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MINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 02 10 de 28 de fevereiro de 1983 

O Governador do Territór io Federa l do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , ítem li , 
do Decre to-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, 

RESOLVE: 

Ar t. 19 - Des i gnar RUY APOLONHO DE OLIVEIRA , ocupante 
do cargo de Prof essor de Ensino de 19 Grau, Código M-60 1. 2 , 
Classe "B" , Níve l 2, do Quadro Permanente do Governo deste 
Territór i o, l otado da Secre t aria de Educação e Cu ltura-SEEC, 
para subs titui r JOSÉ FERREI RA DA COSTA , na presidência da Co 
missão de Inquérito Administrativo, inst i t uí da a través do De 
ereto (P) n9 1665 , de 22 de dezembro de 1982 , publicado no 
Diário Oficial do Terr i tór io n9 3840 , de 29 do mesmo mes e 
ano . 

Ar t . 29- Revogam-se as dispos i ções em contrário. 

Palácio do Seten t r ião , em Macapá , 28 de feve re i ro de 1983 , 
949 da República e 409 da Criação do Terri t ório Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Gove r nador 

MINT ST~RIO DO INTERIOR 

Te rr itório Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 02 11 de 28 de feverei ro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
3tr ibu içÕcs que lhe são confer idas pelo artigo 18, Í t em II, 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de jane i ro de 1969, e t endo em 
vis t a os te rmos do Ofício número 004/83-SEAG, 

RESOLVE: 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof ª .ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Sec retário de Segurança Pública 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Art. 19 - Dispensar JAIME DA SILVA MOTTA, da função àe 
Chefe da Seção de Fomento à Produção An imal, Código DAI -20 1. 
3, da Divisão de Zootecnica- DPA/SEAG , a pa r ti r de 19 de ma r 
ço do corrente ano. 

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

Palácio do Setent r ião , em Macapá ,28 de Fevereiro de 1983, 
949 da República e 409 da Cr i ação do Terr i tório Fede ra l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 02 12 de 28 de f evere i ro de 1983 

O Governador do Terr i tório Federal do Amapá , usando das 
at ribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o art i go 18, ítem Il, 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vi sta o que cons ta do Processo n9 1/00353/83-SOSP, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar , a pedido, CLEIDE ~MRIA ALMEIDA LEA4 
do ca rgo em comissão de Chefe da Divisão de Obras PÚb l i cas , 
Cód i go DAS- 101. 1, do Departamento de Obras PÚbl i cas /SOSP, a 
part ir de 28 de fevere i ro do corrente ano. 

Art . 29 - Revogam- se as dis pos ições em contrário. 

Palácio do Setentrião , em Macapá , 28 de f evere iro de 1983 , 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Têrri tóri o Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Gover nador 
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MINIST~RIO DO INTER iOR 

Terri t ório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 02 14 de 28 de fevereiro de 1983 

O Governador do Te rritório Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem li, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 8/22034/83- SEAG, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item 11 e 178, item I, alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 19 52, com a redação dada pe la Lei n9 6.481, de 05 
de dezembro de 1977, a ~~!MINO DE SOUZA E SILVA, matricula 
n9 2.079.589 , no cargo de Artífice de carp intaria e Marcena
ria, Código ART-1004, Classe "Contramestre", Refe rência Nl'!-18, 
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste 
Território, devendo perceber proventos correspondentes a Re
ferência NM- 24, da Classe "Mestre", de conformidade com art i 
go 184, ítem I, da citada Le i n9 1.711/52, obse rvado o§ 29 
do artido 102, da Constituição Federal. 

Palácio do Setcntr ião , em Macapá, 28 de fevereiro de 
1983, 949 da República c 409 da Cr iação do Território fede
ra l do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0215 de 28 de fevereiro de 1983 

O 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 
vista o que consta do Processo n9 6/17.455/83-SÉAD, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Exonerar, a pedido, ADELMO CAXIAS DE SOUSA, 
do cargo em comissão de Diretor do Departamento Gera l de Po 
lícia, CÓdigo DAS- 10 1.2 da Secretaria de Segurança PÚb lica~ 
SEGUP ; a partir de 19 de março do corrente ano. 

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

Palácio do Setcntrião , em Macapã , 28 de fevereiro de 
1983 , 949 da RepÚblica e 49 da Cr iação do Território Fede
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

-------------DIARIO 

MINISTfRIO DO INTE RIOR 

Terri t ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 02 16 de 28 de feve reiro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo art igo 18, Ítem 11 , 
do Decre to-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/04830/83- SEEC, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a ARMANDO PEDRADA LI~~. ocupante do 
cargo de Agente de Portaria, Código PL- 1101.8 , Classe "B" , Re 
ferênc ia NM-10, (Cadastro n9 0 1493) do Quad ro Permanent e do 
Governo des te Terri tório, lo tado na Secre taria de Educação e 
Cultura-SEEC, seis (06) meses de Licença Especial , contados 
no período de 01 de março ã 31 de agosto de 1983, nbs termos 
do artigo 11 6, da Lei n9 1711 , de 28 de outubro de 1952, re-
gulamentado pelo Decreto n9 38 .204 , de 03 de novembro de 
1955, em virtude do referido servidor haver completado um 
(01) decênio de efetivo exercício, compreendido no períodode 
03 de junho de 1968 à 23 de j unho de 1978 . 

