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NUUSTf:RIO DO l N'l'ERIOR 

Território Federal do Amapâ 

DECRETO (P) N9 0949 de 14 de ma i o de 1982 

O Governador do Ter: itór io Federal do Amapá,usando das 
atr ibuiç6es que lhe s~o confer idas pelo ar tigo 18, Ítem li , 
do lJecre t o-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 , e tendo em 
vi sta o que cons t a do Dec:eto n9 85 .347 , de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE : 

Art. 1'? - lJesignar a contar de abril do corrente ano , 
BEU!AR COSTA SALGADO, ocupante do emprego de Agente Adminis
t ra tivo , Código LT-SA-70 1, Classe "C" , Ref erênci a 25, da T~ 
be l a de Empregos Pe rmanente do Governo deste Terri,t ório , l o
tado na Secret~ria de Educação e Cu ltura/SEEC , para exercer 
a Função de Secretár io Administ rativo , Código DAI-201 . 1, da 
Divisão de Apoio Administrativo/SEEC . 

Art. 2'? - Revogam-se as disposiçSes em cont rári o. 

Pal5cio do Setentriio, em Macapá, 14 de maio de 1982 , 
939 da República e 39'? da Criação do Te r r itório Federal do 
Amapá. 

~~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINlSTÉRIO DO INTERIOR 

Territór i o Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0950 de 14 de maio de 1982 

O Gove r nador do Território Federal do Amapá ,usando das 
at r ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item Il , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Dec ~eto n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de 1980 , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar , a t Í t ulo precár io, a conta r de mar 
ço do corrente ano , ~~RIA LUCYL~IA ALVES DA SI LVA, ocupant~ 
do Emprego de Auxiliar Operaci onal de Servi ços Diver sos , CÓ 
digo LT- NM- 812 . C, Classe "C" , Refe rênc ia 14 , da Tabel a de Em 
pregos Permanent es do Governo deste Território, lotado na Se 
cretaria de Saúde-SESA, para exercer a Função de Chefe da Se 
ção de Rouparia e Lavanderia, CÓdigo DAI- 201 . 3, da Di visãÕ 
de Administração llospita l ar- CHH/SESA . 

Art . 29- Revogam-se as disposiç6es em contrár i o. 

Palácio do Setent r i ão, em Macapá , 14 de ma i o de 
1982, 939 da República e 399 da Cr iação do Te r ritório Fede -
ral do Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MIN1STÊRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 095 1 de 14 de ma i o de 1982 

O Governador do Te r ri t ório Fede ral do Amapá,usando das 
atribuições que lhe s~o conferidas pelo art i go 18, Ítem l i , 
do Decreto- Le i n9 411 , de 08 de j anei ro de 1969 , 

RESOLVE: 

Ar t . 19- Designar ~1ARIA DOMINGAS ~!ACHADO, para respon 
der pelo expediente da Coordenador ia Setori a l de Planejamen~ 
to, Código DAS-101. I, da Secretar ia de Administração- SEAD 
até ulte r i or deliberação, a partir de 14 de maio do corrent e 
ano. 

Art. 29 - Revogam-se as disposiç6es em contririo. 

Palácio do Setent rião, em ~lacapá , 14 de maio de 
1982 , 939 da RepÚbl i ca e 399 da Cr iação do Terr i'tór io Fede -
al do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0952 de 14 de maio de 1982 

o Governador do Territór i o Federal do Amapá,usando das 
atr ibuiçÕes que lfie são confe.r i dàs pelo artigo 18, Ítem 11 , 
do Decreto-Lei nÇ 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vist~o que consta do Parecer n9 075-DASP, de 05 de fevere~ 
ro de 1982, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Exonerar JOSÉ MARIA DE LIMA, da Função de 
Conf iança de Chefe da Coordenadoria Setori al de Planejamento 
CÓdigo DAS-10 1. 1, da Secretaria de Administração-SEAD, a pa~ 
t i r de 14 de maio do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de maio de 

1982, 939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINI~T~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0953 de 14 de maio de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pel o artigo 18, Ítem I l , 
do Decreto-Lei n9 41~ , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Excluir , a contar de 13 de abril de 1982 , do 
re lacionamento constante da Tabela Anexa, ao Decr et o (P) n9 
0738, de 01.04.82, publicado no Diário Ofic ial do Território 
de n9 3659 , do dia 02 do mesmo mês e ano, a servidora EUFRÁ
SIA AIRES CAVALCANTE DA SILVA, ocupante do cargo de Profes
sor de Ensino de 29 Grau, CÓdigo M-60 1. 3, Classe "C", nível 
3, do Quadro Permanente do Governo deste Território, lotada 
na Secretaria de Educação e Cultura-SEEC . 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de maio de 
1982, 939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0954 de 14 de maio de 1982 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18, Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decre t o n9 85.347, de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art . 19- Designar , a título precár io, a contar de 19 
de maio do corrente ano, ALUIZIO BOTELHO DA CUNHA, ocupante 
do cargo de Agente Administra tivo, CÓdigo SA-701 .C, Classe 
"C", Referência 25, do Quadro de Pessoal Permanente do Gover 
no deste Território, l otado na Secretaria de Obras e Ser viços 
PÚb licos- SOSP, para exercer a função de Ass istente, CÓdigo 
DAI-202 . 3, da Divisão de Manutenção de Estradas-DER/SOSP. 

