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TERRITÓRIO FED.ERAL DO AMAPÁ 

IA~ I FICIAL 
Decreto n° ~ de 24 de julho de 1964 

Maca pá, 28 dfJJ maio da 'i 982 - e~q:eira 

Governador do T0rrltófiQ 
Cmte. Annlbel Barcellos 

Chefe de Gablnet~ do Governador 
Hélio Guarany de Souza Pennafort 

SECRETARIADO 
Secret;r1o de Admi nistra ção 

Dr. Augusto Mon te de Al mei da 

Secretário de Fi nanças 
Rube ns Antoni o Albuquerque 

Secretá rio de Plan e jamento e Coordenaç~o 
Dr . Ante ro Duar t e Dias Pires Lopes 

Secret ário de Promoção Social 
Drª . Mar i a da GlÓria Oliveira Amo r im 

Secretário de Obras e Serviços PÚblicos 
Dr. Sérgio Bene dito Moura de Arruda 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Territóri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0986 de 24 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 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto n<:> 85 . 347, de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar a contar de abril do corrente ano , t~ 
RIA ONEIDE GUEDES BASTOS, ocupante do emprego de Agente AdmT 
nistrativo, Código LT-SA- 701, Classe "C" , Referência 25 dã 
Tabela de Empregos Permanente do Governo deste Território 
lotada na Secretaria de Educação e Cultura/SEEC, para exer
cer a Função de Chefe do Nuseu Histórico do Amapá, Código 
DAI- 201.3 da Divisão de Assuntos Culturais/DAC/SEEC . 

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

Palácio do Setentrião , em Hacapá, 24 de maio de 1982,939 
da Repúbluca e 399 da Criação do Território Federal do Amapá, 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0987 de 25 de maio de 1982 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18, item II, 
do Decreto~téi n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n<.> 6/18207/82-SEAD, 

RESOLVE : 

Secretário de Educaç~o e Cul tur 
Pr ofª . Ann ie Vi anna da Costa 

Secretário de Agricultu ra 
Dr . Genésio Cardoso do Nascimento 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr . José de Ar i mathéa V~ rn et Cava l canti 

Secretári o dé SaÚde 
Dr. José Cabral de Castro 

Art . 19 - Conceder a OLAVO PEREIRA PICANÇO, ocupante do 
cargo de Agente de Atividades Agropecuárias, Código NM-801 . C 
Classe "C", referência 22 ( Cadastro n9 00967), do Quadro 
Permanente do Governo deste Território , lotado na Secre taria 
de Agricultu r a-SEAG , seis (06) meses de Licença Especial ,con 
tados no pe ríodo de 24 de maio ã 23 de novembro de 1982~ 
nos termos do artigo 116, da Lei n9 1711, de 28 de outubro 
de 195 2, regulamentado pelo Decre to n9 38 . 204 , de 03 de no
vembro de 1955 , em virtude do referido servidor haver comple 
tado um (01) decênio de efetivo exercício , compreendido no 
período de 21 de j ulho de 1960 a 04 de outubro de 19 70 . 

Art . 29 - Revogam-se as di sposições em contrário. 

Pal ác io do Se tent r ião, em Na capá, 25 de maio de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Terr itório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N<.> 0989 de 25 de maio de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são confe ridas pelo artigo 18 , item li, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 2/06877/82-SEEC , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
item Il e 178, ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952 , com a redação dada pela Lei n9 6 . 48 1, de 05 
de dezembro de 1977, a JOSÉ DE ALENCAR FEIJO BENEVIDES, ma
tricula n9 1. 687 . 905, no cargo de Professor de Ensino de 19 
e 29 Gráus , Código H- 601,Classe"C", nivel 3 ,do Quadro de Pesso 
al-Pnrre Permanente-do Governo deste Território ,devendo seu~ 
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proventos mensais ser em acrescidos da vant agem financeira de· 
20% , de conformidade com o artigo 1~4, Ítem II , da Lei n9 ' 
1711/52. 

Paláci o do Setentrião ,em Macapá, 25 de ma i o de 1982, 
939 da RepÚblica e l99 da Criação do Terri tório Federal do 
Amapa: 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTI!RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0990 de 25 de maio de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
a tribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de jane iro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 2/06876/82-SEEC, 

. RESOLVE : 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176, 
Ítem II e 178 , ítem ! , a línea "a" , da Lei n9 '1711, de 28 de 
ou tubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6 . 481, de 05 
de dezembro de 1977, a JOSt DE ALENCAR FEIJÓ BENEVIDES, ma
tricula n9 1.687.905 , no cargo de Professor de Ensino de 19 
e 29 Graus, Código M-60 1, Classe ''B", nível 2, do Quadro de 
Pessoal- Parte PermaÓente - do . Governo deste Território, de 
vendo perceber proventos correspondent e , da c lasse "C", ní:
vel 3 , de conformidade com o artigo 184, Í tem I, da citada 
Lei n9 1711/52 . 

