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MINIS TI':RIO DO INTERIOR 

TcrriL~rio Federal do Amp~ 

DECRETO (P ) N2 032 1 DE 12 feverei r o de 1982 

O Governador' do Ter~r~itór~j o Federal do Am~pá, usando das 

at t'j buiçÕes que l he são conferidas pelo a r t igo ·18, i t em II, 
do Dec r· cto-Lei n2 41 1 , de 08 de janeit'O ele 1969, e Lendo em 
vista o que consta do Processo n2 4/ 11093/82 - SEFIN, 

RESOLVE : 

Concede r aposcr1tado r·ia, de acordo com os artigos 176 , 
item II e 178 ; itern 1 1 a linca ••a••, da Lei 1711, de 28 de ou 
t.ubro de: 195 2, com a nova Pcda.ção da d a pela Lei n2 6.481~ 
de 05 de dezembro de 1977 , a Bcllzio da Silva Santana. 1nat1'1 

cu l a n Q ] . 837 . 301, no car~go de Ag·ente Arlministrativo ,"' Códi 
go SA-70l. C, Classe rrcrr, Refer·êilc ia NM-25 , do Quadro d e Pc; 
soal - Parte Pe r manente - do Governo deste TerritÓrio , deve; 
do percebe r· proventos correspondente a refer·ênci a NH- 30 , da 

classe es pecial , de conforn1iclade com o arLigo 1 8 4 , item I , 
da c itada Lei n 2 1711/52. 

Pa l ~cjo do ~cLcntriio, 01n ~lacap~, 12 de f cv ereiJ•o de 
1982, 932 da Rep~blica e 392 'la Cri itç~o do TerriLbrio Fede 
r" a l do Amapá . 

ANNTHAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

Tel'rit~rio Federal do Amapá 

DECRETO ( r ) N2 0322 de 12 de fevereiro de 1982 

O Governador do Tet•t' ilÓrlo Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~cs que )}te s~o conferid as peJo ur·tigo 18, i tem JI, 
do Decreto-Lei n2 411, de 0 8 de janeiro de 1969, e tendo eK 
vi sta o que consta do Processo n2 1/ 00044/82-SOSP, 

RESOLVE : 

Concede r aposentadot·ia , de! acor~do cotn os artigos 176 , 
.ilcm II c 1 78 , {{em I ~ nli r.<::' 11 d'1

, d a Lei n~ J7ll, d e 28 d e 
ntt t~ u1J 1·o d e 1952, com a n oY ."1 T'{~daçào dada pela Lei n ~ 6. 481 , 

Secretário do Educaçl.o e Cultura 
Prof' Annie VIanna da Costa 

Secretário do Agricultura 
Dr. Gonéaio Cardoso do Nascimento 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de Arimathéa Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Castro 

d e 05 de dezen1bro d e 1977 , a Domingos Di as Br i to 1 mat r·icula 
nº ?.079 . 677, no cargo de Artlficc de EleLricldaclc , Cbdigo 
ART-1003. 8, Classe ''Artlfi cc Espccial j za<lo''= Refcrênci;t N~:-
13 : do Quadr'o de Pe.ssoal - Parte Permanen te - do Governo de~ 
te Ter·rit6 r io , de v e ndo perceber provcn Los corrcs1>ondei1tc i l 

referência NM-17, da classe ''C '', de conformidade C OJII o arti 
go 184 , ite m I, da citada Lei n2 1711/52 . 

Pal~cio do Setentri ~o, em ~l;tcap~, 12 de f eve r•ciro de 
1982. 932 da Rep~b1ica e 392 da Criaç~o do Territ~rio Fede 
ra] do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MlNISTtRIO DO INTERIOR 

Territb r i o Feder a l do Amap~ 

DECR ETO ( P ) N2 0323 de 12 de fevereiro de 1982 

O Gove rnaôor do Terr·itÓr lo Fe deral do Amap~ , usando das 
atri buiçÕes q ue lhe são conferi das pelo artigo 18, ÍLcm II, 
do DccrcLo-Lei n2 411, de 08 d e janeiro de 1969, e tendo em 
visLa o que consta do Processo n Q 5 / 15003/82- SEGUP , 

RESOLVE: 

Conceder aposent,..,adoria, de acordo com os artigos 176 , 
ite1n l i e 178, item I, alir1ea 11 a 11

J ~a Lei 11º 1 7 11 de 28 d e 
outubro de 195 2 , com a rlOVi~ redaçio dada pela Lei n º 6.481 , 

de 05 de dc zcmb r'o d e l t)7i} a Ra.i.mundo ~1agal hãcs Bri to, matrÍ 
cula nº 2 . 258 . 639. n o cargo d e Auxilia1· Ope racional de Scrv~ 
ços Di veJ•sos. C~cligo N~t -8 12 . 0, Cl ass e 11D11

, Ref e rBncia N~l- 22 , 
do Quadro d e Pcs sonl - Pa J'te l,cr' maner1te - d o Govet'tlo deste 

Territ~J·io , dcvct1do J>Crce ber prover1Los correspondente a refe 
rência N~t- 26; da c .l .:.tsse cspC'c.i al, de conformidade c o m o ar ti 

go 184 . iLcm I, da ci tada Lei n2 1711/52 . 

