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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapé • 

DECRETO (P) No 0190 de 21 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18. Item 11, 
do Decreto- Lei n ~ 411. de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto no 85.177. de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Ratificar o Decreto (P) n< 0007 de 04 de janeiro de 1982. 
publicado no Diário Oficial do Território de no 3608. do dia 18 
do mesmo mês e ano. que passa a vigorar com a seguinte re
dação. 

Art. 11' - Nomear lranildo Trindade Pontes, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo. Código SA-701 .B. Classe 
"B". Referência 22. do Quadro Permanente deste Território. 
para exercer o cargo em comissão. de Chefe da Divisão de 
Comunicações Administrativas. Código DAS-1. da Secretaria 
de Administração-SEAD. 

Art. 2~ - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião. em Macapá. 21 de janei ro de 
1982, 939 da República e 39< da Criação do Território Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N° 0192 de 21 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá. usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artígo 1 B. Item 11, do 
Decreto-Lei n< 411. de 08 de janeiro de 1969. e tendo em vista 
o que consta do Processo n< 2/ 14 730/81-SEEr 

Secretário de Educação e Cultura 
Profª . Annie Vianna da Costa 

Secretário de Agricultura 
Dr . Gené s io Cardoso do Nascimento 

Secretário de Segurança P~blica 
Dr . J osé de Arimathéa Vernet Cava l canti 

Secretário de Sa~de 
Dr . Cabral de Castro 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria nos termos dos artigos 101, Item 111 , 
e 165, Item XX, da Constituição Federal do Brasil com a reda
ção dada pela Emenda constitucional n9 18, de 30.06.81, 
combinado com os artigos 176, Item 11 e 178, Item I, alfnea 
"a", da Lei no 1711 , de 28 de outubro de 1952, a Dare[ Medei
ros Murici, matricula no 2.260.021, no cargo de Professora 
do Ensino de 19 e 29 gráus. Código M-601: Classe "C", nlvel 3. 
do Quadro de Pessoal-Parte Permanente-do 'Governo· deste 
Território, devendo seus proventos mensais serem acresci
dos da vantagem financeira de 20%, de conformidade com o 
artigo 184. Item li, da citada Lei n9 1711/52. em face do que 
dispõe a Lei no 6.701 .. de 24 de outubro de 1979. 

Palácio do Setentrião. em Macapá. 21 de janeiro de 
1982, 93° da República e 39• da Criação do Território Federal 

do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0193 de 21 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, ·do 
Decreto-Lei nç 411 . de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 
Art. 19- Tornar sem efeito o Decreto (P) nQ 0774. de 20 de 

novembro de 1981 . publicado no Diário Oficial de n9 3575, do 
dia 25 do mesmo mês e ano. 

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

Pal ácio do Setentrião. em Macapá. 21 de janei ro de 
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1982, 939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governaddr 

MINISTaRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) n9 0195 de 21 de janeiro de 1982 

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 
o que consta do Processo n9 7/ 21049/ 81-SEFIN, 

RESOLVE: 

Aposentar de acordo com os artigos 176, item 111 e 178, 
item I, alfnea "b", da Lei n9 1711, de 28 de outubro de 1952, 
com a nova redação dada pela Lei n.9 6.481, de 05 de dezem
bro de 1977, Raimundo Pereira dos Santos, matricula n9 
2.258.109, no cargo Agente de Portaria, Código PL-1101, 
Classe "C", Referência NM-9, do Quadro de Pessoal - Parte 
Permanente - do Governo deste Território. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 21 de janeiro de 
1982, 939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0196 de 21 de janeiro de 1982 

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/ 22362/ 81-SEAG, 

RESOLVE: 

Aposentar de acordo com os artigos 176, Item 111 e 178, 
Item I, allnea "b", da Lei n9 1711, de 28 de outubro de 1952, 
com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 05 de dezem
bro de 1977, Sebastião Alves dos Santos, matricula n9 
2.071.589: no cargo de Auxiliar Operacional em Agro
Pecuária, Código NM-801 , Classe "A", Referência NM-1 , do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste 
Território. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 21 de janeiro de 
1982,939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove'rnador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Ainapá 

DECRETO (P) N9 0197 de 21 de janeiro de 1982 

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 ri9 3/08350/81-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 Maria Odaléa Macêdo, matricula 
n9 2.260.130, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Código 
NM-811 .8, Classe "B", Referência NM-25, do Quadro de Pes
soal - Parte Permanente - do Governo deste Território, de
vendo perceber proventos correspondentes a referência 
NM-31, da classe especial de conformidade com o artigo 
184, Item I, da citada Lei n9 1711 /52. 

Palácio do Setentri'ão';'--em Macapá, 21 de janeiro de 
1982, 939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0198 de 21 de janeiro de 1982 

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 2/1 471,3/ 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 nQ 6.481, de 
05 ::a ~,m,rnbro de 1977, a Carmem Diniz da Cruz, matricula 
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' 

n9 2.079.790, no cargo de Agente Administrativo, Código SA-
701.B, Classe "B", Referência NM-22, do Quadro de Pessoal 
Parte Permanente - do Governo deste Território, devendo per
ceber proventos correspondentes a referência NM-26, da 
classe "C", de conformidade com o artigo 184, ftem I, da citada 
Lei n9 1711/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 21 de janeiro de 
1982, 939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0199 de 21 de janeiro de 1982 

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, 

RESOLVE: 

I 
Art. 19- Designar Sérgio Benedito Moura de Arruda, Se-

e;re\1rio de Obras e Serviços Públicos do Governo deste Ter
ritóno, para viajar de Macapá, sede de suas atividades, até a 
cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de tratar de assuntos de 
interesse da Administração Amapaense, junto ao BNH e 
PROMORAR, no perfodo de 25 à 29 de janeiro do corrente 
ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 21 de janeiro de 
1982, 939 da Repúbl ica e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0200 da 21 de janeiro de 1982 

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, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar Joaquim de Vilhena Neto, Chefe de Ga
binete do Secretário-SOSP, para responder acumulativa
mente, em substituição, pelo expediente da Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos do Governo deste Território, du
rante o impedimento do respectivo titular, no perfodo de 25 à 
29 de janeiro do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 21 de janeiro de 
1982, 939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNJCIPJO DE MACAPÁ 

DECRETO LEGISLATIVO N9 11/81 - CVMM 

Aprova o Regulamento da Secretaria Administrativa da 
Câmara Municipal de Macapá e revoga o Decreto Legislativo 
n9 06/77-CVMM, de 09 de agosto de 1977. 

O Presidente da Câmara Municipal de Macapá: Faço sa
ber que a Câmara Municipal de Macapá, decreta de acordo 
com o estabelecido no art. 10, da Lei Municipal n9 89/78, de 
08 de agosto de 1978, e eu promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGISLATIVO 

Art. 19 - - Fica aprovado o Regulamento da Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Macapá, constante 
em anexo. 

Art. 29 - Fica revogado o Decreto Legislativo n9 

06/77-CVMM. de 09 de agosto de 1977. 

Art. 39 - O presente Decreto Legislativo entrará em vigor 
a partir de 19 de janeiro de 1982, revogadas as disposições 
em contrário. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Macapá, em 03 
de dezembro de 1981 . 

HUMBERTO ALVARO DOS SANTOS 
Presidente 

BENTO GÓES DE ALMEIDA 
19 Secretário 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

Regulamento da Secretaria Administrativa da Câmara 
Municipal de Macapá, aprovado pelo Decreto Legislativo 
n9 11/81 - CVMM, de 03 de dezembro de 1981. 

CAPITULO I 

DO PROVIMENTO, ATRIBUIÇCES, DEVERES E RESPONSA
BILIDADES DOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMIS
SÃO. 

Art. 19- O presente Regulamento, estabelece diretrizes 
para provimento e vacâ:ncia de cargos, além dos direitos, 
vantagens, deveres e responsabi lidades dos funcionários da 
Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Macapá 
(Art 10, da Lei n9 89/78). 

Art. 29- A Secretaria Administrativa tem sob sua jurisdi
ção a Assessoria Jurfdica, o Departamento de Finanças e Or
çamento, a Assessoria de Imprensa e Divulgação, o Setor de 
Material e o Setor de Pessoal, é subordinada diretamente à 
Presidência da Câmara e supervisionada pelo 19 Secretário 
(art. 37, item IX, do Regimento Interno). 

Parágrafo Único- A Chefia de Gabinete da Presidência é 
subordinada diretamente à Presidência da Câmara. 

