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M I NlST~RlO DO INTERIOR 

Território Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 1572 de 29 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe sio conferidas pelo artigo 18 , item 11 , 
do Decre to-Lei n9 411 , de 08 de j aneiro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 1/ 023 12/82-SOSP, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os art igos 176, 
ítem li e 178, ÍLem I , alínea "a", da Lei n9 171 1, de 28 de 
outubro de 1952 , com a redação dada pela Lei n9 6 .48 1, de 05 
de dezembro de 1977, a CARLOS OLI VEIRA DUARTE , matrícu l a n9 
2 .258 . 654, no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Di- · 
versos , Código NN-81 2 .D, Classe "D" , Referência NH-23 ,do Qua 
dro de Pessoa l - Parte Permanente - do Governo de ste Territ; 
rio, devendo pe r cebe r proventos co rresponde nte a Referência 
N~l- 26 , da Cl asse Especia l, de conformidade com o art i go 184 , 
ítem l, da citada Lei n9 17 11 /52, observado o§ 29 do arti
go 102, da Constituição Federal . 

Palácio do SetenLrião, em Nacapá,29 de novembro de 1982, 
939 da República e 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO IKTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1578 de 29 de novembro de 1982 

O Governador do Terr i tório Federal do Amapá, usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 41 I, de 08 de janeiro de 19 69, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 6/22.596/82-SEAD, 

RESOLVE: 

Secretári o de Educação e Cultura 
Prof2 .A NNIE VI ANNA DA COSTA 

Secretário de Agr i cul t u_r a 
Dr. GENÉSI O CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secretário de Seguranç a PÚblic a 
Dr. JOSÉ DE ARI MATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretár io de SaÚde 
Dr . JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Art . 19 - Conceder a ORLANDO DIAS, ocupante do cargo de 
Agente de Policia, Código PC- 405 , Classe "B", Referência N~1-
25 , (Cadastro n9 0 1198) , do Quadro Permanente do Governo des 
te Ter r itór io, lotado na Secretaria de Segurança PÚbli ca ~ 
SEGUP, seis (06) meses de Lic ença Especial , contados no pe-
ríodo de 19 de dezembro de 1982 à 31 de maio de 1983 , nos 
termos do artigo 11 6 , da Lei n9 17 11, de 28 de out ubro de 
1952 , regulamentado pe lo Decreto n9 38 . 204 , de D3 de novem
bro de 1955, em virtude, do refer i do servidor haver compl eta 
do um (01) decênio do efet ivo exercíci o , compreendido no pe~ 
riodo de 02 de março de 1972 a 03 de junho de 1982 . 

Art . 29 - Revogam- se as dispos içÕes em contrário . 

Palácio do Setentrião , em Hacapá, 29 de novembro de 1982 
949 da RepÚblica c 409 da Cr iação do Territõrio Federal d~ 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~1INISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 15 79 de 29 de novembro de 1982 

O Governador do Territõrio Federal do Ama pá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item 11 , 
do Decreto- Lei n9 41 I, de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vista o que consLa do Processo n9 2/12 137/82- SEEC , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Conceder a CAR.'lELIN~ DA . SILVA BARROS, ocupan 
te do cargo de Professor de Ens ino de 19 Grau, CÓdigo N-60 1~ 
nivel 2, Classe "B" (Cadastro n9 02043) , do Quadro Permanen
te do Governo deste Território , lotada na Secre t aria de Edu
cação e Cultura- SEEC , seis (06) meses de Licença Especial 
contados no período de 19 de dezembro de 1982 à 31 de maio 
de 1983 , nos termos do artigo 116 , da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952 , regulamentado pelo Dec reto n9 38 . 204 , rie 03 
de novembro de 1955, em vir t ude do referido servidor hav~r 
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completado um (01) decênio de efetivo exerc 1c1o, compreendi
do no período de 16 de abril de 196 7 à 02 de j ulho de 1977 . 