Art. 29 - Revogam-se as dispos i çÕes em contrár i o . 

Palácio do Setentr i ão,em Macapá,28 de fev ereiro de 1983 , 
949 da RepÚb l ica e 409 da · Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTfRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0217 de 28 de fevereiro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18 , ítem 11, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Colocar à disposição da De l egacia Federal do 
Ministério da Agr icultura, sediada na cidade de Natal-RN, pe 
lo prazo de seis meses , em prorrogação, contados de 19 de 
março à 31 de agosto do corrente ano , a servidora IRACE~~ DE 
NAZARe CARDOSO BEN!GNO, ocupante do cargo de Agente Adminis
trativo, Código SA- 70 1. B, Classe "B", Referência Nl-1- 23 , do 
Quadro Per manente do Governo dest'e Território, lotada na Se
cretaria de Educação e Cultura- SEEC, com Õnus para o Territó 
rio, exclu Ída a gratif icação de localidade. 

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

Palacto do Setentrião,em Nacapá,28 de Fevereiro de 1983 , 
949 da Repúb l ica e 409 da Criação do Territór io Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 02 18 de 28 de fevereiro de 1983 

O Governador do Território Federa l do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pe l o artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
v1sta o que consta do Processo n9 00- 82- 07763-MI/DCA/BSB/82, 

RESOLVE : 

ArL . 19- Tornar sem efe ito o Decreto (P) n9 074 1, de 
05 de abril de 1982 , pub licado no Diário Of icia l do Ter ritó
r io n9 3664 do dia 13 do mesmo m~s e ano , que concedeu apo
s entadoria ao servidor ALADIH CORDEIRO BARBOSA . 

Art. 29 - Estabelecer o prazo de t rin ta (30) dias , a 
conta r da da ta da pub li cação des t e Decre t o no Di ário Oficial 
do Te r ritór io , para que o referido servidor , apresente- se ao 
Departamento de Pessoal do Governo do Terr i tório Federal do 
Amapá , a fim de r eassumir o exerc íc io de seu cargo . 

Ar l. 39 - Revogam- se as d i spo siçÕes em contrário . 

Palácio do Setentrião , em ~1acapá , 28 de feve rei r o de 1983 
949 da Rep~blica e 409 da Criação do Território Federal d~ 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RLO DO INTERIOR 

Territó rio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0219 de 02 de março de 1983 

O Governador do Território Federa l do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he são confer idas pel o artigo 18, Í tem I I , 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de Jane iro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designa r ALBERTO DE ALHE IDA BEZERRA, ocupante 
do cargo de Agente Administrativo, C6d igo SA- 70 1.B, Cl asse 
" 11", Refe r ênc i a NH- 23 , do Quadro Pe rmanent e do Gove rno deste 
Terr itório , lotado na Secretar ia de Educaçio e Cultura- SEEC, 
para subs tituir BEUl\R COSTA SALGADO , como membro , na Comis
são de Sindicincia, instituída at ravis do Decreto (P ) n90154 
de 11 de fevereiro do corrente ano , publicado no Diário Of i 
cial do Territ6rio n9 3875, do dia 21 do mesmo mes e ano . 

Ar t. 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contrir io . 

Pa l ác i o do Setentriào, em ~·1acapá, 0 2 de Março de 1983 , 
949 da Rep~b l ica e 409 da Cr iaçio do Territ6r i o Federal 
do Ama. p.~ . 

A:-INIBAL BARCELLOS 
Governador 

HIN T ST~R I O DO I NTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECR~TO (P) ~9 0220 de 02 de março de 1983 

O Governador do Território Federa l do Amapá , usando das 
aLr ibuiçÕes que lhe são conferida s pelo art igo 18, i t em TI, 
do Dec r e t o-Le i n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e t e ndo em 
vista o que consta do Processo n9 1/00391/83-SOSP, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Colocar ã disposição da Prefe itura ~1unicipal 
de ~!azagão , até ulterior de liberação, o servidor JOAQUIH DA 
COSTA CAVALCANTE, ocupante do emprego de Agen te de Serviços 
de Engenhar i a , CÔdigo LT-N~l-807 .A, Classe "A" ,Re feréncia :-<H-5 
da Tabela Especia l de Empregos do Governo deste Territóri o , 
l oLado na Secreta ria de Obras e Serviços P~b l icos-SOSP , a con 
t ar da presente . 

