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HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Tcrrit6rio Federal do Amapá 

Art . 59 - Este Decreto entra rá em vigo r na data de I 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário . 

DECRETO (P) N9 1455 de 27 de se t embro de 1982 
Reforma Praça da Polícia Hilita r do Amapá e dá 

tras providências . 
ou-

O Governador do Terri t6rio Federal do Amapá, no us'o 
da atr ibuições que l he confere o artigo 18 , Ítens li c VIII, 
do Decreto-Lei n9 411, de OS de j aneiro de 1969, e i ~ista 
do di spos to no artigo 89 , Parágrafo ~nico da Lei n9 6. 652,de 
30 de maio de 1979 e o que consta do laudo apresentado pela 
Junta do Serv i ço Midiéo Per i cial do GTFA, conforme de l egação 
de compe Lência cont i da no Decreto (N) n9 008, de 17 de abri l de 
1980 , 

RESOLVE : 

Retificar o Decreto (P) n9 1408, de OS de setembro 
àe 1982 , publ icado no Diár i o Ofici a l do Territ6r io n9 3770 , 
do dia 14 do mesmo mês c ano , que passa a vigora r com a se
guin t e redação . 

Art . 19 - Fica reformado , nos termos do inciso li do 
.artigo 96 e inciso lll do artigo 99 , da Lei n9 6 .652 , de 30 
de maio de 1979 , o Sd PN n'? 1096 ROSILDO DE JESUS COELHO DOS 
SANTOS, da PNAP . 

Art . 29- Aplicar-se- á a título de proventos , ao Sd 
PN n9 1096 ROSILDO DE J ESUS COELHO DOS SANTOS, o disposto no 
Parágrafo 19 e inciso III do Parágrafo 29 do artigo 101 da 
Lei n9 6 . 652 , de 30 de maio de 1979. 

Art . 39 - O 6r gão competente da Polícia Militar do 
Amapá, realizará os cálculos da remuneração e de outros di ~ 
reitos previsto no TÍtulo III da Lei n9 5.906, de 23 de ju 
lho de 1973 , mandada aplicar às PH dos Territ6rios Federais 
do Amapá, de Rondônia e de Roraima pe l o Decreto n9 79 . 108 ,de 
11 de janei ro de 1977 . 

Palácio do Setentr ião, em ~lacapá , 27 de setembr o ~ I 
1982, 939 da Rep~blica c 409 da Criação do Ter r it6rio Fede 
ral do Amapá . 

ANNI BAL BARCEL1.0S 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Tcrri t 6rio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1456 de 27 de setembro de 1982 

O Governador do Terri t6rio Federal do Amapá , usando 
das at ribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o art i go 18 , Ítem 
II, do Decre to- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
em vista o que consta do Of í ci o n9 0945/82-SEAG, 

RESOLVE : I 
! Art . 19- Suspender , a Li cença Especial , pelo prazo 1 

de s essenta (60) dias a cont ar de 17 de setembr o à 16 de no
vembro do corrente ano do servidor RAIHUNDO EDIVALDO NUNES , 
ocupante do cargo de Agente de Atividades Agropecuárias, C6-
digo N~!- 801 . C, Cl asse "C" Referência 22, do Quadro Permanen
t e do Governo deste Territ6rio , l ot ado na Secretar ia de Agri 
cultura-SEAG, concedi da at ravés do Decreto (P) n9 1153 ,de OS 
de ju lho de 1982 , devendo ~ servidor em referência voltar a 
goza r do seu benef í c i o a partir de 17.11 . 82 . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . I 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 27 de setembro de I 

1982, 939 d~ Rep~blica e 409 da Criação do Tcrrit6rio Fede-
Ar t . 49 - O Órgão competente da PH prov i dênciará o ra l do Amapa. I 

desligamento do serviço ativo da praça reformada, conforme o 
previsto no CapÍ tu lo II do TÍtu lo IV , da Lei n9 6 . 652 , de 30 ANNIBAL BARCELLOS 1

1 de ma i o de 19 79 . Governador ----------------------------------------------
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NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 14~7 de 27 de setembro de 1982 

O Governado r do Território Federa l do Amapá, usando 
das at ( ibuiç5es que lhe são conferidas pe l o art i go 18 , ítem 
li, do Decreto- Lei n9 411, de 08 de j aneir;o de 1969 , e tendo 
em vista o que consta do Processo n<.> oq,- 82- 004455-4- MI / DCA/ 
BSB/82 . 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Retificar o Decreto (P) n<.> 0696, de 25 de 
março ·de 1982, pub licado no Diário Oficial do Território n9 
3656, do dia 30 do mesmo mes e ano , que passa a vigorar com 
a seguint e r edação . 

•- Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 
176, Ítem II e 178, Ítem I , a línea "a", da Lei n9 1711, de 
28 de outubro de 1952 , com a redação dada pela Lei n9 6.481, 
de 05 de dezemb ro de 1977 , a RAH!UNDO CONCEI ÇÃO , mat r ícula 
n9 2. 071 . 87 1, no cargo de ArtÍfice de Carpin t a r ia e Marcena 

,ria, Código ART-1004 .A, Classe "Artífice", Refe rênc i a NM-17-;-
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Gove rno des te 
Territóri o, devendo perceber proventos correspondente a refe 
rência NH-13 , da classe "ArtÍfice Especializado" , de confor=
midade com o a r t i go 184 , Ítem 1, da citada Lei n9 1711/52. 

Palác i o do Setentrião, em Nacapá, 27 de s etembro de 
1982, 939 da República e 409 da Criação do Território Fede -
rai do Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terri t ór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1458 de 27 de setembro de 1982 

O Governador do Territóri o Federa l do Amapá , usando 
das a tribuiçSc, 4ue lhe são conferidas pe lo artigo 18 , item 
II , do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
em vi' .a o que cons t a do Processo n<.> 00-82-07006-7-NI/DCA/ 
BSB/82 , 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Retificar o Dec reto (P) n<.> 0866, de 30 de 
abril de 1982, publicado no Diár i o Of icial do território n<.> 
3679 , do di a 05 de maio do mesmo ano, que passa a vigorar 
com a seguinte redação . 