Art. 39 - Os cargos em Comissão, de Diretor da Secreta
ria Administrativa, Assessor Jurfdico, Diretor de Finanças e 
Orçamento. e Assessor de Imprensa e Divulgação, serão pro
vidos por escolha e nomeação exclusiva do Presidente da 
Câmara. 

Art. 49 - o cargo de Diretor da Secretaria Administrativa 
da Câmara Municipal de Macapá, do Grupo Direção e Asses
soramento Superior-CVMM-DAS-1 01.5, é equ ivalente a 
cargo de Diretor do Departamento da Prefeitura Municipal de 
Macapá, e visa o atendimento de encargos do mais alto nfvel 
a que sejam inerentes atividades de planejamento, orienta
ção, coordenação e administração e será provido por Porta
ria da Presidência, mediante o critério de confiança de livre 
escolha, devendo recair em pessoas que satisfaçam os re
quisitos necessários ao desempenho do carqo. 

Art. 59 - Ao Diretor da Secretaria Admnistrativa, com
pete as atividades de planejamento, orientação, supervisão, 
controle e execução de tarefas pertinentes ao setor adminis
trativo da Câmara Municipal, sendo-lhe atribufdo especifi
camente: 

a) - zelar pela organização dos serviços administrativos 
da Câmara, dirigindo os trabalhos de elaboração do pro
cesso legislativo; 

b) - diligenciar para que estejam em perfeita ordem, os 
livros, matérias e demais requisitos necessários ao desenro
lar dos trabalhos legislativos, à hora regimental do infcio das 
Sessões; 

c) - solicitar do Assessor Jurfdico, orientação necessária 
sobre a parte legal das matérias em elaboração na Secretaria 
ou tramitação regimental; 

d) - assinar Memorandos, Ordens de Serviços, Requisi
ções e outros documentos necessários ao desenvolvimento 
normal dos trabalhos na Secretaria; 

e) - solicitar da Assessoria de Imprensa e Divulgação, a 
elaboração dos Boletins Informativos da Câmara; 
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f) - receber as minutas das proposições apresentadas 
pelos Vereadores, encaminhando-as para elaboração, aos 
Redatores, de conformidade com o estabelecido no art. 73, do 
Regimento Interno; 

g)- Providenciar junto ao setor competente, o protocolo, 
expedição e arquivo da correspondência oficial da Câmara, 
organizando um fichário das publicações recebidas e exis
tentes na Secretaria; 

h) - comunicar ao Presidente, a respeito da atuação de 
funcionários, que julgar inconveniente, sem Interesse, ou 
prejudicial ao andamento normal das atividades da Secreta
ria; 

i)- sugerir medidas tendentes a melhoria e aperfeiçoa
mento dos serviços da Secretaria; 

J) - fazer reuniões perlodicas com seus subordinados, a 
fim de discutir assuntos de interesse dos funcionários da Câ
mara. 

Art. 69 - O ocupante do cargo de Diretor do Departa
mento de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de 
Macapá, do Grupo Direção e Assessoramento Superior -
CVMM-DAS-100, Código CVMM-DAS-101.4, tem por atribui
ção a direção e supervisão dos serviços de contabilidade, 

execucão de funções contábeis, elaboração de planos de 
contas e preparo de normas de trabalho contábil , escritura
cão de livros contábeis, levantamento e orQanização de ba
lanços e balancetes, patrimoniais e financeiros, assinaturas 
de balanços, balancetes, empenhos, cheques e outros docu
mentos re lacionados ao Departamento de Finanças e Orça
mento. 

Elaboração da proposta orçamentária da Câmara, su
pervisão e responsabilidade na elaboração de folhas de pa
gamento, guias de recebimento, e supervisão das demais ati
vidades discriminadas no Art. 16 deste Regulamento. 

Art. 79 - O ocupante do cargo de Assessor Jurldlco da 
Câmara Municipal de Maca pá, CVMM-DAS-1 01 .4, tem por 
atribuição a atuação em qualquer foro ou instância, em nome 
da Câmara, nos feitos em que ela seja autora, assi:;tente ou 
depoente, emissão do pareceres nos processos que lhe fo
rem atribuldos, fazendo os estudos necessários no campo da 
pesquisa, da doutrina e da jurisprudência de forma a apre
sentar um pronunciamento devidamente fundamentado; res
postas a consultas sobre interpretação de textos legais de In
teresse da Câmara; estudos de assuntos de Direito, de or
dem geral ou 1 especifica para a elaboração correta do Pro
cesso Legislativo, participação, quando convocado, das Ses
sões Prenárlas ou das Comissões Permanentes, prolatando 
pareceres e orientações; preparo de relatórios e outros as
suntos inerentes ao campo profissional de Bacharel em DI
reito. 

Parágrafo único - o horário de de trabalho de As-
sessor Jurldico da Câmara Municipal de Macapá, é de 20 
(vinte) horas semanais, cumprindo um expediente de 4 (qua
tro) horas diárias. 

Art. 89 - O ocupante do cargo de provimento em comis
são de Assessor de Imprensa e Divulgação - CVMM-
DAS-1 01.4, tem como atribuições, atividades de assessora
mento aos Vereadores em assuntos redacionais e serviços 
relacionados com a técnica de divulgação, tais como: 

a) - organização de boletins informativos; 

b)- elaboração de planos de campanhas de relações pú
blicas da Câmara; 

c) - preparação e expedição , de convites para as ceri
mônias do Legislativo; 

d) - redação e divulgação de noticias e editoriais de inte
resse da Câmara; 

e) - promoção da divulgação das atividades dos verea
dores, de modo a confundir uma imagem positiva do traba
lho parlamentar perante a opinião pública; 

f) - o contato permanente junto aos jornalistas creden
ciados junto ao Legislativo; 

g) - organização de publicações de natureza periódica 
ou não e praticar os demais atos ou medidas que se enqua
drarem em suas atribuições. 

Parágrafo único - O exerclcio do cargo poderá exigir a 
prestação de serviços à noite, sáb.ado ou domingo, quando 
da realização de sessões ordinárias, extraordinárias, sole
nes, ou qualquer outra solenidade oficial. 

CAPITULO 11 

DAS FUNÇÓES GRATIFICADAS 

Art. 99 - Compete ao Chefe de Gabinete da Presidência, 
CVMM-FG-201.5 assessorar diretamente o Presidente da 
Câmara, competindo-lhe, ainda: 

I - Coordenação da pauta de trabalhos do Presidente e 
assistência em seus despachos e audiências; 

li- A elaboração e divulgação da agenda de despachos e 
audiência do Presidente da Câmara; 

111 - A coordenação e supervisão das atividades de apolo 
administrativo ao Presidente; 

IV - A coordenação das atividades polftico-socials de in
teresse do Presidente da Câmara, auxiliando-o em sua re
presentação pessoal; 

v - O exame formal de processos e demais expedientes 
submetidos ; à deliberação do Presidente, através do Gabi
nete; 

Vi - A elaboraçaão do relatório das atividades do Gabi
nete; 

VIl - A colaboração na recepção de visitantes; 

VIII - A organização de solenidades cfvicas e internas da 
Câmara; 

IX - Solicitação ao Setor competente, a redação e divul
gação de noticias, mensagens e editoriais de 'nteresse da 
Presidência da Câmara; 

X -A requisição, recepção, guarda e distribuição do ma
terial necessário ao funcionamento do Gabinete; 

XI - O controle de tramitação de processos, expedientes 
e correspondências do Gabinete; 

XII - A colaboração na organização de entrevistas conce
didas pelo Presidente; 

XIII - Cumprimento de tarefas especificas que lhe forem 
atribuídas pelo Presidente da Câmara. 

Art. 1 O- Ao Chefe do Setor de Pessoal CVMM-FG-202.5, 
cabe a orientação, a coordenação, o controle, a supe ví"'ão e 
a execução das atividades de administração de pessoal, 
competindo-lhe: 

a) - organizar e executar o processo de recrutamento e 
seleção de pessoal para os cargos da Câmara; 

b)- Organizar os assentamentos individuais dos servido
res, consignando além do respectivo cargo, os elementos de 
identificação, encargos de famllia, tltulos profissionais e ou
tros dados que se relacionem com o exeréicio da função 
pública; 

c) - organizar os registros necessário... ao processa-
mento das nomeações, progressões, ascenções, lotações, 
permutas, aposentadoria, exoneração e demissão; 

d)- expedi r Carteiras de Identidade Funcional dos Servi
dores; 

e) - manter atualizados os dados necessários à organi -
zação das listas para efeito de ascensão e progressão funclo
cional; 

f) - lavrar termos de posse dos Vereadores e servidores, 
inclusive, receber, anotar e guardar as respectivas declara
ções de bens; 

g) - processar a inscrição funcional no PASEP e Previ
dência Social; 

h)- apurar a frequência mensal dos Vereadores e Servi
dores, para elaboração de folhas de pagamento, com as alte
rações ocorridas e expedição de certidão de tempo de ser
viço; 
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i} - conyocar fu ncionários para prestação de serviços 
fora do horário de expediente normal; 

j) - praticar os demais atos ou medidas que se enquadra
rem nas atribuições do Setor de Pessoal, além de atividades 
correlata estabelecidas pelo Diretor da Secretaria Adminis
trativa. 

