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MTN ISTfRIO DO INTERIOR 

TerriLÓriu F~d~ta l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1531 de 05 de novembro de 1982 

O Governador do Te rr itório Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o a r Ligo 18, Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/1 1703/82-SEEC, 

RESOLVE : 

Conceder aposentado r ia, de aco rdo com os artigos 176, 
item II e 178, ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952, com a r edação dada pel a Lei n9 6. 481, de 05 
de dezembro de 1977, a ARACY NIRANDA D' ANTONA, matricul a n9 
1.962. 721 , no cargo de Agente Administrativo , Código SA- 70 1. 
C, Classe " C" , Referênc i a l\'1'1-26 , do Quadro de Pessoal - Par
te Permanente - do Governo des te Ter r itór io, devendo perce -
ber proventos correspondente a refe r ência NH- 31, da Classe 
Especial, de conformidade com o art i go 184 item I da c i ta
da Lei n9 1711/ 52, em face do que dispõe a

1

Le i n9 ~ . 70 1, de 
24 de outubro de 1979 , observado o § 29 do ar ti go 102 da 
Constituição Federal . ' 

Palácio do Setentri ão , em flacapá, 5 de novembro de 1982 
939 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal d6 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIS'l'ÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1532 de OS de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo art i go 18 , ítem 11, 
do Decreto-Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
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vista o que consta do Processo n9 2/ 11629/82-SEEC, 

RESOLVI:: : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
t tem II e 178 , Ítem I , alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952 , com a r edação dada pela Lei n<? 6 . !18 1, de O 
de dezembro de 1977, a OLGARINA NUNI::S DE HORJ\IS matr i cu !, 
n? 1 . 887.32~, _no cargo de Auxiliar Operacional 'de Serviços 
D1versos, Codtgo l\'l'!-8 12. C, Classe "C", Refe rência NN- 15 do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste ,Ter
r~ tório, devendo pe r ceber proventos correspondente a refe r ên 
~la NN-2 1 , da Classe. "D'~, de conformi dade com o artigo 184 -;
ltem I , da CLtada Le1 numero 1711/52 em face do que dispÕe 

L . o 6 70 , a e1 n. . 1, de 24 de out ubro de 1979, observado o § 29 
do arti go 102, da Cons t i tuição Fede ral . 

Palácio do Setentrião, em Hacapá , 5 de novembro de 182, 
939 da Rep~blica e 409 da Criação do Terri t6rio Fed~ 1 1 1 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTI':RIO DO INTERIOR 

Terr i tóri o Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 1533 de 05 de novembro de 1982 

O Governador do Te rri t6rio Federa l 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de jane iro 

RESOLVE: 

do Amapá , usando das 
artigo 18, item I I, 

de 1969 , 

Art. 19 - Dispensar ~~RCIONILA ALBUQUERQUE ANDRADE da 
Função de Sec retá:ia Administrativa, Código DAI-201 . 1,' do 
Depar t amento de Açao Complementar/SEEC, a contar de 25 de ou 
t ubro do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Hacapá, 5 de novembro de 1982 . 

....__- ---
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939 da República e 409 da Criação do Território 
do Amapá. 

Federal 

ANNIBAL ~ARCELLOS 

Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território t ederal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1S34 de OS de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiç~es que lhe são confer idas pelo art igo 18, {cem II, 
do Decrêto-Lei n9 411 , de 08 de. j aneiro de 1969, e tendo em 
vista o qu~ consta do D~creto n9 85.347 , de 11 de novembro 
de 1980 , 

RESOLVE: 

Are, 19 - Designar, a eitulo precar1o, a contar de 25 
de outubro do corrente ano, MARC IONILA ALBUQUERQUE ANDRADE , 
ocupante do cargo de Agente Administrativo, Código SA-70 1 .~ 
Classe· ''1!" , referênci a 23, do Quadro Permanente do Governo 
deste Terr itório , lotada na Secretaria de Educação e Cultura
SEEC, para exercer a Função de Diretora da .Escola de 19 Grau 
do Canal do Guimarães , Código DAI- 20 1.3, da Divisão de Ensi
no de 19 Grau-DEN/SEEC. 

Art . 29 - Revogam- se as disposiç~es em contrário . 

