
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASil 

TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA 

IARI OFI IA 
Decreto n9 1 de 24 de Julho de 1964 

N93888 Macapá, 1 O de Março de 1983 - 5•-Felra. 

Governador do TerritÓrio 
Comte . ANNIBAL BARCELLOS 

Chefe de Gabinete do Governador 
HÉLIO GUARANY DE SOUZA PENNAFORT 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Dr. AUGUSTO ~10NTE DE ALMEIDA 

Secretário de Finanças 
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
Dr. ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES 

Secretário de Promoção Social 
Drª. MARI A DA GLÓRIA OLIVEIRA AMORIM 

Secretário de Obras e Serviços P~blicos 
Dr. PEDRO CARLOS DE SOUZA CA MPOS 

MTNTST~RTO DO TNTKR TOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0235 de 03 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
a tribuiç~es que lhe são conferidas pe l o artigo 18, Í tem li, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Dispensar NARIA DAS GRAÇAS DO NASCUIENTO TATE 
NO , da função de CheÍe da Seção de Coordenação e Aval iação 
de Treinamento, Cód i go DAI-202.3, da Divisão de Seleção e 
Aperfeiçoamento-DP/SEAD, a contar da presente data . 

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

Pa l ácio do Setentriào, e;n t~acapá , 03 de março de 1983, 
049 da RepÚ.JEca e 409 da Criação t~o Terr itório Federal do 
/~ni::l pÚ. 

ANNlBAL BARCELLOS 
Governador 

M1N ISTI!RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 0236 de 03 de março de 1983 

O Governador do T.? rritório Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe s~u conferidas pelo ar tigo 18 , item l i, 
d~ Decr~to-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
VlSta o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de se tembr o 
de 1980, 

RESOLVE : 

Secretário de Educação e Cultura 
Profª.ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

d~ Empregos Permanentes do Governo deste Território, l otado 
na Secretaria de Administração- SEAD , para exercer a Função 
de Confiança , de Chefe da Divisão de Seleção e Aperfeiçoamen 
to, Código DAS-101.1, do Departamento de Pessoal/SEAD, a :on 
tar da present e data. 

Art. 29 - Revogam- se as dispos iç~es em contrário . 

Palácio do Setentrião , em Macapá, 03 de março de 1983, 
949 da República e · 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTf:RIO DO INTERIOR 
Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0237 de 04 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe são confer idas pelo artigo 18, Ítem 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que cons t a do Decreto n9 85.347, de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE : 

Art. 19 -Designar, a tí tulo precar1o, RA1~lliNDO GUI~~
RÃES DE ~!ATOS,ocupante do cargo de Hotorista de Veículos ferres 
t res,Código T0- 902 . A,Classe "A" ,Referência IDI-8,do Quadro Per-:=
manente do Governo deste Território, lotado na Secretaria de 
Obras e Serviços PÚblicos- SOSP, para exercer a Função de Se
cretário Administrativo , Código DAI-201.1, da Divisão de Pro 
gramação de Estradas de Rodagem/DER/SOSP, a contar da 
sente data. 

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

Palácio do Setentr ião , em Macapá, 04 de março de 
949 da República e 409 da Criação do Território Fderal 

pre-

1983, 
do 

l.r t . 19 - Designar M.A.Rl A DAS GRAÇAS DO NASC1HENTO TATE- Amapá. 
NO, ocupante do emprego de Técnico em Assuntos Educacionais 
Código LT-NS-529 . B, Classe "n'", ?..eferência NS-12 da Tabel~ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0238 de 4 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Àmapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.347, de 11 de novembro 
de 1980, e Ofício n9 00 153/83-GAB/SOSP , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar, a título precário , HELENO RABE
LO FRAZÃO, ocupante do emprego de Agente de Serviço de Enge
nharia , CÓdigo LT-NM-807 . B, Classe "B", Referência NM-10, da 
Tabel a de Empregos Permanentes do Governo deste Território , 
l otado na Secretaria de Obras e Serviços PÜblicos-SOSP, para' 
exercer a Função de Assistente , CÓdigo DAI-202.3, da Divisão 
de Saneamento e Control e Ambiental/DESDU/SOSP, a contar da 
presente data. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá , 4 de março de 1983 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0241 de 7 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pel~ 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 00-83-00797-0-MI/DCA/BSB I 
83, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Retificar o Decreto (P) n9 1676 , de 29 de de
zembro de 1982 , publicado no Diário Ofic i a l do Território n9 
3843, do dia 04 de janeiro de 1983 , que passa a vigorar com 
a s eguinte redação. 

