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HINlSTtRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1514 de 25 de outubro de 1982 

O Governado r do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem li , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de jane iro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 3/08 . 329/82-SESA, 

RESOLVE : 

Co nceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
Ít em li e 178, Ítem 1, alinea "a", da Le i n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952 , com a r edação dada pela Lei n9 6. 481, de 05 
de dezembro de 197 7, a JOÃO OLIVEIRA DA SILVA , matr i cul a n9 
1. 687. 199, no cargo de Artífice de Eletricidade, Código ART-
1003, Classe "Contramestre", Referência NH-1 7, do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Terr i tór i o , de 
vendo perceber proventos correspondente a referência NM-23 ~ 
da Classe "Hes tre" , de conformidade com o artigo 184 , ítem I 
da citada Lei n9 1711/52, observado o§ 29 do artigo 102 , da 
Constituição Federal . 

Pa l ác i o do Setentrião , em ~1acapá, 25 de outubro de 19821 
939 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~Á 

DECRETO (P) N9 1S1S de 26 de outubro de 1982 

O Governador do Ter ritório Federa l do Amapá, usando das 
atr ibuições que l he são conferidas pelo a r tigo 18 , Ítem I I, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 3/08 . 339/82- SESA , 

RESOLVE: 

Secretár io de Educação e Cult ura 
Prof ª .ANNIE VIANNA DA COS TA 

Sec r etár i o de Agricultura 
Dr. GENÉSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176, 
Ítem li e 178 , Ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952 , com a redação dada pela Lei n9 6 .481, de OS 
de dezembro de 1977 , a RUBENS DE SOUZA FILGUEIRAS , matricula 
n9 1. 962 . 600, no ca r go de Auxiliar de Enfermagem , Código N~l-
811, Classe "B" , Referência NN- 2S, do Quadro de Pessoal - Par 
t e Permanente - do Governo deste Território , devendo perce -
her proventos cor respondente a referência NN- 31, da Classe 
Especial , de confo rmidade com o a r t igo 184, ítem I, da cita
da Lei n9 171 1/S2 , observado o § 29 do artigo 102 , da Consti 
tuição Federal. 

Palácio do Se tentrião, em Hacapã, 26 de outubro de 1984 
939 da RepÚb lica e 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

mNISTÊRIO DO INTERIOR 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

DECRETO (P) N9 1516 de 26 de outubro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18 , ítem Ir ,· 
do Dec reto-Lei nQ 411, de 08 di j ane iro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 8/22248/82- SEAG , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176, 
í tem li e 178, item I , alinea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 19S2, com a redação dada pela Lei n9 6.481, de OS 
de dezembro de 1977 , a dUVENAL DIAS PALHETA, matricula n9 
1.777.7S2 , no cargo de Agente de Atividades Ag ropecuárias , CÓ 
digo NH-80 1, Classe "B" , Referência NM- 10, do Quadro de Pes:
soa l - Parte Permanente - do Governo deste Território, deven 
do perceber proventos correspondente a referência NN- 19 , da 
Classe "C" , de conformidade com o artigo 184, ítem I , da ci
tada Lei n9 1711/52 , observado o § 29 do artigo 102, da Con~ 
tituição Federal' 
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Pal~cio do Setentr iio, em ML~api, 26 de outubro de 198~ 
939 da Rep~blica e 409 da Criaçio do Te rr i tório Federal 
do Amap~. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

PROCU~\DORIA GERAL 

CONV~NIO .N9 069/82 - PROG 

TER~10 DE CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRM1 O GOVERNO DO 
TERRlTÚRIO FEDI':RAL DO AHAPÁ E A CONPANHIA DE ELETRI CIDADE DO 
AHAPÁ, PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

Aos dezoito ( 18) d i as do mês de outubro de hum mil nove 
centos e oitenta e do i s (1982) , de um lado o GOVERNO DO TER': 
RITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ, r epresentado neste a t o pe l o seu Co 
vernador , Exce l entissi.mo Senhor ANN IBAL BARCELLOS , daqui eiõ 
diante denominado simplesmente GOVERNO e a COMPANH IA DE ELE
TRICIDADE DO Al-1APÁ, rep resentado pe lo Ex c e l ent iss imo Senhor , 
Diretor Pres idente VIVALDO ELOY DE OLIVEIRA, denominado dora 
van te de CEA , re solvem de comum aco rdo firmar o pr esent e CON 
vrNIO, cons tante das Cl iusulas c Condiç~es que seguem: -

CLÁUSU LA PRH1EIRA - FUNDAHENTO LEGAL: O Presente Convê
nio foi e l abo rado com f undamento no item XVIl, do Ar tigo 18, 
do Decreto-Lei n9 41 I, de 08 de janei ro de 1969 . 

