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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAM ENTO DE PESSOAL 

APOSTILA 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art9. 18, item 11 , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, resolve 

apostilar 0 presente ato de apase~tadoria de João Mendes 
Ferreira, matricula n9 2.071.844, a f1m de declarar que o refe
rido funcionário faz jus à incorporação em seus proventos da 
vantagem do art. 184, ítem I, da Lei n9 1.711/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá-Ap.,16 de dezembro de 
1981. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

1• CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA- MACAPA 

Edital com o prazo de vinte dias, para citação de Ci
priano Martins de Farias, que se encontra em lugar incerto e 
não sabido, na forma abaixo: 

O Doutor Oswaldo de Sousa e Silva, MM. Juiz de Direito 
da Vara Cfvel da Primeira Circunscrição Judiciária do Terri
tório Federal do Amapá, na forma da Lei, etc ... 

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhe
cimento tiverem que, Raimundo Francisco Duarte e sua mu
lher Nazaré Dolores Farias de Azevedo, brasileiros, casados, 
ele industriário, ela de prendas do lar, domiciliados e resi
dentes em Vila Maia, Porto de Santana, Rua Ubaldo Figueira, 
n9 1963, requereram Guarda e Responsabilidade, com funda
mento no artigo 11, do Código de Menores, dos menores Ma
ria das Graças Ferreira Farias. Maria de Nazaré Ferreira Fa-
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rias e Sônia Maria Ferreira Farias, filhos de Cipriano Martins 
de Farias, que se encontra em lugar incerto e não sabido e 
Almezinda Ferreira Farias (falecida). Deferida a citação por 
edital, pelo despacho de fls. 09 verso, datado de 16.11.81, 
fi ca pelo presente citado Cipriano Martins de Farias, para no 
decorrer do prazo regim ental de quinze (15) dias, depois de 
findo o acima fixado, apresentar, querendo, contestação 
cabível que tiver e acompanhar os demais termos do pro
cesso, até final execução, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pelos autores. O presente 
edital será afixado no lugar de costume e publicado na forma 
da Lei. Dado e passado nesta cidade de Macapá, aos deze
nove dias do mês de novembro do ano de mil , novecentos e 
oitenta e hum. Eu, Lucivaldo dos Santos Ferreira, Diretor de 
Secretaria da Vara Cfvel, subscrevi. 

OSWALDO DE SOUSA E SILVA 
Juiz de Direito da Vara Cível 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

SECRETARIA DE ENSINO DE 19 E 2Y GRAUS 

TERMO ADITIVO N9 01 AO CONV~NIO N9 322/80 QUE 
ENTRE SI ESTABELECEM A SECRETARIA~ DE ENSINO DE 
19 E 29 GRAUS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
E O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (CONQUISTA-PRO
GRAMA INSTRUCIONAL, VIA TELEVISÃO, COM A FINALI
DADE ESPECIFICA DE SUPRIR A ESCOLARIZAÇÃO A NI
VEL DAS QUATRO ÚLTIMAS SÉRIES DO ENSINO DE 19 
GRAU. 

Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 1981 , a Se
cretaria de Ensino de 19 e 29 Graus do Ministério da Educa
ção e Cultura, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco 
"L", 59 e 69 andares, Brasília-DF, daqui por diante "SEPS", 
representada neste ato pelo seu Secretário, Professor An-
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tonlo de Albuquerque Sousa Filho, nos termos da delegação 
de competência constante na Portaria Ministerial n9 264 de 
02 de abril de 1981, publicada no Dlário Oficial da União de 
06 de abril subsequente, de um lado ,e , de outro lado, o Go
verno do Território Federal do Amapá, situado no Palácio 
Setentrlão, Macapá-AP, CGC 00394577/301-25, daqui por 
diante, "Governo ", representado neste ato pelo seu titular, 
Comte. Annlbal Barcellos, resolvem celebrar o presente 
Termo Aditivo ao Convênio n9 322/80, firmado em 18 de 
dezembro de 1980, mediante a adoção das Cláusulas que se 
seguem e de conformidade com o que consta do Processo n9 
244.028/81-MEC: 

Cláusula Primeira - O prazo de vigência constante na 
Cláusula Décima do Convênio acima mencionado fica pror
rogado para 28 de fevereiro de 1982. 