- Conceder aposentador i a , de acordo com os ar tigos 
176, ítem II e 178, Ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711, de 
28 de outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6. 48 1 
de 05 de dezembro .de 1977, a RAINUNDO OZIRIS DA PIEDADE, ma 
trícula n9 2. 273.824, no cargo de Agente de Transpor t e Flu::
vial , Cód i go T0- 901 .C, Classe "C", Referência NN-15, do Qu!! 
dro de Pessoal - Parte Permanent e - do Governo des t e Terri-

,-----------DIÁRIO 

tório , devendo perceber proventos correspondente a referên
cia NM-21 , da c l asse "D" , de conformi dade com o artigo 184 , 
ítem I, da citada Lei n9 1711 /52 . 

Pa l ácio do Setent rião, em Macapá, 
1982, 939 da República e 409 da Criação 
dera l do Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

27 de setembro de 
do Território Fe-

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1459 de 27 de setembro de 1982 

O Gove r nador do Terr itório Federal do Amapá, usando 
das a tribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , ítem 
II, do Decre t o-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
em vis t a o que consta do Processo n9 00-82-07003-2-m/DCA/ 
BSB/82 . 

RESOLVE: 

Ar t. 19 - Retificar o Decreto (P) n<.> 0974, de 18 de , 
maio de 1982, p~blicado no Diário Oficial do Territór io de 
n9 369 1, do dia 21 do mesmo mês e ano, que passa a vigorar 
com a s eguinte redação . 

- Conceder aposen tadoria , de acordo com os artigos 
176 , Ítem II e 178 , ítem I, alínea "a", da Lei n9 171 1, de 
28 de outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n<.> 6.481, 
de 05 de dezembro de 1977 , a ALFREDO PARAENSE, matricula n9 
2. 273 . 815, no cargo de Agente de Transpor te Fluvi al , Códi go 
T0-901. C, Classe "C" , Referência NH- 15 , do Quadro de Pes -
soal - Parte Permanente - do Gove rno deste Território , deven 
do perceber proventos correspondente a referência NH-21 , dã 
Classe "D", conformidade com o ar tigo 184 , ítem I, da citada 
Lei n<.> 1711 /52 . 

Paláci o do Setentrião, em Macapá, 27 de setembro de 
1982 , 939 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Fede
ra l do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINI STÉRIO DO INTERIOR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1460 de 29 de setembro de 1982 

O Governador do Ter ritór i o Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II , 
do Decr eto-Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - DESIGNAR o Economista JERONU!O CORRÊA SO:::>Re 
Diretor do Departamento de Planejamento , Código DAS-2, para 
r~sponder acumulativamente, em subs tituição , pelo Expediente 1 

OFICIAL-------------. 
,----------------DEPARTAHENTO DE I MPRENSA OFICIAL----------------, 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AUReLIO PENHA TAVARES 

ORI GINAI S 

* Os textos enviados à publicação deverão ser 
datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

O Diário Oficial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
ções do Governo do Amapá em Brasí lia/ DF e 
Bel ém/Es tado do Pará. 

ATENDUIENTO 
Das 07:30 as 12:00 

Horár io: 
Das 14:00 as 17:30 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 
* Publ i caçÕes - centimentros de 

coluna ....•....... .. ...... .. . Cr$ 280,00 

PREÇOS - ASSI NATURAS 

* Macapá . ............... . ...... Cr$ 3.550,00 
*Outras Cidade .... . . ........ . . Cr $ 6.075,00 
* As assina turas sao semestrais e vencíveis 

30 de junho a 31 de dezembro . 

Preço do Exemplar .. .. •. ... . .... Cr$ 
Número a trasado ... ... . . .. . .... . Cr$ 
NÚmero atrasado em outras 
cidades ............. . . . . .. .... . Cr$ 

RECLAHAÇÕES 

30 ,00 
60,00 

80 ,00 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire -
tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F.do Amapá, a t é 8 dias após a publicação. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL"' Rua Cândido Mendes"' Macapé Território Federal do Amapá"' Telefones 621-4040"' Ramais 176- 177 - 178 
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da Secretaria de Planejamento e Coordenação do Governo deste 
Territóri.o , durante o impedimento do respectivo titular, que 
se encontra viajando a serviço da Administração Amapaense,no 
pe ríodo de 28 .09 a 02. 10 .82 . 

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

Palácio do Setentrião, em Hacapá-Ap, 29 de setembro de 
1.982, 939 da República e 409 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO(P) N9 1461 de 29 de setembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem li , 
do Decreto- Le i n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1/01932/82- SOSP, 

RESOLVE: 

Art. 19- Conceder a JOSÉ VAGALUHE DOS SANTOS , ocupan
te do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos , CÓ 
digo NH-8 12, Classe "D", Referência 22 (Cadastro n9 02834)-;
do Quadro Permanente do Governo deste Território , lotado na 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos-SOSP, seis (06) mê -
ses de Licença Especial, contados no período de 04 de outu
bro à 03 de abril de 1983, nos termos do artigo 116, da Lei 
n9 1711, de 23 de outubro de 1952, regulamentado pelo Decre
to n9 38.204, de 03 de novembro de 1955 , em virtude do refe
rido servidor haver completado um (01) decênio de ef et ivo exer 
cício, compreendido no período de 02 de março de 1966 a 02 
de março de 1976. 