CLÁUSULA SEG UNDA - OBJETO : O obj eto do presente Convê
nio visa o atendimento de ins talaçio de luz nos bairros de 
popu lação carente na periferia de Nacapi, atraves do Plano 
Padrio Popula r Minimo. 

CLÀUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇllES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Destina r r ecursos para a tender a execuçao do presen
t e Convên io , no va lor de Cr$ 3 . 000 .000 , 00 ( Três Nilh~es de 
Cruze ir os) ; e 

b) Fisca liza r e acompanhar a execução do presente Co nvê 
nio através da SECRETARIA DE PLru~EJAI-~NTO E COORDENAÇÃO. -

li - DA CEA : 

a) Emprega r os r ecur sos t ransferidos pelo GOVERNO de a
cordo com o PLANO DE APLICAÇÃO, que faz parte i nt egrante do 
presente Convênio ; e 

b) Fornecer e faci litar os elementos nccessir ios para 
que o GOVERNO pos sa acompanhar a execuçao do presente Convê
nio. 

CUÍUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : A despesa decorrente da Assi 
natu ra deste CONVÊNIO , no valor de Cr$ 3.000.000,00 (Três HT 
lh~es de Cruzei ros) , correri à con t a do Proj eto MANUTENÇÃO:
DAS ATIVIDADES ADNINI STRATIVAS DA SEPLAN - elemento de despe 
sa 4 . I . 3 . o. 07 I conforme Nota de Empenho n9 97L,. emitida em 
21 de outub ro de 1982. 

CLÁUSULA QUINTA- LlBE~\ÇÃO DE RECURSOS: Os r ecursos des 
tinados à execução do presente CONVÊNIO se rão liberados de
uma so vez , após }a assinatura deste CONVÊNIO pe l as partes co~ 
venentes . 

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

CLÁUSULA SEXTA - DEPOSITO E NOVIHENTAÇÃO DOS RECURSOS : 
Os recursos que por força deste CONVÊNIO a CEA receberi, en
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam, serao 
deposi tados em conta banc~ria especial a ser movimentada pe
la CEA . 

CLÁUSULA SÉTU1A - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CEA dever i pres 
t ar contas da aplicação dos recursos receb i dos à Secre ta r ia 
de Finanças, no miximo trinta (30) dias apos o t érmino da Vi. 
gência do presente CONVENIO . 

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA: O presente CONVÊNIO tcra 
vigênc ia a partir de sua assinatura pelo GOVERNO e CEA até o 
dia trinta (30) de abril de 1983 . 

CLAUSULA NO NA - ALTERAÇ0ES: O presente CONVÊNIO poderi 
ser alterado , através de aditamento , para o f iel cumprimento 
das obrigaç~es deste Termo . 

CLAUSULA DÉC U1A - RESCISÃO : A inobse r vância de qua is
quer Cl i usula ou obrigaç~es do presen t e CONVÊNIO, bem como 
por motivo de conveniência ou por acordo entre as par tes con 
venentes , provoca rá sua imediata r escisão , independente de 
açao , notificação ou i nterpelação judic ial. 

CLÁUSULA D~CU1A PRINEl~\ - FORO: Para dir imir even t uais 
dúvidas , as par t es interessadas e l egem o Foro da Comar ca de 
Nacapá . 

E po r assim estarem de acordo, firmam o presente i ns t ru 
mento em c inco (05) vias de igual t eo r e fo rma , pa ra um so 
efeito, na presença de 02 testemunhas abaixo nomeadas . 

Nacapi-AP, 18 de out ubro de 1982 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 
VIVALDO ELOY DE OLIVEIRA 

Di re t or Presidente 
TESTE~WNHAS : Ilegive is 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO Al-1APli 
SECRETARIA DE PLANEJAI-lENTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

A P R O V 0 : 
ANNI BAL BARCELLOS 

Governador 

Plano de Apl i cação do Convênio n9 069/82-PROG, no valor 
de Cr$ 3. 000 . 000,00 (Três Nilh~es de Cruzeiros) , para ser a
plicado na ins t a l ação de luz nos bairros de população car en
te na peri fer i a de Hacapá, com r ecursos do Projeto Nanuten
ção das At i vidades Administ rativas da SEPLru~ , elemento de 
despesa 4 . 1. 3.0.07. 

