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MlNIST~RIO DO INTKRTOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1350 de 12 de agoslo de 1982 

O Governador do Territór io Federal do Amapá , usando das 
uL•· ihui çÕes que lhe são confer i das pe l o a r tigo 18 , í t em II, 
do Dec reto- Le i n9 41 I , de 08 de j anei r o de 1969 , e tendo em 
vista o que cons t a do Processo n9 2/09303/82-SEEC , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Conceder a N.ARIA TORK DE CASTRO, ocupan t e do 
cargo de Agente i\dmintstrativo, Código SA-70 1. 8, Classe ''B" , 
Rcfer~ncia 17, (Cadastro n9 03722) , do Quadro Permanente do 
Governo des t e Terr i tório , lotada na Secretar i a de Educação e 
Cul t ura- SEEC , seis (06 ) meses de Licença Especial , contados 
no per í odo de 02 de agosto~ 19 de fevere i ro de 1983 , nos 
termos do artigo 116, da Lei n9 1711 , de 23 de outub ro de 
1952 , r egulamentado pe l o Decre t o n9 38 . 204, de 03 de novem
bro de 1955 , em virtude do referido serv i dor haver compl e t a
do um (OI) decênio de efetivo exercício, compreendido no pe
r íodo de 02 de ma r ço de 1972 a 30 de junho de 1982 . 

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

Pa l ácio do ScLcn L r i ~o, em Hacapá , 12 de agos t o de 1982 , 
939 da Rep~blica e 399 da Cr iaç~o do Te r r i tór i o Fede ra l do 
Amapá . 

ANNIJlAL BARCELLOS 
Governador 

MIN TST~RIO DO INTERIOR 

Território Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 1351 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Feder al do Amapá, usando das 
atr i bu i ções que lhe são conferidas pe lo artigo 18, item l i, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , 

RI::SOLVE : 

Art . I<? - Des ignar os servido res J URACY RIBEIRO DA CU
NHA, ocupante do cargo de Agente AdminisLrativo , Código SA-
701 . C, Classe "C", Referência 25 , ANTO!\IO NASCIHENTO PEREI~ 
ocupante do cargo de Agente Administrativo, Código SA-701 . B, 
Classe " ll" , Referênc ia 22 , ambos l o t ados na Secr-etaria de Se 
gurança P~b 1 i ca- SEGUP e ABGUAR TEI XEIRA DE PAULA , ocupante de 
emprego de Agente Admin i strat i vo , Código LT-SA-70 1.C, Classe 
"C" Referência 25 , lotado na Secre t a ria de Educação e Cultu
ra - SEEC , para sob a presid~nc i a do primeiro , constitu t rem a 
Comissão de Inquirito Adm in i s t ra t ivo . encarregada de apurar 
os fatos constantes do Autos de Sindic~ncia n9 07/82 - DFE -
SEGUP . 

Art . 2<? - Revogam- se as disposiçÕes em contrár i o . 

Pa l ác io do Setentrião , em Maca p5 , 12 de agosto de 1982 , 
939 da Rep~bl ica c 39<? da Cr i ação do Terr itór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST8RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1352 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Terr i tório Federa l do Amapá , usa ndo das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art igo 18, ítem II, 
do Decreto- Le i n9 4 11, de 08 de jane i ro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art. I<? - Suspender , a Licença Especial, do Servi dor AN
TONIO PALHETA TAVARES , ocupante do cargo de Agen t e de Porta
ria , Código PL- II OI .C , Classe "C" , Refe rência 9, do Quadro 
Permanente do Governo deste Territór i o , l otado na Sec retaria 
de Segurança PÚbl i ca-SEGUP, concedida através do Decreto (P) 
n9 1127 de OS de ju lho de 1982 , a cont ar de 17 de agosto do 
corrente ano·. 
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Art. 29 - Revogam- se as disposições em contrário. 

Pa l ácio do Setentrião, em . ~illcapá, 12 de agosto de 1982 , 
939 da RepÜblica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal -do Amapá 

DECRETO (P) N9 1353 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federa l do Amapá, usando das 
atribuiçÕe~ que lhe são conferidas 'pe l o artigo 18, Ítem II, 
do Decr eto-Lei n9 411, de 08 de janeiro âe 1969, e tendo em 
vista o que consta do Pr ocesso n9 2/09586/82-SEEC, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, na forma do artigo 75 , ítem I, da 
Lei: n9 17 11, de 28 de outubro de 1952, a s ervidora FRANCISCA 
DA LUZ DIAS, ocupante do cargo de Professor de Ensino de 19 
Grau, CÓdigo M- 60 1.2, Classe "B", Níve l 2, do Quadro Perma
nente do Governo deste Território, lotada na Secretaria de E 
dução e Cultura-SEEC , a contar de 01 de agosto do corr ente 
ano . 

Pal ácio do Setentrião, em Macapá, 12 de agosto de 1982, 
939 da RepÜblica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Te rritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1354 de 12 de agosto de 1982 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/09208/82-SEEC, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a RAIMUNDA PALHETA BAIA, ocupante do 
cargo de Agente de Portaria, Código PL- 1101.B, Classe "B" , 
Referência 1, (Cadastro n9 02948), do Quadro Permanente do 
Governo deste Território, lotada na Secretaria de Educação e 
Cultura- SEEC, seis (06) meses de Licença Especial, contados 
no período de 20 d.e agosto ã 19 de fevereiro de 1983, nos 
t ermos do artigo 116, da Le i n9 1711, de 23 de outubro de 
1952 , r egulamentado pe lo Decr eto n9 38.204 , de 03 de novem
bro de 1955 , em virtude do referido servidor haver completa
do um (01) decênio de efetivo exercício, compreendido no pe
ríodo de 02 de março de 1972 a 22 de julho de 1982. 

