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MINIST~RIO DO INTERIOR 
DECRETO (P) n9 0773 de 18 de novembro 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, 

RESOLVE: 
Art. 19 Elogiar os servidores, Lucimar Brabo Alvos, Ma

ria Neuclla Oliveira, Maria das Graças Nascimento Tateno, 
Maria Nllce Dias Coelho, Rosa Colares da Silva, Maria das 
Graças da Silva Dias, Maria Gorete Tavares dos Santos, Ma
ria da Conceição Guedes Capiberibe, ldmilson Haber Se
pede, Ellonae Carneiro, João Freire da Silva, João Oliveira 
dos Santos, Armando Pena Pinheiro, Elias Ferreira dos San
tos, Llorne Edmundo de Araújo, José Silva dos Santos, Rai
mundo Ferreira Sampaio, Agostinho Nogueira de Souza, 
Waiter Luis Moura Palha, Arlete Amoras Távora Batista, 
Eioisa Eiena Lopes Cavalcante, Miracy Mauricio Neves, Maria 
Cristina Homobono Brito, Dulcimar Queiroz dos Santos, Aml
lar Ferreira Nery, Terezinha de Jesus Alencar da Silva, Ana 
Laura da Silva Barbosa, Glória Maria de Oliveira, Manoel 
Santana Mont'Aiverne Cardoso e Casimira Campos Feman-· 
des, todos lotado~ na Secretaria de Administração pela ex
cepcional conduta, senso de responsabilidade e dedicação 
ao trabalho, atributos que aliados a firmeza de propósitos e o 
Interesse de bem servir a causa pública do Amapá, com a 
aplicação de medidas legais, que contribulram para a nova e 
Proffcua polftica de pessoal, com a execução dos trabalhos 
referentes ao processo do Plano de Classslficação de Cargos 
da administração territorial, recentemente aprovado. 

Art. 29 - Os referidos servidores não mediram esforço, 
trabalhando dias e noites seguidas com despreendlmento 
para solução dos problemas, tomando -se assim, dignos do 
apreço e do reconhecim.ento do Governo do Território. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de novembro de 
1981, 939 da República e 399 da Criação do Território Federal 

· ·do Amapá. 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof~. Annie Vianna da Costa 

Secretário de Agricultura 
Dr. Gen~sio Cardoso do Nascimento 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. Jos~ de Arimath~a Vernet Cavalcanti 

Secretário de SaÚde 
Dr . Jos~ Cabral de Castr o 

GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 048/81-PROG. 

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
RESIDENCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM ODÉCIO JOÃO 
KEUNE MEYER E O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL 
DO AMAPÁ, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 

Pelo presente Instrumento particular de locação, entre 
partes, de um lado o Senhor Décio João Keune Meyer, brasi
leiro, casado, geólogo, residente e domiciliado na cidade do 
Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade n9 
1133936 PA e do CIC A9 034669577-57, neste ato represen
tado por sua bastante procuradora a Senhora Deyse Maria 
Moutlnho Sampaio, brasileira, casada, do lar, residente e do
miciliada nesta cidade, à avenida Senador Lemos, n9 1098, 
portadora da Catelra de Identidade n9 474850-PA e do CIC. 
n9 008003342-37, consoante· procuração pública lavrada às 
fls. do livro 342: no 19 Offclo de Notas desta capital, daqui 

por diante denominado simplesment~ de Locador, e de outro 
lado o Governo do Território Federal do Amapá, atmvés do 
seu Governador Senhor Annibal Barcellos, daqui por diante 
denominado de Locatário, tem entre si, justo e contratado o 
que segue: 

Clásula Primeira: O presente contrato encontra respaldo 
no Item XVII do artigo 18 do Decreto-Lei n9 411, de 08 de ja
neiro de 1969 e nas Leis que regem a Locação de Imóveis 
urbanos. 