ELEHENTO 
DESPESA 

4 . 1.3 .0 .07 

TOTAL 

DISCRUIINAÇÃO VALOR 
PARCIAL 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Cr$ I,DO 

VALOR 
TOTAL 

3. 000 . 000 

3. 000 . 000 

Importa o presente Plano de Ap licação na impor tância de 
3. 000 .000 . 00 (Três Nilh~es de Cruze i ros) . 

Macapi-AP, 18 de ou tubro de 1982 

VI VALDO ELOY DE OLIVEI RA 
Diretor-Presidente da CEA 

OFICIAL----------...... 
------------------DE PARTru'!ENTO DE IMPRENSA OFICIAL-----------------~ 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURil.LIO PENHA TAVARES 

ORIGI'NAIS 

* Os textos enviados à publicaçio deverão ser 
dati l ografados e acompanhados de of í c i o ou 
memo rando .. 

O Diário Oficial do T.F. do Amapi pode rá 
ser encont rado para le i tura nas Re presenta
ç~es do Governo do Amapá em Br as ília /DF e 
Be l ém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07 :30 as 12:00 

Horãr io : 
Das 14 :00 as 17:30 hor as . 

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 
* Publicaç~es - centimentros de 

col una . .... . .......... .. ... . . Cr$ 280 . 00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Maca pá ... ...... ....... ...... . 
~Outras Cidade .. . ............ . 

Cr$ 3. 550,00 
Cr$ 6 .075,00 

* As ass inat~ras sao semestrais e 
30 de junho a 31 de dezembro . 

Preço do Exemp lar .............. Cr$ 
Número atrasado ........... . .... Cr$ 
NÚme ro atrasado em out ras 
c idades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 

RECLAI-1AÇÕES 

venc í ve i s 

30 , 00 
.óO ,00 

80,00 

* Deverão se r dirigidas por escrito ao Di r e -
t or do Departamento de Imprensa Of i c ial do 
T. F. do Amapá , at é 8 dias após a publicação . 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA O FICIAL <> Rua Cândido Mendes <> Macapé Território Federal do Amapá <> Telefones 621 ·4040 <> Ramais 176 • 177 • 178 



Macapá, 04-11-82 DIÁRIO OFICIAL Pá .3 

TERMO ADITIVO N9 01/82 

TERMO ADITIVO N9 01/82 AO CONV~NIO MTb/SG/N9 21/81, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O HINISTeRIO DO TRABALHO E O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, VISANDO PRORROGAR A VIG~NCIA DO 
INSTRUMENTO ORIGINAL. 

(PROCESSO MTb N9 314.436/81) 

O Hinistério do Trabalho, por sua Secretaria-Geral, do
ravante denominada SG/MTp, inscrita no CGC/MF sob o número 
00394551/0004- 20, neste ato representada por seu Secretário
Geral , Dr. GERALDO ANTONIO NOGUEIRA HINt, com fundamento nos 
poderes que lhe são conferidos no item 1, do art. 15 do Regi 
mente Interno da Secretaria- Geral, aprovado pela Portaria Mr 
nisterial n9 3. 333, de 21 de outubr.o de 1975 , publicada no 
D.O.U., de 03/11/75 ; e o Governo do Território Federal do A
mapá, doravante denominado GOVERNO DO TERRITÓRIO, inscritono 
CGC/MF sob o n9 00394577/0001-25, representado por seu Gover 
nador, Comandante ANNIBAL BARCELLOS, no uso das atribuiçõe~ 
que lhe são conferidas resolvem celebrar entre si o presen
te aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir ex
pressas: 

CLÁUSULA PRI~miRA - DO OBJETO: O presente termo tem por 
objeto prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo de vtgencia 
do instrumento original, entre as mesmas partes firmado em 
17/09 /8 1. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO: Ficam .expressamente 
ratificadas todas as demais clãusulas do convênio n9 21/ 81 
que não conflitem com o aqui disposto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: Este aditivo será p~ 
blicado no Diário Oficial da União , em conformidade com o 
disposto no Decreto n9 78 . 382/76, correndo as despesas com 
essa providência à conta da SG/~ITb. 

