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HINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Territór i o Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 111 2 de 30 de junho de 1982 

O Governador do Terr i tório Fede.ra l do Amapá , usando das 
atr ibu içõe~ que lhe são conferidas pe l o artigo 18, ítem I I, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vi sta o que consta do Pr ocesso n9 2/07923/82- SEEC, 

RESOLVE : 

Conceder aposentador i a nos termos dos artigos 101,Ítem 
III e 165, ítem XX, da Cons tituição Federal do Brasi l com a 
redação dada pela Emenda Constituciona l n9 18, de 30 . 06 . 81 , 
a ADALGIZA TEREZA BRAGA DE SOUZA, matr icula n9 2. 079783 , no 
cargo de Professor de Ens ino de 19 e 29 Graús, Cód i go M- 60 1. 
C. 3, Cl asse "C" , nível 3, do Quadro de Pessoal - Parte Per 
manente - do Gover no deste Ter ritório, devendo seus proven-= 
to s mensais ser em acresc i dos da vantagem financeira de 20%, 
de conformi dade com o artigo 184, Í tem li, da Le i nQ 171 1 I 
52, em face do que dispõe a Lei n9 6 . 701, de _ 24 de ou tu 
br o de 1979 . 

Palácio do Setentrião, em Maca pá , 30 de 'junho de 1982 , 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Terri tório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

MINIST~RIO DO INTERI OR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 1113 de 30 de junho de 1982 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são confer i das pe l o ar tigo 18, item li , 
do Decre to - Lei n9 4 11 , de 08 de j aneiro de 1969, 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Designar RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE, Secretá 

Secretário de Educação e Cul tura 
Prof•. Annie Vianna da Costa 

Secretário de Agr icultura 
Dr . Genésio Cardoso do Nascimento 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de Arimathéa Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cab ral de-Cast ro 

rio de Finanças do Governo deste Território, para via jar 
de Macapá , sede de suas atividades , a té a c i dade de Belém
PA, a f im de partic ipar da reunião na Secretaria de Estado 
da Fazenda, pará elaboraçãolda propos ta do novo Convênio 
da Amazônia, nos dias 30 de _junho e 19 de j u l ho do cor -
rente ano . 

Art. 29 - Revogam- se as d isposições em contrár i o . 

Pal ácio do Se t en t rião, em Macapá , 30 de j unho de 1982, 
939 a· da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá . 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

NINI STÉRIO DO INTERIOR 

Terr itório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 111 4 de 30 de junho de 1982 

O Governador do Territór i o Federa l do Amapá , usando das 
atribui ções que l he são conferidas pelo artigo 18 , ítem II, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeir o de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - De s i gnar LEANDRO ALVES PAI VA FILHO, Assessor,: 
2Ódi go DAS- 102.1, para r esponder acurnulativamente , em subs t i 
tuição , pe l o expediente áa Secr etar ia de Finanças do C:over nÕ 
deste Te rr itório, durante o imped i mento do ti tular , nos dias 
30 de junho e 19 de ju l ho do corrente ano . 

Art . 29 - Revogam- se a s d ispos ições em con t rár i o . 

Pa l ác io do Setentr i ão , em Macapá, 30 de j unho de 1982, 
939 da RepÚblc i a e 399 da Criação do Territ ório Fe dera l do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 
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HINIST~RIO DO INTERIOR 

T•Ú:ritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 111 5 de 30 de junho de 1982 

" Govern<tdor do Territ6iro Federal do Amapá, usando das 
atribuiçõés que lhe são confer idas pelo artigo 18, ítem II, 
do Dec~eto-Lei nQ 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19- Fazer reverter à reparttçao de origem, a servi 
dora TEREZITA DAS DORES BRAGA TELLES, ocupante do cargo de 
P:ofessor de Ensino de 19 Grau, CÓdigo H- 60 1.2, classe "B" , 
ntvel 2, do quadro Permanente do Governo deste Território,lo 
tada na Secretaria de Educação e Cultura- SEEÇ, que encontra~ 
va-se à disposição do Centro de Ensino Técnico de Brasília -
CETEB, a conta r da presente data . 

