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(P) n9 0252 de 25 de março de 1981 

DECRETOS------------------------~ 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 25 de março de 1981, 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Offcio n9 156/81 -SEPS, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar Maria da Glória Oliveira Amorim, Se
cretária de Promoção Social do Governo deste Território, 
para viajar de Macapá, sede de suas atividades, até a cidade 
de Belém-PA, a fim de junto a Universidade Federal do Pará 
e SUDAM, tratar do assuntos de interesse da Administração 
amapaense, no perfodo de 23 a 26 de março do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 25 de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0253 de 25 de março de 1981 

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

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar Rosa Maria Tavares de Souza, ocu
pante da função de Assistente Social, da Tabela de Pessoal 
Especialista Temporário do GTFA, para responder acumula
tivamente; em substituição, pelo expediente da Secretaria de 
Promoção Social do Governo deste Território, durante o Im
pedimento da titu lar, no perfodo de 23 a 26 de março do cor
rente ano. 

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

929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0254 de 25 de março de 1981 

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, e tendo em 
vista os termos do Offcio n9 156/81-SEPS, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar Maria da Glória Oliveira Amorim, Se
cretária de Promoção Social do Governo deste Território, 
para viajar de Macapá, sede de suas atividades, até a cidade 
do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar do Encontro sobre o 
Ano Internacional das Pessoas Deficientes, a ser realizado 
naquela Capital, no perfodo de 29 de março à 02 de abril do 
corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 25 de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0255 de 25 de 1')1arço de 1981 

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: 

Ar't. 19 - Designar Rosa Maria Tavares de Souza, ocu-
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I pante da função de Assistente Social, da Tabela de Pessoal 
Especialista Temporário do GTFA, para responder acumula
tivamente, em substituição, pelo expediente da Secretaria de 
Promoção Social do Governo deste Território, durante o im
pedimento da titular, no perfodo de 29 de março à 02 de abril 
do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 25 de março 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 007/81-PROG. 

Termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre 
si celebram o Governo do Território Federal do Amapá 6 a 
Firma Motortec Indústria Aeronautica S/ A, para Assistência 
Técnica Especializada as Aéronaves do Governo. 

Aos vinte e dois (22) dias do mês de janeiro do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e um (1981 ), nesta cidade de 
Macapá, capital do Território Federal do Amapá, o Governo do 
Territór io Federal do Amapá, neste ato representado pelo 
Senhor Governador Annibal Barcellos, daqui em diante de
nominado simplesmente Governo e de outro lado a firma 
Motortec lndustria Aeronautica SI A, sedida no Rio de Ja
neiro, sito à avenida Frankim Rooselty n9137, com o CGC. nQ 
33069601 /0001-39, representada pelos seus Diretores Tor 
Kameyama, C.P.F. n9 239748347-53, portador da Carteira de 
Identidade do CREA- 6' Região 14.226-D 6 Luiz Augusto Ca
valcante Miranda, CPF. n9 023109707-78, portador da Car
teira de Identidade n9 2480252 do lnst. Felix Pacheco, daqui 
por diante denominada simplesmente Contratada, resolvem 
de comum acordo assinar o presente Contrato, consoante as 
cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Fundamento Legal: - O presente Con
trato tem como fundamento legal o disposto nos itens 111 e 
XVII do artigo 18, do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 
1969, co mbinado com os art igos 125 e 127, item 111 do 
Decreto-Lei n9 200. 

Cláusula Segunda - Objeto:- O objetivo do presente Ins
trumento é a recuperação, manutenção e a reposição de pe
ças em um (01) avião PT-FDA (EMB-820) PT-FCY (BEECH
CRAFT BARAN B-55) de propriedade do Governo. 

Cláusula Terceira - Das Responsabilidades: 

I - Do Governo: 

a) Pagar a importância estimada de Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros). 

b) Fiscalizar os serviços a serem exercitados pela Con
tratada, atravé:> da Divisão de Transporte Aéreos do Governo 
do Território. 

11 - Da Contratada: 

a) Proceder as inspeções, manutenções e serviços que 
se fizerem necessários na aeronave objeto do presente Con
trato, a serem atingidas 100 (cem) . 500 (quinhentas) e 1000 
(mil) horas de vôos, conforme as exigências da legislação da 
espécie, normas do Departamento de Aeronáutica Civil, re
comendações do fabricante e o que for pleiteado pela tripu
lação. 