,..-----------DIA RIO 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de agosto de 1982 , 
939 da RepÜblica e 399 da Cr iação do Terri tório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1355 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federa l do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo ar tigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de jane i r o de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Remover a servidora EDNÉA DE FÁTIMA CABRAL RA 
MOS, ocupante do emp rego de Economista, Código LT-NS-509 .A ~ 
Cl asse "A", Referência NS- 5 , da Tabela Especial de Empregos 
do Governo deste Território, lotada na Secretaria de Planeja 
menta e Coordenação- SEPLAN, para o Gabinete do Governador -
GABI, a contar da presente data. 

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

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

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr itório Feder a l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1356 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he são confer i das pelo artigo 18, Í tem II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que cons ta do Decre to n9 85. 177 , de 19 de setembrode 
1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designa r MARIA IRANEUDES ALMEIDA GO~!ES, ocu -
pante do emprego de Agente Admini s trativo, CÓdigo LT- SA- 701 .A 
Classe "A", Re ferência 17, da Tabela Especial :de Empregos do 
Governo deste Território, l o tada na Secretaria de Administra 
ção-SEAD, para exercer a Função de Confiança de Assessor, Co 
digo DAS-201.1, da Secretaria de Admiistração- SEAD, a contar 
de 19 de agosto do corrente ano . 

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

OFICIAL-----------... 
------------------DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-----------------...... 

Território Federal do Amapá 
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PREÇOS - PUBLICAÇÕES 
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Palicio do Setentriio, em Macapi, 12 de agosto de 1982 , 
939 da República e 399 da Criaçio do Terri t ór io Federal d::> 
Ar•api . 

1\NNlBI\L BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1357 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe sio conferidas pelo artigo 18 , item II , 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo e~ 
vista o que consta Jo Decre to n'? 85 .347 , tle 11 ti" novembro de 
1980. 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar , a título precário, a contar de 19 de 
agosto do conente ano, JOÃO PAULO DE HELO FARIAS, ocupante 
do emprego de Motor ista de Veículos Terrest res, CÓdigo LT
T0-902, Classe "B" , Referência 7, da Tabela de Empregos Per
manentes do Gove rno deste Território , lotado na Secretaria~e 
Administração- SEAD , para exercer a Função de Secretário ,Ad 

/ ministrativo , Código DAI-201 .1, da Divisão de Material-DSG/ 
SEAD . 

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 

NINI STÉRIO DO I NTERI OR 

Territór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1358 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe 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 constadoDecreton9 85 . 177 , de 19"de setembro de 
1980, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Nomear JOSÉ UBIRAJ ARA DA SILVA, para exer cer 
0 cargo em comi ssão , de Chefe do Serviço Hédico Pericial, có
digo DAS-10 1.1, do Departamento de Pessoal-SEAD, a contar de 
19 de agosto do corrente ano . 

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

Pa l ácio do Setentrião, em Macapã, 12 de agosto de 1982, 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELOS 
Governador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPfi 

PROCURADORIA GERAL 

CONVÊNIO N9 047/82 - PROG 

TER}IO DE CONVÊNIO QUE CELEBRA!>! O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO ANAFÁ E A PREFEITURA HUNICIPAL DE ~IAZAÇÃO, PARA 
TRANSFERrNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A U!PLANTAÇÃO DE INFRA 
ESTRUTURA URBANA NO ~ruNICÍPIO. 

Aos trinta (30) di as do mês de julho do ano de hum mi l 
novecentos e oitenta c dois (1982), de um lado o Governo do 
Território Federal do Amapá representado neste ato pelo Exce 
lentíssimu Senhor Annibal Barcellos , Gove rnador do Territó~ 
rio Federal do Amapá, daqui em diante denominado simplesmen
te GOVERNO e a Prefeitura Hunicipal de Hazagão , representada 
pelo Exce l entíss imo Senhor Prefeito ~!unicipal Hanoel Deodatc 
de Queiroz do Couto , denominada doravante PHI'!z , resolvem de 
comum acordo firmar a presente Convênio, constante das Cl áu-

sul as e condiçÕes que seguem : 

CLÁUSULA PRINEIRA - Fundamento Legal: O presente Convê
nio foi elaborado con fu l cro no Ítem XVII do artigo 18 , do 
Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969. 

CLÁUSULA SECUNDA- Objeto: O objetivo do present e Con
vênio visa a transferênci a de recursos destinados a Impl anta 
ção de Infraestrutura Urbana do Hunic í pio de Hazagão . -

CLÁUSULA TERCEIRA - ObrigaçÕes : 

I - DO GOVERNO : 

a) Destinar recursos para atender a execução do Presente 
Convênio no valor de Cr$ 3. 000.000,00 ( Três milhÕes de cru
zeiros) ; e 

b) Fi scalizar e acompanhar a execução Jo !Jt"es""L" Cunvê 
nio a t rav~ s da Secretar ia de Planejamento e Coordenação . 

li - DA P~h'!z : 

a) Empregar os recursos transferidos pelo GOVERNO de 
acordo com o Plano de Aplicação, que faz parte i ntegrante do 
presente Convênio; e 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o GOVERNO possa acompanhar a execução do presente Convê
nio. 

CLÁUSULA QUARTA - Dotação : A despesa decorrente da as 
sinatura deste Convênio no valor de Cr$ 3.000.000 ,00 ( Três 
MilhÕes de Cruzeiros) , correrá a conta do programa de Assis
tênc ia aos Municípios - PAI'!, empenho n9 8, emit ido em 
30 . 07.82 . 

CLÁUSULA QUINTA - Liberação de Recursos : Os recursos des 
tinados à execução do presente Convêni o , serio liberados de
uma (0 1) só vez, após a publicação deste Termo no Diário Ofi 
c ial do Território . 

CLÁUSULA SEXTA - Depósito e Hovimentação de Recursos : !::~: 
quanto não forem aplicados aos fins que se destinam, os re~ 
cursos que a PNNz receber , por força deste Convênio , se rio 
depositados em conta bancária espec i a l, cuja movimentação de 
verá ser feita somente através de cheques nominativos . 