Jlal ~cio do Setent r·i~o , em ~lacap~, 1 2 de fevereiro de 

1982, 931 da Rep~b l i cn e 391 da Criaç~u do Territ~rio Pede 
r al d.o Amap~ . 

AN1\1 Bt\L BARCELLOS 
Gov e rnador 



DIÁRIO OFICIAL 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO ( P) N2 0324 de 12 de f evereiro de 1982 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo a r t i go 18, item II , 
do Decreto-Lei n 2 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 2/04586/82-SEEC , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 1 

item li e 178 , item I, alinea "a",da Lei n 2 1711, de 28 ' de 
outubro de 19S2, com a nova redação dada pela Lei n2 6.481,• 
de 05 de dezembro de 1977, a ~liguel Alves da Silva, matr{cu
l a n 2 1.837.313, no cargo de Agente de Policia, Codigo PC- 1 

40S. C, Classe •c •, Referência NM-27, do Quadro de Pessoal - 1 

Parte Pe rmanente - do Governo deste TerritÓrio , devendo per
ceber proven tos correspondente a r e f erência NM-3 2, da classe 
especial, de conformi dade com o artigo 184, item I , da cita
da Lei n2 l7ll/S2 . 

Palácio do Seten trião, em Maca pa; 12 de fevereiro de 
1982, 932 da Rep~blica c 392 da Criaç~o do TerritÓrio Fede
ral do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N2 032S de 12 de fevereiro de 1 982 

O Gove rnador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Dec r eto- Lei nº 411, de 08 de janeiro de 19 69, e tendo em 
vista o que consta do Pr ocesso n 2 S/lSOOl/82- SEGUP, 

RESOLVE: 

AposenLar de acordo com os artigos 176, item III e 178, 
item I, allnea "b", da Lei n2 1711 , de 28 de outubro de 19S~ 
com a nova r edação dada pela Lei n2 6 .481, de OS de dezembro 
de 1977, a Benedito Picanço da Si l va, matricula n2 1.962 .60i 
no car go de Auxiliar de Artlfice, CÓdigo ART-1006, Classe"Au 
xiliar de A•·tlficc•, Refe r ência NN-1 do Quadro de Pessoal _I 
Parte Permanente - do Governo deste TerritÓrio. 

Palicio do Seten tri~o, em Macap~, 12 de f evereiro de 
1982, 93º da Rep~blica e 39º da Criação do TerritÓrio Fede
rat do ,\ma pá. 

ANNIBA L BARCELLOS 
Governador 

mNISTÉRIO DO INTERIOR. 
TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO ( P) N2 0326 àe 12 de f e vereiro de 1~Ô2 

O Covernaàt..>I' do Terri to f. i o Feàeral do Amapá) usando das 
ai;ribuiçÕes que lile são -::onferidas pelo artigo 18, ite m II, 1 

ào vecreto-Lei n2 411, de 03 àe janeiro de 1 969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n2 S/lS002/32-SE~UP, 

RESOLVE: 

Conced er· aposen t adoria, de acordo com os artigos l 'ió, 1 

icem li e 175, item I, alinea •a•, da Lei n2 1711, àe 28 de 
outu:,ro de 1952, com a no va redação dada pela Lei n2 6.481, I 

de OS de dezembro de 1977, a Raimundo Hessias de Souza, ma
tr{cula n2 2 . 071 .737, no ca rgo de Agente de Policia, CÓdigo 
PC-405.8, Cl asse •a•, Referência NM-24, do Quadro de Pessoal 
Parte Permanente - do Governo deste Terri tÓrio, devendo per
ceber proventos correspondente a 1·eferência i-<1-l - 27, da classe 
"\:", de coniol"'mi da.:ie com o artigo 184, item I, da citada Lei 
n2 1711lS2. 

Palácio do ::>ecencri~o , er.1 Hacapá, 12 de fevereiro de 
1 982, 93º da Rep~blica e 392 da Criação do TerritÓrio Fede
ral do Amap~ . 