Clâusula Segunda- Ficam ratificadas as demal~ Cláusu
las do Convênio em referência que não tenham sido ex
pressa ou Implicitamente alterado por este Termo Aditivo. 

E, por estarem acordes, depois de lido, aceito e achado 
conforme pelas partes, na presença das testemunhas abaixo 
menclonadas,lavrou-se este Termo Aditivo em 05 (cinco) 
vias de Igual teor e forma para os devidos efeitos jurldlcos. 

Brasllla-DF, 23 de novembro de 1981 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Território Federal do Amapá 

ANTONIO DE ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 
Secretário da "SEPS" 

TESTEMUNHAS: 
lleglvels 

EMBRATUR- EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DE Re-RATIFICAÇÃO AO 
CONV~NIO FIRMADO EM 03 DE NOVEMBRO DE 1980 EN
TRE A EMPRESA BRSILEIRA DE TURISMO - EMBRATUR E 
O DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR, ÓRGÃO VIN
CULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO GO
VERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. 

Pelo presente Instrumento, de um lado, a Empresa Bra
sileira de Turismo, doravante designada simplesmente EM
BRATUR, empresa pública vinculada ao Ministério da Indús
tria e do Comércio, com sede na Rua Matriz e Barros, n9 13, 
79 andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, CGC n9 
33.741 .794/000-01, neste t.:.; ; t,;flr'-,sentada por seu Presl-

dente , Professor Miguel Colasunno, e de outro lado, o De
partamento de Turismo- DETUR, órgão vinculado à Secreta
ria de Planejamento do Governo do Território Federal do 
Amapá, com sede no Centro Clvico-Admlnistratlvo- Avenida 
FAB s/n9 , na cidade de Macapá, AP, neste ato represen
tado pelo Excelentlssimo Senhor Governador do Território 
Federal do Amapá, Annlbal Barcellos, doravante denomi
nado Entidade Delegada, celebram o presente Primeiro 

Termo Aditivo e de Re-ratlficação ao Convênio e seu Regula
mento de Delegação, firmado em 03 de novembro de 1980, 
homologado pela Resolução n9 1578, de 03 de abril de 1981, 
do Conselho Nacional de Turismo - CNTur, que passa a ter a 
seguinte redação: 

Clásula Prlmeirs:~ - OBJETIVO 
1. O presente instrumento tem por objetivo regular a par

ticipação financeira da EMBRATUR nas atribuições ora dele
gadas referentes às seguintes atividades: 

1.2 -exame, Instrução e decisão em pedidos de autoriza
ção para a realização de excursões em programas de Vôos de 
Tuirlsmo Doméstico - VTD e outros produtos turlstlcos que 
venham a ser lnstltuldos pelo Governo Federal. 

1.3. controle da utilização, pelos estabelecimentos de 
hospedagem localizados na Unidade da Federação sob juris
dição da Entidade Delegada, da Ficha Nacional de Registro 
de Hóspedes- FNRH e de fornecimento à EMBRATUR de Bo
letins de Ocupação Hoteleira - BOHs. 

1.4- execução e desenvolvimento de projetos cooperati
vos de Interesse mútuo, na área afeta à Diretoria de Opera
ções da EMBRATUR. 

Parágrafo Único - O exerclcio da delegação a que se re
fere esta Cláusula obedecerá ao disposto no Regulamento de 
Delegação, anexo ao presente instrumento e do qual faz 
parte Integrante, independentemente de transcrição. 

Cláusula Segunda - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

2 - A participação financeira da EMBRATUR referida na 
Cláusula Primeira, no exercfcio de 1982, será de : 

2.1 - A Cr$ 710.000,00 (setecentos e dez mil cruzeiros), 
que correrão à Conta de da Atividade 4415 - Registro, Classi
ficação e Fiscalização de Empreendimentos Turlstlcos- Sub

atlvlaade uelt~gaçao de atribuições aos Orgãos Estaduais de 
Turismo, Rubrica 3.2.2.2. Transferências correntes a Esta
dos. 

2.2- 50% (cinquenta por cento) da receita da venda da 
Ficha Nacional de Registro de Hóspedes- FNRH aos estabe
lecimentos de hospedagem classificados,locallzados na área 
de atuação da Entidade Delegada, na forma estabelecida em 
instrumento próprio. 