Palácio do Setentrião, em Macapá , 05 de novembro de 
1982 , 939 da Repúbl1ca e 409 da ~riação do Território Fede -
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

T~rri tó r io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1S3S de 08 de novembro de 1982 

D Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
a t ribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vi sta o que consta do Processo n9 5/15 . 052/82- SEGUP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
ítem II e 178, Ítem I, alínea "a" , da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952 , com a reaa ção dada pela Lei n9 6.481 , de OS 
de dezembro de 1977 , a BENTO TOLOSA DE SANTANA, matricula n9 
1.962.4S8, no cargo de Agente de Portaria , Código PL-1 101. C1 

C sse "C", Referência NM-9, do Quadro de Pessoal Parte 
Perrn3nente - do Governo deste Território , devendo perceber 
proventos correspondente a referência NM- 13, da Classe Espe
cial, de conformidade com o art i go 184, Ítem I, da citada 

,...,.,.-""""""---=...,..-----DIÁRIO 

Lei n9 17 11 /52, observado o § 29 do artigo 102, da Constitui 
çao FederaL 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 8 de novembro de 19821 
939 da Reppb l ica e 409 da Criação do Terr itório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

mNIST~RIO DO INTERIOR 

Terri t ório Fed~ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 1536 de 08 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/ 11615/82-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder a EURICO DE JESUS ~lOREIRA, ocupante do cargo 
de Auxiliar em Assuntos Educacionais, Código NM- 810 .B, Clas 
se "B" , Referência 22 (Cadastro n9 02341) do Quadro Permanen 
te do Governo deste Território, lotado na Secretaria de Edu= 
cação e Cultura- SEEC , seis (06) meses de Licença Especia l 
contados no período de OS de novembro de 1982 à 04 de maio 
de 1983, nos termos do artigo 11 6, da Lei n9 1711 , 28 de ou
tubro de 19S2, regulamentado pelo Decreto n9 38 . 204, de 03 
de novembro de 1955, em virtude do referido servidor haver 
completado um (01) decênio de efetivo exercí cio, compreendi
do no período de 03 de junho de 1956 à 02 de setembro de 
1966 . 

Art. 29 - Revogam- se as d isposiç~es em contrário. 

Pal ácio do Setentrião , em Macapá, 8 de novembro de 198~ 
939 da RepÚblica e 409 da Cria~ão do Território Federal do 
Amapá 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (p)' N9 1537 de 29 de outubro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, ,usando das 
atribuiç~es que l he são conferidas pelo art i go 18 ,Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Oficio n9 3330/82-APES/DAA/ SEEC , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Colocar à disposição da Prefeitura Munic ipal 
de Mazagão, até ulterior deliberação, o servidor EVANDRO BE
ZERRA RIBEI RO , ocupante do emprego de Agente Administrativo,

1 
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Código LT- SA-701, Classe "B", Referência 23 , da Tabela de Em 
pregos Permanentes do Governo deste Territóri o , lotado na Se 
cretaria de Educação e Cultura- SEEC , com 5nus para Adminis = 
tração Amapaense, a contar da presente da t a . 

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

Palácio do Setentrião , em Nacapá, 29 de outubro 
939 da Rep~blica e 409 da Criação do Territór io 
do Amapá . 

ru~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

SECRETARIA DE ADHINlSTRAÇÃO 

COi-IISSÃO PERNANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TmiADA DE PREÇOS N9 52/82- Cl'L 

A V I S O 

de 1982, 
Federal 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Com 
pras e Serviços do GTFA, faz público e comunica aos interes
sados que acha- se aberta a Licitação a nível de T. P. n9 52 I 
82-CPL , para aquisição de Haterial de Higiene e Conservação. 

A Licitação será realizada às 9:00 ho ras do dia 29 . 11 . 8~ 
na sala de Licitação da Secretaria de Administração , à Av . 
FAB, Centro Cívico , nesta cidade de Hacapá . 

O Edital comp leto e demais esclarecimentos poderão ser 
ob t idos no 29 andar, sala 20, no endereço acima mencionado , 
nas horas no rmais de expediente . 

~~capá, 08 de novembro de 1982. 