-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 redação dada pela Lei n9 6.48 1, de OS 
de dezembro de 1977, a DOMINGOS DE SOUZA NUNES, matricula n9 
2.071.630 , no cargo de Agente de Atividades Agropecuárias,Có 
digo NM-801.A, Classe "A", Referência NM-1, do Quadro de Pes 
soal - Parte Permanente - do Governo deste Território, deven 
do perceber proventos correspondente a Referênc ia NM-1 0, da 
Classe "B", de conformidade com o artigo 184, Ítem I , da ci
tada Lei n9 1711 / 52, observado o § 29 do artigo 102, da Cor.s 
tituição Federal. 

-----------DIA RIO 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 7 de março de 1983, 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Ter~itôrio Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O PRESIDENTE DO CONSELHO TÉRRITORIAL DO AMAPÁ, de acor
do com o artigo 26 do Decreto-Lei n9 411/69 e artigo 15 do 
Regimento Interno, convoca os Senhores Conselheiros para a 
Centésima Segunda (102?) Reunião Ordinária, a ser realizada 
na Secretaria Administrativa do Colegiado, no dia 25 de mar
ço do corrente ano, com seu início previsto para às 09:00 ho 
ras, com a finalidade de: 

I - Abertura dos Trabalhos: 

a) Palavra do Presidente; 
b) Palavra Livre - Informações; 
c) Leitura dos expedientes recebidos e expedidos, e 
d) Leitura da Ata da reunião anterior. 

li - Abertura dos Trabal hos: 

a) Estudo, apreciação e anál i se de Processos, Pla -
nos e Projetos oriundos da área Governamental; 

b) Debates, e 
c) O que mais houver. 

Macapá, 11 de março de 1983. 

JOSÉ MARIA PAPALÉO PAES 
Presidente em Exercício 

CONSELHO TERRI TORIAL DO A}~PÁ 

A G E N D A 

1 02~ REUNIÃO ORDINÁRIA 02 SESSÕES 
DIA 25.03.83 SEXTA FEIRA 

SESSÃO LOCAL: SEC. ADM. DO CTA 

09:00 h - Início da Sessão 

12:00 h -
li SESSÃO 

PAUTA : 

I - Abertura dos Trabalhos 

a) Pal avra do Presidente ; 
b) Palavra Livre- InformaçÕes ; 
c ) Leitura dos expedientes recebidos e 

expedidos, e 
d) Le itura da Ata da reunião anterior. 

Encerramento da Sessão 
LOCAL : SEC . ADM . DO CTA 

15 :00 h - Iníc io da Sessão 

PAUTA : 

OFICIAL---------~ 
,_ ____ ,__ _____ DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-----------.... 

Território Federal do· Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AUR~LIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os textos enviados à publicação deverão ser 

datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

O Diário Oficial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado ·para l e itura nas Representa

·çÕes do Governo do Amapá em. Bras ília/DF e 
Be lém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12:00 horas. 

Horário: 
Das 14:00 às 17:10 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇ0ES 
* Publicações - cent ímetros de 

coluna .•• •• , • • •.. , . • ....... .• Cr$ 420,00 

PREÇOS- ASSINATURAS 
* Macapã .. •• •. • .•••••••.•.•• .. • 
*Outras Cidade ............... . 