Art. 11 -Ao Chefe do Setor de Material , CVMM-FG-203.5 
compete a coordenação, o controle e a supervisão das atividades 
de pesquisa e execução de aquisição e manutenção de material 
permanente e de consumo, competindo-lhe: 

, a) - instruir os papéis e processos relativos a aquisição e 
estocagem de material; 

b}- propor a aquisição de material permanente e de con-
sumo necessário à Câmara Municipal de Macapá; 

c} -- organizar o fichário do material existente manten
do-o atualizado; 

d) - propor a aquisição de uniformes destinados ao 
pessoal obrigando a usá-los; 

e}- receber o material adquirido pela Câmara, conferindo, 
os documentos fiscais à vista de Nota de Empenho e 
emit indo a respectiva Nota de Entrada de Material-NEM; 

\) - registrar em fichas próprias o material permanente e 
de c0nsumo adquirido pela Câmara; 

g}- manter o r9Q_istro de modelo de impressos de uso ex
clusivo da Câmara; 

h) - manter rigorosamente atualizada a escrituração do 
material estocado, mediante lançamento diário nas Guias de 
Entrega de Materiai-G.E.M.; 

i) - receber os pedidos internos de material, emitindo 
as respectivas Guias de Entrega de Materiai-G.E.M.; 

j}- receber conferir e certificar faturas de material entre
gue pelo fornecedor, verificando a quantidade, a qualidade e 
se o mesmo atende ao padrão e as especificações feitas, 
mandando proceder, se necessário , os exames indispensá
veis ao controle da qualidade, declarando a sua aceitação ou 
não; 

k)- organizar e manter atualizado o registro geral de for
necedores da Câmara Mun icipa l de Macapá, inscrevendo e 
renovando inscrições de firmas,expedir e/ou cancelar certi 
ficados de inscrição; 

I) - propor aplicação de penalidades aos fornecedores 
que não cumprirem com as obrigações contratuais; 

m)- elaborar convites, promover distribu ição, receber, e 
encaminhar propostas relativas a convites; 

n)- instruir processos de aquisição, com dispensa de li
citação ; 

o) - manter catálogo de materiais e propor a padroniza
ção dos mesmos; 

p)- registrar o acervo de bens móveis imóveis adqu iridos 
pela Câmara, mantendo o respectivo inventário; 

q) - promover a manutenção e conservação das instala
ções elétricas, hidráulicas e telefônicas da Câmara, provi
denciando os reparos e recuperações necessárias; 

r}- supervisionar a conservação, limpeza e manutenção 
do prédio da Câmara, bem, como, dos jard ins; 

s) - atender o serviço de copa; 

t} - emitir os demais atos ou adotar medidas relaciona
das com suas atribuições. 

CAPITULO 111 

DAS ATRIBUIÇÓES DOS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO 
PERMANENTE 

Art. 12 - O ocupante do cargo de Assessor Legislativo, 
do Grupo Atividade de Assessoramento Leg islat i
vo-CVMM-AL-040, tem por atribuições, Atividades de Asses
soramento à Mesa Executiva e aos demais Vereadores em 
assuntos legislativos em geral, prolatando pareceres técni 
cos e assessorando a elaboração de pareceres das Comis
sões Permanentes da Câmara e de Projetos de Lei ,Decreto 

Legislativo ou Resolução, no que se relaciona à Técnica Le
gislativa. 

Art. 13 - O ocupante do cargo de Redator, do Grupo Ati
vidades de nfvel Médio-CVMM-ANM-060. tem como atribuição 
assessoramento aos Vereadores em assuntos redacionais, 
elaborar em serviços de redação, as proposições ap resenta
das através de minuta pelos Veread ores, secretariando as 
sessões para a elaboração das atas, dar pa receres em as
suntos de sua especialidade e executar ta refas correlatas 
que lhes forem determinadas. 

Art. 14- O ocupante do cargo de Auxi liar Técrico de Ad
ministração-CVMM-NMA-Ó64.4, tem por atribuiç(>es, progra
mar, supervisonar e executar trabalhos de natureza repetitiva 
re lacionados ao serviço de redação em geral , devendo ter in
clusive redação própria, secretaria de reuniões; taquigrafia; 
recebime nto guardaJconservação, contro le e distribu ição de 
materiais de aco rdo com suas especificações técnicas, regis
tro da movimentação de livros, panfletos e periódicos, orien
tação do serviço de limpeza e conservação de livros sob sua 
guarda, trabalhos simples ou complexos do escritório que 
envolvam interpretação de leis e normas administrativas, or
ganização e orientação de serviçosde guardar earquivo de 
documentos;trabalhos administrativos que envolva responsa
bilidades e capacidade de julgamento, conhecimento da le
gislação atinente ao se rv iço públicO, trabalhos datilográfi cos 
simples e complexos e serviços mecanizados; atendimento 
ao público interno e externo, além de outras tarefas correla
tas. 

Art. 15- O ocupante do cargo de Auxi lia r Técnico de Ad
ministração, Nfvel CVMM-ANMA-064.3, tem por atribuição, 
coordenar e executar tral balhos de natureza burocrática re
lacionados com as atribuições do Nível CVMM-ANMA-064.4 

Parágrafo Unico - Poderá ser inclufdo nesta categoria 
funciona l, o at ual cargo de Ofic ial Adm inistrativo, 
CVMM-AAOA031.5 

Art. 16- Compete ao funcionário classificado como Auxi
liar Técnico de Contabilidade, a execução da escrituração 
das Contas correntes diversas; organização de boletins de 
receita e despesas: escritu ração de livros contábeis, levanta
mento de balancetes patrimoniais e fi nanceiros, co nferênc ias 
de balancetes auxi liares: organizcção de dados pa ra elabo
ração da proposta orça mentária; operações com máqu inas 
contábeis, exames de empenhos, veri ficação, classificação e 
demonstração da existência de saldos nas dotações; elabo
ração de fo lhas de pagamento, gu ias de recolhimento e Rela
ção Anual de Informações Sociais-RAIS ; elaboração do ba
lancete mensal relativo às despesas correntes e de capital ; 
em issão e escrituração de cheques, relação de devedores e 
de fornecimento efetuados; organização de boletins de re
ceita e despesa, datilografar, arqu ivar e guardar os docu
mentos pert inentes ao Departamento de Finanças e Orça
mento, além de tarefas co rrelatas determinadas pela Secre
taria Admin ist rativa. 

Parágrafo Unico - O ocupante docargo de Auxil iar Téc
nico de Contabilidade, Nfvel CVMM-ANMCT-061 .3, tem por 
atribuições au xilia r na execução dos trabalhos relacionados 
no Nfvel CVM M-ANMCT -061.4. 

Art. 17- Compete aos funcionários do Grupo Agentes de 
Administ ração, CVMM-030, classificados nas categorias fun 
cionais a seguir relacionadas, as seguinte atribuições: 

I - Oficia l Admin istrativo CVMM -AADA-031 .5, Trabalhos 
simples ou complexos de dati lografia e escrituração; inter
pretação de lei e normas ad ministrativas, organização e 
orientação de serviços de guarda e arquivo de documentos, 
tra balhos auxiliares concernentes à técni ca de administração 
em suas vá rias especia li dades. preparando os expedientes 
que se fizerem necessários, tais co mo exposição de motivos, 
informações, minutas e correspondênc i a ~-- oficial. Redigir se
gundo instruções superiores, ordens de serviços sobre as
suntos da repartição em geral e executar tarefas semelhan
tes que forem determinadas. 

11 - Escriturário - CVMM-AAE-032 - redigir oficios , cartas 
despachos e outros expedientes sobre assuntos simp les e 
com orientação superior. Presta r informações ao público. 
Dar entrada em processos fazer sua distribuição. Prestar ser
vi ços datilográficos de cópias simpl es ou fazendo uso de mo-
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' dêlos. Escriturar Atas, Registros de Leis, Decretos Legislati
vos, Resoluções, Portarias e desempenhar outras atividades 
correlatas determinadas pelo Diretor da Secretaria Adminis
trativa. 