Cláusula Quarta - Valor Do Contrato, Pagamento:- Pela 
execução dos serviços ora contratados o Governo pagBrá a 
Contratada a importância estimada de Cr$ 2.000.000,00 {dois 
milhões de cruzeiros), contra apresentação das faturas após I 
a realização das inspeções e comprovação pela Divisão de 
Transporte Aéreos do Governo. 

Cláusula Qu inta - Dotação:- As despesas decorrentes 
deste Contrato correíão a Conta dos Recursos Oriundos do 
Fundo de Partici pação dos Estados, Distr ito Federal e Terri
tórios - Programa 03030212.499 - Elemento de Despesas 
3.1 .3.2-00 conforme Nota de Empenho n9 272 de 02 de 01 de 
1981, no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzei
ros) . 

Cláusula Sexta - Rescisão:- Este Contrato poderá de 
pleno direito e unilateralmente ser rescindido, independente
mente de notificação ou interpelação judicial , nos casos de 
interesse da· Administração ou quando a Contratada não 
cumprir as obrigações estipuladas. 

Cláusula Sétima - Multas:- Por infringencia de qualquer 
dispositivo contratual a Contratada pagará a multa de 0,3 
(três décimos por cento) do valor do Contrato. 

Parágrafo Ún ico:- Qualquer multa imposta pelo Governo 
poderá ser , desde logo, deduzida da fatura da Contratada. 

Cláusula Oitava - Dos Danos:- A ContrBtada responderá 
civilmente por qualquer dano que, culposamente ou por 
dolo, cometer na aeronave. 

Cláusula Nona - Reajustamento:- O valor do Contrato é 
fixo e irreajustável. 

Cláusula Décima:- O presente Ccntrato vigirá de ja-
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neiro à 31 de dezembro de 1981. 
Cláusula Décima Primeira - Foro:- Para dirimir toda e 

qualquer questão oriunda do presente Co~trato, as p~rt~s 
elegem o Foro da Cidade de Macapá, capital do Terntóno 
Federal do Amapá. 

E, por estarem justos, combinados e contratados, decla
ram ambas as partes, aceitar as disposições estabelecidas 
neste Termo, assinando-o em cinco (05) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas (02) testemunhas abaixo nomea
das. 

Macapá, 22 de janeiro de 1981. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

TOR KAMEYAMA 
Contratado 

LUIZ AUGUSTO CAVALCANTE MIRANDA 
Contratado 

TESTEMUNHAS: 

llegfveis 

GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

TERMO ADITIVO 

Termo Aditivo ao Convênio n9 002/81-PROG, celebrado 
entre o Governo do Território Federal do Amapá e a Prefei
tura Municipal de Macapá. 

Aos nove (09) dias do mês de março do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e hum (1981), nesta cidade de Macapá, 
o Governo do Território Federal do Amapá, neste ato repre
sentado pelo Excelentfssimo Senhor Governador Annibal 
Barcellos, daqui em diante denominado simplesmente Go
verno, e a Prefeitura Municipal de Macapá, neste ato repre
sentado pelo Excelentrssimo Senhor Prefeito Murilo Agosti
nho Pinheiro, doravante denominado simplesmente Prefeito, 
resolvem de comum acordo celebrar o presente Termo Adi
tivo med iante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira - Fundamento Legal:- O presente 
Termo Aditivo foi elaborado com embasamento no que dis
põe a Cláusula Sétima do Convênio n9 002/ 81-PROG. 

Cláusula Segunda:- A Cláusula Segunda - Do Objetivo
Do Convênio aditado passará a ser acrescida do seguinte: 

Parágrafo único:- O objetivo ainda se estenderá aos tra
balhos da montagem e instalação do arraial de São José, 
dado os festejos profanos no perfodo de 1 O à 24 do corrente 
mês. 

Cláusula Terceira - Vigência:- Fica prorrogado por mais 
noventa (90) dias o prazo do Convênio que, doravante, pas
sará a ter cento e oitenta (180) ~ias. 

Cláusula Quarta:- Permanecem inalteradas as demais 
Cláusulas do Convênio ora aditado. 

E, para firmeza e validade do que pelas partes ficou esti
pulado, lavrou-se o presente instrumento em cinco (05) vias 
de igual teor e forma, para o mesmo efeito legal, na presença 
de duas (02) testemunhas abaixo assinadas. 