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

Palácio do Setentrião , em ~lacapá, 14 de maio de 
1982, 939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Fed~ 
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRI O DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0955 de 14 de maio de 1982 

O Governador do Terri tór i o Federal do Amapá , usando das 
atribu i ções que lhe são conferidas pe l o artigo 18, Ítem. li, 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e .tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/06925/82-SEEC , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
Ít<!m II c 178 , Ítem I , alÍnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6 .481, de OS 
de dezembro de 1977, a DAISY CAMPOS DO NASCIMENTO, matricu l a 
n9 1 .887.452, no cargo de Professor de Ensino de 19 e 29 
Gráus, Código M-601, Classe "C", nível 3, do Quadro de Pes
soal - Parte Permanente - do Governo deste Territór io , deven --do perceber· proventos corr espondentes ao cargo em comi ssao 
de Diretor de Estabelecimento de Ensino, Tipologia 5, Símbo
lo DAS-101. 1, na forma prevista no artigo 180, Ítem I, da 
supracitada Lei n9 1. 711/52, com a alteração introduz ida pe
l a Lei n9 6. 732, de 04 de dezembro de 1979, em face do que 
dispõe a Lei n9 6. 701/79. 

Palácio do Setentr i ão, em Macapá , 14 de maio de 1982, 
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939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARC ELLOS 
Gove rnador 

HI NISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0956 de 14 de maio de 1982 

O Governador do Terri tório Fede ral do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/06924/82-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os art i gos 176 , 
Ítem II e 178 , Ítem I, a línea "a" , da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952 , com a redação dada pela Lei n9 6 .481, de OS 
de dezembro de 197 7, a }~RIA ELBA DOS SANTOS CARDOSO, matri
cul a n9 1 .88 7.326, no ca rgo de Professor de Ens ino de 19 e 
29 Gráus , Código H-601, Classe "C", nível 3, do Quadr o de 
Pessoal - Parte Permanent e - do Governo desce Território,de
vendo perceber proventos correspondentes ao cargo em comis
são de Diretor de Estabe l ec i mento de Ensino, Tipologia S, Sím 
bolo DAS-1 01 . 1, na f orma prevista no art igo 180 , Ítem I, da 
supracitada Lei n9 1 .71 1/S2 , com a alteração intr oduzida pe
la Lei n9 6 . 732 , de 04 de dezembro de 1979, em face do que 
dispõe a Lei n9 6. 701/79 . 

Palácio do Setentr ião, em Hacapá , 14 de ma io de 1982 , 
939 da República e 399 da Cr iação do Ter ritório Federal do 
Amapa ~ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 09S7 de 14 de maio de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, Ítem Il , 
do Decr eto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que cons ta do Processo n9 2/06926/82- SEEC , 

RESOLVE: 

Conceder aposentador ia, de acordo com os art i gos 17é , 
.í tem II e 178, ítem I , a línea "a" , da Lei n9 171 1, de 28 de 
outubro de 19S2 , a r edação dada pela Lei n9 6 .481 , de OS de 
dezembro de 197 7, a NANCY NINA DA COSTA, matr icula n9 
1.687 . S9 2, no car go de Profes sor de Ensino de 19 e 29 Gráus, 
Código H- 60 1, Classe "C", nível 3, do Quadr o de Pessoal - Par 
te Permanente - do Governo deste Terri tór io , devendo perce= 
ber proventos correspondentes ao ca rgo em comissão de Dire
tor de Estabe l ec imento de Ensino, Tipol ogi a 5 , Símbol o DAS-
101 . 1, na f orma prevista no art igo 180, ítem I , da supracita 
da Lei n9 1. 71 1/ S2, com a alteração intr oduzida pela Lei n9 
6. 732 , de 04 de dezembro de 1979 , em face do que dispÕe a 
Lei n9 6 .70 1/79 . 