Art. 29 - Revogam-se as di spos içÕes em con t rário. 

Palácio do Setentrião , em 
949 da Rep úbl ica c 409 da 
do Amapá . 

Macapá , 02 de março de 1983 , 
Criação do Território Federal 

ANN I BAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERI OR 

Te rr i tór io Fede ra l do Amapá 

DECRETO (E) N9 006 de 28 de feve reiro de 1983 

REGULAHENTAS AS ATIVIDADES DO GRUPO EXECUTIVO DE APO IO 
À CON1SSÀO DE RACIONALI ZAÇÃO DE CONSmlO DE COHBUST1VEIS NO 
TERRLTÓ R10 FEDERAL DO AHAPÁ PARA ASSUNTOS DE TRANSPORTES PÜ
BL ICOS DE PASSAGEIROS E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS . 

O Governador do Território Fed era l do Amapá, no uso das 
atr i buições que lhe são confe ridas pe l o Decre t o-Le i nQ 41 1, 
de 08 de janeiro de 1969, ar tigo 18 , i nc i so l i , e 

CONSIDE~\NDO o disposto no parágrafo un1co do artigo 19 
do Decr eto (E) n9 05 1, de 07 de dezembro de 1981, com as mo
di fic ações i ntroduz idas pe lo Decreto (E) n9 0 12, de 25 de 
ma r ço de 19 82 , 

CONSIDE~NDO a pr oposta de funcionamento do Grupo Execu 
tivo de Apoio ã Comissão de Rac iona l ização de Consumo de Com . 
bustíveis do Territ6rio Federa l do Amapá para Assuntos de 
Transportes P~blicos de Passageiros, aprovadas na pr imei ra 
reu nião o r dinária da r eferida Comissão, rea lizada no d ia 2 1 
de jane iro de 1982 . 

DECRETA : 

ARTiGO 19 - Compete ao Grupo Executivo de Apoio ã Comis 
sao de Rac i onali zação de Consumo de Combustíveis do Territó:
rio Federa l do Amapá , pa r a Assuntos de Tr ansportes P~blicos 
de Passageiros , i nstituÍdo pe l o Decreto (E) n9 051, de 07 de 
dezembro de 198 1, com as mod i f i caçÕes introduzidas pelo De
cre t o (E) n9 012 , de 25 de março de 1982 . 

I ) - controlar o consumo e forneciment o de combustíve l, 
e der ivados de petróleo, j un t o ã s empres as consumidoras e 
fornecedoras , respect i vamente; 

11) - cont rolar operacionalmente as Empresas de Trans 
por t e de Passage i ros Nunicipais e Intermunicipai s; 

111) - pro por ã Comi ssão de Racionalizaçio de Consumo 
de ~ombust íveis do Territór i o Fede r al do Amapá - CRCC/AP,pro 
v idenc i as i nstituc ionais e med idas operacionais e físicas que 
re su ltam em economi a de combust í vel no Sistema de Transporte 
PÚb licos de Passageiros ; 

I V) executar as de liberaç~es da CRCC/AP, na area 
Transporte P~blico de Passageiros ; 

de 

ARTIGO 29 - O Grupo Executivo de Apoio ã Comi ssão de 
Racionalização de Consumo de Combustíve is do Território Fede 
ral do Amapá i composto por pessoal técn i co e admin i s t rativo 
e constituído basicamente de represen tantes : 

- da Secretaria de Plane j amento e Coordenação - SEPLAN/ 
AP, na qualidade de Coordenador; 

- do Depar tamento de Estradas de Rodagem - DER/SOSP; 

- do Departamento de Trânsito do Territóri o - DETRAN 
SEGUP; 

da Prefeitura Municipal de Macapá . 

Parágrafo único - A Secretaria dé Pl anejamento e Coorde 
nação poder á solicitar a colaboração de pessoal ticnico e ad 
ministrativo, lotado em outros 6rgãos do Governo do Territó~ 
rio , necessário ao bom andamento dos traba l hos do Grupo . 



Macapll, 07·03·83 DIAAIO OFICIAL Pég.4 

ARTIGO 39 - Caberá· aos órgãos da Empresa Brasileira de 
Transportes Urbanos - EBTU e Conselho Naéional de Petróleo,o 
assessor amento técnico ao Grupo, inclusive para análise e im 
plantação de projetos de transpor tes urbanos através de téc= 
nicos atuando integrada e conjuntamente áqueles Órgãos . 

ARTIGO 49 - O Grupo Executivo de Apoio à Comissão de Ra 
cionalização de Consumo de Combustíveis do Territór i o Fede= 
ral do Amapá, ficará vinculado à Secretaria de Pl anejamento 
e Coordenação, através da Coordenadoria Técnica. 