Macapá, 09 de março de 1981 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito 

TESTEMUNHAS: 

lleglveis 

MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

SECRETARIA DF ~NSINO DE 19 e 29 GRAUS 

SUBSECRETARIA DE APOIO TtCNICO-PEDAGOGICO 

COORDENADORIA DE ACORDOS, CONVt;NIOS E CON
TRATOS 

Convênio n9 4 7/81 que entre si estabelecem a Secretaria 
de Ensino de 19 e 29 Graus do Ministério da Educação e Cul
tura e o Governo do Território Federal do Amapá, para odes
envolvimento da Programação 1981, do Governo do Amapá 
com recursos oriundos do salário Educação Quota Federal. 

Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 1981, a 
Secretaria de Ensino de 19 e 29 Graus do Ministério da Edu
cação e Cultura, situada à Esplanada dos Ministérios, Bloco 
"L", 59 e 69 andares, Brasflla-DF, daqui por diante denomi
nada "SEPS", representada, neste ato, pela sua Secretária, 
Professora Zilma Gomes Parente de Barros, nos termos da 
delegação de competência constante do art. 32, Item IV do 
Regimento Interno da SEPS, aprovado pela Portaria Ministe
rial n9 122 de 30 de janeiro de 1980, publicado no Diario Ofi
cial da União de 01 de fevereiro subseq'uente, de um lado, e 
de outro lado, o Governo do Território Federal do Amapá, si
tuado , Palácio do Setentrião, Macapá Ap.. CGC 
00394577/0001-25 doranvante denominado "GOVERNO" re
presentado neste ato pelo seu titular, Dr. Annibal Barcellos, 
deliberam celebrar o presente Convênio, mediante a adoção 
das cláusulas e condições que se seguem, de conformidade 
com o constante do Processo n9 241.333/80-MEC. 

Cláusula Primeira - Do Objeto 

Este Convênio tem por objeto o desenvolvimento das 
atividades integrantes da Programação-1981 do "Governo" 
com recursos oriundos do Salário-Educação, Quota-Federal 

Cláusula Segunda - Das Obrigações 

I - A "SEPS" se obriga a: 

a) liberar, em parcelas, os recursos conveniados, após a 
aprovação do respectivo Plano de Aplicação, pela "SEPS"e a 
publicação, em extrato, deste instrumento, no Diário Oficial 
da União; 

· b) acompanhar a execução das atividades a que sere
fere este Convênio; 

c) prestar assistência técnica quando solicitada, ou ne-
cessária for. · 

11 - O "GOVERNO" se obriga a: 

a) aplicar os recursos de que trata o presente Convênio 
em Projetos ou Atividades constantes do Plano de Aplicação, 
aprovado pela "SEPS", inseridos na Programação :1981 do 
"Governo", com observância da Sistemática Operacional; 

b) aceitar, com parte integrante do presente Convênio, 
os dispositivos que regem o entrosamento entre os Poderes 
Federal, Estadual e Municipal , no tocante à coordenação da 
execução e à avaliação dos Projetos ou Atividades decorren
tes deste instrumento; 

c) dar ampla divulgação aos Projetos ou atividades fi
nanciadas total ou parcialmente com os recursos deste Con
vênio, mencionando a responsabilidade solidária da "SEPS" 
em todas as atividades desenvolvidas, inclusive com aposi
ção obrigatória de placas e outras indicações, sempre que 
se tratar de obras, mobiliário e equipamento; 

d) enviar relatórios, conforme modelos e periodicidade 
a serem estabelecidos pela "SEPS". e) incorpoar ao pa
trimônio do "Governo" os bens adquiridos ou construfdos, 
em decorrência da execução do presente Convênio, e que 
serão utilizados para as atividades de ensino de 19 Graus (Re
gular, Supletivo) 

Cláusula Terceira - Dos Recursos 

A I.SEPS" transferirá ao "Governo" recursos financeiros 
no valor de Cr$ 55.130.000,00 (cinquenta e cinco milhões, 
cento e trinta mil cruzeiros), os quais correrão à conta dos re
cursos oriundos do Salário Educação, Quota-Federal, cons
tante do Orçamento Próprio do Fundo Nacional de Desenvol
vimento da Educação, para o exerclcio de 1981, sob a se-
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guinte classificação: 

Projeto/4502.08421886.023.001 - Apoio ac Desenvolvimento 
dos Sistemas de Ensino 

Projeto/4502.08452136.023.00'1-Apoio ao Des~nvolvimento 
dos Sistemas de Ensino 

Elementos de Despesas: 3.2.1.6-00 
4.3.1.5 .00 ..... . 
3.2.1.6.00 ... . . . 
4.3.1.5.00 .... .. 

