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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1320 de 12 de agosto 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 - Exonerar MIGUEL VIANA DA PAIXÃO, da Função de 
Confiança, de Chefe da Divisão de Saneamento e Controle Ambi 
ental Código DAS- 101 .1 , do Departamento de Saneament o e De
senvolvimento Urbano-SOSP , a contar de 19 qe agosto do ~ar

rente ano . 

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

Palácio do Setent rião, em Macapá, 12 de agosto de 1982, 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIS~ÉRIO DO INTERIOR 

. TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 1321 de 12 de agos to de 1982 

O Governador do Terri tório Federa l do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são confer idas pelo artigo 18 , ítem I T. , 
do Decr e to-Le i n9 41 1, de 08 de ja~ ' i ro de 1969, e tendo em 
vista o que cons ta do J~~reto n9 83 .1 : 7, de 19 de se t embro 
1980 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Nomear EDILSON MACHADO DE BRITO, para exercer 
o Cargo em Comi ssão , de Chcle da Divisão de Saneamento e Con 
trole Ambiental, Código DAS-101. 1, do Depar t amento de Sanea= 
mento e Desenvolvi mento Urbano- SOSP , a contar de 16 de agos-

Secretário de Educação e Cultura· 
Profª. ANNIE VI ANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. GENÉSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secretário de Segurança P~blica 
Dr . JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de Sa~de 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

to do corrente ano . 

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

Palácio do Setentr ião , em Ma~apá, 12 de agosto de 1982 , 
939 da Repúb l ica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1322 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando 
atribuiçÕes q~e lhe são conferidas pelo art igo 18, í tem 
do Decreto-Le~ n9 41 1, de 08 de j aneiro de 1969 e tendo 
vista os t e rmos do Ofício n9 057/82- CONTETRAN ' 

' 
RESOLVE : 

das 
II , 

em 

Art. 19 - Designar o 29 Ten. PM JOSÉ ONOTÔNIO DE ALMEI
DA, da Polícia Militar do Amapá, na qualidade de Presidente , 
Professor JURACI SOARES NUNES, da Secretaria de Educação e 
Cultura-SEEC, Professora ELIZABETE DA SILVA CARVALHO, da Pre 
feitura Municipal de Macapá/PMM e Arquiteta REGINA TRAVASSOS 
DA ROS~, _da _Secretaria de Segurança PÚblica-SEGUP, par a sob 
a ?re s ~denc~a do prime iro, constituírem a Comissão incumbida 
de programar a SEMANA NACIONAL DO TRÂNS ITO. 

Art . 29 - Revogam- se as di sposiçõe s em contrário. 

Palác~o do Setentrião, em Macapá , 12 de agosto de· 1982 
939 da Republica e 399 da Criação do Territóri o Federal d~ 
Amap? . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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~INISTeRIO DO INTERIOR 

Terri tór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1323 de 12 de agos to de 1982 

O Governador do Território Federa l do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são confer idas pelo artigo 18, ítem li , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Remover o servidor DION!ZIO MENDES DA SILVA , 
ocupante do emprego de Agente de Portaria,Códi goLT- PL-1101.B 
Classe "B", Referência 1, da Tabe l a de Empregos Permanent es 
do Governo deste Território, lotado na Secretaria qe Admini! 
t ração- SEAD , para a Secretaria de Educação e Cul tura-SEEC , a 
contar da presente da t a. 

Art. 29 - Revogam-se as dispos i ções em cont rário. 

Palácio do Setentrião , em Nacapá, 12 de agosto de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Terr itór i o Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO N9 1324 de l2 de agos t o de 1982 

O Governador do Territór io Federal do Amapá , usando das 
atri buições que l he são conferidas pelo artigo 18 , ítem li, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.347, de 11 de novembrode 
1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Des i gnar, a título precano, a contar de 19de 
agos to do corrente ano , HI LÁRI O SOUZA PEDROSO, ocupant e do 
emprego de Agente de Portar ia , Código LT-PL- 1101 , Cl asse "C" 
Referência 9, da Tabela de Empregos Permanentes do Governo de! 
t e Terrtiório lotado na Secretaria de Saúde-SESA, para exer 
cer a Função de Secretário Administrativo, Códi go DAI-20 1.1 ~ 
da Clínica Odontológica - CMH/SESA. 

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

Palácio do Setent rião , em Macapá , 12 de agosto de 1982, · 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTeRIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

'DECRETO (P) N9 1325 de 12 de agosto de 1982 

atribuições que l he sao conferidas pe l o art igo 18, Ítem II, 
do Decre to-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.347, de 11 de novembro de 
1980, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar , a t í t ulo precan o , a contar de 19 de 
agosto do corrente ano, ROZENDO ARAOJO SI LVA, ocupante do 
cargo de ~lotorista de Veículos Terres tres , Código T0-902 .A , 
Classe "A" , Referência 7, do Quadro Permanente do Governo 
deste Territóri o, l otado na S ~retaria de Saúde- SESA, para e 
xer cer a Função de Secre t ário Administrativo , Código DAI-201.1 
da Divisão Compl ementar de Diagnóstico Terapêutico- CMH/SESA . 

Art. 29 - Revogam-se as dis posições em contrár io . 

Palácio do Se t entrião , em Macapá , 12 de agos t o de 1982, 
939 da RepÚb lica e 399 da Criação do Território Feder al do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1326 de 12 de agosto do 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que l he são conf eridas pelo art i go 18 , ítem li , 
do Decre to-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que cons t a do Decreto n9 85.347, de 11 de novembrode 
1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar , LUCI LDA DO CA~!O OLIVEIRA , ocupante 
do emprego de Auxiliar de Assuntos Educaciona is, Código LT -
NM-810.B , Classe "B", Refe rência 22, da Tabela de Empregos 
Permanentes do Governo des te Terri tório , lo tada na Secreta -
ria de Educação - SEEC, para exercer a Função de Secr etár i a 
Administrativa, Código DAI- 20 1. 1, da Divi são de Ensino de 29 
Grau- DEN/SEEC , a contar de 19 de j ulho do corrente ano . 

Art. 29 - Revogam- se as disposi çÕes em contrário . 

Pa l ácio do Se t entr ião , em Macapá , 12 de agos t o de 1982, 
939 da RepÚblica e 399 da Cr iação do Terrtiório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove r nador 

m NI STÉRIO DO INTERIOR 

Territór io Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 1327 de1 2 de agos t o de 1982 

0 Governador do Territóri o Federal do Amapá, usando das O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
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atribuiçÕes que lhe sao confer idas 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 n9 85.34 7, de 11 de novembro de 
1980, 

RESOLVE : 

Art. 19- Designar, a título precário, a contar de 19 
de julho do corrente ano, JOSÉ OILQUES DA COSTA ~~LCHER, oc~ 
pante do emprego de Agente Administ rativo , CÓdigo LT-SA-70 1.A 
Classe "A", Referência 17, da Tabela de Empregos Permanentes 
do Governo deste Território , lotado na Secretaria de Educa
ção e Cultura- SEEC , para exercer a Função de Diretor da Esco 
la de 19 Grau de Foz do Rio Hacacoari, CÓd i go DAI- 201. 3, dã 
Divisão de Ensino de 19 Grau-DEN/SEEC. 

Art . 29- Revogam-se as disposições em contrá r io. 

Pol~cio do Sctcntri~o , em Macap~, 12 de agosto de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1328 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Fede ral do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são confe r i das pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347 , de 11 de novembrode 
19 80, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar, NEIDE DOS SANTOS SILVA, ocupante do 
cargo de Agente Admin i strativo, Código SA- 701 .C , Classe "C", 
Referência 25, do Quadro Permanente do Governo deste Terrri
tório, lotada na Secretaria de Educação e Cu l tura-SEEC , para 
exercer a Função de Secretária Administrativa , Código DAI-201 
. 1, da Divisão de Assuntos Culturais- DAC/SEEC. 

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

Palác io do Setentrião, em Macapá, 12 de agosto de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

riECR~TO (P) N9 1329 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem II , 
do Decreto-Lei n'4 11, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Dispensar ,AGUINALDO PEREIRA DA SILVA, da Fun -
ção de Secretário Administrativo, CódigoDAI-20 1. 1 ,da Divisão 
de Assuntos Culturais-DAC/SEEC , a contar de 1Y de julho do 
corrente ano . 

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

Palácio do Setentrião, em Nacapá, 12 de agosto de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Ter i tório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1330 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Territór io Federa l do Amapá, usando das 

atr i buições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem I I, 
do Decreto-Lei n9 411,de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 .347 , de 11 de novembro 
de 1980 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar , a título precário, a contar de 19 de 
julho do corrente ano , AGUINALDO PEREIRA DA SILVA, ocupante 
do cargo de Agente Administrativo, Código SA- 70 1 .B , Classe 
"B", Referência 22, do Quadro Permanente do Governo deste 
Território , l otado na SecrHar ia de Educação e Cultura- SEEC , 
para exercer a Função de Diretor da Escola de 19 Grau de Ja
buruzinho, CÓdi go DAI-201 . 3, da Divisão de Ensino de 19 Grau 
-DEN/SEEC . 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá , 12 de agosto de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL"BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 133 1 de Í2 de agosto 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 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.347 , de 11 de novembro 
de 1980 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar, OS~~RINA CASTILO DIAS , ocupante do 
emprego de Agente Administrativo, Código LT- SA- 701.8, Classe 
" B" , Referência 22, da Tabela de Empregos Permanentes do Go
verno deste Terr itório , lotada na Secretaria de Educação e 
Cultura- SEEC , para exercer a Função de Secretária de Adminis 
trativa, Código DAI- 201. 1, da Divisão de Ensino de 19 Grau
DEN/SEEC , a contar de 19 de julho do corrente ano . 

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

Palácio do Setentrião, em Hacapá, 12 de agos to de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTtRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1332 de 12 de agosto 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 - Dispensar , VASCO GO~ffiS DA COSTA, da Função de 
Secretári o Administrativo, Código DAI-201 . 1, da Divisão de 
Ensino de 19 Grau/DEN/SilllC , a contar de 19 ue julltu uu cu rren 
te ano . 

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

Palác i o do Setentrião, em Macapá , 12 de agosto de 1982, 
~39 da RepÚbl i ca e·399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1333 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando· das 
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atribuições que lhe sao conferidas pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decre to n9 85.34? , de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar, a título precári o, a contar de 19 
de julho do corrente ano , VASCO GO~lliS DA COSTA, ocupante do 
cargo de Agen.te Administrativo, CÓdigo SA-701 . C, Classe "C", 
Referência 25 , do Quadro Per manente do Governo deste Territi 
r i o , l otado na Secretaria de Educação e Cultura-SEEC, para e 
xe rcer a Função de Diretor da Escola de 19 Grau de Guará, Co 
digo DAI- 20 1 .3 , da Div~são de Ensino de 19 Grau-SEEC . 

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

Pa l ácio do Setentrião, em Macapá, 12 de agosto de 1982, 
939 da RepÚblica e 399 da Cr iação do 1err itór io Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1334 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Territór io Feder al do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janei ro de 1969, e t endo em 
vista o que cons t a do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Designar, a tí t ulo pr ecário , a contar de 19 
de julho do corr ente ano, WALQUIRIA JUCÁ LEITE, ocupante do 
emprego de Agente Admin i st rat ivo , Código LT-SA- 70 1. C, Classe 
"C" , Referência 25, da Tabel a de Empregos Permanentes do Go
ver no deste Terri tório, lotad~ na Secretari a de Educação e 
Cul t ura-SEEC , para exercer a Função de Diretora da Escola de 
19 Grau de Igar apé Grande do Curua, Código DAI- 201.3 , da Di
visão de Ensino de 19 Grau/SEEC . 

Ar t . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

Pa l ácio do Setentr ião, em Macapá, 12 de agosto de- 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Territór io Federa l do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

DECRETO N9 073/82- Pill!. 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das atribuições 
que l he são conferidas por lei, 

CONSIDERANDO o brusco faleci mento do Prefeito do Munic í 
pio de Oiapoque , Senhor Francisco Azar ias da Costa, ocorrido 
dia 11 de agos t o de 1982 , 

CONSIDERANDO que as exéquias serao realizadas nesta Ca
pital. 

DECRETA: 

Ar t. I 9 - Fica determinado luto Ofic i a l no Município de 
Macapá, por 03 (três) dias , a part ir desta data . 

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

CU}~RA-SE, REGI STRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

Pal ác io 31 de Março, 12 de agosto de 1982 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Muni cipal de Macapá 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 052/82 - PROG 

TE~!O DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO 

TERRITÓRIO DO AMAPÁ E A AS SOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE AGRI
CULTURA, MEDIANTE CLÁUSULA E CONDIÇÕES SEGUINTES : 

Aos vinte e hum (2 1) dias do mês de jul ho do ano de hum 
mil novecentos e oitenta e dois (1982), o GOVERNO DO TER
RITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ , daqui em di ante denominado simples 
mente GOVERNO, neste a t o r epresentado por seu Governador, Se 
nhor ANNIBAL BARCELLOS e a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNI= 
CA E EXTENSÃO RURAL - ASTER/AP , nes t e ato representada por 
seu Secre t ário Executivo, Engenheiro Agrônomo ROSIVAL GONÇAL 
VES ALBUQUERQUE, celebr am o present e CONTRATO mediante as 
cláusulas e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRU!EIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CON 
TRATO foi elaborado com fundamento no que dispÕe o i tem XVI~ 
do ar tigo 18, do Decre t o-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 
1969 e artigo 126, le t ra "f" do Decre to- Lei n9 200, de 25 de 
fevereiro de 1967. 

· CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : O presente CONTRATO tem 
por obje~ivo repassar à ASTER/AP, valor destinado a dar con
tinu idade· as atividades de ass i stência técnica ao pescador 
ar tesanal. 

CLÁUSULA TERCEIRA - ~AS OBRI,GAÇÕES: 

\, J 
I - DO GOVERNO: 

a) Repassar o recur so para atender o 
presente CONTRATO no valor de Cr$: 2 . 000.000 , 00 ( do is mi
lhÕes de cruzeiros). 

b) Fiscal izar e acompanhar as ativida
des deste CONTRATO, através da Secretari a de Agricultura . 

11 - DA ASTER/AP: 

a ) Executar as atividades pr evistas nes 
te CONTRATO. 

b) Fornecer e fac i litar os e l ementos 
necessários para que o GOVERNO a través da Secretaria de Agri 
cultura possa acompanhar a execução das a tividades objetod~ 
t e CONTRATO. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS - LI BERAÇÃO E REPASSE : Os 
recursos para fazerem frente às despesas do presente CONTRA
TO na ordem de Cr$ : 2. 000.000,00 (dois milhÕes de cruzei ros) 
serão a locados do Fundo de Participação dos Estados , Dis tri
to Federal e Territórios , Progr ama 04 150881.648 , Categor i a E 
conômica 3. 1. 3.2.00, conforme Nota de Empenho n9 4.1 59, emi= 
tida em 08 de julho de 1982 , e será efe tuado em uma únicapa~ 
cela . 

CLÁUSULA QUINTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Enquanto 
nao forem aplicados aos fins a que se destinam os recursos 
que a ASTER/AP receber por força des t e CONTRATO , serão depo 
sitados em conta bancár ia especial a ser movimentada exclusT 
vamente atr avés de cheques nominativos pela ASTER/AP . -

CLÁUSULA SEXTA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A ASTER/APpres 
tará contas através da Secret ari a de Agricultura , trinta. (10) 
dias após o térmi no des te CONTRATO. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGENCIA: O presente CONTRATO terá 
vigência até 31 de dezembr o de 1982. 

CLÁUSULA OITAVA - MODIFICAÇÃO E RESCISÃO : Mediant e con
cordância das par tes , este CONTRATO poderá ser modificado a
t ravés de Termo Adit i vo ou r escindido por inadimplemento de 
qualquer de suas cláus ulas ou condiçÕes , independentemente 
de ação , notificação ou interpelação judi cial. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: Fica e l eito o Foro da Comarca , 
de Macapá, para dirimir dúvidas por ventura susci tadas na 
execução deste CONTRATO. 

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o pre
sente CONTRATO em cinco (OS) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas (02) t estemunhas abaixo assinadas . 

Macapá, 21 de j ulho de 1982 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

ROSIVAL GONÇALVES ALBUQUERQUE 
ASTER/AP 

TESTEMUNHAS: I l egiveis 
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MINIST~RIO DA AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONI ZAÇÃO E REFOR~~ AGRÁRI A-INCRA 

COMISSÃO ESPECIAL DE DISCRIMI NAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS DA 
UNIÃO NO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. 

EDITAL COM PRAZO DE 60 ( SESSENTA DIAS 

A COMISSÃO ESPECIAL DE DISCRIMINAÇÃO DE TERRAS DEVOLU
TAS DA UNIÃO NO TERRTIÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ CE/ AP06,criada pe 
l a Portaria INCRA/DF n9 174/82 , de 28 de julho de 1 982,publi~ 
cada no Diário Ofici al da Uni ão do dia 30 de julho de 1982 , com 
fundamento nos art igos 29 , 39 e 49 da Lei n96. 383 ,de 07 de dez em 
bro de 1~76,combinados com as d~sposições da Lei n94.947 , de 
06 de abril de 1976 , e Decr e t o- Lei n9 1. 164 , de 19 de abril 
de 197 1, a l terado pelo Decre t o-Lei n9 1.243 , de 30 de outu 
bro de 1972, pela Lei n9 5.9 17, de 10 de setembro de 1973 ,pe 
lo Decre t o- Lei n9 1.473, de 13 de ju l ho de 1976, e pelo De~ 
ereto-Lei n9 1.868, de 30 de março de 1981 e ainda Lei n9 
6.634, de 02 de mai o de 1979 , CONVOCA as seguintes pessoas : 
AARÃO ALVES CORR~A , ABEL BELO DAS CHAGAS , ADAELSON DE ABREU 
SILVA, ALCIMAR DE ALMEIDA FILHO, ALCI~~R DE ALMEIDA E SILVA , 
ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA, ALFREDO FERREI RA SANCHES, ALICE 
VASSÃO RALED, AMÂNCIO LI MA DA TRINDADE, AMIRALDO BARBO 
SA .~~CIEL , ANTENOR ALVES DA CONCEI ÇÃO , ANTONIA MOREIRA DE 
FREITAS, ANTONI O BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO BASÍLIO SILVA , 
ANTONIO GERCY ARAÚJO DE OLI VEI RA , ANTONIO PANTALEÃO DE ALEN
CAR, ANTONIO PEREI RA DE CASTRO, ANTONIO PIMENTEL PEDROSO, AN 
TONIO RODRIGUES DE FREITAS , ANTONIO ROMUALDO DA SILVA, APRI~ 
GIO GUEDES DOS SANTOS , ARGEHIRO DE MORAES GOMES , ARLINDO MO
REIRA DA SILVA , BENEDITA MARTEL DE MORAES, BENEDITO FARIAS , 
BENEDITO FERREIRA LOPES, BENEDITO LEÃO DO AMARAL , BENEDITONE 
VES MARIA MACIEL, BENEDITO VALENTE DA SILVA, BRÁS ALVES DE 
ANDRADE, CAMBY CHAVES DE MOURA, CANDIDO ESTEVO DOS SANTOS 
CARLOS MONTEIRO BARBOSA, CARMELINDA IDALI NA PANTOJA ~~CIEL , 
CECILIA ACÁCIO DA SILVA , CINÉZIO ALVES DE LI~~ . CLÁUDIO XA
VIER PINTO DE ALMEIDA, DAMIÃO BAIA, DANI EL ACÁCIO DE LEMOS , 
DANIEL DA LUZ SERRÃO, DAVID DA COSTA PALHETA, DELFI NA FREI -
TAS PIRES, DEOBLANDINA VIEGAS DAS NEVES, DÍDIMO FERREI RA BA! 
BOSA, DOMINGOS MONTEIRO DE SOUZA, EDELSON DA COSTA BRITO , 
EDGAR NASCI~ffiNTO CAMPELO, EDUARDA DE NAZAR~ GO~ffiS , ELP!DIO 
MARQUES , ELPÍDIO RAMOS FERREI RA, EMfDIO RI BEIRO PI RES , EM! -
DIO RODRIGUES MARTI NS, ESMERINDO DOS SANTOS PAES, EXPEDITO 
PEREIRA DA SILVA, FELICIANO ~~CIEL TAVARES, FELISBERTA ARA -
NHA VITERLINA DA SILVA, FERNANDO ANTONIO FONSECA , Fl~liNO DOS 
SANTOS SILVA, FRANCISCA DIAS DOS SANTOS , FRANCI SCO BAHIA DE 
OLIVEIRA, FRANCISCO CORREA ~~CHADO, FRANCISCO DE OLIVEIRA 
FRANCISCO RIBEIRO BATISTA , FRANCISCO SENA DA SILVA , FRANCIS
CO TEIXEIRA, GENÉZIO PEREIRA DE LEMOS, GENIVAL CARDOSO DE LI 
MA, GENILIANO ~~RREIRO DIAS, GEMINIANO LIBERATO MARTINS, coE 
ÇALO MONTEIRO DE SOUZA, ~1ILTON DA SILVA LEAL, HAROLDO VI -
LHENA, IRINEU ALMEIDA AMORIM, JOÃO BATI STA FORTUNA , J OÃO CA
BRAL DE SOUZA, JOÃO FRANCISCO DA SILVA, JOÃO MORAES DANTAS , 
JOÃO MOREIRA ACÁCIO, JOÃOS OLIVEIRA DE SOUZA , JOÃO DE SOUZA 
LEITE, JOÃO VAZ DA SILVA, JONAS ALVES DE MOARES, J ONATAS ~lAR 
TINS DAS CHAGAS , JORGE BORGES DOS SANTOS. JOSÉ BEZERRA DE J\RAÚ ::
JO, JOSÉ CERTULIANO ALEXANDRE , JOS~ DAILSON GO~ffiS , JOSE DE 
JESUS SANTOS , JOSÉ PEREIRA DE LIMA, JOSÉ RIBEIRO BESSA NETO, 
JOSUÉ FREITAS DE SOUZA, LAURO SANTANA, LOURIVAL GONÇALVES DA 
SILVA, LUCILA AIRES DA SILVA , LÚCIO GONÇALVES DA SILVA, MANO 
EL DE AUffiiDA SILVA, ~1ANOEL BARBOSA DE LH1A, MANOEL BRASIL --: 
~~NOEL CÁSSIO ROCHA , MANOEL GILBERTO ROSA DA SILVA, ~~OEL 
GONÇALVES DE ARAÚJO , MANOEL GO~ffiS, MANOEL DE JESUS RANGE~ MA 
NOEL ~~RIA DE LIMA DE ALMEIDA, MANOEL PEDRO DA SILVA, MANOEL 
PEREIRA LEAL , MANOEL RAIMUNDO MENDES , ~1ANOEL DOS SANTOS GUE
DES, ~~OEL DE SOUZA CASTRO, MANOEL SOUZA FERREIRA, ~1ARCELI

NO PEREIRA DA COSTA, ~1ARIA BENEDI TA DA CONCEIÇÃO PINHEIRq ~~ 
RIA CONCEIÇÃO BAIA, !<~RIA LEÃO DO AMARAL, MARIANA OLIVEIRA 
DE SOUZA, ~~URA PEREI RA MACHADO, MÁXU~ TAVARES GUEDES, ~1ES
SIAS LIBERA TO ~~RTINS, MIGUEL RODRIGUES CASTRO , ~10I S~S DA 
SILVA PENA, NÉLI O SOUZA DE OLIVEIRA, OCINEI ALVES CORREA 
ONÉSIMO ARAÚJO GUEDES, OSANO FERREIRA DA SILVA , OSVALDELINA 
BARBOSA DE SOUZA, OSVALDO BAHIA NUNES, OSVALDO ~~RTINS DA 
COSTA, OSVALDO SERRÃO DOS SANTOS, OTACIANO SANTANA DA SILVA, 
PAULO PÁDUA DA SILVA , PEDRO ACÁCIO DE MENEZES, PEDRO ALVES 
NUNES, PEDRO ANTONIO SILVA FILHO , PEDRO BEZERRA DE ARAÚJq PE 
ORO CANTÃO DOS SANTOS, PEDRO CORReA BELEZA, PEDRO EMILIANÕ 
MOREIRA DIAS, PEDRO FERREIRA ~!OS , PEDRO ~~RQUES DOS SANTOS 
PEDRO PALHETA DOS SANTOS , PEDRO RAMOS DE ARAÚJO , PEDRO SOBRI 
NHO DA CRUZ, RAIHUNDA LU~ DA SILVA, RAI HUNDO DIAS DO CA~10-; 
RAI~IDNDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO, RAIMUNDO FARI AS , RAIMUNDO 
FAUSTO DOS SANTOS, RAU!UNDO GUEDES DE AU1EIDA , RAIMUNDO HA
ROLDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO , RAHIDNDO I NAJ OSA DO M~RAL, RAI
MUNDO ~tENDES DE SOUZA, RAHIDNDO PEREIRA ARRUDA, RAIMUNDO PE
REIRA LEHOS COI~ , RAUIDNDO RABELO, RAIMUNDO RODRIGUES DOS SAN 
TOS, RAUIDNDO DA SILVA GUEDES, ROSALINA HONTEIRO DA SILVA, RU 
BENS VIANNA DE OLIVEIRA JÚNIOR , SALUSTIANO VITERLINO DA S IL~ 
VA, SEBASTIANA GOMES DE AGU IAR, SEBASTIÃO DUARTE , SEBASTIÃO 
FERREIRA LOPES, SETH PEREIRA BATISTA_, URBANO GUEDES DA CRUZ , 