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

Palácio do Setentrião , em Hacapá , 30 de junho de 1982 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST€RIO DO INTERIOR 

Território Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) NQ 1116 qe 30 de junho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
.<tr ibuiçÕcs que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei nQ 411 , de 08 de jane iro de 1969 , 

Rt::SOLVE: 

A~t. 19 - Colocar i disposição da Representação do Gove r 
no do .,.,. rr i tório Federal do i\map;{, em 1\rasí lia-DF, até ul 
ivrior Ul'libnaçào , a servidora TEREZITA IJAS DORES BRAGA 
TEI.I.ES, ocupante do car~o de Professor de Ensino de 19 Grau, 

, l\Íd ig<> M-601 . 2, Classe "B", nÍvl'l 2, do Quadro Permanente do 
' t:,>vc •·nu dc•stc• Território, lot<Jda n:1 Secretaria de Educação c 
t:ul lura-SEEC, excluída a ~ratificaçiio dc localidade, a con
t.1r da IHl'Sl'ntc• data. 

Art. 2~- Revogam-se as disposições cm contr~rio. 

l'al ;i,·io do s,•tentri~o , em Macapá, 30 de junho de 1982 
~~~da Rl'p~b lica c 399 da Criação do Territór io Federa l do 
Amap;Í. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Te rritório Federal do Amapá 

DECRETO (N) N9 013 de 30 d~ junho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe sio conferidas pelo artigo 39, do Decreto 
- Lei nY 1 .709 , de ) 1 de outubro de 1979, 

RESOLVE: 

I - Estabelecer os cr t tertos da concessão da gratifica -
ção de Produtiv i dade, a que se refere o Decre to-Le i n9 1. 709 
de 31 de outubro de 1979 , que se rá paga aos integrantes da 
Categoria Fu nc iona l NS- 503 ou LT-NS- 503, de Assitente Jurídi 
co c Procurador do Grupo NS-500 ou LT-NS-500, que ·estiverei 
no exerc í cio das atribu ições inerentes aos respectivos car -
gos ou empregos pe rma nen tes na Procuradoria Gera l , bem como 
aos que estiverem exercendo na administração do G. T.F. A, car 
gos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores 
Função de nível Superior do Grupo Direção e Assitência Inter 
mediária , desde que , nessas hipóteses haja correl ação com as 
atribuiçÕes dos respectivos cargos ou empregos permanentes . 

Il - Aos integrantes da Categoria Funcional NS-503 ou 
LT-NS-503 , não lotados nos órgãos mencionados no ítem anter~ 
or, será igua lmente paga a gratificação de Produtividad~ de~ 
de que ouvido o Procurador , os referidos servidores estejam 
exercendo atribuições inerentes aos ·respectivos cargos ou em 
pregos permanentes ou qualquer dos cargos em comi ssão previs 
tos no ítem I , desde que correlatos com aque l as atribuições~ 

lll - Cons iderar-se-io como efetivo exe rcício os afasta
mente em virtude de : 

a) - Fêr ias ; 
b) - Casamento; 
c) - Luto; 
d) - Licença especial, licença pa ra t ra tamento de saúde, 

licença à gestante ou em decorrência de acidente em serviço; 
e) - Serviço Obrigatório por Lei ; 
f) - Missão ou estudo no estrangeiro quando o afastamen

to houve s ido au torizado ~elo Presidente da Rep~blica ou Mi
nistro de Estado ; 

g) - Deslocamento em objeto de serviço ; 
h) - indicação para ministrar ou r ecebe r treinamento ou 

aperfeiçoamento , desde que o programa seja promovido ou apr~ 
vado pelo órgão a que estiver vinculado o. servidor . 

IV - Não farão jús agrati ficação , os Assitentes Jurídicos 
