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MINIST~RlO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 12 76 de 10 de agostodc 1982 

O Governador do Te rrtiório Federal do Amapá, usando das 
at ribuições que lhe são confe r idas pelo artigo 18 , ítem 11 , 
do Decreto-Le i n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que cosnta do Decreto n9 85 .34 7, de 11 de novemb ro de 
1980 , 

HESOLVE : 

Are. 19 - Designar HILDEBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO , ocu 
pante do emprego de Agente Administrativo . CÓdigo LT-SA-701~ 
C, Cl asse "C" , Refe rência 25 , da Tabela de Emp regos Permanen 
tes do Gove rno deste Terri t ór io, lotado na Secretaria de 
Administração- SEAD , para exercer a Função de Chefe do Arqui
vo, Código DAl-201 . 3, da Divisão de Comunicações Administf a
tiva s-DSG/S EAD , a contar de 19 de agos to do corrente ano . 

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

Palácio do Setent rião, em Macapá , 10 de agosto de 1982 , 
939 da República e 399 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Gover nador 

MIN I STÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1278 de 10 de ago s to de 1982 

O Governador do Território Federa l do Amapá , usando das 
a t r i buiçÕes que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , Ítem 11 
do Dec reto- Lei n9 411, de 08 de jane iro de 1 ~69 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembrode 
1980 , 

RESOLVE : 

Secr etár io de Educação e Cult ura 
P rof ~ . ANNIE VI ANNA DA COSTA 

Secretár io de Agri cultura 
Dr . GENtSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Sec retário de Segur ança P~b lica 
Dr. JOSÉ DE ARI MATI!ÉA VERNET CAVALCANTI 

Secr etár io de SaÚde 
Dr . .JOSÉ CA BRAL DE CASTRO 

Art. 19 - Designar , a tÍtulo precário, a contar de 19 de 
agosto do corrente ano, JOS~ DA LUZ QUEIROZ, ocupante do em
prego de Técnico de Contabilidade , Código LT-NH- 817 . B, Cla~ 
se "B", Referência 25 , da Tabela de Empregos Permanentes do 
Governo deste Território , lotado na Secretaria de Administra 
ção- SEAD , para exercer a Função deAssistente , Código DAI- 202 
3 , da Divisão de Transpor tes-DSG/SEAD . 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 10 de agosto de 1982, 
939 da Repúbl i ca e 399 da Criação do Terrritório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HlNISTÉRIO DO INTERIOR 

Territ ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1287 de 30 de j ul ho de 1982 . 

O governador do Territóri o Fede ral do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art i go 18 , í tem li , 
do Decre t o- Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969 , e t endo em 
vi sta o que consta do Decreto n9 85 .347, de 11 de novembro de' 
1980, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Des i gnar , a contar de 18 de julho do corrente 
ano, JOS~ CANPOS MONTEIRO JUNIOR, ocupante do cargo de Agen
t e Administrativo , Código SA- 70 1. C, Classe "C", Re ferência 17 
do Quadro Permanente do Governo des~e Te rr itór io, lotado na 
Secretaria de Saude- SESA, para exercer a função de Secret ã -
rio Administrativo, Código DAI-201 . 1, da Divisão de Fiscali 
zação do Exercício Profissional-DVSF/SESA . 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em contrário . J 
Palác i o do Setentrião , em Hacapá, 30 de julho de 1982 , 
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939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
Amapá 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1288 de 30 de junho de 1982 

do 

O Governador do Terri tór io Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18, Ítem II , 
do Decre t o- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , do Decre t o 
n9 85 .347, de 11 de novembro de 1980, e t endo em vista o que 
consta do Ofício n9 570/82- SESA. 

RESOLVE : 
Art. 19- Desi gnar , a título precano , a contar de 19 d'e 

junho do corrente ano, MANOEL COSTA DA CRUZ, ocupante do Em
prego de Aux i liar Operaci:mal de Serviços Diversos, · código 
LT- NH-81 2.C, Classe "C", referência 15, da Tabela de Emp re -
gos Permanentes do Governo deste Terrtiório , lo tado na Secre 
taria de Saúde-SESA. para exercer a Função de Chefe do Posto 
de Saúde de ~iazagão Velho , Código DAI-201.3, da Un idade Mis
ta de Saúde-DRS/SESA. 

Art. 29 - Revogam-se as dispos i ções em contrário. 

Palácio do Setentr i ão , em Macapá , 30 de junho de 1982 , 
939 da Repúbl ica e 399 da Criação do Terr itór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO I NTERIOR 

Territór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1289 de 30 de junho de 1982 

O Governador do Ter r itório Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artieo 1R, Ítem II, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de j aneiro de 1969, · do Decreto 
n9 85 . 347, de 11 de novembro de 1980, e t endo em vista o que 
cons ta do Of ício n9 570/82-SESA, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Desi gnar, a títu l o pr eca n o , a acontar de 19 
de junho do correo te ano, ~1ANOEL JURACY BRAGA PALHERIH , ocu
pante do emprego de Auxiliar Operaciona l de Serviços Dive r -
sos , Código LT-NM-812 .D, Classe "D", r ef erênc ia 15, da Tabe
la de Emp regos Per manentes do Governo deste Te rr itó r io , l ota 
do na Sec retaria de Saúde-SESA , para exerce r a Função de Che 
fedo Posto de Saúde de Itaubal do Piri rim, CÓd igo DAI-20 1 .~
da Un idade Mista de Saúde- DRS/SESA . 

