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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0194 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, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar Evilásio Pedro de Uma Ferreira, ocu
pante do cargo permanente de Auxiliar de Enfermagem, Có
digo NM-811 , Classe "8", Referência 25, Raimundo da Silva 
Penafort, ocupante do cargo permanente de Agente Admi
nistrativo, Código SA-701, Classe "8", Referência 22, ambos 
pertencentes do Quadro Permanente do Governo deste Ter
ritório, lotados respectivamente, nas Secretarias de Educa
ção e Cultura-SEEC e Secretaria de Agricultura-SEAG, e Ju
randir Moraes dos Santos, ocupante do emprego perma
nente de Agente Administrativo, Código L T-SA-701, Classe 
"C", Referência 25, da Tabela Permanente do Governo deste 
Território, lotado na Secretaria de Educação e Cultura-SEEC, 
para sob a Presidência do primeiro constitulrem a Comissão 
de Inquérito Administrativo, encarregada de apurar os fatos 
constantes do Processo n9 2/09922/81-SEEC, 

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. 

ANNI8AL BARCELLOS 
Governador 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) NY 0201 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, rtem 11, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
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vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Alice Augusta Martins Ventura Maga
lhães, ocupante do cargo de Médico, Código NS-520.C, 
Classe "C", Referência 15, do Quadro Permanente deste Ter
ritório, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe da CH
nlca Pediátrlca, Código DAS-1, da Secretaria de Saúde
SESA. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 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 0202 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem li , do 
Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista 
o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro de 

1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar Rosy Torres de Uma, ocupante do 
emprego de psicólogo, Código L T -NS-524.C, Classe "C", 
Referência 14, da Tabela Permanente deste Território, para 
exercer a Função de Confiança de Chefe da Divisão de Edu
cação Especial, Código DAS-1, da Secretaria de Educação e 
Cu ltura-SEEC. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
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939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MÍ.NISTÉ.RIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0203 d_e 4 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 Decreto ·n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980. 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar Rosa Maria Souza Melo, ocupante do 
emprego de Assistente Social, Codigo L T -NS-504.A, Classe 
"A", Referência 8, da Tabela Permanente deste Território, 
para exercer a Função de Confiança de Chefe .da Divisão de 
Assuntos Culturais, Código DAS-1 , da Secretana de Educa
_ção e Cultura-SEEC. 

Art. 29 - ·Revogam-se as disposições ern contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A

·mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0204 de 4 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 Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de ~980, 

RESOLVE: 

Art. 19 . Nomear Hermógenes Campbel Moutinho, para 
exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Laboratório de 
Patologia, Código DAS-1 da Secretaria de Agricultura-SEAG. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 198?, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0205 de 4 de janeiro de 1982. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe sãoconferidaspelo artigo 1~ .. 1tem 11 , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 19SO, . 

RESOLVE: 

Art. 19- Nomear José Jerôn imo de Oliveira Torr.es, para 
exercer o Cargo em Comissãode Assessor,CódigoDAS-1da 
Secretaria de Agricultura-SEAG. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A-· 
ma pá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapé 

DECRETO (P) N9 0207 de 4 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, de acordo 
com o Decreto n9 85.177, de 19 de setembro de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19- Nomear Vera Lúcia da Silva Monteiro, para exer
çer o cargo em comissão, de chefe da Colônia Agrlcola de 
Cruzeiro Código DAS-1, da Secretaria de Agricultura-SEAG. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da Republica e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0208 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
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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 Decreto n9 85 .177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Edvaldo Coelho Pantoja, para exercer o 
Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Colonização e 
Cadastro, Código DAS-1, da Secretaria de Agrlcultura-
SEAG. 

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

Palácio do Setentrião em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

' DECRETO (P) N9 0209 de 4 de janGiro ds 1982 

I O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
1 d~s a~rlbulções que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do De.~reto-Lel n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Zulair da Cruz Pimentel, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, Código SA-701.C, Classe 
"C", Referência 25, do Quadro Permanente deste Território, 
para exercer o Cargo em Comissão, de Chefe da Divisão de 
Apolo Administrativo, Código DAS-1, da Secretaria de Agrl
cultura-SEAG. 