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

Pa l ácio do Setentrião , em Macapá, 29 de novembro de1982, 
949 da. Republica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MI~ISTeRIO DO I NTERIOR 

Terr itório Fe.deral do Amapá 

DECRETO (P) N9 1580 de 29 de novembro de 1982 

O Governador do Ter r itório Federal do Amapá, usando das 
atribuições que l he são conferidas p~lo a rtigo 18, ítem 11 , 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/ 11 846/82-SEEC, 

RESOLVE: 

Art . 19- Conceder a ANALTO DA COSTA LEITE, ocupante do 
cargo de Mlxiliar Operacional em Agropecuária, Código NN-
801, Classe "B", Referência 10 (Cadast ro n9 02390) , do Qua
dro Permanente do Governo des t e Território , lotado na Sec re
taria de Educação e Cu l tura-SEEC, seis meses de Licença Espe 
cial, contados no per í odo de 19 de dezembro de 1982 à 31 de 
maio de 1983 , nos termos do art i go 116, da Lei n9 1711,de 28 
de outubro de 1952 , regulamentado pe l o Decre to n9 38.204 , de 
03 de novembro de 1955 , em vi rtude do refe r i do servidor ha -
ver completado um (01) decêni o de efetivo exercício, compre
endido no período de 02 de março de 1972 à 29 de agos to de 
1982. 

~r t . 29 - Revogam- se as di sposições em contrário . 

Palác io do Setentrião, em Nacapá , 29 de novembro de 1982, 
949 da República e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 158 1 de 29 de novembro de 1982 

Art. 19 - Conceder NAZARe CALDEIRA DAS CHAGAS, ocupante 
do ca rgo de Auxiliar Operacional de Servi ços Diversos , Códi
go NM-812, Classe "C" , Referência 15 (Cadas tro n9 00664), do 
Quadro Permanen te do Governo deste Territór io, lotada na Se
cretaria de Educação e Cultura- SEEC , se is (06) meses de Li -
cença Especial, contados no período de 19 de dezembro de 
1982 à 31 de maio de 1983 , nos t ermos do artigo 11 6, da Le i 
n9 1711, de 28 de ou tubro de 1952 , r egulamentado pelo Decre
to n9 38 . 204 , de 03 de novembro de 1955 , em virtude da refe
rida servidora have r completado um (0 1) decênio de efet ivo 
exercício, compreendido no período de 24 de março de 197 1 
à 24 de março de 1981. 

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

Palácio do Setentr ião , em Macapá , 29 de novembro de 
1982, 949 da Repúbl i ca e 409 da Cr iação do Território Fede 
r a 1 do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1582 de 29 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
a tr ibuiçÕes que lhe são conferidas pe lo artigo 18, Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/12138/82- SEEC , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a ARCINOÉ SANTOS DE ~~ÇO FLEXA , ocu 
pant e do cargo de Professora de Ensino de 19 Grau , Código N~ 
601 -nive l 2, Cl asse "B", (Cadas t ro n9 1039), do Quadro Perma 
nente do Governo deste Território, lotada na Secretaria de 
Educação e Cul tura- SEEC, seis (06) meses de Licença Especi al 
contados no período de 19 de dezembro de 1982 à 31 de maio 
1983, nos termos do artigo 116 , da Lei n9 1711, de 28 de ou
tubro de 1952 , r egu lamentado pelo Decreto n9 38 . 204, de 03 
de novembro de 1955 , em virtude da referida servidora haver 
completado utn (0 1) decênio de efetivo exerc í cio , compreendi
do no período de 02 de março de 1972 à 21 de maio de 1982 . 

Art. 29 - Revogam- se as disposiçÕes em cont rár io . 