ARTIGO 59 - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Setentrião, em Hacapá-AP, aos vinte . e oito 
dias do mês de fevereiro de hum mi l novecent os e oitenta e 
três, 949 da República e 409 da Criação do Território . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ANTeRO DUARTE LOPES 
Secretári o 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO N9 013/83 - PROG 

TER!-10 DE CONV~NIO QUE CELEBRAI-I O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AHAPÁ E A C0~1PANHIA DE DESENVOLVIHENTO DO AHAPÁ 
VISANDO A EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA ATIVIDADE "APOIO A 
HOVIHENTAÇÃO DE SAFRAS ". 

Aos vin te e um (21) dias do mês de fevereiro do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e três (1983), o Governo do Ter 
ri tório Federal do Amapá, doravante denominado neste instru= 
men t o simplsmente de GOVERNO, representado pelo seu Governa
dor , Comandante ANNIBAL BARCELLOS , nos termos do Artigo 18 , 
ítem11IeXVIIdoDecretoLein941 1 de 08 de jane iro de 1969,ea 
Companhia de De senvolvimento do Amapá - CODEASA, daqui por 
di ant e denominada CODEASA, neste ato representada pel o seu Di 
retor- Presidente Economista HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS~ 
resolvem de comum acordo mediante Cláusulas e condições se
guintes, assinar o presente Convênio. 

CLÁUSULA PRI~lliiRA - FUNDAHENTO LEGAL: O presente 
nio foi elaborado com respal do no que preceitua o Art . 
Ítem l i e XVII do Decreto Lei n9 411, de 08 de janeiro 
1969. 

Convê-
18 • 

de 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO: O objetivo do presente Con 
vênio é a execução FÍsica e Financeira da Atividade Apoio a 
Hovimentação de Safras, destinado a atender os produtores ru 
ra is do Território Federal do Amapá . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Transferir à CODEASA recurs~ na ordem de cinco 
lhÕes de cruzeiros (Cr $ 5.000.000,00) para atender aos 
tivos e finalidades, prevista em Cláusula espec ifica 
instrumento; 

mi -
obj e
deste 

b) Proceder o indispensável acompanhamento e fiscaliza
çao da execução FÍs ica e Financeira do present e Convênio. 

II - DA CODEASA : 

a) Fazer , de acordo com as necessidades do Programa de 
incentivo à Agropecuária, a Movimentação das Safras na época 
das colheitas , conforme Plano de Aplicaç~o ; 

b) Observar obrigatoriament e o prazo de prestação de con 
tas dos recursos transferidos e estipulados em Cláusula pr~ 
pria deste i nstrumento; 

c) Prestar conta dos recursos r eceb idos. perante a Secre 
tar i a de Finanças, através de documentos bastant e suficien = 
tes, comprobatórios dos programas realizados, consoantes as 
normas estabelecidas pelo GOVERNO; 

d) Fretar veículos terrestres e/ou fluv iais para movi -
mentação da safra de locais de difícil acesso, de modo a evi 
tar a perda de produ tos agrícolas em decorrência das dificul 
dades de escoamento da produção . 

e) Atender as solicitações da Secretaria de Agricu l t ura 
no que diz respeito à Movimentação de Safras. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS : As despesas decorr ente 
de assinatura deste Convênio no valor de Cr$ : 5.000 .000 ,00 
(cinco milhÕes de cruzeiros), cor rerá a conta do Fundo de Par 
ticipação dos Estados, DF e Terri tóri os - Programa 04 15088 1~ 
648 - Elemento de Despesas 4 130.07, Outros Serviços e Encar
gos, consoante Nota de Empenho n9 753 Pmitida em 21 de feve
reiro de 1983. 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recursos 
destinados a execução deste Convênio serão liberados de uma 
so vez, após a assinatura do presente Convênio. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por força deste Convênio, deverão ser transferidos à 
CODEASA, e serão depositados em conta vinvulada GOVERNO/ 
CODEASA.na Agência local do Banco da Amazônia S/A, deverão 
ser mov1mentados pela CODEASA, mediante Cheques Nominativos 
obrigando- se esta, a enviar ao GOVERNO, extrato dessa cont~ 
e fazer constar nos diversos documentos de suas pres t açõe sde 
conta o nome do sacado, aos números os valores e datas das 
emissões d~s cheq~es com que forem ~agos suas obr i gações, os 
r ecursos so deverao ser sacados para saldar compromissos ime 
dia tos não podendo ser transferidos para outro estabelecimen 
to bancá r io. 