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

Pa l ácio do Setentrião , em Hacapá, 29 de setembro de 1982, 
939 da República e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1462 de 29 de setembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, í tem Il, 
do Dec r e to-Le i n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1/00469/79-SOSP, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Conceder a PEDRO BRABA DE SOUZA .. ocupant e do 
cargo de Agente Administrat ivo, Código SA- 701 .C, Classe "C", 
Referência 25,(Cadastro n9 01068), do Quadro Permanente do 
Governo deste Terr itório, lotado na Secretaria de Obras e Ser 
viços PÚblicos-SOSP, seis (06) meses de Licença Especial,con 
tados no período de 04 de outubro a 03 de abril de 1983,nos
termos do artigo 116, da Lei n9 1711, de 23 de outubro de 
1952, regulamentado pelo Decreto n9 38 . 204 , de 03 de novem
bro de 1955, em virtude do refer i do servidor haver comple t a 
do um (01) decênio de efetivo exercício , compreendido no pe 
ríodo de 22 de setembro de 1965 a 22 de outubro de 1975 . -

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

Palácio do Setentrião, em Hacapá, 29 de setembro de 1982
1 

939 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1463 de 29 de setembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 

atribuiçõe s que lhe são confer idas pelo artigo 18, ítem li, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que cons ta do Processo n9 6/21/586/82- SEAD . 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a ELPÍDIO ~~RTEL PINHEIRO, ocupante 
do cargo de Agente Administrativo, Código SA- 70 1 . C, Cl asse 
"C", Referência 25, (Cadastro n9 01034), do quadro Permanen
te do Governo deste Terri tório , lo t ado na Secretaria de Admi 
nistração- SEAD, se i s (06) mêses de Licença Especial, conta = 
dos no período de 04 de outub ro a 03 de novembro de 1983 ,nos 
termos do artigo 116 , da Lei n9 1711 , de 23 de outubro de 
1952, regulamentado pelo Decreto n9 38. 204, de 03 de novem 
bro de 1955, em virtude do referido servidor haver completa
do um (01) decêni o de efetivo exercício, compreendido no pe
ríodo de 03 de março de 1971 a 03 de março d·e 1981. 

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

Palácio do Setent riào , em Nacapá, 29 de setembro de 1982 
939 da RepÚb l ica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Territór i o Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 1465 de 29 de setembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
at ribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Í tem li, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo en1 
vista o que cons t a do processo n9 005/82-PHAP , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder em caráter prov1sor1o, a contar de 
05 de setembro de 1982 , de conformidade com o. artigo 19 , le
tra "B" e § 19 do artigo 15, da Le i n9 3 . 765, de 04 de maio 
de 1960 e § do artigo 39 do Decreto n9 49 .09 6, de 10 de ju -
nho de 1960, a pensão Hilitar no va l or de Cr$ 23 . 120,00 (vin 
t e e três mil cento e vinte cruzeiros) à OSVALDINA SILVA DE 
LU~, esposa do ex-soldado PH, da Polícia HiliLar des Le Tet·
r itór io, PEDRO lv!LSON PENAFORT DE LU~, falecido em 05 de se 
tembro de 1982, em consequência de acidente em serviço. 

Art. 29 - Autor i zar o pagamento da diferença sa l arial 
dos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro , no val or de 
Cr$ 20.037,34 (v i nte mi l e trin •a e sete cruzeiros e trinta 
e quatro centavos) . 

Art . 39- Revogam- se as disposições em contrário. 

Paláci o do Setentri ão , em Hacapá , 29 de setembro de 1982 
939 da República e 409 da Criação do Territór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 
Terri tó rio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1466 de 30 de setembro de 1982 
O Governador do Ter ritório Federal do Amapá , usando das 

atribuições que l he são conferidas pelo ar tigo 18, Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 
Art . 19 - Exonerar, o Engenheiro Civil ~UlliOEL DEODATO i 

QUEIROZ DO COUTO, do cargo de Prefeito Municipal de Hazagão. 

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

Palácio do Setentriio, em Nacapá, 30 de setembro de 
1982 , 939 da Repúb lica e 409 da Criação '··do Terr itório Fede
ral do Amapá. 

ANNIBAL.BARCELLOS 
Gover nador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1467 de 30 de setembro de 1982 

O Governador do Território Federa l do Amapá, usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, í tem l i, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de j aneiro de 1969, 
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RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear, o servidor EVILÁSIO PEDRO DE LI~~ PER 
REIRA, Auxiliar de Enfermagem, Código NM-811 . B, Classe "B"-;
Ref . 25, para exercer o car go de Prefeito Municipal de Maza
gao . 

Art. 29 7 Revogam-se as disposições em contrár io. 

Palácio do Se t ent r i io , em Macapá , 30 de setembro de 
1982, 939 da República e 409 da Criaçio do Território Fede
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA MUNI CIPAL DE MACAPÁ 

DECRETO N? 86/82- PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das •atribui cões 
que lhe sio confer idas por l ei, e 

CONSIDERANDO os te rmos do Ofício n9 013/82 , endereçado 
Prefeitura Municipal de Macapá, pelo Sindicato dos Conduto
res de Veículos do Território Federal do Amapá; 

CONSIDERANDO os es t udos e l evantament os realizados pela 
mi ssi o constituída pela Por taria n9 111 /8 2-PMM, de 25 de ma
io de 1982 ; 

CONSIDERANDO os preços estabel ecidos para os combustí -
veis e derivados do petróleo ; 

CONSIDERAND~ f i nalmente , que compete à Prefeitura a fi
xaçio e reaj us'tamento de tar i fas taximétricas , conforme Reso 
1uçio n<.> 72/78- CIP. 

DECRETA: 

Ar t. 19 - Ficam reajustadas as tarifas t aximétricas p~ 
ra a cidadé de Macapá e o Distrito de Santana. 

