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HINISTf:RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1193 de 29 de dezembro de 1983 

O Governador do Território Feder a l do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pel o Í tem II,do artigo 18 , 
do Decre to- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Des i gnar BENEDI TO A.WfONIO LEAL DE NIRA, As -
sessor, Código DAS. 1, do Gab inete do Governador, com exerc í 
cio na Procurador i a Geral do Governo do Territór i o Federal 
do Amapá, para substituir o Procurador Geral, duran te o im
ped imento do titular que se encontr a em gozo de fêr i as reg~ 
lamentares , no período de 02 a 31 de j aneiro de 1984. 

Art. 29 Revogam-se as disposiçÕes -em contrár i o . 

Pa l jci o do Se t entrião, em Hacapá, . 29 de dezembr o de 
. 1983, 959 da RepÚblica e 419 da Criação do Te rritório Fede 
r al do Ama pá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTf:RIO DO INTERIOR 

Territór i o Fede r;a l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1194 de 29 de dezembro de 198.3-

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das _ 
atri buiç6es que lhe são conferidas pel o artigo 18, item II, , 
do Decr eto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que cons ta do Processo n9 2/ 10.565/83- SEEC, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Conceder a OS~!AR SILVA DE OLIVEIRA, ocupante 
do cargo Hotorista de Veícu l os Terres t res, CÓdigo T0-902 .A, 
Cl asse " A" , Re fe r ência l\'C>!-8 , (Cadastro n9 00424 ), do Quadro 

Secretar1o de Educaçãd e Cultura 
Prof?. ANNI E VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr . LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr . EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de Saúde 
D.r. JClSg CABRAL DE CASTRO 

Permanente do Gove r no deste Terr i tó rio, lo tado na Secreta -
ria de Educação e Cultura - SEEC, se i s (06) meses de Licen
ça Especial , contados no período de 02 de janei r o a 30 de 
junho de 1984 , nos termos do art i go 11 6 , da Lei n9 17 11,de 
28 de out ubro de 1952 , r egulamentado pelo Decreto n9 38 . 204 , 
de 03 -de novembro de ·1955 , em virtude do referido servidor 
have r completado um (01) decênio de ef etivo exercício , com
preendido no período de 19 de setembro de 1972 a 04 de j a 
neiro de 1983 . 

Art. 29 - Revogam- se as di s posiçÕes em cont rário . 

Palácio do Setentrião, em Hacapá , 29 de dezembro de 
1983, 959 da República e 419 da Criação do Te r ritór i o Fede 
ral do Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

HINLSTf:RlO DO INTERIOR-,· 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1195 de 29 de dezembro de 1983 

O Governador do _Território Federal do Amapá, ~sando das 
a'tr ibuiçÕes que l he são confe ridas pelo artigo 18 ,_ Ítem li, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de j aneiro de "1969 , e -tendo em 
vista 'os t e rmos do Ofício número 057 1/83-GAB/ SEGUP, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Exonera r CARLOS ALBERTO LU!A 'DOS SANTOS , do 
cargo em comi ssão , de Diretor da Peni tenc i ár i a do Arnapa , CÓ 
digo DAS- 101.2, da Secretaria de Segurança 1úbli ca-SEGUP , a 
conta r de 25 de de zembro de 1983 . · 

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

. Pa l ác i o do Setentr ião , 
1983 , 959 da República e 419 
r.a l do Amapá . 

em Hacapá, 29 de dezembro de 
da Criação do Terr itório Fede 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINISTeRIO DO I NTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1196 de 29 de dezembro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem I I, 
do Decre to-Lei n9 41 1, de 08 de jane iro de 1969, 

RESOLVE : 
Art. 19- Torna sem efeito o Decre to (P) n9 1137, de 

TERRI TORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNUCIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO 11 5/83-PMM. 

Dispõe sobre Anulação e Abertura de Crédito Suplemen
tar de ítens da Tabela Explicativa da Despesa por órgãos da 

D. E. C 

3. 0.0.0 - Despesas Correntes 
3. 1.0.0 - Despesas de Custeio 
3. 1. 1.0 - Pessoa l Civi l 

30 de novembro de 1983, publicado no Diário Oficial do Ter
ri tório de n9 4069, de OS de dezembro de 1983 . 