Palácio do Setentr i ão , em Ma capá , 14 de maio de 1982, 
939 da Repúb lica e 399 da Cr iação do Ter r itór io Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0958 de 14 de maio de 1982 

O Governador do Terri tório Federa l do Amapá, usando das 
a tribuições que lhe são confer i das pe lo artigo 18, ítem II , 
do Decreto- Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Excluir, a contar de 19 de abril do corren
te ano, do re lac i onamento cons t ante da tabe l a anexa, ao De-

ere t o (P) n9 0738 , de 01.04 . 82, pub l icado no Diário Oficial ' 
do Terr itório de n9 3659 , do dia 02 do mesmo mês e ano, os 
Profes sores a seguir relac ionados , EDNUNDA BRAZÃO V lEGAS , ~~ 
RIA DE LOURDES TOURINHO SAHICO , CREUZA BRAZÃO VIEGAS SOUZA , 
DIVA DÓS REI S 'SOUZA, FRANCISCA BARBOSA DE OLIVEIRA , HELENA 
DO CAR}10 GU IHARÃES QUEI RÓZ , ILVA HARIA DA PAIXÃO HOURÃO, ~~
RIA IVETE. DA COSTA, HARIA DE LOURDES }~RQUES BITENCOURT, ~~
RIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DA SILVA, }~RIA DAS GRAÇAS DO NASCIHEN 
TO MENEZES, HARIA DE FÁTIHA DA SILVA. E SILVA, ~~RIA I SOLINA-r 
OLIVEIRA DE SOUZA , }~RIA DAS GRAÇAS SILVA PEREI RA, }~lUSA 
VIEIRA DE SANTANA , ROSICLER HONTEIRO }~GALHÃES , I VETE NA TIL
DE SACCHET, AHAZONITA HACHADO DO NASCI~ffiNTO, LEANDRO ALCÃNTA 
RA FILHO, LUCI}~ DIAS DA COSTA, ZENIL ~ffiLO DE SOUZA, MARIA' 
ELBA DOS SANTOS CARDOSO , ~~RIA DAS GRAÇAS SILVA .GmffiS, BENE
DITA ATHAIDE DE AL~ffiiDA , HARIA DIANA DO AMARAL e ~~IA ROS IN 
DA RODRIGUES DE SOUZA. 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em contrár io . 

Pa l ácio do Setentrião , em }~capa ; 14 de ma i o de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapa : 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTJ\:RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0959 de 14 de maio de 1982 

O Governador do Terri t ór io Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem l i , 
do Decre to-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Exonerar MANOEL DO CAR}!O NACIEL, do cargo em 
Comissão de Chefe da Divisão de Identif i cação, Código DAS-
10 1. 1, do Departamento de Polícia Técni ca-SEGUP , a contar de 
19 de abril do corrente ano . 

Ar t . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrár io . 

Palácio do Setent rião , em }~capá , 14 de maio de 1982 , 
939 da República e 399 da Cr iação do Terri tório Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTJ\:RIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapa· 

DECRETO (P) N9 0960 de 14 de mai o de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapa; usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer i das pelo artigo 18, ítem li , 
do Decre to- Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decre to n9 8S. 177, de 19 de setembro 
de 1980 , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Nomear ANA REGI NA SOARES TRAVASSOS DA ROSA, pa 
r a exercer o car go em comissão de Chefe da Divisão de IdentT 
ficação , Código DAS- 101 .1, do Departament o de Polícia Técni= 
ca- SEGUP, a contar de 19 de abril do corrente ano . 

Art . 29 - Revogam- se as disposições em contrár io . 

Palácio do Setentrião , em Macapã , 14 de maio de 1982 , 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Terr itór io' Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0961 de 14 de maio de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he são confer idas pelo artigo 18 ~ item 11, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro ~e 1969 , 

RESOLVE : 
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Art. 19 - Tornar sem efeito o Decreto (P) n9 0800, de 15 
de .abril de 1982, publicado no Diário Oficial do Território 
de n9 3670, do dia 22 do mesmo mês e ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá; 14 de maio 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 0962 de 14 de maio de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Tornar sem efeito o Decreto (P) n9 
de abril de 1982, publicado no Diário Oficial do 
de n9 3670, do dia 22 do mesmo mês e ano. 

0801, de 15 
Território 

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

Palácio do Setentriã~, em Macapá, 14 de maio de 1982, 
939 da República e 399, da Criação do Território Federal do 
Amapa ~ 

.ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 033/82-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapâ, usando das atribuições ' 
que lhe são conferidas pelo ítem VIII, do art. 34 da Lei n9 
6.448, de 11 de outubro de 1977, com fulcro no que dispÕe_ o 
Decreto n9 52/77, de 18 de maio de 1977, 

DECRETA: 

Art. 19 - Designar RAIMUNDO TUPAN DOS SANTOS DUARTE,para 
exercer o cargo de Chefe da Seção de PromoçÕes e Desportos , 
correspondente ao CÓdigo CAI.201.3. 

Art . 29 - Es.te Decreto entrará em vigor a partir de 
22 de abril de 1982 , revogadas as disposiçõe s em contr ário . 