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO MINISTERIAL: O presen
te documento é celebrado com base em autorização ministerial 
exarada às fls . 44 do processo MTb número 314 . 436/81 . 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, firmam, 
este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, me 
diante as testemunhas abaixo assinadas , encaminhando-se a : -

1~. via - Processo MTb n9 314.443/81; 
2~. via - GOVERNO DO TERRITÓRIO; 
3~ . via - CISET/MTb; 

e cópias a : 
- CAA/SEPLAN/SG; 
- DRT/PA; 
- PNDA/SEPLAN/SG; e 
- CISET/MINTER. 

Brasília (DF), 17 de setembro de 1982 

GERALDO ANTONIO NOGUIERA MINe 
Secretário- Geral do MTb 

TEST~nJNHAS: Ilegíveis 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Território 

Federal do Amapá 

CONV~NIO MTb/SG/N9 33/82 

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINIST~RIO DO TRABALHO 
E O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, VI SANDO DESENV01 
VER O ARTESANATO BRASILEIRO. 

(PROCESSO MTb N.9 317 . 326/82) 

O Ministério do Trabalho por sua Secretaria-Geral dora
vante denominada SG/MTb, inscrita no CGC/MF sob o número 
00394551/0004-20,neste ato representada por seu Secret ário -
Geral, Dr . GERALDO ANTONIO NOGUEIRA MIN~, com fundamento nos 
poderes que lhe são conferidos no ítem I, do art. 15 do Regi 
mente Interno da Secretaria-Geral , aprovado pela Portaria MT 
nistérial n9 3.333 , de 21 de outubro de 1975, publicada no 
D.O. U., de 03/ 11/75 ; e o Governo do Território Federal do A
mapá, doravante denominado GOVERNO DO TERRIT~RIO , inscrito 
no CGC/MF sob o nQ 00394577/0001-25, representado por seu Go 
vernador , Comandante ANNIBAL BARCELLOS, no uso das atribui= 
ções que lhe são conferidas resolvem celebrar entre si o pre 
sente convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir 
expressas : 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

O presente convênio assinado com embasamento no Decreto 
n9 80.098/77, que criou o Programa Nacional de Desenvolvimen 
to do Artesanato, tem por objetivo assegurar a execução de 

projeto de desenvolvimento de atividades artesanais no Terri 
tório Federal do Amapá, articuladamente com o PNDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

I - A SG/MTb, compete: 

a) transferir ao Governo do Território mediante ordem 
bancária , consoante o disposto na Cláusula Terceira, os re -
cursos financeiros que serão creditados em conta corrente a 
ser aberta ; 

b) supervisionar, através do PNDA, a execução do prese~ 
te convênio; 

c) representar o MTb em todos os atos previstos neste 
instrumento , sendo permitida a delegação de competência. 

II - AO GOVERNO DO TERRITÓRIO, compete: 

a) adotar todas as medidas necessárias à perfeita execu 
ção do projeto "Implantação do NÚcleo de Produção e Comerc1ã 
lização do Artesanato Amapaense" , analisado e aprovado pelÕ 
PNDA ; 

b) r epresentar o Artesanato Brasileiro em todos os even 
tos nele previstos ; 

c) enviar à Coordenação Nacional do PNDA r elatórios tri 
mestrais e final de desempenho do presente convênio, nos 
quais serão evidenciadas as fases do pr ojeto apresentado; 

d) abrir conta cor rente na Agência da Caixa Econômica 
Federa l, filial de Macapá , com adendo alusivo a este convê -
nio , na qual serão cr editados por ordem bancárias os recur -
sos financeiros transferidos pela SG/ MTb, cuja movimentação 
será feita através de cheques nominativos ou de ordens bancá 
rias, com assinatura conjunta dos responsáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO DESE~ffiOLSO 

A SG/MTb transferirá ao Governo do Território a impor
tincia de Cr$ 5 . 088 .1 93 , 00 (cinco milhÕes, oitenta e oito 
mil, cento e noventa e três cruzeiros) , a ser repassada de 
uma só vez até 15 (quinze) dias após a publicação deste ins
trumento , no Diário Oficial da União , que para todos os 
efeitos legais passa a ser o valor do present e convênio . 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS EXTRA-ORÇAHENTÁRIOS 