Art. 29 - Revogam- se as disposições em contrár i o. 

Palácio do Set ent r ião , em Macapá , 29 de dezembro de 
1983 , 959 da República e 419 da Cr iação do Território Fede 
ral do Amapá. ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

Administração Municipal. 
O Pr:feito Hunici pal de Macapá, no uso das atribuições 

que lhe sao confer idas por Le i, 

DECRETA: 
Art . 19 - Ficam anulados na importãncia de c r$: 

13.000.000 ,00 (Treze MilhÕes de Cruzei ros) os ítens das do 
tações do Orçamento Analítico do corrente ~xercício, por 
Órgãos da Administração Municipal, conf . discr i minação 
abaixo: 

02 - Pessoal Variável Cr$: - 13.000.000,00 Cr$:- 13.000. 000 ,00 

T O TA L ;.,-.. .. .................... . ... Cr$:- 13.000.000,00 

Art. 29 - Com os recu rsos proveni ent es da s anulaçÕes feitas p/artigoanterior, ficam suplementados na importân
c ia de Cr$:- 13.000 . 000,00 (Treze milhÕes de Cr uzeiros), os ítens das dotaçÕes do orçament o analítico do coLrente 
exercício , por órgãos da Adm. Mun., conforme discriminação abaixo : 

D.E.C 

4 .0 .0.0 - Despesas de Capital 
4. 1.0.0- I nves timentos 
4.1. 3 .0 - Invest . Reg. Exerc. Especial (1.003) . Cr$:- 13 .000.000 ,00 Cr$:- 13.000 .000,00 

TOT AL ;-. ... ...... ......... .. .. . ... . Cr$:- 13 .000.000,00 

Art . 39 - Este Decreto entrará em vi gor na data de sua pub l icação, revogadas as dispos içÕes em contrário. 

CUMPRA-SE , REGISTRE-SE E PUBLIQUE- SE 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 20 de dezembro de 1.983. 

MARIA GARCIA NETA 
Diretora do Depart9 de Finanças-P .M. M 

~ruRILO AGOST INHO PINHEIRO 
Prefeito HunicipJ l de ~1acapá 

MI - GOVERNO DO TERRIT0RIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÜBLICA 

DEPARTMLENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA n9 093/83-DETRAN/AP. 

EMENTA: Suspender por 120 (CENTO E VINTE) dias,o direi 
to de dirigir veículos motori~ados, do motorista profiss i~ 
nal "B", WADIH TANIOS EL ACHI. 

O DIRETOR DO DEPARTMLENTO DE TRÂNSITO DO TERRIT0RIO FE 
DERAL DO M~Á, no uso de suas atribuições l egais, e 

CONS IDERANDO as conclusões do Laudo de Exame Perici al 
B N9 262/83 , do Departamento de Polícia Técnica; 

RESOLVE : 

I - Suspender pelo prazo de 120 (CENTO E VINTE) dias o 
direito de dirigir veículos motorizados, do motorista p;o 
fiss i onal "B" , WADIH TANIOS EL ACIII, portador da CNH n9 
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003503945, prontuário n9 139036172-Ap , com base nos ar tigos 
187, i nc iso III e 199, inci soXIVdoDecreto 62 . 127/68 (RCNT), 
por infr ingir o artigo 175 , inciso I do RCNT, devendo o 1n 
frator pagar as multas correspondentes. 

li - Notifique-se ao DENATRAN, CONTRAN , DETRANs dos d~ 
mais Estados e CONTETRANs dos Territórios, em vir tude do que 
dispõe os ar tigos 30, II e 169 do RCNT e que sejam feitas as 
devidas anotaçÕes em seu prontuário . 

"'II- Dê- se Ciência ao inf r ator,Publique- se e Cumpra-se. 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO , em Ma 
capá, 05 de Dezembro de 1983 . 

Dr. FRANCISCO DE ASSI S MENEZES 
Diretor do DETRAN/AP. 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAI'!ENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 094/83-DETRAN/AP. 

E~!ENTA : Suspender por 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CIN 
CO ) dias, o direito de dir igir veículos motorizados,do mo t o 
rista profissional "B", ELIAS BENÍCIO DE MELO NETO. 