CLÁUSULA SÉTHIA - Prestação de Contas: A PHHz deverá 
prestar contas da aplicação dos recursos recebidos ã Secreta 
ria de Finanças, no máximo trinta (30) dias após o término da 
vigência do presente Convênio, inclusive, fazendo j unt ar o 
extrato da con t a bancár i a . 

CLAUSULA OITAVA - Da vigência: O presente Convênio 
rã a partir da data de sua publicação no Diário Oficial 
Território , até 30 de dezembro de 1982 . 

vigi 
dÕ 

CLAUSULA NONA - Alteração . O presente Convênio poderá 
ser alterado através de aditamento, para fiel cumprimentodas 
obrigações de ste Termo . 

CLÁUSULA DÉCI~IA- Rescisão: A inobservância de quaisquer 
cláusulas , condiçÕes ou obrigações do presente Convênio , bem 
como por motivo de conveniência ou por acordo entre as partes 
co~venentes, provocará sua imediata r escisão, independentede 
açao, not i fic ação ou interpelação judicial . 

_ . CLÁUSULA DÉCU!A PRINEIRA - Foro : Para dirimir quaisquer 
duvtdas _surgidas em consequência do não cumprimento de qual
quer clausula deste Termo, de comum acordo, as partes inte
ressadas elegem o Foro da Comarca de Macap~ , com excl usão de 
qualquer outro, por mais privilagiado que seja . 

E, para firmeza e validade do que f i cou est ipulado, la
vrou-se o presente Termo que, depois de lido e achado confor 
me , .vai assinado pelas partes convenentes , em cinco (05)vias 
de 1gual teor e forma , para o mesmo fim, na presença de duas 
(02) t es temunhas abaixo nomeadas . 

Nacapá(AP), 30 de julho de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MANOEL DEODATO DE QUEIROZ DO COUTO 
Prefeito Municipal 

TESTE~ruNHAS: Ilegíve is 
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GOVE RNO DO TERRlTÕRlO FEDERAL DO fu'!A PA 

SECRETARIA DE PLANI'J AHENTO E COORDENAÇÃO 

A P R O V O 
ANN IIlAL BARCELLOS 

Gove rnado r 

Pla no de Ap l ic.:tçào dos re cur sos a se rem Lransfer idos p.::_ 
l o Cov(•rno do Terr i tó r io Fed e r;~! do i\m.:tpâ ao Hunicípio de ~la 
zugao, al rave s du Secret.1r ia de Planejamento e Coordenação~ 
SEI'LAN-Al', dcsL inados a subsidiar os lL Jogos Comunitârios n~ 
quele Nunic ípi o . 

EIH1ENTO 

] . 0 . 0 . 0 

J . 1. o .o 
J . 1. J . o 

D LSCRUHNAÇÃO 

DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CUSTEIO 

Se rviços de TC'rceiros e En 
cargos 

VALOR 

3 .1. 3 . 2 Outros Serv iços e Encargos 100 .000,00 

lo~or t a o presente Plano de Aplicação no valor de Cr$-
100 .000,00 ( Cem Hil Cruzeiros) . 

Nacapâ, 28 de julho de 1982 

HANI:JEL DEODATO DE QUEIROZ DO COUTO 
Prefeito Municipa l 

GOVE RNO DO TERR ITÕR tO FEDERAL DO ;IJ1J\PA 

PROCURADORIA GERAL 

CONVÊNI O N9 049/82 - PROC 

TERMO DC CONVÊNIO QUE CELEBRAN O GOVERNO DO Tt:RR lTÕRlO 
FEDERAL DO ANAl';\ E i\ PREFEl TURA MUN'I C l PAL DE CALÇOENE, PARA 
TRANSFERÊNCiA DE RI:CURSOS DES'J'lNAIJOS A IHI'LANTAÇÃO DE lNFRA
ESTRUTURA URBANA NO MUNICfPlO . 

Aos trinta (30) dias do mes de ju l ho do ano de hum ~il 

novecentos e oitenta e do i s ( 1982), de um lado o Governo do 
Terr itór i o Federal do Amapá , rep r esentado neste ato pelo Ex
ce lentissimo Senhor Annibal Ba r cel los , Governador do Tc rrit6 
r io Fede ral do Amapá , daqui em di.:tnt e denominado s i mplesmen
te GOVERNO e~ l'rcfe i tura ~~n ici pa l de Calçoene , repre sen ta
da pl· l o Excele nti ssimo Senhor Prefei to rlun icipal , Aracy ~lon 
t ci ro Cos ta, denominada do ravante PriC, r esolvem de comum a
cordo firnJat· o !>resctltc Conv~nio, constante elas C l~usulas c 
cond i.çõcs quL\ st· e ucm : 

CLAUSULA PRH1EIRi\ - FUNDANENTO LEGAL : O pre sen te Convê
nio fo i elabor ado com ful c ro no item XVl l do artigo 18, do 
lkc relo-Lei n9 4 1 ( , de 08 de janeiro de 1969. 

CLAUSULA SECUNDA - OBJETO: O Obj e tivo do presen t e Conv~ 
nto visa a trasnf erênc ia de recursos destinados a Implanta -
ç.:to de Infraestrutura Urbana do Mu nic ípio de Ca l çoenc . 

CL/iUSULA TCRCEIRA - OBRIGAÇÕES: 

l - DO GOVERNO: 

a) Destinar recursos para atender a execuçao do pre 
sente Conv~nio no va l or de Cr$ 3.000.000,00 (tr~s milh6es d~ 
cruzeiros) ; r. 

b) Fisca l izar c acompanhar a execuçao do pr esente 
Convênio atraves da Secretar ia de Planejamento e Coordenação 

li - DA Pr1C: 

a) Empregar os recursos transfe ridos pelo GOVERNO, 
de aco rdo com o Plano de Aplicação, que faz pa rte integ t·an'
te do presente Convên io; e 

b) Fornecer e faci l itar os elementos necessarto pa 
r a que o GOVERNO possa acompa nha r a execuçao do presente Co~ 
vênia. 