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

Pa lácio do Setentrião , em Macapá, 30 de j unho de 1982 

,..-----------DIARIO 

939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO i:NTERIOR 

Territór io Federa : do Amapá 

DECRETO (P) N9 1290 de 30 de junho de 1982 

do 

. O.G~vernador do !erritório Federal do Amapá, usando das 
a t r1bu1çoes que lhe sao conferidas pelo a rtigo 18 , í t em II , 
do Dec reto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vis ta o que consta do Decreto n9 , 85 . 347 ,de 11 d'e novembro de 
1980, e do Of ício n9 570/82- SESA, 

RESOLVE: 

. Art. 19 - Des ignar , a título precar1o ,a contar de 19 de 
JUnho do corrente ano, NARIA TIAGA COSTA DOS SANTOS ocupante 
do cargo d~ Agente Adminis trativo, Código SA- 701 .c· Classe 
"C", Referênc i a 25 , do Quadro Permanente do Govern~ deste Ter 
ritó:io, lotada na Secretaria de Saúde-SESA , para exercer a 
funçao de Chefe do Posto de Saúde do Maruanum, Código DAI -
201 .3, de Unidade Mista de SaÚde-DRS/SESA . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em cont rário. 

Pa 1-ác i o do Se tentrião, em Ma capá, 30 de junho de 1982 
939 da República e 399 da Criação do Terri t ório Federal d~ 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 129 1 de 30 de junho de 1982 

O Gover nador do Território Fede ral do Amapá, usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo a rtigo 18 , Ítem II , 
do Decre t o-Lei n9 411, de 08 de jane iro de 1969, e tendo em 
vista o que cons t a do Decre to n9 85 .347, de 11 de novembro 
de 1980, 1 do Ofício n9 570/82- SESA, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Des i gnar, a t í tu l o precarto , a contar de 19 ele 
j unho do corrente ano, ANÉRICO CO~LHO PERI:. ... RA , ocupante do 
emprego de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, código 
LT- NM.8 12 . C, Classe "C", Re fe rên: ia 15 , da Tabela de Emp re -
gos Pe rmanentes do Gove rno deste Terrtiório , lotado na Sec re 
taria de Saúde-SESA , para exe rcer a Função de Chefe do Posto 
de Saúde de Cotias ,do Aragua ry , Código DAI- 201 . 3 , da Unidade 
Mista de Saúde-DRS/SESA . 

OFICIAL----------
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Ar t . 29- Revogam- se as dispos iç~es em contrár io . 

Pa l ác i o do Setentrião, em Hacapá , 30 de junho de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Ter r itór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO I NTERI OR 

Terr itório Federa l do Amapá 

DECRETO ( P) N9 1292 de 30 de j unho de 1982 

O Governado r do Território Federa l do Amapá, usando das 
atr i buições que lhe são conferidas pe l o ar t igo 18, item II , 
do Dec reto- Lei n9 411, de 08 de j anei ro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decret o n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de 1980, e do Ofic i o n9 570/82- SESA , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar , a título precar ~o , a contar de 19 
de junho do corrente ano , RAIMUNDO DOS SANTOS GO~ffiS , ocupan
t e do cargo de Auxiliar de Enfer magem, Código NH- 8 11 .B , Clas 
se "B" , Referência 25, do Quadro Permanente do Governo deste 
Ter ritório , lotado na Secretaria de Saúde- SESA, para exercer 
a Função de Chefe do Posto de Saúde de Igar apé do Lago , Códi 
go DAI-20 1. 3, da Unidade Mis t a de Saúde-DRS / SESA. 

Art . 29 - Revogam- se as disposições em cont rário . 

Palácio do Se t ent r ião , em Hacapá, 30 de j unho de 1982 
939 da RepÚblica e 399 da Cr iação do Terr i tór io Federal d~ 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINI STÉRIO DO INTERIOR 

T., u iLÚri u Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1293 de 30 de j unho de 1982 

O Governador do Terr i tório Federal do Amapá , , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o art i go 18, item 11 , 
do Decre t o-Lei n9 ~ I I , de 08 de j aneiro de 1969 , e Decreto 
n9 85 . 347 , de 11 de novembro de 1980, e tendo em vista o 
que consta do Ofício n9 570/82-SESA, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar, a t i tul o precár io , a contar de 19 
de junho do corrente ano, ROSILDA ~lliLO DA SILVA , ocupante do 
Emp rego de Auxiliar Operacional ae Servi ços Di versos, código 
LT- NH-8 12.C , Classe "C", r eferência 15 , da Tabela de Empre
gos Permanentes do Gover no deste Territór io , l~tada na Secre 
taria de Saúde-SESA, para exercer a Função de Chefe do PostÕ 
de Sáude do Beirol , CÓd i go DAI-201 . 3, da Unidade Hista de 
Saúde- DRS/SESA. 

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

Palácio do Setentrião , ~m Hacapá , 30 de ju~~o de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governado r 

HINISTgRIO DO INTERIOR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (E) N9 015 de 10 de agosto de 1982 

O Governador do Terr itór io Federal do Amapá , usando das 
atribui ções que lhe são conferidas pe l o ar tigo 18 , Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 

RESOLVE: 

Art . 19 - Reposionar de acordo com o disposto na Lei n9 
6. 973, de 1981, os se rvidores per t encentes ao Grupo ,Pol ícia 
Civil, incluídos no Plano de Classificação de Cargos e Empre 
gos e pela Portaria GM/154 , de 1981, nas categoriaas 

Funcionais de Delegqdo de Policia , Escrivão de Polícia, Agen 
te de Policia , Da tiloscopia Policial , Auxilia r Ope raciona l de 
Per ito Cr iminal e Guarda de Presídio , conforme tratam os De
cr etos- Lei s n9s 1. 73?/79 e 1.853/81, artigo 49 , que pa ssarão 
a ter suas situaç~es alteradas , da seguinte f~rma. 