CLÁUSULA seTIHA - DO CONTROLE FINANCEIRO: Além do con -
trole financeiro adotado pela CODEASA, o processamento das 
peças contábeis obedecerá as normas adotadas pelo GOVERNO , 
com comprovantes de despesas, extratos bancários e guias de 
recolhiment o de saldos não util izados, se for o caso, balan
cete e relatór io circunst ânciados da execução do referido Con 
ven1o , podendo ainda o GOVERNO real i zar a través de seus ór = 
gãos ~róprios de audi t agem nas contas da CODEASA, no que diz 
respe1to ao r epasse ora efetuado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

a) A CODEASA pres t ará conta dos recursos destinados 
execução deste i nstrument o, 45 (quarenta e cinco) dias 

a 
apos 

a expiração deste ajuste ; 

b) O GOVERNO 
bal hos executados 
cultura, a fim de 

poderá proceder auditagem técnica dos tra
pela CODEASA, através da Secretaria de Agri 
avaliar os r esultados alcançados. 

CLÁUSULA NONA - DA VIG~NCIA : O presente Convênio vigir~ 
por um ano, contado a partir da data de sua publicação no Diâ 
rio Oficial do Território, expirando no mesmo dia , mês do anÕ 
de hum mil novecentos e oitenta e quatro (1984). 

CLÁ~SULA DÉCI~~ - DAS ALTERAÇÕES : O presente inst rumen
to po~era ser alterado através de aditamento , para o fie l 
cumpr1mento dos motivos que lhe derem origem. 

CLÁUSULA DÉCI~~ PRIHEIRA - DA RESCISÃO : A inobservância 
de qual~uer uma das Cláusulas , condiçÕes ou obrigaçÕes do pre 
sente aJuste, bem como por motivo de conveniência ou por acor 
do entre as partes convenentes, provocará sua imediata rescT 
são , independente de notificação ou interpelação judicial . -

C~Á~SULA DÉCI~~ SEGUNDA - DO FORO : Para dirimir quais -
quer duv1das surgidas em consequência do não cumprimento des 
te instrumento , de comum acordo , as partes interessadas ele= 
gem o Foro da Comarca de Macapá , Capital do Território Fede
ral do Amapá, com excl usão de qualquer ou t ro por mais privi
l egiado que seja . 

E, para firmeza e validade do que ficou estipulado , la
vrou-se o presente Termo , que depois de lido e achado confor 
me, vai assinado pelas partes contratantes em OS (cinco)vias 
de igual teor e forma, na presença de duas (02) testemunnhas 
abaixo assinadas . 

Macapá(AP), 21 de feve r eiro de 1983 . 

ANNI~AL BARCELLOS 
Governador 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Diretor- Presidente 

TESTEHUNHAS: Ilegíveis 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENIO N9 014/83 - PROG 

TERHO DE CONVENIO A SER CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TER 
RITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ E A PREFEITURA HUNICIPAL DE HACAPÁ~ 
VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE HELHORAl-lliNTO DO SISTEHA 
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VIÁRIO DE ~IACAPÁ E SANTANA , CONFORHE PLANO DE APLICAÇÃO N9 
047/83- CSP- SOSP. 

Aos vi nte e t rês (23) dias do mês de feverei r o do ano de 
hum mi l novecentos e oitenta e t rês (1983), o Governo do Ter 
r itório Federal do Amapá , doravante denominado simplesmente 
GOVERNO, neste ato repre sentado por seu Governador, Senhor 
ANNIBAL BARCELLOS e a Prefeitura ~!unicipal de Macapá, adian
te denominada simplesmente P~t , neste ato r epresentada por 
seu Prefeito , Senhor ~ruRILO AGOSTINHO PINHEIRO, reso lve~ de 
comum acordo ce l ebrar o presente Convêni o -mediante as c láu su 
la s e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDA}ffi NTO LEGAL: O presente Convê
nio fo i e l aborado com base no que dispõe o art . 18,item XVI~ 
do Decre to-Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e art . 126 , 
§ 29 , letra "f", do Decr eto-Lei n9 200 , de 25 de feve r eiro 
de !967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : O presente Convêni o tem 
por ob j etivo a execução dos serviços de melhoramento do s is
t ema viário de ~!acapá e Santana , conforme Plano de Aplicação 
n9 047/83- CS P- SOSP. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO: 
a) Transfer ir à Prefe itura os recursos na ordem de Cr$: 

377 .500 .000 , 00 (trezentos e setenta e sete milhÕes e quinhe~ 
tos mi l cr uzei ros); 

· - d s através da Secre b) Fiscalizar a ap l 1caçao os recurso 
ta r ia de Ob ra s e Servi ços Públ i cos . 

li - DA P~! : 
a) execu tar o Convênio de acordo com os seu obje tivo . 

b) fornecer e faci litar os elemen t os nece ssá r ios para 
que o GOVERNO possa acompanhar a execução do programa. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
da ass i natura deste Convênio, no va l or de Cr$: 377 . 500.000,00 
(trezentos e setenta e sete milhÕes e quinhentos mil c ruzei
ros), será coberto pelo Projeto/Atividade 1058323 1.644- De
senvo lv imento de área s urbanas, Sub-Projeto: Impl antação do 
PDU de ~!acapá e Vila Maia - Element o de Despesa 4 . 1. 1.0.00, 
Fonte : Fundo de Part icipação dos Estados, Distrito Federal e 
Territórios . 