CLÁUSULA QUARTA - Dotação : A despesa decorrente da ass t 
natura deste Conv~nio no valor Cr S 3 .000 .000,00(tris milhbe! 
de crtlze iros ) correra ~ c onta do Programa de Ass ist~ncia aos 
Hun i cíp'ios - Piu'l, .empenho n9 6, emitido em. 

CLAUSULA QUINTA - LIBERJ\Çi\0 DE RECURSOS : Os recurso des 
tinados o execução do pre sente Conv~nio serao l ibe rados de 

uma (O I ) so vez , apos a pub l i cação deste Termo no Diârio Ofi 
c ia l <.lo Tcr rit6rio . 

CLÁUSULA SEXTA - DF.PÕSlTO c tiO V I HENTA<;.IíO f) E RICCURSOS : 
Enquanto nao (orem a plicados aos fins que se destinam , os rc 
cursos que a PMC r ecebe r, por (orça deste Conv~n io, serao d~ 
posi tauos em conta bancá1: ia especial , cuja mov i mentação deve 
ra ser feita somente através de Cheques Nomi.natlvos . -

CLt\USULA SI~TH1A - PRESTAÇÃO DE CONTAS : A P~IC devcrâ prc 
ta r contas da aplicação dos recursos recebidos a Secretar i a: 
de Vinanças , no maxtmo ue trinta (30) d ias apos o t~rmino da 
vigincia do presente Convinio, inclusive , fazendo juntar o 
extrato <.la conta banc~ ria . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VlCÊNC lA: O presente Convênio vigi 
ra a partir <.la data de s ua publ i cação no Diário Oficial d~ 
Te r r itó r io, até 30 dezembro de 1982 . 

CLAUSULA NONA - ALTCRAÇÃO: O presente Convênio pode rá 
ser alterado atrav~s de aditamento, para fiel cwnprimento 
das obrigaçÕes des te Termo . 

CLAUSULA DÉCH!A - RESCISÃO : A inobse r vância ele quai squer 
clâusulas , condição ou obr igaç ão do presente Convênio , bem 
como por motivo de conveniênc ia ou por acordo ent r e as partes 
co~venC>ntes, provocará s ua imediata rescisão,independente de 
a çao, notificação ou in terpela ção j uciicial . 

_ CLAUSULA DÉCH!A PRHIETRA - FORO : Para dirimir quaisquer 
duvidas su r gidas em consequênc i a do nao cumprimento de qua l
que r c láusula deste Termo, de comum acordo, as par t es inte -
re ssadas e legem o Foro da Comarca de Hacapá, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 

E, para firmeza e validade do que f i cou es tipu lado , la 
vrou-se o presente Termo que, depois de lido e ac hado confor 
me vai ass inado pela s partes convenentes, em c inco (OS) v1as 
de i gual t eo r e forma, para o mesmo fim, na prese nça de duas 
t estemunhas nbaixo nomeadas . 

Macapá(Ap), 30 de julho de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ARACY r10NTETRO COSTA 
Pr efeito Nunicipa l 

TCSTEHUNHAS: 

Bernard ino Hendes dos Santos 
r-·1e ire Jane Hontciro 

TERRITÓRTO FEDERAL DO 1\J'li\PÁ 
PREFEITURA HllNICIPAL DE CALÇOENE 

APROVO : 

ANNillAL BARCELLOS 

Governador 

PROPOSTA Pi\RA PLANO DE APLICAÇÃO 

Proposta para Plano de Aplicaçio dos Recursos a se rem 
transferidos pelo PAN - Programa de Assistência aos Hun1cÍ -
pi os, otravis da Secre t ar i a de Articulação com os Estados e 
Hunic i pios e a Secretaria Geral do Minist~rio do Inter i or,no 
valor de Cr$ 3.000 .000,00 (três milhÕes de cruzei ros) , des ti 
nados a mc lhornmcnton da Infra- Estrutura Urbana do NunicípiO 
de Ca l çoene . 

ELEo!ENTO 

DES PESA 

4 .0 .0 .0 
4. 1. o. o 
4 . 1. I .O 
4. I. 2 . O 

DISCRH!INAÇ;\0 

DESPESA DE CAPITAL 
INVESTH1ENTOS 
Obras e Instalaç6es 
Equipamentos e Mot~ 
ria l Pe rmanente 

VALOR 

Cr$ I 

3. 000.000,00 
2 . 200.000,00 

800 .000,00 

C r:$ 

3 .000 .000,00 

Importa a presente proposta para Plano de Aplicaç~o na 
i mportânc ia de Cr$ 3 . 00D.OOO,OO (tris milhÕes de cruze iros ). 

~!a capá, 19 de 5 de !982 

,\RACY r!ONTt:lRO COSTA 
Prefeito Nunic ipa l 

' 
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PROCURADORI A CC:RAL 

CONVÊNIO N'.' 053/82-PROG 

TI·:R'IO DI: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CC:LEBRA!-1 O COVE I(NO DO 
TERR lTÓR lO FE IJ I·:Rtd~ DO A'!APÂ F A I'RICFE LTURA 1·1 UN1C1Pi\L DE eLAZA 
GÃO, I' ARA OS FINS NELE DECLARADOS 

Aos dois (02) dias do mês de agosto do a no de hum mi l 
noveccnLos c oitenta e dois ( 1982) , de um l ado o GOVERNO DO 
TE RR ITÓRI O FEDERAL DO MLAPÁ, r epresentado nes t e a t o pelo seu 
Govcrn.Jdor , Senho r ANNTBAL BARCELLOS , daqu i em diante denom!:_ 
nado s imp lesmente GOVERNO c a PREFEITURA NUN ICTPAL DE ~IA7.A
G,\(), nc:s t o a t o repr esen t ada po lo Doutor eL\NOEL DEODATO QUEI
ROf. DO COUTO, Prefeito elun ic i pal , de nomi nada doravante PHN z , 
r esolvem de comum acordo firmar o prese nte CONVFN10 , cons t an 
te das c l~usu las e condiç6es que seguem : 

CLÁUSULA PRU!EIRJ\ - FUNDAHENTO LEGAL : O presente Convê-

ni o foi e l aborado com fu lc ro no item XVII do artigo 18 , Decre 
to- Lei nc: 41 1, de 08 de jane iro de 1969 c Let ra "f" do a rt i-=:
go 126, do Decr eto-Le i nY 200 , de 25 de fe ve re i ro de 1967 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO : O ob j etivo do presente CONVE 
NLO visa a t r ansfe r inc i a de r ecursos dostin.Jdos ~ rea l i~açi~ 
dos li J ogos Comu nitirios do Munic [0i o de Mazagio , os qua i s 
tem entre outros objet ivos Le va r a comun idade a um me l hor a
proveitamento de s uas horas de l azer e i ntegrar Comunidade I 
Prefeitura . 

