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HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0056 de 05 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do ~l~pá,usando das 
a tribuiç6es que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Oficio número 0046/84-DP/SEAD, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Remover, o servidor EDHILSON PAUL INO DE LIMA, 
ocupante do emprego de Técnico de Administração, Código LT
NS-527 . A, Classe "A", Referência NS- 5 , da Tabe la Especial 
de Empregos do Governo deste Território , l otado na Secreta
r ia de Finanças-SEFIN, para a Secretaria de Obras e Servi -
ços PÚblicos- SOSP, a contar da presente da t a. 

Art . 29 - Revogam-se as di sposições em contrário . 

Palácio do Setentrião,em Hacapá , OS de janeiro de 1984, 
959 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ru~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0057 de 06 de janeiro de 1984 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o a r tigo 18 , ítem II , 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Ofício número 1686/83- SEAG, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar o Engenheiro Agrônomo, RAll1UNDO FER 
REIRA PALHETA, para responder pela Pres idência da Comissão 
Especial Fundiária do Território Federal do Amapá-CEAP, du-

Secretário de Educação e Cultura 
Prof. FRANC(SCO DE ASSIS GURGEL HEDEIROS 

Secretário de Agricultura 
Dr . LUIZ IRAÇU GUI~~ES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr . EDHUNDO EVELIM COELHO 

Secretári o de Saúde 
Dr. JOS~ CABRAL DE CASTRO 

rante o imped i mento do res pectivo titular que encontra- se em 
gozo de fér i as regulamentares no período de 02 a 31 de ja
neiro do cor r ente ano. 

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

Palácio do Setentrião,em ~wcapá , 06 de janeiro de 1984, 
959 da RepÚbl ica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

mNISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Fed~ra l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0058 de 06 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federa l do Amapá usando das 
atribuiçÕes q~e lhe são confer idas pelo artigo 1S, ítem II, 
do Decreto-Le~ n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 .1 77 , de 19 de setembro 
de 1980, e Ofício n9 009/84-SESA , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear RICARDO ANTONIO DE BARROS BRAVO , para 
exer cer o cargo em comissão , de Chefe do Serviço de Emergên 
ci a , Código DAS- 101. 1, do Cen t ro Médico Hospitalar/SESA , a 
contar da presente data . 

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

Palácio do Setentrião , em Hacapá ,06 de janeiro de 1984 
959 ~a Repúb l ica e 419 da Criação do Território Federal d~ 
Amapa . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 



Macapá, 13-01-84 DIÁRIO OFICIAL Pág. 2 

MINISTgRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (F) N9 0059 de 06 de janeiro de 1984 

O Governador do Ter ritório Federal do Amap·á,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28820.000007/84-SEGUP, 

RESOLVE: 
Art. 19 - Conceder a OLGARINA OLIVEIRA DOS SANTOS, ocu 

pante do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos-;
Código NM-812.C, Classe "C", Referência NM-16, (Cadastro n9 
00864), do Quadro Permanente do Governo deste Territõrio,lo 
tada na Secretaria de Segurança PÚblica-SEÇUP, seis (06) me 
ses de Licença Especial, contados no período de 09 de janeT 
roa 08 de julho de 1984, nos termos do· artigo 116, da Le1 
n9 1711, de 28 de outubro de 1952, regulamentado pelo Decre 
to n9 38.204, de 03 de novembro de 1955, em virtude da refe 
rida servidora haver conpletado um (01) decênio de efetivo 
exercício, compreendido no período de 14 de maio de 1972 a 
28 de setembro de 1982. 

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

Palácio do Setentrião,em Macapá,06 de janeiro de 1984, 
959 da Repúbl ica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTI!RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0062 de 09 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-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 7/21.005/83-GABI, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a ANTONIO FERREIRA DE HOLANDA, ocu
pante do cargo de Auxiliar Operacional de ServiçosDiversos, 
CÓdigo NM-812.C, Classe "C", Referência NM-17 (Cadastro n9 
02079), do Quadro Permanente do Governo deste Território , 
lotado no Gabinete do Governador-GABI, com exercício na Re
presentação Brasília-DF, três (03) meses de Licença Espe -
cial, a contar de 01 de novembro de 1983 a 31 de janeiro de 
1984, nos termos do artigo 116, da Lei n9 1711, de 28de ou 
t ubro de 1952, regulamentado pelo Decreto n9 38.204., de 03 
de novembro de 1955, em virtude do referido servidor haver 
completado um(0 1) decênio de efetivo exercício, compreendido 
no período de 19 de setembro de 1972 a 19 de setembro de 
1982 . 