Cr$ 14.500.000,00 
Cr$ 38.280.000,00 
Cr$ 1.850.000,00 
Cr$ 500.000,00 

Total Geral . . . . Cr$ 55.130.000,00 

Empenhos FNDE n9s 000162, 000165, 000297 e 000168. 
Emitidos em 13/02/81. 

Cláusu la Quarta - Do Crédito 

A liberação dos recursos decorrentes deste Convênio 
far-se-á mediante depósito em conta do "Governo" no Banco 
do Brasil S.A., onde eles deverão ser mantidos e movimenta
dos, obserrvando-se, para tanto, os cronogramas de execu
ção financeira integrantes dos Planos de Aplicação, :lS dire
trizes da Sistemática Operacional, o desempenho do "Go
verno", no que se rl3fere à execução de parcelas anterior
mente liberadas, bem como o disposto no Decreto·n9 85.585, 
de 29 de dezembro de 1980, publicado no Diário Oficial da 
União de :30 de dezembro cie 1980. 

Cláusula Quinta - Da Prestação de Contas 

P.. prestação de contas dos recursos decorrentes deste 
C01wênio deverá ser entregue· à Representação da Delega
cia do Ministério da Educação e Cultura, na cidade Macapá, 
Estado Amapá, até 30 (trinta) dias após a expiração da vigàn
cia deste Convênio. 

Cláusula Sexta - Das Reformulações 

O prazo máximo parta entrega à "SEPS" da proposta ela 
reformulação dos Planos de Apl icação dos recursos deste 
Convênio será até o dia 30 (trinta) de setembro de 1981. 

Cláusula Sétima - Da Modificação e Rescisão 

Este Convênio, poderá ser modificado ou prorrogado, 
por mútuo consentimento, mediante Termo Aditivo, bem 
como rescindido por qualquer das partes, através de comu
nicação expressa, com antecedência mfnima de 30 (trinta 
dias, salvo no caso de inadimplemento, hipótese em que a 
rescisão ocorrerá de imediato, independentemente de inter
pelação judicial ou extrajudicial. 

Cláusula Oitava - Da Vigência 

O presente Convênio vigorará a partir de sua assinatura 
e até 31 de dezembro de 1981 , devendo ser publicado no 
Diário Oficial da União, na forma de legislação em vigor. 

Cláusula Nona - Das Controvérsias 

As controvérsias que se originarem da execução deste 
Convênio serão resolvidas no Foro de Brasflia-DF. 

E, por estarem inteiramente de acordo com as Cláusulas 
e condições ora estipuladas, depois de lido e achado con
forme, firmam este Convênio, em 5 (cinco) vias de igual teor e 
forma, para os mesmos efeitos, perante &s testemunhas a
baixo. 

Brasflia-DF, 23 de fevereiro de 1981. 

ZILMA .GOMES PARENTE DE BARROS 
Secretária da SEPS 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Território Federal do Amapá 

TESTEMUNHAS: 

1) Domingos de Freitas Ribeiro 
2) Nonato Nunes da Silva 

GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 014/81-PROG 

Contrato que entre si fazem o Governo do Território Fe
deral do Amapá .. GTFA e a Companhia de Agua e Esgoto do 
Amapá - CAESA para fins nele declarados. 

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de fevereiro do ano de 
hum mil novecentos •e o!tenta e hum (198), nesta cidade • de 

Macapá, capital do Território Federal do Amapá, de um lado 
o Governo do Território Federal do Amapá, daqui por diante 
simplesmente denominado GOVERNO, representado neste 
ato,, por seu Governador, Senhor Annibal Barcellos e a Com
panhia de Água e Esgoto do Amapá, doravante simples
mente denominado CAESA, representada neste ato, por seu 
Diretor-Presidente, Senhor José Maria Papaléo Paes, resol
vem de comum acordo, celebrar o presente Contrato, con
soante as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Fundamento Legal: O presente 
Contrato foi elaborado com base no Art. 18, ftem 11 e XVII, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, combinado 
com o Art. 11 e alfnea "f" do§ 29 do Art. 126 do Decreto-Lei n9 
200/67. 