Pal ácio do Seten'tr ião , em Macapá , 25 de maio de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PROCURADORIA GERAL 

TERNO ADITIVO 

PRIHEIRO ( 19) TE!u-10 ADITIVO AO CONV~NIO N9 027 /82-PROG 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ E A 
PREFEITURA ~illNICIPAL DE ~'~PÁ, PARA REPASSE DE RECURSOS DES 
TINADOS À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI 
C1PIO. 

Aos se i s (06) dias do mês de maio do ano de hum mil no 
vecentos e oitenta e dois (1982) , o Governo do Terr itório Fe 

dera l do Amapá, neste ato representado pelo seu Gove rnador , 
Senhor ANNI BAL BARCELLOS, doravante denominado s implesmente 
GOVERNO e a Prefei t ura Nunicipal de Amapá , representada por 
seu Prefe ito , Senhor FERNANDO DIAS DE CARVALHO, daqui em di
an t e denominado simplesmente PREFEITURA, reso lvem de comum 
acordo fi rmar o presente Termo Aditivo, nos seguintes t ermos; 

CLÁUSULA PRINEIRA:- Pelo presente Te rmo Aditivo e de 
acordo com a Cláusula Déci ma - Da Hodificação e da Resc isão 
- do Convênio ora aditado , a Cláusula Décima Primeira - Da 
Vi gência - passa a ter a ~eguinte redação: 

CLÁUSULA DÉCINA PRIMEIRA - DA VIG~NCIA:- O presen t e 
Convênio terá validade da data de sua publicação até o dia 
30 (trinta) de junho de 1982 . 

CLÁUSULA SEGUNDA:- íPermanecem. inalteradas as demais 
Cláusulas e condições pactuadas no Convênio ora aditado . 

E, por estar em assim jus t os e convencionados , 
o presente instrumento em cinco (OS) vias de igual 
forma, na presença de duas (02) testemunhas . 

Hacapá, 06 de maio de 1982 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
= Governador 

FERNANDO DIAS DE CARVALHO 
= Pre feito 

TESTEMUNHAS : 
Bernardino Mendes dos Santos 
Maria de Nazaré Rodrigues Botelho 

CO~WANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ANAPÁ - CAESA 

ASSE~illLÉIA GERAL ESTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

assinam 
teor e 

O Conselho de Administração da Companhia de Água e Es
goto do Amapá - CONSAD, convi da os Senhores Ac ionis tas da 
Empresa a comparecerem a Reuni ão de Assembléia Geral Extraor 
dinária, a ser realizada no dia 04 de junho de 1982 , às 
09 :00 horas, na Sede da Sociedade , à Av. Ernestino Borges, n9 
222 , nesta c i dade de Nacapá , a fim de deliberarem sobre a se 
guinte Ordem do Dia : 

a) Propos i ção de modificação do artigo 16 do Es t a t uto 
Social; 

b) Proposição de modificação do parágrafo 19 do artieo 
17 do Estatuto Social; 
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c) Outros assuntos de interesse da Sociedade . 

~acapá, 20 de maio de 1982. 

JOSÉ HARIA PAPAL~O PAES 
Presidente- CONSAD 

D!PRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EHBRAPA 

CONTRATO N9 022/82 - PROG 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRMI 
O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ E A EHPRESA BRASI
LEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - ENBRAPA, CON VISTAS A EXE
CUÇÃO DO PROG~~~ DE PESQUISA AGROPECUÁRIA PARA O TERRITÓ -
RIO FEDERAL DO AHAPÁ. 