111 - Protocolista - Receber documentos, offcios, proposições e 
outros papéis, protocolando-os e numerando-os. Escriturar os livros 
de Presença, Pequenas Comunicações, Grande expediente e 
Explicações Pessoais da Secretaria Legislativa. Tomar provi
dências necessárias à boa conservação do material arqui
vado. Manter atualizados os respectivos fichários. Proceder 
as buscas por determinação superior. Atender por ordem su
_perior, as requisições de documentos arquivados. Anexar e 
desanexar processos arquivados e fazer a necessária altera
çã<;> rjas fichas. Executar trabalhos datilográficos e outros re-

., I acionados com as atribuições do setor. Prestar informações 
· ·sobre a localização de processos e documentos arquivados. 

Executar outras tarefas semelhantes que forem determina
das. · 

IV - Datilografo - Datilografar fichas simples, preen
chendo claros, datilografar cópias de trabalhos previamente 
datilografados e Impressos, datilografar trabalhos manuscri
tos, fa-cilmente legfveis e já corrigidos, preencher fórmulas e 
modelos, datilografar offcios, proposições e outros trabalhos 
apresentados pelo Diretor da Secretaria Administrativa ou 
Redator, preparar material em stencil e executar outras 1 tare
fas correlatas que lhes forem atribufdas, zelando para que os 
serviços tenham rápido andamento e perfeição desejada. 

V- Auxiliar de Escritório - Executar, quando for o caso, 
as tarefas atribufdas ao Datilografo e outras semelhantes que 
lhes forem atribufdas. 

Art. 18- Compete aos funcionários do Grupo Transporte 
Oficial e Portaria- CVMM-TP-010. classificados nas catego
rias funcionais a seguir relacionadas, as seguintes atribui
ções: 

I -Motorista - Atividade relacionada com a condução e 
conservação de vefculos motorizados, utilizados no trans
porte Oficial dos membros do Poder Legislativo, ou trans
porte de funcionários de suas residências à repartição, além 
de outras tarefas correlatas. 

11 - Recepcionista - Atividades relacionadas aos primei
ros contatos com o público, para a prestação de informa
ções, serviços de recepção ao público durante a realização 
de Sessões Plenárias, empregando a técnica de relações pú
blicas e humanas, além de tarefas semelhantes que forem 
determinadas. 

111 - CONTINUO - Atividades relacionadas ao recebi
mento, distribuição e entrega de expediente Interno e ex
terno. Auxiliar a remoção e arrumação de móveis e equipa
mentos. Abrir e fechar as portas e janelas de dependências 
da Câmara. Ligar e desligar chaves de clrc.ultos elétricos. 
Hastear o Pavilhão Nacional, zelar pela conservação e lim
peza do recinto. Executar mandados e outras tarefas correla-
tas que lhe forem determinadas. · 

além do horário de assinatura do ponto, nos perfodos, matu
tino e vespertino, respectivamente. 

§ 29 - O abono de faltas somente poderá ser concedido 
pelo Presidente (art. 28, ftem 111, do Regimento Interno). 

§ 39 - As safdas de funcionários, durante o expediente, 
não excederá de 30 (trinta) minutos, dláriamente. 

§ 49 - Nos perfodos de recesso Legislativo, a jornada de 
trabalho será reduzida de uma hora no expediente matutino 
e uma hora no vespertino. 

CAPITULO V 

DOS DIREITOS E VANTAGENS 

Art. 21 - Além do vencimento, poderão ser deferidos ao 
funcionário, as seguintes gratificações: 

a) - por Tempo de Serviço; 

b)- por Serviço Extraordinário; 

c) - por Atividades Especiais; 

d) - de Função e Representação. 

§ 19- A gratificação de representação, somente será de
vida ao ocupante de cargo em comissão que cumpra horário 
integral. 

§ 29 - A gratificação por serviço extraordinário será paga 
ao funcionário que exercer atividades fora do horário normal 
de expediente. 

§ 39- A gratificação por serviço especial será concedida 
pelo Presidente da Câmara tendo em vista a execução de tra
balho técnico especializado, ou outro serviço con
siderado de natureza relevante, obdecendo percentual de 

até 20% {vinte por cento) do vencimento base atrlbufdo ao reS-
pectivo cargo . 

§ 49 - Será computado para efeitos de gratificação por 
tempo de serviço, o tempo que o funcionário exerceu ativida
des como servidor da Câmara Municipal de Macapá, ainda 
que em regime de legislação trabalhista. 

CAPITULO VI 

DOS DEVERES 

Art. 22 - São deveres do funcionário, além dos que lhe 
cabem em virtude de seu cargo ou função e dos que ·decorrem em 
geral de sua condição de servidor público: 

I - comparecer à Secretaria nas horas de trabalho ordi
nário e nas de extraord inário, quando convocado; 

11- executar os serviços que lhe competirem e desempe
nhar com zelo e presteza os trabalhos que lhe forem Incum
bidos; 

111 - tratar com urbanidade os colegas e o público, aten
dendo a este último sem preferências pessoais; 

IV - obedecer as ordens superiores, cabendo-lhe re
curso por escrito contra às manifestamente ilegais; IV- SERVENTE- Limpar salas, corredores, pátios, calça

das e demais dependências da Câmara Municipal, execu-
tando trabalhos entre outros varrer, raspar e encerar assoa- V - zelar pela economia e conservação do material que 
lhos, lavar ladrilhos, pisos, galerias, vidraçarias. Polir obje- lhe for confiado; 
tos, peças e placas metálicas. Manter a higiene das Instala- VI _ ~presenlar:;-se ao serviço em boas condições de as-
ções sanitárias, espanar móveis, janelas e vasculhar tetos. seio e convE!'nje"Íit~.ànte trajado ou em uniforme que for de-
Sacudir e lavar tapetes e capachos. Remover lixo e detritos, terminado; ~;--"{'_'·· · • ., 
depositando-os em il!gares ap,ropriadós ou. incinerando-os. ·' .t· ··• . •:!, ~ 
Preparar e servir café. Re_m'oii~F~~~ran~~Hr:~r e arrumar mó- VIl - ma~v~·r.~~- esplr-itq~~e cooperação e solidariedade 
vels, máquinas e materiais. EX:-écatar m.a'Q'tlados Internos e com os companti'êlro,s. ~de 'trábalho; 
externos. l;><ecutar outras taref~~~emelh~íit~.s que for_em de- VIII - guardar .si~iJÕ sobre os assuntos do Legislativo; 
terminadas. ,. ~ .. ;_;·:-. >.. '-.~.;:.. ~,~ •:':·. · ··1 · 

· • ':!: )>c~- ~ ,i;_;~:;J · . :,t' . -~ IX - repr.eséntar aos superiores sobre irregularidades 
Art. 19 - Quando da reallzação".~as··~~~-~ões Or-dl.n.árlas que tiver çoô_Recimento. : 

da Câmara, no horário noturqo, a· .Chefia d~ Pessoal élabo- ,. ( ·"· 
rará uma lista dos funcionáriàs•que.edeverão desempenhar ;:~ _.~ · · ·1· CAPITULO VIl 
atividades junto à Mesa Executiva.: ,~~ ;;;;; .' ~~--· . ·'· ~· ·:. ·~~1_., · DAS PROIBIÇOES 

\ ~~1~·::,~, .. ·--...... ~ ~. ~~::~ .. . -:· ... ... - l·; •' 
CAPITULO IV · .. ;, ·:""-:•-;:;. ___ ~"·~: M./· ~t . ~ .1\b~ 23" ~; Ao fu~cjonário é. proibido: 

DA JORNADA DO TRABALHÇY ··. . ·". c . : 
1 

,;,1 ~.i.' referir~sé. puBrlcamente de modo depreciativo a seus 

Art. 20 -A jornada de trabalho será de 08 (oito) tior~s_:.; .. ~upe9p~es_ ~-ier~j!gl~os ou criticar as autoridades e mem
diárlas, das 08:00 (oito), _às 12:00 (doze) horas e das "14:90 i 'w.~~~~, ~~~~~-~~-~?. 
(catorze), às 18:00 {dezoito) horas. ~ ;;-·:.11!;: ,'r~~irá'tsem pré~la autorizaçã~ dos superiores, qual-

§ 19 _ Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos, quer documento ou objeto da repartição; 
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111- atender re iteradamente a pessoas estranhas ao ser

viço para tratar de assuntos particulares; 

I'' - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal; 

V -entreter-se, durante as horas de expediente, em pa
lflstras, leituras ou atividades estranhas ao serviço; 

VI - empregar material privativo da Câmara em ativida
des particulares; 

VIl- incitar greves ou alas, aderir ou praticar atos de sa
botagem contra o regime ou serviços públicos; 

VII I -realizar trabalhos estranhos ao Legislativo, durante 
o expediente e fora deste, em e com material da Câmara; 

IX - faltar com o respeito devido a qualquer Vereador, 
dirigindo-se ao mesmo, de forma injuriosa e descortês; 

X- ausentar-se da Secretaria durante o expediente, sem 
prévia autorização dos superiores. 

