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NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Te rritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0010 de 02 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atr ibuiç~e s que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Oficio núme ro 1705-DP/HINTER, de 12dede 
zembro de 1983 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Di s pensar }lARIA JURACY DA SILVA, da função de 
confiança de Diretor da Escola de 19 Grau do Km 132, Código 
DAI-201 . 3, da Divisão de Ensino de 19 Grau-DEN/SEEC, a par
tir de 01 de janeiro de 1984 . 

Art. 29 - Revogam-se as disposiç~es em cont rár io . 

Palácio do Setcntrião, em Hacapá, 02 de jane iro de 1984 , 
959 da RepÜb lica c 4 19 da Cr i ação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIS-::'ÉRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 00 11 de 02 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Ainapâ, usando das: 
atribuiç~es que lhe são con~eridas pelo artiio 18, Ítem Ir; 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Of i c io n~mero 1705-DP/MINTER, de 12 de 
dezembro de 1983, 

RESOLVE: 

Secretar1o de Educação e Cultura 
Prof. FRANCI SCO DE ASSIS GURGEL NEDEIROS 

Secr etár io de Agricultura 
Dr . LUIZ I RAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÜblica 
Dr. EDHUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de SaÜde 
Dr. JOSg CABRAL DE CASTRO 

Art . 19 - Dispensar J OÃO DO NASCI~!ENTO BARBOSA , da fun
ção de confiança de Diretor da Esco l a de 19 Grau de São Joa 
quim do Araguari, Código DAI-201.3, da Divisão de Ensino de 
19 Grau-DEN/SEEC, a pa r t ir de 0 1 de Janei r o de 1984 . 

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

Pa lácio do Setcnt rião , em Hacapá, 02 de jane i ro de 1'!84 , 
959 da RepÜbli ca e 4 19 da Criação do Te rr it6rio Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO I NTERiOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 00 12 de 02 de jane i ro de 1981, 

O Governador do Território Federal do 1\mapá ,usando eles 
atribuições que lhe siio conferidas pdo ar tigo 18 , ítem Ll , 
do Decreto-Lê i nY 4 11 , de 08 de j ane iro de 1969, e t endo ~m 
vista os termos do Of ício n~mero 1703-DP/MINTER, de 12 de 
.dezembro de 198 3 , 

RESOLVE : 

1\rt . 19 - Dispensar OCYR DE J ESUS NUNES , da f unção de 
c~nfíança de Diretor da Escola de 19 Grau "Nanoe l Domingo~·" 
Cod1go DAI -201.3, da Divisão de Ensino de 19 Gra u-DEN/SEEC' 
a partir de 01 de janeiro de 1984 . · ' 

Art. 29 Revogam-s e as di s pos ições em contrârio .. 

Paljc~o ~o S ctentrião,~~ N~capá , 02 de jane iro de 1 98~, 
959 da Republ1ca e 419 da Cr1açao do Te rritório federa l do 
Àmapá. 

fu~NIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0013 de 02 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista os termos do Ofício numero 1705-DP/NINTER, de 12 de 
dezembro de 1983, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Dispensar BEL~~ COSTA SALGADO , da função de 
confiança de Diretor da Escola de 19 Grau de Narinheiro do 
Bur i tizal , Código DAI-201 . 3, da Divisão de Ensino de 19 
Grau- DEN/SEEC, a partir de 01 de janeiro de 1984 . 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrá r io. 

Palácio do Setentrião,em Macapá ,02 de janeiro de 1984, 
959 da República e 419 da Cr iação do Terr i tó rio Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 
DECRETO (P) N9 0014 de 02 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo ar tigo 18 , ítem II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vis t a os termos do Ofício número 1705-DP/NINTER, de 12 de 
dezembro de 1983 . 

RESOLVE : 

Art. 19 - Dispensar ANASTÁCIO EUROPA DOS SANTOS ,da fun 
ção de confiança de Diretor da Escola de 19 Grau de I lha dÕ 
Mar inheiro , Código DAI-201 . 3, da Divisão de Ensino de 19 
Grau- DEN/SEEC, a partir de 01 de janeiro de 1984 . 