c os Procu radores que se encontrarem afastados do exe rcício 
do cargo ou emp regos, em hip6t escs ~iversas das previstas nos 
Ítcns L , ll ,e lll. 

V-A gratificação que corresponderá a pe rcentuais de 40% 
(quarenta por ccnlo);60%(sessenta por cento)ou 80%(oitentapor 
cento), do vencimento ou salarios f ixado pa r~ o respectivo 
cargo ou emprego permanentes de Assiste.(ltes Jurídicos ou Pro 
curadores será atribuída em razão da Produtividade , afer id-; 
qualitativa ~ ~ualitativamente, em r~zã? dos!ncargos assumi 
dos e das atl vtdadcs desempenhadas, Lncomp~ t1 v c LS ou impedi_ 
tivas do pleno desempenho da pro f issão d~' Advo~ndo . 

_.~----------------DEPARTAHENTO DE IMP,RENSJ\ OFICIAL----------------
Território Federal do Amapá 
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Vl - Na hi pótese em que os Assistentes Juríd icos ou os P.ro 
curadores não estejam incompat ib i lizado& pa r a o exercício da 
profissão de Advogado e nao firmem compromissão de não a 
exercer , exceto quando em razão do seu ca rgo ou [unção , o 
percentual da gratificaçãoserã deat6 6DZ(sessenta por cento) 
considerada para a fixação , a natureza dos encargos e das a
tividades assumidas . 

Vll - A gratificação, no pe rcentual de 8D% (oitenta por 

cento), dependerã da média do fixo de lotação e do termo de 
compromisso firmado pelos Ass i s t entes Jurídicos e Procu rado -
res conforme modelo constante do anexo I des t e Decreto . 

VIIl - Ca be ao Gove rno , ouvido o Procur ado r no i mbito do 
Território, conceder a gratificação de Produtividade a cada 
Assistente Juríd i co ou Procurador, bem como revogã-la c al t e
rar os respectivos percentuais, observada a média das gra t ifi 
caçÕes individuais , que será , em cada Órgão no máximo de 60~ 
(sessenta por cento) . 

lX - O pagamento da gratificação de produ tividade imp lic_;:_ 
rã na suspensão da gratificação de atividade , e o total perce 
bido pelos Assistentes Jurídicos ou pelos Procuradores , a ti 
tulo de vencimento ou salário , gratificação de função, repre 
sentação mensal e gratificação de produtividade , n~o poder; 
ult rapassa r o l imi te a que se r efere o art i go 49 do Dec reto -
Le i n9 1. 709 , de 31 de outubro de 1979 . 

X - A gr a t i ficação de Produtividade nos percentuais de 
8DZ (o i tenta p<•r cento) ou 60% (sesenta por cenro) será pr e 
fe r encia lment e <"uncedida aos Ass i stentes Jurídicos ou Procura 
dores que exerçam cargos em comi ssão integrantes do Grupo DT 
r eção e Assessoramento ~uperiores ou função de Assistinci a In 
te r mediár ia . 

XI - Par a os servidores que já se encontram nas situa 
çÕes configuradas nos íten: I e -II desde Decr et o , a grat i fica 
ção de pr odutividade sera devida a parti r de 19 de janeir~ 
de 1980 , e, para aqueles que , no futuro , vi erem a se encon -
trar na situação ac ima referida, a grati f i cação será devida , a 
part ir do mês seguin te ao da publicação do ato que a pr ocede . 

XII- Fora do âmbito do Departamento de Pessoal , o Pr ocu
r ador resolverá as dúvidas e os c~sos omissos suscitados na_ 
interpretação e apl i cação des t e Decreto . 

XI II - Es t e Decreto entrará em vigo r na da ta de s ua pu -
bl i cação , revogadas as disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Se tent r iio, em Na capá, 3D de junho de 1982 