JOÃO BEN1CIO DIAS 
Presidente da CPL 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDE~\L DO ~~PÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTANENTO DE AÇÃO CONPLENENTAR 

DIVISÃO DE ASSISTgNCIA AO EDUCANDO 

REGINENTO DA COMISSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 

CAPÍTULO I 

DAS f[NALIDADES 

Artigo 19 - A COHISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-CBE , ' é su
bordinada ao DEPART~IENTO DE AÇÃO CONPLE}IENTAR/DIVISÃO DE AS 
SISTENCIA AO EDUCANDO da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,dÕ 
GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ , com a finalidade de 
analisar , avaliar a concessão de auxílio de bolsas de estudo 
a es t udantes carentes de cursos de 29 e 39 graus , em opçÕes 
que atendam à política educacional do Governo, _considerando 
as necessidades de recursos humanos par a o desenvolvimento 
do Território . 

Artigo 29 - A CBE contará com recursos financeiros alo
cados anualmente ao orçamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA para fazer face ao planejamento previamente e l abora
do pela DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO e que deverá ser 
aprovado pelo Secretário de Educação e Cultura e homologado 
pelo Excelentíssimo Senhor Governador . 

Artigo 39 - A CONISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-CBE, reunir
se-á 2 (duas) vezes ordinariamente ao ano e extraord inaria -
mente tantas vezes que forem necessárias, durante o ano . 

§ 19 - As reuniões ordinárias obedecerão a um ca l endá -
rio previamente e l aborado pelo DEPART~IENTO DE AÇÃO CONPLE -
NENTAR/DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCA-~DO juntamente com o 
presidente da CBE . 

§ 29 - As reuniões extraordinárias serão convocadas pe
lo DAC/DAE, juntamente com o presidente da CBE, sempre que 
fo r rigorosamente necessário . 

CAPÍTULO li 

DA CONSTITUIÇÃO 

Artigo 49 - A CBE é ~omposta de um presidente , 1 Secre
tário Executivo e 4 membros designados pelo titular da SEEC 
com o aprovo pelo Governador . 

Parágrafo único - Os trabalhos da CBE serão assessora -
dos pelo Secretário da CBE , 1 Assistente Social e um datilo
gráfo , indi cados pelo DEPART~IENTO DE AÇÃO CONPLEHENTAR/Dl -
VISÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO e designados pelo titular 
da SEEC . 

CAPÍTULO I II 

DAS COHPET~NCIAS 

Artigo 59 - Compe t e ao Presidente da Comissão de Bol -
sas de Estudo : 

a) - Convocar os membros para as r euniões ordinárias e 
extraordinárias ; 

b) - Presidi r as reuniões da Comissão ou designar seu 
substituto ent r e os memb ros , em seus impedimentos; 

c) -Representar a Comissão perante as auto ridades e de
mais órgãos do poder PÚblico e Privado ; 

d) - Elaborar juntamente coJn Di retor do DAC /DAE o pla
no de apl icação dos recursos semestrais e anuais , para apr~ 
ciaçáo e aprovação do titular da SEEC ; 

Artigo 69 - CO~!PETE AOS HEHBROS DA CBE : 

a) - Participar, com direito a voto das reun i ões da Co 
missão ; 

b) - Analisar e ava l iar os pedidos de bolsas deferin -
do ou i ndeferindo-os ; 

c) - Requerer do Presidente convocação ua Comi ssão pa
ra reuni~o , através de pedido assinado , no mínimo por dois 
membros, com jus tificativa ; 

çoes 
çoes 

d) - Estudar casos especiais de requerimento i mpugna
ou revisões de recursos rle bolsistas e sugerir solu 
à presidência. 

Artigo 79 - CONPETE AO SECRETÁRIO : 

a) - Secretariar as reuniões da CBE e mante r atualiza
do o registro das at~s das mesmas ; 

b) - Coordenar e executar os serviços 
resultantes das atividades da Comissão; 

c) Redigir a correspondência; 

burocráticos 

d) - Responder pe lo expediente da mesma, na ausência do 

titular; 

e) - Organizar o arqu ivo de maneira que facilite pesqui 
sa sobre qualquer bolsista ; 

f) - Cumprir e fazer cumprir as ordens emana !as da Pre
sidência da CBE e o presente REGI~IENTO . 

CAPÍTULO IV 

DA INSCRIÇÃO , CONCESSÃO OU RENOVAÇÃO 

Artigo 89 - As inscrições para os candidatos a renova -
ção ou solicitação de bolsas de -estudos , ocorrerá no periodo 
de 10 de janeiro a 25 de feverei ro para o 19 seJnestre e de 
10 de julho a 15 de agosto de cada ano para o· 29 semestre . 