Cr$ 5 . 200 ,00 
Cr$ 9.200 , 00 

* As assinaturas são semestrais e vencíveis 
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Preço do Exemplar..... . ........ Cr$ 
NÚmero atrasado................ Cr$ 
NÚmero atrasado em outras 
cidades........................ Cr$ 

RECLAMAÇOES 

45,00 
90,00 

120,00 

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

DEPARTA~ENTQ OE IMPRENSA OFICIAL -tt Rua CAndldo Mendel -1> Macap4 Terr116rlo Federal do Amàpé -tt Telefones 621-4040 -tt Ramais 176 - 177 • 178 



Macapá, 10-03-83 DIARIO OFICIAL P6g. 3 

II - Abertura dos Traba lhos : 

a) Estudo, apreciação e análise de Pro 
cessos , Planos e Projetos oriundos 
da área Governamental; 

b) Debates, e 
c ) O que mais houver. 

18 :00 h - Ence rramento da Se se 

Macapá, 11 de março de 1983. 

JOSÉ MARIA PAPALÉO PAES 
Presidente em Exercício 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

PREFEITURA ~nJNICIPAL DE ~!ACAPÁ 
A P R O V O : 

ANNTBAL BARCELLOS 
Governador 

Proposta para o Plano de Aplicação do Convênio, que será f irmado entre o Gove rno do Te rritório Fede ra l do Amapá e a 
Pre~itura Nunicipal de Amapá, no valor de Cr$ 6.000 . 000,00 (seis milhÕes de cr uzeiros), destinados a promover o desen
volvimento de áreas definidas com Pólos Urbanos no Município de Amapá. 

D S C R I M N A Ç Ã O I v A L o R 

l P A R C I A L J T O T A L 
ELE~1ENTO 

3 .0 .0.0 DESPESAS CORRENTES 500 .000 

3. 1 . O .O DESPESAS DE CUSTEIO 500 .000 

3. 1. I. O Pessoal 500. 000 

3. 1.1.1 Pessoa l Civil 500.000 
- Comp l ementação de Subsídios e Diárias do Prefeito . 500.000 

4 . 0 . 0.0 DESPESAS DE CAPITAL 5. 500 .000 

4 o 1 o o o o INVESTH!ENTOS 5. 500.000 

4 . I . I .O OB~~S E INSTALAÇ0ES 5 .500 .000 

- Concl usão da garagem Municipa l 1 .000 .000 

- Cont inuação da·obra de me lhor amento do Es tádio Mu-
nicipal. 2.000 .000 

- Conc l usão da Casa dos Co l onos 1 . 500 .000 

- Continuação do Centro Socia l de Tarta rugalzinho . 1. 000 . 000 

6. 000 .000 
======::::::;;:;;;;:;:-T O T A L -G E R A L 

l mporta a presente Propos t a, na importãncia de Cr$ 6. 000 .000,00 (se i s milhÕes de cruze i ros) . 

FERNANDO DI AS DE CARVALHO 
Prefeito Nunic ipal 

C. E.C . H. DOS EHPREGADOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HINÉ
RIOS S/A ICOHI E EHPRESAS ASSOCIADAS, EH SANTANA LIMITADA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

AS SEHBLtiA GERAL ORD INÁRIA 

O Pres idente da Cooperat i va de Economia e Cr édi to MÚt uo 
dos Empr egados da I ndústria e Comér c i o de Minérios S/ A 
ICO}!I e Empre sas Assoc i adas, em Sant ana Limi tada- "CREDICOMI" , 
us ando de suas a tribui ções conferidas pe lo Esta tuto Soci al , 
convoca os 1. 639 (hum mil s e iscentos e trinta e nove) asso
c iados para se r eunirem em Assemblé i a Gera l Ord inária que 
s e r ealizar á na sua sede soc i al, nes ta l ocalidade de Vila 
Amazonas , 19 - Hunicipio de Hacapá, Terr i tório Federal do 
Amapá, no próx imo dia 25 de mar ço de 1983, em prime i ra con
vocação ãs 15 :00 horas, com a presença de 2/3 (doi s t erços) 
do número t otal dos assoc i ados . Caso não haja númer o l egal 
para a instalação, ficam desde j á convocados para a segunda 
convocação ãs 16: 00 horas no mesmo dia e local , com a pre 
sença de me t ade e mais um do número total dos associados 
Per s i s tindo a falta de "quorum" l egal , a Assembl éia rea l i -
za r - se-ã , então , no mesmo dia e loca l em t erce ira e últ i ma 
convocação ãs 17: 00 hor as , com a presença de 10 (dez ) asso
ciados , míni mo exi gido pela l egi s l ação , a fim de de liberar 
sobre a segui nte ordem do dia : 