CAPITULO VIII 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 24 - Pelo exercfcio irregular de suas atribuições, o 
funcionário responde civil, penal e administrativamente. 

Art. 25 - A responsabilidade cfvil decorre de procedi
mento doloso ou culposo, que importe prejufzo à Câmara 
Municipal ou a terceiros. 

Parágrafo Único - Nos casos de prejufzo causado à Câ
mara Municipal, o funcionário será obrigado a proceder a In
denização mediante desconto em folha de pagamento. 

Art. 26 - A responsabilidade administrativa resulta de 
atos ou emissões praticadas no desempenho de cargo ou fun
ção. 

Parágrafo Único - A responsabilidade administrativa não 
exime o funcionário, cfvil ou penalmente, no que couber, do 
pagamento de indenização a que fica obrigado. 

CAPITULO IX 

DAS PENALIDADES 

Art. 27 - Considera-se infração disciplinar o ato praticado 
pelo funcionário com violação dos deveres e das proibições 
decorrentes da função que exerce. 

Parágrafo Único - A infração é punfvel, quer consista em 
ação ou emissão, e independetemente de ter traduzido resul
tado perturbador ao serviço. 

Art. 28 -São penas disciplinares, na ordem crescente de 
gravidade: 

I - advertência verbal; 

11 - repreensão; 

111 .... multa; 

IV - suspensão disciplinar; 

V - destituição de função; 

VI - demissão. 

Parágrafo Único - As penas previstas nos ftens 11 e IV, se
rão sempre registradas no prontuário individual do funcio
nário. 

Art. 29 - A pena de advertência será aplicada verbal
mente e em casos de natureza leve e sempre no Intuito do 
aperfeiçoamento profissional do funcionário. 

Art. 30 - A pena de repreensão será aplicada por escrito, 
nos seguintes casos: 

I - reincidência das infrações sujeitas à pena de adver
tência; 

11 - desobediência e falta de cumprimento dos deveres 
previstos nos incisos I, 11, 111, IV, V, VI, VIl e VIII do artigo 20 
deste Regulamento. 

Art. 31 - A pena de suspensão que não excederá de 
trinta (30) dias será aplicada nos casos de falta grave ou rein
cidência de infração a que for aplicada a pena de repreen
são. 

Parágrafo único - Quando houver conveniência para o 
serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em 
multa até 30% (trinta por cento) por dia, do vencimento ou re
muneração, obrigado o funcionário, neste caso, a permane
cer em serviço. 

Art. 32 - A pena de destituição de função será aplicada 
pelo Presidente da Câmara Municipal. 

Art. 33- A pena de demissão será aplicada nos casos de: 

I·-crime contra a administração pública, nos termos da lei 
penal; 

11 - abandono de cargo ou falta de assiduidade; 

111 - incontinência pública, conduta escandalosa e em
brlaguês habitual; 

IV - lnsuburdlnação grave em serviço; 

V - ofensa ffsica ou moral em serviço contra pessoas, 
salvo em legftima defesa; 

VI- lesão ou dilapidação de patrimônio da Câmara Muni
cipal; 

VIl - transgreção do ftem VIl ou IX do Art. 21. 

§ 1 Q - Considera-se abandono do cargo a ausência do 
serviço sem justa causa, por mais de trinta (30) dias consecu
tivos. 

§ 29 Considera-se falta de assiduidade, p'ara os fins 
deste artigo, a ausência ao seviço, se, justificável, por mais 
de 45 (quarenta e cinco) dias, interpoladamente, durante um 
(1) ano. 

§ 39- O ato de demissão mencionará sempre a causa da 
penalidade e seu fundamento legal, atenta à gravidade da In
fração poderá, ainda, ser aplicada com a nota "A Bem do 
Serviço Público" . 

Art. 34 Para a imposição de pena disciplinar, são com
petente: 

I -O Presidente da Câmara Municipal; nos casos previs
tos na alfnea "a" ftem 111 , do Art. 28 do Regimento Interno; 

11 - O chefe imediato do funcionário, nos casos de adver
tência verbal ou repreensão. 

Pará9rafo Único - A pena de multa será aplicada pelo Presi
dente da Câmara. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇCES FINAIS 

Art. 35 - O órgão de pessoal fornecerá ao funcionário 
carteira em que constará a sua qualificação, documento esse 
que valerá como prova de identidade profissional e funcio
nal. 

Parágrafo lJnico - O funcionário exonerado ou demitido 
será obrigado a devolver a carteira ao Setor de Pessoal. 

Art. 36 - Por necessidade de Serviço, a Câmara Munici
pal poderá contratar serviços eventuais de pessoas, sem 
qualquer vinculo empregatfcio, para o desempenho de ativi
dades de transporte, conservação, limpeza, ou outras asse
melhadas. 

Art. 37 - Serão subsidiários do presente Regulamento, 
nos casos omissos, os Estatutos dos funcionários municipais 
(Lei nçs 133, de 26 .12.80). 

Art. 38 'Salvo disposição expressa em contrário, os pra
zos previstos neste Regulamento serão contados em dias 
corridos. 

Art. 39 - Este Regulamento entrará em vigor na data da 
promulgação do Decreto Legislativo que o aprovou revoga-
das as disposições em contrário. ' 

MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ, 
em 03 de dezembro de 1981. 

HUMBERTO ÁLVARO DIAS DOS SANTOS 
Presidente 

BENTO GÓES DE ALMEIDA 
19 Secretário 
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CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A GARANTIA 
DA UNIÃO FEDERAL, QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECO
NÓMICA FEDERAL - CEF E O TERRITÓRIO FEDERAL DO 
AMAPÁ, NA FORMA ABAIXO: 

A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF, instituição fi
nanceira sob a forma de empresa pública, dotada de perso
nalidade jurfdica de Direito Privado, criada pelo Decretro-Lei 
n9 759, de 12.08.69, alterado pelo Decreto-Lei n9 1.259, de 
19.02.73, e constitufda pelo Decreto n9 66.303, de 06.03.70, 
que aprovou o seu estatuto, arquivado na Junta Comercial 
do Distrito Federal, sob o n9 1, regendo-se, atualmente, pelo 
estatuto consolidado, aprovado pelo Decreto n9 81.171, de 
03.01.78, arquivado na mesma Junta Comercial, sob o n9 
7.642, inscrita no CGC/MF sob o nç 00.360.305/0001-04, com 
sede no SBS, Quadra 4, Lote 34, em Brasflia - DF, na quali
dade de Administradora e gestora do Fundode Apoio ao De -

,senvoMmento Social-F AS , . de acordo com o Decreto nç 
75.508/ 75, alterado pelo ~reto n9 75.975/75 e a Norma 
Geral sobre a Gestão e Administação do FAS, baixada com a 
Portaria lnterministerial n1 48, de 30.04.75, do 1 Ministro da Fa
zenda e do Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento, 
representado, neste ato, por seu Presid13nte, Doutor Gil 
Gouvêa Macieira, daqui por diante desipnada simplesmente 
CEF, e, de outro lado, o Território Federal do Amapá, uni
dade descentralizada da Administração Federal, com priori
dade reconhecida pela Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República, através do Aviso nç 959/81, de 15.10.81, 
representado, neste ato, por seu Governador, Comandante 
Annibal Barcellos, daqui por diante designado simplesmente 
Financiado, com a interveniência da União Federal, na quali
dade de Fiadora, de acordo com o dispoto na Lei n9 6.263, de 
18.11.75, modificada pelas Leis nçs 6.590, de 16.11.78, e 
6.841, de 03.11.80, representada, neste ato, pelo Procurador 
da Fazenda Nacional, no final assinado, na forma da Lei, têm 
justos e contratado, pelo presente instrumento, um financia
mento no valor de Cr$ 15.621.300,00 (quinze milhões, qui
nhentos e vinte e um mil e trezentos cruzeiros) , destinados à 
construção do Núcleo de Produção Artesanal do Amapá, em 
Macapá, tudo conforme consta do Processo FAS n9 4220/ 81, 
regendo-se o presente contratos pelas cláusulas e condi:;:ões 
a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Entrega do Financiamento 

o financiamento ora contratado, no valor de Cr$ 
15.521.300,00 (quinze milhões, quinhentos e vinte e um mil e 
trezentos cruzeiros), será entregue ao Financiado, mediante 
crédito na conta nç 0002.032.1900.0000-6, de que é titular, na 
Agência Planalto, da CEF, Filial de Brasflia, neste •Cidade, em 
07 (sete parcelas mensais , segundo o Demonstrativo de Usos 

e Fonstes - DUF, anexo e parte integrante deste contrato, 
nos seguintes valores e condições: 