As despesas extra- orçamentárias correrão ã conta de re 
cursos oriundos do Conselho de Desenvolvimento Social/FAS 
conforme Exposição de Hotivos n9 008/82- CDS, de 19/04/82, pu 
blicada no D.O. U. , de 29/04/82 e destinam-se a aquisição de 
material de consumo; de matér ia- prima, equipamento e mate
rial permanente, produtos artesanais , serviços de ter ceiros 
e encargos. 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACO}~ANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

I - Do Acompanhamento 

À Delegacia Regional do Trabalho no Es tado po Pará com
pete acompanhar e atender, no processo de prestação de con 
tas, a perfeita execução deste instrumento, antes de encami
nhá- lo à CISET/~ITb , através da Coordenação Nacional do PNDA. 

li - Da Avaliação 

À Coodenação Nacional do PNDA compete proceder à ava -
liação deste convênio, mediante a análise dos relatórios en
caminhados pelo Governo do Território ou através do exame 
"inloco" do desempenho das atividades previstas, quando jul
gado conveniente. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTABILIDADE , DOS DOCUMENTOS E DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

I - Da Contabilidade 

Obriga-se o Coverno do Território a registrar em sua 
contabilidade analítica, em conta especifica do grupo vincu
lado ao Ativo Financeiro os recursos recebidos do MTb, t endo 
como contrapartida conta adequada ao Passivo F.inanceiro, com 
subcontas identificando o convênio e a especificação das des 
pesas executadas com os recursos recebidos , que serão movi 7 
meneados por pessoas especialmente indicada ·pela conveniada 
e aprova pelo convenente . 

li - Dos Document os 

O Governo do Território manterá arquivados em seu Ór -
gão de contabilidade analítica , à disposição das autoridara 
do Governo do Território; 

9 - relação dos bens adquiridos , via deste instrumento. 
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CLÁUSULA StTIMA - DA AUUlXORIA 

Os serviços de au4itoria serão realizados 
competente do Governo do Território, na forma da 
IN~ECOR n9 23/75 . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA 

pelo órgão 
Resolução 

O prazo de vigência do presente convênio é de 12 (doze) 
meses, cqntados da publicação deste instrumento no Diário 
Oficial ~a União. 

CLÁUSULA NONA - DA DESTINAÇÃO DOS BENS 

Os bens adquiridos com os recursos transferidos por fo~ 
ça deste convênio , integrarão o patrimônio do Governo do Te! 
ritório, não podendo ser desviados para finalidades diversas 
do objeto deste instrumento. 

CLÁUSULA DgCIMA - DA CESSÃO DE PEÇAS 

O Governo do Território, via deste instrumento, prooõe
se a ceder peças artesanais ao MTb, em caráter definitivo,p~ 
ra compor a Exposição Permanente de Artesanat o mantida pelo 
convenente. 

PARÁGRAFO ÜNICO - O MTb se compromete a: 

I - e~~or as peças que lhe são cedidas; 

li - ceder peças a órgãos, entidades ou empresas, a fim 
de mantê-las em exposição dentro ou fora do País; 

III - ceder peças a título de mostruário para firmas e/ 
ou empresas importadoras para promoção do artesanato brasi -
l eiro . 

IV - ceder peças para divulgar e promover o artesanato. 

CLÁUSULA DgCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISÃO E MODIFICAÇÃO 

O não cumprimento de qualquer das cláusulas e/ou condi
çÕes pactuadas neste instrumento , implicará na sua resc1sao 
por denúncia da parte prejudicada, independente de interpela 
cão Judicial ou extrajudicial, podendo, também, mediante as
sentimento das partes ser modificado ou rescindido de comum 
acordo, desde que manifestado tal interesse com aviso pré -
~io de 30 (tr i nta) dias. 

CLÁUSULA DgCIMA-SEGUNDA - DAS DISPOSIÇ0ES GERAIS 

a) Este Convênio será publicado no Diário Oficial da 
União, em conformidade com o disposto no Decreto n9 78 . 382 I 
76, correndo as despesas com essa providência à conta da SG/ 
MTb. 

b) Fica estabel;cido que o Governo do Território subor
dinar-se-á ~s normas relativas a licitação para compras - , 
obras e serviços previstos no TÍtulo XII do Decreto-Lei n9 
200/67 e na Resolução INGECOR n9 21/75, ressalvados os ca
sos de dispensa consagrados em lei ou jurisprudência firma
do pelos Órgãos competentes. 

c) Em qualquer divulgação feita em função deste instru
mento será destacada a participação do MTb. 

d) O presente instrumento é celebrado com base em auto 
rização ministerial exarada às fls. 17 do Processo MTb núme
ro 317.326 /82 . 