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

Palácio do Setentrião ,em Macapá,02 de janeiro de 1984 , 
959 da RepÚb lica e 419 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 00 15 de 02 de janeiro de 1984 

O Governador do Territór i o Federal do runapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , itcim II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 

vista os termos do Ofício nume ro 1705-DP/MINTER , de 12 de 
dezembro de 1983, 

RE SOLVE : 

Art . 19 - Dispensar VASCO GOMES DA COSTA, da função de 
confiança de Diretor da Escola de 19 Grau "Guará", CÓdigo 
DAI-20 1.3, da Divisão de Ensino de 19 Grau-DEN/SEEC, a par
tir de 01 de janeiro de 1984. 

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

Palácio do Setentrião , em Macapá,02 de j aneiro de 1984 , 
959 da República e 419 da Cr i ação do Ter ritório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0016 de 02 de j aneiro de 198~ 

. O. G?vernador do ~·erritório Federa l do Amapá,usando das 
atr1bu1çoes q~e lhe sao conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto- Le1 n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os t ermos do Ofício número 1705- DP/HINTER: de 12 de 
dezembro de 1983, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Dispensar LU I Z FRANCO GOMES, da função de con 
fiança de Diretor da Escola de 19 Grau de Limão do Curuá, CÕ 
digo DAI- 201 . 3, da Divisão de Ensino de 19 Grau- DEN/SEEC , a 
partir de 01 de janeiro de 1984 . 

Ar t . 29 - Revogam-se as disposições em contrário . 

Palácio do Setentr ião , em Macapá ,02 de janeiro de 1984 , 
959 da RepÚblica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTf:RIO DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 00 17 de 02 de jane iro de 1984 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista os termos do Of í cio número 1705-DP/NINTER, de 12dede 
zembro de 1983. 

RESOLVE : 

Art. 19 - Dispensar AHAPARINO JOSe VALENTE DOS SANTOS , 
da função de confiança de Dir etor da Escola de 19 Grau de 
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Campo Alegre, C6digo OAI- 201 . 3, da Divis~o de ~nsino de 19 
Grau-DEN/SEEC, a partir de 01 de jane iro de 1 98~ . 

Art . 29 Revogam- se a s disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Setentr ião , el!l Hacapá,02 de janeiro de 1984, 
959 da Repúb lica e 4 19 da Criação do Te rr itório Federal do 
Amapá . 

A~NlBAL BARCELLOS 
Governador 

~IINISTtRIO DO l NTF.RtOR 

Território Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 0018 de 02 de janeiro de 1984 

O Governador do Te rr it&rio Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item li, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de jane i ro de 1969, e tendo em 
vista os terl!los do Oficio número 1705-DP/~INTER,de 12 de de 
zembro de 1983, 

RESOLVE: 

Art . 19- Di spensar ANTONIO CARLOS COSTA GUEDES ,da fun 
ção de confiança de Di retor da Escola de 19 Grau de Guanaba 
r.a do Araguarí , Código DAI- 201 . 3, da Div isão de Ensino de 19 
Grau-DEN/SEEC, a part ir de 01 de j aneiro de 1984 . 

Art . 29 Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Palác~o do Setentrião, em Macapá,02 de janeiro de 1984 , 
959 da Republica e 419 da Cr iação do Terri t&rio Federal do 
Amapá . 

fu~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

H!NI STÊRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) ~9 0049 de 04 de jane iro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
a t ribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem Il , 
do Decreto-Le i n9 411 ,de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar fu~NIE \'IANNA DA COSTA, do cargo de 
Natureza Especial ,de Secretirio de Educação e Cultura do Co 
verno deste Terri tório , a partir de 06 de janeiro do corren 
te ano . 

1\rt . 29 - Revogam- se as disposições em contrár io. 