1 - a primeira parcela, no valor de Cr$ 2.219.500,00 
(dois milhões, duzentos e dezenove mil e quinhentos cruzei
ros) sem prejufzo das demais formalidades contratuais, será 
liberada dentro de 8 (oito) dias, contados a partir da compro
vação, perante a CEF e a critério desta: a) - da publicação 
deste contrato no Diário Oficial da União; b) - da execução 
ffsica da primeira etapa do empreendimento; 

11- as parcelas subsequentes, nos valores a seguir discri
mindos, serão liberadas mediante a comprovação da execu
ção ffsica da etapa correspondente e comprovação finan
ceira da etapa imediatamente anterior: a) - a segunda par
cela, no valor de Cr$ 2.348.400,00 (dois milhões, trezentos e 
quarenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros); b) -a terceira 
parcela, no valor de Cr$ 1.870.300,00 ( hum milhão, oitocen
tos e setenta mil e trezentos cruzeiros) ; c.c ) Quarta par,
ce l a no va lor de Cr$ 2.792.300 ,00 (dois milhões, sete
centos e noventa e dois mil e trezentos cruzeiros); d) - a 
quinta parcela, no valor de Cr$ 2. 134.200,00 (dois milhões, 
cento e trinta e quatro mil e duzentos cruzeiros); e ) - a sexta 
parcela, no valor de Cr$ 2.607.600,00 (dois milhões, S!3iscen
tos e sete mil e seiscentos cruzeiros); f) -Sé t ima e Ultima 
parcela , no valor d e Cr$1 1.549.000,00 (hum milhão, 
quinhentas . e quatrenta e nove mil cruzeiros), será liberada 
apÓs a integral consclusão do empreendimento e a total 
comprovação financiera. 

Parágrafo Prim~ira- Os avisos de lançamentos concer
nentes aos créditos, de que trata esta cláusula, serão entre
gues pela CEF ao Financiado e remetidas as cópias ao Se-

cretário Geral do Ministério do Interior e à Procuradoria Ge
ral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda. 

Parágrafo Segundo - O Financiado reconhecerá como 
prova da entrega das parcelas do financiamento, e, em con
sequência, como prova de seu débito perante a CEF, os avi· 
sos dos lançamentos que forem efetuados a crédito de súa 
conta, de conformidade com esta cláusula. 

Parágrafo Terceiro· As comprovações mencionadas nos 
itens I e 11 desta cláusula serão efetuadas, perante a CEF, 
através da Secretaria Geral do Ministério do Interior. 

Parágrasfo Quarto - Se ao término do perfodo prefixado 
no Demonstrativo de Usos e Fontes - DUF, de que trata esta 
cláusula, não houver sido entregue a totalidade do financia
mento ora concedido, por inobservância por parte do Finan
ciar de qualquer das condições estabelecidas nesta cláu
sula, CEF ficará desobrigada de creditar a parcela ou par
celas restantes, limitando-se o financiamento ao total das 
quant!B.s entreqw· 

Parágrafo Quinto - As parcelas enumeradas nesta cláu
sula poderão, a critério exclusivo da CEF, ser fracionadas 
quando da sua liberão, de acordo com o Demonstrativo de 
Usos e F ntes - DUF, a fim de compatibilizar os desembolsos 
com o andaml?l"lto das obras, tudo conforme as demais con
diyões estabelecidas para a liberação dos recursos. 

Parágrafo Sexto- A aplicação dos recursos, de que trata 
~ ~emonstrativo de Usos e Fontes - DUF, será comprovada 
fisicamente através da vistoria das obras , a ser proce
dida pela Unidade de Engenharia da CEF, mediante emissão 
de Laudo Técnico, e financeiramente através da apre
sentação de faturas e I ou recibos quitados referentes a débi
tos com empreiteiras e /ou fornecedores. 

CLAUSULA SEGUNDA - Prazo 

O prazo do presente contrato é de 09 (nove ) anos, a 
contar da data de sua assinatura, nele compreendido o 
perfodo de 2 (dois) anos de carência. 

CLAUSULA TERCEIRA - Correção Monetária 

Sobre o saldo devedor do Financiado incidirá correção 
monetrária, calculada na base de 20% (vinte por cento) do 
percentual de variação do valor das Obrigações Reaju stá
vais do Tesouro Nacional - ORTN, ou segundo critério que 
vier a ser estabelecido para fins de correção monetária rela
tiva à aplicação de recursos provenientes do FAS, na hipó
tese de extinção das ORTN's. 

Parágrafo Primeiro - A correção monetária estipulada 
nesta cláusula será calculada na base de 20% (vinte por 
cento) do fndice de variação trimestral das ORTN's, apurado 
através do quociente entre o v_alor da ORTN fixado para o pri
meiro mês do trimestre civil em curso e o valor da ORTN fi
xado oara o orimeiro mês do trimestre civi l anterior. 

Parágrafo Segundo - Durante o perfodo de carência, a 
correção monetária, calcu lada na forma acima, será capitali
zado no último dia de cada trimestre civil, para o efei to de 
integrar o saldo devedor. 

Parágrafdo Terceiro - Após o perfodo de carência, a cor
reção monetária será calculada na forma acima e exigfvel no 
último dia de cada trimestre civil e até a integral liquidação da 
dfvida. 

CLAUSULA QUARTA - Juros 

Os juros são devidos à taxa nominal de 5,86952% ao ano. 
correspondente à taxa efetiva de 6 ,00000% ao ano indentifi ~ 
cando-se com a taxa equivalente de 1,46738% ao trimestre, 
calculados sobre o saldo devedor corrigido, exigfveis no úl
timo dia de cada trimestre civi l, inclusive durante o perfodo 
de carência e até a integral liquidação da dfvida. 

CLÁUSULA QUINTA - Elevação da Taxa de Juros em 
Caso decaso de Inadimplemento 

A taxa será elevada de 1% (hum por cento) ao ano, na hi
pótese de inadimplemento de qualquer natureza, sendo con
tados os ju ros, com elevação de taxa sobre o saldo devedor, 
desde a data do vencimento da obrigação não cumprida ou 
não paga até a data de regularização do contrato, se a CEF 
concord ar com a puração de mora e não preferir declarar 
vencida a dfvida, na forma do artigo 960 do Código Civi l 
Brasileiro. 
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Parác
1
rafo único • Com r~speito à união Federal, apli- CLAUSUI.A NONA - Amortização Facultativa 

s~ JS disposições da Le1 no 4.414, de 24.09.64. O FINANCIADO poderá efetuar pagamentos extraordl-
(' .AUSULA SEXTA - Amortização nárlos para amortizar a divida, ficando, porém, estipulado 

que o valor de cada pagamento extraordinário deverá cor-

1 
J saldo devedor correspondente às parcelas do finan- responder, no mlnimo, ao valor da primeira prestação das 

'.a.nento oue forem entregues. de conformidade com a amortizações a vencer-se. Ocorrendo a hipótese prevista 
Cláusula Primeira acrescido dos valores •das correções; nesta cláúsula, as prestações remanescentes, cujos percen-
monetárias capitalizadas durante 0 perfodo de carência, ou tuais permanecerão inalterados em relação ao saldo deve-
seja. até 31.03.84, será amortizado em 28_ (vinte. e. oito) pres- dor, terão seus vencimentos sucessivamente antecipados, 
tações trimestrais e sucessivas, venclvel.s no ultimo ~la ?e observando-se, para esse efeito e sem Interrupção, a data !ri-
cada trimestre civil, operando-se 0 ve'lclmento da pnmelra mestra! estabelecida na Cláusula SEXTA. 
€m 31 .06.84. 