O DIRETOR DO DEPARTAI'!ENTO DE TRÂNSITO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO fu~Á , no uso de suas atribuições legais, e -

CONSIDERANDO as conclusões do Laudo de Exame Pericial 
B N9 265/83 , do Departamento de Polícia Técnica; 

RESOLVE : 

I - Suspender o direito de dirigir veículos motoriza
dos, pelo prazo de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias, 
com base nos artigos 187 , inciso III e 199, i nciso XIV, do 
motorista profiss i onal "B", ELIAS BENÍCI O DE ~!ELO NETO, po~ 
tado r da CNH n9 003504961, prontuário n9 139044701-AP, por 
infringir os artigos 175, inciso I , VII e 181, inciso IV do 
Decreto 62 .127/68 (RCNT) devendo o motorista infrator pagar 
as multas correspondentes . 

l i - Notifique-se ao DENATRAN, CONTRAN,DETRANs dos d~ 
mais Estados e CONTETRANs dos Territórios, em virtude do que 
dispõe os art i gos 30, inciso II e 169 , do RCNT e que sejam 
feitas as devidas anotaçÕes em seu prontuário. 

III - Dê-se Ci ência ao infrator, Publique- se e Cumpra-
se. 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAI'!ENTO DE TRÂNSITO , em ~~ 
capá, 06 de Dezembro de 1983. 

Dr. FRANCISCO DE ASSIS ~!ENEZES 

Diretor do DETRAN/AP . 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLI CA 

DEPARTAHENTO DE TRÂNS ITO 

PORTARIA N9 099/83-DETRAN/AP. 

EMENTA : Suspender por 90 (NOVENTA) dias, o direito de 
dirigir veículos motorizados , da motorista profissional "B", 
}~IA DORALICE SPINDOLA MOREIRA. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TERRITÓRI O FE 
DERAL DO AMAPÁ, no uso de suas at r ibuições l egais , e 

CONSIDERANDO as concl usões do Laudo de ExaMe Pericial 
B N9 46/83, do Departamento de Polícia Técnica; 

RESOLVE: 

I - Suspender pelo prazo de 90 (NOVENTA) dias, o di rei 
to de dirigir veículos motor i zados, da motor i sta profissi~ 
nal "B" , HARIA DORALICE SPINDOLA HOREIRA, por tadora da CNH 
n9 003509402, prontuário n9 139079696-Ap, com base nos arti 
gos 187 , i nciso III e 199, inciso XII e XIV,por infringir o 
artigo 13, inciso IV da Lei n9 5.108/66 (CNT) e artigo 175 , 
inciso I do Dec . 62.127/68 (RCNT), devendo pagar as multas 
cor r espondentes . 

li - Notifique- se ao DENATRAN , CONTRAN, DETRANs dos de 
mais Estados e CONTETRANs dos Terr i t órios, em virtude do que 
di spõe os artigos 30, li e 169 do RCNT e que sej am feitas as 
devidas anotações em seu prontuário . 

III - D~-SE CI~NCIA A INFRATORA, PUBLIQUE- SE E CUMPRA-
SE . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAI'!ENTO DE TRÂNSITO, em Ma 
capá , 15 de Dezembro de 1983. 

Dr. FRANCISCO DE ASSIS MENEZES 
Diretor do DETRAN/AP . 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO N9 067/83- PROG 

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AHAPÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ~~ZAGÃO, PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS. 

Aos doze ( 12) dias do mês de dezembro do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e três (1983) , nesta cidade de ~~capá, 
o Governo do Território Federal do Amapá, doravante denomi 
nado s implesmente GOVERNO , neste ato represen tado pelo seu 
Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS e a Prefeitura Munici 
pal de Hazagão, CGC/}!f 05 986 427 / 0001 - 24, doravante denomT 
nada simplesmente PREFEITURA , neste ato representada pelo 
seu Prefe ito , Senhor EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA, fir 
mam o presente Convênio , consoante as c l áusulas e condições 
seguintes : 