VERGI NO DA SILVA COSTA, VIRGILIO AIRES DA SILVA, VIVALDO DA 
COSTA MARTI NS, WALMIK ROSA FERREIRA, WALTER DA SILVA, e seus 
respect ivos cônjuges , se casados forem , para na cond ição de 
proprietários, foreiros, arrendatários, ocupantes a qualquer 
título , confinantes e, ainda quantos incer t os ou_desconheci
dos, que se julgarem com direito a qualquer porçao de terra~ 
apr esentarem, A PARTIR DAS 8 :00 (OITO) HORAS DO PRIMEIRO DIA 
A CONTAR DA DATA DA SEGUNDA PUBLI CAÇÃO DESTE ED ITAL NO DiÁRIO OFI 
CIAL DA UNIÃO,E PELO PRAZO DE 60(SESSENTA)DIAS CORRIDOS , seus 
títu l os, escri t uras , documentos, informaçÕes de inter esse , 
testemunhas , se for o caso, ou quaisquer outr as provas em d~ 
reito admitidas , que fundament em a alegação de pr opriedade , 
posse , foro, arrendamento ou ocupação i ncidente sobr e a área 
delimitada pelo segui nte per í metro : "Inicia o Perímetro da 
área junto ao P1, de coordenadas geográficas aproximadas long~ 
tude 52 OO ' OO"W.Gr. e latitude 00°50'31"N, situado na margem 
direita da Rodovia BR- 210, no Km 83 aproximadamente , deste , 
segue-se no sentido NW pela mesma margem da rodovia . oassan
do pelo I garapé do Teofani com distância aproximada de33 . 000 m 
( trinta e três mil metros ),até o P2, de coordenadas geo 
gráficas aproximadas longitude 52° 1 4' 1 1 "\~ . Gr. e latitude 
O 1°00 ' 38"N situado na confluênci a da referida rodovia com a 
margem d ir~ita do Rio Riozinho , deste , segue-se no sentido ~F, 
pela mar gem do rio, com distância aproximada de 6.000m (se1s 
mil metr os ) até sua FÕz no Rio Amaparí , onde atravessando 
0 mesmo chega- se ao P3, de coordenadas geográficas a~ro-
ximadas longitude 52° 12' 33" \~. Gr. e latl 
tude 01 °01 ' 42"N, ~ituado na margem esquer da do Rio Am~parí , 
deste, segue-se no sentido NW , pela mesma margem do r 1o, pa~ 

sando, pel a Cachoeira do Veado, Igarapé Panela, Porto Panel, 
Sete I lhas e Igarapé Jacaré , com distância aproximada de 
39.000m (trinta e nove mil metros), até o P4, de coordenadas 
geográficas aproximadas longi t ude 52P21 '33"W. Gr . e la titude , 
01012' 01" N, situado na fóz do Igarapé Ge l adeira di visa com 
terras de quem de direito , deste , segue- se pe l a margem es
querda do referido I garapé no sentido NE, até sua nascente , 
com distância aproximada de 17.000m (dezessete mi l me t ros)on 
de chega- se ao PS , de coordenadas geográficas aproximadas l~ 
gitude 52019 ' 51"W.Gr. e latitude 01020 ' 21"N, deste, por uma 
linha sêca , divisa com terras de Quem de direito , segue - se 
com rumo e distância aproximados de 13°NE e 5.000m (cinco mi l 
metros), até o P6 , de coordenadas geográficas aproximadas lo~ 
gitude 520 1 9 ' 09 "~ . Gr. ~ .l.atitude 01023' 1 2"~, si~uado n~s. ca
beceira do Igarape sucur1JU , deste por uma h nha seca, d1v1 -
sa com terras de quem de direito, segue- se com rumo e distâ~ 
cia apr oximados de 440NE e 6.000m (seis mil metros), até o 
P7 , de coordenadas geográficas aprox.imadas l ongitude 
520 17 '00"W.Gr. e latitude 01025 ' 29"N, situado na nascente do 
Igarapé Batata, des t e , segue-se pela margem direita do refe
rido Igarapé no sentido NE, com distância apr oximada de 
19.000m (dezenove mi l metros) , até o P8 , de coordenadas geo
gráficas aproximadas l ongitude 52°10 ' 55"\-' . Gr. e latitude 
01n32 ' 58"N, situado na fóz do Igarapé batata com a margem di 
reita do Igarapé Braço do Mururé, divisa com terras de que; 
de direito, deste, segue-se pela mesma margem do Igarapé no 
sentido SE, com distância aproximada de 6 . 000m (seis mil me
tros), até o P9 , de coordenadas geográficas aproximadas lon
gitude 52.008 ' 28 "W. Gr. e lati t ude 0 1031 ' 18"N , situado na fÕz 
do Igarapé braço do Hururé com o Rio Hur ur é , deste , segue- se 
pela margem direita do Rio no sentido SE, oassando pelo Iga
rapé BÔca Limpa com distância aproximada de 20.000m ( vinte 
mil metros), até o P10 de coordenadas geográficas aproxima-
das l ongitude 520Q2 ' 38"W. Gr. e latitude 01024 ' 40"N, situado , 
na fóz do Rio Mururé com o Rio Araguarí , deste, segue-se pe
la margem direita do Rio Araguarí, divisa com terras de quem 
de direito , passando pela Cachoeira da Ant a,Igarapé do Arú , 
Igarapé Santa Haria , Cachoeira Santa Rosa, Cachoei r a Arrepen 
dido , Igarapé Lamparina , Igarapé São Pedr o, Igarapé Josefa--: 
Cachoeira da Anta Gorda, Igarapé Dala , I garapé Barro e Cacho 
eira do Arrependidozinho, com distância aproximada de 
155.000m (cento e c i nquenta e cinco mil cruzeiros) atê o P11, 
de coordenadas geográficas aproximadas l ongitude 51034' 52"\-' . 
Gr . e latitude 00046 ' 00"N . situado na margem direita do Rio 
Araguarí, na divisa com Terras da União - Gl eba Tartarugal 
Grande, deste, segue-se por uma linha sêca, limite com ter
ras da União - Gleba Hatapí, com rumo e distância aproxima
dos de 730SW e 15 ,400m (quinze mil e quatrocentos metros) , 
passando pelo Igarapé do Carneiro e Igarapé do Mestre , até o 
P12, de coordenadas geográficas aproximadas longitude 

51042'52"W.Gr. e latitude 00043'40" N, situado na margem es
querda do I garapé Grande, deste, atravessandoo refer i do Iga
rapé, segue- se po r uma linha sêca , div i sa com terras da Uni
ão - Gl eba Hatapí , com rumo e distância aproximados de 560NW 
e 38 . 800m (trint a e oito mil e oitocentos metros), passando ' 
pelas cabeceiras dos igarapés Sentinel a, William e Jornal e 
atravessando outro igarapé sem denominação, até o P13, de 
coordenadas geográf i cas aproximadas longitude 52000'00 '~.Gr. 
e latitude 00055'50"N, situado na margem esquerda do Rio Ama 
parí, deste segue-se pela linha imaginária do meridiano sz0 
no sentido S, divisa com terras da União - Gleba Hatapí , pa~ 
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sando pela l ocalidad~ de Serra do Nav io, atravessando o Rio 
Amaparí, com distância aprox imada de 9.800m (nove mil e oito 
centos me t ros), até o P1, ponto inicial da descrição do peri 
metro". 

A apresentação dos t ítulos , escrituras, documentos , in
formaç~es de interesse , testemunhas , se for o caso, ou de 
qua isquer out ras provas em direito admitidas seri feita dire 
t ament e a esta Comissão, no seguinte endereço: nas dependên~ 
cias da E?cola de 19 Grau da Colônia de Água Branca locali
zada na Colônia de Água Branca, Nunicípio de Macap~, Terr i 
tório Federa l do Amapi . 

Macapa~AP., 16 de agosto de 1982 . 

MARIA BENIGNA OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUCÁ 
ADV. l nsc. n9 080/0AB/AP 

Presidente da CE/AP- 06 
Portar i a INCRA/DF/N9 174 /82 

ANA MARIA SAMPAIO DOS SANTOS 
Eng9 . Agr9. CREAA n9 3230-D 1~ . Região 

Membro Técnico da CE/AP-06 
Portaria INCRA/DF/N9 . 174/82 

FÁTHIA LÚCIA PEIXOTO DA SILVA 
Secretári a da CE/AP- 06 

Portar i a I NCRA/DF/N9 174/82 

MÁLAMO I NDÚSTRIA DE CONSERVAS 

COMUNI CAÇÃO 

LAUDELINO POKRYWIECKI, firma estabelecida a margem di -
r ei ta do Furo do Araguary, com inscri ção no CGC/MF- 05.864. 608/ 
0001 -88, sol ic i ta o compar ecimento do func i onário LADILSONDE 
OLIVEIRA PANTOJA, carteira prof i ss ional n9 90.395-483, no pra 
zo de três dias a f im de tra tar assunto de seu i nteresse , o 
não comparecimento seri considerado abandono de emp rego . 

M.F. GmlES, comérc io e Indús tria S.A. -Filial de Macapá, con
vida seu funcionário VANILDON VERAS JUCÁ LEAL, ausente de 
serviço desde o dia vinte e dois de j ulho próx imo passado , a 
r eas sumir suas funçÕes no prazo de três di as a contar des t a 
~ata , após o que es t ará carac t e r izado abandono de emprego . 

XO: 

Macapá, 18 de agosto de 1982 

M.F . GOHES , COHERCIO E INDÚSTRIA S. A. 

JOAQUIM BORGES GO~!ES 
Diretor Pres i den t e 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO A}IAPÁ 
JUI Z DE DIREITO DA cm!ARCA DE ~IACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO , CON PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABAI-

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA ,~!H. Ju i z de Direito da Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária de Nacapá, na forma 
da Lei, Et c ... 

Faz saber a todos os que o presente Ed ital com prazo de 15 
dias virem,ou dele tiver em conhecimento ,que neste Juízo cor
re seus trânsmites um processo em que é acusado EVERALDO FER 
REIRA,vulgo "Peixe Boi", brasileiro, solteiro,Torne i ro Necâ=
ni co, filho de CRISÃNTE~IA FERREIRA , residente e domi ciliado 
nesta cidade de Maca pá , como i ncurso no ar t. 129 do código 
Pena l. 

E, como tenha o Of i c i al de Justiça deste Ju i zo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí -
vel citá- lo pessoalmente , cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo no edi fício do fo rum desta Comarca, sito à Aveni 
da Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá nes t a 
cidade, no dia 20.09 . 82, às 08 : 00 horas, a fim de ser inter
rogado , promover sua defesa e se r notificado dos ulteriores 
termos do processo , a que deverá comparecer sob pena de r eve 
lia . Para conhecimento de todos é passado o presente Edital~ 
cuja 2~ via ficará afixada no l ugar de costume . Dado e pass~ 
do nes t a cidade, aos Dez dias.do mês de agosto de mil novecen 
tos e oi tenta e dois . Eu, ~IANOEL JANUÁRIO DA SILVA , Diretor 
de Secretaria da Vara Criminal . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direi to 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR..'1A ABAI 
XO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA , MM. Ju iz de Direito da Vara 
Criminal da 1{1 Circunscrição Judiciár ia de Macapá, Capital do 
T.F .A. na forma da Lei, e tc ... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 di as vi rem ou de l e tiverem conhecimento, que nes t e Juí 
zo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : JÚLIO 
CÊZAR GOHES DE LIMA , brasi l eiro, sol t eiro , Artezão , f i lho de 
Hihuel de Oliveira Li ma e Mari>l Evani lde Gomes de Lima , como 
incurso no a rt9 129 § 19, ítem I do Código Penal Brasileiro . 

E, como tenha o Of icial de Justiça certif i cado não o ha 
ver encontrado nesta Comarca, não sendo possível c itá-lo pes 
soalmente , cita- o pelo presente a comparecer nest e Ju ízo , no 
edifíc i o do forum des ta Comarca, sito ã Avenida Amazonas, n9 
26 , esqu i na com a Rua Cel. Coriolano Jucá , nesta cidade no 
di a 20/setembro/1982 , às 11 :30 horas , a fim de ser inte~roga 
do , promover sua defesa e ser notif i ~ado dos ul t eriores ter~ 
mos do processo, a que deve rá comparecer sob pena de revel ia. 
Para conheciment o de todos é passado o present e Edital , cuja 
2~ vi a f icará af ixada no lugar de costume. Dado e passadones 
ra cidade , aos dez dias do mês de agosto de mi l novecentos e 
oitenta e dois. Eu, HANOEL JANUÁRIO DA SILVA , Di re tor de Se
cre tar ia , subscrevi. 

DORI VAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR~IA ABAI-
XO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA , ~lli . Juiz de Direito da Vara 
Cr imina l da 1~ Cricunscrição Judi ciária de Macapâ , Capital do 
T. F.A. , Na forma da Lei, etc ... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
~e 15 dias virem , ou de l e tiverem conhecimento , que neste Ju 
ÁZO corre seus t r ânsmi tes um processo em que é acusado : ~IA= 
RIA HORLANDINA DOS SANTOS PEREIRA , vulgo "Fant asma", brasi
leira , solte i ra , doméstica, filha de Sebastião Almeida Pere
rei ra e ~taria Neuzila Vilhena , como incurso no art9 155 § 49 
Ítens II , c/c o art . 180 , todos do CÓdigo Penal. 

E, como tenha o Ofi cial de Justiça deste Juízo certi f i 
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo poss í 
vel c i ti-lo pessoalmente, ci ta- o pel o presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Am~zonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Corio l ano Jucá, 
nesta CÁdade , no dia 20 .09.1 .982 , às 11 :00 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ul 
ter i ores termos do processo , a que deverâ comparecer, sob pe 
na de revel i a . Para conhecimento de todos é passado o presen 
te Edital , cuja 2a. Vi a f icará afixada no l ugar de costume ~ 
Dado e passado nesta cidade , aos çinco di as· do mis de Agos
to de mi l novecentos e oitenta e dois. Eu Manoel Januir io da 
Silva, Di re tor de Secretaria, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di r e ito 

EDITAL DE CITAÇÃO, CON O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO : 

FORI'IA 

O Doutor MÁRIO FARIA, ~lli. Jui z em exerCÁCÁO na V. Crimi 
na l de Nacapá, TFA, na forma da Lei, e t c ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias vi rem, ou dele tiverem conhecimento, que nes t e Juízo 
corr e seus trãnsmites um processo em que ·é acusado : RAIMUNDO 
NONATO DE ANDRADE MOREI RA, brasile iro, natural de Curiaú, ca 
sado , motorista profissional, fi. l ho de Elias Farias Moreira T 

e Maria Áurea Andrade . Como i ncurso no art9 161 ítem li do 
Código Penal Brasileiro. ' 

E, como tenha o Ofici a l de Justiça des te Juí zo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel citâ-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer , 
neste Juízo no edif í c i o do forum desta Comarca, sito à Aveni 
da Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua ·ce l . Co r iolano Jucá -
nesta cidade , no dia 16 de setembro às 9:00 horas, a fi~ 
de ser interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos 
~lteriores termos do processo , a que deve~á comparecer, sob 
pena de revelia . Para conhecimen:o de todo s é passado o pre
sente Edital , cuj a 2a . via f i cará afixada no lugar de cos tu
me . Dado e passado nesta cidade, aos nove dias do mês de a
gso to do ano de hum mi l novecentos e oitenta e do is. Eu Ha
noel Januário da Silva , Diretor de Secretaria da Vara C~imi
nal, subscrevi. 