1. CATEGORIA FUNCIONAL DE DELEGADO DE POLICI A 

Estrut ura da Categoria Funciona l pe l o Decreto- Le i 
1. 732 / 79 e Lei n9 6 .86 1/80 : 

Cl a s se Especia l Ref . 55/57 
CLasse "C" - Ref . 49 / 54 
CLas se "B" . - Ref . 4 7/48 

n9 

Cl ass e "A" - Ref . 44/46 , os servi dor es i nc l uí dos na 
Classe "C", Refe rência 47 , atual NS- 15, t e rão mod i f i cadas a 
Refe r ênci a , que passar á a ser 49 , atual NS-17 . 

2. CATEGORIA FUNCIONAL DE ESCRIVÃO DE POLICIA : 

Estrutura da Categor ia Funcional pelo Dec reto- Lei 
1. 732/79 e Lei n9 6 .861/80 : 

Classe Especial- Ref . 37/39 
Classe "B" - Ref . 32/36 

n9 

Classe "A" - Ref . 28/31, nesta Categoria Func i onal, 
somente os se rvi dores inc l uídos na Classe "A" , Ref . 26 ,atual 
NH-19, terão sua si t uação al t erada e passarão a Ref . 28 ,. 
.atua l NH- 21 ; 

3. CATEGORIA FUNCIONAL DE AGENTE DE POLICIA: 

Es t rutura do Decreto-Lei n9 1. 732/79 e Lei n9 6. 861/80 : 

Classe Espec ial- Ref . 37/39 
CLasse " B" - Ref. 32/36 
Cl asse "A" - Ref . 28/31, nesta Categor i a Func i onal, 

so haverá a l t eração de Classe , vis t o que os servi dores incl uí -• 
dos •na Ref . 34, atua l NM- 27, passarão à Classe "B" , os i n 
cluÍdos na Refe rência 31 , atual NH- 24 , passarão a integrar a 
Cl asse "A" , e os incluídos na Classe "A" , Re f . 26 , atua l NN-
19, passarão à Ref . 28 , atual Nl-1-21 , e continuarão na Cl asse 
"A" , em que fo ram incluídos ; 

4 . CATEGORIA FUNCIONAL DE DATILOSCOPISTA POLICIAL 

Estrutu ra da Lei n9 6 .86 1/80 
Classe Espec i a l - Ref . 37/39 
Classe "B" - Ref . 32/26 
Cl asse "A" - Ref . 28/3 1, não haverá alteração 

a ser efe tivada com referência aos servidores i nc l uí dos 
Cl asse "B" 

a 
na 

5 . CATEGORIA FUNCIONAL AUXILIAR OPERACIONAL DE 
CRIMINAL: 

PERITO 

Sem al t e r ação · 

6 . CATEGORIA FUNCIONAL" DE GUARDA DE PRESIDIO, nes t a Ca
tegoria Func i onal, só haverá alteração quanto à Classe , vi s
to que os serv i dores i ncluídos na Re f.. 34, atual NN- 27, pas
sa rão a Classe "B" , e os incluídos na Ref . 31, atual Nl-1- 24 , 
passarão a integrar a Classe "A": 

único - As a l terações constantes neste artigo consta
rao do Anexo I deste Decreto . 

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

Palácio do Se t entr ião, em Na capá, 1'0 de agosto de 1982 , 
939 da RepÚblica e 399 da Cr i ação do Território Feder al do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

ANEXO I 

(§único do a r tigo 19, do Dec reto (E) n9 015 I 82) . 

REPOSICION~ffiNTO DO GRUPO PC - 400, DE QUE TRATA A LEI 
N9 6. 973/81 E DECRETOS- LEIS N9s 1 . 732/79 E 1.853/81 . 

DELEGADO DE POLICIA: PC- 401. C 

DA REFE RÊNCIA NS- 15 PARA NS-1 7 

01. Ânge lo Araújo Biró 
02 . Hildeberto Carneiro Cruz 
03. José de Ar imathéa Verneth Caval cant i 
04 . Haria das Graças de Oliveira Carvalho 



Macapá, 18-08-82 DIÁRIO OFICIAL Pág. 4 

05. Othelo Martins Leonc io - Aposentado 

ESCRIVÃO DE POLICIA : PC-404.A 
DA REFERCNCIA 19 PARA 21 

Oi. Aurino Borges de Oliveira Filho 
02. Claudionor Santos de S~ 
03. Manoel ~laurício ~tachado 

AGENTE DE POLICIA: PC-405 .A 

DA REFERENCIA 19 PARA 21 

OI. Benedito da s Graças dos Santos Valada r es 
02. ~encdito dos Santos Pere i ra 
03 . Carame Fa r ias de Ara~jo 
04. Dilma Ma ria da C:>sta Scabra 
05. Elias de Souza PJntoja 
06. Fi rmino Amoedo ~1a lchcr Pinon Neto 
07. João da Silva Ca rdoso 
08. Jorge Manoel Dias Pere ira 
09. Josi Maria Teixe i ra Lima 
10. José Nc ri Corrêa 
11. Jos~ Sandi m da Silva 
12. Junior Alves Aranha Neto 
13 . Osvaldo dos Santos Brito 
14. Paulo Vitor Santos de Souza 
15 . Raimunda Souza do Nascimento 
16 . Zeferim Jones 

PROCURADORIA GERAL 

CONVÊNIO N9 046/82 - PROG 

TERNO DE CONVÊNIO QUE ENTRE Sl CELEB!W! O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E A PREFEITURA MUNIC I PAL DE AJ1A
PÁ, PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

Aos doi s (02) dias do mês de agosto do ano de hum mi l 
novecentos e oitenta e dois (1982), de um l ado o GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO fu'~PÁ, representado neste ato pelo seu 
Gove rnador , Exce l entíssimo Senhor ANNIBAL BARCELLOS , da~ui 
em diante denominado s implesment e GOVERNO e a PREFEITURA ~IU

NICIPAL DE fu'~PÁ, rep resentada pelo Excelentíss i mo Senhor Pre 
feito Hunicipal FERNANDO DIAS DE CARVALHO, denominada dora_:
vante de P~~ . r eso lvem de comum acordo firmar o presente CON 
VÊNIO , constante das c l áusulas e condições que seguem: 

CLÁUSULA PRH!EIRA - FUNDAl'lENTO LEGAL : O presente CONVÊ
NIO foi elaborado com fundamento no item XVII , do artigo 18, 
do Decreto- Le i n9 411, de 08 de janei ro de 1969 e Decreto 
Lei n9 200, artigo 126 , letra "f", de 25 de feve reiro de 
1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJ ETO: O objeto do presente CONVE
NTO visa a transferência de r ecursos des tinados à realização 
dos I I Jogos" Comunitár ios do Mun i cípio de Amapá . 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Destinar recursos para atender a exe 
cução do presente CONVÊNIO, no valo r de Cr $: 100 . 000,00 (cem 
mil cruzeiros) . 