939 da República e 399 da Criação do Ter r itório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO TERR1TÚR10 FEDERAL DO ANAPÁ 

SECRETARIA DE ADNlNISTRAÇÃO 

DEPARTAHENTO DE PESSOAL 

ANEXO I 
TERNO DE COHPROmSSO 

Para os f i ns previstos no § 19, do artigo 29, do Decr e
to- Lei n9 1. 7D9/ 79 , pe lo presente termo , o compromisso de 
não exercer a profispao de Advogado , restringindo nossas 
a t ividades pr of issionais aquelas inerentes ao cargo/emprego 
de Assistente Jurídico/Procurador. 

(Local) , em de de 198 

ATA DA OITAVA ASSE~lBLCIA GERAL EXTRAORDlNÃRlA DA CONPA -
NHI A DE ÁGUA E ESGOTO DO ANAPÁ - CAESA , l NSCRlTA NO CADASTRO 
GERAL DE CONTRIBUI NTES SOB O N9 05 . 976 . 3 11 /000 1-04, REALIZADA 
NO DlA QUATRO DE JUNHO DE HUI'l mL NOVECENTOS E OITENTA E 
DOIS . 

Aos quatro dias do mês de j unho de hum mil novec~nto e oi 
tenta c dois , is nove horas , na sede da Companhia de Água e 
Esgoto do Amapá- CAESA, s i t uada na Ave nida Er nes tino Borges , 
n9 222, nes t a c idade de Macapã, reuniram- se extraordinariamcn 
te os acionistas da empresa . convocados por Edital publicado
nas edições de número 3694 3695 e 3696 do Diário Oficial do 

Territór io , dos dias , 26 27 c 28 de ma i o de 1982 , r especti
vamente , bem como no jornal ~!arco Zero, número 187 de 22 de 
maio e no jornal Es tado do Amapá, ntÍmero 4 1, de 29 de maio de 
1982 . Comprovada, pelas assinaturas contidas no livro apro 
priado , a presença dos acionistas representando mais de dois 
terços do Capi tal Social da Con~anh ia , foram inic iados os tra 
balhos da Oitava Assembl~ia Geral Extraord inár ia , pres ididi 
de acordo com a l etra "n" do artigo 31 'do Estatuto da CAESA , 
pelo Senhor JOSÉ MARIA PAPAu:o PAI~S , Di retor- PrE'sidenr:e da 
empresa e Presidente do Conselho de Administraçio , que convo
cou a acionisla IVANETE NUNES GUIDÃO para secr etaria r os tra
balhos , sendo na mesmz ocasião atribuída ao Excelentíssimo Se 
nhor Gove r nador do Ter r itório , Cmte .. \NNlBAL BARCELLOS , Acio :
nista Controlador da emp resa , a Presidincia de Hon ra da Assem 
bléia , cuja Ordem do Dia está assim constituída : a) Proposi :
ção de modificação do artigo 16 do Estatuto Social; b) Propu 
sição de modificação do parágrafo 19 do artigo 17 do EstatutÕ 
Social; c) Outros assuntos de interesse da sociedade . Dando 
prosseguimento ao traba l hos o Senhor Presidente informou que 
toda a matéria constan t e da Ordem do Di a , fo i , de acordo com 
o item ll do art i go 19, do Estatuto da EmprP.sa , antec i padamen 
te submetida a aprovação do Conselho de Administração d; 
CAESA , que através da Resolução n9 002/82- CONSAD , datada de 
19 de maio de 1982, manifestou- se favoravelmente sobre a re -
forma esta t utária , objeto da presente Assembléia Ge ral Estra
ordinária . Dando sequênc i a aos trabalhos iniciou-se a aprecia 
ção da Agenda da Assemb l éi a, quando o Presidente. de acordo 
com 0 it!!m "a" da Ordem do Dia , propôs em no 
me da Diretoria a mudança da redação do arti 
go 16 do Estatuto da empresa , elevando, respect i v_;:_ 
mPnte de 3 (tris) para 4 (quatro), o núme ro de membros 
efetivos e suplentes do Conse l ho de Administração da CAESA. 
Submetida à apreciação dos acionistas, a proposta roi apro- · 
