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~--------------------------DECRETOS--------------------------~ 
(E) n9 012 de 23 de fevereiro de 1981 

o· Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo item 11 do artigo 
18, do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, combi
nado com o§ único do artigo 203 do Decreto-Lei n9 9.760, de 
05 de setembro de 1946, 

RESOLVE: 

Art. 1 Q - Conceder à Justiça do Distrito Federal e Territo
rial, um lote de terra, situado dentro do perfmetro urbano 
desta cidade de Mazagão, medindo 30 x 45 m2, delineado ao 
Sul com a avenida Basilio Tavares e a Oeste com a rua Hil
demar Maia, para a construção da casa residencial do 
Juiz de Direito da Comarca de Mazagão. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor, na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentriào, em Macapá, 23 de fevereiro. de 1981; 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) nQ 0179 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando · 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, lter:n 11 , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo ri9 8/ 22045/ 81 -SEAG, 

RESOLVE: 

Art. 19- Conceder a Raimundo Zacarias de Oliveira, ocu
pante do cargo• de Técnico Rural, nfvel 11-A {Cadastro n9 
00822) , do Quadro de Funcionários Públicos do Governo 
deste Território, lotado na Secretaria de Agricultura-SEAG, 
seis (06) meses de licença especial, contados no perfodo de 
19 de março à 31 de agosto do corrente ano, nos termos do 

artigo 116, da Lei n91711 , de 28 de outubro de 1952, regula
mentado pelo Decreto n9 38.204, de 03 de novembro de 1955, 
em virtude do referido servidor haver completado um (01) 
decênio de efetivo exerclcio, compreendido no perfodo de 09 
de dezembro de 1958 a 2-4 de dezembro de 1968. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 1981, ' 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

. {P) n9 0180 de 23 de fevereiro de 1981 

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 Processo n9 2/05583/81-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item .11 e 178, item I, alfnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro de 1977, a Dayse dos Santos Matos, matri
cula n9 1.887.168, no cargo de Professor do Ensino Pré-Pri
mário e Primário, EC-514.11, do Quadro de Pessoal - Parte 
Permanente - do Governo deste Território, devendo seus 
proventos mensais serem acrescidos da vantagem finan
ceira de 20%, de acordo com o artigo 184, item 11 , da citada 
Lei n9 1711 / 52, em face do que dispõe a Lei n9 6.701, de 24 de 
outubro de 1979. 

Paiácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981 , 929 da Repúbl ica e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. I 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador · 
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(P) n9 0181 de 23 de fevereiro de 1981 

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 Processo n9 3/08052/ 81-SESA, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item 11 e 178, item I, alfnea "a", da Lei n9 1711 , de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481 , de 05 
de dezembro de 1977, a Wilson Maia, matricula n91.777.361, 
no cargo de Auxiliar de En~m~. P-1701.15-C, do Quadro 
de Pessoal- Parte Permanente- do Governo deste Território, 
devendo seus proventos mensais serem acrescidos da van
tagem financeira de 20%, de acordo com o artigo 184, Item 11, 
da citada Lei n9 1711/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981 , 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0182 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decrsto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/05482/81-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item 11 e 178, item I. alfnea "a" , da Lei n9 1711 , de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro de 1977, a João Antônio Leal Filho, matrfcula 

n9 1.687.426, no cargo de Inspetor de Alunos, EC-204.10-B, 
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do 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 n9 1711 /52. 

I Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de f~ve~eiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Temtóno Fede-
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0183 de 23 de fevere iro de 1981 

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 Processo n9 3/08006/81 -SESA, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item 11 e 178, item I, alfnea "a", da Lei n9 1711 , de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481 , de 
05 de dezembro de 1977, a Raimunda Alberto do Espirito 
Santo, matricula n9 1.887.096, no cargo de Auxiliar de Enfer
magem, .P-1701.13-A, do Quadro de Pessoal - Parte Perma
nente - do Governo deste Território, devendo perceber pro
ventos correspondentes ao nivel 14-B, de acordo com o ar
tigo í 84 , item I, da citada Lei n9 1711 / 52, em face do que dis
põe a Lei n9 6. 701 , de 24 de outubro de 1979. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981 , 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 

do Amapá. ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0192 de 23 de feverei ro de 1981 