Cláusula Segunda - Objeto:- O presente Contrato tem 
como objetivo a prestação de serviços de tratamento de água 
das piscinas Ol fmpica e Territorial. 

Cláusula Tercei ra - Obrigações: 

I - DO GOVERNO: 

a) Contribu ir para a execução do presente Contrato 
com recursos orçados no valor de Cr$ 2.626.290, 16 (dois mi
lhões, seiscentos e vi nte e seis mil, duzentos e noventa cru
zeiros e dezesseis centavos); 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Con
trato, através da Secretaria de Educação e Cultura (SEEC). 

11- DA CAESA: 

a) Executar periodicamente o tratamento qufmico das 
águas das piscinas Olfmpica e Territorial; 

b) Responsabi lizar-se pela aquiSição dos produtos qui
micos e materiais necessários ao perfeito funcionamento das 
piscinas; 

c) Contratar os empregados que necessitar para o real 
cumprimento deste Contrato, ficando todos sob sua de-
pendência empregatfcia. 

Cláusula Quarta - Aplicação dos Recursos: A apli
cação dos recursos deste Contrato será de acordo com o 
plano de apl icação em anexo, peça integrante e inseparável 
deste instrumento legal. 

Cláusula Quinta - Depósito de Recuros: Os recursos 
que por força deste Contrato deverão ser repassados .à 
CAESA, serão depositados em conta vi nculada GTFA( 
CAESA, na agência local do Banco do Brasil S.A., devendo 
somente ser movimentados pela CAESA, através de Che
ques nominativos, obrigando-se esta a enviar ao Governo ex
trato dessa conta e fazer constar nos diversos documentos 
de suas prestações de contas, o nome do sacado, os núme
ros, valores e datas das em issões dos Cheques com quefo .. 
rem pagas as suas obrigações. Os recursos, somente pode
rão ser sacados para saldar compromissos imediatos, não 
podendo ser transferidos para outro estabelecimento ban
cário. 

Cláusula Sexta - Controle Financeiro : Além do controle 
fina.nceiro adotado pela CAESA, o processamento das peças 
contábeis obedecerá as normas adotadas pelo Governo, 
com comprovantes de despesas, extratos de contas corren
tes bancárias e gu ias de recolhimento de saldo não utiliza
dos, se for o caso, balancete financeiro e relatório circuns
tanciado da execução do referido Contrato. 

Cláusul a Sétima - Prestação de Contas: Fica a CAESA 
obrigada a prestar contas de todas as importâncias desembol
sadas, no prazo máximo de sessenta (60) dias após o termino 
do Contrato. 
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Cláusula Oitava - Vigência: O prazo de vigência do pre
sente Contrato será de 19 de janeiro até o dia 31 de dezembro 
de 1981 , podendo ser prorrogado, mediante solicitação da 
CAESA pelo Governador. 

Cláusula Nona - Dotação: As despesas decorrentes 
deste Contrato, no valor de Cr$ 2.626.290,16 (dois milhões, 
seiscentos e vinte e seis mil ' duzentos e noventa cruzeiros e 
dezesseis centavos), correrão à conta dos recursos do 
Fundo de Partici pação dos Estados, Distrito Federal e Terri
tórios, Prog~ama 08431884.768, Elemento de Despesa 
3. 1.3.2.00, conforme Nota de Empenho n9 658, de 25 de fe
vereiro de 1981. 

Cláusula Décima - Alterações: O presente Contrato po
derá ser alterado mediante acordo das partes através do 
Termo Aditivo. 

Cláusula Décima Primeir a - Rescisão: A inobservância 
das obrigações que ora ajustam, por qualquer das partes 
contratantes, bem como por motivo de conveniência ou 
acordo dos contratantes,. provocará a imediata rescisão desde 
instrumento, independente de notificação ou interpelação ju
dicial. 

Cláusula Décima Segunda- Foro: Para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente instrumento, de com um 
acordo as partes contratantes elegem o Foro da Comarca de 
Macapá, capital do Território Federa! do Amapá. 