CUMPRA-SE REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 26 de abril de 1982. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado Neste Departamento de Admi ni stração, aos 
dias do mês de abril de 1982. 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Depar tamento de Administração 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 40 /82-PMM. 

23 

O Prefeito Munic ipa l de Macapá , usando das atribuições 
que lhe são codferidas pelo item IX, do art . 34, da Le i n9 
6.448, de 11 de outubro de 1977 , em consonância com o art. 6~ 
da Le i n9 83/77-PMM , de 23 de dezembro de 1977, a lterada pe-
l as Leis n9s 111/79 e 127/80 , institu idora do Código Tributá 
rio Municipal e ; 

Considerando que compete ao Prefeito Municipal 
bre_ normas de tr ibu tação, per tinentes à decre t ação 
daçao de tributos e outros débitos fiscais; 

~ ispor s~ 
a arreca-

Considerando que de ano a ano avulta a dívida ativa do 
Município, impossib ilitando a execução de obras e serviços , 
destinados ao bem-comum; 

Considerando que a adoção dessa medida ensejará a capta
çao de recursos, necessários a for talecer a renda municipal; 

Considerando que, finalmente, a elast ic idade do prazo p~ 
ra pagamento da dívida ativa dará condições a que os contri
buintes municipais resgatem seus débitos fiscais, tornando -
os co-partícipios do desenvolvimento sócio-econômico do Muni 
cípio de Macapá; 

DECRETA: 

Art. 19 - Conceder o parcel amento para pagamento da 'dívi_ 
da ativa do Munic ípio ,re l ativa a impostos, taxas, contribui
çÕes de melhoria e out ras rendas, em prestações mensais não 
superiores a 08 (oito ) , com vencimentos da últ ima parcela até 
o dia 30 de dezembro de 1982. 

Art. 29 - A concessão do parcel amento a que se refere o 
art. 19 d·este Decreto, limitar-se-á ao prazo de noventa (90) 
dias, a contar da publicação deste ato. 

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na data de 
publicação, revogadas as disposiçÕes em contrário . 

sua 

DE-SE CIENCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 13 de ma io de 1982 

MURILO AGOSTINHO PEINHEI RO 
Prefeito Municipal de Macapá 

MARIA GARCIA NETA 
Diretora do Dept9 de Finanças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

DECRETO N9 41/82-PMM . 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das a t ribuiçÕes ' 
que lhe são conferidas pe l a Lei Munic ipal n9 137 , de 02 de 
·abril de .1981 1 

CONSIDERANDO a exis tência de dezenas de obras há anos 
inacabadas em Macapá , contr ariando a lei de Pos t uras Munici
pais; 

CONSIDERANDO que essas construçÕes, se concluídas , dimi
nu tr lam o defic it habitacional , ao mesmo t empo que contribui 
ri·am para o embelezamento da cidade; 

CONSIDERANDO que no momento, há acesso fácil às l inhas 
de financiamentos para a construção de casa própr ia ; 

CONSIDERANDO que os órgãos de f i nanciamento se 
conceder cridito necessiiio à conclusão dessascasa~ 
que obtenham o necessário TÍtulo de Domínio ; 

DECRETA: 

propõe 
desde ' 

Art. 19 - Al ienar os terrenos urbanos existentes em Ma 
capá, que estejam ocupados por construçÕes inacabadas, desde 
que o titular da benfeitor ia se hab i lite perant e as institui 
ções de financiamento de cons trução da casa prÓpria e tenha~ 
sua proposta decrédi to aprovada . 

Art. 29 - O titul ar da benfeitori a deverá r equerer ao Ór 
gão competente da Prefeitura Municipa l de Macapã a formal izã 
çao do processo, a fim de se r encaminhado à institui ção que' 
decidirá sobre a vi abilidade do financ iamento . 

Parágrafo único - A institui ção f inanceira , após manifes 
tar- se sobr e o assunto, encaminhará o processo à cons idera = 
ção do Prefeito Muni c i pal de Macapá que decidirá sob re a ven 
da ou não do t err eno ocupado nas cond ições previstas no artT 
go 19 des t e Decre to . 

Art. 39 - Competirá à Prefei tura Municipal de Macapá e ao 
Conselho Imob il iá;i o - CONIN, ana l isarem o aspecto Técni co -
Jurídico do Proj eto . 

Art . 49 - O proprietário de benfeitorias pr evistas no 
artigo 19, caso não desej e prosseguir na conc l usão da obra ' 
ou não tenha seu financiament o aprovad'o, será cancelado o 
Termo de Cessão , mediante a indenização das r eferidas benfe i 
terias. 
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Art. 59- Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiçÕes em contrário. 

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

PALÁCIO 31 DE MARÇO , 13 de maio de 1982 . 

NURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Nunicipal de Na capá 

ATA DA PRINEIRA ASSEMELHA GERAL ORDINÁRIA DA COMPAi'lHIA 
DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ CODEASA, INSCRITA NO CADASTRO 
GERAL DE CONTRIBUINTES SOB O N9 04 . 176 . 962/0001 - 57 , REALIZA
DA NO DIA TRINTA DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E 
DOIS. 

Aos trinta dias do mês de abril de hum mil novecentos 
e oitenta e dois, às dez horas, na sede da Companhia de De -
senvolvimento do Amapá - CODEASA, situada à Av. Mendonça Fu~ 
tado n9 53, nesta cidade de Macapá, reuniram-se os Acionis -
tas da empresa, com a finalidade de instalar a Assembléia G~ 
ral Ordinária, convocada por Edital publicado nas ed i ções de 
números 3.666, 3 . 667 e 3.668 do Diário Oficial do Território/ 
publ icado nos dias 15, 16 e 19 de abril, respectivamente , 
bem como no Jornal "O Estado do Amapá", número 38, de 22 de 
abril, do ano em curso. Comprovada pelas assinàturas conti -
das no l ivro apropriado a presença dos Acionistas , represen
tando mais de dois terços do Canital Social da Companhia, fo 
ram iniciados os trabalhos da Assembléia Geral, presidida~ 
de acordo com o artigo 21 do Estatuto da CODEASA, pelo se
nhor HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS , Diretor-Presidente da 
Companhia e Presidente do Conselho de Administração que con
vidou para Secretariar os traba l hos o Acionista DAVID QUIRI
NO DOS SANTOS , sendo na mesma ocasião atribuída a Presidên
cia de Honra da reunião ao Excelentíss i mo Senhor Governador 
do Território Federal do Amapá, Comandante ANNIBAL BARCELLOS, 
Acionista controlador da CODEASA. A seguir o Presidente cie~ 
tificou aos Acionistas que a comunicação a que se refere o 
artigo 133 da Lei n9 6.404/76 , foi ·divulgada nos Diários Ofi
ciais de números 3.653, do dia 25 de março de 1982 , 3.659 e 
3.660, edições publicadas nos dias 02 e OS de abril do cor
rente ano , respectivamente, e nos Jornais "Folha da Manhã" , 
número 20, do dia 31 de março, e "O Estado do Amapá" número 
35, do dia 15 de abril , ambos de ano em curso. Sequenciando 
a reunião , foi lida a Ordem do Dia constante do Edital de 
Convocação a qual está constituída de forma como se segue 
a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Adminis t ra -
çào, Balanço Patrimonial e demais demonstraçÕes financei ras 
r eferentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 198 1; b) Análise e votação de propostas para compensação 
ou amortização do saldo de prejuízo do exercíci o ; c) Aprova
ção da correção da expressão monetária do capital social ; d) 
Eleição do Conselho Fiscal; e) O~tros assuntos de interesse 
Social. Continuando, deu-se conhecimento à Assemblé i a Geral 
que, em cumprimento à Lei n9 6.404/76, a Diretoria da Compa
nhia fez publicar no Diário Of i cial de número 3.670, do dia 
22 de abril de 1982 , nos Jornais "Marco Zero" de número 184, 
do dia 24 de abril de 1982; "O Estado do Amapá" de número,_; 
38, do dia 22 de abril de 1982 , com "Errata" publ icada na 
edição de número 39, do dia 25 de abril de 1982, do mesmo 
Jornal; e "Folha da Manhã" de número 22 , do dia 24 de abril 
de 1982, o relatório da Diretoria e os demais documentos 
constantes do ítem "a" da Ordem do Dia. Dando sequência aos 
trabalh~s, iniciou-se a apreciação da pauta da reunião, opo~ 
tunidade em que o Presidente sugeriu que se dispensasse a 
leitura dos documentos tratados no Ítem "a" da referida Or 
dem do Dia, pelo fato dos mesmos terem sido publicados de a 
corda com a legislação em vigor. A Assembléia aprovou por 
unanimidade a proposta formulada, passando a discutir os do 
cumentos em questão que , que depois de analizados, foram a 
ceitos por votação unãnime dos Acionistas presentes à Assem~ 
bléia . Ainda para fins de conhecimento , apreciação e votação 
foi lido o Relatório Analitíco da Diretoria, o qual destaca 
as principais realizações da Companhia , no período considera 
do assim como também apresenta as linhas gerais do programã 
de trabalho que será desenvolvido durante o exercício de 