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

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTf:RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapó 

DECRETO (P) N9 0210 de 4 de jQnelro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atri buições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar Pedro Carlos de Souza Campos, ocu
pante do emprego de Engenheiro, Código L T -NS-511.B, 
Classe "B", Referência 15, da Tabela Permanente deste Ter
ritório, para exercer a Função de Confiança, de Chefe da 
Coordenadoria Setorial de Planejamento, Código DAS-1, da 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos-SOSP. 

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

Palácio do Setentrião em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amtlpó 

DECRETO (P) N9 0211 de 22 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas prelo artigo 18, Item 
11, do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo 

em vista o que consta do Processo n9 1/03221 /81-SOSP 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 
176, Item 11 e 178, Item I, annea "a", da Lei n91711, de 28 de 
outubro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, 
de 05 de dezembro de 1977, a Clovis de Jesus Freire, matri
cula nQ 2.260.247, no cargo de Artlfice Especializado, Có
digo Art-1004.B, Referência NM-13, Classe "B", do Qua
dro de Pessoal - Parte Permanente- do Governo deste Terri
tório, devendo perceber proventos correspondente a refe
~êncla NM-17, de conformidade com o artigo 184, Item I, da 
citada Lei n9 1711 /52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 22 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 0212 de 22 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 6/17174/82-SEAD, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
Item 11 e 178, Item I, allnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro de 1977, a João Freire da Silva, matricula n9 
1.687.834, no cargo de Agente Administrativo, Código 
SA-701, Classe "C", Referência NM-25, do Quadro de Pes
soal - Parte !Permanente- do Governo deste Território, de
vendo perceber proventos correspondente a referência 
NM-30, da classe especial, de conformidade com o artigo 
184, Item I, da citada Lei n9 1711/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 22 de janeiro de 
1982, 939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A GARANTIA DA 
UNIÃO FEDERAL, QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECO
NÔMICA FEDERAL • CEF E O TERRITÓRIO FEDERAL DO 
AMAPÁ, NA FORMA ABAIXO: 

A Caixa Econômica Federal - CEF, instituição financeira 
sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade 
jurldlca de Direito Privado, criada · pelo Dscreto-Lei n9 759, de 
12.08.69, alterado pelo Decreto-Lei nQ 1.259, de 19.02 73, e 
constltulda pelo Decreto n9 66.303, de 06.03.70, que aprovou 
o seu estatuto, arquivado na Junta Comercial do Distrito Fe
deral, sob o n9 1, regendo-se,atualmente pelo estatuto con
solidado, aprovado pelo Decreto n9 81.171, de 03.01 .78, ar
quivado na mesma Junta Comercial, sob o n9 7.642, Inscrita 
no CGC/MF sob o n9 00.360.305/0001-04, com sede no SBS, 
Quadra 4, Lote 34, em Brasllla - DF, na qualidade de Admi
nistradora e gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento 
Social-F AS, de acordo com o Decreto nr9 75.508/75, alterado 
pelo Decreto nQ 75.975/75 e a Norma Geral sobre a Gestão e 
Administração do FAS, baixada com a Portaria lntermlnlste
rlal nQ 48, de 30.04.75, do Ministro da Fazenda e do Ministro 
Chefe da Secretaria de Planejamento, representada, 
neste ato, por seu Presidente, Doutor Gil Gouvêa Macieira, 
daqui por diante designada simplesmente CEF, e, de outro 
lado, o Território Federal do Amapá, unidade descentrali
zada da Administração Federal, com prioridade reconhecida 
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Repú
blica, através do Aviso n9 923/81, de 01.10.81, representado, 
neste ato, por seu Governador, Comandante Annlbal Barcel
los, daqui por diante designado simplesmente FINAN
CIADO, com a lntervenlêncla da União Federal, na quali
dade de Fiadora, de acordo com o disposto na Lei n9 6.263, 
de 18.11.75, modificada pelas Leis n9s. 6.590, de 16.11.78, e 
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6.841, de 03.11.80, representada, neste ato, pelo Doutor Cid 
Henklito de Queiroz, Procurador-Geral da Fazenda Nacio
nal , tem justo e contratado, pelo presente , instrumento, um fi
nanciamento no valor de Cr$ 64.505.000,00 (sessenta e qua
tro mihões, quinhentos e cinco mil cruzeiros), destinado à 
execuÇão de Projeto de Ressocialização e Reedução de Pre
sidiários do Território Federal do Amapá, tudo conforme 
consta do Processo FAS 4289/ 81, regendo-se o presente 
contrato pelas cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Entrega do Financiamento 