CLÁUSULA TERCEIRA - 01\RJGAÇÕES : 

t - DO GOVERNO : 

a) Dost i n.J r r ecu r sos para atende r a exccuçio do presen
te CONVENIO, no valo r de Cr$ 100 .000,00 (cem mil cruze i ros) . 

ll - ?NMz : 

a) l::mp regar os recursos transfe r idos pe l o GOVERNO de a
cordo com o ob j e t ivo do pre sente CONVENIO ; 

b) Prestar contas ao GOVERNO , a trav~s da Secretaria de 
Fi nanças, conforme est i pu lado na Cliusu la S~tirna . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : A despesa decorrente da ass1 
t ura deste CONVENlO ; no valor de Cr$ 100 .000,00 (cem mi l cru 
zeiros) , correr~~ conta do Fundo de Par t icipaçio dos Es t a-=:
dos, Distrito Federa l e Terri t 6r i os, Elemento de Despesa 
3 . 1. ] . 2 .00 , Programa 03090402,005, conforme ~ota de Empenho, 
n9 4 . 554, emitida em 23 de ju l ho de 1982. 

CLAUSULA QUINTA - LlBERi\Ç;\0 DOS RECURSOS : Os recur sos 
dest inados a oxecuçio do presente CONVfNTO sorio liberados 
de urna (01) s6 vez, ap6s a publicaçio deste no D i~rio ·ofi
c ial do Territ6rio . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os r ecursos , 
que po r força des t e CONVENlO a P~~~ r eceber , enquanto nio fo 
rem aplicados aos fins a que se des t inam, se r ão depos itados
em conta especial a ser mov imen tada pela Prefei t ura , ob r igan 
do- se a env i ar ao GOVERNO e xtrato de conta e f azer constar 
nos diversos documentos da sua prestação de con t as o nome do 
sacado, os n0meros e va l ores c as datas das emissões dos che 
ques a quem forem pagas as irnportincias . 

CLÁUSULA SÉTULA - PRESTAÇAO DE CONTAS : A PMNz 'deve rá 
pr estar contas da aplicação dos recursos rece bi dos ~ Sec reta 
r i a de Fina nças, no máximo , t rinta (30) dias ap6s o t~rmino, 
da viginc ia do presen t e COXV~NIO. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VlGENCIA: O presente CONVCNIO t e rá 
vigincia de um (01) mês , a partir da da t a de sua publicação 
no Diirio Ofic i a l do Tcrri t 6rio. 

cU;uSULA NONA - ALTERAÇÕES: O presente CONVÊNIO poder~, 
ser a l terado , atrav~s de aditamento, pa ra o f iel cumprimento 
das obrigaç6es des te Termo. 

CLAUSULA DI~Cn!A - Ri·:SC LSÃO: A .Lnobse rvância de qua i sque r 
c l~u sulas , condiç6es ou ob rigaçÕes do presente CONVf NIO, bem 
como por motivo de conviniencia ou por acordo entre as parte 
conve nehtes, provocar~ S l l a i mediata r esc is5o, inde pe nd ente de 
~çãu, notificação ou inte rpe laçio judic ial. 

CLAUSULA lli'CntA PRHIEl RA - FORO: Para dirimir quaisquer 
d~v idas surgidas em consequênc i a do não cumprimento de qua l 
que r c làusula des t e Termo, de comum acordo , as pa rtes i nterc 
s'1das , e l egem o foro da Comarca de ~lacap;:Í, com cxc lusio de 
qualquer outro, por mais privil eg i ado que se j a . 

E, pa ra firmeza c va l idade do que f i cou ~s l ipulado , l a
vrou-se o presente Te rmo, que de po i s de lido e achado confoE_ 
me , va i ass inado pe las par tes conve nentcs em cinco (OS) v ias 
de igual teor e forma , na presença de duas (02) testemunhas , 
nl1aixo assin;tdas . 

'I'EST E~!UNIIAS : 

Narapi , 02 de agosto de 1982 . 

ANNIBAL llAKCE LLOS 
Governador 

eli\NOEL DEODATO QUEL ROZ DO COUTO 
l'e\Nz 

BERNARDINO eiENilES IJOS SANTOS 
NEl Rl JANE ciONTE I RO 

PREFEITURA NUNlCl i'AL DE NAZAGÃO 

APROVO : 

ANNI BAL BARCELLOS 
Gove rnador 

PLANO DE APLICAÇi\0 

Plano de Ap l i cação pa r a os recursos do PAN - Prõgrama 
de Assistincia aos Mun Lc i pi os na ordem de Cr$ - 3 . 000 .000 , 00 
(tris milh6os de c ruze i ros) , que ser~ dest i nados i inf r a- es
trut ura da Rua Veiga Cabral no serviço de calçadas late r ais , 
com me i o- fio c l inha d ' ~gua . 