a- Lei t ur a, par a di scus são e julgamento do Relatóriodo 
Conse lho de Admin i s t ração , Parece r do Conselho Fis
cal, Balanço, Demonstração da Conta Sobras e Perdas 
e demai s contas encerr adas em 30 . 06 .82 e 31. 12. 82 ; 

b - Destinação das Sobr a s LÍqui das em : 30. 06 .82 
31. 12. 82; 

e 

d - Ap l icação do Fundo de Assistência Técnica Educacio
nal e Social em exercício de 1983 , e 

e.- Assunto de i n teresse geral. 

Hacapá, (AP) - Vi la Amazonas, 07 de março de 1983 

ALÍRIO CALAZANS 
Pres i de nte 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES 

LIONS CLUBE DE ~!ACAPÁ ~\RCO ZERO DO EQUADOR 

EDI TPL DE CONVOCAÇÃO 

A Comissão de El ei çÕes para o Ano LEONISTICO 83/84 do 
Lions Clube de Nacapá Harco Zer o do Equador, por nomeação l e 
gal e na fo rma dos Esta t utos do Cl ube , convoca através dC> 
presente Edital , todos os sócios ativos em pleno gozo dos 
seus dire i t os sociais, a comparecerem nos dias 11 e 18 do 
corrent e , ã Sede do Novimento Familiar Cristão, a Avenid o. 
Pres1dente Vargas nes ta cidade, ãs 20 :00, 20 :30 e 2 1:00 ho
ras, respectivamente , em 1?, 2? e Última convocação, afim 
de escolherem, previamente e posterio rmente sufraga r em dire 
tamente os 14 CCLL que vierem a merecer a conf iança dos de~ 
mais assoc iados de ac~rdo com as normas espec i ais a esse fim 
baixadas, com vistas aos cargos de Diretoria do Ano LEONIS
TICO 83/84 . 

Macapá- Ap, 08 de março de 1. 983 . 

CL MIRACY ~URICIO NEVES 
c - El eição par a preenchimento de vagas no Conselho Fis Assistente Dist rita l da Governador i a e 

cal; Pres idente da Comissão Eleitoral Ai 83/84 j 
L-----~--------------------------------------------------------~----~-----~ 



Macapá, 10-03-83 DIÁRIO OFICIAL Pllg. 4 

LIONS CLUBE DE MACAPÁ MARCO ZERO DO EQUADOR 

A V I S O 

O Presidente da Comissão de Eleição designada para orga 
nizar todos os procedimentos relacionad~s à seleçãot prévia 
e posterior indicação e votação dos nomes que deverao cons
tituir a Diretoria a ser eleita para dirigir os destinos do 
Clube de serviço, denominado Macapá Marco Zero do Equador 
no período LEONISTICO 83/84 , razão porque convida pelo pre
sente todos os associados em pleno gozo de seus direitos a 
prestigiárem os seguintes atos administrativos: 

01. ESCOLHA E SELEÇÃO PR~VIA DOS 14 CARGOS À DIRETORIA. 

DIA : 11 /03/83 

HORA: 20:00 HORAS 

LOCAL: HOVUfENTO FAMILIAR CRISTÃO - Av. Presidente 
Vargas - Centro. 

02 . ELEIÇÃO DIRETA DOS HOHOLOGADOS NA PR~VIA ANTERIOR 

DIA 18/03/83 

HORA 20:00 HORAS 

LOCAL MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO - Av. Pres i dente 
Vargas - Centro. 

A Comissão eleitoral agradece o comparecimento dos asso 
ciados, exercendo seus dire itos de votação e escolha da no~ 
va · Diretoria e também a oportunidade de críticas e suge s 
tões nos trabalhos e dec isões a serem desenvolvidos . 

Macapá-Ap, 08 de março de 1983. 