MÁRIO FARIA 
Juiz em exercício na Vara Criminal 
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MINISteRIO DO INTERIOR 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

PORTARIA N9 (N) 07/82-DAT- SEFIN 

Estabelece Normas paraArrecadação do Governo e dá outras 
providências . 

O Secretário , no uso de suas atribuiçÕes gerais e, 

Considerando, o disposto no Convênio entre a Secretaria 
da Receita Federal e o Governo do Território do Amapá com 
vista a execução das atividades de arrecadação ; 

Considerando, a imperiosa necessidade de que as r eceitas 
sejam processadas eletronicamente ; 

Considerando , que precisam ser tomadas medidas, obj eti 
vando a descentralização administrativa e a simplificação 
dos procedimentos operacionais dos controles de arrecadação . 

RESOLVE: 

Art. 19 - As Receitas do Governo do Amapá serao arreca
dada s segundo a s normás constantes desta Portaria . 

CAPITULO I 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇOES GERAI S 

Art . 29- Serão pagas, na REDE ARRECADADORA as seguintes 
Receitas : 

I - Imposto sobre Operações Relativas à Ci rcu lação 
Me rcadorias (ICM); 

li- Imposto sobre transmissão de Bens Imóveis (ITBI); 

III -Taxas e outras Receitas . 

de 

Art . 39 - O pagamento das Receitas de que trata o artigo 
anterior dar-se-á: 

I - Na REDE BANCÁRIA, consoante as normas constantes do 
Capítulo IV , desta Portaria; 

11 - Na REDE PRÓPRIA , conforme o disposto no CAPITULO III, 
desta Portaria. 

Art . 49 - O pagamento far-se- á através do DOCU}ffiNTO DE 
ARRECADAÇÃO, neste ato denominado DAR, cujos modelos serão 
adotados nas hipóteses indicadas nos parágrafos 19 , 39 e 59, 
deste artigo. 

19 - O DAR - Modelo 1 (ANEXO li), de dimensão normal, 
autolançado, ê ut ilizado somente para pagamento através da 
REDE BANCÁRIA, dos seguintes tributos: 

I - Imposto sobre OperaçÕes Relativas à Circulação de 
Mercadorias (ICM) , bem como nos prazos previstos em Ato Nor
mativo baixado pelo Departamento de Administração Tributária 
(DAT) . 

EX : cauçoes contra t uais, saldo de suprimento de f undos , 
etc . 

II - Taxas e Outras Receitas re l ativas aos Recursos Pró 
prios do Governo do Território do Amapá ; 

III - Imposto de Trasmissào de Bens Imóveis ( I TBI) . 

§ 29 - Compondo um conjunto , com as orientações de pree~ 
chimento impressas no verso, bem como, os Códigos de Recei
tas, o DAR- Modelo 1, é preenchido em quatro {04) vias , que 
terão o seguinte destino : 

I - 1? e 3? VIAS , Úrgão de Controle; 

II - 2? VIA, Contribuinte ; 

III - 4? VIA, Con t r i bui.nt<' (rirgão Executor) . 

§ 39 - O DAR - ;·[ode lo 2 (ANEXO III) , em forma de CARNE , 
pré- impre ssope to corr.p: ··ador , é u t i lizado para pagamento do 
ICM resultante da operação mensal fei ta pe lo con t r ibuinte 
enquadrado num dos Regimes de Pagamentos, " seguir enumera 
dos : 

II - Est imativa Fixa (EF); 
III- Estimativa Variável (EV); 

§ 49 - O DAR -Modelo 2, é constituído de três {03) par
tes contíguas e destacáveis , destinadas: 

I -A da, esquerda, fixa ao CARNE, permanece em poder do 
contribuinte como comprovante do pagamento ; 

1I - As duas (02) outras serão retidas pelo Agente Arreca 
dador e, posteriormente, encaminhadas ao órgão de Controle.-

59- O DAR- Modelo 3 (ANEXO IV), em (04) quatro vias, 
compondo blocos uniforme de vinte e c inco (25) conj untos nu 
merados em ordem crescente, e distribuídos pela Divisão de 
Arrecadação (DIVAR), ê de uso exclusivo , para pagamento dos 
seguintes tributos a efetivar- se pela REDE PRÓPRIA: 

I - Imposto sobre OperaçÕes Relativas à Circulação 
Mercadorias (ICM) , nos casos de : 

a) OperaçÕes de Produtos Agropecuários; 

de 

b) Substituição dos documentos DAR - Mode lo e 2 e em 
todos os casos de pagamentos impossíveis de serem efetuados 
através da REDE BANCÁRIA autorizada. 

§ 69 - O DAR - Modelo 3 , será impresso em quatro (04) vi 
as, que te rão o seguinte destino: 

I - 1? VIA, órgão de Controle ; 

II - 2? e 4? VIAS , Contribuintes; 

III - 3? VIA, Fixa no Talonário . 

SEÇÃO Il 

DA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DOCU~ffiNTOS DE ARRECADAÇÃO 

'Art . 59 - Para efeito de confecção e distribuição dos mo 
delos dos DOCU}ffiNTOS DE ARRECADAÇÃO (DAR) , serão observadas 
as normas constantes desta Seção . 

Art. 69 - O DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) - Modelo 1 , 
autolançado , terá sua confecção facultada às empresas gráfi
cas , desde que solicitem autorização à Secretaria de Finan
ças através de formulário próprio (ANEXO li) . 
I 

§ 19 - A autorização de que trata o artigo anterior será 
endereçada a d ivisão de Informações Economico-Fiscais {DIEF) 
que provi denciará : 

I - Adoção do l ivro prÓpr i o para registro das autoriza
çÕes de Ímpressão ·do DAR - Modelo 1, em que constará : 

a) NÚmero de Ordem; 

b) Nome , razão social, endereço , numero do CAD-ICM e do 
CGC do estabelecimento gráfico . 

§ 29 - As autorizações para impressão do DOCmffiNTO DE 
ARRECADAÇÃO (DAR) - Modelo 1, numeradas em ordem crescente, 
serão dadas med i ante preenchimento de modelo (ANEXO I), em 
duas (02) v i as destinadas: I 

I - 1? VIA, Div i são de informaçÕes Economico- Fiscais 
(DIEF) ; 

II - 2? VIA, Gráfica Impressora . 

§ 39 - Sendo de dimenção 
1, poderá ser adqu irido pelo 
livrarias e estabelecimentos 

normal ,autolaçado, o DAR- Modelo 
contribuinte, nas 
afins . 

papelarias, 

Art . 79 - No DOCmffiNTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) - Mo de lo 1, 
constarão obrigatoriamente no lado direito de seu rodapé as 
seguintes informações do Estabele cimento Gráfico encarregado 
de sua impressão : 

I - CAD- ICM; 

rr - c.c .c.; 

III - NÚmero e data da autorização. 

Art . 89- Haverá também obrigatoriedade de impressão no 
rodapé esquerdo do DAR - Mode lo 1, do número da AUTORIZAÇÃO 
para IM~RESSÃO, fornecida pela Divisão de Arrecadação(DIVAR) 

Àrt. 99 - Na confecção do DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) 
I - Normal (NL); Modelo 1, deverão ser observadas as seguintes especificaçÕes 

------------------------------------------------------------------------------~------~~----~--~ 
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I - Formato em, corpo un~co individual com campos numera 
dos e titulados conforme modelo (ANEXO II); 

I I - Papel SUPERBOND branco 18 Kg; 

III - O DAR será impresso na cor COLORPRESS , azul esver
deado 5B42 - 22RN735A; 

IV - Tipos de impressão: 

a) Elias Bold-Negrito Corpo 12 

b) Elias Claro Corpo 8 

c) Elias Bold-Negrito Corpo 14 

d) Elios Bold-Vondesity Negrito Corpo 12 

e) Elios Bold-Condesity Negrito Corpo 14 

Parágrafo Único - Para efeito de Impressão, os títulos a 
cima descrirninados deverão ser reduzidos a metade. 

Art. 10- O DOCUNENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR)- Modelo 1, 
deverá ser apresentado em blocos gomados, com fixação na pa~ 
te -superior, composto de vinte e cinco (25) conj untos de au
tro (04) vias, as quais obedecerão o disposto no artigo ante 
rior. 

Art . 11 -As dimensões do DAR- Modelo 1, serão: 10crn de 
altura por 21cm de comprimento, de acordo com modelo (ANEXO 
II)', recusando-se os DAR' s que não atenderem esses requisi -
tos. 

Art. 12 - O DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) -Model o 2 , 
(ANEXO III), confeccionado em forma de CARNE, em razão de 
t er a ma i or ia de seus campos pré-impre s sos a t ravés do computa 
dor, será privativamente confeccionado por intermédio do PrÕ 
cessarnento de Dados. 

Parágrafo Único - A distribuição do DOCU}lliNTO DE ARRECA
DAÇÃO (DAR) - Modelo 2, será de competência da Divisão de Ar 
recadação (D IVAR). 

Art. 13 - Caberá a Secretaria de Finanças -a i mpressão e 
confecção em fo rma de blocos de vinte e cinco (25) conjuntos 
de quatro(04) vias cada, do DAR - Nodelo 3 (ANEXO IV) que se 
r ã util izado exclus ivamente pela REDE PRÓPRIA de ArrecadaçãÕ 
nos casos e nas operações previstas pelo § 59 do art igo 49, 
desta Seção . 

Parágrafo único - A Divisão de Arrecadação (DIVAR) p:ov~ 
denciará a distribuição para a REDE PRÓPRIA de Arrecadaçao , 
mediant e protocolo, os blocos do DAR - Modelo 3. 

SEÇÃO III 

DO PREENCHIMENTO DO DOCU}lliNTO DE ARRECADAÇÃO 

(DAR) - NODELO 1 

Art. 14 - Para o preenchimento do DAR - Nodelo 1, deve -
rao ser observados as seguintes instruçÕes : 

CANPO 01 - CARIHBO PADRONIZADO Em se t r a tando de con 
tribuinte cadastr ado , apor o carimbo corr espondente. 

CM!PO 02 - RESERVADO Não preencher 

conforme descrição abaixo: 

a) APURAÇÃO ANUAL - indicar os dois Últimos algari~ 
mos do ano de apuração. 

Ex: Ano de 1982 - preencher com 82. 

b) APURAÇÃO MENSAL - preencher com os 
correspondentes ao mes de apuração seguidos dos 
algarismos do ano , separados por uma barra. 

Ex: Janeiro de 1982 - yreencher 01/82, 

algar ismos 
dois Últimos 

CANPO 09 - PARCELA Preel!-cher com os dois algarismos 
r espectivos do número de ordem da parcela ou cota, quando se 
tratar de parcel amento de débito. 

Ex: Pagamento da 2? parcela - preencher com 02. 

CANPO 10 - DATA DE VENCIMENTO Preencher com seis al 
garismos a data do vencimento do imposto. 

Para os casos sem vencimento previsto preencher com 
data do pagamento. 

Ex: 05/01/82. 

CANPO 11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Preencher com 
o nome da receita Principal a ser paga para conforme relação 
detalhada no (ANEXO V). 

OBS: O acréscimo legal (Nulta/Juros/Correção Monetá 
ria), quando pago isoladamente, t ambém é considerado urna Re= 
ceita Principal. 

CM!PO 12 - CÓDIGO Pr eencher com o código correspon 
dente à Recei ta Principal, conforme r elação detalhada no(ANE 
XO V) 

CM!PO 13 - VALOR Cr$ Preencher com o valor corres
pondente à Receita indicada nos campos 11 e 12. 

CM!PO 14 - HULTA/VALOR Não preencher 

CM!PO 15 - J UROS/VALOR Não preencher 

CANPO 16 - CORREÇÃO NONETÁRLA/VALOR Não preencher 

OBS: Em caso de ocorrência de Nulta/Juros / Correção 
Nonetári a , campos 14 , 15 e 16 o contribuinte deverá encami -
nhar-se a divisão de Arrecadação (DIVAR, Agência de Rendas ou 
Agência Auxi l i ar de Rendas doseu domicíl io fiscal para que 
seja efetuado o l ançamento correspondente aos valores acima , 
pois os Bancos só aceitarão pagamento fora do prazo com o ca 
rirnbo da repartição compe tente. 

CM!PO 17 - TOTAL/VALOR Preencher com o va l or t o 
tal a se r pago, correspondenternente a soma das i mportânc ias 
dos campos 13, 14, 15 e 16 se houver . 

CM!PO 18 - INFORHAÇ0ES PREVISTAS EN INSTRUçO'ES Pre-
e ncher se ne c e ssári o , n o espaço reservado ao his-
tóri co , as informações complementares ao pagamento. 

SEÇÃO I V 

DO PREENCHIMENTO DO DOCU}lliNTO DE ARRECADAÇÃO 

(DAR) - NODELO 2 

CM!PO 03 - NUNERO DO CGC OU CPF Preencher com nurne Art . 15 -Par a o preenchimento dos campos do DAR - Node l o 
r o correspondente se pessoa física ou jurídica. 2, que não são pré-impressos pelo computador, deverão ser 

observadas as seguintes instruções : 
CM!PO 04 - NOME OU RAZÃO SOCIAL Preencher com o n~ 

me completo (pessoa física) ou Razão Social (pessoa_ jurídica) 

CM!PO OS - ENDEREÇO COHPLETO Preencher com o endere 
ço em todos os dados ( rua , avenida , número,complemento, bair 
ro ou di s trito e c idade) . 