Parãgrafo único- As 28 (virte e oito) prestações trimes
trais, de que trata esta cláusula, serão de valores resultantes 

' da aplicação dos percentuais abaixo .ndicados. ao saldo de
vedor. con1orme sEgue: 

a) - as 4 (quatro) primeiras, cadi:l uma da val~r corres
po'ldente a 1,80% (hum inteiro e oitenta ce'1tés1mos por 
cento); 

b)- as 4 (quatro ) subsequentes, cada uma de valor cor
respondente a 2.40% (dois interios e quare'1ta centésimos 
por cento); 

c). as 4 (quatro) subsequentes. cada uma de valor cor
respondente a 3,00% (três inteiros por cento) : 

d) - as 4 (quatro) subsequentes, C'ida uma de valor cor
respondente a 3,60% (três interios e sessenta centésimos por 
:ento) • 

e} -as 4 (quatro) subsequentes, cada urna de valor cor
respo"dente a 4,20% (quatro inteiros e virle centésimos por 
cento); 

f) - as 4 (quatro) subsequentes, cada uma de valor 
correspondente a 4,80% (quatro inteiros e oitenta centésimos 
por cento): 

g) - as 4 (quatro) subsequentes e últ mas c~da uma d_e 
valor correspondente a 5,20% (cinco inteiros e v1nte centési
IIOS por cento). 

CLAUSULA StTIMA - Dotações Orçamentárias 

A despesa decorrente das obrigações assumidas pelo 
Financiado, nos termos do presente contrato. correrá à conta 
da seguinte dotação orçamentária, ro presente exercfclo: 
Secretaria Geral do Ministério do lnte•ior - Atividade 
1902.07080332.027 - Amortização e Enc.:rgos de Financia
mento. 

1 ~"' - '" Pri'l'eiro- O tv 1 ~1stér c do Interior emitirá a 
ot d~ l: rnr.E"n.i" on: da dotaçãc or.,.:~m-:ntária prevista 

nesta cláusula. para atender t 1.:'S'1 ra rc ilSpondcnte ao 
pagamento de juros e correção monetãria, no corrente e
xerclcio. 

Parágrafo Segundo- O Ministério do Interior se obriga 
a providenciar a inclusão nas correspondentes propostas or
çamentárias, dos exercfcios correspondentes ao prazo con
tratual, a previf.ão dos recursos necessários ao pagamento 
dos juros, correção monetária e ~prestações de amortização, 
estipulados neste contrato. 

CLAUSULA OITAVA- Local de Pagamento 

O Financiado se obrigha a efetuar. através do Ministério 
do Interior, os pagamentos das quantias decorrentes da apli
cação da correção monetária e da incidência de juros, bem 
como das quantias correspondentes às amortizações de que 
tratam as Cláusulas Terceira, Quarta e Sexta, nas épocas 
próprias, na Agência Planalto, Fil ial de Brasfli a, da CEF. 

Parágrafo Único- A CEF comunicará ao Financiado, por 
escrito. até o dia 25 (vinte e cinco) do último mês de cada tri
mestre civil , os valores correspondentes aos juros, à corre
çào monetária e às amortizações, ficando estabelecido 
que as comunicações serão encaminhadas à Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional. para fins de controle e ao Secre
tário Geral do Ministério do lnt rior p~ra f'fetuar os paga
mc,ntos '18 forma pr~v sta ~~st- c::'!usula. 

CLÁUSULA D~CIMA- Vencimento Antecipado da Divida 

Operar-se-á •. de pleno direito. lndependentemor.\e d{1 
Interpelação, para os efeitos do artigo 960 do Código Civil, o 
vencimento antecipado do financiamento ora concedido, na 
hipótese de se verificar o inadiplemento de toda e qualquer 
obrigação do FINANCIADO, estipulada no presente instru
mento. 

CLAUSULA D~CIMA PRIMEIRA r Fiscalização 

A aplicação do financiamento> objeto do presente con
trato será fiscalizada pela Secretaria Geral do Ministério do 
Interior, órgão do Ministério do Interior. 

CLAUSULA D~CIMA SEGUNDA - Placa Alusiva ao FI 
nanclamento 

O FINANCIADO fará colocar. nos prédios cujas obras se
jam financiadas nos termos do presente co'ltrato, em ·uqa' 
vislvel ao público. placas alus vas ao financiamento o•a con
tratado, dentro de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
do recebimento de carta que lhe será enviada pela CEF, con
tendo os d1zeres e especificações das placas em referência, 
as quais serão mantidas durante o prazo contratual. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fiança 

A lnterveniência, UNIÃO FEDERAL, se obriga, pelo pre
sente instrumento, como fiadora e principal pagadora, 
reponsabilizando-se, solidariamente, com o FINANCIADO 
pelo Integral cumprimento de toda as obrigações assumidas 
pelo FINANCIADO por força deste contrato. com expressa 
renúncia aos beneficios previstos nos artigos 1.491, 1500 e 
1.503 do Código Civil Brasileiro. 

CLAUSULA D~CIMA QUARTA - Controvérsias 

As controvérsias decorrentes do presente contrato serão 
resolvidas na conformidade do que dispõe o artigo 205 da 
Constituição Federal. 

E, por estarem assim justos e contratados, q CEF o FI
NANCIADO e a UNIÃO FEDERAL rubricam e as"l1an , pre
sente Instrumento 05(cinco) vias de igual teor, Junta...,ente 
com as testemunhas. 

Brasflia. 12 de janeiro de 1981 

Fica ressalvada a data: 12 de janeiro de 1982 
CAIXA ECONÓMICA FEDEFlAL - CEF 

GIL GOUV~A ~/ACIEIRA 
Presidente 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

UNIÃO FEDERAL 

TESTEMUNHAS ILEGIVEIS 
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CAIXA ECONOMI CA FEDERAL- DIRAF/SUAFI-DEG~• 

PROPOSTA N9 

PROPO NE NlE 
4220/81 
TERRITOtUO FEDER1\L DO l\t--11\r!i. 

EMPREENDIMENTO : Construção de 
um Nficleo d e Produç~o 1\rtesa 
na 1 . 

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
A R E A L I z A R 

u s os TOTAL REALIZADO 
TOTAL la. 2a. 3a. 4a. 

Terreno 1.100,0 1.100,0 -

Construções 17 . 791, 0 - 17.791,0 2.545,0 2.691,0 2.143,0 3.200,0 

Subtota1 18.891,0 1.100,0 17.791,0 2.545,0 2.691,0 2.143,0 3.200,0 
- . 

Atualização Orçamento 4.501,1 - 4.501,1 643,9 680 ,0 542,2 809,6 

Subtotal 23.392,1 1.100, o 22.292,1 3.188,9 3.371, 8 2.685,2 4.009 , 6 

Efeito Inflacionário 4. 920,9 - 4.920,9 179,5 379,7 453,5 903 ,0 

/ 
I 

I 
/ 

- I 
-. ,_j ----· ·f-:::---- ·· 

\ 
., 

''--., 

T o T· A I s ! 28.313,0 1.100 , o 27.213,0 3.368,4 3 . 751, 5 3.138, 7 4.912,6 

-
. -, ' 

FONTES 
A R E A L I z A R 

_:.~ TOTAL REALIZADO 
.. TOTAL la. 2a. 3a. 4a. 

recursos a:F/Fl\S 15.521,3 - 15. 521,3 2.219,5 2.348,4 1.870,3 2.792,3 

Recursos Próprios 12 .791,7 1.100,0 11. 691,7 1.148,9 1.403,1 1.268,4 2.120,3 

--"'----

--~-----
T o T A I s ' 28.313,0 1.100,0 27.213 , 0 3 . 368,4 3.751,5 3 . 138, 7 4 .912,6 

[PARECER 
DATA: 

{ ) I»!! 
Fl. - -

Em Cr$ l. 000, DO 

MENSA LI'1ENTE 

5a. 6a. 

2.447,0 2.989,0 

2.447,0 2.989,0 

619,1 756,2 

3.066,1 3.745,2 

863,1 1.265,1 .. 

3.929,2 5 . 010,3 

MENSALME NTE 

Sa. 6a. 

2.134, 2 2 . 607 ,6 

l. 795,0 2.402,7 

3 . 929,2 5 .010,3 

7a . 

1. 776, o 

1. 776,0 

449,3 

2.225,3 

877 ,O 

-
3 . 102, 3 

7a. -
1.549,0 

' 1.553,3 

3 . 102,3 

c 
);. 
~ 
o 
o 
:::!! 
o 
;; 
r-

... 
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~0 
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO 
Governo do Território Federal do Amapá 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
DOCUMENTOS DEFERIDOS 

No mês de dezembro de 1981 
FIRMAS INDIVIDUAIS 

- M. L. C. SANTOS . .... ... ... ..... . . ...... . . . . .... . .... .. ...... . ........... .. ..... ....... . 
Sede- Rua Cap. Euclides Rodrigues n9 1184 - Vila Maia-Santana- Maca pá/ Ap. 