ANNIBAL BARCEL LOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO ( P) N2 0327 de 12 de fe ve reiro de 1982 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuição que l he são conferidas pelo artigo 18, {tem II, 1 

do Decreto-Lei n 2 411, de 08 de janeiro de 1 969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n2 2/14 727/81 - SEEC, 

RESOLVE: 

Aposentar de acordo com as artigos 176 Ítem III e 178, 1 

{tem I, alimea "b", da Lei nQ 1711, de 28 de outubro de 19S2 
com a nova redação dada pela Lei n2 6 . 481 , de OS de de zembro 
de 1977 a Maria Aparecida Barbosa de Carvalho, matricul a n 2 
2. 260.196, no ca1•go de Agen t e Administrativo, CÓdigo SA-701. 
B, Class e "B", Re f e rência N~l- 22, do Quadro de Pessoal - Par
te PeJ·manen tc - dp Gove rno deste Territ~rio. 

Palácio do Setentrião, em Hacapá, 12 de fevereiro de 
1982, 932 da Rep~blica e 39º da Criação do TerritÓrio Fede
ral do Amapá . 

AN~IBAL BARCE LLOS 
Governador 
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NINISTÉRIO DO INTERI OR 

TerriLÓ r io fede r al do Amilpa 

DECRETO (P) N2 0328 de 1 2 de feve r eiro de 1 98 2 

O Go,·e rn~dor do Terr itÓrio fede r al do Amapá, usando das 
.a t r~ :i buiçÔe.s yut 1;1c s~v <..(ul ( criuas ;:e l o artigo 18, i. t e m l i, 
do Decreto-Lei nQ 411, de OS de jan ei r o de 1969 , e t endo e m' 
d,\.a o que cons\.a do l' r·ocesso n2 1/00053/82 - SOSP . 

RESOLVE: 

Cor1ccdcr aposer1Ladcria, de aco1·do com os a rtigos 176 , ' 
item II e 178, ítem I, alÍnea "a", da Lei n2 1 711 , d~ 28 de 
outubro de 1952, com a nova r cdaçio dada pela Lei n2 6. 481, 
de 05 de de•cmiH·o de l9i7, a Or lando dos San t o s , mat r Ícula rll 
:! . 27 5. i81, no car~o de Agen t.e de Tr ansport..c Fluvial , CÓdigo 
f0 - 901. C, Rcfer·ência :\~1-15. do Quadr o de Pessoal - Par·: .o Pe.!: 
m~ucnt.c - do Co,·erno deste Ter r itÓri o, devendo pt~J·c ebe·· pr~ 
ventos corrcspondcn t.e a referência ~1-1-22, da classe 11 0 11 , de 
conformidade com o art.i~o 18-t , i.t..cm 1 , da citada Lei n2 líll 
/5 2. 

Pa1 ácio do Setentriiío, em ~lacapá, 1 2 de fev r e i ro de 198:1, 
9JQ da Rcp~b1ica e J9Q da Criaç;o do TerritÓri o federa l do ! 
mapa. 

~NKIB~L BARCE LLOS 
Governador 

~:JKISTÉRIO DO IKTERIOR 

TerdtÓr•jo Federal do Amap~ 

DECRETO (P ) N2 0320 de 1 2 de fevereiro de 1982 

O Gove r nador do Te r· rj tÓrio F'ederal do Amapá, usando 
das atribuiç~es que l he s3o conferidas pelo a rtigo 18, ltem 
II. do Decr•cto-l.ci n~ 411, de 08 de janeiro de 1069, de a
cordo com o Decreto n2 5 . 1 77, de 19 de setembro de 1980 . 

RESOLVE: 

Ar•\. . 1 ~ - Xomea r , a con tar de 04 de janeiro de 1 982, 1 

Bento GÓes de Almeida, ocupante do cargo de Agente Adminis
LraLivo, CÓdigo SA - 701 . 8, Classe "B", Referên c i a 22, d o Qua 
dro de Pessoal Pe r manente do Governo dostc TerritÓrio, lot; 
do na Secretaria de Educaç;~o e Cultura- SC:EC, para exer cer 7 
o Cargo em Comiss;io, de Diretor do Col égio Amapacnse, CÓdi 
go DAS-1, do Depar·tamento de Ensino/SEEC. 

Art . 2Q - Revogam-se as disposiçÕes em contrá rio. 

PaJ~cio do Setentri~o, em ~lacap~, 12 de feve t•eiro de ' 
19S~, 93Q da RepÚblica e 39º da Criação do TerritÓrio fede
r al do Amapá . 