---------------------------------

~~~~~~~;-1--:~:::::::::::---- 1 VALOR --- · 
--------- -------------------------------------- --------

Despesa de Capital 
Investimento 

4 .0 .0 .0 
4 . 1. 0 .0 
4 . I . 1 . O Obras e lns t a l aç6es 3.000 . 000 , 00 

Importa o presente Plano de Ap l i cação na quant i a 
Cr$ 3 . 000 . 000,00 (tris rnilhbes do cr uze i ros) . 

Nazogiío- Ap , 14 de maio 1982 . 

~!ANOEL DEODATO DE QUE l R07. DO COUTO 
Prefeito Nunic ipa l de ~azagão 

SECRETAR lA DE PLANEJMIENTO E COORDENAÇÃO 

CONV2N IO N9 056/82-PROG 

de 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAtl O GOVERNO DO TERRITÓRLO 
FEDERAL DO A.!'L\P.o\ E A CüeiPANHli\ DE DESENVOLV I~!ENTO DO i\Hi\Pi\ , 
PARA DESENVOLVUIENTO, INPLANTAÇÃO , H!PLEHENTAÇÃO E OPERACIO
NALIZAÇÍ\0 DO SI Sn:eli\ DF. PROCESSAHENTO DE DADOS DO GOVERNO DO 
TERRITÓRI O fEDERAL DO M li\Pi\ . 

Aos 10 d i as do m~ s de agosto de 1982 , o Governo do Ter
r i t6r i o Federal do Amapá , dor avante denominado (;OVERNO, nes
t e ato representado pe l o seu Gove r nador , Senhor ANNIBAL BAR
CELLOS , e a Companhia de Desenvolvimen to do Amapá , criada pc 
l a Le i nY 6 .909 , de 27 de ma io de 198 1, CGC04 176962/000 1- 57: 
com sede na cidade de Hacapá- Terr i tór i o Fede r al do Ama pá , a 
Av. Nendonça Furtado n9 53 no Bairro Cen t ral , doravante deno 
minada CODEASA , nes t e ato represen tada pelo seu Dire t or Pr e-=:
sidonte Econom i sta HAROLDO VlTOR AZEVEDO SANTOS, considera n
do ser de i nteresse m~tuo a operaci onal i zaçio do Sistema de 
Processamento de Dados do Amapá , acordam afirmar o presente 
convênio, nos termos c cond i çÕes das c l âusula s a segui r: 

CLAUSULA PKI.NETRA - O presente Convên io encontra-se r es
pa ldo no Ítem XVI I , do ar tigo 18 , do Decr e to-Lei n9 4 11 , de 
J8 de jane iro de 1969. 

CLAUSULA SEGUNDA - O presente Conv6nio tem por objeto o 
desenvolvimen to, implantação e operac ionali zaçào de s i s temas 
e pres tação de se r viços na irea de processamento de dados e 
:le organi.zaçio ao Governo do Territór io Federal do Amapá e 
3 Companhia de Desenvolvimento do i\ma pá, bem como pa ra as En 
tidades vinculadas ~ Adrninis traçiio do Terr itório Federal do 
•\mapá , com base no I Plano Diretor de Informática do Amapá, 
;1provado con fo rme certi ficado n9 191•/SS/8 1, de 16 de dezern -
bt·o de 198 1, da Sec retar.i.a Es pecia l de Info rmá tica do Conse
lho de Segurança Naciona l , da Pre sidincia da Rcp~blica, de 
acordo com o di spos to no ltcm V do ar t igo 59, do Decreto n9 
34 .06 7, de OS de outub ro de 1979, e Dccret0 (E) n9 03 7, do 
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10 de setembro de 198 1, deste Governo, bem ass im do II Plano 
Diretor de Informática do Ninistério do lnterior ,aprovado p~ 
l a Prata ria GN n9 0 154, de 30 de outubro de 1980. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Constituem obrigações das partes: 

I - Do Governo: 

a) Suprir o Centro de Processamento de Dados do Amapá -
CPD/AP, de material, equipamentos e instalações necessárias, 
bem como p;omover sua manutenção; · 

b) Orientar, coordenar e supervisionar o CPD/AP , notada 
mente na definição dos s i s temas-padrão de processamento, pro 
gramas de trabalhos, sitemática da organização e funcionamen 
to, const i tuição e qualificação das equipes responsáveis pe= 
la sua operação e administração; 

c) Reservar ao CPD/AP o mercado constituído pe la Entida 
des vinculadas ao GOVERNO , promovendo com cada uma delas,con 
tratos ou convênios de pres tação de serviços, a serem firma= 
dos com a CODEASA; 

d) Propor normas para implantação do I Plano Diretor de 
Informática do Amapá , em consequência com o II Plano Di retor 
de Informática do mNTER e para atividades de Organização; 

e} Ge rir os recursos humanos alocados por força deste 
Convênio ao Sistema de Processamento de Dados do GOVERNO . 

li - DA CODEASA: 
a) Executar todos os serviços relativos à operacionali~ 

zação e funcionamento do Centro de Processamento de Dados do 
Amapá-CPD/AP, através de pessoal especificamente alocado a 
esse fim, observada a legislação vigente e os termos deste 
Convên i o; 

b) Prestar se rviços na área de análise e operação de 
sistemas computarizados ou não , ao GOVERNO por vias deste 
Convênio , ~ a todas as Entidades a ele vinculadas na forma e 
condições dos contratos ou convênios a serem firmados . 

CLÁUSULA QUARTA - Os bens adquiridos em função deste Con 
vênio, através de recursos do GOVERNO serão incorporados ao 
patr imônio do Governo do Territôrio Federal do Amapá , inclu
ve os sistemas de aplicação desenvolvidos. 

CLÃUSULA QUINTA - As Entidades vinculadas ao GOVERNO u
tilizarão os serviços de Processamento de Dados de que trata 
o presente Convênio, mediante contrato ou convênio firmado 
com a CODEASA, no qual o GOVERNO será interveniente , através 
da Secretaria de Planejamento e Coordenação, e onde serão es 
tabelecidas as condições específicas, descrições e tarefas ~ 
prazos e responsab i lidades financeiras e outras medidas ine
rentes . 

SUBCLÁUSULA.ÚNICA - Além dos Órgãos da Administração Di 
reta e Entidades vinculadas ao GOVERNO as quais caberão a 
utiLização preferencial dos serviços de processamento de da
dos objeto deste ConvPnio, a CODEASA poderá, ouvi do o GOVER
NO , firmar contratos de prestação de serviços com terceiros, 
obje tivando utilizar todas a capacidade operacional do equi
pamento instalado e do pessoal disponível. 