- Doicides C. Nascimento . .. . . . . ... ...... . ....... . . . .... . ... ... ..... . . . . . .... . . . .. .... . . . . 
Sede- Rua Jovino Dinoá nQ 3485- Trem- Macapá/ Ap. 

- Crispim da Silva Barbosa ............ . .. .... ..... . .. . .... . .. .. ...... .... ... ... ........ .. . 
Sede- Rua Cap. Euclides Rodrigues n9 1060- Vila Maia-Santana- Macapá/ Ap. 

- Hilda Faustina .... .... .. ... . .... .... .... ... .. ... .. . . .. ............ .. . .. .... . .. .... ... ... . 
Sede- Av. Joaquim Caetano da Silva n9 38- Centro- Oiapoque/ Ap. 

-Oscar Monteiro Correa .. . ......... .... . ......... . . .. ...... .. ... . . .. ... ..... . ...... . ... . . 
Sede- Av. Barão do Rio Branco n9 7840- Santana- Macapá/ Ap. 

-Pedro Vieira dos Santos ..... ..... . .. . ...... .. .... .. ..... .. .. ... ..... .. ..... ..... ... .... . 
Sede- ilha do Bailique s/ n9- Bailique- Macapá/ Ap. 

- R. L. F. DOS SANTOS .... ...... .. . ...... . .... . .... . ....... ... ...... . . . ... . . ... . . ..... .. . 
Sede- Av. O. Pedro I nQ 2033 - Santana - Macapá/ Ap. 

-i. G. DOS REIS . ..... .. .............. .. ... . ..... ... ...... ....... ... ..... .. .... ........ . . . 
Sede- Vila Santa Luzia do Pacui n9 15- Santa Luzia do Pacul- Macapá/ Ap. 

-João Carvalho de Souza ................ .. .................. . ....... . ....... . ........ .. . . 
Sede- Colonia de Água Branca s/ n9- Serra do Navio- Macapá/ Ap. 

- Rosivaldo Mira Rabelo .... ...... ... ...... ... .. . . . . .. ... . . . ........ . ....... . ... .. ...... . . 
Sede- Vila de Ferreira Gomes s/n9- Ferreira Gomes- Macapá/ Ap. 
Petronilo da Silva Sergio Filho . .... . .. ......... .. ...... .. .. .. . ... ..... .................. . 
Sede- Rua Rio Japurá nQ 1 O Perpetuo Socorro- Macapá/ Ap. 
João Ferreira Lima ..................... .... .... . ........ ..... .. .. .. ... . .. .. .. . ....... . . . 
Sede - Vila de Ferreira Gomes s/ n9 Ferreira Gomes- Maca pá/ Ap. 
Antonio S. Cruz .............. . .. .. ...... ... ... ... ... . . ... . ........... . ..... . . . ...... .. . . 
Sede- Vila itaubal do Piririm nQ 05 ltaubal do Piririm - Maca pá/ Ap. 
Maria da Costa Viana .. . .. ......................... . ....... .. ......... . . .. . . . . . ..... . . . . . 
Sede- Av. Sete de Setembro nQ 1597 Santana- Macapá/ Ap. 

-Maria Abreu de Lima .... .. ... . .. .. . ........ .. ....... ... ..... ....... . ..... .. ..... .. .... . . 
Sede-- Av. Timbiras nQ 999- Buritizal- Maca pá/ Ap. 

- Eloy Oliveira ... ... .... ... ....... . .... . .. .... . . .. . . . .... ... . .. . ...... .. ....... . ...... ... . . 
Sede- Vila ltaubal Bra 156 nQ 412- ltaubal- Amapá/ Ap. 

- F. N. de Oliveira .. . .... . .... . .. .. ... . ... ... . . .. .. .... .... . .. . .... . ..... .. ...... . ........ . 
Sede- Vila Laranjal S/ N- Rio Jari- Mazagão/ Ap. 

- Manoel Ferreira Pinto ............. . . .. . .. . . .. ... .. ... ....... . .... . .. . .. . .......... . .... . 
Sede- Av. José de Anchieta nQ 523- Santana- Macapá/ Ap. 

- Ermelino Pantoja das Neves ...... . ....... . . .. .. ..... .... ..... ... . .. . ....... . ........... . 
Sede- Vila Santa Luzia do Pacui n9 1501 -Santa Luzia do Pacul- Macapá/ Ap. 

-José Pereira da Rocha .. ....... .. ...... ...... ... ..... .... ... .... . .. . .. ...... .. ...... .. . . 
Sede- Vila Laranjal n9 334- Rio Jari- Mazagâo/ Ap. 

- Raimunda Ribeiro da Silva ... . . . . ...... . .. . ... .... . ....... . ....... . ................. . .. . 
Sede- Vila Laranjal nQ 264- Rio Jari- Mazagâo/ Ap. 

- Susana Santos Morais ... ... . .... . .... . ....... . .. .. ...... .. ......... ... ..... .. ...... .. . . 
Sede- Rua Ubaldo Figueira nQ 187- Santana- Macapá/ Ap. 

-Raimundo da Silva ... . ....... .. ............... .. .... . .. . ......... .. ..... . . ... . ....... . . . 
Sede- Vila do Maruanun S/ N- Maruanun- Maca pá/ Ap. 

-José Epaminnondas da Silva .. . . ... . . . . .. .. ... . .. ... . . . . . ... .. . .. .. . . .... . .. .. ... ... . . . . 
Sede- Av. Henrique Galúcio nQ 214- Centro- Macapá/ Ap. 

-João de Oliveira Filho . . ......... ... .... .. . .. .... ..... ... . . ... ..... .. .... .. .. . . ....... . . . 
Sede- ilha do Marinheiro S/ N- Baillque- Macapá/ Ap. 

-Maria José dos Santos Barata ...... . ...... ......... . ....... .. ... .. . . ........... ...... .. . 
Sede- Vila do Lourenço nQ 10- Lourenço- Caiçoene/ Ap. 

-C. P. FARIAS .. ...... ..... ... ... .. . ...... .. .. ............................ . . . . .. ... . . .. . . . 
Sede- Rua Leopoldo Machado n9 2284- Trem- Macapá/ Ap. 
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PROCLAMA DE CASAMENTO 
CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 
O Oficial de Reg istro Civil do Distrito de Serra do Navio 

municfpio de Macapá, Território Federal do Amapá, Repú~ 
blica Federativa do Brasil, Faz saber que pretendem de ca
sar: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA MARQUES E VI
TAL! NA MARQUES DOS SANTOS. 

O Oficial do Registro Civil de Casamentos da Comarca 
de Macapá- Ter. Fed. Amapá, República Federátiva do Bra
sil, faz saber que pretendem se casar: VALDENI DA SILVA 
NOBRE E JACYRA DOS SANTOS FURTADO. 

Ele é filho de Marino de Jesus Marques e Julia de Sousa 
Pinto. 

Ela é filha de Antonio Marques Balieiro e Dalila dos San
tos. 

Quem souber de algum impedimento que os inibas de casar 
um com outro acuse-o na forma da Lei. 

Serra do Navio, 30 de dezembro de 1981 

MARIA IZABEL ARAÚJO SILVA 
Tabeliã 

Ele é filho de Álvaro Oliveira Nobre e de Maria da Silva 
Nobre. 

Ela é filha de Martins dos Santos Furtado e de Dulcides 
dos Santos Furtado. 

Quem souber de qualquer imped imento que os in iba de 
casar um com o outro, acuse-o na forma da lei. 

Macapá, 13 de janeiro de 1982 

ZUILA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 



Macapá, 27-01-82 DIARIO OFICIAL 

"Estou plenamente convencido de que 
iremos vencer os dificuldades restantes. graças 
à potencialidade de nosso País e ao trabalho 
de seu povo. Contamos. a nosso favor. 
com grandes programas. como os de Carojás. 
o PRO VÁRZEAS. e o aproveitamento dos 
cerrados. que adicionarão novos perspec!ivas 
poro o mineração. a metalurgia e a agricultura. 

' · ... 

Com a implementação desses p~ogromas e 
o moni.ltenção de outros na área do iniciàtiva 
pri_voda. retornaremos ao indispensável ritmo 
de crescimento. que proporcionará a necessária 
oferta de empregos e tontribuir:á paro a melhor 
distrib'uição âe renda... " 

Presidente João Figueiredo. 
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