Cláusula Segunda: O Locador é legitimo proprietário da 
casa de dois pavimentos de n9 1894, ·stto à avenida aldndo 
Cacela, bairro de Nazaré, na cidade de Bêlém, e o dá em lo
cação ao Locatário, destinando-se o mesmo a residência do 
Representante do Locatário nCI Estado do Pará. 

Cláusula Terceira: O prazo de locação é de um (1) ano, à 
contar do dia 26 de setembro de 1981 e à terminar em 19 de 
setembro de 1982. 
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Cláusula Quarta: O aluguel será de Cr$ 60.000,00 (ses
senta mil cruzeiros), pagáveis até o quinto (59) dia útil de cada 
mês seguinte ao vencido, na Representação do Locatário, sita 
no Boulevard Castilhos França, nQ 234, ou através de de
pósito bancário em nome de Raimundo Augusto da Mota, 
brasileiro, casado, corretor de imóveis, com escritório à Tra
vessa Piedade, nQ 469, portador da Carteira de Identidade nQ 

I 247628, 2• via-PA e do CIC. n9 003683422-04. 

- Cláusula Quinta: Correrão por conta do Locatário os pa
, g"amentos decorrentes do consumo de energia elétrica, água, 

telefone de nQ 223-5410, imposto predial e quaisquer outros 
Impostos que venham a recair sobre o imóvel, inclusive pa-

gamentode energia elétrica, água e telefone que venham surgir 
após a entrega das chaves do imóvel , desde que fique com
provado que o consumo foi feito dentro do perlodo da loca
ção. 

Cláusula Sexta: O Locatário declara haver recebido o 
imóvel nas mais perfeitas condições de uso e habitabilidade, 
totalmente pintado de novo com tinta ·"Coralar'', na tonalidade 
"branco gêlo", piso com vitrificação incolor, exceto o quarto 
de fundos que é forrado com carpete, seus acessórios hi
dráulicos, elétricos, inclusive os globos de luz completos e 
em perfeito estado de funcionamento. 

Cláusula Sétima: O Locatário obriga-se a restituir o Imó
vel ora locado, dentro das mesmas condições em que foi re
cebido. 

Cláusula Oitava: O Locatário não poderá fazer no Imóvel 
ora locado, sem prévia anuência por escrito do Locador, mo
dificações, obras ou benfeitorias de qualquer espécie. De 
qualquer forma deverá o Locatário, ao térmimo da locação, 
repor o imóvel no estado originário, salvo se o Locador pre
ferir recebê-lo com as alterações feitas, sem que por Isso te
nha que indenizar o Locatário. 

Cláusula Nona: De acordo com o contrato entre as par
tes contratantes, passam a constituir· parte integrante do pre
sente Contrato, os móveis abaixo relacionados e que se en
contram na casa ora locada: 

1 - Banco .Colonial de palhinha c/5 (cinco) almofadas 

1 - Sofa' (cor creme) c/2 (duas) poltronas 

1 - Sofa quadrado e/ almofadas em listas e 2 (duas) pol-
tronas 

1 - Geladeira, marca General Eletrlc (cor vermelha) 

1 - Fogão Brastemp, c/4 (quatro) bocas (cor vermelha) 

1 - Capa de aço inox para botijão de gás (cor vermelha) 

2 - Botijões de gás 

1 - Armário fiel kit com duas portas (cor :vermelha) 

1 -Armário de madeira esti lo rústico com duas portas na 
parte superior e duas portas na parte inferior e duas ga
vetas 

1 - Mesa redonda de madeira c/ 6(seis) cadeiras em pa-
lhinha 

1 - Comoda colonial com 5 (cinco) gavetas 

1 - Espelho de cristal com moldura 

1 - Aparelho de ar refrigerado marca Philco, modelo nQ 
F955 série nQ 650309 

1 - Guarda-roupa composto de 4 (quatro) portas 

1 - Cama de casal estilo colonial com colchão de molas 

2 - Criados mudos 

1 - Cortina estampada predominando a cor creme 

1 -Armário embutido em cerejeira com 12 (doze) portas na 
parte supeior e 4 (quatro) portas na inferior 