SUB- CLÁUSULA ONICA : A cont a dos recursos ac ima menciona 
dos serão a l ocados, inicial mente, a impor t ância de Cr$= 
20.000 . 000, 00 (vinte mi lhÕes de cruzeiros) , conforme ~ota de 

Empenho n9 811, de 22 de f evere i ro de 1983 , f icando o restan 
te a se r empenhado poste r iormente , com repasse diret amente 
do GOVERNO à PHM. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LI BERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recur -
sos des t inados à execução do presente Convêni o serão libera
dos após assinatura do presente Co nvênio . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por força deste Convênio a Prefe itura r eceberá, enquanto 
nao fo r em aplicados aos fins a que se des tinam , serão deposi 
tados em conta bancária especial a ser movimentada pela Pre= 
feitura , obr i gando-se a enviar ao GOVERNO, ext rato de conta 
e fazer consta r dos diversos documentos de sua prestação de 
contas o nome do sacado, os valores , a s datas da s emissões 
de cheques , a quem fo rem pagas as impor tânc i as. 

CLÁUSULA S~TIMA - PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PMM deve rá pres 
t ar contas da aplicação dos r ecursos r eceb idos à Secr etar iã 
de Finanças , no máximo trinta ( 30) dias após o térmi no da vi 
gência do presente Convênio. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGRNCIA : O presente Convênio 
sua v igênci a a contar de 19 de março até 31 de dezembro 
1983. 

te~! I 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES E DA RESCI SÃO: A inobse~ 

vância d<: quaisquer cláusulas , condições ou obrigações do pr~ 
sente Convênio , bem como por motivo de conveniência ou por 
outro acordo entre as partes , provocar á sua imediata resc i -
são independente de ação, noti f icação ou inter pelação j ud i -
cial, podendo s~r alterado através de ad i:ame~to , para o fiel 
cumpr imento das obrigaçÕes, se ass im conv1er as partes . 

CLÁUSULA DÉC IMA - DO FORO: Para di rimir quaisquer dúvi
das surgidas em consequênc ia do não cumprimento de q~alquer 
Cláusu la, as partes elegem o Foro da Comarca de Macapa . 

E, para firmeza do que aqui ficou estipulado ass inam o 
presente Convênio , em c inco (OS) vias de i gual t eor e forma, 
na presenca de duas (02) testemunhas . 

~fucapa(AP), 23 de fever eiro de 1983 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MURILO AGOSTI NHO PINHEIRO 
Prefeito 

TESTE~ruNHAS : Ilegíveis 

m - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}IAPÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS 

COORDENADORIA SETORI AL DE PLANEJAMENTb 

PLANO DE APLICAÇÃO N9 047/83 - CSP/SOSP 
REF. AO PROCESSO N9 1/ 00302/83 

OBRA OU SERVIÇO: Melhoramento do Si stema Viário de Ma capá e Santana . 

A P R O V O : 
Eng9. J OAQUIM DE VILHENA NETO 

Chefe do GAB-SOSP 

LOCALI ZAÇÃO Municipio de Hacapi - Ap . 

ITEM D I S C R I N I N A ç Ã o VALOR Cr$- DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA 
I 

OI. Valo r a ser empenhado em favor da Prefeitu A EMPENHAR : Cr$- 20 .000.000,00 - à conta dos r e-
ra Munic ipal de Macapá - P.M.M., para co - cursos oriundos do F. P. E.D . F.T. Pro-
brir despesas ao CONVeNIO a ser celebrado j e to/Atividade: 10583231.644 - Desen 
entre o GTFA/PHM, visando a execução do s volv imento de Áreas Urbanas - Sub- Pro 
servi ços de Melhoramento do Sis tema Viário j eto: Impl antação do PDU de Macapi e 
de Macapá e Santana - Autor izado pe lo Exmo. Vi la Maia - Elemento de Despesa :4110. 
Sr . Governador do TFA em 17.02.83 àsfl s02 00 - Obras e I nstal ações. 
do processo n9 1 /00302/83 .... ... .. ...... .. 377 . 500 .000,00 A SER EMPENHADO POSTERIORMENTE: Cr$- 35 7. 500 .000 po 

T o T A L ... ... .. ..... ... .. Cr$- 377.500.000,00 U!PORTA O PRESENTE PLANO DE APLICAÇÃO NA U!PORTÃN -
CIA DE Cr$- 377 .500 .000,00 ( t r ezentos e setenta e sete milhÕe s, quinhentos mil cruzeiros) . 

