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M l N I ST~RlO DO INTERIOR 

Tcrrit6rio Federal do Amapi 

DECRETO (P) N9 0307 de 18 de março de 1983 

O Governador do Territ6rio Federal do Amapá , usando das 
atribuiçbes que lhe são confer idas pelo artigo 18, item li, 
do Dec reto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o Oficio n9 02 19/83-SESA, 

RESOLVE: 

ArL. 19 - Des igna r JOSÉ ARGÃNGELO PINTO l'f.RE1RA , Di r e -
tor do Centro Mcidico Hospitalar da SESA , para responde r acu
mulativamente , em substituição, pelo expediente da Secreta -
ria de Saúde do Governo deste Territ6rio, durante o impedi -
mente do respectivo titular , :10 período de 23 à 26 do correo 
te ano . 

Art. 29 - Revogam- se as disposiçbes em cont ririo. 

Pa lácio do Setentirão, em ~lacap<Í, 18 de março de 1983, 
949 àa RepÚblica c 409 da Criação do Territ6rio Federal 
do Amapá. 

ANNlBAL BARCELLOS 
Governador 

MINlSTtRIO DO INTERIOR 

Territ6rio Federal do Amapi 

DECRETO (P) N9 0308 de 18 de ma rço de 1983 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribu i çÕes que lhe são confe r idas pe l o artigo 18, Ítem l i , 
do Dec reto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , P. tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/05766/83-SEEC , 

RE SOLVE : 

Conce der aposentadoria , de acordo com os artigos 176, 
item li e 178 , Ítem I , alínea "a", da Le i n9 1711, de 28 de 
outub ro de 1952, com a redação dada pe l a Lei n9 6.48 1, de OS 
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Profª . ANNIE VIANNA DA COSTA 
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Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 
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de dezembro ciP 1977, a NELCIDES DA SILVA ~lATTA , matricula nl,> 
1.962 . 63 1, no cargo de Art ; fice de Eletricidade , C6digo ART-
1003 , Cl asse "Hestre" , Referência NH- 24, do Quadro de Pes -
soa! - Parte Permanente - do Governo deste Territ6rio, deven 
do perceber proventos correspondente a Referência NM- 29 , da 
Cl asse Espec ia l de conformidade com o ar tigo 184, item I, da 
citada Lei n9 171 1/52 , obse rvado o § 29 do artigo 102, da 
Const ituição Federal . 

?alicio do Se t entrião , em Hacapã, 18 de mar ço de 1983, 
949 da República c 409 da Cr i ação do Territ6rio Federal 
do Ama pá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HlNf ST~R IO DO I NTERIOR 

Territór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0309 de 18 de março de 1983 

O Governador do Territó r io Federal do Amapã , usando das 
atribuiçbes que lhe sio conferidas pe l o artigo 18 , item Il, 
do Decreto-Le i n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Proces so n9 5/ 14.088/83-SEGUP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 17 6 , 
Ítem li e 178, i t em I, alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952 , com a r edação dada pe l a Lei n9 6 .481 , de OS 
de dezembro de 1977 , a FRANCISCO CHAGAS VALENTE, matr i cula 
n9 2.071.720 , no ca rgo de Escrivão de Pol i cia, Código PC-40~ 
B, Cl asse "B" , Referência NM- 28, do Quadro de Pessoal - Pa r
te Permanente - do Governo deste Territ6r i o , devendo perce -
ber proventos çorrespondent e a Referência NM- 32, da C1a sse 
Especia l , de confo rmidade com o artigo 184 , item I, da cita
da Lei n9 1711/52 , acrescida a gratificação prevista no§ 29 
do artigo 17 , da Lei n9 6 .861/80 , obs~rvado o § 29 do a r tigo 
102, da Consti tuição Federa l. 

Palácio do Setentrião , em Macapá , 18 de março de 1983 , 
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949 da RepÚblica e 409 da Criação do Territór io Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

mNISTÉRIO DO I NTERI OR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0310 de 18 de março de 1983 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá, usando das 
atribui ções que l he são conferidas pelo artigo 18, ítem II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969 , e t endo em 
vis ta o que consta do Processo n9 2/ 0571 5/83-SEEC, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os art i gos 176, 
Ítem li e 178, Ítem I, a l ínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Le i n9 6 .481, de 05 
de dezembro de 1977 , a JOSEFA MARIA DE SOUSA SANTOS, matr i cu 
la n9 2.259.853, no car go de Professor de Ensino de 19 e 29 
Graus, Código H- 601.C, Classe "C", NÍvel 3, do Quadro de Pes 
soal - Parte Permanente - do Governo deste Território deven 
do perceber proventos correspondente ao Símbol o DAS-1 01.1 , do 
car go em Comissão de Diretor da Escol a de 19 Grau Padre Dá -
rio, na forma prevista no artigo 180 , í tem I, da supr aci t ada 
Lei n9 171 f/52 , com al t eração introduzida pela Lei n9 6. 732 , 
de 04 de dezembro de 1979. 