Palácio do Setent rião ,em ~acapá,04 de janeiro de 1984 , 
959 da República e 419 da Criação do Territ&rio Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÊRIO DO INTERIOR 

Territ&rio Federal do ~napá 

DECRETO (P) N9 0050 de 04 de janei ro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuições que l he são confer idas pelo artigo 18 , Ítem li, 
do Decreto- Lei n9 41 I, de 08 de j aneiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Exonerar FRANCISCO DE ASSIS GURGEL NEDEIROS , 
da função de confiança, de Diretor do Colégi o Amapaense , cõ 
digo DAS-101. 1, do Depar tamento de Ensino/SEEC , a partir de 
06 de janeiro do corrente ano . 

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

Palácio do Setentrião ,em Hacapá,04 de janei ro de 1984, 

959 da Rep~blica e 419 da Criaç3o do Território Federal do 
Amapá . 

ANNlB.-\L BARCELLOS 
Governador 

HINISTIÕRIO DO INTERI OR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0051 de 04 de jane i ro de 1984 

O Governador do Territ6rio Federa l do Amapá,usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são confer idas pelo artigo 18 , ít em I I, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de jane i ro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Nomear o Professor FRANCISCO DE ASSIS GURGEL 
HEDEIROS, para exercer o Cargo de Na t ureza Especial, de Secr e 
tário de Educação e Cultura do Governo deste Território , a 
pa r ti r de 06 de janéiro do corrente ano . 

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

Palác~o do Setentr ião , em Nacapá ,04 de janeiro de 1984, 
959 da Republica e 419 da Criação do Te rritório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

TERRITÚRI O FEDERAL DO A.'IAPA 

19 CIRCUNSCRIÇÃO - ~~CAPA 

EDITAL , CO~l PRAZO DE VINTE (20) DIAS, PARA CI TAÇÃO DE 
OSHAR DA SILVA TONACO , NA FOR!'~ ABAIXO : 

O Doutor JESUS DO NASCUlENTO, NN. Juiz de Direito da 
Pr imeira Circunscr ição Judiciária de Nacapá , Capital do Ter 
ritór i o Federal do Amapá, na forma da l ei, etc ... 

Faz saber aos que o presente Edit al vi rem ou dele co
nhecimento t iverem , que por este J uízo e Car tório, si to à 
Avenida Amazonas , n9 26 , tem andamento uma ação de Ordiná -
ria de Cobrança, Processo Cível n9 14.926/83, em que é(são) 
A.G. BOSQUE , firma comercial estabel ecida nesta cidade à 
Rua Cândido ~te ndes , 416 , na pessoa de réu representante le
gal. E OS~~R DA SILVA TONACO , bras ileiro, casado , e constan 
do dos autos que o (a) réu (ré) se encontra em lugar incerto 
e não sabido, expediu- se o presente Edital , com o prazo de 
vinte (20) dias . De fe r ida a citação por edita l, pe lo despa
cho ele 06 de dezembro de 1983 fica pelo presente CITADO (A) 
o (a) Senhor (Senhora) OS~~R DA SILVA TONACO , para ~ue no 
prazo de quinze ( 15) dias , de po i s de findo o ac ima fixado , 
apr esentar, querendo , a contestaçio cabível que tiver e 
acompanhar os demais termos do precesso até o final da exe
cução . O presente Edi t al será afixado no luga r de costume e 
pub licado na forma da lei . Dado e passado nesta cidade de 
Nacapá, Capital do Terr it6rio Federal do Amapá , aos treze 
dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta 
e três . Eu , Agost i nho Ibiapino da Silva auxilia r judiciári~ 
datilografei . Eu, Di re t or de Secretaria da Vara Civel , subs 
crevo e ass i no por determinação do Neritíssimo Juiz de Di:
rei to . 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Portaria n9 005/83 

PROCURADORIA GERAL 

CONVgNIO N9 066/83-PROG 

CONVi':NIO QUE ENTRE SI CELEBRA}! O GOVERNO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO AHAPÁ E A PREFEITURA NUNICIPAL DE CALÇOENE , PARA OS 
FINS NELE DECLA~\DOS . 