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 Processo n9 8/ 22061 / 81-SEAG, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a Manoel Leonicio dos Santos, ocu
pante do cargo de Auxiliar de Engenharia, nivel 11-A, (Ca
dastro número 02667), do Quadro de Funcionários Públicos 
do Governo deste Território, lotado na Secretaria de Agrlcu l
tura-SEAG, seis (06) meses de licença especial, contados no 
periodo de 02 de março à 01 de setembro do corrente ano, 
nos termos do artigo 116, da Lei n9 1711, de 28 de outubro de 
1952, regulamentado pelo Decreto n9 38.204, de 03 de no
vembro de 1955, em virtude do referido servidor haver com
pletado um (01 ) decên io de efetivo exercfcio, compreendido 
no perfodo de 1 O de dezembro de 1968 a 16 de fevereiro de 
1979. 

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

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 23 de fevereiro de 1981 , 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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· (P) n9 0197 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atriuições 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 Processo n9 3/08049/ 81 -SESA, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item li e 178, item I, alfnea "a", da Lei n91711, de 2~ de outubro 
de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 05 de. 
dezembro de 1977 , a Gervásio Fernandes de Lima, matrfcula 
n9 1.962.659, no cargo de Moiorista, CT -401.1 0-B, do Quadro 
de Pessoal- Parte Permanente - do Governo deste Território, 
devendo perceber proventos correspondentes ao nfvel 12-C, 
de acordo com o artigo 184, item I, da citada Lei n9 1711 / 52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981 , 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amap~. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

( P) n9 0198 de 23 de fevereiro de 1981 

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 Processo n9 1 /00430/81-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item 11 e 178, item l,alfnea"a", da Lei n9 1711 , de 28 de outubro 
de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481 , de 05 de 
dezembro de 1977, a Joaqu im Pereira de Lemos, matrfcula, 
n9 2.258.557, no cargo de Ferreiro, A 171 1.9-B, do Quadro 
de Pessoal - Parte Permanente- do Governo deste Território, 
devendo perceber proventos correspondentes ao nfvel 1 O-C, 
de acordo com o artigo 184, item I, da citada Lei n9 1711/ 52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981,929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0199 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal ao Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item· 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/ 15.138/81-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aponsentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item 11 e 178, item I, alfnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de qezembro de 1977, a Brasileira Fernandes Monteiro, 
matrfcu)a n9 1.777.537, no cargo de Professor do Ensino 
Pré-Primário e Prim~o. EC-514.11 , do Quadro de P~ssoal -
Parte Permanente - do Governo deste Território, devendo 
seus proventos mensais serem acrescidos da vantagem fi-. 
nanceira de 20%, de acordo com o artigo 184, item 11, da ci
tada Lei n9 1711 1_52, em face do que dispõe a Lei n9 6.701 , de 
24 de outubro de 1979. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de feverei ro de 
1981 ,929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 01 1 /81-PROG. 

Termo de Contrato que entre si celebram o Governo do 
Território Federal do Amapá e a Fundação Para o Desenvol
vimento da Produção Animal no Território Federal do 
Amapá, visando a pre~tação de serviços de execução finan
ceira da atividade reorganização e reativação das Colônias 
Agr lcolas no Território Federal do Amapá. 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de hum mil no
vecentos e oitenta e hum (1981 ), nesta cidade de Macapá, 
capital do Território Federal do Amapá, no Palácio do Seten
trião, de um lado o Governo do Território Federal do Amapá, 
representado neste ato pelo seu Governador Senhor Annlbal 
Barcellos, daqui por diante denominado simplesmente GO
VERNO e a Fundação para o Desenvolvimento da Produção 
Animal no Território Federal do Amapá, representada pelo 
seu Gerente Interino Senhor German Javler Loo LI, dora-

. vante simplesmente denominada FUNDEPRA-AP, resolvem 
de comum acordo firmar o presente Contrato, consoante as 
Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1• - Fundamento Legal -O presente Contrato 
foi elaborado com respaldo no que preceitua o artigo 18, Item 
111 e XVII do Decreto-Lei n9 411 de 08 de janeiro de 1969. 