Palácio do Setentrião, em Hacapá, 18 de março de 1983 , 
949 da Repúbl ica e 409 da Cr iação do Território Federal 
do Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

ATA DA REUNIÃO DE ASSEHBLÉIA GERAL ORDI NÁRIA DE FUNDAÇÃO DA 
FEDERAÇÃO AHAPAENSE DE HANDEBOL. 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de hum mil novecen -
tos e oitent a e dois , às vinte e trinta horas em segunda cha 
mada , na ·S.ede da Federação Amapaense de Desportos , s itaàAv-:
Fel icián9. Coêl ho , 97 , nesta cidade de Macapá, com a presença 
dos Clubés f iliados : Esporte Clube Macapá(r epresent ado pel o Sr. 
Rau l Concei ção da Si l va Ramos- Ex Dire tor do Depar t amento de Han 
debol da FAD-) , Am_!ipá Cl ube (representado pelo Sr . Francisc.o Soa 
res) ,Guarany Atletico Cl ube (representado pel o Sr . Beneran Ulis 
ses dos Santos) , Trem Despor tivo Clube (representado pelo Sr . Har 
celo Gurjão Farias),União Futebol Clube(representado pel o sr-:
Marcelino Gurj ão Farias ). Oratório Recreat i vo Cl ube1 Nacio 
nal Esporte Clube, Clube Atlét ico Londrina e Santos 
Futebo l Cl ube , tendo como Presidente da mesa o Sr. Ber
nardi no Sena Filho - ~residente da Federação Amapaense de 
Despor t os , como Secr etár io-adoc . o Sr . Raul Conceição da Si l 
va Ramos - Ex-Di retor do Depart amento de Handebol da FAD 
const i tuído a ss i m a mesma, que deu inicio a reunião com a 
l ei tur a do Edita l n9 001/82-ECH, datado de 22 . 11.82 do Espor 
te Clube Maca pá , convocando as filiadas para a ·Reuni.âo de As 
sembléia Geral Odinária , tendo em pauta a seguinte Ordem do 
Dia : Primeiro • a Fundação da Federação Amapaense de Handebol; s~ 

,.....----------DIÁRIO 

gundo o que. ocorrer , em seguida o Pres i.dençe da mesa col ocou em 
aprovaçao o Edital, onde todos os clubes presentes e repre
sentados , apr eciaram e aprovaram por· aclamação com a Funda -
ção de mais uma Entidade Especi ali zada. Após a aprovação do 
Ed i tal pel os Clubes presentes o Sr. Pres idente da mesa deu 
corno Fundada a Federação Arnapaense de Handebol, a seguir dei 
xou a pal avra l ivre, usando-a em primeiro l ugar o represen ~ 
t ant e do Esporte clube Macapá, que t eceu considerações sobre 
os benefícios pr oporcionados pelo handebol, o vi gor fís i éo 
de um handebolista, e l amentou a fa l ta de concientização e 
conhecimento do handebol em nosso Território , expôs sobre o 
handebol no senári o Regional , Nacional e Inter nacional , fina 
lizando suas palavras colocando-se a dispos i ção para traba ~ 
l har no brilhant ismo do nosso esporte de mão, a segu ir o Re
presentante do Trem usou da pal avra , el ogiando os trabalhos 
rea l izados pelo Diretor. do Departamento Especializado procu
rando elevar o handebol em nosso meio , logo após o Nacional 
se fêz ouvir, reforçando ainda méi s as pal avras ditas ante -
riormente do Diretor do Departamento, em seguida o União tam 
bém representado na ocasião , se fêz ouvir, recordando os in~ 
cidentes dos anos ant eriores , pelas dificuldades encontr adas 
pela Diretoria no andamento de seus trabalhos , mas que tudo 
isso servia de incentivos para que o esporte da bola de mão, 
tomasse mais força e fosse olhado tal qual os outros espor
tes de grande import ância, o Guarany r epresentado também 
usou da pa l avra elogiando o incansável trabalho Diretor do 
Ex Departamento Especial i zado da FAD , e seu esf orço e dedi
cação j unt o ao handebol do Amapá. Por f im o Sr. Presidente 
da mesa di sse da certeza de dias melhores para o handebol a
mapaense, pois a Entidade que acabará de ser Fundada, venha 
a ser o cami nho ideal para elevar o nome do Terri tório no se 
nário Regional , Nacional e Internacional quem sabe . Na opor~ 
tunidade o representante do Macapá, marcou o dia quinze ~o 
mês corrent e para a Reunião de posse , apreciação e aprovaçao 
da Junta Governativa . Como nada ma i s havia a ser trat ado foi 
encerrada a reunião, precisamente às 21:45 horas pel o que e 
Raul Conceição da Silva Ramos, servindo como Secret ár io- adoc 
lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada , vai por 
t odos assinada . 

Sal a da Secretar ia da Federação Amapaense de Desport os, 
Macapá- Ap., 19 de dezembro de 1982. 

RAUL DA CONCEIÇÃO DA SILVA RAJ>!OS 
Secret ário-adoc 

Representante do E. C.Macapá 

BEfu~ADINO SENA FILHO 
Presi dente 

Pres . da F. A. D. 