DIARIO OFICIAL 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

Território Federal do Amap6 
Olretor , 

Pedro Aur•llo Penha Tl'larGa 
--------------------------------~ ~------------------------------~ 

ORIGINAIS 

* Oa textos envladoa A publlcaç4o deverlo ser datilografa
doa e acompanhadoD de ollclo ou memorando. 

• O Dl*rlo Oficial do T.F. do Amapé poderé ser encontrado 
para leitura nae Repraeentaçooa do Governo do Amap• 
em Braellla/DF e Bel• m/Eetado do Pari. 

ATENDIMENTO 

HorArlo: 
DID 07:30 U 12:00 

ou 14:00 u 17:30 horat. 

PREÇOS • PUBLI~AÇOES 

• Publlceçlo- centfmetro de coluna ................. Cr$ 200,00 

PREÇOS- ASSINATURAS 

* Macap6 .................................................... Cr$ 2.532,00 

* Outroa Cidades ....................................... Cr$ 4.050,00 

* As assinaturas são semestrais e vencfvela em 30 de ju
nho e 31 de dezembro. 
Preço do Exemplar .......... ..... ............... Crt 22,00 
Número atr111do ......... . ... ·- . ..... .. . ........ Crt 45,00 
Número atrasado em outraa cldadta . ... . Crt 75,00 

RECLAMAÇOES 
* Deverlo aer dlrlgldoa por eeorlto 10 Diretor do Departa

mento de lmprenaa Ollolal elo T. l'. elo Amep6, 116 8 dlu 
apóa • publlcaçlo. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL* Rua CAndldo Mandaa * Macapã Tarrltôrlo Fadarei do Amapi * TMIOnaa 121-4040 * ftam111 171- 177. 1711 
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Cláusula Terceira - DESTINAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 
FINANCEIRA 

3 - A participação financeira daEMBRATUR prevista na 
Cláusu la Segunda destina-se à cobertura dos gastos decor
rentes do exercfcio das atividades delegadas, devendo a Im
portância referida no item 2.1, ser aplicada, exclusivamente, 
pela Entidade Delegada, no custeio das seguintes despesas: 

3.1 - serviços de assessoramento técnico e apolo admi
nistrativo relativos ao desempenho das atribuições ora dele
gadas. 

3.2 - transporte, refeições e hospedagem em viagens 
fora do munlcfplo sede da Entidade Delegada e dentro dos 
limites da respectiva Unidade da Federação, necessárias ao 
exercfcio das atribuições delegadas. 

3.3 - participação do Diretor responsável e dos técnicos 
alocados no desempenho das atribuições delegadsas, nos 
Seminários de Assistência Técnica promovidas pela EMBRA
TUR, inclusive quando realizados em outra Unidade da Fede
ração. 

Parágrafo único - Competirá à Entidade Delegada com
plementar os recursos humanos, financeiros e materiais ne
cessários às atividades previstas neste Instrumento, de 
modo a assegurar o perfeito desempenho das atribuições 
delegadas. 

4.1 -a 1a. parcela, no valor de Cr$ 310.000,00 (trezentos 
e dez mil cruzeiros), em janeiro de 1982, destinada ao atendi
mento das despesas previstas nos itens 3.1 e/ou 3.2, da 
Cláusula Terceira. 

4.2- a 2a. parcela, no valor de Cr$ 310.000,00 (trezen
tos e dez mil cruzeiros), em julho de 1982, destinada Igual
mente ao atendimento das despesas previstas nos Itens 
3.1 e/ou 3, 2, da Cláusula Terceira. 

4.3- a 3a. parcela, no valor de Cr$ 90.000,00 (noventa 
mi l cruzeiros) , até 7 dias antes da data fixada para realização 
do Seminário Regional de Assistência Técnica em que for 
solicitada a participação da Entidade Delegada, destinada, 
excluivamente, ao atendimento das despesas previstas no 
item 3.3, da Cláusula Terceira. 