E por se encontrarem justos e combinados, as partes 
contratantes firmam o presente Contrato, em cinco (05) vias 
de igual teor e forma e na presença de duas (02) testemu
nhas. 

Macapá, 25 de fevereiro de 1981. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JOSÉ MARIA PAPALÉO PAES 
Diretor-Presidente da CAESA 

TESTEMUNHAS: 
Bernardino Mendes dos Santos 

José Aluizio de S. Nunes 

AVISO 

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE DIVERSOS BENS MOVEIS 

O B;'nco do Brasil S.A., faz públi co e comunica aos inte
ressados, que encontra-se afixado no quadro de avisos de 
sua Agência em Macapá (AP), sito à Rua Independência s/n, 
o Edital de Alienação de' diversos bens móveis, de sua pro
priedade fiduciária, a seguir transcritos: 

- Uma máqu ina de raspar, marca MATRIZMOLDE, aco
plada com motor marca BRASIL, de 7,5 HP, n9 975642, tri
fásico, com aros de raspagem de 13, 14, 15, 16,20 e 22 pole
gadas, máquina n9 6731; 

- Um compressor elétrico marca DEL VE, n9 132S977, 
com motor elétrico trifásico de 7,5 HP, marca WEG, tipo 25V 
e n9 6317; 

- Um abridor de pneus, marca MATRIZMOLDE, acio
nado por motor elétrico de 3,5 HP, n9 C771856; 

- Uma caldeira marca ATA, de 60 tubos, com maçarico e 
ventuína, funcionando à óleo, n9 3489; 

- Uma prensa para recauchutagem, marca MATRIZ
MOLDE, mode lo 1, tipo concha, acoplada com Matriz 165.13, 
func ionando a ar; 

- Uma prensa tipo "B", marca MATRIZMOLDE, para 
pneus de passeio, com matriz 560.15 e urn aro de 15 polega
das, interno, com funcionamento a ar co~primido e a vapor, 
n9 9420; 

- Uma prensa tipo B para recauchutagem de pneus pe
quenos em vários medidas, marca MATRIZMOLDE, aco
plada com matriz 650.16, com aro de 16" interno, funcio
nando a ar e a vapor, n9 4079; 

- Uma prensa para recauchutagem de pneus grandes, 
marca MATRIZMOLDE, modelo 1, tipo concha, acoplada 
com matriz 900.20, funcionando a ar e a vapor, n9 7613; 

- Uma prensa tipo argola marca MATRIZMOLDE, para 
recapagem de pneus 700.16 , 750.16, 850.20, 1000.20, 
1.100.20 e 1100.22, com aros de 16" e 20" e anéis de 
700.16, 750.16, 850.20, 900.20 especial, 1100.22 e 1100.22 
especial, funcionando a ar e a vapor, n9 3978; 

-Um macaco hidráulico marca BRASIL, com capacidade 
para tres toneladas, n9 1881; 

- Uma matriz marca MATRIZMOLDE, de 165/645.1 4, 
com funcionamento a ar e a vapor, n9 691 O; 

- Uma ·matriz para recauchutagem, marca MATRIZ
MOLDE, de 165/645 .1 3, funcionando a ar e a vapor, n9 6618; 

- Uma matriz para recauchutagem marca BORNIA, de 
650/16-71 0.15, funcionando a ar e a vapor, n9 6419; e 

- Uma matriz para recauchutagem, marca MATRIZ
MOLDE, de 900.20, func ionando a ar e a vapor. 

Comunica que a partir do dia 30 de março até o dia 03 de abril 
do ano em curso, receberá propostas no horário de 9:00 hs às 
16:00 hs, em sua agência local. 

Os interessados deverão procurar melhores esclareci
mentos, no endereço supra mencionado, nas horas normais 
de expediente, no Setor de Operações - 29 andar. 

Macapá(AP), 26 de março de 1981 . 

PAULO OLIVEIRA LIMA 
Gerente 

JOÃO HENRIQUE DE CASTRO LEÃO 
Gerente Adjunto 

GOVERNO DO T.ERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 012/81-PROG~ 

Contrato que celebram o Governo do Território Feder(ll 
do Amapá e a Fundação para o Desenvolvimento da Produ
ção Animal do 'Território Federal do Amapá, visando a pres
tação de Serviços da execução Financeira e Comercial do 
Projeto "Preparação, distribuição e comercialização de Se
mentes e Mudas Melhoradas". 