Aos doze ( 12 ) dias do mês de dezembro do ano de hum mil 
novecentos e o i tenta e três ( 1983) , nesta cidade de ~acapá , 
o Governo do Territó1· io Federal do Amapá, doravante denomi
nado simplesmente GOVERNO , neste ato representado pe l o seu 
Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS e a Prefeitura ~lun ici
pal de Ca lçoene , CGC/HF 05 990 437/0001-33, doravante deno
minada simplesmente PREFEITURA, neste at o representada pelo 
seu Prefeito, Senhor JOSt. FERREIRA COSTA , firmam o presen
te Convênio consoante as cláusulas e condições seguintes : 

CLAuSULA PRI~!EIRA - DO FUNDA.'lENTO LEGAL : O pre sente 
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Convênio fol elaborado com respa l do no que dispõe o Íteo 
XVII do a r tlgo 18, do Decre to-Lel n9 411, de 08 de janelro 
de 1969 , combinado com o ar t lgo 126 , § 29, l etra "f " do De
creto- Lel n9 200, de 2S de fevcrclrO de 1967 . 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O objetlvo do pr esente 
Convênlo é o repasse de recursos destinados a cobrir despe
sas com a reallzação de reparos necessárlos no prêd lo do ho 
tel de trânsito de Ca lçoene, l ocalizado na sede do Nunicí :
plo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Repassar a PREFEITURA a quantia de Cr$ :- 450 . 000 ,00 
(quatrocentos e cinquenta mi l c ruze i ros ) para atend imcntodo 
obje tivo da Cl áusula Segunda deste I nst r umento ; 

b) Fisca l izar os t raba lhos, através da Secretaria 
Planejamento e Coordenação . 

II - DA PREFEITURA : 

de 

a) Realizar as a t ividades previstas nes te Convênio; 

b) Facilitar e fornecer os e l ementos necessár i os 
que o GOVERNO através da Secretaria de Planejamento e 
denação , possa proceder a fisca lização. 

para 
Co o r-

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas deste Convê
nio , no valor de Cr $:- 4SO .OOO ,OO (quat rocentos e c inquenta 
mil cruzeiros) correr ao ã conta do F.P.E . Pro~rama 
03090402 .00S- Natureza da Despe sa 4 . 1 .3. 0.48 - Promoçao e 
Divul gação Tur í stica,. conforme Nota de Empenho n9 98 16, em.!:_ 
tida em 13 de dez . de 1983 , no valor de Cr$ :-4SO .OOO ,OO(qua 
trocentos e cinquenta mil cruzei ros ). -

CLÁUSULA QUINTA- DA LIBE~~ÇÃO DOS RECURSOS : A libera
ção dos recursos será efetuada de uma só vez , após a assina 
tura deste instrumento pelas par t es convenentes e através da 
Secretaria de Fi nanças - SEFIN. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : Trinta ( 30 ) 
dias após o término des te Convênio, a PREFEITURA pres t ará 
contas ao GOVERNO, através da Secret aria de Finanças- SEFIN, 
do va l or r eceb i do por fo r ça deste Inst rumento legal . 

CLÁUSULA S~TI~1A - VALIDADE E VIG~NCIA: O presente Con
vênio passará a ter va l idade após a sua assinatura, a par -
tir de quando vigorará pelo prazo de noventa (90) dias. 

CLÁUSULA OITAVA - MODIFICAÇÃO E RESCISÃO: Hediante con 
cordância das partes convenentes, este Convin io poderá ser 
modificado atravé s de Termo Adit i vo , ou rescindido de pleno 
direito , por i nadimplemento de qualquer de sua s cláusulas ou 
cond i ções , independente de ação , not i ficação ou i nterpela -
ção judic i al. 