AKNIBAL BARCELLOS 
Goveruado 1~ 

HIKISTÉRIO DO IXTERIOR 

TerritÓr io Federa l do Amapá 

DECRETO : r) NQ 0~30 d e 12 de feve r ei r o de 1 98Z 

O Gover·nador do Ter ri tÓrio federal do Amapá, usando 1 

das atribuiç~cs que lhe s ão con fe r i das pe l o a r tig o 18 , item 
II, do Dec r eto-Lei n Q 411, de 08 de janeiro de 19Õ9, de a
cor do com o Decr eto n 2 85.177, de 19 de setemboo de 19 o, 

RESOLVE: 

Ar t . 1 2 - Design ar , a conta r de 0 4 de janeiro de 1982 , 
Edgar Tadeu de Hatos Tostes, ocupante do emprego de Pr·ofes -
s o r de Ensino tle 2Q Gr au, CÓd i g o LT-H-601. 3 . C, Cl asse "C", 
Nive1 3, d a Tabe.la de Empregos Per mane ntes d o Gover no deste 
Tcr ri t brio; l otado na Sec r etar i a de Educaçio e Cu l tu ra-SEEC, 
par a exerce r a funç io de Conf ianç a , de Dire tor do Centro In 
te r cscolar, CÓdigo DAS-1 , do Depar tamen to de Ensino/SEEC . -

Art . 22 - Revogam-se as disposiç~es em c ont ririo . 

Palaéio do Setentrião, em Hacapá, 12 de Fe ve r e il'o de 
1982, 932 da Re pÚbl ica c 39º d a Cri ação do Terri t Óri o fed~ 
ral do Ama pá. 

A~NIBA L BARCELLOS 
Gove rnado r 

~IINISTÉRIO DO IKTERIOR 

Ter r i t Ór i o federal do Amapá 

DECRETO ( P) NQ 0331 de 1 2 de fevereiro de 1982 

O Governador do Ter r· i tÓr io federal do Amapá, usando , 
das atribuiçÕes que lhe são confe r idas pelo artigo l S , item . 
II, do Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeil'o de 1969, de a 
cordo com o Decreto n 2 85 . 177, de 19 de setembro de 1980; 

RESOLVE: 

Art . lg - Desi gnar, a contai' de 04 de janeit·o de 1982, 
Fr a ncisco de Assis Gurge l ~ledeiros, ocupan t,e do emprego de 
Pr ofessor de Ensino de 22 Gr au, CÓdigo LT-~1 -6')1.J .C, Classe' 
"C", Nivel 3, da Tabela de Empregos Permanentes ~o Governo 

1 

deste TerritÓrio, lotado na Seerct,ario de Educaçao e Cultu
ra-SEEC. pa r a exercer a função de Confiança, de Di r etor do 
Colégio. Augusto Antw1es, CÓdigo DAS-1, do Depart.amcnto de E!!, 

sino/SEEC . 

Art . 22 _ Revogam- se as disposiç~es cn1 concr~rio . 

Palácio do Setcn trião, em 1-'oacap.Í, 12 de fevc r e1ro de 
1 9S2, 932 da RepÚblica c 39Q da Criaç~o do TerritÓrio fede

rnl do Amapá . 

A~KIBAL BARCELLOS 
Govcr·nadol' 

~IIXISTÉR10 DO nTERIOR 

Territ~rio Federal do Amap~ 

DECRETO ( p \ Nº 0332 de 12 de fevereiro de 1°8 2 

O Governador do Terr-itÓrio feder·al do Amapá, usando 

das atr-ibu i çÕes que lhe são conferidas pelo artigo lS '. 
II. do Dec r eto- Lei ng ~11, de OS de jane1~v de 1969. oe 
do com 0 Decreto nQ 85 .177 , de 1Y de setembro de 1Q80, 

RESOL\'E: 

iter1t 

a cor. 

Art . lQ - Designar, a con tar de 04 de janeiro de 19&~. 
Cor in a Amoras · de Ar·a{rjo. ocupan te do emprego de Pr ofesso: a · 
de Ensi110 de 22 Grau, Cbdlgo LT-~;- 60l . J . C, Classe 11 C1

'· ~ivcl 
3, da Tabela de Empregos Pcrmanc .s ~o Gove rno de~:c 'l'e rr.!_ 
t Ório. lotada na Secret,ar ia de r ,· caçao c Cultura-~EEC, par~ 
exercer a Função de Confi~mça, !c _Diret.ora da Escola de Pr!_ 
mciro Grau, Bar~o do il.io Branco roc!igo DAS-1, do Departamer:!_ 

Lo de Ensino/SEEC. 