II - DA PHA: 

a) Prestar contas ao GOVERNO através da 
Secr etar ia de Finanças, conforme est ipu lado na Cláusu l a Séti 
ma. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : A despesa decorrente da assi 
natura deste CONVÊNIO , no valor de Cr$ : 100 . 000,00 (cem mil 
cruzeiros) correrá à conta do Fundo de Participação dos Esta 
dos, Di s t ri t o Fede ral e Territór ios, Elemento de Despesã 
3. 1.3. 2.00 , Programa 03090402.005, conforme Nota de Empenho , 
n9 4 . 552 , emi tida em 23 de ju l ho de 1982 . 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DE RECURSOS: Os recursosdes 
tinados a execução do presente CONVÊNIO serão l iberados de 
uma so vez , após a publicação deste no Diário Of i ci a l do 
Território. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos , 
que por fo r ça deste CONVÊNIO a P~~ receberá , enquan t o · não 
forem ap licados aos fins a que se destinam, serão deposita
dos em conta bancária espec ial a ser movimentada pel a Prefei 
tura, obrigando- se a me sma a enviar ao GOVERNO extrato dã 
cont a a ser inser ida nos diversos documentos da sua presta
ção de contas o nome do sacado, os nümeros , valo r es e as da-

tas das emissões dos cheques a quem forem pagas as impor tân
cias . 

CLÁUSULA StTINA - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PNA 
pres t ar contas da apl icação dos rec ursos recebidos à 
ria de Finanças, no máximo , tr in:a (30) dias após o 
da v i g~ncia do presente CONVÊN IO . 

deve: r á 
Secreta 
término 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNClA : O presente CONVÊNIO terá 
a vigência de hum (O I ) m~s . a partir da data de sua pub lica
çao no Diár i o Oficial do Território. 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES: O presente CONVÊNIO poder~, 
ser a lterado , através de adi tamento , para o fiel cumprimen
to das obrigações deste Termo. 

CLÁUSULA Df:ClNA - RESCISÃO : A inobservância de qua i s
quer cláusul as ou obrigaçÕes do presente CONVÊNIO, bem como 
por mot i vo de conveniência ou por acordo ent re as partes con 
vcnentes, provocará sua imediata resci são , independente de 
ação , noti f icação ou interpelação j udicial . 

CLÁUSULA DÉCU!A PRH!EIRA - FORO: Para dirimir eventuais 
dÜvidas, as pa r tes i n t eressadas e legem o Foro da Comarca de 
Macapá . 

E, por assim es tarem de acordo , firmam o presente ins
trumento em cinco (05) vias de i gua l t eo r e forma, para um 
só efeito, na pr esença de duas (02) t estemunhas abaixo nomea 
das . 

Macapá , 02 de agosto de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
= Gove rnador = 

FERNANDO DI AS DE CARVALHO 
P N A = 

TESTE~IUNHAS: Ileg ívei s 

PRIMEIRO TER!-10 ADITIVO !\0 CONTRATO CELEBRADO EM 06/10/81 
ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ ~ A ASSOCIA
ÇÃO DE ASS I STÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO AHAPÁ-ASTER-~PÁ, OBJETIVANDO DAR CONTINUIDADE ÀS 
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PESCADOR ARTESANAL . 

Aos 30 d i as do mês de julho do ano de hum mil novecen
tos e oitenta e dois ( 1982), o Governo do Território Federal 
do Amapá a seguir des i gnado TERRITÓRI O, com sede em Macapá -
AP, por seu representante l ega l/ C~mandante ANNIBAL BARCEL
LOS e por outro lado a Associação 1e Assis t ência Técnica e 
Ex t ensão Rural do Terri tório Federa l do Amapá, do ravante de
nominado ASTER-1\l>~P~; representada pelo seu Sec retário Execu 
tivo , Eng9 Agr9 ROSIVAL GONÇALVES JE ALBUQ!' I" I(QUE , resolvem de 
comum a cordo afirmar o presente Termo Aditivo, consoante as 
c l áusula s e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRU!EIRA 

O presente Termo Aditivo tem por objetivo prec ípuo a 
alocação de recursos finance iros adicionais para da r conti
nuidade aos t r abalhos previstos no Contrato acima especific~ 
do. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O Governo do Terr i t ório concorrera no presente exer cí
cio com a importância de Cr$ 2.000 .000,00 (dois milhÕes de 
c ruze iros) a conta do Proje to Orçament ário-Desenvolvimento do 
Setor Agropecuário , Fonte de Recursos - Fundo de Participa
ção dos Estados - FPE, Elemento de Despesa 3 . 1 .3.2. - Outros 
Serviços e Encargos, conforme Nota de Empenho n9 4 159, emiti 
da em 13/07/82. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Os Recursos r eferentes ao Aj uste SUDEPE/GTFA, -cel ebrado 
02 de maio de 1980, contrapartida da SUDEPE , serão liberados 
à ASTER- fu'lAPÁ de acordo com os r epasses a se rem efetuados 
por aque l a Autarquia , conforme Plano de Aplicação que inde
pendente de transcrição faz pa r te in t egr ante deste . 