Macapá, 18 de feverei ro de 1983 . 

AROLDO Tl~DEU DA COSTA SOUZA 
CPF - 008 001 042 - 34 

PROCURADORIA GERAL 

C O N TRATO ~ · 075/82-PROG 

TERI'!O DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBIW! O GO 
VERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO A}IAlÁ E O SENHOR MATIAS PIRES, 
PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCO 
LA DE 19 GRAU "TRACAJATUBA DO ARAGUARI". -

Eng9 . ANTONI O DA OLIVEIRA BARBOSA 
Chefe da CSP/SOSP 

Aos vint e e dois (22) dias do mês de dezembro do ano de 
hum mi l novecentos e oi tenta e dois (1982) , nesta c idade de 
~!ac api , o Governo do Território Feder al do Amapá , adiante de 
nominado LOCATÁRIO, representado neste ato por seu Governa= 
dor, Senhor ANNIBAL BARCELLOS e de out ro l ado o Senhor MA
TIAS PI RES, adi an te denominado s implesmente LOCADOR, resol
vem de comum acordo cel ebrar o presente CONTRATO mediante as 
cláusul as e condiçÕes seguintes : 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRA 
TO, encontra respal do no item XVII do art . 18 , do Decreto
Le i nQ 4 11, de 08 de j aneiro de 1969 e l e tra "g" do ar t . 126 
do Decreto- Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O objetivo do pn•sente 
CONTRATO ê a locação de um imóvel para f uncionamento da Esco 
la de 1Q Grau "TRACAJATUBA DO ARAGUARI". 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIC~NCIA : O pr('sente 
CONTRATO terá a duração de cinco (05) meses , contados de j a
neiro a ma io de 1982 , cujo prazo não foi coberto pelo CONTRA 
TO NQ 067/82- PROC . 

SUB-CLÁUSULA ONICA: N'il caso de prorrogação o 
será fe ito de acordo com o Índice de variação das 
Reajustáveis do Tesouro ~acionai - ORTN . 

reaj us t e 
Obrigações 

CLÁUSULA QUARTA - DO ALUGUEL : O aluguel mensal se rá de 
Cr$: 2 . 940 , 00 (Dois Mil , Novecentos c Quarenta Cru?.ci ros) , e 
ser~ pago mediante emissio e remessa de r~cibos pela Secreta 
ria de Educação e Cu l tura - SEEC - no Departamento de Despe~ 
sa da Secretaria de Finanças . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LOCAÇÃO DOS RECURSOS : As despesas , 
decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta do Fundo 
de Participação dos Estados , Distrito Fede ra l e Territórios 
Programa 08421884.767, Cat egoria Econ5mica 3:1 . 3. 2. 00, con~ 
forme Nota de Empenho N9 1.385, emitida em 17 de dezembro de 
1982 , no va lor de Cr$: 14. 700 , 00 (Quatorze ~lil e Setecentos 
Cruzeiros) . 

CLÁUSULA SEXTA - DA LOCAÇÃO: O LOCATÁRIO não poderá lo
car ou sublocar em parte ou no todo o imóvel ora locado , sem 
que haja consent imento expresso e antecipado do LOCADOR . 

CLÁUSULA S~TIMA - DO RECEB IMENTO DO U10VEL PELO LOCATÁ
RIO : O LOCATÁRIO dec l a r a have r r ecebido o imóvel nas mais per 
feitas condiçÕes e obriga-se a rest ituir o imóve l ora l ocado 
ao fim do prazo aqui estabelecido , em perfeitas condiçÕes de 
uso e habitabi l idade , acompanhando as chaves o HAB.ITE- SE da 
Secretaria de Saúde. 

CLÁUSULA OITAVA - MODIFICAÇÃO NO INOVEL: O LOCATÁRIO não 
pode rá alterar a es t r utura do prédio ora l ocado , sob pretex
to algum, s em consentimento prévio do LOCADOR, fi cando certo 
que toda e qua l que r benfeitoria introduz ida no imóve l , sejam 
necess árias ou não, passarão a pertencer ao mesmo , sem que 
por isso t enha o LOCADOR, que indenizar o LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO : O não cumpr imento das abri 
gaçÕes definidas neste i~strumento , implicará em sua denun
cia e conscquente rescisão c a par te que de r causa ao rompi
mento do CONTRATO , no seu tempo no rmal, aqui estabelecido , in 
ci.dirá nas sançÕes previstas no art. 3Q da .Lei n'? 6 . 649, de. 
16 de maio de 1979 . 