O financiamento ora contratado, no valor de Cr$ 
64.505.000,00 (sessenta e quatro milhões e quinhentos e 
cinco mil cruzeiros), será entregue ao Financiado, mediante 
crédito na conta nQ 0002.032.1900.0000-6, de que é titular, na 
Agência Planalto, da CEF, da Filial de Brasflia, nesta cidade, 
em 08 (oito) parcelas mensais, segundo o Demonstrativo de 
Usos e Fontes- DUF, anexo e parte integrante deste contrato, 
nos seguintes valores e condições: 

I - a primeira parcela, no valor de Cr$ 38.228.000,00 
(trinta e oito milhões, duzentos e vinte e oito mil cruzeiros), 
sem prejulzo das demais formalidades contratuais, será libe
rada dentro de 8 (oito) dias, contados a partir da comprova
ção, 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; c)- da compro
vação de posse do terreno onde serão implantados os proje
tos; 

11- as parcelas subsequentes, nos valores a seguir discri
minados, serão liberados mediante a comprovação da exe
cução flsica da etapa correspondente e comprovação finan
ceira da etapa imediatamete anterior: a) - a segunda parcela, 
no valor de Cr$ 9.439.000,00 (nove milhões, quatrocentos e 
trinta e nove mil cruzeiros) ; b) -a terceira parcela, no valor 
de Cr$·8.148.000,00 (oito milhões, cento e quarenta e oito mil .. 
cruzeiros) ; c) - a quarta parcela, no valor de Cr$ 
5.128.000,00 (cinco milhões, cento e vinte e oito mil cruzei
ros) ; d)- a quinta parcela, no valor de Cr$ 644.000,00 (seis
centos e quarenta e quatro mil cruzeiros) ; e) - a sexta par
cela, no valor de Cr$ 419.000,00 (quatrocentos e dezenove 
mil cruzeiros) ; f) - a sétima parcela, no valor de Cr$· 
1. 700.000,00 (hum milhão e setecentos mil cruzeiros) ; g) -a 
oitava e última parcela, no valor de Cr$ 799.000,00 (setecen
tos e noventa e nove mil cruzeiros), será liberada após a Inte
gral conclusão do empreendimento e a total comprovação fi
nanceira. 

Parágrafo Primeiro - Os velculos a serem adquiridos 
com os recursos previstos na primeira e terceira parcelas do 
Demonstrativo de Usos e Fontes- DUF, somente serão libe
rados, se comprovado que os mesmos são movidos a óleo 
diesel. 

Parágrafo Segundo- Os avisos de lançamento 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 Terceiro - O Financiado reconhecerá como 
prova de entrega das parcelas do financiamento e, em con
sequêncla como prova de seu débito perante a CEF, os avi
sos dos lançamentos q4e forem efetuados a crédito de sua 
conta, de conformidade com esta cláusula. 

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

Parágrafo Quinto- Se ao término do perlodo 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
ciado , de qualquer das condições estabelecidas nesta cláu
sula, a CEF ficará desobrigada de creditar a par~ela ou par
celas restantes, limitand~se o o financiamento ao total das 
quantias entregues. 