Cláusula Quinta - OBRIG AÇOES TÉCNICO- ADMINIS
TRATIVAS 

5 - São obrigações das Entidades Delegadas para com a 
EMBRATUR: 

5.1 - de natureza administrativa: 

a) encaminhar, até o dia 10 de março de cada ano, na 
forma da Deliberação Normativa n9 057, de 12 de março de 
1980, da EMBRATUR , a prestação de contas dos recursos 
que lhe tenham sido transferidos, no exercfcio anterior, para 
atendimento das atividades referidas na Cláusula Terceira; 

b) encaminhar, até o dia 10 de cada mês, comprovante 
de recolhimento, à conta da EMBRATUR, da receita que lhe 
for devida em decorrência da venda da FNRH efetuada no 
mês anterior. 

c) encaminhar, até o dia 10 de cada mês, comprovante 
de recolhimento, à conta da EMBRATUR, da receita que lhe 
for devida em decorrência da venda da FNRH efetuada no 
mês anterior. 

5.2 - da natureza técnica: 

a) desempanhar, fie lmente, as atribuições delegadas 
pela EMBRATUR; 

b) atender as metas técnlcas que lhe sejam fixadas pela 
EMBRATUR em decorrência da delegação de atribuições, 
especialmente as que digam respeito a adapatação de regis
tro, avaliações de novos empreendimentos, utilização de 
FNRH e fornecimento de BOH e Inspeções para controle de 
qualidade das empresas e empreendimentos turfstlcos exis
tentes; 

c) elaborar e encaminhar, até o dia 1 O de cada mês, na 
forma estabelecida pela EMBRATUR, relatório técnico refe
rente ao mês anterior. 

Parágrafo! Único - As parcelas de que trata a Cláusula 
Quarta deste Instrumento somente serão transferidas pela 

EMBRATUR à Entidade Delegada após o cumprimento das 
obrigações técnico-administrativas previstas nesta Cláu
sula. 

Cláusula Sexta - DENÚNCIA 

O presente Instrumento poderá ser denunciado por 
qualquer das partes convenentes, independentemente de In
terpelação judicial ou extrajudicial, promovendo-se, na opor
tunidade, os necessários ajustes de contas. 

Cláusula Sétima- PRAZO, MODIFICAÇÃO E HOMOLO
GAÇÃO 

O presente instumento terá vigência até 31 de dezembro 
de 1982, podendo ser modificado ou renovado mediante a 
assinatura de Termos Aditivos e será submetidos à homolo
gação do Conselho Naclonbal de Turismo, na forma do dis
posto na alfnea g, do artigo 69, do Decretro-Lef n9 55, de 18 de 
novembro de 1966. 

Parágrafo Único - Findo o prazo de duração previsto 
nesta Cláusula sem que haja denúncia ou manifestação em 
contrário das partes convenentes, considerar-se-á prorro
gado o presente Instrumento, por mais 1 (um) ano. 

Cláusu la Oitava - FORO 

As partes elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro 
para dlrlmlrr quaisquer dúvidas que porventura se originem 
da execução deste lntrumento. 

E por estarem de acordo, as partes convenentes assi
nam o presente termo, em 5 vias de Igual teor e forma, para 
um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo assi
nadas. 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1981 

ANNIBAL BARCELLOS 
G Governador do Território Federal do Amapá 

MIGUEL COLASUONNO 
Presidente da Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR 

TESTEMUNHAS: 
lfegfveis 

Ml - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RO
DAGEM 

PROCURADORIA GERAL 

PG. 1.243/ 81 - Conv. 

CONVt.NIO DE DELEGAÇÃO DE ENCARGOS SOB RE
GIME DE ADMINISTRAÇÃO E COMODATO QUE ENTRE SI 
FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE 
RODAGEM E O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO 
AMAPÁ, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVA
ÇÃO ORDINÁRIA, RESTAURAÇÃO DE CORPO ESTRADAL E 
SINALIZAÇÃO EM RODOVIAS FEDERAIS SITUADAS NO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, NA FORMA ABAIXO: 