Art. 2º - Kcvogam- sc as disposi~Õcs em contrário . 

Palácio do Setcntriio, em Macap~! 1: de fcve~eiro 
1982 . 93~ da Rep~blica e 39º da Criaçao do Tcr~itor1o 

ra] do Amapá . 

AX~IBAL BARCELLOS 
Governador 

~1!:\lSTÍ::RIO DO 1!\TE!UOR 

Terri~Ório Federal do A~apá 

DECRETO ( P ) N2 0333 de 12 de fevereiro de 1082 

de 
l'ed~ 

O Governador do Territ~r'Í(l Feder·al do Amapá , usando 
das atribuiçÕes que Lhe são conferidas pelo artigo lS, iLem 
II , do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 19o9, de acor 
do com o Decreto nQ 8 5.177, de 19 de seLembro de 19&0, 

RESOLVE: 

Art . 1 2 - Designar·, a contar de 0 4 de .<ncir·o de 1982, 
Hanoe] da Silva Camarão, ocupante do cmr go rle Professor· de 
Ensino de 22 Gr·au, CÓdigo LT-~:-ó01. 3. r Classe "C", ~j ,-e] 
3, da Tabela de Empregos Permanentr ..to Governo destP Terri:_ 
tÓrio, lotado na Secretaria de ~ .açio e Cu l cura-SEEC, para 
exer cer a Função de Confianç? J Diretor da Escola do Pr~ 
meiro Grau, Don Ari stides r .rano. CÓdigo DAS- 1, do Depar t~ 
mento de Ensino/ SEEC . 

Ar t. 2Q - Revogam-se as disposiç~cs em contr~rio . 

Palácio do Setentri~o, em Macapá, lZ de fevereiro de 
1 982, 93Q da RepÚblica c 39º da Criação do TerritÓrio fede 
r al do Amapá. 

ANNIBA L BARCELLOS 
Governador 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N2 0334 de 12 de fevereiro de 1982 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando 
das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 
II, do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, de 
acordo com o Decreto n 2 85. 177 , de 19 de setembro de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 1 2 - Designar, a contar de 04 de janeiro de 1982, 
Santa Cruz Barbosa Chagas, ocupante do emprego de Professor 
de Ensino de 22 Grau, CÓdigo LT-~1-3.C, Classe '"'C", Nivel 
3, da Tabela de Empregos Permanentes do Governo deste Terr~ 
tÓrio, lotado na Secretaria de Educ ação e Cultura-SEEC, p~ 
ra exet•cer a Função de Confiança, de Diretor da Escola de 
Primeiro Grau, Harechal Castelo Branco, CÓdigo DAS-1 , do 
Departamento de Ensino/SEEC. 

Art : 22 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de fevereiro de 
1982, 93º da RepÚblica e 392 da Criação do TerritÓrio Fed~ 
r·al do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA ~IUNICIPAL DE ~IACAPÁ 

DECRETO N2 ll /82 -PHM 

O Pr:feito ~lunicipal de. Maca pá, usando das atribuiçÕes 
que lhe sao conferidas pel o item VIII, do art. 34 da Lei 
6 .44 8 , de 11 de outubro de 1977, 

Com fulcro no que dispÕe o Decreto n2 51/77, de 18 de 
maio de 1977, 

DECRETA: 

Art . 1º - Nomear Arthur Nery Marinho, para exercer o 
Cargo d';' Diretor do Serviço de Apoio Técnico, corresponden
te ao Codigo DAS.1Ul.3. 

Art. 22 - Este Decreto ~ntrará em vigor & partir de 08 
de fevereiro de 198 2, revogadas as disposiçÕes em contrá 
rio. 

CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

~IURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Pr efeito Municipal de Hacapá 

Publicado Neste Departamento de Administração, aos 10 
lias do mês de fevereiro de 1982 . 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administração 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENIO Nº 008/82 - PROG 

Termo de Convênio que celebram o Governo do TerritÓrio Fede 
ral do Amapá e a Prefeitura Hunicipal de Oiapoque para tran~ 
ferência de recursos destinados a conservação e melhoramen -
tos de vias PÚbl i cas. 