CLÁUSULA PRH!EIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O present e Con 
vênio fo i elaborado com respal do no que dispÕe o item XVII 
do ar t i go 18, do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 
1969, combinado com o art i go 126, § 29, l etra "f" do Decre 
to-Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O objetivo do present e 
Convênio é o repasse de recursos destinados a cobrir desp~ 
sas com reparos necessários no sistema de bombeamento de 
água do hotel de trânsito de Hazagão, l ocalizado na sede do 
Municíoio . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Repassar a PREFEITURA a quantia de Cr$ 227 .000 ,00 
(DUZENTOS E VINTE E SETE MIL CRUZEIROS) para atendimento do 
objetivo da Cláusu l a Segunda deste Instrumento ; 

b) Fi scalizar os t rabalhos , através da Secretár ia 
Pl anej amento e Coordenação. 

li - DA PREFEITURA : 

a) Reali zar as atividades previstas neste Convêni o; 

de 

b) Faci l i tar e fornece r os elementos necessários para 
que o GOVERNO a través da Secreta r ia de Planejamento e Coor 
denação , possa proceder a fiscalização . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas deste Convê 
nio , no valor de Cr$ 227.000, 00 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL 
CRUZEIROS) corre rão à conta do F. P. E. Programa 
03090402 .005- Natureza da Despesa 4. 1.3.0. 48- Promoção e 
Divulgação Tur ística , conforme Nota de Empenho n9 9815, emi 
tida em 13 de dez. de 83 , no \lalor de Cr$ 227 . 000,00 (DUZEN= 
TOS E VINTE E SETE MIL CRUZEIROS) . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : A libera
cão dos re~ursos será efetuada de uma só vez , após a assina 
tura deste inst r umento pelas partes convenentes e através da 
Secretaria de Finanças - SEFIN. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Trinta(30)dias 
após o término des t e Convênio, a PREFEITURA prestará contas 
ao GOVERNO , através da Secr etaria de Finanças - SEFIN,do va 
l or recebido por força deste I nstrumento Legal . 

CLÁUSULA S~TIMA- VALIDADE E VIGENCIA: O ~resente Convê 
nio passará a ter validade após a sua ass inatura, a partir 
de quando vigorará pel o prazo de noven t a (90) dias . 

CLÁUSULA OITAVA - NODI FICAÇÃO E RESCISÃO: Hediante con 
cordância das par t es convenen te s , este Convênio poderá ser 
modificado a t ravés de Termo Adit ivo , ou r escindido de pl eno 
direito , por inad implement o de qualquer de suas cl áusu l as 
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ou condições , independente de açao , notificação ou interpe
lação j udicial. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca 
de ~~capá, para dirimi r toda e qualquer controversia oriun
da do presente Convênio , com exclusão de qualquer out ro por 
mais pr-ivilegiado que seja. 

E, por. estarem de comum acordo , as partes convenentes 
ratificam o presente Convênio , firmando-o em cinco (OS) vias 
de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença de 
duas (02) testemunhas abaixo assinadas. 

Macapá, 12 de dezembro de 1983 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
;Governaodor; 

EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 
=Prefeito= 

TESTEMUNHAS: I legíveis 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENIO N9 069/83- PROG. 

TE~~O DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL 
AMAPÁ PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

DO 
DE 

O Governo do Território Federal do Amapá, representado 
nes t e ato pelo Exce lentíssimo Senhor, ANNIBAL BARCELLOS, Go 
vernador deste Território , •daqui em diante denominado sim-: 
plesmente GOVERNO e a Prefeitura Municipal de Amapá , repre
sentada pe l o Exce l entíssimo Senhor Prefeito ~lunicipal FRAN
CISCO JOS~ AL~ffiiDA FILHO, denominado doravante PREFEITURA , 
r esolvem de comum acordo , firmar o presente Convênio,median 
te Cláusulas e cond ições seguintes: -

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Convê 
nio foi e l aborado com fundamento no item XVII, do art. 18~ 
do Decreto-lei n9 411 , de 08 de j aneiro de 1969, combinado 
com art . 126 § 29 letra "f" do Decreto-lei n9 200 , de 25 de 
fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO: O objetivo do presente Con
venlo é a transferência de recursos objetivando prop1c1ar 
Apoio ao Desenvolvimento Comunitário· do Município do Amapá . 

CLÁU SULA TERCEIRA - OBRIGAÇOES : Po.r f orça des t e Convê
nio assumem as partes as obr i gaçÕes seguint es : 

I - DO GOVERNO: 

a ) Destinar r ecursos para atender a execução do presen 
te Convênio , no valor ·de Cl'$: 600 . 000 , 00 (seiscentos mi l cru 
ze iros) . 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução deste Convênio a 
través da Secretar ia de Planejamento . 