MARCELO GURJÃO FARIAS FRANCISCO SOARES 
Representante do Trem D. Clube Repr esentante do Amapá Clube 

MARCELI NO GURJÃO FARIAS BENERAN ULISSES DOS SANTOS 
Representante do União F. Cl ube Representante do Guarany A. C. 

PROCURADORIA GE~~ 
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CONSOANTE t!ELHOR SE DECLARA . 
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Aos dezessete (17) dias do mis de março do ano de hum 
mil novecentos e oi t enta e tris (1983) , nesta cidade de Naca 
pa, os infra-ass inados, Governo do Território Federal do Ama 
pa , doravante ~enominado simplesmente GOVERNO, representado 
pelo Excelentís simo Senhor Governador ANNIBAL BARCELLOS e a 
Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Amapá, 
doravante denominada simplesmente ASTER/AP, neste ato repre
sentada pelo seu Secretário Executivo Interino, Senhor RUBI
LAR DA ROCHA PORTAL, ajustam entre si o presente Termo Aditi 
vo ao Convênio n9 004/78-CJ, com base no que preceitua a Cláu 
sula Sexta do referido Convênio , visando a ~1anutenção da co:
nnssao de Planej amen to Agrícola do Amapá, nos seguintes te r 
mos: 

ITEM I: Passará a fazer parte integrante e inseparável 
da Cláusu l a Terceira - Obrigações das Partes, os seguintes 
dispositivos: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O GOVERNO contribuirá no corrente e 
xercíc io de 1983, para fins do presente Termo Aditivo, com 
recursos financeiros orçados no valor de Cr$ 35 . 000.000 , 00 
(trinta e cinco milhÕes de cruzeiros), oriundos do Fundo de 
Participação dos Es tados, Distrito Federal e Territórios , Pro 
grama 04150881 . 648 , Desenvolvimento do Setor Agropecuário -
Elemento de Despesa 3 . 1.3.2.00- Outros Serviços e Encargos, 
Nota de Empenho n9 1566, de 17 de março de 1983. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O repasse dos recursos para a ASTER/ 
AP será feito em quatro (04) parcelas trimestrais, sendo a 
primei ra liberada imediatamente após a publicação deste Ter
mo Aditivo no Diário Oficial do Território Federal do Amapá, 
no valor de vinte e três milhÕes, setecentos e cinquenta mil 
cruzeiros (Cr$ 23. 750 .000,00);e as demais em parcelas iguais 
de Cr$ : 3 . 750 . 000,00 (três milhÕes e setecentos e cinquenta 
mil cruzeiros) a serem liberadas no fim de cada trimestre . 

PARÁGRAFO TERCEIRO : A ASTER/ AP prestará contas direta -
mente a Secretaria de Finanças - SEFIN, dos r ecursos recebi 
dos, sessenta (60) dias após o fina l do exercício financeiro 
de 1983 . 

ITEM II - O prazo de vigência de que trata a Cl áusu la 
Quinta do Convênio original, fica prorrogado até 31 de março 
de 1984. 

ITEM III - Permanecem inal t eradas as demais 
do Convênio n9 004/78-CJ. 

Cláusul as 

Assim, por estarem justos e acordados, as partes conve
nentes ratificam o presente Termo Aditivo, assinado na pre -
sença de duas (02) testemunhas, em cinco (05) vias de igual 
teor e forma, para os devidos fins . 

Macapá(AP), 17 de março de 1983 . 

M~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

RUBILAR DA ROCHA PORTAL 
ASTER-AP 

TESTE~illN~\S: Ilegíveis 

PROCURADORIA GERAL 

TERHO ADITIVO 

TERNO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO AO SEGUNDO TERNO ADITIVO 
AO CONTRATO N9 010/82- PROG, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO 
TERRITORIO FE~ERAL DO ~~PÁ E O SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS 
COLARES DE SOUZA. 

Aos quatorze (14) dias domes de março de num mil nove
centos e oitenta e três (198 3), nes ta cidade de Macapá ,o Co 
ve rno do Terr itório Federal do Amapá, neste ato representado 
por seu Governador , Senhor ANNfBAL BARCELLOS, doravante de
nominado LOCATÁRIO e o Senhor FRANCISCO DAS CHAGAS COLARES 
DE SOUZA . daqui em diante denominado LOCADOR, ce l ebram o 
presen t e Termo Aditivo de Retificação, consoante disposi
çÕes abaixo: 

ft em I - Pelo presente Termo Adit ivo de Retificação , a 
Clá us ula Qua rta , Ítem II, do primeiro Termo Aditivo ao Con
trato n9 010/82-PROG, datado de 23 de fevereiro de 1983, pu 
blicado no Diário Ofic ial do Território Federa l do Amapá~ 
n~ 3890 , de 14 de março de 1983 passa a t er a segui nte reda 
çao . 