1982. Após a leitura desse documento, o Presidente pediu qu~ 
o mesmo fosse discutido e não havendo manifestação contrária 
foi colocado em regime de votação e aprovado. Em seguida, 
passou- se ao item "b" da Ordem do Dia, ocasião em que a Pre
sidência depois de explicar as causas do prejuízo registrado 
no exercício, apresentou como proposta da Diretoria , que a 
Companhia procedesse à amortização do resultadonegativo ocor 
rido no exercício. Após dev idamente analizada e .discutida ~ 
a proposta formulada pela Diretoria foi submetida a votação, 
tendo merecido a aprovação de todos os presentes. Passou- se 
em seguida ao item "c" da Ordem do Dia,oportunidade em que o 
Presidente esclareceu que os efeitos inflacionários do perío 
do sobre as demonstraçÕ~ contábeis foram reconhecidos me 
diante o registro da correção monetária do ativo permanente-

e o patrimõnio líquido, pela variação dos Índices das obriga. 
çÕes Reajustáveis do Tesouro Naciona l , resultando um sal do 
devedor de Cr$ 473.988 , 53 (quatrocentos e setenta e t r es 

·mil , novecentos e oitenta e oito cruzeiros e cinquenta e 
tres centavos), sendo portanto um dos principais responsá 
veis pelo r esul t ado do exercício . Disse ainda o Pres i dente , 
que o resultado líquido devedor da correção monetária consta 
va da Demonstração do Resultado Líquido do Exerc í cio. Con 
cluÍda a exposição da Pres{dêncía, a Assembléia aprovou, po-r 
unan i midade , os valores resultantes da correç-ão monetária , na 
forma apresentada no quadro Demonstr ativo do Resu l tado do 
Exercício. Passando- se a tratar do item " d" da Ordem do Dia, 
eleição dos membros do Conselho Fiscal, usou a palavra o A 
cionista Controlador , propondo a recondução, por ma i s um 
exercício social , dos atuais membros efetivos e sup l entes do 
Conselho Fiscal que, após submetido a votação e aprovação fi 
cou ass i m constituído: Isnard Batista Machado, Marly Calixto 
Evelim Coelho e Manoel de Jesus Rodrigues Bi t encour t como 
membros efetivos e Maria do Perpé t uo Socorro Loba t o Maciel, O 
dir Nascimento de Macêdo e Ar i adne Pinto Ribeiro, na qua~ 
lidade de membros suplentes, respectivamente. Em seguida o 
Presidente informou que se passava a discutir o item "e" da 
Ordem do Dia que tratava de "Outros Assuntos de Interesse So 
cial " da Companhia, esclarecendo que gostaria de indicar pa 
r a aprovação da Assembléia Geral o nome do Senhor TRAJANÕ 
LUIZ PUPO, brasi l eiro , casado , Técnico em Comunicação Social 
CPF n9 113 .607.808/82 e CI n9 2 .376001-IICC/SP , residente e 
domiciliado na SOM 108 - Bloco E - Apt9 207 - Brasília-DF 
para exercer as funções de suplente do Conselho de Adminis -
tração da CODEASA, como repre sentante do Ministério do Inte
rior , em subst i tuição ao Senhor DI NALDO BIZARRO DOS SANTOS , 
que se afastou daquele Conselho por encontrar-se prestando 
serviços à CODEVASP . Informou ainda a Presidência que referi 
cla proposta estava sendo feita por indicação do Ministério d~ 
Inter ior . Submetida a votação , a proposta da Presidência fo i a •. 
provada sem contestação. Encerrada a Ordem do Dia, o Presi ~ 
dente determinou que todos os document os que originaram , com 
provaram ou justificaram a total idade dos itens constantes 
da Ordem do Di a da Assemblé i a Ger al f ossem, de acordo com o 
determinado pela letra "a" do parágr afo pr i me i ro do artigo 
130 da Le i n9 6.404/76, númer ados, segui damente autent i catlos 
pela mesa e arqui vados na Companhia. Nada mais havendo a t ra 
tar , os trabalhos foram suspensos pelo t empo necessário ao 
registr o em Ata dos Assuntos tratados na reunião. Poster ior
mente , reabriu- se a se ssão para leitur a da At a que, após 
discutida, foi aprovada pelos membros da mesa, pe l o Acionis
ta controlador , pe l os demais Aci onistas e por mim DAVID QUI
RINO DOS SANTOS Secr etário da Assembléia Geral Ordinár i a da 
Companhia de Desenvol vimento do Amapá . aa) Annibal Barcello~ 
Haroldo Vito r de Azevedo Santos, Nes t lerino dos Santos Va -
lente, José Hilton Brandão , Amujac·y Borges de Alencar , João 
zito Bri t o de Macêdo, Davi d Qui r i no dos Santos, Manoel de Je 
sus Rodrigues Bi tencour t. Ates t o que esta é cópi a fie l ex 
traída do origi nal. Divid Quirino dos Santos, Secre tário. ~ 

Junta Comerci al do Ter . Fed. do Amapá 
CERTIDÃO 

CERTIFICO, que a primeira via deste document o por des
pacho do Presidente da JUCAP, nesta da ta, foi arqu ivada sob 
on91 140 . 