CLÁUSULA QUARTA 

Ficam mantidas as demais cláusu l as e condições do Con
trato original , não at ingidas por este Aditivo. 

E, para firmeza e va l i dade do que pelas partes ficou es 
tipulado, lavrou- se o presente em 3 (três) vias de igual t eõT 
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na presença das t estemunhas que t ambêm o su_bscrevem . 
~ 

Mat apâ, 30 de julho de 1982 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

ROSIVAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 
- Secr etár io Executivo da ASTER-AP-

TESTEMUNHAS : llegÍ vcLs 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 
SECRI::TARlA DE AGRICULTURA 

ATIVIDADE : APOIO À PESCA ARTESANAL 
VALOR DOS RECURSOS : Cr $ 2. 000 . 000 , 00 

FONTE DE RECURSOS : F.P.E. 
CONVÊNIO SUDEPE/GTFA 

A P R O V 0: 
i\NNI BAL BARCELLOS 

Governador 

CATEGOR IA ECONÕNI CA I DISCRlNINAÇÃO VALOR 
----------------------------------------

3.1. 1.0.00 Pessoal 

T O T A L ...••••.••••.•..... . .. .• •.... .. 

Macapi-AP , 12 de j ulho de 1982 . 

ALCIONE H. C. CAVALCANTE 
Di r etor do DRN/SEAG 

GENÉZIO CARDOSO DO NASCH1ENTO 
Secre t ário de Agr i cu ltura 

2. 000. 000 . 00 

2. 000. 000 .00 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

PROCUli\DORIA GERAL 

CONVENI O NQ 043 / 82 - PROG 

TER.'IO DE CONVÊNIO QUE CELEiiRA'1 O GOVERNO DO 
"1TRR1TÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA 
P.i\ , PARA TRANSFERÊNCI A DE RECURSOS DESTINADOS A H1PLANTAÇÃO ÕÃ 
INFRAESTRUTURA URBANA NO ~1UNlCIPIO . 

Aos trinta (30) dias do mes de julho do ano de hum mi l 
novecentos e oi t en ta e dois ( 1982) , de um lado o Governo do 
Território Federal do Amapá , representado neste ato pe l o Ex
celentíssimo Senhor Annibal Ba rcellos , Governador do Terr i tó 
rio Federal do Amapá, daqui em diante denominado s implesmen~ 
te GOVERNO e a Prefeitura Munic i pal de ~!acapá, representada 
pelo Exce lent í ssimo Senhor Prefeito Municipal Murilo Agosti
nho Pinheiro, denominada do ravan te PMM , resolvem de comum a
cordo firmar o presente Ccnvêni o, constante das cláusulas e 
condiçÕes que seguem : 

CLÁUSULA PRIMEIRA- Fundament o Legal: O presente Convê
nio foi elaborado com ful cro no ítem XVII do ar tigo 18 , do 
Dec reto - Lei nQ 4 11, de 08 de jane i ro de 1969. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Objeto : O objet i vo do presente Convê 
nio visa a transferência de recursos dest i nados a Implanta ~ 
ção de Inf raestrutura Urbana no Muni cípi o de Macapj . 

CLÁUSULA TERCE IRA - ObrigaçÕes: 

I - DO GOVERNO: 

a) Dest i nar recursos para atender a execução do presen-
te Convênio no valor de Cr$ 3 .000.000 , 00 (três mi lhÕes de 
cruze i ros); e 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução do presente Convi 
nto através da Secretaria de Planej amento c Coordenação . -

li - DA PMH: 

a) Empregar os recursos transferidos pelo GOVERNO de 
aco'rdo com o Plano de Aplicação, que faz parte integrante do 
presente Convênio; e 

b) Fornecer e facilitar os e l ementos necessário$ para 
que o GOVERNO possa acompanhar a execuçio do presente Convê
nio. 

CLÁUSULA QUARTA - Dot ação : A despesa decorrente da ass i 
n"atura des t e Convênio no val or de Cr$ 3 .000. 000 , 00 ( três mi~ 
lhÕes de cruzeiros) , correrá à conta do Programa de Assistên 
c ia aos ~lunicip ios - PAH, empenho n9 7 emitido em 30/07/82 .-

CLÁUSULA QUI NTA - Liberação de Recursos : Os r ecursosdes 
tinados à execução do pre sente Convênio serao liberados de 
uma (0 1) só vez , após a publicação des te Termo no Diár io Of~ 
cial do Terr itório. 

CLÁUSULA SEXTA - Depós ito e Hovimentação de Recursos : En 
quan t o não f orem ap licados aos f ins que se des tinam, os re : 
cu r sos que a PHt-1 receber, por força deste Convênio, serão d~: 
positados em con t a bancár ia especi al , cuj a movimentação dev~ 
r a se r fe i ta somente atrav~s de Cheque s Nomina tivos . 

CLÁUSULA SJOTU1A - Prestação de Con tas : A P~1H deverá pr (:s 
tar con t as da aplicaçio dos recursos recebidos à Secretarii 
de Fi nanaças, no máximo trinta (30) dias após o término da 
v igência do presente Convênio, inclusive , faze ndo junta r o 
extrato da conta bancária . 

CLÁUSULA OITAVA - Da Vigência : O presente Convênio vigi 
rã apartir da da ta de sua publicação no Diário Oficial dÕ 
Ter ri tório, até 30 de dezembro de 1182 . 

CLÁUSULA NONA- Al terações : O ~resente Convênio poderá 
se r a l terado at ravés de ad itamento , para f iel cumprimento das 
obrigações des t e Termo. 
I • -

CLAUSULA DECU1A - Resc i são : t. inobservância de quaisquer 
cliusu l as, cond i çÕes ou obr i gação do presente Convênio, bem 
como por motivo de conveniência ou ,or aco r do entre as par -
t es convenentes,provocari sua imed iata rescisão , independen
t e de ação . notificação ou inte r pelação j udic ial . 