" O aluguel passará de Cr$ : 56.000,00 (cinquenta e seis 
mil cruzeiros) para Cr$: 105 . 280,00 (cento e cinco mil, du
zentos e oitenta cruze iros) pagáveis até o dia dez (10) do 
mês subsequente ao vencido, na tesouraria do LOCATÁRIO ou 
através de ordem bancária em nome do LOCADOR" . 

ftem II - Permanecem inalteradas os demais Ítens e Cláu 
sulas do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n9 010/82-PROG~ 

E, por estarem justos e de comum acordo , as partes con
tratantes firmam o presente Termo Aditivo de Retificação, 
em cinco (05) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo nomeadas. 

Maca pá (AP) , 14 de março de 1983 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
. LOCATÁRIO 

FRANCISCO DAS CHAGAS COLARES DE SOUZA 
LOCADOR 

TESTEMUNHAS : IlegÍveis 

PROCURADORIA GERAL 

TE~lO ADITIVO 
TE~10 ADITIVO AO CONTRATO N9 O 16 /78- PROG, CELEBRADO EN

TRE O GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO M~PÁ E O HOSPITAL 
ESCOLA SÃO CAl-fiLO SÃO LUIZ. 

Aos dez (10) dias do mês de março do ano de hum mil no
vecentos e oitenta e três (1 983) , nesta c idade de Macapá, o 
Governo do Territórl.o Federal do Amapá, neste ato represen
tado por seu Governador, Senhor ANNÍ BAL BARCELLOS, d,aqui em 
di ante denominado simplesmente GOVERNO e de out ro lado o 
Hospital Escola São Camilo e São Luiz , doravante denominado 
simplesment e CONTRATADO, neste ato erpresentado por GIO
Vk~NA PEROTTONI, italiana, so lteira, maior, religiosa, res~ 
dente e domiciliada à Rua Rio de Jane iro, n9 742, nesta ci
dade, portadora da Carteira de Identidade n9 861.524- DOPS 
- SP ~ CIC n9 039 826 022 - 20, concordam em ce l ebrar o pre 
sente Termo Aditivo, consoante clàusulas e condiçÕes segui~ 
tes : 

CLÁUSULA PRI~ffii~\: Fica r evigorado e prorrogado por 
mai s um ano, o prazo de vigência previsto na Cl áusula Decl
ma Primeira do ins trumento principal, com início em OI df 
jane iro de 1983 e término em 31 de dezembro do mesmo ano. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste Termo 
para o exerc í c io de 1982 foi de Cr$. : 12. 01 7. 0?0,00 (doze 
mi lh~es e dezessete mil cruzei ros), correndo a conta do 
F. P.E. -Programa 08431885 . 293 - Elemento _d: De spesa 4 . 1. 3. 
0 . 07, conforme Nota de Empenho n9 262, em1t1da em 19-02- 82; 
para o exercí c i o de 1983 será o valor global d: Cr$:19.500. 
000,00 (dezenove milhÕes e qinhentos mll cruzeuos) , empe
nhados da seguinte maneira: a) Cr$:1.0?0:000!00 (hum milhão 
de cruzeiros) à conta do Fundo de Part1c1paçao dos Estados, 
Distrito Federal e Territórios, Programa 08421884 . 767 , Ele
mento de Despesa 3. I . 3. 2. 00, conforme Nota de Empet~ho n9 
1. 11 6, emitida em 04-03-83; b)Cr$8.500 .000,00 (o1to m1 

lhÕes e quinhentos mil cruze i ros) à c- nta do Fundo de Partl 
cipação dos Estados,Distrito Federal e Territórios,Programa 
08421885 . 292,Elemento de Despesa 4. 1.3.0.07, conforme Nota 
de Empenho n9 1. 117,emitida em -04-03- 83; c) Cr$10 .000.000 , 00 
(dez milh~es de cruzeiros) à conta do Fundo de Partic ipação 
dos Estados, Ois trito Federal e Territórios, Programa 
OB43 1884. 768, El emento de Despesa 3 .1.3. 2.00, confo rme Nota 
de Empenho n9 1. 118, emitida em 04-03-83. 

CLAUSULA TERCEIRA : A dotação global de Cr$ :19.500 .00,00 
(dezenove milhÕes e qu inhentos mil cruzeiros) para o exer
cíc i o de 1983, def inida na Cláusula anterior, será liberada 
sob forma de parce las mensais, no valor de Cr$ :1.625 .000 , 00 
(hum milhão e se iscentos e vinte e cinco mil cruzeiros),no 
período de janeiro a dezembro, ficando estabelec i do que a 
pres tação de contas será formalizada sessenta (60) dias após 
o f ina l da vigência deste Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUARTA: Permanecerão inalteradas as 
c láusulas do instrumento principa l. 

demais 

E, po r estarem de comum acordo, f irmam o presente Termo 
Ad it ivo em cinco (05) vias de i gua l teor e forma, na prese~ 
ça de duas (02) testemunhas abaixo assinadas . 

Macapá , 10 de março de 1983 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

IRHÃ GIOVANNA PEROTTONI 
Contratado 

TESTEMUNHAS: Ilegíveis 



Macapá; 24-03-83 DIÁRIO OFICIAL Pág.4 

PROCURADORIA GERAL 

T E R M O A O I T I V O 

PRIMEIRO TERNO ADITiVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER
VIÇOS N9 050182 - PROG, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRI
TORIO FED ERAL DO AMAPÁ E A FIRMA A.L. D.B . MONTEIRO. 