CL,\USULA NONA - DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca 
de ~1acapá, para dirimir toda e qua l quer controve r s ia or iun
da do present e Convênio, com exc l usão de qua l quer outro por 
mais priv i legiado que seja . 

E, por es tarem de comum acordo , as partes convenentes 
rati ficam o presente Convênio, firmando-o em c inco (05) v ias 
de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença de duas 
(02) testemunhas abaixo ass i nadas . 

~lacapá (AP), 12 de dezembro de 1983, 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove r nador 

JOSIÕ FERREIRA COSTA 
Prefeito 

TESTEMUNHAS : Bernardi no Mendes dos Santos 
Ne i re Jane Monteiro 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ~!APÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

PLANO DE APLICAÇÃO 

APROVO 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

Pl ano de Ap 1 i cação para os recursos do Cc nvinio n9 066/ 
83- PROG, no valor de Cr$ :- 4SO .OOO ,OO (quatroc entos e c in -
quenta mi l cruzeiros), destinado a r ealização de r eparos ne 
cessários no pr édio do Hotel de Trâns i to de Ca l çoene , l oca:
lizado na Sede do Munic í pio . 

ELE~1ENTO DE I 
DESPESA I 

4 .0 .0 .0 
4 . 1.0 .0 

4. 1. 3. o 

4 . 1.3.0.48 

DISCRIMINAÇÃO 

DESPESA DE CAPITAL 
I NVESTIHENTO 

Inves t imento em regime de execu
ção especial 

Transferência de capi tal ao Mu
nicípio 

I VALOR 

4SO .OOO , OO 

Importa o presente Plano de Aplicação na quantia de 
Cr$ :- 450 .000 , 00 (quatrocentos e c i nquenta mil c ruzeiros). 

CALÇOENE , 12 de dezembro de 1983. 

JOS~ FERREI RA COSTA 
Prefeito Munic i pa l de Calçoene 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~!ACAPÁ 

EDITAL N9 28/83 =DO= CO}! PRAZO DE TRINTA DIAS 

REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Macapá, a través do Serviço de Fiscalização e Li cenciamento de 
Obras , t orna Públ ico que as pessoas abaixo r e l acionadas estão so licitando Alvará de Licença para Regular i zação dos se 
guintes imóveis. 

N9 I I N T E R E s s A D o I E N D E R E ç o I SETOR I . QUADRA I LOTE 

OI José Guedes Ferreir a Av Acr~ 00 31 07 
02 Nar ia de Nazaré Rocha Melo Av Henrique Galúcio 03 41 35 
03 Cesatila Castelo da Silva Av Sal gado Filho 03 10 32 
04 Mar ia Cesar Cardoso Bor ges Av Prof . ~einaldo Damasceno 04 71 05 
05 Ma t ias Peres Nunes Av Henr ique Galúcio 02 24 os 
06 Uba ld ino Soar es Picanço Rua: Rio Japurá 01 84 04 
07 Joana D' Arc Souza B. Queiroz Av : Prof . 3.c inaldo Damasceno 04 71 17 
08 Alze l i na de Souza Nascimento Passagem 03 07 8S 07 
09 Antonio Rodrigues de Olive ira Travessa 04 22 23 23 
10 Bento Cunha Filho Av : Co ra de Ca rvalho 03 20 os 
11 Ol demar Pinto Perei r a Av : Pedro Lazarino 09 13 19 
12 Si mão Tavares Dantas Rua : Santos Dumont 10 34 29 
13 José Cassiano Coutinho de Azevedo Av : Antonio C. de Ca rvalho 03 29 18 

Conv ida as pessoas que se j ulgarem com direito sobre os referidos imóveis , a apresentarem suas reclamações por 
escrito , dentro do prazo de 30 dias, contados da data da publicação deste Ed i tal . 