Macapá , 11 de maio de 1982 . 

MARÍLIA COSTA LIMA CAVALCANTI 

Secretária Geral - JUCAP 

I N T I M A Ç Ã O 

A partir de recebimento desta fica V. Sa . i ntimado do 
despacho deste Juízo exarado às fls . 34, do processo cível 
n9 11.659 , autos de execuçao em que é exequente BECHARA MAT 
TAR COMÉRCIO S.A. e executado INÁCIO SERRA, a seguir trans~ 
cri to: 

J . Expeça-se edital de praça. Intimem- se . Macapâ, 
02 . 04 . 82 . OSHALDO DE SOUZA E SILVA. Juiz de Direito . 

1~ Praça dia 25.05.82, às 10 :00 horas e 2~ Praça dia 
25.06 . 82, às 10:00 horas . 

Ilmo. Sr. 
INÁCIO SERRA 

Hacapá, 12 de abri 1 de 1982 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREI RA 
Diretor de Secretaria 

Av . Coaracy Nunes, n9 349 
N e s t a 
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PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO N9 033/82 - PROC . 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAI-I O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPA E A PP~FEITURA MUN ICIPAL DE AMAPÁ , PARA RE 
PASSE DE RECURSOS . CONSOANTE DECLARAM ABAIXO. -

Aos dez ~10) dias do mês de maio do ano de hum mil no 
veéentos e oitenta e dois (1982), nesta cidade de Macapi, de 
um l ado o GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ, rep resen ta 
do neste ato pelo seu Governador Comandante ANNIBAL BARCEL 
LOS, daqui em dian te denominado s impl esmente GOVERNO e a PRE 
FEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, r epresent-ada pelo seu Pr~feito 
Senhor FERNANDO DIAS DE CARVALHO , doravante denominada sim 
plesmente PREFEI TURA, r esolvem de comum acordo e na me lhor 
forma de· direito celebrar o presente Convênio , consoante 
cláusulas e condições abaixo: 

CLÁUSULA PRI~lliiRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:- O presente 
Convênio encontra r espaldo no item XVII do artigo 18 do De
creto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:- O objetivo do presente 
Convênio é a expansão. do Ensino de 19 Gráu nas loca l idades 
do interior , visando a e l evação do Índice de escolaridade da 
população . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: - Po r força deste 
Convênio as part es convenentes assumem as seguintes obriga -
ções : 

I - DO GOVERNO : 
a ) Libe rar a importãncia de Cr$ 1.640 .000,00 ( hum mi · 

lhão seiscentos e quarenta mil cruzei ros ) , para atender o 
objetivo previsto na Cláusula Segunda des t e Convênio . 

b) Fiscalizar e acompanha r a execução dos serviços ob
jeto deste Convênio, através da Secretaria de Educação e Cul 
tura - SEEC. 

II - DA PREFEITURA: 
a) Executar as atividades relacionadas com o funciona

mento de escol as de ensino de 19 Gráu , local izadas nas Zonas 
Rurai s do Município convenente, visando a contratação de pro 
fessores , rec ru tados na própria área de atuação a f i m de su= 
prir as necessidades existentes. 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários pa:a 
que o Governo possa, através da SEEC , acompanhar a execuçao 
do presente Convênio . 

c) Prestar contas dos recursos r ecebidos, sessenta(60) 
dias após a data de expiração do prazo de extinção do prese~ 
te Convênio . 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS :- Os recursos par a f~ 

zer frente às despesas do presente Convênio , na ordem de 
Cr$ 1. 640 . 000,00 (hum milhão se iscentos e quarenta mil cru -
zeiros), serão alocados ao Fundo de Partic i pação dos Estados, 
Distrito Federa l e Ter ritórios - FPE, Progr ama 03090402 .00S, 
Elemento de Despesa 4.1. 3 .0 .48, conforme Nota de Empenho n9 
2S40, de 10 de maio de 1982. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REPASSE: - Os r ecur sos acima men 
ci ona.dos , se r ão liberad.os após a pÚblicação do presente ins
trumento no Diário Oficial do Território . 

CLÁUSULA SEXTA - DEPÓSITO DOS RECURSOS :- Enquanto nao 
f orem aplicados aos fins a que se destinam , os recursos que 
a Prefeitura receber , por força deste Convênio, serão depos i 
tados em conta bancária especial a ser movimentada pel a Pre 
feitura, mediante cheques nominativos . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: - A Pref ei t u
ra ~r es tará contas ao Governo , através da Secr e tar i a de Edu 
caçao e Cu ltura - SEEC , no prazo de sessenta (60) dias apos 
o término deste Convênio. 