Parágrafo Sexto - As parcelas enumeradas nesta cláu
sula poderão, a critério exclusivo da CEF, ser fracionadas 
quando da sua liberação, de acordo com o Demonstrativo de 
Usos· e Fontes-DUF, a: fim de compatibilizar os desembolsos 
com o andamento das obras, tudo conforme as demais con-

dições estabelecidas para a liberação dos recursos. 

Parágrafo Sétimo - A aplicação dos recursos, de que 
trata o Demonstrativo de Usos e Fontes - DUF, será compro
v~da 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 apresenta
ção de faturas e/ ou recibos quitados referentes a débitos 
com empreiteiros e/ou fornecedores. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Prazo 

O prazo do presente contrato é de 10 (dez) anos, a con
tar da data de sua assinatura, nele compreendido o perlodo 
de 2 (dois) anos de carência. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Correção Monetária 

Sobre o saldo devedor do Financiado incidirá correção 
monetária, calculada na base de 40% (quarenta por cento) 
do percentual de variação do valor das Obrigações Reajustá
v~is do Tesouro N~cional - ORTN, ou segundo critério que 
VIer a ser estabelecido para fins de correção monetária rela
tiva à aplic~ção de recursos provenientes do FAS, na hipó
tese de extmação das ORTN's. 

Parágrafo Primeiro -A correção monetária estipu
lada nesta cláusula será calculada na base de 40% (quârenta 
por cento) do lndice de variação trimestral das ORTN's, apu
rado através do quociente entre o valor da ORTN fixado para 
o primeiro mês do trimestre civil em curso e o valor da ORTN 
fixado para o primeiro mês do trimestre civil anterior 

Parágrafo Segundo - Durante o perlodo de carência, a 
correção monetária, calculada no forma acima, será capitali
zada no último dia de cada trimestre civil, para o efeito de in
tegrar o saldo devedor. 

- .P_arágrafo ,Terceiro- Após o perlodo de carência, a cor
reção monetária será calculada na forma acima e exiglvel no 
último dia de cada trimestre civil e até a integral liquidação da 
divida. 

CLÁUSULA QUARTA- Juros 

Os juros são devidos à taxa nominal de 5,86952% ao 
ano, correspondente à taxa efetiva de 6,00000% ao ano, 
identificando-se com a taxa equivalente de 1,46738% ao tri
mestre, calculados sobre o saldo devedor corrigido, exiglveis 
no último dia de cada trimestre civil, inclusive durante o 
perlodo de carência e até a Integral liquidação da divida. 

CLÁUSULA QUINTA - Elevação da Taxa de Juros em 
caso de Inadimplemento 

A taxa será elevada de 1% (hum por cento) ao ano, na hi
pótese de inadimplemento de qualquer natureza, sendo 
contados os juros, com elevação de taxa sobre o saldo deve
dor, desde a data do vencimento da obrigação não cum
prida ou não paga até a data de regularização do contrato, se 
a CEF concordar com a purgação de mora e não· preferir de
clarar vencida a divida, na forma do artigo 960 do Código Ci
vil Brasileiro. 

Parágrafo Único - Com respeito à União Federal, apli
cam-se as disposições da Lei nQ 4.414, de 24.09.64. 

CLÁUSULA SEXTA -Amortização 

O saldo devedor correspondente às parcelas do finan
ciamento que forem entregues, de conformidade com a 
Cláusula Pdmeira, acrescido dos valores das correções mo
netárias capitalizadas durante o perlodo de carência, ou seja, 
até 31.03.84, será amortizado em 32 (trinta e duas) presta
ções trimestrais e sucessivas, venclveis no último dia de cada 
trimestre civil, operando-se o vencimento da primeira em 
31 .06.84. 