CL MIRACY ~~URICIO NEVES 
Assi s t ente Distrital da Governa 
daria e Pres idente da Comissã; 

Eleitoral· AL 83/84. 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGA}fENTO DE MACAPÁ 

EDI TAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo pres ent e Edital fica notificado o Sr . JONAS TAVA -
RES, atualment e em l ugar incerto e não sabido, pa ra no pra
zo de 48:00 horas, receber na Sec re t a ria da J unta de Conci
lÍação e Julgamento de Macapá, quantia que é devida nos au
tos do Processo n9 1304/83 , em que é Reclamada CONSTRUTORA 
ANDRADE LTDA . 

Macapá, 03 de ma r ço de 1983. 

EUTON RM!OS 
Diretor de Secretaria 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8 ~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

PeJ.o presente Ed i ta l f i ca Not i f i cada a empresa MINERA -
~ÃO CASSITAN LTDA, atua l mente em lugar incerto e não sabido 
executada nos autos do processo n9 11_95 /82 , em que RAUL DE 
AQUI NO LEHOS é exequente , que ao prime iro dia do mês de .mar 
ço do ano de 1983 , foi expedido auto de penhor a contra a 
executada, para pagament o da i mportânc i a de Cr $ 3.898 .1 96, 24 
( três milhÕes , oitocen tos e noventa e oi t o mil cento e no -
venta e seis cr uzeiros e v inte e quatro centavos ), não t en
do a executada no prazo l egal que lhe fo i marcado, efet uado 
o pagamento nem garant i do a execução, o Oficial de Justiça 
Avaliador desta J un ta pr ocedeu, depoi s de pr eenchidas as 
formalidades l egais , a penhora dos segui nt es bens : Uma má -
qu i na separadora e l e tromagnética , de 220 / 380 Vol ts , fabri ca 
ção Portuguesa , acompanhada de um gerador e um motor el étri 

co modelo B5-K- 324D6, 10 HP , número série 2R-46549, de 220/ 
80 volts , marca GE, e uma peneira elétrica, no estado. Tudo 
para garantia da dívida referida no mandado , juros de mora 
e Custas acrescido até final. 

Macapá, 07.03.83 

EUTON Rfu'!OS 
Diretor de Secretaria 

PROCURADORIA GERAL 

CONVrNIO N9 015/83 - PROG 

CONVilNIO QUE ENTRE SI CELEBRM1 O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO A}~PÁ E A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ,COM 
A FINALIDADE DE ATENDER DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DE INFRA
ESTRUTURA DE SANEA}fENTO BÁSICO NA LOCALIDADE DE MACAPÁ. 

Aos dez (10) dias do mês de fevereiro do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e três (1983), o Governo do Território 
Federal do Amapá, neste ato representado por seu Governador, 
Senhor ANNI BAL BARCELLOS, adiante denominado simplesmente GO 
VERNO e a Companhia de Água e Esgôto do Amapá, neste ato de~ 
nominada simplesmente CAESA, resolvem de comum acordo cele -
brar o presente Convênio , mediante as Cláusulas e condiçÕes 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL : O presente Con 
vênio encontra respaldo no que dispõe o Ítem XVII, do art.1B 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, combinado 
com o art. 126, letra "f" , do Decreto-Lei 200, de 25 de feve 
reiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Es te Convênio tem por ob
j etivo o remanejamento do Emissário do Sistema de Esgôt o Sa
nitário da cidade de Macapá . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO: 

a) Destinar r ecursos para atender a execução do pr esen
te Convênio , no valor de Cr$- 30.000.000,00 (trinta mi lhÕes 
de cruzeiros ); 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução dos servi ços obj e 
to des te Convênio , através da Secretaria de Obras e Servi ços 
PÚblicos. 

li - DA CAESA: 

a ) Empregar os r ecursos transferidos pe l o GOVERNO de 
acordo com o que es tabelece a Cláusula Segunda deste Convê -
nio; 

b) Pr esta r cont as ao GOVERNO, a través da Secre taria de 
Finanças , confo rme est i pulado na Cláusul a Sexta . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As des pesas decor r entes da 
assina tura deste Convênio, no valor de Cr$- 30.000.000,00 
( trinta milhÕes de cruzeiros), correrão à conta do IUSMP, Ca 
t egoria Econômica 4 . 1. 1.0.00 Programa 13764483.144, confo rme 
Nota de Empenho n9 625, emitida em 10 de fevereiro de 1983 , 
sendo que o r epasse do valor ac ima mencionado será efe tuado 
em uma (01) só parcela, logo após a a ss inatura des t e Convê -
nio . 