vada por unanimidade de votos . Em seguida o l'rt:sidente subme 
teu i apreciação da Assembléia a mat~r ia constante do item 
"b" da Ordem do Dia , fo r mulando a seguinte proposta : a Dire
toria , considerando a aprovação da ma téria constante do item 
"a" da Ordem do Dia , pr opõe que sej a mudada a redação do pa
rágrafo 19 do artigo 17 do Estatuto da empresa , elevando de 
2 (dois) para 3 (três) , o quorum mínimo permissível pa ra rcu 
niões de liberativas do Conselho de Adm inistração da CAESA~ 
Submetida i aprec iação dos acionistas a proposta fo i aprova·
da por unanimidade de votos . O presidente prosseguiu dizendo 

que com a ap r ovação dos itens "a" e "b" da Ordem do Dia , o a.E_ 
tigo 16, e o parágrafo 19 do artigo 17 do Estatuto Social da 
Empresa passariam a te r a seguinte redação : Seção Il- Conse
lho de Adm in istração- - art igo 16- O Conselho de Admini stra
ção da Companhia de Água e Esgoto do Amapá- CAESA , será cons
tituído por 4 (quat ro) membros efetivos e 4 (quatro) suplen- • 
t es , pessoas naturais-, residentes no País , acionistas da Em 
presa , eleitos e destituíveis e qualquer tempo. Pela Assem:-. ' 
bliia Ge ral que , por maioria de votos , indicará dentre os mem I 
ibros efetivos eleitos , o Presidente e seu substituto . Art ig~ 
17- sem modificação. Par ãgrafo 19- O Conselho de Admi nistra
ção somente poderá deliberar com a presença do seu Presiden-1 
te ou seu substituto legal, e de mais 2(dois) de seus membros 
no mínimo . A Assembléia depois de analisar a proposta ,aprovou 
por unanimidade de votos, a nova redação do artigo 16 ,e do 
)arágrafo 19 do artigo 17 do Estatuto Social da Empresa . Os 
trabalhos t i veram pros s eguimento com a apreciação do item 
"c" da Ordem do Dia , quando o Ac ionista Controlador , fez a 
seguinte proposta : na qua lidade de Acionistas Cont rolador de~ 
ta empresa , e , considerando o item "c" da Ordem do Dia da 
presente Asjemb léia Geral Extraordinár ia, cons i derando ainda 
que com a aprovação do artigo 16 , do Estatuto Social da em -
presa , o número de conselheiros efetivos e suplentes , foi e
l evado de 3 (t r es) pa r a 4 (qua tro) , respect i vamente , Índ i co. 
ad-refer endum da próx ima Assemb l é i a Geral . Ord iná ria , pa 
ra membr os efetivos do Conselho de Administração , o acionis:
ta TRAJ~~O LUIZ PUPO , e para seu suplente o acionis t a JOÃOZI 
TO BRITO ~~CEDO, que o Conselho de Adm i ni stração da CAESA~ 
rep resentar ão Hinistério do Interior . PropÕs ainda o Acionis 
ta Cont rolador , que o térmi no do mandato dos acionistas indt 
cados para comporem o Conse l ho de Administração coincidisse~ 
com o té rmi no do mandato dos atuais conselheiros eleitos pe
la Oitava Assembléia Geral Ordinãria , realizada no dia 27 
de abril de 1981. Submetida? apreciação da Assembléia, os 
acionistas el egeram por unanimidade de votos os nomes propos 
tos para comporem o Conselho de Adminis•ração da CAESA, as :
sim como , aprovaram a propos to de coincidincia do término do 
mandato dos conselhei ros recé• -. eleitos , com o té rmino do man 
dato dos atuais conselheiros , <· fetivos· e suplentes do Conse:
lho de Adm inis tração da CAESA. Continuando com a palavra, o 
Acio~ista Controlador i nvoc~ndo o item "c" da Ordem do Dia , 