J 
CLÁUSULA D~CI~~ - DC FORO: Para dirimir qua i squer dúvi -

das sur gidas durante a vi gência deste CONTRATO fica el ei t o ,de 
comum acordo, o Foro da Comarca de Macapá . 

E, por estarem de acordo , LOCATÁRIO e LOCADOR, r a ti f i
cam o presente instrumento l egal, assinando- o em cinco (05 ) 
vias de igual teo r e f orma , na presença das testemunhas abai 
xo ass inadas . · 

Macapâ , 22 de dezembro de 1982. 

ANNIBAL BARCELLOS 
LOCATÁRIO 
MATIAS PIRES 

LOCADOR 
TESTH!UN!IAS: Ilegíve is 

TELECOHUNlCAÇÕES DO AHAPÁ S/A - TELEM~PÁ 
E~IPRESA DO SISTEHA TELEBRÁS 

CCC- MF NR. 05 .965.42 1/0001 - 70 

AVISO AOS ACIONISTAS 
TELECmtUNlCAÇÕES DO MlAPÁ S/ A - TELEM~PÁ, na forma prc 

vista no Artigo 133 da Lei nr. 6. 404 de 15 . 12 . 76 , comunica 
que se acham ã dispos ição dos Senhores Aci on i stas os Docume~ 
tos que se refere o c i tado Artigo. 

Hacapá , 02 de ma r ço de 1983 . 

DARIO ALFREDO PINHEIRO 
Presidente 

GOVERNO DO TERRIT0RIO FEDERAL DO A~lAPÁ 
SECRETARIA DI': ADHINISTRAÇÃO 

COM ISSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO 

ED ITAL DE TOMADA DE PREÇOS N9 13 /83 - CPL 

A V I S O 
o pres i dente da Comissão ~e r~anente de ~icitaçã~ de Co~ 

pras e Serviços do GTFA, faz publ1co e comuntca aos tnteres
sados , que acha- se aberta a Lic~tação a nível de T. P. n9 13/ 
33- CPL, para o fornecimento de GI':NEROS DE ALU1ENTAÇÃO , FRU
TAS E LEGUHES. 

A Licitação será realizada ãs 9: 00 horas do dia 
17.03.83 , na sala de Licitação da Secretar ia de Adm~nistra
ção, à Av . FAB, Centro Cívico , nesta cidade de Hacap~ . 

o Edital comple t o e demais esclarecimento poderao ser 
obtidos no 2Q andar , sala 20 , no endereço acima mencionado , 
nas horas norma is de expediente . 

· Hacapá, 03 de março de 1983 

J OÃO BEN1CIO DIAS 
Presidente da CPL 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAJ1AS DE CASMIENTO 
O Oficial do Regi s tro Civil da Comarca de Macapá , Ter . 

Fcd. do Amapá , RepÚblica Federa t i va do Brasil , faz saber que 
pretendem se casar: ~lANOEL MAC~\DO BASTOS E ~~RIA ALDA BARBO 
SA DE OLIVE IRA. 

Ele ê fi lho de Antonio Sa rda Nobre e de Maria 
Bastos , falec i da . 

~!achado 

Ela ê f i lpa de Eugenio da Silva Oliveir a , falecido e de 
Felismina Barbosa de Oliveira . 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de ca
sar , um com o outro , acuse-o na forma da l ei . 

Macapá , 03 de março de 1983. 

ZU!LA JUCÁ DE J UCÁ ARAÚJO 
Escrevente Auto r izada 

S T C C- SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO T.F.DO AMAPÁ 
C.G.C. (M . F. ) N9 0~ . 96~. 707/000 1- 17 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CI VIL DO T. F. DO AMAPÁ 

D I R E T O R I A 

EFETIVOS 

Pedr o Duarte Lacerda 
Lu i z Almeida da Silva 
Ge r vano Gonça l ves da Silva 
Fernando Garcia do Nascimento 
Manoe l Pereira Pinto 

SUPLENTES 

Raimundo Idalino Pantoj a 
Regina l do Costa Viana 
João Barbosa Lemos 
Franc isco Chagas Lamarão da Si lva 
JÚ l io Salazar de Melo 

CONSELHO FISCAL 

EFETIVOS 

Luiz Ca r l os da Silva Araújo 
Pedro Benigno da Silva 
João Qu i ntino dos Santos Costa 

SUPLENTES 

Adel ino Co rdeiro Barbosa 
Izau ro Santos de Almeida 
Benedi to Barros da Silva 

Macapj (AP) , 03 de Março de 1983 . 

CONSELHO DE REPRESENTANTES 

EFETIVOS 

Pedro Duarte Lacerda 
David Pere ira Freitas 

SUPLENTES 

Gervano Gonçalves da Silva 
Fernando Garcia do Nas ci mento 


	