CLÁUSULA OI TAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: - Seri dire 
t amente vincJlado e subordinado à Prefeitura , o pessoal que 
a qualquer título for ut i lizado na execução dos serviços de 
que trata este instrumento , nao tendo o Gove r no relação juri 
dica de qualquer natureza . 

CLÁUSULA NONA - DA ~IODIFICAÇÃO - PRORROGAÇÃO E RESCI 
SÃO:-_Mediante assent i mentos dos convenentes , este Convênio 
podera se r modificado ou prorrogado através de Termo Aditivo 
ou r escind i do d':: pleno dir eito, por i'nadimplemento de · qua 1 
quer de suas clausulas e condiçÕes, independente de açao, no 
t i fi caç.ão ou int e rpe lação judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA V IC~NCIA :- O presente Convênio te 
ra validade de 19 de março à 31 de dezembro de 1982. 

CLÁUSULA DÉCUIA PRUlliiRA- DO FORO : - Fi ca eleieo o Fo 
ro da Cidade de Macapá, Capita l do Terr itório Federal do Ama 
pá , para di r imir dÚvidas porventura suscitadas decorrentei 
da execução deste Convênio, com exclusão de qualquer out ro , 
po r mais pr ivilegiado que sej a . 

E, para validade do que foi estabelecido pelas pa rtes, 
firmou- se o presente instrumento em c i nco (OS) vias de i gual 
teor e forma, na presença das t es temunhas assinadas . 

Macapá , 10 de maio de 1982 . 

ru~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

FERNANDO DIAS DE CARVALHO 
Prefe itura 

TESTEHUNHAS : 
Sebastião Santos Farias 
Bernardino Mendes dos Santos 

EDITAL DE CITAÇÃO DE ~~RIA NILZA FERREI RA PANTOJA Cml 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS . 

O Dou tor Oswaldo de Sousa, MM . Juiz de Dire i to da Pri 
meira Ci rcunscr ição Judic iária de Macapá, Capital do Territo 
r 1o Fede ra l do Amapá, na forma da Lei, Etc. ... 

~!ANDA 

Faz saber a todos quantos o presente virem ou de 
le conheciment o tiverem que por este meio Cita a Sra . ~IARIA 
NILZA FERREIRA PANTOJA, brasile i ra, so lteira , comerciária , 
residente em l ugar i ncerto e não sabido, para contestar , re 
querendo, dentro do prazo de quinze (15) dias, sob pena de 
se pronunciarem aceitos como verdadeiros os fatos articula
dos pela Fundação para o Desenvolv imento da Produção Animal 
do Território Federal do Amapá FUNDE PRE, com sede nesta c1 
dade à Av . Feliciano Coelho , n9 75 1, com autos de Ação Ordi 
niria Constitutiva de Direito, que lhe move perante este 
ju í zo . O presente Edital seri afixado no l uga r de cos tume e 
pub licado na forma da l e i . Seu prazo correrá a par tir da 

' p~imeira publicação, considerar- se- á transcorrido assim que· 
decorrerem os trinta (30) dias, f i cando , assim Citado a Sra 
Haria Nilza Ferreira Pantoja. O que cumpra na forma da lei . 
Dado e passado nesta cidade de ~~capá , aos onze ano digo 
dias do mês de maio do ano de hum mil novecentos e oi tenta e 
dois . Eu , Lucivaldo dos Santos Fer reira , Diretor de Secre- · 
ria, subscrevi. 

OSHALDO DE SOUSA E SILVA 
Ju iz de Direito 

PODER JUD ICIÁRIO 

JUSTI ÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

J UNTA DE CONCILIAÇÃO E J ULGA}lliNTO DE ~IACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE OS (CINCO )DIAS 

Pelo presente edita l f i ca NOTIFICADO, o Senhor JOSÉ ~IA -
RIA GONÇALVES DE SOUZA , atua lmente em l uga r i ncerto e não sa 
bido, executado nos autos do Processo n9 37/82-JCJ / I-ICP em 
qu: BENEDITO COSTA PINHEIRO é exequente de que o Exm9 S; .Dr . 
Ju1z do Traba lho Substituto , na Presidencia da J un ta exarou 
o seguinte despa'cho : "NOTIFIQUE- SE O EXECUTADO , NA QtlALIDADE 
DE_FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM PENHORADO , PARA APRESENTA- LO EM 
JUIZO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE SER DECRETADA A SUA 
PRISÃO NOS TERMOS DA LEI " 

Secretaria da Junta de Concil i~ção e Ju l gamento de Ma 
·capá, 13 de maio de 1982 . 

EUTON W!OS 
Diretor de Sec retaria 


	