19 - O percentua l t e r á como base os va l ores especi fi-
cados 

andeirada ............ .. ...... .' . . . . . ... .... . ... 9,1 % 
- K1 Bandeirada I. .... . .... ... . .... . ........ . ... 9, 1 % 
- Kt.. Bandeirada I I. . .. . . ... .... ... . .. . .......... 9, 1 i. 
- Ho ra pa rada . .. . ... ... .. .... . .. .... ..... . ...... 9, 1 i. 

~ L9 - Os novos va l ore s serão os seguintes : 

- Bandeira . ...... . ....... Cr$ 11 5,00 (cento e quinze cru
zeiros) ; 

- Km Bandeira I. . . ..... . . Cr$ 74,00 (setenta e quatro cr u
zeiros); 

- Km Bandeira II . ...... . . Cr$ 87 ,00 (o i tenta e se t e cruzei 
ros) ; 

- Hora Parada ... .. ....• .. Cr$ 742,00 (setecentos e quar enta 
e dois cruzeiros) 

Art . 29 -· os taxímetros que estio aferidos com tar ifa inici
al de Cr$ 105 , 00 (cento e cinco cruzeiros) , usario tabela es 
precífica que t e rá validade até ·o próximo reajustamento. 

Art . 39 - Pe rmit ir o uso das tabelas de reajuste para os 
serviços de veículos de aluguel a taxímetro da cidade de Ma
capa e . o distrito de Santana. 

Ar t. 49 - Este Decreto entrará em vigor a parti r de 24 
de setembro de 1982, revogadas as disposiçÕes em contrário. 

CUMPRA- SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

PALÁCIO 31 DE ~~RÇO, 24 de setembro de 1982 

~WRILO AGOSTI NHO PI NHEIRO 
Prefei t o Municipal de Nacapá 

BENTO PENA VALES 
Diretor do D.S . P 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~IACAPÁ 

DECRETO N9 87/82-PMM 

Di spõe sobre anulação e abertura de Crédito Supl ement a r 
de í t ens da Tabela Expl i cativa da Despesa po r Or gãos da Admi 

nistracio Municipal . 

O Prefeito Muni cipal de Macapá, no uso das atribui ções 
que l he são conferidas por l ei: 

DECRETA : 

Art. 19 - $icam anul ados na importância de .. ... Cr$ : .. . 
1.450.000,00 (hum milhão , quatrocentos e cincoenta mil cru
zeiros), os Ítens das dotações do Orçamento Analítico do cor 
rente exercício, por órgãos da Administração Municipal , con:
forme discr iminação abaixo : 

D.F. 

3 .0 .0.0 - DESPESAS CORRENTES 
3 .1 .0 . 0 - Despesas de Custeio 
3.1.2.0 - Material de Consumo Cr$ : 800 .000,00 
3.2.9 .0- TRANSF. CORRENTES 
3 . 2.9 . 1 - Se tenças Judi ciárias Cr$: 400 .000,00 
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL 
4. 1. 0 .0 Invest imentos 
4. 1 . 2.0- Equip .e Nat . Permanent e Cr$: 250 .000,00 

Cr$ 1.450.000 , 00 

Ar t. 29 - Com os recursos provenientes das anulações pe 
l o artigo anterior , ficam suplementados na impor t ânc ia de 
Cr$: 1.450.000,00 (hum mi lhão quatrocentos e cincoenta mil 
cruze i ros), os Ítens das dotações do Orçament o ana l ítico do 
corrent e exercí ci o , por órgãos da Adm. Mun., conforme discri 
minação abaixo: 

D.F. 

3.0.0 . 0 - DESPESAS DE CORRENTES 
3. 1.0 .0- Despesas de Custeio 
3. 1. 3 .2 - Ou tros Serviços e Encargos Cr$ : 1.~ 50 .000, 00 

Cr$: 1. 450.000,00 

Art. 39 - Este Decr e to entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as dispos i çÕes em contrário . 

CUMPRA-SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE 

PALÁCIO 31 DE ~IARÇO, 27 de setembro de 1.982 

~illRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

MARIA GARCIA NETA 
Diretora do D.F 

PROCURADORIA GERAL 

CONVÊNIO N9 060/82 - PROG 
TE~IO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBIWI O GOVERNO DO 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E O pOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
TENDO COMO INTERVENIENTE EXECUTOR O I NSTITUTO DE DESENVOLVI
MENTO ECONÕHICO- SOCIAL DO PARÁ - IDESP, PARA O DESENVOLVU!EN 
TO DE UH PROG~ DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E FUTURA DAS 
ROCHAS CALCÁRIAS, NO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ. 

Aos dezesseis (16) dias do mês de jul ho do ano de hum 
mil novecentos e oi t enta e dois (1982), o GOVERNO DO TERRITÓ 
RIO FEDERAL DO ~~Á, com sede em Macapâ, no Palácio do Se~ 
tentr ião, inscrito no CGC/~IT sob o n9 00394577/0001-25, dora 
vant e simplesmente GOVERNO, neste ato representado por seu 
Governador, ANNIBAL BARCELLOS , de um l ado e de outro o Go -
verno do Estado do Pará, com sede em Belém, no Palácio Lauro 
Sodré , inscrito no CGC/MF sob o n9 05054861/0001 - 76 , nes t e a 
t o representado por seu Governador , ALACID DA SILVA NUNES-;
tendo como interveniente executor, o I NSTITUTO DE DESENVOLVI 
~lENTO ECONÕNICO SOCIAL DO PARÁ, doravante denominado IDESP -;
Autarquia da.Administração I ndiret a , vincu l ada ao Sistema Es 
t adual de Planejament o, com Autonomi a Contábil, Financeira7 
Técnica e Administrat i va , com sede e foro em Bel ém, capital 
do Estado do Pará, i nscrito no CGC/~IT sob o n9 05055710/000 1 
- 32 , neste ato r epresentado por seu Dire tor Geral, ROBERTO DA 
COSTA FERREIRA, considerando a necess i dade de efetivar a anã 
lise da situação atual e futura da estrutura de pr odução , co 
mercialização e utilização de rochas calcárias , em suas di fe 
rentes formas, naquel e Território ,resolvem celebrar o presen 
te CONVÊNIO, na forma e fundamento nas cláusulas seguintes:-