CLÁUSULA SEXTA - Os custos opercionais do Centro.de Pro 
cessamento de Dados serão apropriados pela Secretaria de Pla 
nejamen t o e Coordenação e servirão de pa râmetro para a fixa= 
ção dos valores dos Contratos de Prestação de Serviços, obje 
tivando , assim sua auto-sustentação financeira e o rateiodas 
despesas por órgão e Entidades participantes. 

çao 
dos 

CLÁUSULA Si':TIHA - Os programas de trabalho para a execu 
dos serv iços previstos na Cláusula Quinta serão defini = 
pela Secretaria de Planejamento e Coordenação . 

CLÃUSULA OITAVA - A CODEASA obriga-se a manter em sua 
con tab~l idade analítica contas específicas de receitas e des 
pesas operacionais relat i vas a execução deste Convênio . 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - As receitas que se refere a Cláu 
su l a Quinta serão apl icadas no Curso do exerc1c1o de compe = 
tência , na cobertura das despesas de execução . 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CODEASA encaminhará ã Secretaria 
de Planejamento e Coordenação , até 30 dias apôs o 'término de 
cada mês , quadro demonstrativo das receitas a que se refe re 
esta Cláusulas. 

CLÁUSULA NONA - O presente Convênio terá a v1gencia de 
05 (cinco) anos contados da data de sua assinatura , podendo 

ser modificado ou prorrogado mediante Termos Atiitivos . 

CLÁUSULA DECI~~ - Es te Convênio poderá ser resilido, de 
comum acordo, mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias , ou 
a inda r esc indido por inadimp lência de qualquer de suas Cláu
sulas ou superven iência de disposição legal que o torne mate 
rial ou fo rmalmente implacável. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Os entendimentos nPcessartos ao bom 
cumprimento deste Convênio bem como aquelas indispensáveisao 
estabelecimento de condições específica ~ serão efetuadas a
través de correspondênc i a ou ajustes entre a~ partes 

CLÁUSULA DÉCH~ PRIHEIRA - Fica e lei to o Foro da Cidade 
de ~lacapá-Ap , para di r imir quaisquer litígios oriundos do pr~ 
sente Convênio . 

E, por estarem inteiramente de acordo com as condições 
aqui estipuladas, as partes assinam o presente instrumento em 
OS (cinco) vias de igua l teor na presença das testemunhas a
baixo. 

XO: 

Hacapá-Ap,10 de agos to de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Territôr i o Federal do 

Amapá 

HAROLDO VTTOR AZEVEDO SA.t~TOS 

Presidente da CODEASA 

TESTEHUNrlAS : 
Ilegível. 

PODER JUDICii\RIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

JUIZ DE DIREITO DA CONARCA ~E ~lACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO,COH O PRAZO DE 15 DIAS,NA FORW\ ABAI-

O DOUTOR DORI VAL BARBOZA, HN.JuÍz de Direito da Vara 
Criminal da 1 ~ Circunscrição Judiciária de Nacapá, Capital do 
T.F . A. , na forma da Lei, etc ... 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital' com o prazo de 
15 dias vire, ou de l e tiverem conhecimento, qu~ neste Juizo 
corre seus trânsmites , um processo em que é acusado : HARIA 
GORETH DIAS PERE I RA, bra sileira, solteria , do lar, re sidente 
nesta cidade, natural deste Territôrio, com vinte e um arro 
de idade , como incur so no art9 180 do Côdi go Penal Brasilei
ro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo poss í -
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a compareceD 
neste Juízo , no edifício do forum deste Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá 
nesta cidade, no dia 2l•/setembro/1982 ,às 12:00 horas, a fim 
de ser int errogado , promover sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores termos do processo , a que deverá comparecer sob 
pena de reve l ia. Para conhecimento de todos é passado o pr e
sente Edital, cuja 2~ via ficará afixada no l ugar de costum~ 
Dado e passado nesta cidade, aos dezoito dias do mês de agos 
to de mi~ novecentos e oitenta e dois. Eu, ~~NOEL JANUÁRIOÕÃ 
SILVA, Dtretor de Secretaria , Subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juíz de Dire i to 

EDITAL DE CITAÇÃO ,CO~! O PRAZO DE 15 DIAS NA FORKI; ABAIXO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~IN . Juiz de Direito da Vara 
Criminal, da 1~ Circunscrição Judiciária de Macapá, Capital 
do T. F.A., na forma da Lei , etc ... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL , com prazode 
15 dias virem ou de l e tiverem conhecimento que nes te Juízo 
corre seus trânsmites, um processo em que é acusado : PEDRO A 
ZEVEDO DOS SANTOS, brasi l e i ro , solteiro, braçal,filho de Pe= 
dro Alcântara dos Santos e de Raimunda Azevedo Alcântara r e
sidente nesta cidade, como i ncurso no art9 155, § 49, ítem 
IV, e art. 180, todos do CÓdi go Penal . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
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cado não o haver encontrado nesta Comarca ,não sendo possível 
citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer nes
t e Juízo, no edi f í cio do fo rum desta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas, n9 26,esquina com a Rua Ce l. Coriolano Jucá, nesta 
cidade, no dia 22/setembro/1982, às 08:00 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua de fesa e ser notificado dos ul 
teriores termos do processo , a que deverá comparecer sob pe
na de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presen 
te Edital, cuja 2? via ficará afixada no lugar de costume~ 
Dado e passado nesta cidade, aos seis dias do mês de agosto 
de mil novecentos e oitenta e dois. Eu , ~~NOEL JANUÁRIO DA 