l-PREÂMBULO 

I) PARTES: O Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem, de agora por diante denominado simplesmente DNER, 
com sede à Aven ida Presidente Vargas n9 522, Estado do Rio 
de Janeiro, representado por seu Diretor Geral, Engenheiro 
Cloraldfno Soares Severo e o Governo do Território Federal 
do Amapá, representado pelo Capitão de Mar e Guerra Annl
bal Barcellos, neste lnstrumentotambémldenomlnadotGTFAP, 
acordam em afirmar o presente Convênio, sob regime 
de Administração e Comodato, na forma da legislação em vi
gor. 2) FUNDAMENTO LEGAL: Este Convênio encontra fun
damento jurfdlco no Artigo 29, Parágrafo lJnlco, do Decreto
Lei n9 512, de 21 de março de 1969 e no Artigo 61 , Item 11 da 
Portaria n9 36, do Ministério dos Transportes, de 13 de janeiro 
de 1975. 3) LOCAL E DATA: Lavrado e assinado aos 04 dias 
do mês de novembro do ano de 1981, na Procuradoria Geral 
do DNER. 

I - FINALIDADE E OBJETO 

1) OBJETO: As partes convenentes estabelecem que os en
cargos de conservação ordinária, restauração do corpo es
trada! e sinalização de estradas federais existentes no Terri
tório Federal do Amapá, sejam progressivamente e na forma 
disposta neste Convênio, transferidos ao GTFAP, observada 
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a condição adiante fixada. 2) Apenas serão delegáveis as ro
dovias constantes do "Programa Anual de Trabalho", que 
passam a fazer parte integrante deste Convênio. 3) A transfe
rência de encargos prevista no fteml desta Cláusula, será Im
plementada da maneira disposta na Cláusula IV deste Con
vênio, ficando estabelecido que, quando não inclufda qual
quer rodovia federal na programação anual prevista naquela 
Cláusula, ficarão com o DNER, automaticamente, os encar
gos previstos neste Convênio relativamente aquela rodovia. 
4) PESSOAL: O DNER poderá colocar à disposição do GJFAP 
sem Onus para órgão Estadual, o pessoal que ambos órgAos 
julguem necessários à execução dos serviÇúS. 

111 - EMPR~STIMO GRATUiTO DE MÓVEIS SOB RE
GIME DE COMODATO 

1) O DNER cederá ao GTFAP, sob regime de Comodato, nos 
termos dos artigos 1.248 e 1.251 do Código CMI, Imóveis de sua 
propriedade localizados nas jurisdições das rodovias lncluldas 
neste Convên io. A cessão se tornará perfeita quando da en
trega dos bens, mediante Termo de Verificação, Entrega e 
Responsabilidade lavrado no Distrito Rodoviário Federal, e 
assinado pelo respectivo Chefe do Distrito. Assinados referi
dos Termos, ficarão os mesmos fazendo parte Integrante do 
presente Convênio, sendo uma via remetida para arquiva
mento junto a este instrumento, à 2•. Subprocuradorla do 
DNER. 

IV - PROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER
VAÇÃO 

No infcio de cada exerc1cio, o DNER através do 29 Distrito Ro
doviário Federal, estabelecerá com o GTFAP, o Programa 
Anual de Trabalho, com indicação pormenorizada dos servi
ços a serem executados naquele exerc1cio, nos trechos dele
gados. O Programa, após firmado em nome do DNER pelo 
Chefe do 29 Distrito Rodoviário Federal, pelo Chefe da Divi
são de Conservação e pelo Diretor de Manutenção, será 
aprovado pelos Diretores Gerais do DNER e do GTFAP. Alu
dido Programa será objeto de Termo de Aditamento ao pre
sente Instrumento. 

V - SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORA
MENTOS 

Quando se tornar necessária a execução de serviços de res
tauração e melhoramentos, sua realização estará condici~ 
nada à existência de recursos destacados para tal fim, de
vendo, para isto, ser apresentado, em épocas próprias, um 
programa de Aplicação de Recursos com indicação porme
norizada dos serviços a serem realizados, acompanhado do 
respectivo Orçamento, para aprovação pelo DNER. 

VI - RECURSOS 

As despesas oriundas deste Convênio, no corrente exerclcio, 
correrão à conta do Crédito do Orçamento do DNER para 
1981, verba 4.1 .1.4.00.00.00.2.216.29/81, até o valor de Cr$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), conforme NE-
1029/81, emitida pelo 29 DRF - DNER, em 14.07.81, e nos 
exercfclos seguintes, consoante as previsões do programa 
previsto na Cláusula IV, correrão à conta das verbas próprias 
constantes do Orçamento do DNER, que, uma vez empenha
das, conslderar-se-ão vinculadas ao presente Convênio e au
torizado o GTFAP a iniciar os trabalhos a seu cargo. 