CLÁUSULA PRUIEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO OBJETIVO - O 
presente CONVÊNIO foi el aborado com fundamento no que precei 
tua o Decreto n9 83.436, de 10 de feverei ro de 1979 e a Expo 
sição de Motivos n9 01/81 - CDE, de 08 de mar ço de 1981, combi 
nado com o Ítem XVII , do Ar tigo 18, do Decreto- lei n9 41 1 de 
ás de janeiro de 1969, tendo como objetivo estabeleceras con 
dições para o desenvolvimento o Proje t o de Pesqui sa de Cál ca 
r io, no Amapá . 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - O pr esente CONVÊNIO t e 
ra a vigênci a de pr imeiro ( 19) de ab r il de 1982 a t rinta e 
hum (31) de março de 1983 . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS - A progr a 
mação objeto de ste CONVÊNIO totalizará recur sos no montante 
de Cr$ 5.867 .705 ,84 (cinco milhÕes , oitocentos e sessenta e 
sete mil , setecentos e cinco cruzeiros e oitenta e quatro cen 
t avos), proveniente do POLA}~ZÕNIA-Po lo Amapá, des tinados aÕ 
Projet o de Pesquisa de Ca l cário, no Terri tório. 

PARÁGRAFO ÚNICO : Os r ecursos des tinados ã execução des 
te CONVÊNIO, correrão à conta do POL~ZONIA-PIN, conforme a 
baixo se discrimina: 

-Cr $: 1. 867.705,84 (hum milhão , oi t ocentos e sessenta e 
sete mi l , se t ecentos e c inco cruzeiros e oitenta e quat ro cen 
tavos), correspondente ao saldo apr esentado em 31.03.82, dÕ 
CONVÊNIO n9 056/81-PROG. 

-Cr$ 4 .000.000 ,00 (qua tro milhÕes de cruzeiros) , a se
rem l iberados conforme Plano de Aplicação cons t ante na Porta 
r1a n9 057/82 de 01.04.82 . 

CLÁUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAJlliNTO - O Governo do Ter
ri tório Feder a l do Amapá, através de Técnicos da Secretaria 
de Agricultura - SEAG - AP , acompanhará a execução físico-fi 
nanceira nos termos do PROJETO EXECUTIVO PESQUI SA DE CALCÁ = 
RIO-POLA}~ZONIA, n9 90.0309036 . 001 - 6, com vi sta à obtenção da 
máx ima ef icácia dos r ecursos aplicados . 

PAP~GRAFO ÚNI CO: O IDESP-PA, deverá prestar ao Gover no 
do Território Federal do Amapá , todas as informações que ve
nham a ser solic i tadas sobre a execução da programação obj e
t o deste CONVÊNIO, bem como pr eStar contas das quantias rece 

T 
4. DE~IONSTRATIVO FISI CO - FINANCEIRO 

FASE META DENOHINAÇÃO 

19 

86 

bidas e sua plena utilização. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇ0ES - O presente i nst rumen 
t o poderá ser alt erado at ravés de aditamento, para fie l cuffi: 
pr iment o dos mot ivos que lhe der em origem. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO - O presente CONVÊNIO se'rá 
resc i ndido , independentemente da interpelação judicial , no 
caso de inadiplência de qualquer das partes, acordo en t re as 
mesmas ou, a inda, motivo de força maior que torne impossível 
a execuçao total ou par cial da programação obj eto deste CON
VÊNIO. 

CLÁUSULA S~TIMA - DO FORO - El egem a s partes o Foro da 
cidade de Macapá-AP, para di rimir quaisquer ações e atos de
correntes do presehte CONVÊNIO, renunciando expressamente , 
a qualquer outro , por mais privi l egi ado que sej a . 

E, por estarem assim de acordo, fi rmam o pr esente i ns -
trument o em cinco (05) vias de igual teor e f orma, para um 
só e legal efe ito . 

~~capá, 16 de j ulho de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador do TFA 

ALACID DA SILVA NUNES 
Gove rnador do Estado do Pará 

ROBERTO DA COSTA FERREIRA 
Diretor Geral do IDESP 

TESTEMUNHAS: 
Ilegíve i s 

VALORES (em Cr$ 1.000 ,00 ) 

TRIN I39 TRU!I49 TRUII T O T A L 

186 OI 
02 
03 
04 
05 
06 

01 
01 
02 
03 
04 
05 

Levantamento das Informações 
Análise dos dados 

Poss i bi 1 idades deCa lcário(campo) 
Diagnóstico do Setor 
Indicações 

281 ( 1) 
1 .500 

100 
100 
800 800 

200 

381 (2) 
3. 100 

Per fil 

1.000 
500 
500 

1. 200 
500 
500 

T O T A L 1. 867 (3) 1.000 1. 000 2. 000 5.867 (4) 

OBS : ( 1) - Cr$ 28 1. 705,84 
(2) ~ Cr$ 38 1. 705 , 84 
(3) - Cr$ 1.867.705,84 (Saldo de 81 reprogramado p/82) 
(4) -Cr$ 5 . 867 . 705,84 

PROCURADORIA GERAL 

T E R M O A D I T I V O 

PRI~lliiRO ( 19) TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N9 035/81-PROG , 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~Á E A 
PREFEITURA MUNICI PAL DE OIAPOQUE , PARA AS DESPESAS DE MATERI 
AL DE CONSUHO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS U!ÓVEIS HOSPITALA_:
RES E SERVI ÇOS DE TERCEIROS DA UNIDADE MISTA DE OIAPOQUE ; 