Palácio do Setent rião, em ~illcapá , 29 de novembro de 
1982, 939 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Fe
deral do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II , Território Federal do Amapá 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de jane iro de 1969 , e tendo em 
vista o que cons ta do Processo n9 2/ 12232/82- SEEC, DECRETO (P) N9 1583 de 29 de novemb ro de 1982 

RESOLVE : O Governador do Território Federal do Amapá , usando das l 
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a tr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , ítem li , 
do Decr eto-Lei n<? 411, de D8 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Pr ocesso n<? 2/ 12 . 350/82- SEEC, 

RESOLVE: 

Art. 1<?- Conceder a RAIMUNDO PANTOJA LOBO , ocupante do 
cargo de Agente Administrativo , Côdigo SA-701 .C, Classe "C", 
Refer ência 26 , (Cadastr o n<? 031 11) do Quadro Permanente do Go 
ve rno deste Territôrio, lotado na Secretaria de Educação c 
Cul tura-SEEC , seis (06) meses de Licença Especial , contados 
no período de 25 de novembro de 1982 à 24 de maio de 1983 , 
nos termos do artigo 116, da Lei n<? 171 1, de 28 de outubro 
de 19 52 , r egulamentado pelo Decr e to n9 38 . 204 , de 03 de no -
vemb ro de 1955 , em virtude do referido servidor haver com -
pletado um (0 1) decênio de efet ivo exercício, compreendidono 
período de 09 de outubro de 1969 a 26 de ou tubro de1979 . 

939 

Art . 2<? - Revogam-se as disposições em contrário . 

Palác io do Setentrião, em Hacapá, 29 de novembro de 19821 
da RepÚblica e 409 da Criação do Te r ritô r io Federaldo 

Ama pá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉR IO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N<? 1584 de 29 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
a t ribuiçõe s que l he são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vi s ta o que cons ta do Processo n<? 4/ 15. 432 / 82- SEFlN , 

RESOLVE: 

Concede r aposentador i a , de acordo com os ar t i gos 176 , 
Ítem ll e 178 , í t em I, a l í nea "a", da Le i n<? 1711 , de 28 de 
out ubro de 19 52, com a r edação dada pe l a Lei n<? 6. 481 , de OS 
de dezemb ro de 197 7 a PERGENTINO RODRI GUES DOS SANTOS matrÍ 
cula n<? 2.079 . 730 , no cargo de Agente de Serv i ços de Êngenha 
ria , Cód igo NN- 807, Classe "A", Refe r ência Nl-1- 1, do QuadrÕ 
de Pessoal - Pa r te Permanente - do Governo deste Território 
devendo pe r ceber provent os correspondent e a Referênci a NN ~ 
7, da Cla sse "B", de conformi dade com o a r tigo 184 í t em I 
da c itada Lei n<? 1711 / 52 , observado o§ 29 do art i~o 102 d~ 
Constituição Federal . ' 

Palácio do Setcntrião , em Hacapá, 29 de novembro de 1982, 
939 da República e 409 da Cr iação do Território Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PODER JUDICI ÁRIO 

J USTIÇA DO TRABALHO DA 8{1 REGIÃO 

JUNTA DE CONCILI AÇÃO E JULGA}lliNTO DE ~CAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 48 HORAS 

Pel o presente Edital fica ci tada a empresa ENIR-EHPRESA 
DE ~!ONTAGEH INDUSTRIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA., atualmente em 
lugar ince rto c não sabido, executada nos autos do proces so 
n9 944/82- JCJ-Macapá , em que HALDEHIR PEREIRA NUNES é exe -
quente, de que deverá pagar no prazo de 48 (qua renta e oi t o) 
horas , nes ta Junta , a quantia de Cr $ 65 .72 2,44 (sessent a e 
c inco mi l, setecentos e vinte e dois cruze iros e quarenta c 
quatro centavos), pr oveni ente de Pr incipal, Mul ta (30%) e 
Custas de Execução . 

Caso nao pague e nem ga ranta a execução no pr azo supr a , 
penhorar- se- ão tantos bens quantos bastem para i ntegral pag!: 
me nto da dívida . 