CM!PO 06 - NÚMERO DO DOCUHENTO DE ORIGEN Indicar o 
numero do documen to que deu origem à cobrança . 

Ex : Nota Fiscal Avul sa , Au to de Inf ração , etc . 

C&!PO 07 - EXERCICIO Preencher com os dois Últimos 
a lgarismos do ano do pagamento . 

Ex: Pagamento do ano de 1982 - preencher com 82. 

CM!PO 08 - PERIODO DE REFERENCIA Preencher com os 
a l garismos correspondentes ao período de apuração do tribut~ 

CM!PO 14 - VALOR Preencher com o val or corresponde~ 
t e à Receita indicada nos campos 12 e 13. 

CANPO 15 - HULTA/VALOR Não preencher 

CM!PO 16 - JUROS/VALOR Não preencher 

CANPO 17 CORREÇÃO NONETÁRIA/VALOR Não preencher 

OBS : Em caso de ocorrência de Multa/Juros/ Co r reção 
Nonetária , campo 15, 16 e 17,o contribuinte deverá encami
nhar-se à Divisão de Arrecadação (DIVAR), Agência de Rendas 
ou Agência Auxiliar de Rendas de seu domicilio fiscal para 
que seja efetuado o l ançamento correspondente aos val ores a
cima, pois os Bancos s ó aceitarão pagamento fora do prazo com 
carimbo da repartição competent e . 

CM!PO 18 - TOTAL /VALOR Preenher com o valor total 
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a ser pago, correspondente à soma das importâncias dos cam
pos 14, 15, 16 e 17, se houver . 

CAMPOS 19 - I NFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES De 
verá ser utilizado pelo contibuinte, para lançamento do va
lor do ·saldo cr edor no mês em que ocorreu desde que se apre
sente na divisão de Arrecadação (DIVAR), Agência de Rendas 
ou Agência Auxiliar de Rendas de seu domicílio fiscal, onde 
será autorizado a ap l icação do crédito no período seguinte. 

OBS: Para o contribuinte enquadrado no Regime de Pa 
gamento de Estimativa Fixa (EF) o DAR - Modelo 2 , será emiti 
do por processamento de dados, com o campo 14 - VALOR, ja. 
previamente com o valor da parcel a mensal. 

Para o contribuinte enquadrado no Regime de Pagamen 
to Normal (NL), o campo 14 - VALOR, não será preenchido pelo 
computador . 

SEÇÃO V 

DO PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 

(DAR) - MODELO 3 

Art. 16- O DAR- Modelo 3 (ANEXO IV), controlado com nu 
meração sequencial tipográfica será preenchido observando o 
mesmo procedimento adotado no DAR- Modelo I , artigo 14, da 
Seção II , deste Capítulo. 

Parágrafo Único - Nos casos de contribuinte não cadastra 
do deverá ser preenchido o campo 19-· MUNlCIPlO DE ORIGEM DA 
MERCADORIA. 

CAPITULO li 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 17- As definições de que trata estecapítulo sao co 
muns tanto à REDE BANCÁRIA quanto à REDE PRÓPRIA. 

Art. 18 - A Rede Arrecadadora das Receitas do Governo do 
Território do Amapá é composta de REDE PRÓPRIA e REDE BANCÁ
RIA. 

Art . 19 - Movimento Diário compreende todas as Receitas 
recebidas pela Rede Arrecadadora do Governo através do DOCU
~ffiNTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) , num determinado dia útil. 

Art . 20- Órgão de Controle é o se tor ou repart ição da 
Secretaria de Finanaçs a que competir o controle dos Documen 
tos e da Arrecadação das Receitas, no Munic ípio . 

19 - São Órgãos de Controle de Documentos: 

I - No i nterior, o setor competente da Agência de Rendas 
ou Agência Auxiliar de Rendas, responsáve l pela : 

a) Central i zação e controle, a nível r egionaldos documen 
tos de controle de arrecadação das repartições sobre sua ju= 

·risdição. 

b) Remessa dos documentos aludidos na alínea 
para a Divisão de Arrecadação (DIVAR) nos prazos 
pelo artigo 28 , da Seção II, Capítulo III, desta 

anterior 
previstos 

Portaria . 

Il - Na Capital, o setor competente da Divisão de Arrec~ 
çao (DIVAR) , responsável pela: 

a) Centra l ização, análise e controle a nível central,dos 
documentos de controle e de arrecadação tanto na Capital co
mo no Interior; 

b) Remessa dos documentos de que trata a alínea anterio~ 
para fins de pr ocessamento eletrônico ; 

c) Distribuição , para com as Agênc i as de Rendas ou Agên 
cias Auxiliares ~e Rendas dos Relatórios de Arrecadação, pr~· 
cessados eletron~camente. 

§ 29 --São órgão de Controle de Arrecadação das Receitas 
os setores competentes das Agências de Rendas ou Agências Au 
xiliares de Rendas, responsáveis pela : 

a) Centralização, control e e recebimento a nível regia -
nal , das Receitas Arrecadadas pelas repartiçÕes sobre sua 
jurisdição; 

b) Elaboração e remessa à Divisão de Arrecadação (DIVAR)I 
,do documentário das atividades de arrecadação realizadas no 
per í odo. 

Ar t . 21 -O Controle da ar recadação dos tributos fede-

rais (ICM. ITBI e I UM) , e as demais r eceitas da administra
ção amapaense, será de responsabi l idade do Governo Territori 
al no âmbito de sua j urisdição fiscal . 

Art. 22 - Cons ideram-se domici l io tributário : 

I - Das pessoas físicas , a residência hab itual ou prá ti
ca dos atos ou da ocorrência dos fatos que dêem origem a tr i 
butação ou a i mposição de penal i dade ; 

II - Das pessoas j uridicas de direito privado ou firma 
individual, em relação ao fatos que derem origem à obrigaçã~ 
de cada estabelecimento; 

III - Das pessoas j urídicasde dire ito pÚblico , qualquer 
de suas repart içÕes no Território da ent idade tributante. 

Par ágr afo único - Quando não couber a aplicação des tas 
regras, cons i derar - se-á como domicilio tributár io o l ugar da 
situação dos bens ou da ocorrênciados atos e fatos que derem 
origem à obrigação. 

' Art. 239 - No sis t ema de Arrecadação sao considerados: 

I - Documentos de Arrecadação, o DAR, nos modelos previ s 
tos nos parágrafos 19 , 39 e 59, artigo 49 , do Capitul o I, des 
t a Portaria ; 

II - Documentos de Controle de Arrecadação os i ndicados 
nas alíneas seguintes,,e utilizados p/ encaminhar o movimen
to diário ao Órgão de Control e . 

a) TPAR - TOTALIZADOR PARCIAL DA ARRECADAÇÃO (ANEXO VI) , 
emi tido pela entidade arrecadadora,ê ut ili zado para totali 
zar parc ialment e, a s quantidades e os va lores dos Documento~ 
de Arrecadação por e le capeados. Deverá capear e sintetizar 
grupos de até cinquenta (50) documentos do mesmo modelo e 
arrecadados em um mesmo dia . Preenchido em via única é agru
pado aos demai s totalizadores do dia para anexação do BDAR . 

b) BDAR - BOLETIN DI ÁRIO DE ARRECADAÇÃO (ANEXO VII) , in
forma o movimento d iár io da ent idade arrecadadora.Suas infor 
maçÕes agregam os Totalizado~es Parcia is (TPAR' s), represen= 
tando o valor tota l das receitas arrecadadoras no d ia . 

BDAR e emit i do em t r ês (03) v~as com a segu inte dest i na-
çao: 

l i;! VIA, órgão de Processamen to ; 

2õ;l VIA , Emiten t e - (RECIBO) ; 

3i;i VIA , Órgão de Cont r ol e. 

c) ~lAD - MAPA DE ARRECADAÇÃO DIÁRIO (ANEXO VIII), des ti
nado a preparação da linha de .contr ole; é ut ilizado para de
monstrar, por títul os , as receitas arrecadadas no dia , bem 
como as quantidades dos documentos envolvidos . O MAD deve 
se r emitido em duas (02) vias as quais tem a s egu i nte des ti
nação : 

li;! VIA, Órgão Central izador; 

2~ VIA, Arqu ivo do Órgão Arrecadador . 

d) ~Uill - ~~PA DE ARRECADAÇÃO MENSAL idênt ico 
(ANEXO I X), o MAM será ut ilizado para a apuração das 
em perí odo mensa i s. 

ao NAD 
receitas 

e) GRADE - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO (ANEXO X) , documen t o 
tnta1i ~~rln r , ~util izado para tota l i zar e sintetizar a arre
cadação , permitindo control ar e i ndicar os valores transferi -
dos para a REDE BANCÁRIA por um de terminado período . 

A GRADE deve ser emitida em duas (02) vias as quais t em 
a seguinte destinaç,ão: 

l i;! VIA, órgão Centralizador; 

2~ VIA , Arqu ivo do Órgão Arrecadador . 

f) DRA - DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DA ARRECADAÇÃO (ANEXO 
XI, destinado ao recolhimento da arrecadação decendia l das 
Agências de Rendas ou Agências Auxiliares de Rendas junto a 
REDE BANCÁRIA emit ido em quatro (04) v i as com a seguin te des 
tinação : 

1? VIA, Agênc i a de Rendas ou Agência Auxiliar de Rendas ; 

2i;i e 3i;l VIAS, Órgãos de Controle; 
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4{1 VIA, Banco. 

A 2~ e 3{1 vias do BRA serão obriga t oriamente anexadas 
ao MAD, como documento ce s uport e das transfer ências efetua
das. 

g) BRA - BOLETIM DE RECOLHIMENTO DA ARRECADAÇÃO ( ANEXO 

li - Banco/Agência se REDE BANCÁRIA 

CAI'!PO 04 - DATA DA ARRECADAÇÃO Preencher com 
algar i smos referentes a da ta de arrecadação : 

Ex : 19 .01. 82 

seis 

XII), emitido pelos Estabelecimentos Bancár ios, tem por fina CAMPO 05- CÓDIGO DA UF I nformar a codif i cação r efe 
lidade totalizar os valores das receitas discriminados nos r ente ao Amapá. 
BDAR' s refer ente a um mesmo período de arrecadação ( Decên-
dios). Serve como instrumento de demonstração e comprovação, CA}WO 06 - NÚMERO DO BDAR I nformar a numeraçao se-
de r ecolh iment o ao Banco da Amazôni a , Agência Cent ralizadora quencia l do BDAR. 
Local . 

O BRA é emitido em quat ro (04) vias com a seguinte des- CA}!PO 07 - MODELO DO DAR Ci tar o mode l o (tipo ) dos 
tinação: documentos agrupados ao TPAR . 

1{1 VIA, Banco da Amazônia - Agênc i a Centralizadora ; 

2~ e 3{1 VIAS , órgão de Cont role; 

4? VIA , Banco Emitente . 

Art. 24 - Os documentos aludidos no artigo anterior se-

CA}!PO 08 - NÚMERO DESTE TPAR Info rmar a 
sequencial. 

numeraçao 

CAMPO 09 - QUANTIDADE DE DAR Infor mar a quantidade 
de documentos agregados ao TPAR. 

rao preenchidos à máquina ou letra de forma sem emendas ou CA}!PO 10 - TOTAL Informar o total da soma dos valo-
rasuras . r es dos documentos agrupados . 

Art . 25 - Por órgão de Processamento, entende- se a ent i li - BDAR - BOLETIM DIÁRIO ::>E ARRECADAÇÃO 
dade ou unidade operacional r esponsável pelo processamentode 
documentos utilizados no Sistema de Arrecadação . CA}!PO 01 - RESERVADO Para uso exc lusivo do setor de 

CAP~TULO III 

DA ARRECADAÇÃO PELA REDE PROPRIA 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇ0ES PRELI MINARES 

Art. 26 - Para o Si stema de Arrecadação de que trata es 
te Capí t ulo, ent ende-se como "REDE PRÓPRIA" o conjunto de to 
dos os Orgãos da Secretaria de Finanças que tenham a seu car 
go o recebimento acompanhamento e o contro l e da arrecadação~ 

SEÇÃO II 

DOS DOCUEMNTOS E PRAZOS DE REMESSAS 

Ar t . 27 - Para efe i to de recebimento de rece i tas pela 
REDE PRÓPRIA, bem como , para fin s de cont role , escrituração 
t ransfe rência e/ou r ecolhimento, deverão ser adotados os do
cumentos de arrecadação de control e e demais formulários pre 
vistos, respectivamente , nos incisos I e li , do artigo 23 ,do 
Capítulo II, desta Portaria . 

Parágraf o único - No t ocante ao preenchimento, serao ob 
servadas as seguintes normas: 

I - Dos art igos 14, 15 e 16 , das SeçÕes III, IV e V,res 
pect ivamente , do Capítu lo I , desta Portaria, no que se rela= 
ctona com os Documentos de Arrecadação (DAR) - Mode l os 1, 2 
e 3; 

Il - Do artigo 29 , Seção III , deste Capítul o, que se re 
l aciona com os Documentos de Controle de Arrecadação e de= 
mais fo rmulários . 

Art . 28 - Os documentos de que trata o ar tigo anteri or 
deverão ser encaminhados ao Órgão de Controle respectivo , no 
dia út i l imed i atamente pos t er i or ao da arrecadação . 

SEÇÃO III 

DO PREENCHIMENTO DOS DOCU}lliNTOS DE CONTROLE DE ARRECADA 
ÇÃO 

Art . 29 - Os Documentos de Con t ro l e de Arrecadação indi 
cados nos incisos des t e artigo , serão preenchidos de acordo~ 
com as seguintes normas: 

I - TPAR- TOTALIZADOR PARCIAL DE ARRECADAÇÃO 

CANPO 01 - RESERVADO Para uso excl us ivo do setor de 
processamento. 