Aos vint e e sete (27) dias do mês de setembro do ano de 
hum mil novecento s e oitenta e do is (1982) , o GOVERNO DO TER 
RITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, nes te ato representado por seu co= 
ve r nador ANNIBAL BARCELLOS , adiante denominado simplesmente 
GOVERNO e a PREFEITURA MUN ICIPAL DE OIAPOQUE , nes t e a to re
present ada por seu Prefeito Hunicipal ANTONIO BRAGA CHUCRE , 
acordam cel ebrar o pr esente TE~10 ADITIVO mediante as Cl áusu 
las e Condi çÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo Presen t e TE~!O ADITIVO ficam 
al teradas as Cláusulas Quarta e Décima do CONVENIO N9 035/81 
PROG, que passarão a ter a seguinte redação : 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO - As despesas decorrentes des 
te TE~IO ADITIVO no valor de Cr$ ·180 . 000 , 00 (cento e oitentã 
mi l cruzeiros) , correr á à conta do CONV~NIO INAMPS I l'IASS I 
GTFA/ SESA, Categoria Econõmica 3132 . 00, confo rme Nota de Em
penho n9 50 , emitida em 23 de agosto de 1982. 

CLÁUSULA DÉCIMA- VIGÊNCIA - A vi gênci a do Convênio pri~ 

cipal f ica prorrogada para o período de 19 de julho de 1982, 
a 31 de dezembro de 1982 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem i nalteradas as demais Cláu 
sulas do instrumento principal. 

E por estarem de comum acordo com que aqui f icou estipu 
l ado , firmam o pr esente TE~!O ADITIVO em cinco (05) vias de 
i eual teo r .e for ma que irá assinado por duas (02) t es t emu
nhas abaixo. 

XO : 

Hacapá, 27 de setembro de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ANTONIO BRAGA CHUCRE 
Prefeito Hunicipal 

TESTEHUNHAS: Ilegíve is 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

JUIZ DE DIREITO DA CO~~RCA DE MACAPÃ 
EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR}~ ABAI 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA , ~!H . Ju í z de Di reito da Vara 
Criminal da 1<1 Ci rcunscr i ção Judiciári a - ~!acapá, Capital do 
Terr i tório Federal do Amapá, na f orma da l ei, etc .. 
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F~Z SABER a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou de l e tiverem conhecimento , que neste Ju ízo 
cor re seus trãnsmites , um processo em que é acusado: JURAN -
DIR DA SILVA FREITAS , brasileiro, casado , filho de Paulo Al
ves de Fr eitas e de Greta da Silva Freitas , r es i dente em lu
gar incerto e não sabido , como incurso no art . 312 do Código 
Penal Brasi l e iro . . 

E, como tenha o Of ic ial de Justiça des t e Juízo certifica 
do não o haver encontrado nesta Comarcá, não sendo possível 
c i t á- l o pessoa lmente , c ita-o pelo presente a comparecer nes
te Juízo, no ed i fício do fo rum des t a Comarca, si to à Avenida 
Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Ce l. Co rio la no Jucá , nes
ta cidade, no dia 12 . 1·1 .82, às 08 :00 horas , a fim de ser in
terrogado , promover sua de fesa e ser no t if i cado dos ulter io
res t e rmos do processo a que deverá comparecer , sob pena de 
revelia. Para conhec imento de todos é passado o presente Ed i 
tal , cuja 2~ vi a ficará af ixada no l uga r de costume . Dado e 
pas sado nesta cidade', aos vinte e doi s dias do mes de setem
bro de mil novecentos e oi tenta e dois . F.n, HANOET. JANUÁRIO 
DA SILVA, subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Ju íz de Direito 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

1? CIRCUNSCRIÇÃO JU~ICIÁRIA - ~~CAPÁ 
O Doutor DORI VAL BARBOZA , HN . Ju iz de Direito da 

CH!ACÊR S/ A - COH~RCIO E I NDÚSTRIA DE ~~TERIAL CERÃHICO 

C.G. C. - M. F. 05 . 549 . 936/000 1 - 90 

CAPI TAL AUTORIZADO ......... - ... .' ..... Cr $ 
CAPITAL SUBSCRITO ..... .... .. ......... Cr$ 
CAPITAL A SUBSCREVER .... .. ... .. ...... Cr$ 

200.000.000,00 
97 . 170 . 000, 00 

102 . 830 .000,00 

ATA DA 7~ REUNIÃO DO CONSELHO DE ADNINISTRAÇÃO 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de mi l 
novecentos e oitenta e dois , às dez horas, em seus escritó-
rios , na AV . Procópio Ro l a n9 595 , na cidade de Hacapá, Ter 
ri t ório Federal do Amapá , reuniu- se o Conse lho de Admini s tra 
ção da CU~CER S/ A - COHERCIO E INDÚSTRIA DE ~~TERIAL CERÂHI 
CO, sob a pres idência da Sra . JOSANA TERESA ARRAES NUNES, p~ 

Prosseguindo, disse a Senhora Presidente que es t ava ao dis
por dos senhores acionistas presentes , a faculdade de subs
crição dos r ecursos or a aprovados . Como não houvesse mani fes 
t ação dos demais acionistas , a acioni sta TRANSMITEL IND(S~ 
TRIA E COHÉRCIO DE I NSTRUHENTAÇÃO ELETRÔNICA LTDA. Se mani
fe stou desejando promover a tomada dos recu r sos oferecidos na 
ocasião. Foi , em consequência , suspensa a reunião para que 
fosse elaborado o competente Boletim de Subscrição. Reaberta 
a r eunião , a Senhora Presidente informou que a empresa 
TRANSHITEL INDÚSTRIA E COHERCIO Uc l NSTRUMENTAÇÀO ELETRONICA 
LTDA. Hav i a subscri to exa t amente a import ância de Cr$
Z.OOO.OOO,OO(do i s milhÕes de cruzeiros) , objeto da presente re_:: 

· nião.Como não houvesse nada mais a ser tratado ,a Senhora Presi
dente suspendeu a reunião para que fosse l avrada es ta ata. Rei 
ni ciados os t rabalhos , foi esta 3ta lida , achada conforme e 

Vara Cr iminal da 1 ~ Circunscri ção Judiciária de Hacapá, na 
forma da l ei , e tc .. . 