Dado c passado nesta c i dade de ~laca pá, Terr itô r i o Fede
ral do Amapá , aos vinte e nove dias do mês de novembro do 
ano de mil novecentos e oitent a e dois . Eu, (~~RLENE CARVALHO 
PEDROSA) , Aux . Judiciária, dat ilografei . E eu, (EUTON RA}IOS) 
Diretor de Secretar i a , subscrevi . 

FILO~lliNA ~~RlA J ORGE CHAVES 
Juizo do Trabalho Subst itu ta , 
na Presidênc i a da JCJ - ~laca pá 

PROCURADORIA GERAL 

C O N V E N I O NQ 079/82 - PROG. 

TERNO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRA}! O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO M~PÁ E A PREFEITURA HUNICI PAL DE ~~CA 
PÁ PARA OS FI NS NELE DECLARADOS. 

Aos dezesseis ( 16 ) dias do mês de novembro de hum mil 
novecentos e oi t enta e dois ( 1982) , o Governo do Território 
Fede ral do Amapá , ne~te ato r epresentado por seu Governador, 
Senhor ANNIBAL BARCELLOS , adiante denominado simplesmente GO 
VERNO e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ~~CAPÁ , nes t e ato represen 
tada por seu Prefeito Muni cipal , Senhor HURILO AGOSTI NHO n= 
NHEIRO , adiante denominada simplesmente PREFEITURA, resolvem. 
de comum acordo cel ebrar o presente Convênio mediante às 
Cláusulas e cond ições seguintes : 

CLÁUSULA PRHlliiRA - DO FU NDMlliNTO LEGAL: O present e Con 
vêni o foi e l aborado com fundamento no disposto no i tem XVII 
do ar t . 18 do Decreto- Lei n9 411 de 08 de janeir o de 1969 e 
letra "f" do art . 126 § 2<? do Decreto- Lei n9 200 de 25 de f e 
vereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : 0 presente Convênio t em 
como objetivo a paviment ação de vias utilizadas pe l os trans
portes pÚblicos , nesta c i dade , conforme Plano de Aplicaçãon<? 
332/82- CSP/SOSP. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRI GAÇÕES : 

I - DO GOVERI'lO : 

a) Destinar recursos para atender a execução do presen
t e Convênio no valor de Cr$ 10 . 100 . 000, 00 (dez milhÕes e cem 
mi l cruzeiros) . 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços obje 
to deste Convênio, a través da Secretaria de Obras e Serviços 
Públ icos . 

11 - DA PREFEITURA: 

a ) Empregar os recursos trans fer i dos pe l o Governo de 
acordo com o Plano de Aplicação que faz par te do present e Co~ 
vênio . 

b) Pres tar contas ao Governo , através da Secr etar ia de 
Fi nanças , conforme estipulado na Cláusula Sét i ma . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorrent es da 
ass inatura ~o presente Convênio , no val or de 7. 672 . 000,00 
( sete mi l hoes seissento e setenta e dois mi l cruzeiros) , cor 
rerão à conta dos recursos or i undos do TRU , Progr amã 
1058323 1. 644, Categoria Econômica 4 . 1. 1. 0. 00. conforme Nota 
de Empenho n<? 1.052 , emit ida em 09 de novembro de 1982, fi 
cando o restante , no valo r de Cr$ 2.428 . 000 , 00 (do i s milhÕes 
quatrocentos e vinte e oito mil cruzeiros) a ser empenhado 
poster iorment e . 

sos 
CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os 
s erão l i ber ados de uma só vez apos a assinatura 

ins trumento. 

recur
deste 

CLÁUSULA SEXTA DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
q~e por fo rça deste Convênio a PREFEITU~\ r eceberá, enquant~ 
n~o for em ap l i cados, ~os fins a que se des t inam, serão depo
Sl t ados em cont a bancaria especial , a s e r moviment ada pela 
PREFEITURA , obr i gando-se a enviar ao GOVERNO, extrato de con 
ta e fazer constar nos diversos documentos de sua prestação~ 
de contas , o nome do sacado, os valores e as datas das emis
sõe s dos cheques, a quem forem pagas as importânc i as. 