CLÁUSULA DÊCHIA PRlME l RA - Foro: Pa ra dirimir quaisquer 
dúvidas surgidas em consequênc i a do não cumprimento de qual
que r cláusula deste Termo, de comum aco rdo , as partes inte -
ressada s elegem o Foro da Comarca de Hacapi , com exclusão de 
qua l que r outro , por mais priv il egiado que sej a. 

E, para fi rmeza e validade do que ficou est i pu l ado, l a
vrou-se o presente Te rmo que , depois de lido e achado confor 
me, vai assinado pelas partes convenen t es , em c i nco (05) vias 
de igual teo r c fo rma , para o mesmo f i m, na presença de duas 
(02) t es t emunhas abaixo nomeadas. 

Macapá (AP), 30 de j ulho de 1982 
ANNIBAL BARCELLOS 

Gover nador 
HURlLO AGOST I NHO PINHEIRO 

Prefeito Municipal 
TESTEHUNHAS : 
1. Ilegível 
2 . Berna rdiEo Mendes dos san t os. 

TERRITÓRIO FEDERAL DO lu'IAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL CE MACAPÃ 
APROVO : 

ANN IBAL BARCELLOS 
Gover nador 

Plano de Aplicaçio dos Rec ursos pleiteados pela Prefei
tura Municipal de Hacapá, ao Mini stirio do Inte r ior , oriun
dos do Programa de Assis t ência aos Hunicipios - PAH , de st i na
dos à Implantação do Plano de Desenv:>lvimento Urbano de Naca 
pá e Santana . -

ELEHENTO 
DE 

DESPESA . 

4 . 0 . 0 .0 
4 . 1 .0 . 0 
4. 1. 1. o 

DISCRININAÇÃO 

DESPESAS DE CAPITAL 
I NVESTIMENTOS 
Obras e Insta laçÕes 
- Pavimentaçio da Av. 
Henrique Galúcio, no 
trecho Av. Santos Du 
mont/Paranâ . -

Cr$ 1,00 

v A L o R 

?ARCIAL I TOTAL 

3 .000 .000 

3.000 .000 

Importa o presente Plano de Apl icaçio no valor de Cr$ -
3. 000.000,00 (três milhÕes de cruzei ros) . 

Nacapá(AP), 03 de j unhc de 1982 

~nJRILO AGOSTI NHO PI NHEIRO 
Prefei to Mun i cipal 
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TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA ~illNICIPAL DE ~~CAPÁ 

EDITAL N9 23/82=D0= CON O PRAZO DE TRINTA DIAS 

REGULARIZAÇÃO DE IMÚVEIS 

O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Macapá, através do Serviço de Fiscali zação e licenciamento de 
obras , torna pÚblico que as pessoas abaixo relacionadas estão solicitando ALVARÁ DE LICENÇA PARA REGULARIZAÇÃO dos se
guintes Imóveis . 

ORDEM I N T E R E S S A D O E N D E R E ç o Q U A D R A L O T E 

01 Raimunda Alves Ferreira Rua Ubaldo Figueira 11 58 03 
02 José Inácio de Souza Av. 19 de Maio 06 08 24 
03 Nelson Almeida Pinheiro Rua Adalvaro A. Cavalcante 11 51 13 
04 Jonas Haia Ferreira Rua Costa e Silva 11 43 19 
os Antenor Alves Cordeiro Av . José de Anchieta 12 25 14 
06 Benedito Ferreira de Medeiros Rua Leopoldo Machado 09 22 28 
07 El oi Ferreira da Silva Rua Adalv,aro A. Cavalcante 11 39 19 
08 João Souza de Freitas Av. Pedro Lazar ino 10 13 24 
09 Amilcar Nunes Ferreira Av. Baia 08 30 20 
10 Manoel do Espírito Santo Ferreira da Silva Pass . Sem Denominação 11 89 14 
11 Raimunda Braga dos Santos Rua Hamilton Silva os 03 26. 1 
12 Francisco dos Santos Sales Av. Acelino de Leão 06 48 02 
13 'Mar ia Helena da Costa Fernandes Av . Felipe Camarão 07 11 19 

Convida as pessoas que se julgarem com direito sobre os referidos irnóveis ,a apresentarem suas rec l an:ações por escr i 
to, dentro do prazo de 30 dias, con tados da data da publicação deste Edital . 

Macapá(AP), 03 de agosto de' 1982 

Eng9 BENJAMIN ROCHA SALIH 
Dir. Serv . de Obras - PMH 

CPF 081 501 802 - 00 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

Terr itório Federa l do Amapá 
J UIZ DE DIREITO DA COMARCA DE NACAPÁ 

E, corno tenha o Oficial de Justiça des t e Juízo certifica 
do não o haver encontrado nes ta Comarca , não sendo possível 
ci t á- l o pe ssoa lmente, cita- o pelo presente a comparecer neste 
Juízo , no edi f ício do forurn dest a Comarca, sito à Avenida Ama 
zonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, nesta ci 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 15 DIAS, NA FO~~ ABAIXO dade, no d ia 03 .09 . 82, às 10: 00 horas, a fim de ser inter rogã 
do, promover sua defesa e ser notif i cado dos ulter iores t er 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito da Vara mos do processo, a que deverá comparece r, sob pena de reveliã 
Cr iminal da 1' Circunscrição Judiciária de Macapá na forma da Para conhecimento de todos é passado o presente Edital , cuja 
Lei,etc. . . 2' via ficará afixada no lugar de cos tume . Dado e pass ado nes 

Faz saber a todos os que o pr esente EDITAL com prazo de ta cidade, aos quatro dias do mês de agosto de mil novecentos 
15 dias virem, ou dele t ive r em conhec imento, que nes t e Juizo e oitenta e do is . Eu Manoe l Januário da Si lva Diretor de Se -
corre seus t r ãnsrni tes um processo em que é acusado : RAUillND'O cre t ar ia da Vara Criminal da 1' Circunscrição J udi ciária de 
~ruNIZ FERREIRA, brasi l eiro, casado, motorista prof i ss ional , Macapá. 
filho de ANTONIO JOAQUIM FERREIRA E RAINUNDA MUNIZ FERREIRA , 
residente e domiciliado nesta cidade de Nacapá, corno incurso 
no a rt. 168, § 19, inciso III do Código Penal. 