Hacapá(AP) , 27 de dezembro de 1983. 
Eng<? BENJ~H~ DA ROCHA SALIM 

Diretor do Departamento de Obras 
CPF 081 50 1 S02 - 00 
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TERRITÓRIO FEDERAL 00 AHAPA 

CÂ!>!ARA DE VEREADORES DO ~!UNIC!PIO DE ~IACAPÁ 

PALÁCTO VEIGA CA BRAL 

DECRETO LEGISLATIVO N9 1 3/83-CH!>! 

ReajusL~ os subsíd ios dos Ve readores à Ciimara Municipal 
de Nacapá , para o exercíc io de 1984 . 

O PRESIDENTE DA CMIARA NUNICIPAL DE ~L\CAPÁ , faço saber 
que a Ci mara ~un ic ipal de Nacapá, decre ta, de acordo com o 
estabel ecido no art . 29 , do Decreto Legi sla t ivo n9 08/83 
C'!M , de 30 de nqvembro de 1982 e eu promul go o segui nte , 

DECRETO LEGISLATIVO 

Ar t . 19 - Os subsídios dos Vereadores à Cimara Munici
pal de Hacapâ, para o exercício de 1984, são reaj ustados nas 
seguintes bases : 

I - Part e Fixa , no total de Cr$-300 . 000 ,00 (t rezentos) 
mil cruze i ros) por mes ; 

II - Parte Var i ável, correspondente a vi nte (20) diá
ria s , por mis, no vn l or de Cr $- 18 .000,00 (dezoito mil cru
zeiros) cada uma . 

Ar t. 29- A part e var iável dos subsídios, poderá ser 
alte rada, até 30 de abril de !984 , com base na receita efe
tivamente realizada pel o Município, no ano imedia t amento an 
rior . 

Ar t . 39 - Aos Vereadores que residem em Distri tos, com 
di f iculdades de acesso ao comparec imento is sess6es da Cima 
ra, fa rão jús a uma aj ud a de cus to anual de Cr$- 1. 000 . 000 ,00 
(hum milhio de cruzeiros) à cada um, que serão pagas em duas 
pa rcela s i gua i s , uma no iní ci o e outra no fim da Sessão Le
gisla tiva , podendo a Última parcela , o Vereador que nao hou 
ver comparec i do a um terço das reun i6es . 

Art . 49 - As despesas decorrentes da ap l icação do pre
sente Dec reto Legislat i vo , corre rão à conta de verbas pr6-
prias do Orçamento da Câmara Municipa l de Macapâ , supl emcn
t adas , se ncccssãrio , pe lo Poder Execut ivo . 

Art. 59 - O presente Decr et o Legi$lativo entra em vigor 
a pa r ti r de 19 de j aneiro de 1984 , revogadas as d is posiç6es 
em cont rár io. 

HESA EXECUTIVA DA CÃNARA ~!UNlCIPIIL DE ~IACAPÁ , 29 de de 
zembro de 1983 . 

JÚLIO MARI A PlNTO PEREIRA 
Presidente 

JUVENAL SALGADO CANTO 
19 Secre t ár i o 

PROCURADORIA GERAL 

TER.'IO ADITl VO 

PRIHEIRO ( 19) TER!>!O ADITlVO AO CONV~N10 N9 024/83-PROG, 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRlTÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ , E 
A PREFE ITURA NUNICIPAL DE HAZAGÃO, PARA FINS NELE DECLARA -
DOS . 

O Governo do Tcrr itõrio Federal do Amapá , neste ato re 
prcscntado pelo seu Governador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS,do 
ravante denominado simpl esmente GOVERNO e a Prefeitura Muni 
c i pal de ~lazagào ; representada pelo seu Prefeito Mun i cipal -;
Senhor EV ILÁSlO PEDRO DE LIMA FERREIRA, doravante denomina
do s implesmente PREFEITURA , resolvem de comum aco rdo cele -
bra r o presente Te rmo Adi tivo , consoante as Cláusulas e con 
diçÕes segu in tes : 

CLÁUSULA PRU1EIRA : O presente Termo Aditivo tem por 
objetivo pror rogar o prazo de viginc i a do Convinio ora ad i
tado para 30 de abri l de 1984 . 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanenccm inalteradas as demais 
Cláusulas c cond ições do I ns t r umento Princi pal . 

c . oor estarem ass1m iustos e convencionados , ass inam 
o present e i nstrumento , em c i nco (05) vi as de igual t eor e 

fo rma , para o mesmo fim de direito , na oresença de duas (02) 
testemunhas . 