CLÁUSULA QUINTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os r ecursos 
que por força deste Convêni o a CAESA recebe rá, enquant o não 
for em a plicados , aos fins que se destinam, serão deposi t ados 
em conta bancária especial , a ser movimentada pela CAESA , 
obr i gando- se a enviar ao GOVERNO, extr ato de conta e f azer 
constar nos diver sos documentos de sua pr es tação de contas,o 
nome do sacado , os· val or es , as da t as das emissões dos che -
ques , a quem for em pagas as importâncias . 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CAESA deverá 
prestar conta~ da aplicação dos recur sos recebidos i Secre
tar i a de Fi nanças , no máximo sessenta (60) dias após o t ér mi 
no da vigênc i a deste Convênio. 

CLÁUSULA seTI}~ DA VIGÊNCIA: Es t e Convênio terá sua 
vigênc ia a contar de 10 de fevere iro de 1983 ate "10 de novem 
bro de 1983 . 

CLÁUSULA OITAVA DA RESCI SÃO: A inobservân~ia de quais 
quer Cláusula s , condiçÕes ou obrigaçÕes deste Convên i o , bem 
como por mo tivo de conveniência ou por acordo entre as par -
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tes, provocara sua imediata rescisão , independente de açao 
ou notificação judicial. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: Para dirimir quaisquer dúv idas 
surgidas em consequência do não cumpr i mento do estabe lecido 
neste Termo , as partes elegem o Foro da Comarca de Macapá . 

E, para firmeza e validade do que ficou est i pulado , as 
partes assinam este Convênio , em cinco (05) vias de i gaul 
teor e forma , na presença de duas (02) testemunhas . 

Hacapi(AP) , 10 de fevereiro de 1983 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador = 

JOS~ ~~RIA PAPAL~O PAES 
= Diretor-Presidente 

TESTEMUNHAS : 
Herian Nilce Silva Nunes 
Ilma das Neves RÕla 

CUIACER S/A . - COMtRCIO E INDÚSTRIA E MATERIAL CERÃMICO 

C.G.C. - HF 05. 549 .936/0001-90 

ASSEMBL~IAS GERAIS ORDI NÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

São convocados os senhores acionistas da CIMACER S/A. -
Comé rcio e Indústria de Material Cerãmico, a comparecerem à 
reunião conj unta das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraor 
dinárias, a se r realizada no dia 15 de março de 1983 ,as 10.00 
horas , nos escritórios da Sociedade, na Av. Procópio Rol a n9 
595 , nesta capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte or 
dem do dia : 

ASSE~ffiL~IA GERAL ORDINÁRIA 

a) Tomar as contas dos administ radores , exami nar discu
tir e votar as 1emonstrações financeiras relativas 
ao exe~cicio de 1982; 

Campanhas de Saúde Pública - SUCAM, do Ministér i o da Saúde , 
torna pÚblico que fará realizar no dia 18 .04 .1983, às 09 (no 
ve) horas na sua sede , sita a Av . Feliciano Coêlho , n9 489,a 
venda de materiais i nserv i veis,constituido de Motores de Po
pa, Bicic l etas e 0 1 (um) ~~caco Hi draúlico , podendo os in te
ressados obterem cóp ias do Edita l e demais informaçÕes , no 
endereço supra c itado, nos dias úteis, no horário de 08 às 12 
e das 14 às 17 ho ras . 

~ill capá-Ap . , 08 de março de 1983. 

Dr. JOS!!'. EDVALDO NONATO SILVA LI~~ 
Diretor Regional SUCAN - AP 

CARTÓRIO DE REGI STRO PÚBLICO 
PROCLANAS DE CAS~ffi~TO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá , Ter . 
Fed. do Amapá, República Federativa do Brasi l , f az saber que 
pre tendem se casar : JOS!!'. MARIA DOS SANTOS e ROSA ~~RIA PI -
NHEIRO. 