1 - Sofa cama em cerejeira com colchão de espuma 

1 - Berço para criança estilo colonial em cerejeira com 
colchão de molas 

2 - Camas de solteiro estilo colonial com 2 (dois) col
chões de molas 

1 - Estrado de cama sem colchão 

1 - Estante em ·cerejeira composta de 6 (seis) portas e 
duas gavetas 

1 - Estante de canto com 10 (dez) divisões, sem porta 

1 - Lustre de canto em cobre e/vidro de cor amarelo 

1 - Aplix de parede em cobre 

1 - Lustre de teto em cobre c/ corrente e vidro de cor a-
marelo 

1 - Abatjour de parede e/ vidro de cor amarela 

1 - Abatjour redondo de pano marrom 

1 - Abatjour de quarto 

1 - Lustre de banheiro 

3 - Abatjour de quarto 

2 - Lustre de banheiro 

1 - Conjunto de marmorite e/ mesa e 4 (quatro) cadeiras 
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. . I 
3 - Lanternas de teto (cor preta) 

I 
1 - Cadeira oval de palha 

1 - Cesto dei roupa (palha) 

2 - Lanternas de parede (parte externa) 

6 - trancas de aço 

10 - Quadrinhos em madeira 

2 - Mesas de sala, sendo uma de centro e uma para la
terais, em madeira 

1 - Mesa de Televisão 

3 - Mesas de mármore, sendo 2(duas) de laterais e 
1(uma) de centro 

4 - Vasos com plantas. 

Cláusula Décima: Os móveis descriminados, na Cláusula 
anterior, deverão ao término o Contrato, serem devolvidos ao 
Locador, no mais perfeito estado de conservação e uso, fi
cando por conta do Locatário todas as despesas necessárias 
ao reparo dos mesmos. Sendo, todavia, impossrvel o reparo 
dos referidos móveis, o Locatário fica obrigado a repor mó
veis Idênticos ou da mesma qualidade. Nesta última hipótese 
deverá o Locatário consultar o Locador sobre a espécie e 
qualidade dos repostos. 

Cláusula Décima Primeira: A parte que der causa ao 
rompimento do presente Contrato, no seu tempo normal aqui 
estabelecido, Incidirá nas sanções previstas no artigo 39 da 
Lei n9 6.649, de 16 de maio de 1979. 

Cláusula Décima Segunda: Para que haja prorrogação 
do presente Contrato haverá necessidade de prévia e 
expresso acordo entre as partes contratantes, trinta (30) dias 
antes de vencer o prazo estabelecido na Cláusula Terceira, 
caso contrário, o mesmo prorrogar-se-á, automaticamente, 
por novo per rodo de um (1) ano, sendo o reajustamento da 
Locação realizado de acordo com os rndices das Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN. 

Cláusula Décima Terceira: As despesas com intermedia
ção, elaboração e legalidade do presente Contrato é de res
ponsabilidade do Locatário, que pagará mediante recibo 
passado pelo corretor, na ocasião da entrega das chaves do 
imóvel objeto deste instrumento. 

Cláusula Décima Quarta: As despesas decorrentes do 
presente Contrato correrão à conta do Ministério do Interior 
Programa 03070212.499, Categoria Econômica 3.1.3.2.00, conforme 
Nota de Empenho n9 1.520, emitida em 01.10.81, no valor de 
Cr$ 1~0.000,00 (cento e oitenta mil cruzeiros). ficando a des
pesa correspondente de janeiro e setembro de 1982 a ser 
empenhada naquele exercfcioo. 

Cláusula Décima Quinta: O presente Contrato vale entre 
as partes, que se obrigam por si, seus herdeiros ou sucesso
res, a qualquer trtulo e suas condições continuarão em 
pleno vigor durante• todo o prazo de locação aqui contratada, 
inclusive em caso Ide renovação. 