Vil FISCALIZAÇÃO 

O DNER fiscalizará, permanentemente, a execução dos servi
ços, objeto deste Convênio, por intermédio do 29 Distrito Ro
doviário Federal. A todo o tempo, poderá o DNER determinar 
inspeções de qualquer natureza dos serviços, Independente
mente da fiscalização permanente aqui indicada. O GTFAP 
deverá afixar, em locais visiveis, placas indicativas de que a 
rodovia está sob sua responsabilidade, por delegação e fi
nanciamento do DNER .. 

VIII- PREÇOS 

Os preços para as indenizações previst~s na Cláusula IX, a 
seguir, serão os fixados no Programa disposto na Cláusula 
IV. 

IX - INDENIZAÇ0ES 

Para o fim de pagamento dos serviços executados, deverão 
ser remetidos, bimestralmente, pelo GTFAP ao 29 Distrito Ro
doviário Federal, os elementos referidos na Circular DG-

95/58, que, como anexo, integra o presente. Recebidos os 
elementos aquf referidos, o 29 Distrito Rodoviário Federal 
promoverá os pagamentos pela sua tesouraria, no prazo de 
15 dias, contados na liquidação da conta apresentada. 

X- RESCISÃO 

O DNER e o GTFAP poderão a qualquer tempo denunciar o 
presente Convênio, em razão de conveniência ou contlgêncla 
adminstrativa ou de Inadimplemento de qualquer de suas 
Cláusulas ou, ainda, por superveniência de Lei ou regula
mento que o tornem formal ou materialmente lmpossivel. As 
partes obrigam-se a darem à outra, aviso, com prazo razoá
vel, das razões de denúncia, promovendo-se, então, os pa
gamentos dos serviços efetuados até a data da denúncia e 
devoluação dos bens imóveis cedidos, o que será procedido 
de vistoria administrativa. 

XI- VIG~NCIA E RENOVAÇÃO 

Este Convênio, depois de aprovado pelo Conselho de Admi
nistração do DNER, vigorará pelo prazo de 1 (hum) ano, pror
rogável, automaticamente, pelo mesmo perfodo, sucessiva
mente, se as partes não se manifestarem em contrário, até o 
prazo total de 5 (cinco) anos. O GTFAP obriga-se a comuni
car ao DNER, antes do envio de qualquer conta, a aprovação 
do presente Convênio pelos órgãos ou autoridades que dele 
devam conhecer e aprová-lo, para sua Inteira validade e efi
cácia, como Instrumento vlnculatórlo obrigacional para o GT
FAP. Tal comunicação será acompanhada de parecer do ór
gão jurfdico competente do GTFAP ou do Estado, atestando 
estarem cumpridas todas as formalidades de Lei para a per
feita execução do Convênio. 

XII- FÓRO 

Para a dirimência das questões oriundas deste Convênio 
elege-se o FOro da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro. 

E, por assim estarem acordes, assinam o pppresente Convê
nio os representates da DNER e do GTFAP, juntamente com 
as duas testemunhas a tudo ppresentes. 

Eu, MARIA EUG~NIA RUBIÃO, Agente Administrativo, com 
exercicio na Procuradoria Geral do DNER, o datilografei e as
sino por último. 

PG. em, 04 de novembro de 1981 

CLORALDINO SOARES SEVERO 
Diretor Geral do DNER 

ANNIBAL BARCELLOS 
Representante do Governo doterritório Federal do Amapá 

TESTEMUNHA 
llegivel 

TESTEMUNHA 
llegivel 

MARIA EUG~NIA RUBIÃO 
Agente Administrativo 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamentos da Comarca 
de Macapá- Ter. Fed. Amapá, República Federativa doBra
sil, faz saber que pretendem se casar: JOS~ DE RIBAMAR 
DA SILVA E SILVA E RAIMUNDA DA SILVA SOUTO. 

Ele é filho de Juvencio Fernandes da Silva e de Teonila 
da Silva e Silva. 

Ela é filha de Carmozina da Si lva, Souto, falecida. 

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

Macapá, 17 de dezembro de 1981 . 

ZUiLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 


	