Aos quinze (15) d ias do mês de março do ano de hum mil 
novecentos c oitenta e três ( 1983), nesta cidade de Macapá , 
o Governo do Território Federa l do Amapá , aqui dt·nominado 
CONTRATANTE c A.L.D.B. MONTEIRO , denominada simplesmente CON 
TRATADA resolvem de acordo celeb rar este Primeiro Termo Adi 
tivo ao ' Contrato n9 050/82-PROG , consoante as condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fi ca revigorado o Cont rato n9 050 I 
82-PROG . 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vtgcnc ia prevista na Cláusula Quin-
ta do Contrato originário, passa a ser de 19 de janeiro a 
31 de dcz~mhro de 1983. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A letra "a" do item I do Contrato or~ 
revigorado passa a te r a segui nt e redação: 1 

"Transferir a A. L.D.B. MONTEIRO a i mpo r tância de Cr$ :-
2.804.400,00 ( dois milhÕes , oitocentos c quatro mil e qua
trocentos c ruzeiros) em duas (02) parcelas, devendo a pri
meira ser de Cr$ : 2. 000.000 , 00 ( dois milhÕes de cruzeiros) 
e a segunda de Cr$ : 804.400,00 ( oitocentos c quatro mil e 
quatrocentos cruze iros). " 

CLÁUSULA QUARTA: A Cláusu la Qua rta - Dos Recursos- pas
sa a ter a seguint e redação: 

" Os recursos decorrentes da assinatura deste Contrato , 
no valor de Cr$ : 2.804.400,00 ( dois milhÕes e Oitocentos e 
quatro mil, quatrocentos cruzc irçs ) serão liber ados em duas 
(02) parce l as. A primeira, no va l or dcCr$:2 . 000.000 , 00(dois 
milhÕes de cruze iros) à Conta do Fundo de Part i cipaç~o dos 
Es t ados! Distr~t~ Federal e Tc r r itórios,Programa 03421884 . 76], 
Catcgor t a Economtca 3. 1.3.2.00, conforme Nota de Empenhon9 
1115, emitida em 04 de março de 1983 ; e a segunda parcela 
no total de Cr$ : 804.400,00 (oitocentos c quatro mil, qua
trocentos cruzei ros) a ser empenhada posterio rmente quando 
ocorrer a incorporação de novos recursos pela SEPLANIGTFA , 
numa das próximas reformulações do Orçamento consolidado do 
Governo do Terr itório e, consequentcmente, o Setorial da 
SEEC . 

CLÁUSULA QUINTA : As demais cláusulas do Contrato n9 0501 
82 - PROG permanecem inal teradas . 

E, por estarem ass im de acordo , CONTRATANTE E CONTRATA
DA ratificam o presente instrumento, assi nando- o em cinco 
(OS) vias de igual teor e forma , na presença das testemu
nhas aba i xo nomeadas . 

t·1acapá , 1 5 de março de 1983 

ANNIBAL BARCELLOS 
CONTRATANTE 

A.L.D.S. MONTEIRO 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: I l egÍveis 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO DE APOIO ADHINISTRATIVO 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73 .1 40173) 

INSTRU~~NTO: Contrato de Empreitada Global n9 034183 
SOSP . Processo n9 ,1 100380183. 

l'ARTc!; : Gove rno do Terr itório Federal do Amapá e a fi r 
ma A.M. S . Engenharia Ltda . 

OBJETO : Para execução dos serviços de Elaboração dos 
Projetos para Const rução do Edifício do "CINE TEATRO DE ~lACA 
PÁ" , nesta cidade. 

VALOR : Pela execução dos serviços o Cont ratante pagara 
à Contratada a importância de Cr$- 14.000.320 ,00 quatorze 
mi lhÕes, trezentos e vinte cruzeiros) . 

PRAZO : O prazo de execução dos Projetos é de 7S(seten
ta e cinco) dias após a assinatura deste Contrato . 

DOTAÇÃO : Fica empenhado inicialmente a importância de 
Cr$- 14.000.320,00 (quatorze mi lhÕes , trezentos e vinte c r u
ze i ros) à conta dos Recursos Oriundos do FPEDFT - PROJETO I 
ATIVIDADE: 03070261-279 Construção e Adaptação de Imóveis 
Sub- Projetos, Projetos Arquitetõnicos, El emento áe Despesa 

4.1. 3.0.31- Obras e InstalaçÕes, conforme NotadeEmpenho n9 
1737 , emitida em 23.03 . 83. 

FUNDANENTO DO CONTRATO: O Con t rato decorre da autoriza
ção do Exm9 . Sr. Governador do Território Federal do Amapá , 
exaradas às Fls . 10 do Processo n9 1100380183 da Licitação 
Relativa ao Convite n9 09183- CLOS combinado com o Ítem XVII 
do Artigo 18 do Decreto -L(!i n9 411 de 08 de j aneiro de 1969. 

Macapá , 23 de março de 1983. 