Parágrafo Único - As 32 (trinta e duas) parcelas trimes
trais, de que trata esta cláusula serão de valores resultantes 
da aplicação dos percentuais abaixo indicados, ao saldo de
vedor, conforme segue: 

a) - as 4 (quatro) primeiras, cada uma de valor corres
pondente a 1,50% (hum inteiro e cinquenta centésimos por 
cento) ; 
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b) · as 4 (quatro) subsequentes, dada uma de valor cor

raspondente a 2,10% (dois inteiros e dez centésimos por 
cen~0 ) ; 

c) - as 4 (quatro) subsequentes, cada uma de valor cor
mspondente a 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por 
cento); 

d)- as 4 (quatro) subsequentes, cada uma de valor cor
respondente a 3,00% (três inteiros por cento); 

e) -as 4 (quatro) subsequentes, cada uma de valor cor-
repondente a 3,30% (três inteiros e trinta centésimos por 
cento); 

f) - as 4 (quatro) subsequentes, cada uma de valor cor
respondente. a 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por 
cento); 

g)- as 4 (quatro) subsequentes, cada uma de valor cor
respondente a 4,20% (quatro inteiros e vinte centésimos por 
cento); 

h) - as 4 (quatro) subsequentes e últimas, cada uma de 
valor correspondente a· 4,60% (quatro inteiros e sessenta 
centésimos por cento). 

CLÁUSULA SÉTIMA - Dotações Orçamentárias 

A despesa decorrente das obrigações assumidas pelo 
Financiado, nos termos do presente contrato, correrá à conta 
da seguinte dotação orçamentária, no presente exerclcio: 
Secretaria Geral do Ministério do Interior - Atividade 
1902.07080332.027 - Amortização e Encargos de Financia
mento. 

Parágrafo Primeiro - O Ministério do Interior emitirá a 
Nota de Empenho à conta da dotação orçamentária prevista 
nesta cláusula, para atender à despesa correspondente ao pa
gamento de juros e correção monetária, no corrente exerci
cio. 

Parágrafo Segundo - O Ministério do Interior se 
obriga a providenciar a inclusão nas correspondentes pro
postas orçamentárias, dos exerclcios correspondentes ao 
prazo contratual, a previsão dos recursos necessários ao 
pagamento gos juros, correção monetária e presta
ções de amo'rtização, estipulados neste contrato. 

CLÁSULA OITAVA- Local de Pagamento 

O Financiado se obriga 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 q.uantias correspondentes às amortizações de que 
tratam as Cláusulas Terceira, Quarta e Sexta, nas épocas 
próprias, na Agência Planalto, Filial de Brasllia, 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
ção monetária e às amortizações, ficando estabelecido que 
as comunicações serão encaminhadas à Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, para fins de controle e ao Secretário 
Geral do Ministério do Interior, para efetuar os pagamentos 
na forma prevista nesta cláusula. 

CLÁUSULA NONA - Amortização Facultativa 

o Financiado poderá efetuar pagamentos extraordi
nários para amortizar à ·divida, ficando porém, estipulado 
que o valor de cada pagamento extraordinário deverá cor
responder, no mlnimo, ao valor da primeir~ prestação ?as 
amortizações a vencer-se. Ocorrendo a hipótese prevista 
nesta cláusula, as prestações remanescentes, cujos percen
tuais permanecerão inalterados em relação ao saldo deve
dor terão seus vencimentos sucessivamente antecipados, 
obs'ervando-se, ·parfi esse efeito e sem interrupção, a data tri
mestral estabelecida na Cláusula Sexta .. 

CLAUSULA DÉCIMA - Vencimento Antecipado da Dl
vida 

Operar-se-á, de pleno direito, indepentemente de inter-

pelação, para os efeitos do artigo 960 do Código Civil, o ven
cimento antecipado do financiamento ora concedido, na hi
pótese de se verificar o inadimplemento de toda e qualquer 
obrigação do Rnanciado, estipulada no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fiscalização 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Placa Alusiva ao Fi
nanciamento 

O Financiado fará colocar, nos prédios cujas obras se
jam financiadas nos termos do presente .·.contrato, em ·lugar 
visível ao público, placas alusivas ao financiamento ora 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 dizeres e especificações das placas em referência, 
as quais serão mantidadas durante o prazo contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fiança 

A Interveniente, União Federal, se obriga, pelo presente 
instrumento, como fiadora e principal pagadora, responsabili
zando-se, solidariamente, com o Financiado pelo Integral 
cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Finan
ciado, por força deste contrato, com expressa renúncia 
aos beneffcios previstos nos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do 
Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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, a CEF, o Fi
nanciado e a União Federal rubricam e assinam o presente 
instrumento, em 05 (cinco) vias de igual teor, juntamente com 
as · testemunhas. 