FAZ SABER a todos que o presente Edital com o 
prazo d~ 20 dias virem, ou dele noticia tiverem,que corre 
seus t r ansmites num processo em que é acusado PEDRO ~lliNEZES 
DAS CHAGAS , residente na l ocalidade de São Franci sco da Ca
sa Gtande, como incurso nas sanções do art. 121, § 39 e 129 
§ 69 do CPB e 32 da LCP , o qual fo i condenado a um ano e 
dois meses de detenção e ainda a pagar as cus t as j udicia i s 
do processo , tendo direito a cond ição , digo, a s uspensão 
condicional da pena. 

E, como tenha o Of i c i a l de Justiça deste Juízo Cer
tificado não o haver encontrado nes ta Ci rcunsc r ição, não 
sendo poss í ve l i nt i má-lo pessoalmente , int ima- o pe l o presen 
t e a comparecer no Ed ifício do Forum des ta Comarca no diã 
23 de novembro de 1982 , às 08 :00, a f i m de assistir a sua 
Audiênc i a Admonitór io . 

Para conhecimento de todos , expede-se o presente E
dital , nos t êrmos do art . 705 do CPB , cuja 2a . via será afi 
xada no lugar de cos t ume . Dado e passado nesta cidade de Hã 
capá, aos vin te e dois di a s do mês de setembro de mi l nove~ 
centos e oi tent a e dois . Eu, ~1ANOEL JANUÁRIO DA SILVA, Dire 
ter de Secretaria da Vara Cr iminal , Subscreví. -

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

ra , de conformidade com os Es t atutos Sociais, deliberar so
bre a emis são de 2. 000 . 000 (dois milhÕes)de açÕes ordinárias 
nominativas de Cr$ 1, 00 (hum cruzeiro) cada uma . Dando i ní
cio a reunião, a Senhora Presidente informou aos pr esentes 
que havia necessidade de ser subscri ta , dent ro dos l i mites 
do Capi t a l Autor izado, a quantia de Cr$ 2. 000 . 000,00 ( doi s 
mi lhÕes de cr uzeiros) como recursos próprios, para fazer face à 
cont ra-partida à obtenção .de incentivos fi scais prev i stos em 
l ei e administrados pe l a Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazôni a - SUD~I. Col ocada a matéri a em discussão e vota
çao , foi a mesma ap rovada por unanimidade , ocasião em que a 
Senhora Pres i dente inf ormou que a posição do capital da Soei 
edade sob os ângulos de "Autorizado" , "Subscr ito" e "Integrã 
lizado", dividido por natureza de açÕes , antes do apor t e dos 
r ecursos ora ap rovados, é a seguint e : 

aprovada por todos os Conselheiros da Sociedade . aa) Josana 
Teresa Arr aes Nunes-Pres i dente; Clecia·H~ria de Andr ade Fon 
t es Cedro-Hembro e I saac J. Farache-Hembro . ~lacapá, 25 de 
agosto de 1982 . 

Certificamos que esta lata é cópia fiel da lavrada no Livro de 
Atas das Reun i ões do Conselho de Administração da CI~~CERS/A 
COHERCIO E I NDÚSTRIA DE ~~TERIAL CERÃHICO . 

JOSANA TERESA ARRAES NUNES 
President e 

NEHTON JOSÉ NUNES 
Dire tor Adminis t rativo 

CU~CER S/ A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ~~TERIAL CERÃHICO 

CGC-~~ 05.549 .936/0001- 90 

Capital Autorizado.- ........... ...... . . Cr$ 
Capital Subscrito ...... ..... . - .. . ...... Cr$ 
Capital Subscri to nes t a data .. . ........ Cr$ 
Capital a Subscrever .... .. ... .. . . . . .... Cr$ 

200.000 . 000 , 00 
95 . 170 . 000 , 00 
2 .000.000 , 00 

1.02 .830.000 , 00 

BOLETIH DE SUBSCRIÇÃO de 2. 000 .000 (dois mi l hÕes ) de ações ordinárias e nominativas do valor nominal de Cr $ -
1, 00 (hum cruzei ro) cada uma, no val or total de Cr$ 2. 000 . 000 , 00 (dois mi lhÕes de cruze i ros), i ntegralizadas com 0 mon
tante dos depósitos efetuados no Banco da Amazônia S/ A - BASA e contabilizados até 25 de agosto de 1982, cuj a emi ssão foi 
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deliberada na reunião do Conselho de Administraçáo realizada nesta data . 

SUBSCRITOR ENDEREÇO 

Rua João Pizarro , 

EXERCÍCIO N9 DE AÇÕES 
TOTAL SUBSCRITO 

Cr$ 

TRANStHTEL Indústria e Comérc i o 
de Ins trument ação Eletrônica Lt . n9 136 - Rio de Janei

r o - RJ 
1982 2. 000 .000 2 .000.000,00 

2 .000 . 000 TOTAL . ... . . . o o. o o o . o ••• 

···· ·· · · · ····· ······ ·· ·······~··~··~·~·~· ·~· ~··~·~·~··~· ~··~·~· ~··~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~ 
2.000 .000 , 00 

SUBSCRITOR: 

TRANSHITEL I ndustria e Comér ci o 
de Instrumentação Ele t rônica Lt. 