MlAURY GUI~lARÃES FARIAS 
Chefe da DAAISOSP 

FEDERAÇÃO ~lAPAENSE DE HANDEBOL 
F. A. Hb. 

Fundada em 01.1 2 .8 2 
HACAPÁ - T. F. A:·IAPÁ 

ATA DA REUNIÃO DE ASSENBL~IA GERAL ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO AN~ 
PAENSE DE HANDEBOL. 

Aos 25 dias do mês de f evereiro de hum mil novecentos e 
oitenta e t r ês, às vinte horas e t rinta e cinco minu t os , em 
segunda chamada, com atrazo de cinco mi nutos, em vir t ude da 
Sede da Federação não se encont rar aberta , por falta de um 
a t endimento maior entre o Presidente da Junta Governativa e o 
Presidente da FAD, mas que . tudo fi cou resolvido e logo fo i 
iniciada a Reunião, com o Sr . Presidente da ~unta delegando 
poderes para a Representan t e do MEC em Macapa Sr~ MARIA DIAS 
ALCÂNTARA , e convidando o Sr. RAUL CONCEIÇÃO DA SILVA RMIOS 
Ex- Diretor do Depar t amento de Handebol da FAD para servir co 
mo Secretário- adoc, em seguida a Sr~ Presidente da mesa te= 
ceu consideraçÕes sobre sua pessoa na Re~resentação do Min i s 
tério da Educação e Cultura em nosso Território , colocando = 
se a disposição da nova Entidade como também de todos aque -
l es intere ssados no Órgão . Logo após a Sr~ . Presidente deu 
in{cio aos t rabalhos com a leitura do Edital n9 001183- JC 
FAHb datado em 18 . 02.83 e assinado pelo Presi dente da Junt a 
Sr. ~lARCELINO GURJÃO FARIAS, emi tido aos c lubes filiados a s e 
fazerem presentes, r epresentados ou credênciados, na Reunião 
de Assembléia Gerà l Ordinária, para deliberarem a se~uinte 
Ordem do Dia . Primeiro Ele ição da Diretoria da ENTIDADE , se
gundo Apreciação e Aprovação do ESTATUTO da Entidade e o que 
ocorrer. A Sr~ . Presidente da mesa fêz a le i tura do Ofício 
do E. C. Macapá n9 36183, datado de 2·1 .02 . 83, apresentando a 
Chapa "GARRA AZUL" , composta pelos Senhores RAUL CONCEIÇÃO DA 
SILVA RM!OS para Presidente e ~lARCELO GURJÃO FARIAS para Vi
ce-Presidente para diretoria da Federação Amapaense de Hande 
bol, que acabará de ser fundada em Reunião de Assembléia Ge= 
ral, no di a 19 de dezembro de 1982. Em seguida a Sr~ . Presi
dente colocou em di scussão o tipo de votação, onde todos os 
presentes e Representados optar am pela e l e i ção dire ta, o que 
fo i aceito por todos e também pela Srª . Presidente , em se -
guida colocou em vo tação a Chapa única "Garra Azul", apresen 
tada pelo Hacapá, onde fo i eleita por unanimidade. A Sr~.Pre 
sidente da mesa colocou a palavra l ivre. De inicio o Repre= 
sentante do Sant ana Espor te Cl ube Sr . ORLANDO GADELHA DE HI
RANDA se fêz ouvir elogiando a pessoa dos senhore s diretores 
ressaltando os trabalhos do Sr . Raul Ex- Dire t or do Departamen 
to de handebol da FAD , pessoa que milita no esporte , dedicao 
do todo o seu ESFORÇO em prol do esporte amapaense brasilei= 
ro, logo após o Representante do Trem Desportivo Cl ube Sr . AR 
LINDO TAVARES DA SILVA se fêz ouvir também e l ogiando os tra: 
balhos e ded icação do Sr. Raul frente ao Departamento, em se 
guida o Representante do Comandante da Pol_ícia Hilitar dÕ 
Amapá e do Esporte Clube ~1acapá , f êz coment ários a dedicação 
incansável do Sr. Raul procurando elevar sempre o esporte no 
Amapá, o Representante do Sr . Governador o Sr. JOS~ VERISSI
~10 TAVARES, também se pronunc iou fazendo elogios dos traba
lhos esport ivos do Sr. Raul, o Representante do Comandante 
do Terceiro Batalhão de Fronteira Tenente FIGUEIRÓ,uso da pa 
l avra elogiando os Clubes em t er fundado mais uma Entidade 
Especializada , e que o esporte amapaense só tem a ganhar com 
isso, presente também a Assembléia o Presidente da Federação 
Amapaense de JudÔ Sr . ANDRÉ MARQUES SANTIAGO , que teceu co -