CA}WO 02 - CARIMBO AGENTE ARRECADADOR Apo r o carim
bo padroni zado : 

I - Agente Arrecadar se REDE PRÓPRIA 

Il - Banco/Agência/Data se REDE BANCÁRIA 

CAMPO 03 - CÓDIGO AGENTE ARRECADADOR Pr eencher com 
o código padronizado : 

I - Agente Arrecadador se REDE PRÓPRIA 

processamento. 

CA}WO 02 - CARIMBO AGENTE ARRECADADOR Apor o carim
bo padronizado do Orgão Arrecadador. 

CA}WO 03 - DENOHINAÇÃO DO AGENTE ARRECADADOR Tr ans
crever o nome : 

I - ór gão Arrecadador se REDE PRÓPRIA; 

II - Banco /Agência se REDE BANCÁRIA. 

CAMPO 04 - CÓDIGO AGENTE ARRECADADOR Preencher com 
o Código Fiscal do Agente Arrecadador (REDE PRÓPRIA) e/ou Ban 
co/Agência , quando REDE BANCÁRIA. 

CA}WO 05 - DEHONINAÇÃO DO ORGÃO CONTROLADOR Infor
mar o Orgão de Controle para qual o BDAR se destina . 

CA}!PO 06 - CÓD IGO DO ORGÃO CONTROLADOR Preencher con 
o CÓdigo do órgão de Control e . 

CA}!PO 07 - CÓDIGO DO MUNICI PIO ARRECADADOR 
cher com o Código correspondente . 

Preen-

CA}!PO 08 - RECEPÇÃO - ORGÃO GOVERNO Campo des tinado 
ao setor de r ecepção do 6r gão de contro l e . 

CA}~O 09 - RECEPÇÃO - PROCESSAMENTO Campo destinado 
ao setor de recepção do orgão de processamento . 

CA}WO 10 - DIAS ÚTEIS SEM ARRECADAÇÃO Informar , se 
f or o caso o dia ou os dias Útei s , imediatamente anteriore~ 
em que não ' t enha ocorr i do arrecadação . 

CA}~O 11- DATA DA ARRECADAÇÃO Preencher com seis 
(06) al garismos referentes a data da arrecadação. 

EX: 17/01/82 . 

CA}WO 12 - CÓDIGO DA UF I nformar o Código Oficial r e 
ferente ao Amapá . 

servar a 
dia útil 

CAMPO 13 NÚMERO DO BDAR Citar o numero do BDAR,ob 
sequenc ia l ógica no anc, a partir de 001 para o 19 
com arrecadação . 

CANPO 14 - QUANTIDADE DE TPAR Infor mar a quantidade 
de TPAR' s agregados ao BDAR. 

CA}WO 15 - QUANTIDADE CE DAR Informar a quant i dade 
de documentos de arrecadação que foram agregados . 

CA}WO 16 - VALOR DO ICM ARRECADADO Preencher com o 
va l or total da arrecadação de ICM do dia. 

CA}WO 17 - VALOR DE OUTRAS ARRECADAÇ0ES Preencher 
com o valor total das arrecadações diversas pertinentes aos 
Recursos Pr óprios do Governo do Amapá . 

CA}WO 18 - VALOR DO BDAR Preencher com o valor 
somatór i a dos campos 16 e 17 . 

CAMPO 19 - VALOR POR EXTENSO Preencher a máquina 
por extenso , o valor informado no campo 18 . 

da 
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I ll - MAD/HAM- HAPA DE ARRECADAÇÃO DIÁRIO/HENSAL ríodo de referência. 

C~WO 01 - PERÍODO Transcrever a periodic i dade 
Mapa de Arrecadação- Diário/Mensal . 

do CAHPO 07 - ASSINATURA Do responsável pela confecção 

C~fPO 02 - CARH!BO PADRONIZADO Apor o carimbo padr~ 
nizado do Orgão Ar recadador. 

CAMPO 03 - AGENTE ARRECADADOR Transcrever o nome do 
Orgão Arrecadador. 

CAHPO 04 - CÓDIGO DO AGENTE Preencher com o Código 
Of ic i a l do Agente Arrecadador. 

C~!PO OS - NUMERO DO NAD OU HAM Citar o nume ro do 
MAD /~~1. Observar a sequênc ia lógica no ano, a partir de 001 
para o primei ro dia de arrecadação . 

CAMPO 06 - PERÍODO DE REFERENCIA preencher com seis 
(06) a l garismos refer ent e a data de arrecadação. 

CM!PO 07 e 16 - RECEITA E OUTRAS RECEITAS Preencher 
caso necessár io , a espéci e de receita ar recadada . 

CM!PO 08 e 17 - NÜHERO DE DOCUMENTOS Informar a quan 
t i dade de documentos de arrecadação para cada espécie de re~ 
ceita. 

CA}!PO 09 e 18 - PRINC IPAL Preencher com o valor cor 
respondente a cada r eceita. 

CAHPO 10 e 19 - ~ruLTA Pr eencher com o valo r 
de multas correspondente a cada recei t a . 

C~!PO 11 e 20 - JUROS Preencher com o valor 
de j uros correspondente a cada r eceita . 

tota l 

t otal 

C~WO 12 e 21 - CORREÇÃO HONETÁRIA Preenche r com o 
valor total da Correção Nonetár i a cor respondente a cada 
ceita . 

r e-

C~O 13 e 14 - SUBTOTAL Preencher com o subtotal dó 
receita especi f i cada . 

CAHPO 1S - TOTAL Preencher com o somatório dos cam
pos 13 e 14 . 

da GRADE e do superio r imediato. 

V - BRA-BOLETHI DE RECOLH U!ENTO DA ARRECADAÇÃO 

CAHPO 01 - RECEPÇÃO Não preencher. 

CAMPO 02 HICROFILHE Não preencher. 

CAHPO 03 - ARQUIVO Não pr eencher. 

CA}!PO 04 - AGENTE ARRECADADOR Preencher com o Código 
Oficial BANCO/AGENCIA, do agente' ar r ecadador. 

C~1PO OS - DATA DO RECOLHIMENTO Pr eencher com seis 
(06) a l gar i smos refer ente a da t a do reco lh imento. 

C~IPO 06 - NOME DO ESTABELECHIENTO Pr eencher com o 
nome da Agincia Bancária . 

CAHPO 07 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO Preencher 
com o endereço compl e t o ( r ua, número , bairro) da Agência Ar
recadadora. 

CAMPO 08- PERÍODO DE REFERENCIA Será preenchidocom 
as datas início e f im do período. 

CAHPO 09 - N~IERO DOBRA Os BRA 's sao nume rados se
quencia l mente pelo ag~nte arrecadador. 

C~!PO 10 - ASSINATURA A assinatura do BRA deverá ser 
do responsável pelo reco lhimento . 

C~!PO 11 - DISCRIMI NAÇÃO DOS BDAR 1 s Preencher com 
os números , da tas e t otais dos BDAR ' s arrecadados , r eferente 
ao pe r íodo. 

C~IPO 12 - TOTAL Preencher com o tota l das r eceitas 
arrecadadas. 

CAMPO 13 - ESPECIF ICAÇÃO DA RECEITA/ VALOR Preencher 
as l inhas em branco quando for o caso , com al gum títul o orç~ 
mentár io que não es t eja devidamente impresso. 

CAHPO 14 - TOTAL Preencher com os va lores arrecada
CAMPO 22 - TOTAL DE DOCU}!ENTOS Preencher com a qua~ dos no per íodo, conforme desdobramento es t abelecido pela ór-

tidade de documentos arrecadados . gão Competente da Secr e taria de Finanças . 

C~!PO 23 - TOTAL ARRECADADO Preencher com o 
tota l da arr ecadação no dia/mês . 

val or C~!PO 1S - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Reservado ao Banco 

C~!PO 24 - SALDO ANTERIOR Informar o sa l do do 
anterior ou sa ldo do mês anterior . 

dia 

da Amazônia S/A-Agênc i a Centralizadora, para quitação dos 
va l ore s em r ecolhimento . 

VI - ORA- DOCUMENTO DE RECOLHI~IENTO DE ARRECADAÇÃO 

CAMPO 25 - CRtDI TO NA DATA Citar os somatórios dos C~!PO 01 - NÚMERO DO ORA Informar a nume ração ~e-
campos 23 ( t ot a l arrecadado) e 24 ( saldo anter i or ). quencial do ORA. 

CA}!PO 26 - TRANSFERÊNCIA Preencher com o va l or trans 
fer ido . 

C~O 27 - SALDO ATUAL Preencher com o resul tado da 
subt r ação entre os campos 2S ( crédito na data ) e 26 (trans
ferência ) . 

CAMPO 02 - ARRECADAÇÃO DO DIA Preencher com a data 
r eferente ao dia da arrecadação . 

C~1PO 03 - CÓDIGO A. R/ A. A. R Preencher com o numero 
do Código da Agência de Rendas ou Agênc i a Auxiliar de Renda~ 

C~!PO 04 - AGENTE ARRECADADOR Preencher com o nome 
C~fPO 28 - OBSERVAÇOES Informar, se for o caso , al- da Agência Arrecadadora . 

guma observação existente . 

C~!PO 29 - VISTO Do r esponsável pel a confecção 
mapa e do super ior imediato . 

C~!PO OS - LOCALIDADE Preencher com o nome da loca
do l idade que está situada o agente arrecadador. 

IV - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - GRADE 

CAHPO 01 - RECEITA Preencher , caso necessário , a e s 
péc i e da rece i t a arrecadada. 

C~!PO 02 - DATA Preencher com a data referente a ar 
recadação do dia, bem como ao total de cada receita. 

CM!PO 03 - TOTAL DO DECÊNDIO Preencher r ''1' ,, ._ ,l 
das receitas arrecadada s n~ p0 r nd ial, referente a 
cada receita . 

CM!PO O~ - ! .TAL Prcc:n · . . ~•· c m o total das recei t ~s 
arrecadadas no deeên· 

C~!PO OS - OBSERVAÇÃO Infonnar , se fo r o caso, alg~ 
ma observação exis t ente . 

CA}!PO 06 - PER!ODO DE REFERÊNCIA Preencher com o pe 

C~!PO 06 - DISCRHIINAÇÃO DA CONTA Preencher com o 
numero da "Conta de Moviment o das Agênc ias de Rendas", respe~ 
tiva e o val or do depósit o. 

CAMPO 07 - TOTAL GERAL DO RECOLH IMENTO Preencher com 
o valor corresponden t e ao to ta l . 

C~!PO 08 - HISTÓRI CO Preencher com o nome da Aeên
ci i! de Rendas ou Agênci a Auxilia r de Rendas , o nome do Banco 
:md•! será efe tuado o depós i to , bem como o nome da Agência Ba~ 
cár ia , o ender eço e o valor do depósito . 

C~!PO 09 - ASS I NATURA Ass i natura do funcionário da 
Agência de Rendas ou Agência Auxil iar de Rendas que preen
cheu o documento e o visto do Agente de Rendas . 

CMIPO 10 - AUTENTICAÇÃO Autenticação ~lecãnica 
Banco onde será efetuado o depósito . 

SEÇÃO IV 

do 
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DO ATO DO RECEBIHENTO DAS RECEITAS DAS 
TRANSFERÊNCIAS E DOS PRAZOS 

cionadas com a Arrecadação de Tributos, tem as seguintes i n
terpretações : 

Art. 30 - Quando do recebiment o de Receitas pela 
PRÚPRIA, deverão ser observadas as seguintes normas: 

REDE I - BANCO e a ent idade de caráter financeiro abrangendo 

I - As Agênci as de Rendas ou Agências Auxil iares de Ren 
das utilizarão o DAR - Mode l o 3, nos termos do que consta o 
§ sg do artigo 4g, Seção I, do Capítulo, desta Portaria. 

II - Por ocasião da emissão d~ DAR - Modelo 3, o funcio 
nár io deverá examinar : 

a) A operação fisçal que dará a origem ao paga~ento ve
rificando a hipótese da utilização 'do DAR- Modelo 3; 

b) O document o de origem (Nota Fiscal , Auto de Infraçã~ 
Guia do ITBI, e tc) cujo número será transcrito no campo 06 
do DAR - Modelo 3, bem como a Codificação correspondent e ao 
trihutn Pm pagamento. 

Art. 31 - A transferência dos documentos relativos aos 
valores arrecadados pela Rede Arrecadadora deverá ser f e i ta 
segundo cri tér ios e prazos estipulados pelos art igos 27 e 28 
da Seção li , deste Capítul o . 

Art. 32 - Sempre que na l ocal i dade exis tir Estabelec i 
menta Bancário , nenhum valor deverá ser reco lhido na REDE 
PROPRIA. 

Art . 33 - Quando o prazo transferência do produto arre
cadado pe l a Rede Arrecadadora recair em dias de Sábado, do
mingo e fe riado. Far-se-á no di a útil imedia tamente poste
r ior. Exceto em se tratando de encerramento doexercício , quan 
do deverá ser fe i to até o Último dia útil do ano . -

Art. 34 - Para efeito de transfer ência dàs receitas ap~ 
radas pelas Agências de Rendas ou Agências Auxil iares de Ren 
das do Interior para a REDE BANCÁRIA observa- se-á o seguinte 
procedimento : 

I - Agências de Rendas ou Agênci as Auxiliar es de Rendas 
providenciarão, nos prazos e~tabelecidos, a remessa para o 
Orgão Arrecadador subordinante do documentário de arrecada
ção e control e correspondente a movimentação diária, compr~ 
endendo: 

a) DAR ' s 

b) TPAR's 

c) BDAR' s 

d) MAD ' s/HAM' s 

e) DRA' s 

II - Os documentos em referência serão remetidos ao Or
gão de Control e, nos prazos es t abelecidos pelo art i go 28, da 
Seção li , deste CapÍtulo. 