Aos quatro (04) dias do mês de fevereiro do ano de hum 
mil novecentos e oitenta e dois (1982), de um l ado o Govern~ 
dor do TerritÓrio Federal do Amapá, representado neste at.o ~ 
lo Excelentissimo Senhor Annibal Barcellos, Governador do 
TerritÓrio Federal do Amapá, daqu i em diante denominado sim 
plesmen te Governo e o Prefeito Municipal de Oiapoque, repr~ 

sentado pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipa l ~e Oi~ 
poque Azarias Francisoc da Costa Neto, denominada doravante' 
Pl-10, resolvem de comum acordo firmar o presente Convênio 
constantes das cláusulas que seguem: 

Cláusula Primeira - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Convê -
nio foi elaborado com o fulcro do item XVII do artigo 1 8, do 
Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969. 

Cláusula Se~tnda - OBJETO : O objetivo do presente convê
nio visa a transferência de recursos destinados à Conserva 
çao e Helhoramentos de vias PÚblicas do Hunic{pio de Oiapo -
que. 

Cláusul a Terceira - OBRIGAÇÕES: 
I - DO GOVERNO: 
a) Desti nar recu rsos para a tender a execução do pre·sen

te Convênio no valor de Cr$ 696.000,00 (seiscentos e noventa 1 

e seis mil cruzeiros); e 
b) Fiscalizar e acompanhar a execução do presente Con -

vênio através da ~ecretaria de Planejamento e Coordenação. 

II - DA P~!O: 

a) Empregar os recursos transferidos pelo Governo de a 
cordo c~m o Pl ano de Aplicação, que faz parte integrante do 
presente Convênio; e 

b) Fornecer e facilitar os el ementos necessarios pa r a 
que o Governo possa acompanhar a execução do presente Convê~ 

Palácio 31 de Março, 09 de feve1·eiro de 198 2. nio · 

~IURILO AGOS1'INHO PINHEIRO 
Prefeito Hunicipal de Macapá 

Publicado Neste Departamento de Administração aos 
dias do mis de fevereiro de 1982 . 

EDITH RA;I~IUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Admini stração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

DECRETO N2 12/82-P~IM . 

09 

O Prefeito ~lunicipa1 de Macapá, usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo item VIII, do art. 34. da Lei n2 
6.448, de 11 de outubro de 1977, 

Com fulcro no que dispÕe o Decreto n2 52/77, de 18 de 
maio de 1977, 

DECRETA : 

Art. lº - Nomear Sebastião Gomes de Farias, para exer 
cer o car go de Diretor da Inspetoria de Tributos e Outras 
Rendas, correspondente ao CÓdigo DAS. l 01.4. 

Art . 22 - Este D'ecreto entrará em vigor a partir de 12 
de fevereiro de 1982, re~ogadas as disposiçÕes em contr~ 
rio. 

CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

Pa1i'.cio 31 de Mar,.o, 10 de fevereiro de 1982 . 

Cláusula Quarta - DOTAÇ~O: A despesa decorrente da as 
sinatura deste Convênio no valor de Cr$ 696 . 000,00 (seiscen -
tos e noventa e seis mil cruzeiros ) , correrá à conta da ati 
vidade 03090402.005 - Coordenação do Planejamento - Element~ 
de Despesa 4.1.3.0.48 - I nvestimentos e Regime de ExecuçãoEs 
peci al - Fonte de Recursos: Taxa Rodo viária Única, ·penh-;; 
n2 103, emitido em 04.02 . 82 . 

Cláusula Quinta - LIBERAÇÃO DE RECURSOS: Os recursos 
tinados à execução do presente Convênio serão liberados 
uma ( 01) sÓ vez, apÓs a publicação deste Termo no Diário 
cial do TerritÓrio. 

des 
de 

O fi 

Cláusula Sexta - DEPÓSITO E MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS: En 
quanto não forem aplicados aos fins que se destinam, os re : 

. cursos que a PMO receber, por força des te Convênio, serão de 
P?Sitados em conta bancári a especial, cuja movimentação devi 
ra ser feita somente atrav~s de Cheques Nominativos. 

Cláusula S~tima - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A P~!O deverá pre.~ 
tar contas da~ aplicaçÕes dos recursos recebidos à Secreta -
ria de Financas, no máximo trinta (30) dias apÓs o término ria 

vigência do presente Convénio, inclusive , fazendo juntar o 

extrato da conta bancária . 

Cláusula Oitava - DA VIGENCIA: O presente Convênio ter á 
a vigência de hum (01) ano a parti·r da data de sua publica -
çao no Diário Oficial do TerritÓrio . 

Cláusula Nona - ALTERAÇÕES: O presente Convênio poderá 
ser alterado atrav~s de aditamento, para fiel cumprimentadas 
obrigaçÕes deste Termo. 