Cláusula Décima Sexta: Para dirimir as questões resul
tantes do presente Contrato, fica eleito o Foroda Comarca de 
Belém, capital do Estado do Pará, com renúncia expressa de 
qualquer outro. 

E por estarem assim, justos e contratados assinam o 
presente Contrato, em cinco (05) vias de igual teor e forma, 
para o mesmo fim, na presença de duas (02) testemunhas. 

Belém, de de 1981. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Locatário 

D~CIO JOÃO KEUNE MEYER 
Locador 

TESTEMUNHAS: 
llegfveis 

~!~"'" ':- -.,_.,.~· \' ~-· '•' ;, l ,, 'f':i .-.': . ~ ;-~~ ., ~ ... ·"'~--:~:::-_ ..... - .... : 

- 'S"ECRETARIA DE OBRAS.E SERVIÇOS' PUBLICOS· . 

EXTRATO DE iNSTRUMENTO CONTRATUAL 
(ARTIGO 54 DO DECRETO Nq 73.140/73) 

INSTRUMENTO:- Contrato de Empreitada Global n9 85/ 81 -
SOSP, (Processo n9 1/02399/81 ). 

PARTES - Governo do Território Federal do Amapá e a 
firma Costa & CIA LTD'. 

OBJETO : - Para construção e fornecimento de Equ ipa
mentos da Escola de 19 Gráu da Ilha de Santana, nesté Munl
cfplo. 

VALOR : - Pela execução dos serviços previstos o Con
tratante pagará à Contratada a importância de Cr$ 
7.467.423,00, (sete milhões, quatrocentos e sessenta e sete 
mil, quatrocentos e vinte e tres cruzeiros), 

PRAZO : - O prazo de conclusão dos serviços é de 145 
(cento e quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a par
tir da primeira t;>rdem de serviço dada pela Contratada. 

DOTAÇÃO : - Fica empenhado inicialmente a Importân
cia de Cr$ 3.000.000,00 (t rês milhões de cruzeiros), sendo 
Cr$ 1.046.698,00 (hum milhão, quarenta e seis mil e seiscen
tos e noventa e oito cruzei ros), à conta dos recursos oriundos 
do EGU e Cr$ 1.953.302,00 (hum milhão, novecentos e cln
que.nta e três mil, t rezentos e dois cruzeiros) , à conta_ dos re
cursos oriundos do Salário Educação - Projeto/ Atividade: 
08421885.292- Desenvolvimento do Ensino de 19 Gráu- Ele
mento de Despesa: 4110.00 - Obras e Instalações, conforme 
Nota de Empenho n9s 1.642 e 1.643, emitidas em 10.11.81. 

FUNDAMENTO DO CONTRATO:- O Contrato decorre da au
torização do Exm9. Sr. Governador do TFA exarada as fls. 245 do 
Processo n9 1/02399/81,referente ao Editai de Tomada de Pre
ços n9 18/81-CLOS, combinado com rtem XVII do Artigo 18 
do Decreto-Lei 411, de 08 de janeiro de 1969. 

Macapá, 12 de novembro de 1981 

EZEQUIAS RIBEIRO DE ASSIS 
Chefe da DAAf: SOSP. 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do 
Território Federal do Amapé e Estado do Paré 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo l resente os associados do Sindicato dos Trabalha
dores nas ' Indústrias Extrativas do Território Federal do 
Amapá e Estado do Pará, em pleno gozo de seus direitos s_o
clais ficam convocados para a Assembléia Geral Ordinária a 
ser r~aiizáda no dia 29 de novembro de 1981, em sua sede à 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2832, às 09:00 horas, em 
primeira convocação e às 09:30 horas, em segunda convoca
ção para deli6erarem sobre a segu inte: 

ORDEM DO DIA: 

1. Leitura da ata anterior; 
I . 

2. Exame, discussão e votação do orçamento para o 
exercfcid seguinte. 

I 

Macapá, 20 de novembro de 1981. 