Artigo 99 - Conceder-se-á a bolsa de estudo ao aluno r• 
gulamente matriculado em es tabelecimento de ens ino superior-, 
ou excepcionalmente de ens i no de 29 grau , quando se caracte
rizar a car ência de recursos financeiros do es tudan te com 
base na política de Educação do Terri tório Federal d; Amapá . 

§ Único - A excepcionalidade que trata ~ste artigo é re 
ferente aos cursos de 29 grau profissionalizantes não exis = 
tente no Amapá. 

Artigo 10- Considerar- se-á a l uno carente-de recursos a 
quele que pertencer a um grupo famil~ar em que os pais ou 
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respnnsáveis detenham rendimentos iguais ou i nferiores aos 
fixados nas seguintes combinações abaixo , com relação ao nu
mero de dependentes : · 

I - 15 salários mínimos vigentes do pa~s co~ 5 depende~ 
t es ou mais ; 

U - 10 sa l ários mínimos .vigente do país com 1 depende~ 
t es ou mais; 

III - 8 salários mí nimos com depente ou mais . 

Artigo 11 -As concessões de renovação de bolsas, far
se- ão l ev·ando-se em cons ideração os cri térios estabelecidos 
no ar t. 99 , para efeito de resultado da carência de recursos 
de acordo com o que es tabelece o ar tigo 10 . 

CAP1TULO V 

DOS BOLSISTAS 

Artigo 12 - Poderão se r bo lsis tas do Terr itór io a l unos 
de curso superior, ou excepci onalment e ~e curso de 29 grau 
inexistente no Ter ri t ório, nos quais estejam r egul armente m~ 
triculados . 

A concessão de bolsas de estudo , obedecerá as pr i orida
des decorrentes da avaliação da ficha cadas tro da cada cand i 
dato, na seguinte ordem: 

1~ prioridade- Candidatos que somem maior numero de po~ 
tos, conside rando- se: 

- Natural do Amapá .... .. ............ . . ... . ... .. 10 pontos 

- Estudou no. Amapá ...... •......... .... , .. ..... 10 pontos 

Fi l ho de ex-combatente (Lei 5 .507 ,de 10/10/68)02 pontos 

- Reside no Amapá há mais de 10 anos .......... OS pontos 

- Conforme r enda f amilia r do Ar t i go 99 ..... . .. 04 pontos 

- Pelo número de denpendente acima de 5 .. ..... 05 pontos 

- Or fão de pais ... . .. ...... ... . .... ... ........ 06 pont os 

- Pe lo es t ado civel. (casado) ....... .. . . .... .. . OS pontos 

- Filho de inativo ............ .. ............. . 03 pont os 

T O T A L .............. ......... 50 PONTOS 

2~ Pr i oridade - Candidatos que atinjam até 30 pontos 

3~ Prior idade - Candidatos que somem a té 20 pontos 

Artigo 13 - Para concessão de bolsas o candidat o deverá 
apresentar os seguintes documento s: 

I ) - Requerimento-questionár i o sócio- econõmico dirigido 
à presidência da Comissão de Bolsas de Estudo ; 

I I) - His t órico Escol ar ; 

Ar t i go 16 - Será cancelada a qualquer tempo a concessão 
de bolsa do cand i dato que tenha apresentado falsidade nas de 
c larações : 

a) Bolsis t a empregado; 

c) - Doc ument ação adulterada . 

Ar tigo 17 - As bolsas de es t udo concedido pelo Gover no , 
através da CBE, não serão reembolsáveis , assim como fica o 
Governo desobrigado de empregar seus bolsistas ao conc l uírem 
seus cursos. 

Artigo 18- Não se concederá ou renovará bolsa de estudo a estu 
dance rep rovado no _ano anterior em um número i ntei ro à parte 
de 507. ou I /2 'do numero de di sciplina em que se matriculou 
no período le tivo . 

Parágrafo 19 - A renovação de bolsas de estudo se limi
tará ao período normal de duração do curso; 

Parágrafo 29 - A CBE não fica na obrigator iedade de con 
ceder tolsas de estudo a cursos de pós-graduação, nem a um 
29 curso super ior a que o bols ista deseje fazer. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Arti~o 19 - O reajuste das bol sas de estudo sera conce
dido anualmente no 19 semestre de cada ano de aco rdo com a 
disponi bi lidade orçamentár ia do Governo do Território Fede -
ral do Amapá . 

Artigo 
f ormu lado a 

Art i eo 
legislação 

20 - Este r egulamento poderá ser revisto ou 
qualquer tempo quando se fi zer necessários . 