Aos dezesseis (16) dias do mês de março do ano de hum 
mil novecentos e oitenta e hum (1981), nesta cidade de Ma
capá, cap ital do Território Federal do Amapá, no Palácio do 
Setentrião, de um lado o Governo do Território Federal do 
Amapá, representado neste ato pelo Senhor Governador 
Annibal Barcellos, daqui por diante denominado GOVERNO 
e a Fundação para o Desenvolvimento da Produção Animal 
no Território Federal do Amapá, representada pelo seu Gerente 
- Interino o Senhor German Javier Loo Li, doravante deno
minado simplesmente FUNDEPRA-AP, resolvem de comum 
acordo firmar o presente Contrato, consoante as cláusulas e 
condições seguinttes: 

Cláusu la Primeira - Fundamento Legal:- O presente 
Contrato, foi elaborado com respaldo no que preceitua o ar
tigo 18, item 111 e XVII do Decreto-Lei nt9 411, de 08 de janeiro 
de 1969. 

Cláusula Segunda - Objetivo:- O objetivo para o pre
sente Contrato é a prestação de serviços da Execução Finan
ceira e Comercial da Atividade "Preparação Distribuição e 
Comercialização de Semel'ites e Mudas Melhoradas". 

Cláusula Terceira - Obrigações: 

I - DO GOVERNO: 

a) Transferir à FÜNDEPRA os recursos na ordem de Cr$ 
-3 .000.000,00 (três milhões de cruzeiros); 

b) Proceder o indispensável acompanhamento e fiscali
zação da execução financeira e comercial do presente con
trato; 

c) Assegurar à FUNDEPRA a remuneração no valor de . 
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelos serviços 
mencionados em cláusula própria do presente instrumento; 

· d) Aprovar a tabela de preços -de venda das Sementes e 
Mudas Comercializáveis . 
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r 11 - DA FUNDEPRA: 

a) Executar os serviços financeiros o comercial das ativi
dades de acordo com _os planos de aplicações ou programas 
de trabalho, apresentados pela Secretaria de Agricultura; 

b) Estabelecer em conjunto com a Secretaria de Agricul
tura, a tabela de preços para a venda das sementes e mudas, 
produzidas por esta e destinadas a venda aos produtores; 

c) Prestar contas do recursos recebidos, à Secretaria de 
Finanças, através de documentos bastantes e suficientes, 
comprobatórios das despesas realizadas, consoante as nor
mas estabelecidas pelo GOVERNO; · 

d) Executar.as atividades descritas na cláusula segunda 
deste contrato. 

Cláusula Quarta - Dos Recursos:- A despesa decorren
tes da assinatura deste Contrato, no vaalor de 
Cr$-3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), é proveniente 
das seguintes Fontes de Recursos: Cr$ -2.000.000,00 (dois 
milhões de cruzeiros) do Fundo de Participação dos Esta
dos, Distrito Federal e Territórios-Programa 04150881. 648 
Elemento de Despesa 3.1.3.2.00 - conforme Nota de Em
penho n9 960, emitida em 16 de março de 1981; Cr$ -
1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) do Fundo de Partici
pação dos Estados, Distrito Federal e Territórios- Programa 
04150881 . 648- Elàmentode Despesa 4.1.3.0. 07- conforme 
Nota de Empenho n9 967, emitida em 16 de março de 1981. 

Cláusula Quinta - Liberação de Recursos:- Os recursos 
destinados à execução deste Contrato, serão liberados de 
uma só vez, após a publicação do presente no Diário Oficial 
do Território. 

Cláusula Sexta - Do Depósito dos Recursos:- Os recur
sos que por força deste Contrato deverão ser transferidos à 
FUNDEPRA-AP, bem como os originados da comercializa
ção das sementes e mudas melhoradas, serão depositados 
em conta vinculada Govemo/FuNDE~RA. na Agência local do 
Banco da Amazônia S/A, devendo somente ser movimenta
dos mediante cheques nominativos, obrigando-se a FUNDE
PRA a enviar ao Governo, extrato dessa conta e fazer constar 
nos diversos documentos de suas prestações de contas. o 
nome do sacado, os números, valorés e datas· das emissões 
do cheques com que foram pagas as suas obrigações. Os re
cursos só poderão ser sacados para saldar compromissos 
imediatos, não podendo ser transferidos para outro estabele
cimento. 