JOSt JACY RIBEIRO AIRES 
Presidente 



Macapá, 24-11-81 DIÁRIO OFICIAL Pág.4 

PORTARIA N913/81- JUCAP DE 18 de DE NOVEMBRO DE 
1981 

O Presidente da Junta Comercial do Território Federal do 
Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 27 da lei n9 4.726/65 regulamentada pelo Decreto Fe
deral número 57.651/66 e na conformidade do Item XIII do 
art. 79 do Decreto (N) n9 21 de 11.06.81 , 

Considerando, a necessidade de descentralizar os Servi
ços do Registro do Comércio, visando o melhor atendimento 
à Indústria, ao Comércio e a todos aqueles que direta ou In
diretamente são usuários do Sistema Nacional de Registro 
do Comércio e Atividades Afins, 

Considerando, a expansão do ralo de atuação da Jlunta 
Comercial do Território Federal do Amapá, Interiorizando 
suas atividades através do credenciamento de Prepostos nas 
Sedes dos Munlcfpios do Interior do Território, 

RESOLVE: 

I - Nomear o Sr. Ollmpio Ribeiro Freitas, para exercer a 
função de Preposto da Junta Comercial do Território Federal 
do Amapá, no Municlpio de Oiapoque neste Território. 

11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Junta Comercial do Território 
Federal do Amapá em Macapá, 

18 de novembro de 1981. 

ABDALLAH HOUAT 
Presidente-JUCAP 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamentos da Comarca 
de Macapá- Território Federal do Amapá - República Fede-

ratlva do Brasil, faz saber que pretendem se casar: CAZI
MIRO RODRIGUES DE SOUZA E LUCILENE DE LIMA 
SOUZA. 

Ele é filho de Venceslau Anunciação de Souza e de Ma -
ria Osana Rodrigues de Souza. 

Ela é filha de José Souza e de Maria de Nazaré de Lima 
Souza. 

Quem souber de qualquer Impedimento que os Iniba de 
casar um com o outro, acuse-o na forma da te:. 

Macapá, 12 de novembro de 1981. 

ZUILA JUCA DE JUCA ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

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: Protazio da Silva Frazão e 
Maria Rute Oliveira dos Santos. 

Ele é filho de Benedito Miranda Frazão e de Maria Mar
garida da Silva Frazão. 

Ela é fi lha de Raymundo Ayres dos Santos e de Olgarina 
Oilverlra dos Santos. 

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

Macapá, 1 3 de novembro de 1981. 

ZUILA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

SINDICATO DOS OFICIAIS MARCENEIROS E TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

Cod 

11 
12 
14 

DE SERRARIAS E MÓVEIS DE MADEIRAS DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA 

RECEITA 

Contas 

Renda Tributária 
Renda Social 
Renda Extraordinária 

Total da Receita ..... Cr$ 
Mobilização de Capital ..... Cr$ 

Total Geral ..... Cr$ 

RESUMO DA PREVISÃO .ORÇAMENTÁRIA 

EXERCICIO DE 1982 

ICod I 
DESPESAS 

Total Contas 

I I 
1.300.000,00 21 Administração Geral 
1.100.00,00 22 Contribuições Regulamentares 
300.000,00 23 Assistência Social 

24 Outros Serviços Sociais 
2.700.000,00 Total do Custelo ..... Cr$ 

100.000,00 31 Aplicação de Capltai. .... Cr$ 

2.800.000,00 Total Geral 

FRANCISCO FRAZÃO DA SILVA 
Presidente 

CPF-031808402 - 34 

Macapá, 19 de junho de 1981 

JOSÉ DOS SANTOS BAIA 
Tesoureiro 

CPF- 033806962 

NILSON MARQUES PEREIRA 
Tec. em Contabilidade· 

CRC (PA) - 2959 
CPF- 004644142-53 

..... Cr$ 

Nota: Aprovado em Assembléia Geral realizada no dia 27 de junho de 1981. 

Total 

765.000,00 
480.000,00 
385.000,00 
70.000,00 

1. 700.000,00 
1.1 00.000,00 

2 .800.000,00 


	