mentários sobre as ~ificultdades que irão surgir , principal
mente agora quando a nova Entidade está em f ase de fundaçâ0 , 
pois exempl i ficou a FAJ que j á possui muito tempo e até hoje 
ainda não se filiou a sua Confederação , disse ainda ·que mui
tas vezes se apresentam tantos e tantos obstácul os que só dá von 
tade de abandonar ,mas que com a força de vontade e dedicaçãÕ 
reforça ainda mais os est ímulos para vencer t odos os obstácu -
los ,e que tudo isso sirva como incentivo maililr ,que tudo que se 
consegue com dificu ldade só traz benefícios pos itivos. Após 
o pronunciamento de todos o novo Presidente Sr . RÃUL CONCEI
ÇÃO DA SILVA ~tOS, pediu a palavra que esta bastante emocio 
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nado naquele momento que quase nao acertava falar, pois dis
st• qut• a partir da<Jue l e momenlo um dos seus ma iores iJe ias 
s~ ria ver Fundada a Fede raçio e d ir igir pela pr ime ira v~z os 
traba lhos fre;1te a En ti dade , pois qua ndo es tava .1 frente do 
ueparLamento passou po r varias obstá cul os c fo i o que lhe 
dera força e co ragem para ver a Fcdcraçio Independente , agra 
deccu Lambém ao Sr. José Veriss imo Representanle de sua Excc 
lcncia Sr .Governador e pediu que l evasse até seus conhectmen :: 
Los esses agradecimentos c espera ndo contar com o apoio que sem 
pre deu ao esporte do Amapii , pediu a0s clubes que apoiassem ã 
nova Entidade para que juntos possam e leva r o nome do Amapá no 
sen:ír io esponivo bras il circ,pcdiu tambémuescu lpas as autor ida 
dcs presentes c repre sentadas, pelo atrazo da Reuniio , c co~ 
locou - se a uisposiçio de seus sucessores , pois qu e dentro em 
breve estar~ se espec ializando em sua prof is sio na arca de 
handebol. Também o Vi ce-Pres idente se fêz ouvi r agradecendo 
c pedindo apoio aos Clubes para que a nova Entidade possa cami 
nha r em passos largos . A S r~ . Pres idente da mesa deu scquên~ 
c ia no segundo item Apreciação e Aprovaçio do Estatuto . Nes 
Lc momento a Assembléia silenciou aproximadamente vi nt e e 
cinco minutos , onde foi cuidadosamente c integra lmente l ido 
c estudado o Estatut o , ap6s as co rrcç~es e eme ndas foi dado 
como Aprovado o Esta tuto da Federação Amapaensc de Handcbo l ,em 
seguida a President e da mesa decl arou Ap rovado o Es tatuto , e 
menc ion"u os clubes que ser iam ti dos como fundadores : Espor
te Clube Hacapá , Amapá Clube, Trem Despo r t ivo Cl ube , f.uarany 
At Lético Clube , Santana Esporte Cl ube , Inde pendente Esporte C lu 
bc ,Ora t6r io Rec r eat i vo Cl ube, Sociedade Esportiva e Recrcativã 
são José, Ypiranga Cl ube, Santos Futebol Cl ubc,Un iio Esporte Clu 
be , Naciona l Esporte Clube c Clube Atlético Londr ina, a l guns 
auscn Les nesta Assembléia , mas que tornaria parte nas Assem -
hléias anteriores. A segu ir a palavra estava livre , onde o 
representante do Santana so lic i tou que o ca l endário da F<:de 
ração fos se elaborado de mo~o que não co inc idi sse com as ou
tras Fede raç~cs, logo em seguida o Sr. Presidente Explicou 
que os ca l endá r ios das programaç~es dos Ginásios , foram ele
horados para que não haja eEtcs prob l emas , po r volta das v in 
te c huma ho ra e quarenta e cinco minutos a Sr~ . Pres ide nte 
da mesa cmpossando a Diretor:a , Aprovando o Esta tu lo e meneio 
nando os clubes fundadores , deu por encerrada a Rcuni io de 
Assemb l éia Ge ral Ordinária , onde cu, RAUL CONCEIÇÃO DA SILVA 
RAl'lOS , se rvindo como Scc rctário-adoc lavrei a presente ata , 
que depois de lida e achada conforme , vai dev idamente as sina 
da por mim e demais presentes que também à assinam. -