CLÁUSULA DgCI~~-TERCEIRA - DO FORO 

As parte~ nes t e ato convenentes elegem o Foro Federal 
da cidade de Bras ília-DF , para dirimir qualquer dúvida oriun 
da da execução deste instrumento, com renúncia expressa de 
qualquer outro , por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, firmam 
este instrumento em 03 (três) vias de igual e forma, median
te as testemunhas abaixo assinadas, encaminhando- se a : 

la. via - Processo MTb n9 317. 326/82; 

2a. via - GOVERNO DO TERRITÓRIO 

3a. via - CISET/MTb; 

e cópias a: 

- CAA/SEPLAN/SG 

- DRT/PA; 

PNDA/SEPLAN/SG 

- CISET/MI NTER. 

Brasília (DF) , 18 de outubro de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Territór io Federal do Amapá 

GERALDO ANTONIO NOGUEIRA MINg 
Secretário-Geral do MTb 

TESTEMUNHAS: 

Ilegíveis 

PROCURADORIA GERAL 
TE~IO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO NOMERO 19/80- PROG,CE 
LEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - CODEASA, VISANDO A 
EXECUÇÃO F1SICA E FINANCEIRA DO PROJETO POLAMAZONIA - POLAMA 
PÁ - SUB-PROJETO "REAPARELHAMENTO DA PATRULHA MOTOMECANIZADA' 

Aos quinze ( 15) dias do mês de outubro do ano de hum 
mil novecentos e oitenta e dois ( 1982) , nes t a cidade de Maca 
pa, capital do Território Federal do Amapá , de um lado o Go~ 
verno do Território Federal do Amapá , doravante denominado 
Governo, neste ato representado pelo seu Governador, Senhor 
ANNIBAL BARCELLOS , e a Companhia de Desenvolvimento do Amapá 
criada pela Lei 6.909, de 27 de maio de 1982, CGC 04 176962 I 
000 1-57, com sede nesta cidade de Macapá - Território Fede 
ral do Amapá, à Avenida Mendonça Furtado, n9 53, no bairro 
central , doravante denominada CODEASA, neste ato representa
da pelo seu Diretor Presidente Economista HAROLDO VITOR DE 
AZEVEDO SANTOS, resolvem de comum acordo firmar o presente 
TERMO ADITIVO, consoante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRUIEIRA: O presente TERMO ADITIVO tem por obje 
to o repasse à CODEASA no valor de Cr$ 5. 000 . 000 , 00 (cinco 
mi lhÕes de cruzeiros), recursos oriundos do Projeto GTFA ' 
POLAMAZONIA/PIN/82, mediante Nota de Empenho n9 03, de OS de 
outubro de 1982, destinados, especificament e, ao prossegui - í 
mento do Sub-Proj eto "Reaparelhamento da Pa trul ha Motomecani i 
zada", com vigência até 31.03 .1983 . -

CLÁUSULA SEGUNDA: A liberação do v~lor correspondente a 
este Termo Adi tivo será fe i ta , de uma so vez . 

CLÁUSULA TERCE IRA : Permanecem inalteradas as demais Cláu 
sulas e condições estabel ecidas no Convênio ora aditado. 

E, por assim estarem justos e acordados com as cóndi
ções estipuladas, as partes assinam o presente instrumento em 
OS (cinco) vias de igual teor e forma na presença das Teste
munhas abaixo. 

Macapá, (Ap) ,1 5 de outubro de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
CODEASA 

TESTEMUNHAS: 
Ilegíveis 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 48 HORAS 

Pelo presente edital fica citado o Senhor ~CISCO RU 
FINO SOBRINHO, atualmente em lugar incerto e não sabido , exe 
cutado nos autqs do processo n9 1041/82- JCJ-MCP , em que JO~ 
gg DE SOUZA BARBOSA é exequente, de que deverá pagar no pra 
zo de 48 (quarenta e oito) horas nesta Junta, a quantia de
Cr$- 8 1.154,92 (o itenta e um mil , cento e cinquenta e qua 
tro cruzeiros e noventa e dois centavos), proveniente de 
Principal , Correção Monetária, Juros de Mora , Custas de 
Ação e de Execução . 



rM_a_c~ap~a~·,_o_4_·1_1_·_82 ________________ . ____________ -=D~IA~·R~I~O_Q~FI_C_I_A_L. ____________________________________ P_a~·g~·~5 

Caso nâo pague e nem ga ranta a exccuçâo,penhorar-se- âo 
tantos bens quantos bastem pa ra o integral pagamento da 
d í vida . 