Hacapá, 26 de dezembro de 1983 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

EVILÁSIO PEDRO DE I.U!fl FERREIRA 
Prcfei to 

TESTEMUNHAS: Angelo de Alcântara Queiroz 

Antonio ~!ario Moreira 

CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS 

PROCL/\l>!IIS DE CASAMENTO 

O Oficial do Regi s tro Civil da Comarca de Macapá, Ter
r itõrio Federa l do Amapá , República Federativa do Brasil 
faz saber que pretendem ca sar: RAI~ruNDO DE SOUZA BRITO e 
CARHEL1TA MONTEIRO DE SOUZA. 

Ele é filho de Paulo de Ol i ve ira Brito (falec ido) e de 
Catarina Cardoso de Souza . 

Ela é filha de Ergino Pereira de Souza e de Maria Dalva 
da Cos ta Monteiro. 

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

Macapá , OS de janeiro de 1984 . 

JOSt TAVARES DE ALHEinA 
Tabe lião e Ofic i al 

CARTÓRIO DE REGIST RO PÚBLICO 

PROCLAKA. DE CAS/\l>IENTO 

O Oficia l do Regis t ro Ci vil desta Comarca de Hacapá 
Ter . Fed . do Amapá , Repúbl i ca Federativa do Brasil , faz sa -
bcr que pr e t endem se casar : JOSt lo!ILSON ~!AIA DA SILVA e LUCI 
NEIDE UCHÕA DA SlLVA. 

Ele é fi lho de Maria Haia da Si l va . 

Ela e f i lha de Pedro Mafra da Sil va e de Rachel Uchôa 
da Silva . 

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

rtacapá, 04 de janeiro de !984 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autor i zada 

CARTÓRIO DE REG I STRO PÚBLICO 

PROCLA!>IAS DE CASAMENTO 

O Of i c ial do Regi st ro Civil desta Coma rca de Hacapá , 
Ter . Fed . do Amapá, RepÚb li ca Federativa do Brasi l, faz sa
be r que pre tendem se casar : JORGE SAl'ITOS COSTA e DECLINA 
SILVA DO NASCIHENTO. 

Ele é f i lho de José Cos t a e de Ana Na r ia Célia San t os 
Costa . 

Ela é fi lha de Rai mundo Cl ementino do Nasc imento e de 
Ncrcedes Souza da Silva . 

Quem souber de qua l quer impedimento l egal que os i niba 
de casar, um com o outro, acuse-o na forma da lei . 

Macapâ, 03 de j ane i ro de 1984 . 

ZUfLA JUCÁ DE J UCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autor izada 
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CRITICAR SÓ NÃO t\DIANTA, 
O QUE RESOLVE MESMO E TRABALH 

Vamos combater a inflação, com 
trabalho e poupança. Produzindo mais - com iniciativa -
no emprego ou no trabalho autônomo. 

Vamos aumentar a produção de alimentos, para 
melhorar a base do nosso padrão de vida. 
E vamos proteger o que ganhamos, por meio da poupança. 

Vamos produzir para atender nossas 
necessidades e para exportar o máximo. Exportar cada 
vez mais, para obter divisas, essenciais ao nosso 
desenvolvimento. Assim fazem os povos obstinados e 
confiantes. Com trabalho, produção, poupança e 
exportação reafirmamos nossa confiança em nós mesmos. 

EM 84,CONFIANCA,TRABALHO E EXPORTAÇÃO. 

\. 

P6g.6 


	