Cláusu la 2• - Objetivo - O objetivo do presente Contrato 
é a prestação de serviços de execução financeira da atlvl
dade:l Reorganização e Reativação das Colônias Agrlcolas, 
do Território Federal do Amapá. 

Cláusula 3• - Obrigações: 

I - Do Governo. 

a) Transferir à FUNDEPRA-AP recursos da ordem de Cr$ 
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), para atender os ob
jetivos e fi nal idades previstas em Cláusula especifica desta 
instrumento; 

b) Proceder o ind ispensável acompanhamento e fiscali
zação da execução financeira do presente Contrato; 

c) Assegurar à FUNDEPRA-AP a remuneração de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do Contrato pelos serviços 
mensionados na Cláusula Segunda do presnte instrumento. 

11 - Da FUNDEPRA-AP. 

a) Executar os serviços de execução financeira das ativi
dades de Reorganização e Reativação das Colônias Agrlco
las de acordo com Plano de Aplicação ou Plano de Trabalho 
apresentado pela Secretaria de Agricultura; 

b) Observar obrigatoriamente o prazo de prestação de 
contas dos recursos transferidos e estip·urados em Cláusula . 
própria deste instrumento; 

c) Prestar contas dos recursos recebidos à Secretaria de 
Finanças - SEFIN, através de aocumentos bastantes e sufi
cientes, comprobatórios dos pagamentos realizados, con
.soantes as normas estabelecidas pelo Governo. 

Cláusula 4• - Dos Recursos - A fonte de recursos da assi
natura deste Contrato no valor de Cr$ 3.000.000,00 (três mi
lhões de cruzeiros) , é proveniente do Fu-ndo de Participação 
dos Estados, Distrito Federal e Território - Projeto n9 
04150881.648, elemento de despesa 4.1.3.0.07 conforme 
Nota de Empenho n9 637/81 de vinte e cinco de fevereiro de 
198.1. 

Cláusula 5•- Liberação dos Recursos- Os recursos des
tinados a execução deste Contrato serão liberados em única 
parcela, após sua publicação no Diário Oficial do Terrltóri'o. 

Cláusula 6• - Do Depósito dos Recursos - Os recursos 
que por força deste Contrato deverão ser repassados à FUN
DEPRA-AP, serão depositados em conta vincu ladas GOVER
NO/FUNDEPRA-AP, na Agência local do Banco da Am~Onia 
S/ A devendo somente ser movi mentados pela FUNDE
PRA-AP, através de cheques nominativos, obrigando-se esta 
a enviar ao Governo, extrato dessa cont~ e fazer constar dos 
diversos docu mentos de sua prestação de contas, o nome do 
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sacado os números, valores e datas das emissões com que 
foram pagas as obrigações. Os recursos somente serão sa
cados para saldar compromissos imediatos. 

Cláusula 7• - Controle Financeiro - Além do controle fi
nanceiro adotado pela FUNDEPRA-AP, o processamento 
das peças contábeis obedecerá às normas adotadas pelo 
Governo, comprovantes de despesas, extratos de contas 
correntes, bancárias e gulas de recolhimento de saldos não 
utilizados, se for o caso, balancete financeiro e relatório clr
•cunstadadoJ da execução do referido Contrato, podendo 
ainda o Governo realizar durante a vigência do presente, 
através de seus órgãos próprios, audltagem das contas da 
FUNDEPRA-AP, no que diz respeito ao repasse ora efetuado. 

Cláusula B• - Prestação de Contas - A FUNDEPRA-AP 
prestará contas dos recursos destinados à execução deste 
instrumento, quarenta e cinco (45) dias após a expiração 
deste ajuste. 

Cláusula 9• - Vigência - O presente Contrato vigorará por 
um ano, contado a partir da data de sua publicação no Diário 
Oficial do Território, expirando-se no mesmo dia e mês do 
ano de 1982. 

Cláusula 10•- Alterações- O presente Instrumento po
derá ser alterado através de aditamento, para o fiel cumpri
mento dos motivos que lhe deram origem. 