III - Consolidando o movimento de cada per íodo, dever á 
ser enviado para o Orgão de Contr ole o formulár io " Controle 
de Arrecadação - GRADE" ( ANEXO X) . 

Ar t. 35 - Na hipótese das Receitas Arrecadadas direta
mente, pelos Postos de Fiscalização e Volantes adotar-se- á: 

I - Será utilizado, exclusivamente , o DAR- Model o 3, (A
NEXO IV) onde o Agente Fiscal deverá apor carimbo, rubrica e 
autenticação nas quatro (04) vias. 

li - Na imposs ibilidade de autent icação mecãnica apor 
carimbo e rubrica nas quatro (04) vias . 

Art. 36 - O produto da arrecadação das Agências de Ren
das ou Agências Auxiliares de Rendas depositado na REDE BAN
CÁRIA através do Documento de Recolhimento de Arrecadação 
DRA (ANEXO XI) deverá ser transferido para o Banco Central i 
zador da Rede ~ Banco da Amazôni a S/A - Agência em Nacapá- AP 
Conta de Movimento das Agências de Rendas - Via Agência Cen
tralizadora Local , no dia imediatamente posterior ao recolhi 
menta. 

CAPÍTULO IV 

DA ARRECADAÇÃO PELA REDE BANCÁRIA 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES PRELIHINARES 

Art. 37 - Para o Si stema de Arrecadação pela REDE BANCÁ 
RIA, as palavras e expressões abaixo i ndi cadas , t odas re l a= 

''( ' 

a Organização Bancária em seu todo. 

II - ESTABELECI~ffiNTO BANCÁRIO Cada uma das Agências Ba~ 
cárias,sejam Matris, Filia l ou Posto na função de arrecadadoL 

III - REDE BANCÁRIA Conjuntos de Bancos credenciados pe 
l o Departamento de Administ r açõo Tributária (DAT) da Secreta 
r ia de Finanças. 

IV - AGÊNCIA CENTRALIZADORA LOCAL Agência do Banco da A 
mazônia S/A l ocalizada no município . 

V - BANCO CENTRALIZADOR DA REDE Agência do Banco da Ama 
zônia S/A, em Macapá-AP. 

Art. 38 - Poderão arrecadar receitas em nome e por con
ta do Governo do Amapá , os Bancos admi tidos no Sistema desde 
que preencham as codições estabel ecidas pe lo Orgão Controla
dor. 

Art . 39 - Serão pagas optativamente a qualquer Es t abe l e 
cimento Bancário credenciado na Jur isdição Fiscal do Cont r i= 
buinte de l ivre escol ha, as Receitas do Governo do Amapá, au 
torizadas pela Secretaria de Finanças, a serem pagas na REDE 
BANCÁRIA. 

SEÇÃO II 

DA ADMISSÃO DOS BANCOS NO SISTEMA 

Art. 40 - A admissão dos Bancos no Sistema de Arrecada
ção das Rece i tas do Governo do Amapá será efetuada at r avés 
do Termo de Acordo, mediante requerimento (ANEXO XIII), diri 
gido ao Secretár io de Finanças. 

Parágrafo único - O Secr etário prol atará sua decisão ou 
vindo , previamente , o Depar tamento de Administração Tri butá= 
ria (DAT) . 

Art. 41 -A integração do Estabelecimento Bancári o deve 
atender aos int eresses da administração, levando-se em conta 
o volume de Documentos de Arrecadação , na área onde se l oca
liza o es t abel ecimento e a viabilidade de ampl iação da REDE 
ARRECADADORA, sem sobrecarga desaconselhável dos controles. 

Art . 42 - O Banco deverá anexar ao requerimento de que 
trata o art i go 40, desta Seção, a r e lação de todos os Estabe 
lec iment os Bancários localizados no Território do Amapá, em 
ordem alfabét ica por município contendo : 

I - NÚmero de ordem de inscrição no CGC; 

II - Endereço completo; 

III - Quantidade e marca de máquinas r egistradoras, bem 
como o número identificador de cada máqui na , inclusive as 
de reservas, se houver ; 

IV - Nome completo do Gerente e do Encarregado da Car -
teira responsável pelo controle e pr eparo dos documentos. 

Art . 43 - A admissão do Banco no Si s t ema obriga a todos 
os Estabelecimentos, que se localizarem no Território do 
Amapá, a prestarem os serviços desta Portaria, dispensando 
qualquer espéci e de remuneração . 

Art . 44 - A atividade arrecadadora do es tabel ecimen-
to terá i nício através de avi so da Secr etari a de Finanças 
com antecedência de quinze (15) dias. 

SEÇÃO III 

DAS ALTERAÇÕES NA REDE BANCÁRIA 

Art . 45 - Havendo fusão de Bancos , da qual uma ou mais 
unidades or i ginárias sejam integr antes do Si s t ema, e desde 
que resu l te em nova personal idade jurídica, a organização , 
resultante requererá dent ro de trinta (30) dias a contar da 
emissão da Carteira Patente, nova admis sãol na fo r ma da Se -
ção I, deste Capítulo 

Art. 46 - Nos casos de ábsorção de Bancos, o incorpora
dor desde que já admitido no Sistema , comunicará no prazo má 
ximo de t r inta (30) dias o fato à Secretar ia de Finanças e 
lhe fo rnecerá relação de s eus novos Es tabel ecimentos . 

Parágrafo único - Se o incorporador não for componente, 
do Sistema, requererá sua admissão, também no prazo de trin
t a (30) di as e na forma da Seção I, deste Capítulo . 
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Art . 47 - A simples mudança da denominação do Banco, o
brigará este a comunicar a alteração à Secretaria de Finan -
ças. 

Parágrafo úni co - Enquanto nao f orem baixados atos reg~ 
larizadores da nova situação de que trata o "caput" deste ar 
tigo os Estabelecimentos Bancários já integrantes do Sistema 
continuarão a arrecadar, indicando nos documentos de contro
l e o mesmo Código e a sua denominação anterior , seguida da 
atual. 

Art . 48 - Se a alteração implicar em mudanças do municí 
pio, o Estabelecimento remanejado só poderá arrecadar na no 
va sede após ser devidamente autorizado, observando o dispo~ 
to no ar tigo 42, da Seção I , deste Capítulo. 

SEÇÃO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 49 - Quando do recebimento de tributos e outras re 
ceitas em nome do Governo do Amapá, for rea l izado por · che::
ques, estes deverão ser de emissão do próprio contribuinte e 
liquidáveis em qualquer das agências vinculadas ao sistema 
arrecadador. 

§ 19- Os valores constantes dos cheques , deverão ter 
vinculação expressa com os tributos ou receitas a recolher e 
constarão no verso as seguintes indicações efetuadas pelo 
agente arrecadador : 

I - Código da Receita Principal; 

II - Valor da Autenticação do DAR. 

§ 29 - O agente arrecadador deverá envidar todos os es
forços possíveis para recuperar as vias de DAR quitadas , em 
poder do contribuinte e relativas a pagamento estornado por 
ter sido feito com cheque sem provisão de fundos. 

§ 39 - O cheque não honrado será entregue ao Departamen 
to de Administração Tributária da SEFIN, até 03 (três) dias 
Úteis da data de sua devolução, juntamente com as vias do 
DAR recuperadas. 

§ 49 - Não sendo possível a recuperação de vias de DAR 
quitadas, em puder do contribuinte, as vias porventura exis
tentes serão entregues com o cheque não honrado ao DAT/SEFIN 
mediante justificativa . 

§ 59 - Ao ser estornado va lor relativo a DAR cancelados 
por ter sido pago com cheque sem provisão de fundos , serão a 
dotados os seguintes procedimentos: 

I - Se o estorno ocorrer antes do recolh imento de qual
quer parcela , proceder como se não tivesse efetuado a arreca 
dação , ou seja não incluir tal valor no BDAR; e 

li - Se o estorno ocorrer após o recolhimento de qual 
quer parcela , deduzir o montante estornado do BDAR imediato~ 

Art. 50 - Os Bancos são responsáve i s pela ação e omis -
são de seus prepostos no processo de arrecadação e recolhi -
menta de Receitas do Governo, bem como pela segurança dos 
documentos entre o ato de pagamento e a sua entrega de Órgão 
de Controle. 

Ar t . 5 1 - Nenhum Estabelec i mento Bancár io poderá exigir 
do contribuinte o cumprimento de qualquer formalidade nao 
autorizada em l e i, regulamento ou ato expresso do Secretário 
de Finanças ou de autoridade superior, nem qualquer remuner~ 
ção a título de retribuição pelos serviços ora discipiinados 

SEÇÃO V 

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

Art . 52 - Os Estabelecimentos Bancários serão passíveis 
das sanções de advertência , de suspensão e de exclusões, nos 
casos de inadimplemento. 

§ 19 - A aplicação das sanções, r! e qu e tra : .\ o 
presente artigo, serão dec idi da ~ processo regular, ins
t ruido com documentos , relat ivos à prevLa sindicância, quan
do o Estabeleciment o ilancã :· i o c•u o BANCO : 

I - Infrigir norr.•a legal vigente; 

II - Reter receitas arrecadadas além dos prazos de reco 
lhimento fixados e constantes no § 29 , do artigo 56 , da se=
ção VII , deste Capítulo ; 

III - Proceder a arrecadação de Receita do Governo do A 
mapa durante o perÍodo de suspensão; 

tv - Pr aticar dolo, fraude ou simul ação do processo de 
arrecadação das Receitas do Governo do Amapá. 

§ 29 - Nos casos dos incisos I e li, desde artigo, have 
rã ADVERTÊNCIA na primeira e segunda vez em que se verificar 
a infração , SUSPENSÃO de sessenta (60) dias na terceira e EX 
CLUSÃO na quarta. 

39 - Em se tratando dos incisos III e IV, deste arti
go, haverá EXCLUSÃO do Sistema . 

Art. 53 - Os estabelecimentos de BANCO resultante de FU 
SÃO ou INCORPORAÇÃO serão considerados pr i mários , para efei 
to de sanções, se houver a l teração da Razão Social. 

SEÇÃO VI 

DO DESLIGAMENTO E DA REINTEGRAÇÃO 

Art . 54 - O desligamento do BANCO pode rá ocorrer a pedi 
do ou no interesse da administração, mediante ato do Secreta 
rio de Finanças . 

Parágrafo único - O desligamento do BANCO por iniciação 
da administração ocorrerá quando: 

I - O BANCO r esultante da FUSÃO não cumprir o disposto 
nos artigo 45 e 46 e seu Parágrafo único, da Seção III, des
te CapÍtulo; 

li - A REDE DE ESTABELECI~lliNTOS nao apresentar produti
vidade que justif ique sua permanência; 

III - Houver prática continuada por parte de seus Esta
belecimentos de infração as normas que disciplinam a arreca 
dação de Receita do Governo do Amapá . 

Art . 55 - O desligamento a pedido somente será atendido 
se a quantidade restante dos Estabelecimentos arrecadadores 
da respectiva área de ação satisfazer às necessidades do Sis 
tema. 

SEÇÃO VII 

DO ATO DO RECEBIMENTO DAS RECEITAS E DOS PRAZOS 

Art . 56 - Os Estabelecimentos Bancários, inclusive os 
do BANCO CENTRALIZADOR, autorizados a arrecadar Receitas em 
nome e por conta da Secretaria de Finanças do Amapá,deverão: 

I - Receber o pagamento das Receitas , inc l usive multa e 
correçao monetária, se houver, vedada qualquer recusa ou se
leção de contri bu i nte; 

li - Observar rigorosamente os Atos Normativos que fo
rem baixados pela Secretari a de Finanças do Amapá, discipli
nador do Sistema de Arrecadação pela REDE BANCÁRIA. 

§ 19 - As Arrecadações referentes as Receitas efetuadas 
pelos Estabel ecimentos Bancári os, serão recolhidas e l ança
das nas contas : 

I - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS EM NOME 
DO GOVERNO DO AMAPÁ 

Sub- Título: 

- ICM 

- lTBI 

II - CONTA "MOVI MENTO DAS AGÊNCIAS DE RENDAS " 

III - RECURSOS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO AMAPÁ 

IV - CONSIGNAÇÃO DIVERSAS . 

§ 29 ·- Os Estabelecimentos Bancãr ios ' obedecerão aos se
guintes perÍodos e prazos para a arrecadação e t r ansferência 
das Rece itas . 
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ESTABELECIMENTO BANCÁRIO 

PERIODO DE ARRECADAÇÃO RECOLHHIENTO 
A 

AGÊNCIA CENTRALI ZADORA LOCAL 

Do Dia 26 ao dia OS 

Do dia 06 ao dia 15 

Do dia 16 ao dia 25 

dia 08 

dia 18 

dia 28 

§ 39 - Os Estabe l eéimentos Bancá rios transferirão os 
produtos da arrecadação para a Ag~nc ia Centralizadora Local, 
conforme disposto na alínea "g", inciso li, do artigo 23, do 
Capítulo II, desta Portaria . 

§ 49 - A t ransfer~ncia do nume r ar1o da Agência Cent rali 
zadora Local para o Banco Centralizador da Rede - Ag~ncia do 
Banco da Amazônia S/A, em Nacapá-Ap , se rá efetuada no dia 
poster ior aos recebimentos , mencionados no parágrafo ante
rior, emitindo um BRA conforme disposto na a l ínea "g", inci
so li , do artigo 23, do Cap í tulo Il, desta Portaria, conside 
rando t ambém os val ores relativos às transfer~ncias recebi 
das das Agências Bancár ias . 

