro de 1980 

Eng9 MANOEL ANTONIO DIAS 
-Secretário-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Governo do Território Federal d~ ·Ar11apá 

SECRETA RIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

APROVO: 

PORTARIA 

ANNIBAL BARCELLOS 
. -GOVERNADOR-

(P) N9 189/80-SOSP 

O Secretário de Obras- e Serviços Públicos, usando d.as 
atribuiÇões que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

1. Aprovar o Sistema Rodoviários do Municiplo de Maza
gão, conforme exigência da Lei n9 5.917 de 1 O de setembro 
de 1.973. 

2 . . Revogadas as disposições em contrário. 

Secretaria de Obras.e' servlços Públicos. em ~acapá, 
26 de' dezembrq de 1980 

Eng9 MANOEL ANTONIO DIAS 
-Secretário-

. Serviço Público Federal 

PORTARIA 

APROVO: 
ANNIBAL BARCELLOS 

-GOVERNADOR-

(P) N9 190/80-SOSP 

O Secretário de Obras e ServiÇos Públicos, usando das 
atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

1'. Aprovar o Sistema Rodoviário do Municiplo de Ma
capá, conforme exigência da Lei nQ 5.917 de 1 O de setembro 
de 1.973. · 

2. Reyogadas as disposições em contrário. 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos, em Macapá, 26 
de dezembro de 1980 · 

EngQ MANOEL ANTONIO DIAS 
-Secretário-
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TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

·PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO 

' .GABINETE DO PREfEITO 

DECRETO (.) N9 085 dft 28 de novembro de 1980 

O Prefeito Municipal de Mazagão, usàndo das atrlbul
ç~es que lhe são conferidas pelo artigo 34, Item VIII , da Lei r:t9 
. 6.448\ de 11 d~ outubjo de 1.977; 

DECRETA: . 
r ' 

Art. 19 - Designar o servidor Benedito Antonio Nasci
mento Ramos, Técnico em Edificações da Tabela de Pessoal 
Especialista Temporárlo.deste Governo Municipal, lotado na 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos desta Prefeitura, a 
frequentar a segunda etapa do curso de Educação Ffslca, 
pela Escola Superior de Educação Ffslca qo Pará; em Ma
capá - Ap., a partir de 01 de dezembrç do ano em curso, fi
cando-lhe assegurado durante a ~eallzação do citado. curso, 
a percepção exclusiva do vencimento relativo -à' função que 

_ocupa. 

. Art. 29 - Rewogarri-se as dlsposlçõet em contrário. 

Gabinete do. Prefeito Municipal de .Mazagão, em 28 de 
novembro de 1.980, 929. anos de Repúbl!ca e 21 Q9. de criação 
do. Munlclplo de Mazagão. 

tOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA 
_;Prefeito Municipal de Mazagão-

·cARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROqAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro-Civil da Comarca de Macapá, Terri
tório Federá i do· Amapá, Rep.ública Federativa do Brasil, faz 
saber que pr_etendem se casar: Ranor Anastaclo Tenorlo 
Baia e Maria Alice Ramalho de Oliveira. 

Ele é filho de Pedro do Nascimento Bahia e de Dulcellna· 
Tenorio Bahia. 

' 
Ela é'filha de Hely Ribeiro de Oliveira~ de Eleonor Rama-

Ih _o de Oliveira. · · · 

Quem souber de qualquer impedimento que os Iniba de 
casar um com o outro, acuse-o na forma da Lei. 

. -
· · Macapá,. 05 de janeJro de 1981 

JÓSI: TAVARES DE ALMEIDA 
/ , 

Olicial 'e Tabelião 

. . 
CONVI:NIO DEPEN/ N9 11 /80, celebrado entre o MINIS

TI:RIO DA JUSTIÇA e ~ . TERRITÓRIÓ FEDERAL DO 
AMAPÁ, para a construção de um e~tabeleclmento prislon~ . · 

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil 
novecentos e oitenta, o MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, neste ato 
designado ~irl)pl~smente ~INISTI:RIÇ), representado pelo 
seu Secretário-Geral, Doutor SYLENO RIBEIRO DE PAIVA, 
de acordo com a delegação de competência contida na Por
taria Ministerial n9 0052, de 25 çje janeiro de 1980 e o TERRI
TÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, neste ato designado simples
mente TERRITÓRIO, reP.resentado pelo seu Gov.ernador,.Ca
pitão-de-Mar-e-Guerra ANNIBAL BARCELLOS, e conforme 
autorlzaeao dQ Excelentfsslmo Senhor Presidente da Repú
blica, concedid'a por despacho exarado. na Exposição de r;Ao
tivos n9 454, de 15 de outubro de 197 4, têm entre si ajustado 
o ·presente CONV~NIO, que passará a reg.er-se pelas seguin
tes cláusulas: · 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O TERRITÓR15), pr omoverá, 
com o auxilio flnanéelro que lhe· for destinado pelo MINIS
TI:RIO, as obras de· construção -de um estabeleclmeQto pri
sional na cidade de Macapá. 