propos , ad-referendum da proxima Assembléia Geral Ordinãria, 
que a remuneração mensa l dos membros efetivos do ConseE:o de 
Administ ração, se ja igual a remuneração mensal para a aada 
membro efetivo do Conselho Fi scal da CAESA , que de acordo 
com o parágra fo 39 , do artigo 162 , da Lei 6.404/76, não pode 
ser inferior, para cada membr o em exercício , a um décimo da 
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que, e~ midia, foi atribuída a cada Diretor , Submet i da i a
preciação da Assembliia , a proposta foi aprovada por unanimi 
dade de votos. Encerradas as matirias da Ordem do Dia , o Pre 
sidente determinou que todos os documentos que originaram : 
comprovaram ou j us tificar am a t otalidade dos itens cons t ante 
da Ordem do Dia da Oitava Assembliia Geral Ext raordinária fo 
sem, de acordo com o determinado pe l a letra"a"do parágrafo 19 
do ar tigo 130da Le i 6 . 404./76 , numerados seguidamente&, auten
ticados pel a Hesa e arquivados na Companhi a . E nada mais 
havendo a tratar , os trabalhos foram suspensos pelo tempo 
necessário a~ l ançamento , em livr o próprio desta Ata, cons ~ 
tante dos assuntos t r atados na Oitava.Assembléia Gera l ,Ex 
t r aordinária . Pos te r iormente reabriu- se a seção para a l eitu 
ra da Ata, que fo i aprovada pe l os membros da Nesa , pelo AciÕ 
nista Controlador , pelos demais acionistas presentes e por 
mim, I VANETE NUNES GUIDÃO, Secretária da Oitava Ass embléia 
Geral Extraordinária da Companhia de Água e Esgoto do Amapá 
- CAESA . Nacapá , 04 de junho de 1982 . Anniba l Bar cellos , Jo 
sé Haria Papaléo Paes , Amil t on Lobato Cou t i nho, Dougl as Lo:
bato Lopes, Kleber Nagalhães , Joãozito Br ito Nacedo , Traj a
no Luiz Pupo , Denia ~~ria Fortunato Barbosa , Pedro Ademir 
Barbosa , José Evar isto Soares, Antonio Alves da Silva , Rai
mundo Alves da Silva, Ivane t e Nunes Guidão . 

A presente cópia foi , por mim, fie lmente t ranscr ita do 
livro próprio de Atas de Assembléia Gerais da Companhia de 
Água e Esgoto do Amapá - CAESA. Eu, IVANETE NUNES GUIDÃO 
Secretária da Assembl éia Gera l Extraordinária . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JOSÉ ~~RIA PAPALÉO PAES 
Diretor - Pr es i dente 

CPF 007 . 968 . 912-49 

I VANETE NUNES GUIDÃO 
Secr etária da Assembléia 

JUNTA CONERCIAL DO TER . FED . DO MWÁ 

CERTIDÃO 

Certifico , que a primeira via des t e documento por despa 
cho do Presidente da JUCAP, nesta data , fo i arquivada sob o 
n'? 11 57 . 

Nacapá, 29 de j unho de 1982 

~~RÍLIA COSTA LIHA CAVALCANTI 
Secretári a Ge ral - JUCAP 

PROCURADORIA GERAL 

TE~IO ADITIVO 

TERCEIRO TE~IO ADITIVO AO CONTRATO N9 008/81 - PROG, QUE 
ENTRE S{ CELEBRAN O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO .M~PÁ 
E A Fl~tA DUARTECON - DUARTE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COHER--' 
CIO LTDA, CONSOANTE DISPOSIÇÕES ABAIXO : 

Aos oito (08) di as do mês de junho do ano de hum mil no
vecent os e oitenta e dois (1982), nesta c i dade de Macapá , o 
Governo do Terri t ório Federal do Amapá, representado· nes t e a 
to por seu Gover nador, Senhor ANNI BAL BARCELLOS , doravant~ 
denominado simp l esmente GOVERNO e a Firma DUARTECON - Duarte 
Construções Engenharia e Comércio Ltda , representada nest~ 
ato por seu Gerente , Senhor HENRIQUE DUARTE DA COSTA, adiante 