Brasília, 13 de janeiro de 1981 

Fica ressalvada a data: 13 de janei ro de 1982 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CEF 

GIL GOUV~A MACIEIRA 
Presidente 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

UNIÃO FEDERAL 

CID HERACLITO DE QUEIROZ 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional 

TESTEMUNHAS: 
Ilegíveis 
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO 
Governo do Território Federal do Amapá 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 
DOCUMENTOS DEFERIDOS 

No mês de dezembro de 1981 
FIRMAS INDIVIDUAIS 

Manoel Fernandes de Oliveira .... . ...... .... ....... . .. . ....... .. ... . .. .. .. .. ......... . . . 
Sede- Vila de Sossego Rio Maraca-Mirim- Mazagão-Ap. 
Rosely Benedita Alves da Costa ........ .. ................. . .. .... .... . . . . ... . ....... ... . 
Sede- Av. Teodoro Antonio Leal nQ 11 Centro- Calçoene/ Ap. 

Raimundo Neves Dentur .......... ... ......................... .......... ...... . ........ . 
Sede- Vila de Lourênço n9 04 Lourenço- Calçoene-Ap. 
Raimunda Palheta Cardoso da Silva .. .............. ..... .. ...... . .. .......... . .. ...... . . 
Sede- Rua Felinto Mui ler n9 230 Santana- Macapá/ Ap. 
Manoel Teixeira da Costa ........ . ........ .. .. ... .... ... ..... ....... ................... . 
Sede- Rua Felinto Muller n9 3946- Santana- Macapá/ Ap. 
Maria Macedo da Silva .............. ... .. .............. ..... .. ... ... ................... . 
Sede- Av. Pedro Lazarino n9 2048 - Buritizal- Macapá/ Ap. 
Manoel Dias Pereira . . . ...... . .. ....... ... ......... . ... ....... ........ ...... .... . .... ... . 
Sede- Av. Ana Nery nQ 1159- Jesus de Nazaré- Macapá/ Ap. 
A. S. Pinheiro ... ...... .......... ....... .... . .. . .. ... . .' ......... ........... . ......... . .... . 
Sede- Av. Castro Alves n9 91 o Santana- Maca pá/ Ap. 
M. A. RígOr ........ .. ............. .. ... . ........... . .. . ......... ..... . . ... . ... .. ........ . 
Sede- Estrada de Ferro n9 36 - Km 149 Cupixl - Maca pá/ Ap. 
Altamira de Morais e Moraes .. . . ................... ... ... . . . .......... ....... ... . .... .. . 
SEde- Av. Galibis nQ 772 Buritizal- Macapá/ Ap. 
C. L.l,.ima .... . .. ....... ....... .... . .... .... .... . ...... . ................ .... . . .. ........ . 
Sede- Hildemar Maia n9 3303- Buritizal- Macapá/ Ap. 
C. R. Ferreira ... . . . . .. ...... . .... . ....... . ........ .... ....... ....... . . .... . .... . .. ... ... . 
Sede- Rua Leopoldo Macahdo n9 1883- Centro- Macapá/ Ap. 
lzabel Ferreira da Rocha ........................................... .. ............. . .... . 
Sede- Mercado Municipal de Santana-Box n9 9 Santana- Maca pá/ Ap. 
Raimunda Gomes Freires ... ........ ..... ....... ... .... . ...... .. . .... .................. . 
Sede- Av. Amapá nQ 86- Santana- Macapá/ Ap. 
AL•~elia Campos Figueiredo ....... .. ........... ......... . ..................... .. .. .... . . 
Sede - Are a Portuária n9 54 - Santana - Maca pá/ Ap. 
J. I. Ferreira ..... ..... . ... ..... ........ ....... .......... ... ..... ........................ . 
Sede- Av. Marcfíio Dias n9 1364 Jesus de Nazaré- Maca pá/ Ap. 
Maria José Nunes Rodrigues ........................................................... . 
Sede- Área Portuária n9 62 Santana- Macapá/ Ap. 
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73.140/73) 