PARÁGRAFO ÚNICO- As plan.tas ap~ovadas,. projetos, 
especificações e o cronograma ffsico-flnancelro,. passarão a 

.. ·fazer parte integrante deste CONV~NIO, Independente-
mente de transcrição. , . 

CLÁUSULA SEGUNDA - Caberão ao TERRI'TÓRIO to
dos os enca~gos de. execução, fiscalização e demais provi
dências indispens.áveis às obras de que trata a clfillsula pri-

... 

melra, podendo contratá-los com terceiros,. na forma de le
gislação vigente. . 

PARÁGRAFO ÚNICO - O TERÀITÓRIO cqncorda, .ex- · 
pressam~nte, com a eventual flscallzaçãd do MINISTÉRIO. 
no perfodo de construção das obras civis e durante a Instala
ção dos equipamentos, comprometendo-se a fornecer, are
presentantes credenciados do MINISTÉRIO, todas as lnfor-

~ .....-: . 
mações, sem nenhuma restriç~o. a respeito de qualquer as-

. sunto pertinente à execu9ão do pre~ente CONV~NIO. · 

CLÁUSULA TERCEIRA- Para atender às aespesas de-· 
correntes da execução 'deste CONV~NIO, o MINISTÉRIO 
promoverá depósitos em conta vinculada, no BANCO DO 
BRASIL S. A., Agência de Macapá, até a Importância de Cr$ . 

. 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) em favor do TERRI
TÚRIO, vedada a transferência para outra Institu ição finan
ceira. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A comprovação pelo Território, 

do correto·emprego de cada. parcela depositada na forma do 

caput desta cláusu la, ju~to à Secretaria de Controle Interno, 

por Intermédio do Departamento Penitenciário Federal, é 
condição lndls·pensável para a liberação da parcela seguinte .. 

CLAUSULA QUARTA - A quantia prevista na cláusula 
anterior, correrá à. conta de recursos consignados ao MINIS
TI:RIO, no Orçamento Geral da União para o exercfclo de 
1980, Lei n9 6.730, de 3 de dezembro de 1979, referente ao 

· Projeto 201.1.02040153,072 -. Reformulação e Sistematização 
Penltenclár.la ·- 4311.01 - Auxfllos para Investimentos. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Foi emitido pelo MINISTÉRIO 
em favor do TERRITÓRIO o empenho DEPEN/ N9 24 de -5 de 
agosto de 1980, no valor de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões 

·de cruzeiros). · 

CLÁUSULA QUINTA- O TERRITÓRIO se obfiga a Incluir. 
em seu orçamento, nos exercfclos subsequentes, recursos 
destinados ao prosseguimento das, obras de que trata a cláu-
.sulà primeira. · 

CLÁUSULA SEXTA - O TERRITÓRIO apresentará ao, 
MINISTI:RIO, relatório trimestral sobre o · desenvolvimento 
das obras, e _no prazo de sessenta dias . de sua conclusão, o 
relatório final detalhado, efn duas vias, com a discriminação 
dás importâncias totais. despenQ.!das. · 

CLAUSULA SI:TIMA - O ,TERRITÓRIO se obriga a con
servar e manter em f.unclonamento , com recursos próprios, 
o estabelecimento prisional de que trata este CONV~NIO, fa
zendo incluir, para Isso, no seu orçamento, as dotações ne
cess.árias . 

. ' 

CLÁUSULA OITAVA- O TERRITÓRIO se compromete a 
que servidores dos seus Serviços Prl'slonals e do Regime Pe
nitenciários, ·.que satisfaçam os requisitos exigidos, partlc1-
p em de cur-sos especfficos de preparação de pessoal· que o 
MINISTI:RIO vénha a promover, diretamente ou mediante 
convênios . . . . 

CLÁUSULA NONA ...:: Caso uma das partes con'tratantes 
descumpra qualquer das ,cláusulas ·aqui pactuadas, o presente 
CONV~NIO f[cará rescin~Mo de pleno direito, independente
mente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA DI:CIMA - Estre CONV~N IO entrará em vi
gor na data de sua publicação no Diário Oficial e terá vigên
cia de três anos, podendo sGr prorrogado, se o prazo .for in-
suflciénte para a consecução do. seu objeto. · 

• \ t. ( 

E,' por estarem assim acordes, o MiNISTI:RIO e o TERRI
TÓRIO firmam o prese'nte com duas testemunhas adiante as
sinadas, em quatro vias de igual teor e para um só efeito. 

Brasflia, 17 de dezembro de 1980 

SYLENO RIBEIRO DE PAIVA 
Secretário-Geral do Ministério da Justiça 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Território Federal do Amapá 

TESTEMUNHAS: 

llegfvels 
\ . I 

PROCESSO MJ/DA/DC/N9 1.420/ 78 

/ . 


	