Ele é filho de Raimundo Duarte dos San tos e de Maria de 
Lour des dos Santos . 

Ela é f ilha de Manoe l Raimundo Pinheiro e de Áurea 
Silva Pinheiro . 

da 

Quem souber de qua l quer impediment o que os iniba de ca
sar , um com o outro , acuse- o na forma da lei 

Macapá , 09 de ma rço de 1983 . 

ZUt LA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autor izada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBL ICO 

PROCLAMAS DE CAS~ffNTO 

O Oficial do Regist ro Civil da Comarca de Hacapá, Ter . 
b) Aprovação da in:orporação do saldo da reserva da cor 

r eçao monetár i a ao capital social e suas consequên = 
Fed. do Amapá, Repúb lica Federativa do Brasil , faz saber que 
pretendem se casar : ANTONIO CONCEIÇÃO DA SI LVA e RAI~lliNDA 

de CORR~A DE ~~TOS. 

c ias ; 

c) Eleição da Diretoria e dos membros do Conselho 
Administração ; e 

d) Tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade . 

ASSE~lliLÉIA GERAL EXTRAORD I NÁRIA 

a) Aumentar o l imite do Capital Social autorizado; 

b) Alteração do Art . 49 dos Estatutos da Sociedade; e 

c) Tratar de outros assunto s de interesse da Soci edade . 

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionistas, nos escr i tórios da Empresa , os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei 6 .404/76 , relat ivos ao exerci -
cio encerrado em 31 de dezembro de 1982 . · 

Macapã, 09 de março de 1983 . 

CLAUDIO ROCHA NUNES 
Diretor President e 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SUPERINTEND~NCIA DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA 

DIRETORIA REGIONAL n) fu~PÁ 

CONCORR~NCIA NQ I /83 

A V I S O 

A Diretoria Reg i onal do Amapá, da Superin tendência de 

sar, 

Ele é filho de ~~ria Conce ição da Silva. 

Ela é f ilha de Haria Rosa Corrêa de Matos. 

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

Hacapá, 08 de março de 1983. 

ZUÍLA JUCÁ DE J UCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autor izada 

CARTÓRIO DE REGI STRO PÚBLICu 

PROCW~S DE CASMIENTO 

O Oficial de Regist ro Civil da Comarca de Macapá , Terri 
tório Federal do Amapá, RepÚblica Federativa do Bras il , faz 
saber que pr e t endem casar : RAIMUNDO DA COSTA LEITE FILHO com 
KATIA ~~RY DOS PASSOS DE LU~. 

Ele é f ilho de Raimundo da Costa Leite e de ~~ria dos 
Santos Leite . 

Ela é filha de Lourival de Lima e de Iêda dos Passos de 
Lima . 

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

~~capá , 08 de ma rço de 1983. 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Au t orizada 
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O que fazer quando você 
guer vender e comprar, 

e descobre que todo mundo 
também quer. v~ndeJ 

mas que a matorta nao 
quer· comprar ? 

Resposta: 

Trabalhar com criatividade e competência! 

Vender nossos produtos para .outros 
países já não é tão fáci l c.omo 
antigamente. A crise mundial tornou 
os mercados externos mais fechados, 
criando novas barreiras e dificuldades 
para os produtos brasileiros.. 
Reclamar pouco adianta. 
Esse desafio só poderá ser vencido 
c.om muito trabalho, muita criatividade 
e muita competência. 
Aumentar a exportação é fundamental 
para manter o ritmo de 

desenvolvimento do País. 
Desenvolvimento significa melhores 
oondições de vida para todos: 
mais empregos, melhores salários, mais 
alimentos, assistência médica e 
previdência social, saúde, casa própria, 
escolas, luz elétrica, água, esgotos 
e transportes ooletivos. 
Hoje, exportar não é tarefa fácil. 
Mas c.om determinação, criatividade 
e c.ompetência podemos conquistar 
e manter mercados. 

1983:MAIS PRODUÇÃO, 
I\1AIS EXPORTAÇAOe 
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