O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO Al'~PÁ, doravante de
nominado GOVERNO, neste ato representado pelo Governador 
ANNIBAL BARCELLOS, na forma do que dispõe o i tem XVII do ar 
tigo 18 do Decreto-Lei n9 411 de 08 de janeiro de 1969, e 
a E~!PRESA BRASÜEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - ENBRAPA, Em 
presa PÚblica Federal, vinculada ao Hinistério da Agricultu 
ra , CGC n9 00.348.003/0001-10, instituÍda por força da Lei 
n9 5851, de 07 de dezembro de 1972 , com sede em Brasi l ia- DF 
doravante designada simplesmente EHBRAPA, neste ato repre
sentada pelo seu Presidente Dr. ELISEU ROBERTO DE ANDRADE 
ALVES , resolvem cel ebrar o presente Contrato na forma das 
Cláusulas e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRUIEIRA : 

sembolso , em anexo, o qual passará a fazer parte integrante 
e inseparável deste instrumento, na forma do ANEXO li e os 
seguintes prazos : 

1' Parcela no ato da assinatura Cr $ 6 . 200 . 000 ,00 
2' Parcela - 90 dias após a assinatura-Cr$ 7.000. 000,00 
){I Parcela - 180 dias após a assinatura- Cr $ 7. 300 .000,00 
4'! Parcela - ?70 dias após a assinatura-Cr$ 4 . 500 .000,00 

SUBCLÁUSULA úNICA - Para recebimento de cada pa rcela, a 
E~ffiRAPA emit i rá a Nota Fiscal dos Serviços correspondentes, 
ficando ajustado que para a liberação de cada parcela sub
sequente à primeira , a ENBRAPA se obriga a apresentar junt!: 
mente com a Nota Fi scal um Relatór io Técni co sobre o desen
volvimento dos trabalhos ati aquela data. 

CLÁUSULA QUINTA : 

A ENBRAPA se obriga a apresentar ao GOVERNO, nos 45(qua 
renta e cinco) dias após à conclusão dos trabalhos, um Rela 
tório Técnico Final com a fundamentada conclusão dos mesmos 
demonstrando os resultados alcançados . 

CLÁUSULA SEXTA: 

Este Contrato poderá ser alterado, renovado ou rescind~ 
do, median te a celebração de Termos Adit i vos, quando for de 
interesse das partes, observadas as formalidades legais. 

CLÁUSULA SÉTU~ : 

Para dirimir quaisquer dúvidas or iundas da execução des 
te Contrato, não sanadas pela via admini strativa , na forma 
do artigo 205 da Const ituição Federal, f i ca e l eito o Foro _da 
Comarca de Hacapá , Capital do Território Fe~e:al ~o Amapa , 
com renúnc i a de qua l quer outro , por maLs prLvL leglado que 

Constitui objeto deste Contrato regular a aplicação dos seja . 
r ecursos financeiros provenientes do GOVERNO, que serão des 

Hacapá, 13 de abr i l de 1982. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

tinados .à execução das atividades que constituem o Programa 
de Pesquisa Agropecuária para o Território Federal do Amap~ 
cujas meta s estão defi:tidas no Contrato de Cooperação Técni 
ca celebrado em 02 de outubro de 1979, consol i dados no Doeu 
menta "Programa Integrado de Pesquisa Agropecuária", elabo 
rado pela EHllRAPA atra·Jés do Centro de Pesquisa Agropecuá :-
ria do Trópico Úmido-CPATU . 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A EHBRAPA se compromete aplicar os 
recursos convencionados na Cláusula Terceira deste Contrát~ 
obedecendo o Plano de Aplicação , o qual faz parte integran
Le e inseparável deste Termo , na forma do ANEXO I. 

CLii.USULA SEGUNDA: 

O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (do 
ze) meses, contados da data de sua assinatura, quando entra 
ra em vigor, ficando obrigatória sua publ icação pel o GOVER:
NO no Boletim Oficial do Governo do Território do Amapá . 

CLÁUSULA TERCEIRA : 

Para a realização do objeto deste Contrato, o Governo re 
passará à EHBRAPA a importância de Cr$ 25 . 000 .000,00 (vinte 
c c inco milhÕes de cruzeiros), cujos recursos correrão à con 
ta do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e 
Territórios , Programa 04150881. 648 - Desenvolvimento do Se
t or Agropecuário - Elemento de Despesa 3. 1. 3. 2. 00 - Outros 
Serviços e Encargos, conforme Nota de Empenho n9 1675 , de 
13 de abril de 198 2, para Pesquisas Zooticnicas , Fitoticni
cas e para fazer face as despesas decorrentes as atividades 
de laboratório . 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA : 

Fica ajustado que os recursos para os exercícios subse
quentes , ocorrendo a prorrogação deste Contrato por comum a 
cardo das partes pelo per íodo que fixarem, poderão s er esta 
belecidos através de Termos Aditivos que serão havidos como 
integrantes e compleme~tares deste Contrato principal, di s 
cipl inando a execução çe la E~ffiRAPA do projeto de pesqui sa a 
gropecuár i á do interesse do GOVERNO. -

SUBCLÃUSULA SEGUNDA - Como garantia da execução dos ser 
viços de desenvo lvimento da pesquisa agropecuária no Terri:
tório do Amapá que se propÕe prestar ao GOVERNO, a EHBRAPA, 
em contrapartida, se comprome t e a direcionar para o Terr i t ó 
r i o do Amapá a sua infra-estrutura indispensável ao efetivo 
incremento dos trabalhos , bem como a invest ir os recursos 
f í sicos , materiais, humanos e financeiros necessários ã exe 
cução das ativi dades contratadas , já existentes no Territõ:
rio ou a ele dest inado . 