Cláusula D~cima RESCISÃO: A inobservância de quaisquer 
cláusulas, condição .ou obrigação do presente Convên:j.o , ber.t 
como pOr motivo de convéniência ou oor acordo entre as oar -
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tes convenentes , provocará sua imediata rescisao, i ndependeE 
te de açio, notificaç~o ou i nterpelaçio judicial. 

Cláusul a Déci ma Primeira - FORO: Pa ra dirimir quaisquer 
d~vidas surgi das em consequência do não cumprimento de qual 
quer cláusula deste Termo, de comum acordo! as partes i~te -
ressadas elegem o Poro ela Comarca de Ma capa, com exclusao de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 

E, para firmeza e validade do que ficou estipulado, la
vrou-se o presente Termo que, depois de lido e achado confo! 
me, vai assina do pelas par tes convenentes, em cinco ( OS) vi 
as de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença de 
duas (02) testemunhas abaixo nomeadas. 

Macapá, 04 de fevereiro de 1982 

ANNIDAL BARCELLOS 
Governado•· 

AZARIAS FRANCISCO DA COSTA NETO 
Prefeito ~lunicipal 

TES'l'D1UNHAS 
ilegiveis 

GOVERt1C ::o TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

SECRETARIA DE PLANEJ MIENTO E COORDENAÇÃv 
APROVO: 

PLANO DE APLI CAÇÃO ANNIDAL BARCELLOS 
Governador 

Plano de Aplicação do Convênio nº 008/82- PROG, firmado~ 
tre o Governo do TerritÓrio do Amapá e a Prefeitura Hunici -
pal de Oiapoque no valor de Cr$ 696 . 000,00 (seiscentos c no
venta e seis mil cruzeiros), destinados à Conservaç~o e Me 
lhoramentos de Vias P~blicas do Munic{pio de Oi apoque. 

ELE~IENTO 

nES PF.SA 

4 . 0.0.0. 
4 .1. 0 . 0. 
4.1.1. 0 . 

I O I S C R I M I N A Ç Ã O 

DESPESAS DE CA PITAL 
I NVESTHIE1\'l'OS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 

I 
V A L O R 

696.000,00 

Importa o presente Plano de Aplicaç~o na importância de 
:r$ 696.000,00 (seiscentos e noventa e seis mil cruzeiros ). 

Oiapoque, 04 de fevereiro de 1982. 

AZARIAS FRANCISCO Di\ COSTA NETO 
Prefeito Municipal 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

EXTRATO DE INSTRU!>lENTO CONTRA TUAL 

(ARTIGO 54 DO DECRETO NQ 73 .140/73) 

I NSTRU}IENTO - Contrato de Empr e i t ada Global n 2 011/ 
8 2- SOSP Processo nº l /00124/8 2 . 

PARTES Governo do TerritÓrio Federal do Amapá 
c a firma '!'RACON - Equi pamentos Pesados Ltda . 

OBJE'I'O :- Para pres tação ele serviços especializa-
dos em Sub- Conjuntos de 13 máquinas de marca TEREX de pr~ 

pri edadc do G'l'FA. 
VA LOR : - Pela execuç ão dos s e r vi ços o Cont ratan-

te pagara a Cont ratada a i mportância de Cr$: - 20 .000.000,00 
( vin t e milhÕes de cruzeiros), valor apresentada pela CON.T~ 

TADA. 
PRA ZO : - O prazo de conclusio concedido para o 

total dos serv iços é de 300 ( t r ezentos) dias consecutivos ' 
con tados 5 (cinco) dias ap0s a assinat ura do Contratado . 

DOTAÇÃO : - Fica inicialmente CrS:- 3.207 . 825 ,55, 
à conta dos recurs os Diretamente Ar recadados ( DA ) - ROYA.!, 
'!'IES - Projeto Atividade: 16885311. 357 - Desenvolvimento I~ 
fra- Estrut.ura Básica - Sub -Projeto : BR-156: Elemento de De~ 
pesa 4ll 0.00 - Obras e I nstal açÕes, conforme No·ta de Emp~ 
nho n~ 136 emi tiJa em 11.02 .82 . 

FUNDAHENTO DO ~ONTRATO : -O Contrato decorre da autori~ 
zação do Exce l entissimo Senhor Governador deste TerritÓrio ' 
exaradas às f l s. 10 do Proc. n 2 1/00124)82, de acordo com o 
item XVII do artigo 18 do Decreto Lei nº 411 , de 08 de jane~ 
ro de 1969 , dispensa de Licitação de Preços com base no Art. 
126, parágrafo 2Q, letra "d" do Dec r eto Lei nº 200 de 25.02. 
19'67. 