Sa la da Secretaria da Federação Amapaense de Des portos , 
em Hacapá., vi nte e cinco de fevereiro de hum mil novecen t os 
e oitenta e três . 

RAUL CONCEIÇÃO DA SILVA RAI'10S 
Secrctário- adoc -

Presidente da F.A. Hb. 

HARCELINO GURJÃO FARIAS 
Pres idente da Junta Covernt . 

da FAH 

HARIA 0!,\S ALCÃNTARA 
- Presiden te -

Delegado do HEC em 
~la capá 

HARCELO GURJÃO FARIAS 
- Vice-Pres iden t e -

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LlONS CLUBES 
LI ONS CLU BE DE MACAPA HARCO ZERO llO EQUADOR 

Cm11 SSiiO ELEITCRAL 
AL - 83/84 

NOTA 
o Presidente da Comiss~o Eleitoral do Ano Leon istico83/ 

84 , pa ra o Lions Clube ~1acapâ t-larco Ze ro do Equador, . na fo J_"
ma dos Estatutos do Clube e de conformidade com a Portarta 
n9 0 1/SJ , da Presidência avisa através _ da presen~e que sera 
procedida dia 25 do corrente , sexta fe~ra , ? parlt r daH_20 :00 
horas na seue doNov imcnto Fami li ar Cristao , a Av . Pres1den tc 
Var·•as nes ta c i dade , as El ciç~es Finais para os 14 (quator
z e ) 6ca ~gos que comporão de forma estatutá:ia o sistcm.a d~ 
adminis tração do Clube (diretoria) a pa rttr dP. 19 de j u lho do 
ano em curso . • . 

o Presiden t e da Com issão F.l citoral em cxcrc1ct~ face ao 
rcpctino afastam~nto do Prcside~ te l'itul aJ_" pr~c~dera , na ~ o~ 
ma lega l a s formalidades csscnctals e obr1gator1as a cfcttva 
çio do referido a to , in~ l us ivc usando de t odos os poderes 
i nerent es ã rcprcscntaçao . . _ . 

- b oatorto é irnprcsc i_n o ato embora nao t enha carater o r10 . , 
díve l merecer o compa recimí.'nto de t:Jd~s a ftm de que melhor 
se jam honrados seus compromissos l con1st tcos . 

Macapâ , 23 de março de 1983 . 

CL ~HRACY HAURfCJO NEVES 
Presidente da C.E. 

Assistente Distrita l da Governadoria 

CARTÓRIO DF. REGISTRO PÜ BLl CO 
PROCLAHAS DE CASAI·!ENTO 

O Oficial de Registro Civil da Coma rca de Macapá , Terri 
tório Feder a l do Amapá , RepÚblica F~dera t iva do Br asil , faz 
saber que pre tendem casar : FERNANDO RENATO LACERDA com MARL~ 
Cl:: DOS SANTOS DE SOUZA . 

El e é filho de Pc t ronio de Ara~ j o Lace rda e de Haria de 
Nazar~ Fernandes Lacerda . 

Ela ci filha de Raimundo Harques de Souza c de Maria Fer 
rcira dos Sant os . 

Quem souber de qualquer imped imento legal que os i niba 
de casa r, um com o outro , acuse-o na forma da Lei . 

Ma capii , 01 de março de 198J. 

ZU Í LA JUcA DE J UCA ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AJ-IAPÁ 
PREFEITURA HUNICIPAL DE ~IACAPÁ 

EDITAL N9 06/83 ~oo~ COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
REGULARIZAÇÃO DE HlÓVEIS 

O De partamento de Obras da Prefeitura 
Obras , torna P~blico que as pessoas aba ixo 
gui.nLes tmovcis. 

Municipal de Macapá , através do Serviço de Fiscal ização c Li cenciamento de 
re lacionadas estão solicitando Alva rá de Licença para Regularização dos se _ 

N9 I N T E R 1:: s 

01 Lauro Siqueira Colares 
02 Al cindo Matcus dos Santos 
03 Silvestre Fe rre i ra 
04 João Colares Távora 

s A 

OS EspÓlio de Ana de Jesus Gemaque 
06 Ha r ia ~a Silva Sangel 
07 Ciro dos San tos Horacs 
08 Benedito Amaro Furtado 
09 Carlos Bra s i l Cordei ro 
10 Al da Mar i a da Cruz dos Re is 
11 Manoe l Arlindo Coelho 
12 Osvaldo Ribe iro Borges 
13 Edua rdo Pereira Lima 

o o I E N O E R E Ç O I SETOR QUADRA I L 0 T E 

Rua : Leopoldo Machado 02 16 26 
Rua : Leopoldo Macahado 09 15 25 
Rua: Ubaldo Fi gue ira 11 07 01 
Av Fe l i c iano Coê lho 06 03 07 
Av ~!acacoarí 06 54 24 
Av Anhánguera 10 45 25 
Av José de An ch ieta 12 4 i 08 
Av Antonio Coêlho de Car val ho 02 39 10 
Av Tamoi os 09 12 04 
Av Proc6pio Ro la 04 36 17. 1 
Av Bahia 08 57 22 
Av Mendonça Júnio r 03 22 09 
Rua : Leopoldo Machado 06 os 13 

Convida a s pessoas ~ue se julgarem com direi to s obr e os referidos im6ve is , a apresentarem suas reclamações por es
crito , dentro do prazo de 30 dias, cont ado s da data da publ i cação des t e Edital . 

Macapá(AP), 16 de março de 1983. 

Eng9. BENJA}!I N DA ROCHA SALIM 
Diretor do Departamento de Ob ra s 

CPF 08 1 501 502 - 00 
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21 de Abril· Tiradentes. 

Tiradentes é o nosso Patrono Cívico. 
Uma sociedade democrática e pluralista; um País com ordem e progresso, 

e todos vivendo em tranqüilidade e segurança. 
Esses são os valores permanentes, defendidos no passado por homens 

como Tiradentes. Valores que asseguram, a cada um, a oportunidade de satisfazer 
suas aspirações, com o próprio esforço e trabalho. 

Liberdade, Independência, Ordem e Progressoa 

pjg.6 


	