Dado e passado na Secretaria da Junta de Conciliaçio e 
Jul gamcnlo de Macap~, aos vinte e se i s dias do m~s de outu
bro de mil novecen tos c oitenta e dois. Eu HARLENE CARVALHO 
PEDROSA, datilogra fei . E eu EUTO:l Rfu'IÜS, Diretor de Secreta 
ria , subscrevi . 

FILOMENA MARIA JORGE CHAVES 
Juíza do Trabalho Substi t u ta, 
na Presid~ncia da JCJ-Macap~ 

PODER JUDICIÁRI O 
JUSTlÇA DO TRABALHO DA 8/J REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAHENTO DE MACAPÃ 

EDITAL DC NOTIFICAÇÃO 
PRAZO OH CINCO DIAS 

Pelo presente edita l fica NotiCicado FRANCISCO Gm!ES 
SOARES , atualmente em lugar incerto c nâo sabido, de que tem 
o prazo de 05 (cinco) dias para indicar na Secretaria da Jun 
La ; bens pertencentes ao Senhor FRANCI SCO RUFINO DA SlLVA-;
sobre os quais possa recair penhora, nos autos do processo 
mímcro 9:32/82 . 

Secretaria da Junta de Conciliação c Julgamento de Maca 
pa, 27 de ou t ub r o de 1982 . 

EUTON RI\I'!OS 
Diretor de Secretaria 

J UNTA DE CONCILI AÇÃO !é JULGAHENTO DE ~1ACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE CI NCO DIAS 

Pelo pre sente edital fica Notif i cado , RAUIUNDO DA SILVA 
VlElKA, atualmente em lugar incerto c não sabido, de que 
tem o prazo de cinco (5) dias pa r a indicar, nesta Secretaria 
bens do executado FRI\NCISCO RUFJNO DA SILVA, nos au tos do 
processo n9 933/82-JCJ-MCP, sobre os quais possa reca ir pe
nhora. 

Secretaria da Junta de Conci l iação e Julgamento de Naca 
pa , 27 de out ubro de 198 2. 

EUTON RANOS 
Di r etor de Secretaria 

JUNTA Dt: CONCILIAÇÃO t: JULGi\HENTO DE ~1ACAPÁ 

EDITAL DE NOTIF[CAÇÃO 
PRAZO DE CINCO DIAS 

Pelo presente edi t al fica Notificado FRANCISCO DOS SAN
TOS JANS~~. atualmente em lugar inccrtoe não sabido, que tem 
o prazo de 05 dias, para indicar na Secretaria da Junta,bens 
pertencentes ao execut ado ii.LVARO HATOS DA SILVA, sobre os 
qua1s possa r ecair penhora, nos autos do processo numero 
692/82-JC.HICP . 

Secre taria da Junta de Conci1 iação e Julgamen to de Naca 
pa , 27 de outubro de 1982 . 

EUTON RANOS 
Dire tor de Secretaria 

JUI\TA DE CONC ILIAÇÃO E J ULGi\l'IENTO DE c!ACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
(PRAZO DE CINCO DlAS) 

Pe l o presente Edital fica notificado INÁCIO DIAS DA SIL 
VA , atualme nte em lugar incerto e não sabido, que tem o pra
zo de 05 (cinco) dias para indicar , na Sec re t aria da JCJ
Nacap~ . bens pe rtencentes ao executado FRANCISCO RUFINO DA 
SlLVA , sobre os quais possa reca ir penhora , nos autos do pr~ 
cesso numero 934/82- JCJ-HCP. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de t·laca 
pa , 26 de outub ro de 1982 . 

EUTON KA.'!OS 
Di relor de Sec retaria 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÜBLICO 

1'1\0CLAI>L\S DE CAS,\I'!ENTO 

O Oficial do Reg i stro Civil da Comarca de Hacapá, 
Fed . do Amap~ , Repúb 1 ica Feder at iva do Bras i!., faz 
que pretendem se casar : GERSON FlGUEIREDO LACERDA E 
ANGELICA ~1ARTINS DA SILVA . 