CLÁUSULA SÉTIMA - PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITURA de
verá prestar contas da aplicação dos recursos r ecebidos à Se 
c re taria ~e ~inanças no máximo 30 (trinta) di as após o térmT 
no da v1genc1a do presente Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA: O presente Convênio t er á 
a vigênc ia até 31 de dezembro de 1982. 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES : O presente Convênio poder á 
ser a l terado, at ravés de aditamento par a o fie l cumpr imento, 
das obrigaçÕes deste Termo . 

CL~USULA DÉCH~ - RESCI SÃO: A i nobservância de quais
quer clausula , condiçÕes ou obr i gação do presente Convênio , 
bem como por mo t ivo de conveniênc i a ou por acordo entre as 
partes convenentes , provocará sua imedi ata resci são , indepe~ 
dente de ação , notificação ou i nterpe l ação judic i al . 

CLÁUSULA DÉCINA PRI~llii RA - FORO: Pa ra di r imir eventuais 
dúvidas, as partes i nteressada s e l egem o Foro da Comarca de 
Hacapá . 
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E, por. assim estarem de accrrdo, firmam o presente ins
trumento em cinco (OS) vias de igual teor e forma, para um 
só e. f e i to, na presença de· duas (02) testemunhas abaixo nome a 
das. 

Macapá, 16 de novembro de 1982. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito 

TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

PROCURADORIA GERAL 
CONTRATO N9 070/82-PROG 

TERNO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ E A FIRMA 
INDIVIDUAL "SMSH Farripas" , VISANDO OfERECER RECICLAGEH PARA 
ADULTOS NO APRIHORAHENTO DE ESTUDOS NAS DISCIPLINAS DE LfN
GUA PORTUGUESA, HATEHÁTICA.E CI~NCIAS F!SICAS E BIOLÓGICAS. 

Aos vinte e três (23) dias do mês de novembro do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e dois (1982), o GOVERNO DO TER 
RITÚRIO FEDERAL DO ~PÁ, neste ato representado por seu co= 
vernador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS, adiante denominado sim
plesn\ente CONTRATANTE e a firma individual "SMSH Farripas" , 
com número de inscr ição no CGC04 192126/0001-66,com sede à 
Rua Odilardo Silva , 2286, Bairro Central, nesta cidade, re 
pr esentada neste ato por Jua proprietária, Professora SANDRA 
HARIA DOS SANTOS MONTEIRO FARRIPAS , adiante denominada sim -
plesmente CONTRATADA, ce lebram o presente CONTRATO mediantes 
as cláusulas e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIHEIRA - DO FUNDA}fENTO LEGAL: O presente CON 
TRATO foi celebrado com fundamento no que dispõe o art. 18~ 
item XVII, do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 
combina'do com a l etra "d", do art. 126, do Decreto-Lei 200, 
de 2S de fevereiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O objetivo do presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para fins educacionai s se~ 

rã oferecer reciclagem a adultos no aprimoramento de estudos 
• nas ·disciplinas de língua port uguesa ,matemât i ca e ciências · fí
sici:ls e biológicas,cujos alunos deverão ser apresentados pela 
Secretaria de Educação e Cultura, através do Departamento de 
Ensino Supletivo, no exercício de 1982. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO CONTRATANTE: 

a) Pagar à CONTRATADA a importância de Cr$: 62S.OOO,OO 
(seiscentos e vinte e cinco mil cruzeiros). 

b) Fiscalizar os serviços da CONTRADA, at ravés da Secre 
taria de Educação e Cultura. 