denominado s imp tesmente CONTRATADA r esolvem de comum . acor do 
celebrar o presente TERHO ADITIVO ao Contrato n9 008/81-PROG , 
mediante c l áusulas e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIHEIRA - FUNDMIENTO LEGAL : O presente TE~IO A 
DITIVO tem embasamento legal no art i go 29 da Lei n9 6 . 205 ,de 
29 . 04 . 75 , comb inado com o Decreto n9 87. 140 , de 30 .04.82 e 
o previsto na Cláusula Dacima Terceira do instrumento princi
pal. 

CLÀUEULA SEGUNDA - DO REAJUSTM!ENTO : O reajustamento de 
que 1.cata o presente TE~IO ADITIVO é concedido na forma do 
parágrafo único do art . 29 da Lei n9 6 . 205 , de 29 de abr i l 
de 1975 , comb inado com o artigo 19 do Decreto n9 87 .1 40, de 

30 de abr i l de 1982 , que f ixa em 1,3SS(hum vírgula trezentos 
e cinquenta e cinco) o coeficiente de atualizaÇão monetária 
vi gente até o mês de out ubro de 1982 . 

CLÀUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS : Os recursos para faze
rem frente as obrigações aquí assumidas pelo GOVERNO na or -
dem de Cr $: 1.446.1 40 ,99 (hum milhão , quat rocentos e quaren~ 
ta e seis mil , cento e quaren t a cruzeiros e noventa ~ nove 
c:ent.:~vo~), por mês, foram a l ocados i rubrica Fundo de Parti:_ 
cipação dos Estados , distr i to Federal e Territórios , Progra
ma 08421884. 767, e l emento de Despesa 3. 1. 3 . 2.00, confo rme No 
ta de Empenho n9 3 . 361 , de 08 de junho de 1982, no valor de 
Cr$: 3 .000 . 000,00 (três milhÕes de cruzeiro~, que a t enderá 
os mêses de maio e junho , f i cando o restante da despesa a 
ser alocada posteriormente . 

CLÀUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS : Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas e condi ções do Contrato pri
mit i vo. 

E, por estarem jus t os e contratados, as partes resolvem' 
de comum aco r do assinar o presente TE~IO ADITIVO, para os 
fins nele declarados , em cinco (OS) vias de igual teor e fÓr 
ma , na presença das testemunhas abaixo nomeadas. 

Macapá , 08 de junho de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HENRIQUE DUA.RTE DA COSTA 
CONTRArfADA 

TESTEHUNHAS 
Ber nardinho ~endes dos Santos 
Rubem da Cunha Favacho 

TERRITÓRIO FEDERAL DO M!APÁ 

PARTIDO DENOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

DIRETÓRIO REGIONAL 

EDITAL DE CO~VOCAÇÃO 

DA CONVENÇÃO REGIONAL 

Convenção Regional do Partido Democrático social (PDS) no 
Território Federal do Amapá. 

O Pres i den te da Comissão Execut iva Regional do PARTIDO DE 
HOCRÁTICO SOCIAL - PDS , Seção do Amapá , na forma da Lei , con 
vaca os Senhores Hembros do Diretório RegionalJ DeÍegadcs dos 
Di retó r ios Hunici pais e Representantes do Partido na Câmara 
dos Deputados Federais para· a CONVENÇÃO REGIONAL , a realiza~ 
se no di a 17 de julho de 1982 , i Av . Procóp i o RÔla, n9 505, 
nesta cidade , i niciando- se is 09:00 horas (nove)horas da ma
nhã e pro l ongando-se pelo tempo necessário à votação dos co~ 
vencionais que chegarem ao recinto a t é às 17:00 (dezessete ) 
horas . 

A ORDEH DO DIA SERÁ A SEGUINTE: 

a) Escolha dos Candidatos que concor rerão is eleiçÕes de 
15 de novembro de · 1982 , para Deputado Federal . 

Hacapá, 04 de julho de 1982 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Presidente da Comissão Executiva Regional 


	