21 - Os casos omissos ser ao estudados à 
em vigor a arb ítr io da CBE. 

Nacapá, 19 de out ubro de 1982 . 

ANNIE VIANNA DA COSTA 
Secretária de Educação e Cultur a 

PROCURADORIA GERAL 

T E R NO A D I T I V O 

luz 

re -

da 

TER!-!0 ADITIVO AO CONVÊNIO N9 069/82- PROG , CELEBRADO EN
TRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPIÍ. E A COHPAKHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ , PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

Aos qua t ro (04) dias do mê s de novembro do ano de hum 
mi l novecentos e oitenta e do i s (1 982) , nes ta cidade de Haca 
pá , Capital do Território Federal do Amapá) o GOVERNO DO TER 
RITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ , nes t e a t o r epresentado pelo seu Go 
vernado r Comandante ANNIBAL BARCELLOS, doravante denominado~ 
simplesmente GOVERNO e a COHPANHIA DE ELETRICIDADE DO A}~PIÍ., 
r epresentado nes t e ato pel o seu Presidente VIVALDO ELOY DE 
OLIVEIRA, daqu i em diante denominada CEA, r esolvem de comum 
acordo celebrar o presente TER!-10 ADITIVO ao CONVÊNIO N9 069/ 
82-PROG, consoante disposições abaixo : 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Dar nova redação à CLÁUSULA QUARTA 
III) - Cert idão de Nacimento; do CONVÊNIO, que passará a ser a seguinte : CLÁUSULA QU~~TA 

DOTAÇÃO: A despesa decorrente da assinatura deste CONVÊNIO , 
IV) - Atestado de Ma tr í cula; no va l or de Cr $ 3. 000 . 000 , 00 ( Três MilhÕes de Cruzeiros) , 

correrá à conta do Proj eto "Coordenação do Planej amento , Sub 
V) - Atestado de rendimento escolar aos que j á i nici a - Projeto Implementação do Sistema Territorial de Planej amento, 

ram o curso ; Elemento de Despesa 4. 1.3 . 0. 07, conforme Nota de Empenho n9 
974 , emit ida em 21. 10. 82 . 

VI ) - Cont ra- Cheque dos pais ou responsáveis do mes de 
j anei ro para o 19 semes tre e do mês de julho para o 29 seme~ 
tre ou ou tro documento a cr i tério da Comissão. 

Artigo 14 - Para renovação da bolsa , exi gir-se-á , os s~ 
guint es documentos : 

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do CONVÊNIO que era de Cr$ -
3.000 . 000 , 00 ( Três MilhÕes de Cr uze iro s) passará a ser de 
Cr$ 5. 000.000,00 (Cinco HilhÕes de Cr uzeiros). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO : A despesa decorrente da 
ass inatura do presente TERNO ADITIVO, no va lor de Cr$ -

I ) -Ates tado de rendi mento · escolar no semestre 
rior; 

II) - Atestado de Hatrícula; 

an t e- 2 . 000 . 000 , 00 ( P~is Nil hÕes de Cruzei ros) , corr erá à conta 
do Projeto " Coordenação do Pl anejament o, Sub-Projeto Imple
mentação do Sistema Territoriql·de Planejamento, Elemento de 
Despesa 4 . 1.3 . 0.07 , conforme Nota de Empenho n9 1012, emiti
da em 04 de novembro de 1982 . 

III) - Canhoto dos carnê, devidament e quitado. 

Ar tigo 15 - No a to de r equerer a bolsa, o candidato de
verá declar ar que não acumula ou acumul a rá bolsa fornecida 
por out ra entidade pÚblica , com excessão do CReDITO EDUCATI
VO . 

CLÁUSULA QUARTA : Permanecem inalteradas as demais Cláu
sulas e obrigações previstas no instrumento principal . 

E, para os f ins nele declarados as par tes resolvem cele 
brar o pr esente TER!-10 ADITIVO, em cinco (05) vias de i gual 
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teor e forma , na presença das testemunhas abai~o assinadas , 
a fim de que sof ra seus jurídicos e legai s efe1tos. 