CLÁUSULA QUARTA : 

ELIS EU ROBERTO DE AJIDRADE ALVES 
President e da EHBRAPA 

Testemunhas: 
Ilegíveis . 

CARTÓRid DE REGI STRO CIVIL 

PROCLAl'~S DE CASA11ENTO 

o Oficial de Registro Civil da Comarca de Macapá, Te!_ 
ritõrio Federa l do Amapá , República Federat i va do Brasil, faz 
saber que pretendem casar: JACKSON DA CONCEIÇÃO DOS REIS E 
FRANCELINA DA SILVA DIAS . 

Ele é f ilho de Manoel Mourão dos Re i s e de Raimunda da 
Conceição dos Reis . 

Ela e filha de Josi Bernardino Dias e de Dorotéa 
Silva Dias . 

da 

Quem souber de qualquer impedimento que os i niba de ca 
sar, um com out ro, acuse-o na forma da Lei. 

Macapá, 19 de abril de 1982 . 

ZUÍLA J UCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

CPF 007 960 502- 87 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLI CO 

PROCLM~S DE CASAl-lENTO 

O Ofic i a l do Registro Civil da Comarca de Macapá, Ter . 
Fed. do Amapá, RepÚbl i ca Federat i va do Brasil, faz saber que 
pretendem se ca·sar: FRANCISCO BARRETO DO NASCHfENTO e GRACIE 
NE AVELAR FURTADO . 

Ele i filho dP Hanoel Haria Barreto e de Candida Maia do 
Nasc iment o . 

Ela é fil ha de José Alberto Furtado e de Lucy Avelar Fur 
tado . 

Quem souber de qualque r impedimento que os iniba de casar 
um com o outro, acuse- o na forma da l ei . 

Macapá, 19 de maio de 1982. 

ZUÍLA JUCÁ DE JUC1Í. ARAÚJO 
Escrevente Autorizada . 

A l iberação da importincia de Cr$ 25 .000.000,00 (vinte 
e cinco milhÕes de cruze i ros) obedecerá ao Cronograma de De 

~----------------------------------------~--~ 
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No ano passado, o Brasil enfrentou 
alguns dos piores problemas que 
podem atingir a economia de um pais 
ao mesmo tempo. A inflação parecia 
fora de controle. A ameaça de 
estrangulamento nas contas externas 
parecia inevitável O setor industrial 
conhecia a enorme dfficuldade 
em manter o emprego de milhões de 
brasileiros. O comércio internacional 
não evolula e colocava muitas 
restrições aos palses em 
desenvolvimento. E ainda havia uma 
expectativa de novo fracasso das 
safras nordestinas pela persistência 
da seca. Um ano depois, as soluções 
foram aparecendo. Durante este 
tempo, cada brasileiro provou que 
dentro dele há uma semente 
de confiança no seu próprio futuro. 
E muita vontade para superar 
os momentos díflceis. Você trabalhou 
mais, poupou tudo o que foi posslvel 
na vida de cada dia e ajudou o Brasil 
a encontrar a salda. A inflação perdeu 
a velocidade. Ela começou a declinar 
e já ninguém duvida que vai cair 
ainda mais. O crescimento da divida 
externa foi contido. Este ano vai ser 
mais fácil amortizá-la. 
A indústria já vê os primeiros sinais 
de reanimação. Ninguém mais fala 
em demitir os trabalhadores. 
As exportações industriais 
derrubaram as barreiras no exterior 
e transformaram um déficit 
de 2.9 b1lhões de dólares em um 
saldo posítNo de 1 bilhão e 200 
milhões de dólares. O avanço da 
agricuhura no Sul do pais, na Região 
Central e na nova fronteira do 
extremo Oeste afastou de vez o 
fantasma da escassez de alimentos 
e agora pode abastecer inclusive 
o Nordeste. Você foi muito importante 
nesta conquista. Vencemos o desafio. 
A sua confiança abriu espaço para 
n Brasil voltar a crescer. 
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