Hacapá, 15 de fevereiro de 1982 

EZEQUIAS RIBEIRO DE ASSIS 
Chefe da DAA/SOSP 

ASA BRANCA - AGROPECUÁRIA S.A. 

C.G.C . N2 0$ . 877 . 675/0001-37 

Capit al Autorizado ...... .. .. .... . Cr~ 300. 000. 000,00 
16.000.000,00 

7 . 000. 000,00 
277.000.000,00 

Capita l Subscrito . ....... ........ Cr$ 
Capi tal Subscrito nesta data ..... Cr~ 
Capital a Subscrever ....... .... . . Cr~ 

Boletim de Subscrição de 7 . 000 . 000 ( s ete milhÕes) de A
çoes Ordi nári as no valor nominal de Cr$ 1, 00 ( hum cruzeiro ) ' 
cada uma, no valo•· total de Crll 7 . 000 . 000, OO.(setc milhÕes do; 
cruzeiros) subscritas pelos Acionistas abaixo r elac i onados, ' 
cuja emissão den tro do limite do Capital Au torizado, foi d~ 
l iberado em Reunião do Conselho de Admi nistraç ão reali zada ' 
no dia 28/1 2/1.981 . 

Subscritores 

lebaatlao Paasarelll 
Waller Salles Couto 
Jairo Cêndldo 
Antonio Qui roga Ortega 
Total 

Endereço 
Exerclclo N• de Ações T01el Subscrl· 

torea . (Cr$) 

AI. Jaúnaa, 37-S.P. 1981 
Av. Gov. José Malcher. 960-Be"m·P.A. 1981 
R. Catequese, 242-Santo Andr..S.P. 1981 
R. Felipe Berardl. 47-S.B.C.·S.P. 1981 

Macapé (TFA), 28 de dozembro de 1.981 

3.850.000 
1.470.000 
1.400.000 

280.000 
7.000.000 

3.850.000.00 
1.470.000.00 
1.400.000,00 

280.000,00 
7.000.000,00 

SUBSCRITORES 
Dito. ..JAtA DA EMPRESA SEBASnAo PASSARELLJ • 041.834.621)..72 

WAL TER SALLES COUTO • 019.980.308-011 

JAIRO CÂNDIDO • 03e.265.80l).()6 

CONTADOR 
CRC • 3725·PA 

Dr. WAL TER SAllES COUTO 
Presidente 

CPF. 019.980.308·06 

ANTONIO OUIROGA ORTEGA ..070.717.448-15 
Dr. JAIRO CÂNDIDO 

Vlce-Prealdenle 
CPF 038.265.808106 

J UNTA COHERCIAL DO TER. FED. DO AHAPÁ 

CERTIDÃO 

Certifico, que a primei r o via deste docume nto por despa 
cho do Presidente da JUC AP , nesta data, doi arquivada sob c 

"º 1101. 

~acapá, 11 de feve reiro de 1 982 

MARÍLIA CO STA LIMA CAVALCANTI 
Secretário Geral - JUCAP 

( Rcpublicado por te r sai do com incorreçÕes}. 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAI>IAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Regi stro Civil de Casamentos da Comarca de 
~lacapá - Ter . Fed. Amapá, Rep~blica Federativa do Brasil , fa z 
s aber que pre tendem se casar: América Cast ro Amoras c Rosel~ 
na da Assunçio Cruz . 

Ele é fi l ho de Joio Amoras Filho e de Amé rica Castro Amo 
ras . 

Ela e f i lha de Gilberto do Ilsp:i r ito Santo da 'Cruz , fa l e 
~do e de Haria Assunç~o Cru z . 

Quem s ouber de qualquer i mpedimento que os i ni ba de ca
ar um com o outro, acuse-o na forma da Lei. 

Macap~, 05 de fevereiro de 1 982 . 

ZUÍ LA J UCÁ DE J UCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autori zada 
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C( O Usucapião especial ven1 
garanhr a junção soda/ da 
propriedade porque a trar.~sjere 
. daquele que ddxou a terra 

únprodutiva e tantas vezes se;n 
tê-/a jmnais visto de perto para 
o agricultor que, nela se 
instalando, tornou-ajecunda 
con1 o seu trabalho. 
A propriedade se desloca, 
assin1, do proprietário que a 
deixou deserta para o 
posseiro que a colocou,co!n 
sua operosidade, a serviço 
do interesse social." 
Prf'..sídente João Figueiredo. 

USUCAPIÃO ESPECIAL: A PROPRiEDADE DA TERRA 
PARA QUEM NELA VIVE E TRABALHAru 

CORTI:Sit\ DI'STI: VE \CU \ 0 · 


	