~mcapá-AP, 04 de novembro de 1982. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

VIVALDO ELOY DE OLIVEIRA 
- Presidente da CEA -

TESTEHUNHAS : Ilegíveis 

Quem souber de qual quer imped imento que os iniba de ca
sar, um com o ouêro , acuse- o na forma da lei, 

Nacapá , 09 de novembro de 1982 

JOS~ TAVARES DE AL~ffiiDA 

Escrevente em exercicio 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLA}~S DE CASA}!ENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de Hacapá , Ter-
PROCURADORIA GERAL r itório Federal do Amapá , Repúbl ica Federativa do Brasi l, faz 

saber que pre t endem casar : CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCON 
TE&~O ADITIVO CELOS com RAIHUNDA DE ARAÚJO SI LVA. -

TE~10 ADITIVO AO CONV~NIO N9 070/82-PROG CELEBRADO ENTRE Ele é fi l ho de Paul o Afonso de Vasconcelos e de Cleoni-
0 GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ E A COMPANHIA DE ce Oliveira de Vasconcelo s . 
ÁGUA E ESGOTO DO A}~Á, PARA FINS NELE DECLARADOS . 

Aos cinco (05) dias do mês de novembro de hum mil nove -
centos e oitenta e dois (1 982), nesta cidade de ~wcapá, o GO
VERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~Á, r epr esentado neste ato 
pelo seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS, daqui em dian
te designado como GOVERNO e a CO~~ANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
A}~PÁ , representada pe l o seu Diretor-Presidente Jose ~~IA P~ 
PALÉO PAES , doravante denominada de CAESA, resolvem de comum 
acordo e na me lhor forma de direito celebrar o pres~nte Ter
mo Aditivo ao C.onvênio n9 070/82-PROG~ consoante cl áusulas e 
condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRIHEIRA - DO OBJETO : O ob je to do Convênio será 
acrescido do seguinte : "Consumo de tornei ras pÚbl icas e son
dagem geológica em Santa Luzia do Pacui e São Joaquim do Pa -
cuí". 

CLÁUSULA SEGUNDA : Dar nova redação ã Cl áusula Quarta do 
Convênio, que passará a ser a seguinte: Cláusula Quar t a - Do
tação : A despesa deco r rente da assinatura deste Convênio , no 
valor de Cr$ 3.000 .000 ,00 (Tr ês HilhÕes de Cruzeiros), corre
rá ã conta do Projeto "Coordenação do Pl anej amento , Sub-Proj~ 
t o Implementação do Sistema Territorial de Planejamento , ele
mento de despesa 4 . 1. 3. 0 .07 , conforme Nota de Empenho n9 973 , 
Pmiridn Am ?1.10.82. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO : A despesa decorrente dos 
serviços previstos no presente Termo Aditivo, no valor de 
Cr$ 2.000 .000,00 (Dois 'HilhÕes de Cruzeiros), correrá ã conta 
do Projeto "Coordenação do Planej amento , Sub-Projeto Impl eme.!l 
t ação do Sistema Territorial de Planejamento, Elemento de Des 
pesa 4 . 1. 3.0 .07, conforme Nota de Empenho n9 1026 , emitida em 
05 de novembro de 1982 . 

CLÁUSULA QUARTA : Permanencem ina l teradas as demais Cl áu
sul as do termo princi pal . 

E, para corroborar com o que ficou acima estipula<!o,as partes 
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo , em cinco (05)vias 
de i gual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo r e
lacionadas, a fim de que sofre os seus jurídi cos e legais 
efcilos . 

Nacapá-AP, 05 de novembro de 1982. 

ru~NIBAL BARCELLOS 
= Governador = 

JOSe ~~IA PAPALÉO PAES 
CAESA 

TESTEHUNHAS : 
Ilegivei s 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLA}~S DE CASAHENTO 

O Oficial do Registro Civi l da Comarca de Macapá, Ter. 
Fed. do Amapá, República Federativa do Brasil , faz saber que 
prclcndem se casar: ANTONIO ~~RTINS GONTIJO e ANA FONSÊCA DOS 
Sru"\TOS. 

Ele é filho de Francisco Nartins Gont i jo e de Haura Pi
menta Gontijo . 

El a é fi lha de ~lanoel Pedro Paulino dos Santos P de Ra 
quel Fonsêca dos Santos . 

Ela é fi l ha de Pedro Souza Silva e de Zuleide de Araúj o 
Silva . 

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

iniba 

~wcapá , 08 de novembro de 1982 . 