§ 59 - A Secretaria de Finanças, como ôrgão responsável 
pelos recolhimentos dos tributos e demais receitas, deverá 
t ransfe r i r através do DARF (DOCill!ENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAÚ 
o montant e a rrecadado na Agênc i a do Bane~ do Brasil S/ A, nos 
dia~ 10 . 20 e 30 de cada mês . 

SEÇÃO VIII 

DA VERIFICAÇÃO DO DOCUNENTO NO ATO DO RECEBINENTO 

Art. 57 - O Estabelecimento Bancário , autorizado a ar r e 
cadar em nome e por conta da Secretar ia de Financas do Amapa 
no ato do recebimento, determi na rá que o funcionário r espon 
sáve l (CAIXA) verifique : -

I - Se es t á sendo uti lizado o DAR, mode l o prôprio, ben1 
como se o Côd igo da Rece i ta foi corr etamente indicado; 

li - Se o número de vias está corre to; 

111 - Se o pagamento está sendo efetuado no prazo do 
vencimento. Caso contrário, exigir o visto da r epart 1çao f is 
cal do domicílio do contr ibuinte, com o cálculo da mul ta e /ÕÜ 
correção monetária e juros . 

§ 19- Quando o documento for o DAR- Hodelo 1, verifi-
car : 

I - Se todos os campos do DAR estão preenchidos à máqui 
na ou letra de forma com clareza e sem rasuras ou emendas; 

li - Se foi posto o car i mbo padr onizado do contribuint~ 
o que dispensará o preenchimento dos campos 03, 04 e OS, bem 
como 'o número de inscr i ção do contribuinte no campo aprop r i~. 
do quando o pagamento se refer i r ao ICN; 

Ill - Quando o Côdigo preenchido no campo 12 for re fe
rente ao ICN, e não for aposto o carimbo padronizado do con
tribuint e , se o NÚ~IERO DE INSCRIÇÃO está preenchido. 

IV - Se a sow.a dos val ores discriminados nos campos 13, 
14, 15 e 16 correspondem à impo r tância total a pagar , descr i 
ta no campo 17 do documento. 

§ 29 - Quando o documento for o DAR - mode l o 2, (lança
do pelo computador) , verif icar: 

I - Se as três (03) partes estão completas no CARNÊ e 
os campos preenchidos sem emendas ou rasuras; 

I I - se o pagamento for efetuado dentro do prazo de ven 
c imento, sa lvo observações descritas no campo 19; 

Il l - Para os documentos cujos prazos de pagamento já 
es t e jam ultrapassados, encaminhar o cont ribuinte à reparti-
ção de sua jurisdição fiscal para cál culo da multa e/ou cor
r eção monetária e juros. 

Art. 58 - Procedida a verificação de que trata o artigo 
anterior , será dada QUITAÇÃO nos campos prôpr ios dos documen 
t os com va l ores a pagar , por meio de au t ent icação mecânica a 
través de máqui na autenticadora. 

19 - Para autent icação do DAR - mode l o 1 e 2, o Esta
belecimento Bancário, observará: 

I - Se o pagamento for procedido através do DAR - mode
lo 1, hipôteses em que: 

a) no ANVERSO do documento, autenticará as quatro (04), 
vias no espaço rese rvado para este fim; 

b) no VERSO e nos espaços prôprios das quat r o (04)vias, 
apor , além do CARINBO PADRONIZADO DO CAIXA ou AGENTE RECEBE
DOR. 

li - Se o pagamento for pr :edido através do DAR - mode 
lo 2, hipó t ese em que, no VERSO do documento; 

a) autenticará, no espaço reservado para este fim as 
duas (02) partes do documento, destinadas respectivamente, a 
da esquerda ao Contribuinte e a direita ao Processamento; 

b) apor , nos espaços prôprios das (03) três partes con 
tiguas e destacáveis do documento, a l ém do CARIHBO PADRONIZA 
DO DO BANCO ou AGENTE RECEBEDOR. 

§ 29 - Ocorrendo engano na autenticação mecânica ao ato 
do recebimento das receitas a correção será procedida : 

I - Quando a autenticação for menor do que a devida me
dian te autent icação complementar ; 

li - Quando a autenticação for a maior, med iante i nuti-
lização da mesma por traço simpl es em vermelho seguida de 
nova autenticação correta ; 

III - Quando ocorrer defeito de impressão da autentica
dera , proceder na forma do inciso anterior . 

§ 39 - A correção do erro da data na autenticação somen 
te será válida quando a data impressa for anterior a do efe= 
tivo pagamento. 

§ 49 - Em qual quer caso , a correção será procedida em 
todas as vias e/ou partes do DAR, com ressalva no verso , da
tada e ass i nada pe l o CAIXA recebedor. 

Art. 59 - O Estabelecimento Bancário encaminhará a 
partição competente do domicílio fiscal do contribuinte 
tador a DAR - modelo 1 e 2 que apresente sal do credor 
ICN. 

SEÇÃO IX 

r e -· 
por

do 

DA ESCRITURAÇÃO DA RECEITA PELOS ESTABELECI~ffiNTOS BANCÁ
RIOS . . ... 

Art . 60 - Os fatos deco rrentes da arrecadação das rece i
tas serão registradas pelos Estabel ecimentos Bancários Ar re
cadadores em Contas Int i tuladas : 

I - Arrecadação de Tributos e Outras Receitas do Governo 
do Amapá . 

Sub-Título: 

a) ICN 

b) ITBI 

c) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS 

II - Recursos Prôprios do Governo do Amapá; 

r(r - Conta "Hovimento das Agênci as de Rendas ". 

§ 19 - Os lançamentos serão efetuados em Conta PrÓpria · cu 
jo histôrico de t erminará com precisão e clareza o montante 
arrecadado, transposto do Boletim Diário de Arrecadação- BDRA 
utilizado, preench i do segundo os dispos tos na alínea "b", do 
inciso II, artigo 23 e inci so li, artigo 29, Seção III, dos 
Capítulos II e III , respectivamente , de sta Portaria. 

§ 19 - O produto da arrecadação das Agências de Rendas ou 
Agências Auxiliares de Rendas, através do Documento de Reco
lhimento de Arrecadação- ORA (fu~EXO XI), deverão ser trans
ferido para o Banco Cent ral i zador da Rede - Agência do Banco 
da Amazônia S/A - em Hacapá-AP , através de sua Agência Cen -
tralizadora. 

Art. 61 - Não será admi t ida a incl usão do DAR: 

I - Quitado com a da t a anterior aquela constante do Bol e 
tim Diário de Arrecadação (BDAR); 

li - Contendo a expressão "RECIBO APÚS O EXPEDIENTE" ou 
semelhante na do.cumentação do dia posterior ao do seu pagament o 
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SEÇÃO X 

DOCUHENTO E PRAZO DE REHESSAS 

Art. 62 - Para efeito de utilizaç·ão , preench imento e r~ 
messa dos Documentos de Controle, juntamente com os Documen
tos de Arrecadação (DAR ' s), os Estabelecimentos Bancários ob 
servarao o disposto: 

I - No artigo 23 , Capítulo II, desta Portaria quanto a 
uti l ização; 

II - No ar tigo 29 , Seção III, do Capítulo III , 
Portaria , quanto ao preenchimento . 

desta 

§ 19 - Os Estabelecimentos Bancários tanto da Capita l 
como do Interior remeterão os Documentos de que trata ·:<este 
artigo no dia imediato ao da arr ecadação para os Órgãos de 
Controle Local . 

Art. 63- As medidas que se t ornarem necessárias ao a
perfeiçoamento do Sistema , serão adotadas através de I nstru
ções Normativas baixadas pelo Secretário de Finanças e quese 
constituirão parte integrante desta. 

Art. 64 - Esta Portaria entrará em vigpr na data de sua 
publicação , revogadas as di spos i ções em cont rário. 

SECRETARI A DE FINANAÇAS 

Macapá-Ap, 19 de agosto de 1982 

RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 
- Secr etário de Finanças -

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTI ÇA DOS TERRITÓRI OS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

J UIZ DE DIREITO DA CmlARCA DE ~IACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS NA FORMA A 
BAIXO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBAOZA, ~IM. JuÍz de Direito da Vara 
Cr iminal da 1~ Circunscrição de Macapá, na forma da Lei, Etc 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste Ju 
ízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : RAI= 
~ruNDO HAMILTON ~lliNDONÇA DA SILVA , brasileiro, casado , moto -
ris ta filho de HAHILTON HENDONÇA DA SILVA e HARIA DA C. DA 
SILVA' residente e domiciliado nesta cidade de Macapá, como 
incur~o no art. 334 do Código Penale art. 27 da Lei 5 .1 97 de 
3 .1. 67. 

E como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado n~o o haver encontrado nesta Comar ca , não sendo possí -
vel citá- lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo no edifício no f orum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazon~s, n9 26 , esqu ina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade , no dia 16 .09 .82, às08 :00 horas, a f im de ser 
i nterrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulter~ 
ores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhec i mento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2~ vi a ficará afixada no lugar de costume. Dado 
e passado nesta c i dade , aos seis dias do mês de agosto de 
mil novecentos e oi tenta e dois. Eu, ~IANOEL JANUÁRIO DA SIL
VA, Diretor de Secretaria da Vara Criminal. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, HH. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da I' Circunscr i çáoJudiciária de Macapá, na f orma 
da Lei , etc ... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que ne ste Juízo 
cor re seus trânsmites um processo em que é acusado: RAI~lliNDO 
CASTRO HENDES, bras i l e iro, casado, carpinteiro, amapaense ,fi 
lho de ABEL HENDES e JOVENTINA CASTRO HENDES, r esidente e do 
miciliado nesta cidade, como inorso no art9 . 334 do Código 
Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Of icial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontr ado nesta Comarca, não sendo possíve l 
cita-lo pessoal mente, cita- o pelo presente a comparecer nes
te Juízo, no edifício do for um desta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. coriolano Jucá, nes-

ta cidade , no dia 16.09.82, às 10 :00 horas, a fim de ser in
terrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulterio
res termos do proce'sso, a que deverá comparecer sob pena de 
revelia. Para conheciment o de todos é passado o presente Ed~ 
tal, cuja 2~ via ficará afixada no l ugar de costume . Dado e 
passado nes t a cidade , aos quat ro dias do mês de agosto de 
mi l novecent os e oitenta e dois. Eu, ~IANOEL JANUÁRIO DA SILVA 
Dire t or da Vara Criminal . Subscrevi 

DORIVAL BARBOSA 
Juíz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA Do TRABALHO DA a• REG IÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAHENTO DE ~IACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 08 DIAS 

Pelo presente edital fica NOTIFICADO MUNGUBA ESPORTE 
CLUBE, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que o 
Exmo . Sr . Dr. Juiz do Trabalho Subs t itut o, na Presidênciades 
ta Junta, exarou nos au tos do processo número 1474/79 , em 
que esse clube é execu t ado e Jose ELIAS DE SOUZA é exequent~ 
o seguinte despacho : "DECRETO A PRESCRIÇÃO I NTERCORRENTE". 

Secr e t ar i a da Junta de Conciliação e Jul gamento de Haca 
pá, 17 de agos t o de 1982. 

EUTON ~lOS 
Diretor de Secretaria 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~IAPÁ 
SECRETARIA DE OBRAS E SERV IÇOS PÚBLI COS 

COHISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVI ÇOS 

TO~IADA DE PREÇOS N9 27/82 - CLOS 

E D I T A L 

A V I S O 

A Secr etari a de Obras e Ser viços PÚbl icos do Governo do 
Território Feder al do Amapá, através da Comissão de Licita
ção de Obr as e Servi ços, designada pela Portaria (P) n9 042/ 
81 - SEAD, tor na pÚblico para conhecimento de quant os possam 
se interessar, que fará real izar Tomada de Preços para a exe 
cução da Construção de uma ponte, em madeira de lei , sobre o 
Igarapé Heruóca, no município de Amapá, de acordo com o pro
jet o, especif i cações, normas de ser viços e instruçÕes que em 
bora não transcritas, fazem par te deste Ed i ta l . -

A licitação r ealizar- se- à às 09 horas do dia 19 de se
t embro de 1 .982 , na Sala de Reuniões da Secretaria de Obras 
e Serviços PÚblicos, sita à Av. FAB n9 1. 276 , nesta cidade, 
no local , dia e hora onde ser ão recebidos os documentos de 
habilitação e de preços dos licitantes. 

O Ed i ta l e os esc l ar ecimentos complementares serao for
necidos aos interessados nas horas normais de expedi ent e, no 
endereço acima mencionado. 

Hacapá , 16 de agosto de 1 . 982. 

Eng9. DOUGLAS LOBATO LOPES 
= Presidente = 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÜBLI CO 
PROCL~S DE CAS~IENTO 

O Of i cial de Registro Civil da Comarca de Hacapá, Terri 
tório Federal do Amapá, República Federativa do.Br as il, faz 
saber que pretendem casar : ANEZIO CARDOSO RODRIGUES FILHO e 
~IARIA DAS GRAÇAS BARBOSA. 

Ele é fi lho de Anezio Cardoso Rodrigues e de 
Cardoso Rod r igues. 

Ela é f ilha de Raimundo Barbosa Sobrinho e de 
Pin to Bar bosa. 

Raimunda 

juracy 

Quem souber de qualquer impedimento l~gal que os iniba 
de casar, um com o outro, acuse- o na for ma da Lei . 

Hacapá , 04 de agosto de 1982: 

Jose TAVARES DE AL~ffiiDA 
Escrevente em exercíc io 
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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 , dqndo 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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