Cláusla Sétima- Das Receitas:- As receitas provenientes 
das vendas de que trata o item b) da cláusula terceira pará
grafo 11, serão reaplicados de conformidade com os progra
mas de 'trabalho apresentados pela Secretaria de Agricul
tura, e, especificamente nas atividades seguintes: 

a) Na produção direta e indiretamente pela Secretaria de 
Agricultura, de sementes e mudas melhoradas; 

b) Na concessão de subsfdios aos agricultores; 

c) Na prestação da assistência técnica aos agricultores; 

d) Nostrabàlhosexperimentais com vistas à produção de 
sementes e mudas; · 

e) Na aquisição de material permanente, de consumo ou 
de tranformação e no conserto e recuperação de equipa
mentos; 

f) Na construção de instalações destinados à produção, 
distribuição de sementes e mudas melhoradas; 

g)Na realização de despesas gerais com outras atlvlda
; que facilitem a execução deste Contrato 

Cláusula Oitava -Controle Financeiro:- Além do controle 
financeiro pela FUNDEPRA, o processamento das peças 
contábeis obedecerá as normas adotadas pelo Governo, 
com comprovantes de despesas, extratos de contas corren
tes bancárias e iguais de recolhimento de saldos não utiliza
dos, se for o caso, balancete financeiro e relatório circuns
tanciais da execução do referido contrato. Podendo ainda o 
Governo realizar durante a vigência do presente, através de 
seus órgãos próprios, auditagem, nas contas da FUNDEPRA, 
no que diz respeito ao repasse ora efetuado. 

Cláusula Nona - Prestação de Contas:- A FUNDEPRA 
prestará contas do recursos destinados à execução deste 
instrumento, trinta (30) dias após a expiração deste ajuste. 

Cláusula Décima - ,Vigência:- O presente Contrato vi
girá por um ano, contado da data de sua publicação no 
Diário Oficial do Território, expirando-se no mesmo dia e 
mês do ano de 1981. 

Cláusula Décima Primeira - Alterações:- O presente ins
trumento poderá ser àlterado através de aditamento, para o 
fiel cumprimento dos motivos que lhes deram origem. 

Cláusula Décima Segunda - Rescisão:- A Inobservância 
de qualquer cláusula, condições ou obrigações do presente 
contrato, bem como por motivo de conveniência ou por 
acordo as partes convenentes, provocará sua imediata resci
são, independente de notificação ou Interpelação Judicial. 

Cláusula Décima Terceira - Foro:- Para dirimir quais
quer dúvidas surgidas em consequência do não cumpri 
mento deste instrumento de comum acordo, as partes Inte
ressadas elegem o Foro da Comarca de Macapá, capital do 
Território Federal do Amapá, com exclusão de qualquer ou
tro por mais -privilegiado que seja. 

E para firmeza e validade de que ·ficou: estipulado, la
vrou-se o presente Termo que depois de lido e achado con
forme, vai assinado pelas partes contratantes em cinco (05) 
vias de igual teor e forma, na presença. de duas (02) testemu
nhas abaixo assinadas. 

Macapá, 6 de março de 1981 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GERMAN JA~IER LOO LI 
Gerente lnt. FUNDEPRA 

TESTEMUNHAS: 
lleglveis 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMEt-JTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, Ter
ritório Federal do Amapá, República Federativa do Brasil, faz: 
saber que pretendem se casar: Joaquim Furtado da Silva e 
Edmilsan Cambraia Soares. 

Ele é filho de João Tavares Furtado e de Josefa Silva 
Furtado. 

Ela é fil ha de Belarmino Pantaleão Soares Neto, falecido e 
de Raimunda Cambraia Soares. 

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

Macapá, 25 de março de 1981. 

LEANDRO MARQUES ALBERTO 
Tabelião e Oficial 

Substituto 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, Terri
tório Federal do Amapá, República Federativa do Brasil, faz 
saber que pretendem se casar: José Euclides Ramos e Alta
mira da Silva Furtado. 

Ele é filho de Maria Ramos. 

Ela é filha de Flávia da Silva Furtado. 

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

Macapá, 26 de março de 1981 . 

LEANDRO MARQUES ALBERTO 
Tabelião e Oficial 

Substituto 


	