JOSÉ TAVARES DE AL~ffiiDA 
Escr evente em ·e~e~~i~io 

ANEXO AO CONV~NIO FI&~O ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DO 
DESENVOLVUffiNTO DA A}~ZÕNIA - SUDA}1 E O GOVERNO DO TERRITÓ
RIO FEDERAL DO A}~PÁ, PARA APLICAÇÃO DA DOTAÇÃO DE Cr$ -
1. 500 . 000, 00 (Hill! HILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS) , EXERCÍ 
CIO DE 1982, DESTAQUE DO PROJETO 3602 - APOIO A PROJ ETOS DE 
DESENVOLVU!ENTO REGIONAL - SUBPROJETO: OUTROS PROJ ETOS, DES
TINADO A}~LIAÇÃO DA CRECHE DA AV . PADRE J ÚLIO ~~RIA LOHBARD, 
N9 810, NA CIDADE DE ~~CAPÁ, TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ,CON 
FORME PROCESSO N9 00855/82 . -

PLANO DE APLI CAÇÃO 

- Auxilio f inanceiro da SUDA}I, 
destinado as obras de ampliação de 
uma Creche , em Hacapá T. F. do Ama-
pa .... . ......................... .. . 

TOTAL ...................... . 

Cr$ - 1.500.000,00 

Cr$ - 1. 500 .000 , 00 

ANEXO AO PRIHEIRO TERNO ADITIVO DO CONVÊNIO FI~!ADO EN
TRE A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVI~!ENTO DA A}~ZÕNIA- SUDAH 
E O GOVERNO DO TERRI TÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ ·PARA APLICAÇÃO DA 
IHPORTÃNCIA DE Cr$ - 4 . 000 .000 , 00 (QUATRO f!I LHllES DE CRUZEI
ROS) RELATIVO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE AD,~!I~ISTRAÇÃO E ACOM 
PANHAMENTO - APOIO GERENCIAL AO PROGW~ A SER DESENVOLVIDO-;
EH 1982 , NO PÓLO A}~PÁ, COH RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRA
M DE PÓLOS AGROPECUÁRIOS E AGROHINERAIS DA A}~ZÔNIA -
POLAl·~ZONIA, FONTE PIN, EXERCÍCIO 1982, OBJF.TO DO PROCESSO· 
N9 01713/82 . 

PLANO DE APLICAÇÃO 

- Equipamentos . ........... . ....... . 
-Combustível e Lubrificantes ...... . 
-Outros Serviços de Terceiros .... . . 
- Despesas com Deslocamento ........ . 

Cr$ -
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

3 . 290 .000 , 00 
400 .000 ,00 
200 . 000 , 00 
110 . 000,00 

TOTAL .. .... . . .. .... . Cr$ - 4. 000 . 000,00 

ASTER-AP - Assoc 1açao de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do T. F. do Amapá. 

A V I S O 

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE N9 001/82- ASTER-A}~PÁ 

A Comi ssão Permanente de Licitação da ASTER-~PÁ , tor
na públ i co que às 16 :00 (dezesseis) horas do dia 30 de novem 
bro de 1982 , fará realizar em seu prédio , sito ã Av . Cora de 
Carvalho, n9 120 nes ta cidade , ALIENAÇÃO de diversos bens:fo 
gÕes, geladeiras a querozene , pulverizadores , m~quinas de es 
crever e ca l cu l ar , geradores portátil Ronda, etc . , estando o 
Edi ta l a disposição dos interessados no endereço mencionado 
e em todos os Escritórios da Entidade, onde serao prestados 
quaisquer esclarecimentos sobre o assunto . 

Hacapá- AP, 04 de novembro de· 1982 

(a) COHISSÃO 
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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. Cesario Alvim 
4. Floriano Peixoto 
5. José Simeão de Oliveira 
6. Júlio de Castilhos 
7. Quintino Bocaiúva 
8. Francisco Glicério 
9. Pinheiro Machado 

10. Bernardino de Campos 
11 . André Cavalcante 
12. Eduardo W.Jndenkolk 
13. LauroSodré 

14. Pedro Américo (pintor) 
15. Saldanha Marinho 
16. Campos Sales 
17. Aristides Lobo 
18. Lauro Muller 
19. AntOnio Azeredo 
20. Amaro Cavalcante 
Secretários 
21. Paes de Carvalho 
22. Mata Machado 
23 .. Gel. Joio Soarn NeM 
2•. Mendes Gonçalves 
a, b, c, taqulgrafos 
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