Cláusula 11 ' - Rescisão - A Inobservância de qualquer 
Cláusula, condições ou obrigações do presente Contrato, 
bem como por motivo de conveniência ou por acordo das 
partes convenientes, provocará sua imediata rescisão, Inde
pendente de notificações ou interpelação judicial. · 

Cláusula 121 - Foro- Para dirimir quaisquer dúvidas sur
gidas em consequêncla do não cumprimento deste Instru
mento, de comum acordo, as partes interessadas elegem o 
Foro da Comarca de Macapá, capital do Território Federal do 

·' Amapá, com exclusão de qualquer outro por mais privile
giado que seja. 

E para firmeza e validade do que ficou estipulado, la
vrou-se o presente termo que depois de lido e achado con
forme, vai assinado pelos partes contratantes em 05 (cinco) 
vias de igual teor e forma, para o mesmo fim e na presença 
das testemunhas. 

Macapá (AP), 27 de fevereiro dv 1981. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Eng9 Agr9 GERMAN JAVIER LOO LI 
Gerente Interino FUNDEPRA-AP 

TESTEMUNHAS: 
lleglveis. 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Corr.t~ rcR de Macapá, Ter
ritório Federal do Amapá, República Federativa do Brasil, faz 
saber que pretendem se casar: Adnelson da Silva Nery e 
Clea Maria dos Santos Silva. 

Ele é filho de Nelso de Almeida Nery e de Alda da Silva 
Nery. 

Ela é filha de Narciso Corres da Silva e de Marista dos 
Santos Silva. 

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

Macapá, 06 de março de 1981 

LEANDRO MARQUES ALBERTO' . 
Tabelião e Oficial 

Substituto 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamentos da Comarca 
de Macapá, Território Federal do Amapá, República Federa
tiva do Brasi l, faz saber que pretendem se casar: Antonio 
Sergio Monteiro Fi locreão e Odete Maria Cavalcante Uma. 

Ele é filho de Apio Franfort Filocreão e de lzaura Mon
teiro Filocreão. 

Ela é fi lha de Benony Ferreira Uma e de Hildete Cavai
cante Lima. 

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

Macapá, 05 de março de 1981 

LEANDRO MARQUES ALBERTO 
Tabelião e Oficial 

Substituto 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPAÁ - CEA 

AVISO AOS ACIONISTAS 

Comunicamos aos senhores acionistas da Companhia 
de Eletricidade do Amapá-CEA, que se encontram à disposi
ção dos mesmos em nossa sede, situada na Avenida Padre 
Júlio Maria Lombaerd , 1900, nesta cidade Macapá- Terri
tório Federal do Amapá, os documentos a que se refere o ar
tigo 133 da Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

A DIRETORIA 

V I S T 0 : VIVALDO ELOY DE OLIVEIRA 
Presidente 

Ml - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N9 05/ 81-CLOS 

AVISO 

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Governo 
do Território Federal do Amapá, através da Comissão de LI
citação de Obras e Serviços-CLOS, designada pela Portaria 
(P) n9 133/80-SEAD, do Excelentlssimo Senhor Secretário 
de Administração. torna público para conhecimento de 
quantos possam se interessar. que fará realizar Tomada de 
Preços para a execução dos serviços de construção de pré
dio, em estrutura metálica, para a Lavanderia do Hospital Ge
ral de Macapá. 

A licitação realizar-se-á às 09:00 horas do dia 19 de 
março de 1981 , na Sala de Reuniões da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos, sito à Av. FAB, n9 1.276, nesta Capital, 
no local, dia e hora, onde serão recebidos os documentos de 
participação e as propostas. 

O Edital e os esclarecimentos complementares serão 
fornecidos aos interessados nas horas normais de expe
diente, no endereço acima mencionado. 

Macapá, 04 de março de 1.981 . 

Eng9 ANTONIO M. M. MARQUES 
Presidente da CLOS 

N o T A 

Pede-se a pessoa que encontrou em via pública uma 
Carteira de Identidade de Estrangeiro, pertencente a Venda 
Maria de Sousa Medeiros Bastos Martins, favor entregar no 
escritório da I:.:OMI - Santaná. 


	