ISAAC J . FARACHE 
Diretor 

Hacapá, 25 de agos t o de 1982 

CIHACER S/ A - Com. Ind . Hat. Cerãmico 

CLAUDIO ROCHA NUNES NE\~TON JOS~ NUNES 
Di r . Administrativo Diretor Presidente 

PROCURADORIA GERAL 

TERJ-10 ADITIVO 

QUINTO TERHO ADITIVO AO CONTRATO N9 012/79-PROG, CELE -
BRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ E O INS
TI TUTO RELIGIOSO DAS IRI'~ES DE CARIDADE DAS SANTAS CAPITÃNEO 
E GEROSA, CONSOANTE AS CONDIÇÕES ABAIXO : 

Aos três (03) dias do mês de setembro do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e dois (1982) , o Governo do Terr i t6rio 
Federa l do Amapá, neste ato representado por seu Gover nador, 
Senhor ANNIBAL BARCELLOS , ad i ante denomi nado simpl esmente Con 
tratante e o INSTITUTO RELIGIOSO DAS IRI'~ES DE CARIDADE DAS 
SANTAS CAPITÂNEO E GEROSA , nes t e a to r epresentado pela Nadr e 
Provincial Irmã NAIR HARGARIDA PANCHERI adiante denominada 
simplesmente CONTRATADO, celebram o presente Termo Aditivo , 
consoante as cláusulas e condições segui ntes : 

CLÁUSULA PRI~ffiiRA - A Cláusula Primeira do Quarto Termo 
Aditivo ao Contrato n9 012/79 - PROG, terá a seguinte r eda -
çao: 

"O Contratante repassará ao Contratado, a importãncia de 
Cr$ 262.800,00 (duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos 
cruzeiros), valor co rresponde~te a complementação do empenho 
n9 613 de 16.02.82, face ao reajuste do referido Contrato , 
que correrá ã conta do Fundo de Par t icipação dos Estados,Dis 
trito Federal e Terr it6rios , Programa 13754284 .379, Catego ~ 
r i a Econômica 3.1 .3 . 2 .00, conforme Nota de Empenho n9 5 . 462, 
emitida em 23 de agosto de 1982 , corr espondente ao período 
de maio a dezemb ro de 1982 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem i na lteradas as demais clã~ 
su l as do Contrato Pr incipal . 

E, por esta rem justos e contra tados , assinam o presente 
Termo Aditivo em cinco vias de igual t eor e forma, na prese.!: 
ça das testemunhas abaixo assinadas . 

Hacapá , 03 de setembro de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
Contratante 

NAIR ~~RGARIDA PANCHERI 
Cont ratada 

Testemunhas : 
Ilegíveis 

HI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A~~PÃ 

~ECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COHISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

TO~!ADA DE PREÇOS N9 31 /82 - CLOS 

E D I T A L 

A V I S O 

A Secretaria de Obras e Serviços PÚblicos do Governo do 
Território Federal do Amapá , atravês da Comissão de Licita
ção de Obras e Serviços, designada pela Portaria (P) n9 042/ 
81-SEAD, torna público para conhecimento de quantos possam 

se interessar, que fará realizar Tomada de Preços para a exe 
cuçao dos serviços de r evestimento primário de vias na Vila 
Piscina - Sant ana , de acordo com o projeto , especificações , 
normas de serviços e instruçÕes que embora não transcritas , 
fazem parte deste Edital. 

A licitação real izar- se- à ãs 09 horas do dia 13 de out~ 
bro de 1. 982 , na Sal a de Reuniões da Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos , sita à AV . FAB n9 1276, nesta cidade, no 
local, dia e hor a onde serão r ecebidos os documentos de habi 
litação e de pr eços dos l icitantes . 

O Edital e os esclarec i mentos complementar es serão for
nec i dos aos interessados nas horas normais de expediênte , no 
endereço ac ima mencion~do . 

Hacapá, 27 de setembro de 1 . 982 . 

Eng9 . DOUGLAS LOBATO LOPES 
~ Presidente = 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCL~~S DE CASANENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comar ca de Hacapá,Te_r 
r1tÓr1o Federal do Amapã, RepÚblica Federativa do Brasil,faz 
saber que pre t endem casar: PAULO CORR~A DE SENA com LENI DA 
SILVA FELIX . 

Ele é f i lho de Josê Loureiro de Sena e de Naria Cor
rea de Sena . 

Ela ê f i l ha de Francisco Ferreira Felix e de Geralda 
da Silva Felix . 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os ini:_ 
ba de casar , um com o outro, acuse- o na forma da Lei . 

Hacapá , 29 de setembro de 1982. 

JOSÉ TAVARES DE ALNEIDA 
Escrevente em exercício 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCL~~S DE CAS~IENTO 

O Of icial de Registro Civil da Comarca de ~lacapá , T.c :· 
nt6n o Federal do Amapá , ,República Federativa do Brasil . r .l: 
saber que pr etendem casar : JOÃO CARLOS FERR~IRA DE '~\~=õ~ 
com CLENILDA SOCORRO FERNANDES DE ARAÚJO. 

Ele ê f ilho de Josê Joaquim Soares de Nenezes ~ ' ·' 
Haria Ferreira de Henezes . 

Ela é filha de Raimundo Isaías de Araújo e de C0ns - I 
tantina Fernandes de Araújo. 

Quem souber de qualquer impedimento legal, que ,,~ 

i niba de casar, um com o outro , acuse-o na forma da Lei. 

Hacapá , 28 de setembro de 1982. 

JOSÉ TAVARES DE AL~IEIDA 
Escrevente em exercício 
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E tudo começou com um brasileiro., 

~ 
L=_j 

Patrulha Maritima 
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Busca e Salvamento 

A Força Aérea Brasileira é 
o instrumento militar do 
Poder Aeroespacial da Nação, 
cujo objetivo final é o 
completo controle e utilização 
do espaço aéreo brasileiro. 

Essa missão é realizada pela 
Aeronáutica com soberania, 
eficiência e segurança. 

~:~ Forc~ ~érea 
Defesa Aérea Brasileira . 
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