II - DA CONTRATADA: 

a) Desevolver suas atividades no campo de sua especiali 
zaçao . 

b) Prestar cinco (05) horas de aulas semanais ao CONTRA 
TANTE. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : A despesa decorrente do 
presente CONTRATO, no valor de Cr$: 62S.OOO,OO (seiscentos e 
vinte é cinco mil cruzeiros) cor'rerâ à conta do CONV~NIO N9 
03/82-~fEC , Progr~ma de AçÕes Sóc i o- Educat ivas e Culturais pa 
ra populaçÕes carentes urbanas, Categoria Econômica 3.1 . 3 . 2~ 
00, conforme Nota de Empenho n9 1 .001, emitida em 9 de novem 
bro de 1982, pagáve l de uma única vez , após a assinatura do 
presente Te rmo. 

CLÁUSULA QUI NTA -· DA VIG~NCIA: A vtgencia des t e CONTRA
TO será de seis (06) meses, a contar de 19 de julho do cor
r ente ano à 31 de dezembro de 1982 . 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO : O presente CONTRATO pode-
rá ser rescindido por i nob servânc ia de quaisquer de s uas 
c láusulas, ou por acordo entre as partes,bem como poderá ser 
prorrogado mediante aditamento se assim convier as partes . -

CLÁUSULA SÉTIHA - DO FORO: Para dirimi r questôe~ decor 
rentes da execução deste CONTRI TO fica e l e ito o Foro da Co
marca de Hacapã . 

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente CON
TRATO que irá assinado pelas partes , em cinco (OS) vias de 
igual teor e forma , na presença de duas (02) testemunhas. 

Hacapá, 23 de novembro de 1982 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
CONTRATANTE 

SANDRA HARIA DOS SANTOS ~!ONTEIRO FARRIPAS 
CONTRATADA 

TESTENUNHAS: 
Ilegíve i s 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A}!IGOS DOS EXCEPCIONAIS 

APAE/HACAPÁ 

ASSEHllLÉ IA GERAL ORD INÁRIA 

ED ITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presen t e Edital, convocamos todos os Hembros e As
sociados desta Entidade, para se fazerem presentes a reunião 
de Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia OS/12/82 
às 20:00 horas em pr imeira chamada e às 20:30 em segunda cha 
mada no auditório da Junta Come rc ial/JUCAP cito à Av : FAli, a 
fim de deliberarem sobre : 

- Apreciação da Prestação de Contas da Diretoria Passa
àa. 

- Balanço Financeir o e r e l atório das Atividades do pe -
ríodo de 0 1/0 1 à 30/0S /82 . 

- Assuntos Diversos . 

Nacapá , 2S de novembro de 1982 . 

~~RIA ZUU~ CARNEIRO DE SOUZA 
Presidente da APAE /Macap~ . 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLANAS DE CASA}!ENTO 

O Ofici a l de Registro Civil da Comarca de Nacapá, Terr i 
tório Federal do Amapá, RepÚblica Federativa do Brasi l , faz 
saber que pretendem casar : ~~NOEL CARLOS DA SILVA SIQUEIRA 
com ~~RIA DAS GRAÇAS PINTO. 

Ele é filho de Nanoel Siqueira de Lima e de Naria 
queira da Silva . 

Ela é filha de Laura Pinto . 

Si-

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

Nacapã , 26 de novembro de 1982 . 

ZU1LA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLA}~S DE CASA}fENTO 

O Oficia l de Registro Civil, da Comarca de Macapá ,Terri 
tório Federa l do Amapá , Repúb l ica Federativa do Brasil , faz 
saber que pre t endem casar: ROS IVALDO RODRIGUES DOS ANJOS com 
NEUHA CORDEIRO DA SILVA. 

Ele é f.ilho de Raimundo dos Anjos e de Ra imunda Rodri -
gues dos Anjos. 

Ela 
dei ro da 

Quem 
de casar, 

é fi l ha de Luiz Rodrigues da Silva e de Laura 
Si l va . 

souber de qua l quer impedimento lega l que os 
um com o outro , acuse-o.na forma da lei . 

Nacapi, 29 de novembro de 198 2. 

HELENI SE R. DA C. TORRES 
Escrevente Au torizada 

:::.:~ 


	