FUNDAMENTO DO CONTRATO:- O Contrato decorre da 
autorização do Exm9 Sr. Governador do Território exaradas 
às fls. 163 do Proc. 1/ 02866/81 do Edital de Tomada de Pre
ços n9 24/81-CLOS, combinado com o item XVII do artigo 18, 
do Decreto-Lei n9 41 1 de 08 de janeiro de 1969. 

INSTRUMENTO: .• Contrato de Empreitada global n9 
005/82-SOSP Processo n9 1/ 02866/81. 

PARTES: - Governo do Território Federal do Amapá e a 
firma SANECIR Ltda- Saneamento, Engenharia Civil e Rodo
viária. 

OBJETO : - Para execução dos serviços de construção 
da Sede da Companhia de Navegação do Amapá. 

VALOR: - Pela execução dos serviços, o Contra-
tante pagará a Contratada a importància de Cr$ 
66.391.512,82 (sessenta e seis milhões trezentos e noventa e 
um mil , quinhentos e doze cruzeiros e oitenta e dois centa
vos), valor apresentado pela Contratada. 

PRAZO:- O prazo de conclusão para o total dos serviços 
é de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados após a pri
meira Ordem de Serviço dada pelo Contratante. 

DOTAÇÃO: - Fica empenhado inicialmente a Importân
cia de Cr$- 13.278.302,56 (treze milhões duzentos e se
tenta e oito mil, trezentos e dois cruzeiros e cinquenta e seis 
centavos). à conta dos recursos oriundos do FPEDFT - Pro
jeto Atividade: 03070251.279 - Construção e Adaptação de 
Imóveis- Sub-Projeto: Construção do prédio da Companhia 
de Navegação do Amapá Elemento de Despesa: 4110.00 -
Obras e Instalações, conforme Nota de Empenho n9 139 emi
tida em 19.01.82. 

Macapá, 25 de janeiro de 1.982 

EZEQUIAS RIBEIRO DE ASSIS 

Chefe da DAA/SOSP 

CARTORIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civi l de Casamentos da Comarca 
de Macapá -Ter. Fed. Amapá, República Federativa do Bra
sil, faz saber que pretendem se casar: JOSé: DA SILVA DE 
CARVALHO E MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 

Ele é filho de Joaquim Rodrigues de Carvalho e de Mar
garida Picanço de Carvalho, falecida. 

Ela é filha de Creuzelina dos Santos. 

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

Macapá, 10 de dezembro de 1981 

ZUILA JUCA DE JUCA ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 
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A GRANDE VIRADA 
SE FAZ COM INICIATIVA, 

TRABALHO, _ 
POUPANCA E EXPORTACAO. 

"Estou plenamente convencido de que 
iremos vencer as dificuldades restantes , graças 
à potencialidade de nosso País e ao trabalho 
de seu povo. Contamos. a nosso favor. 
com gran_des programas. como os de Carajás. 
o PROVARZEAS, e o aproveitamento dos 
cerrados. que adicionarão novas perspeciivas 
para a mineração. a metalurgia e a agricultura. 

Deixa com 
a gente. 

Com a implementação desses programas e 
a manutenção de outros na área da iniciativa 
privada. retornaremos ao indispensável ritmo 
de crescimento. que proporcionará a necessária 
oferta de empregos e contribuirá para a melhor 
distribuição de renda ... 

Presidente João Figueiredo. 

... ..... - ~ ... 

. . . , Deixa com 
·-· -~~{ a gente. 

~!- . 

1982: VAMOS TRABALHAR, POUPAR E EXPORTAR MAIS. 
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