E, corno t enha o Oficial de Just iça deste Juízo certifica 
do não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível 
citá-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer nes
te Juízo, no edifício do forurn des ta Comarca, sito à Avenida , 
Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Cor i olano Jucá, nesta 
cidade, no dia 03 .09. 82, às 10:00 horas, a f im de ser interro 
gado, promove r sua defesa e ser notificado dos ulteriores t er 
mos do proces so, a que dever á comparecer, sob pena de reveli& 
Para conhec imento de todos é passado o presente Edital, cuja 
2' via ficará afixada no lugar de cos tume . Dado e passado nes 
ta cidade, aos quat ro dias do mês de agosto de mil novecentos 
e oitenta e dois. Eu, Manoel Januário da Silva Diretor de Se
cretaria da Vara Cr i minal . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH PRAZO DE 15 DIAS,· NA FO~~ ABAIXO 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~W. Juiz de Dire ito da 
Criminal da 1? Circunsc rição Judiciária de Macapá, na 
da Lei, etc ... 

Vara 
forma 

·Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou del e tiverem conhec imento , que neste Juízo 
corre seus trinsrnites um processo em que é acus ado: BARTOLC -
HEU ALEXANDRE GARCIA, bras ileiro, casado, Hotorista Profissio 
nal, residente e domicil iado nesta cidade de Hacapá, como in: 
curso no art. 168, § 19 inciso I II do Cód igo Penal. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FO~~ ABAI 
XO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~1 . Juiz de Direito da 
Cr iminal 1' Circunscr i ção Judic iária de Hacapá, na fo rma 
Lei, etc ... 

Vara 
da 

Faz saber a t?.~os os que o pres ent e ED ITAL com prazo de 
15 dias virem, ou de l e tiverem conhec imento, que neste Juízo 
corre seus trinsmites um processo em que é acusado RUBENS CAR 
DOSO, bras i l eiro , solteiro, br açal, residente e domic il iado 
nesta cidade, digo , na localidade de " Alonso Rio Arnapary, nes 
te Município, corno incurso no art . 213 , c/c o art . 224 , alí: 
nea a , tudo do C.P .B . 

E, corno tenha o Oficial de J ustiça deste J uízo certif ica 
do não o haver encont rado nes t a Comarca , não sendo possível 
c itá-lo pessoal mente , cita-o pel o presente a comparecer nes te 
Juí zo , no ed ifício do fo r urn desta Comarca , sito à Avenida Ama 
zonas , n9 26 , esqu ina com a Rua Cel . Coriolano Jucá , nesta c1 
dade, no dia 06 .09 . 82 , às 08:0Q horas , a f im de ser i nterro: 
gado promover sua defesa e ser notificado dos ul terio r es t er
mos do processo , a que deverá comparecer, sob pena de revel ia 
Para conhecimento de todos é passado o presente Edi tal, cuj a 
2' v i a ficará afixada no lugar de costume . Dado e passado nes 
ta cidade aos dez dias do mês de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois . Eu , Hanoe l Januário da Sil va , Diretor de Se 
cretaria da Vara Criminal. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 
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CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAl'IAS DE CASAMENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de l'lacapá , Terri
tório Federal do Amapá , República Federativa do Brasil, faz 
saber que pretendem casar : EDILSON TRAJANO DA SILVA e MARIA 
DO SOCORRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS . 

Ele é fi l ho de Va l devino Trajano da Silva e de Rai-munda 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLANAS DE CASANENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de Nacapá, Terri 
tór i o Fede ra l do Amapá, República Federativa do Brasi l, faz 
saber que pr etendem casar : JOi\0 ANTONIO NAVEGANTES e ZULHIRA 
CORR~A DOS SANTOS . 

Ele é filho de Antonio Paulo Navegantes e de Raymunda 
More i ra da Si lva. Navegantes . 

El a é f ilha de Roque Bat i sta dos Santos e de Raimunda de Ela é filha de Fabio dos Santos e de Catar ina Souza dos 
Oliveira dos Santos. Santos . 

Quem souber de qua l quer impedimento l ega l que os 
de casar, um com o out ro, acuse- o na forma da Lei. 

iniba Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de ca-

Nacapá, 09 de agosto de 1982 . 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASA}ffiNTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Nacapá, Ter . 
Fed. do Amapá, República Federativa do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar : JOSÉ RIBA}~R DA SILVA E VI CENCIA LEILA DE 
ARAÚJO BENTES. 

na . 

des 

sar , 

Ele é filho de Nanoel Nendes da Si l va e de Francisca Via 

!na é filha de Dionísio Chagas Bentes e de Haria de 
de Araújo Bentes . 

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

Macapá, 10 de agosto de 1982 

ZUÍLA J UCÁ DE J UCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autor i zada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASk'ffiNTO 

Lour 

c a-

O Oficial do Registro Ci vi l da Comarca de Nacapá, Ter. 
Fed . do Amapá, RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber que 
pretendem se casar: DU!AS ANTONIO SOUSA OLIVE IRA E CATARINA 
ANAICE DE OLIVEIRA . 

Ele é filho de Elias Quintino Ol ive~ra e de Tereza Maria 
Sausa Oliveira. 

Ela é filha de JÚ l io Queiroz de Olivei ra e de 
Anaice de Oliveira. 