SILVA, Diretor de Secre t aria, Subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JCJ-JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGMfENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE PRAÇA, COM PRAZO DE 20 DIAS. 

O Doutor Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de Conci 
liação e Ju l gamento de Hacapá. 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edi tal virem, ou 
dele tiverem conhecimento que, no dia 21 de setembro de 1982 
às 12:30 horas, na sede desta Junta, à Av . Duque de Caxias 
s/n9, se rão levados a pÚblico pregão de venda e arrematação , 
a quem oferecer o maior lance s/ Avaliação os bens penhora -
dos na execução movida por LUI Z RIOS, contra EURICO ALVES DE 
SOUZA, bem esse encontrado na Divisão de Polícia Federa l-AP e 
que é o seguinte: UM VEICULO AUTOMOTOR MARCA VOLKSivAGEN, TI
PO FURGÃO-KOHBI, ANO 1970 , COR AZUL, CHASSIS N9 BH-20208 1 , 
PLACA0072, EN REGULAR ESTADO . O QUAL FOI AVALIADO EH Cr$ ... 
40.000,00 lquar enta mi l cruzeiros) . 

Quem pretender arrematar dito bem deverá comparecer no 
dia, ho ra e local acima mencionado, ficando ciente de que de
vera ga ranti r o lance com o sinal correspondente a 207. (vin
t e por cento) de seu va l or . E para que chegue ao conhecimen
to dos interessados , é passado o presente Edita l , que s erá 
publicado no "Diário da Ju s tiça" e afixado no l ugar de cost.': 
me . , na sede desta Junta . Hacapã, 20 de agosto de 1982. Eu, 
Rdo Paul o Vie i ra Borges , Of . de Justiça Avaliador datilogra
fei. E Eu , Euton Ramos, Diretor da Secretaria, subscrevo . 

JOSJ:: ED!LZIHO ELIZIÁRIO BENTES 
Juiz do Trabalho 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO M~PÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PERNANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N9 44/82-CPL 

A V I S O 

O Pres idente da Comissão Permanente de Licitação de Com 
pras e Serviços do G.T.F.A, faz público e comunica aos inte~ 
ressados, que acha-se aberta a Licitação a nível do T.P. n9 
44/82-CPL , para aquisição Hater ia l de Expediente, Livros 
e Sapato Esporte. 

BR~~SA HADEIRA S.A. 

C.G . C. n9 05.964 . 895/0001-06 

Assembléia Geral Extraordinária 

Convocação 

Ficam convidados so Srs. Acionistas a se reunirem, em 
assemblé ia geral ext raord inária, na sede social , na Rua Sena 
dor Fi linto Hull er n9 834, nesta cidade, às dezesseis horas 
do di a 8 de setembro próximo, a fim de deliberarem sobre a 
seguint e ordem do dia: 

a) renúncia e el eição de Diretores; 

b) assuntos gerais. 

Hacapá, 20 de agos t o de 1982. 

SMfUEL FINEBERG 
Diretor-Superintendente 

CARTÓRI O DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLM~S DE CASMfENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Hacapá, Ter. 
Fed . do Amapá, Repúb l ica Federativa do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar : LUI Z CARLOS DE ARAÚJO BENTES e CIRLENE 
TEREZA SOUZA DE ~fELO. 

Ele é filho de Dionísio éhagas Bentes e de M~ de Lour
des de Araúj o Bentes . 

Ela é filha de Carmelina Souza de Helo. 

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

Macapá, 26 de jul ho de 1982 

JOS~ TAVARES DE ALHEIDA 
Escrevente em exe rcício 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 
PROCL&~S DE CASA}fENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de Macapã, Terri 
tório Federal do Amapá , Repúbl ica ·Federativa do Brasil faz 
saber que pretendem casar: BENEDITO BERNARDINO DIAS e 
LUIZA PANTOJA DA SILVA. 

El e é filho de Davina da Conceição Dias. 

Ela e filha de !saias Francisco da Silva e de Joana Pan 
toja da Silva. 

Quem souber de qua l quer impedi mento legal que os iniba 
de casar, um com o out r o, acuse-o na forma da lei . 

Hacapã, 24 de agosto de 1982. 

JOSÉ TAVARES DE ALHEIDA 
Escrevente em Exercício 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLM~S DE CA!JM!ENTO 

o ·Of icial do Regist ro Civi l da comarca de Macapá~ Ter . 
Fed. do Amapá, República Federat iva do Brasil, faz saber que 
pre tendem se casar: JOSÉ TORQUATO HATIAS PEREIRA e GLÓRIA~~ 
RIA DA COSTA CASTRO. 

Ele é filho de Antonio da Silva Pereira e de ~~ria Rosa 
A Licitação será rea lizada às 9:oo· horas do dia 14 . 09. ll2 Matias Per eira. 

na sala de Licitação da Secretaria de .Administração a . Av. 
FAB, Centro Cívico , nesta cidade de Hacapá . Ela é filha de José Souza Castro e de Haria da Glória 

O Edital comple to e demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos no 29 Andar, Sala 20 (CPL) , no endereço acima meneio 
nado. 

Macapá, 23 de agos to de 198 2 

JOÃO BENICIO DIAS 
Presidente da CPL 

Moraes da Costa . 

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

Macapá, 23 de agosto de 1982 

JOSÉ TAVARES DE ALHEIDA 
Escrevente em Exercíc i o 
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"Ouviram do lpiranga às margens plácidas. de 
um povo heróico o brado retumbante ." 

A independência é o trabalho de todos nós. 
nos lares, nas indústrias. no comércio . na 

agricultura, nas escolas. nas empresas de serviços. 
nas repartições públicas. nas forças armadas . 

Representa o esforço de cada um para a grandeza 
da Pátria, continuando no presente o que os 

nossos antepassados começaram a construir com fé 
e determinação: uma nação livre e independente. 

uma democracia liberal e pluralista. uma 
democracia social e humanista, uma democracia 

autenticamente brasileira. 
Conquista do povo e do Governo. 

Comemore 
a Semana da 

Pátria. 
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