Ele ~ fi lho de Francisco Figueiredo Rocha c de 
Lacerda de Figueiredo . 

Ela ci filha de Felicia Martins da Silva . 

Ter. 
saber 
NARIA 

Joana 

Quem soube r de qualquer impedimen t o que os iniba de Ci 
sar, um com o outro, acuse-o na forma da lei . 

Nacap~, OI de novembro de 1982 . 

ZUÍLA J UCÁ DE JUCÁ ARAÜJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÜBLICO 
PROCLMIAS DE CASi\l'IENTO 

O Oficial do Reg i stro Civil da Comarca de Hacap~ , Ter 
Fed . do Amapá, RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber 
que pretendem se casar: LEOPOLDO GONÇALVES ~!ACHADO NETO e 
ROSA ~IARIA BEZERRA DA SILVEIRA . 

Ele ê filho de Crisant hemo Gonçalves Machado e de Ani 
ta Santana de Souza . 

Ela é filha de Pedro Martins da Silveira e de Lais 
Bezerra da Silveira. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba 
casar, um com o outro, acuse-o na forma da l e i . 

}[acap~, O 1 de novembr o de 1982 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÜBLICO 

PROCLA.l'IAS DE CASAME NTO 

de 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de Hacapá , Ter 
ritório Federal do Amapá, Repub lica Fede rativa do Brasil,faz 
saber que pretendem casar : H lO ERALDO CORDEIRO DE !\Él.O com 
ÃDNA PCREIRA GO~!ES . 

Ele ê filho de Antonio El ias de Helo c de Elindinalva 
Cordeiro de Mêlo . 

Ela ê filha de Raimundo dos Santos Gomes e de Rute Pe 
reira Gomes . 

Quem souber de qualque r impedimento legal que os un
ba de casar, um com o outro, acuse-o na forma da Lei . 

Hacap~, 01 de novembro de 1982 . 

IIELENISE R. da C. TORRES 
Esc revente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÜBUCO 

PROCLML"S DE CASMIENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de ~acap~, Terri 
tório Federal do Amap~. Republi ca Federativa do Brasil , faz 
sa ber que pretendem casar : JOSÉ ~lAR IA SANTOS DE QUEIROZ com 
NAZARÉ COELHO ellRANOA . 

Ele ê filho de Jose Alves de Quciróz e de Ra imunda San
tos de Queiróz . 

Ela ê filha de Abel Rodrigues Mi randa e de Am~lia Coi -
lho Hiranda . 

Quem souber de qua lquer impedimento legal que os iniba 
de casar um com o outro, acus e- o na forma da l e i 

Hacapá, 0 1 de novemb ro de 1982 

ZUI LA J UCJ\ DE JUCÃ ARAÜJO 
Escrevente Auto r. i zada 
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República: Ordem e Progresso, Liberdade, Independência. 

O povo brasileiro mantém cada vez mais vivo o ideal republicano de 
Ordem e Progresso, ·unido na paz social e no esforço para o desenvolvimento. 

Com iniciativa, trabalho, poupança, exportação, segurança, conforto 
para a família, mais escolas, mais alimentos, terras para os que nela 
vivem e trabalham, mais transportes, mais habitação, estamos construindo 
uma grande nação. 

Uma sociedade democrática e pluralista. 
Uma conquista do povo e do Governo. 

1. Prudente de Morais 
2. Deodoro da Fonseca 
3. CesárioAivim 
4. Floriano Peixoto 
5. José Simeão de Oliveira 
6. Júlio de Castilhos 
7. Quintino Bocaiúva 
8. Francisco Giicério 
9. Pinheiro Machado 

10. Bernardino de Campos 
11. André Cavalcante 
12. Eduardo Wandenkolk 
13. Lauro Sodré 

14. PedroAmérico(plntor) 
15. Saldanha Marinho 
16. Campos Sales 
17. Aristides Lobo 
18. Lauro Muller 
19. Antônio Azeredo 
20. Amaro Cavalcante 
Secretários 
21 . Paes de Carvalho 
22. Mata Machado 
23 .. Gel. João Soares Nelva 
24. Mendes Gonçalves 
a, b, c, taqufgrafos 
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