Catarina 

Quem souber de qualquer 1mped imcnto que os i niba de ca
sar, um com o out r o, acuse-o na forma da lei. 

Na capá, 04 de agosto de 1982 

ZU!LA JUCA DE J UCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚilLICO 
PROCLAl'IAS DE CASAl'IENTO 

O Oficial de Regis tro Civi l da Comarca de Hacapá , Terr i
tório Federal do Amapâ, RepÚblica Federativa do Bras il, faz 
saber que pretendem ca sa r : RONALDO PADILHA DE SOUZA . e LAYD DE 
CARVALHO SODRf: . 

Ele e filho de Josi Geraldo de Souza e de Naria Eunice 
Padilha de Souza . 

Ela é f ilha de Jeron imo Corria Sodr~ e de Waldyria Rulh 
~e Carva lho Sodr6. 

Quem souber de qualquer imped imenLo legal que os iniba 
de casa r, um com o outro , acuse-o na [orma da Le i. 

Macap~, 16 de agosto de 1982. 

ZUfLA .JUCA DE JUCA ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

sar um com o outro, acuse- o na forma da Lei . 

Nacapâ, 30 de julho de 1982 

JOSÉ TAVARES DE ALHEIDA 
Escrevente em Exercíc io 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ru'IAPÁ 
SECRETARIA DE ADNINISTRAÇÀO 

COHISSÃO PERI-IANENTE DE LICITAÇÃQ 
EDITAL DE TO~~DA DE PREÇOS N9 43/82-CPL 

A V I S O 

O presidente da Comissão Permanente de Licitação de Com 
pras e Serviços do Território Federal do Amapá, faz pÚblico 
e comunica aos interessados, que acha-se aberta a Licitação, 
a nível de T. P. n9 43/82-CPL, para aquisição de Equipamento 
e Acessórios para Oficina . 

A Licitação serâ rea l izada às 9:00 horas do dia 06 .09.82 
na sala de Licitação da Secretaria de Administração, à Av . 
FAB , Cent ro Cívico, nesta c idade de ~tacapá . 

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão se r 
obtidos no 29 andar , s a la 20, no endereço acima mencionado , 
nas horas normais de expediente . 

Hacapá, 16 de agosto de 1982 . 

JOÃO BENÍCIO DIAS 
Presidente da CPL 

SECRETARIA DE OBRAS E SE RVIÇOS PÜllLICOS 
EXTRATO DE INSTRU~mNTO CONTRATUAL 

(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73.140/73) 

INSTRUHENTO:- O Contrato de Empreitada Eloba l n? 079/82- SOSP 
Processo n9 1/00786/82 . 

PARTES 

OBJETO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇi\0 

FUNDfu'IENTO 

DO 

CONTRATO 

Governo do Terr i tório Fede ral do Amapâ c a Fi r 
ma PLATON ENGENHAR IA E COH~RClO LTDA. 
Para execução dos servi ços de construção de 
préd i os da parte Agr tcola da Penitenciár ia de 
t·1acapá , nesta c idade . 
Pela execução dos serviços o CONTRATANTE paga
rá a CONTRATADA a importância de Cr$ -
65 . 884 . 880,03 (sessenta e cinco milh~es, oito
centos e oitenta c quatro mil, oitocentos e o~ 
tenta c ruzeiros e tres centavos) 
O prazo de conclusão concedido para o t o t a l dos 
serviços i 150 (cento c c incoenta) dias conse
cutivos, contados da pr imeira ordem de se rviço 
dado pela CONTRATANTE . 
Fica empenhado inicialmente a importância de 
Cr$ . 17.820 .009 ,00 (dezessete milh~cs , oitocen
tos e vinte mil cruzeiros) , i conta dos r ecur
sos oriundos do FPEDFT - Proj e t o I Atfvidade: 
063002 1'•. 135 - Nan ut enção do s serv iços de Segu 
rança - Sub-Proje t o :Pcnitcnciária Agr~cola-Eli 
menta de Despesa: 41 10.00-Óbras e lnstala ç~es-; 
conforme Nota de Empenho n9 4.936,emitida em 
09 .08.82. 
O Cont rato decorre da autorização do txm~ Sr . 
Gove rnador do TFA, ex a r a da as fls . 94 do Pro -
cesso 1/00786/82 da L i c itaç~o relativa ao Edi 
tal de Tomada de Preços n9 015/82-CLOS, combi- · 
nado com o item ~VIl do Ar tigo 18 do Decreto -
Lei n9 411 de 08 ~c janeiro de 1969 . 

Macapci , 12 ·de agosto de 1982 

EZEQUlAS RIBEIRO DE ASSI S 
Chefe da DAA/SOSP 



Macapá, 18-08-82 DIÁRIO OFICIAL 

25 de agosto· Dia do Soldado. 

O Exército brasileiro reflete a alma da nacionalidade e as 
aspirações mais autênticas do nosso povo. 
A vocação democrática de nossa Força Terrestre remonta às 
nascentes de nossa própria história . Nasceu em Guarara
pes, quando brancos, negros e índios mobilizaram-se irma
nados nas primeiras unidades de combate para expulsar o 

invasor. Cresceu com o tempo, espa-
lhando-se pelo Brasil, dando espírito e 
corpo ao Exército. Após a Independên
cia, afirmou-se na pacificação do País, 

nas lutas externas, na Abolição da 
Escravatura, na Proclamação da 
República. Consolidou-se nos 
campos de batalha da Europa, on

de o Exército lu-
tou pelos mes
mos ideais de li

berdade 

viriam 
a inspirar 

a Revolu
ção de março 

de 1964. Hoje, co
mo ontem, o soldado bra

sileiro reafirma o seu perma
nente compromisso de inteira 

dedicação à Pátria. 
Confie no seu Exército. 

Exército, Presença Nacional 
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