U - DA PREFEITURA: 

a) Empregar os r ecursos transferidos pelo Governo , de 
acordo com o que es t abel ece a Cláusula Segunda deste Convê
nio . 

b) Fornecer e faci litar' os · elemento's neces sários para 
que o GOVERNO possa através da Secretaria de Planej amento ~ 
companhar a execução do presente Convênio . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
deste Convênio, no valor de Cr$: 600 .000 , 00 (seiscentos mil 
cruzeiros), cotrerão à conta do FPEDF e Territórios, Progra 
ma - 03090402 . 005, Natureza da Despesa - 3.1.3.2 .00, confor 

·me Nota Orçamentária n9 9742, emit i da em 12 de dezembro de 
. 1983 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS: A liberação 
dos recursos mencionados na Cláusu l a precedente, será efe
tuada de uma só vez , após a assinatura deste instrumento e . 
sua publ icação no Órgão Oficial do Territór i o . 

CLÁUSULA SEXTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA de
ve rá prestar contas da aplicação dos recursos recebidos , à 
Secretaria de Finanças , no máximo tr inta (30) dias · após o 
término de vigência de presente Convênio . 

CLÁUSULA S~TIMA - VIGENCIA: O presente Convênio terá 
vigência até 31 de dezembro de 1983, a partir da data de sua 
publicação , no Diário Oficial do Território . 

CLÁUSULA OITAVA- ALTERAÇÕES: O presente Convênio pode 
rá ser alterado, através de aditamento, para o fiel cumpri-: 
mento das obrigaçÕes des te Termo . 

CLÁUSULA NONA - RES CISÃO: A inobservância de quaisquer 
Cl áusu l as condições ou obrigações do presente Convê~io , bem 
como por motivo de conveniência ou por acordo entre as par
tes convenentes, provocará sua imedia ta resc i são , i ndepen -
dente de ação , notificação ou in t erpelação judicial. 

CLÁUSULA D~CIMA - FORO: Para dirimi r quaisque r dúvidas 
surgidas em consequênc i a do não cumpriment o de qua l quer Clau 
sula deste Termo , de comum acordo , as partes interessadas
elegem o Foro da Comarca de Macapá, com exclusão de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja . 

E, para firmeza e validade do que ficou estipulado , la 
vrou-se o presente Termo , que depois de lido e achado con-: 
forme, vai assinado pelas partes conv~nentes em cinco (05) 
vias de igual teor e forma , na presença das testemunhas aba i 
xo nomeadas. 

Nacapá, 27 de dezembro de 1983 . 

ANNIBAL · BARCELLOS 
Governador 

FRANCISCO JOSf: ALHEIDA FILHO 
Prefei t o 

TESTE~illNHAS : Bernardino Mendes dos Santos 
Meire Jane Monteiro 

TERMO ADITIVO 

SEGUNDO (2<?) TERMO ADITIVO AO CONVENIO N<? 003/83-PROG , 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO M'.APÁ E 
A JUNTA COHERCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ - J UCAP - P~ 
RA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá, neste ato r e 
presentado pelo seu Governador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS,do 
ravante denominado simplesment e GOVERNO e a Junta Comercial 
do Território Federal do Amapá, neste ato represent ada pelo 
seu Presidente, Senhor ABDALLAH IIOUAT , doravante denominada 
JUCAP, resolvem de comum acor do celebrar o presente Termo 
Ad i t i vo, consoante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRHffiiRA: Pelo presente T.ermo Aditivo é pror 
rogada para 31 de março de 1984 , a vigência do Convênio ora 
aditado . 

CLÁUSULA SEGUNDA : Permanecem inalteradas as demais Cláu 
sulas e condições pactuadas no Convênio originário , ora adT 
tado. 

E, por estarem justo e convencionados, ass i nam o pre 
sen t e instrumento , em ci nco (05) vias de igual t eo r e for 
ma, para o mesmo fim de direito, na presença de duas (02) 
t estemunhas . 

Macapá(Ap) , 26 de dezembro de 1983 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
= Governador ; 

ABDALLAH HOUAT 
; Jucap ; 

TESTEMUNHAS: Ilegíveis 


	