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

Palácio do Setentrião, emMacapá, 09 de j aneiro de 1984, 

959 da República e 419 da Criação do Territ ório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTgRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0063 de 09 ée janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
a tribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Pr ocesso n9 00-82-02638- 6-MI /DCA/ 
BSB/82, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Retificar o De~reto (P) n9 0346 , de 15 de 
fevereiro de 1982, publicado no Diário Oficial do Territó -
r~o n9 3631, do dia 18 do mesmo mês e ano, que passa a vig~ 
rar com a segui nte redação . 

Conceder aposentadoria, nos termos dos 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 .481,de 05 
de dezembro de 197 7, a MARIA CORDEIRO DA }~TTA MIRA, matri
cula n9 1.837. 132, no cargo de Professor de Ensino de 19 e 
29 Graus, CÓdigo M- 60 1.C, Classe "C", Referência 4, do Qua
dro Permanente do Governo deste Território, devendo perce
ber proventos correspondente da Classe "D" , Referência 3,de 
conformidade com o artigo 184, Ítem I , da Lei n9 17 11 /52 ,em 
face do que dispÕe a Lei n9 6. 70 1, de 24 de outubrode 19 79 , 
observado o § 29 do artigo 102, da Const itu ição Federal. 

Palácio do Setentrião , emMacapá, 09 de .íaneiro de 1984, 
959 da RepÚblica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTI!RIO DO INTERIOR 

Ter r i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0064 de 09 de jane iro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pel o artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 00-82-07015-6-MI/DCA/ 
BSB/82, 

RESOLVE: 
Art. 19- Retificar o Decreto (P) n9 11 52 , de OS de de 

zembro de 1983, publicado no Diário Oficial do Território 
n9 4073, do dia 12 do mesmo mês e ano, que passa a vi gorar 
com a seguinte redação. 

,..-----------DIARIO OFICIAL-----------.. 
,...----------- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-----------

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURI:LIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os textos enviados à publ icação deverão ser 

datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

O Diário Oficial do T.F. do Amapá poderá 
ser encont r ado para leitura nas Representa
çÕes do Governo do Amapá em Brasília/DF, 
Rio de Janeiro/RJ e Belém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12:00 horas. 

Horário : 
Das 14:00 as 17:30 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇOES 
* PublicaçÕes -· centímetros de 

coluna ................ ;, .... Cr$ 1.680,00 

PREÇOS- ASSINATURAS 

* Maca pá . ....... .. ....... ... . . 
*Outras Cidades ............. . 
* As ass i na t uras sao semes -

t ra is e venc í ve is em 30 de 
junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar ............ . 

N~mero atrasado . ............. . 

RECLAMAÇOES 

Cr$ 12. 600 , 00 
Cr$ 33.600, 00 

Cr$ 120 , 00 

Cr$ 150 , 00 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire
tor do Departamento de I rr.prensa Of i cia l do 
T.F. do Amapá, a té 8 dias após a publicação. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -a Rua Candido Mendes* Macapá Terrilório Federal do Amapá v Telefones 222-0444 * Ramais 176 - 177 - 178 
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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. 481, de OS 
de dezembro de 1977 , a NANCY NINA DA COSTA, matrícula n9 
1.687 . 592 , no cargo de Professor de Ensino de 19 e 29 Graus, 
Código H-601.C, Classe "c", Referência 4 , do Quadro Perma 
nente do Governo deste Terr1 tÓrio, devendo perceber proven
tos correspondente ao cargo em comissão de Diretor de Esta
bel ec i mento de Ensino , Tipologia 5, CÓdigo DAS- 101 .1 , na for 
ma prevista no artigo 180 , Í tem I , da supracitada Lei n9 
171 1/52, com a alteração introduzida pel a Lei n96 . 732 , de 04 
de dezembro de 1979 . 

Palácio do Setentrião , em Hacapá , 09 de janeiro de 1984 , 
959 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0065 de 09 de janeiro de 1984 

O Governador do Ter ritór io Federal do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem I I, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vi sta o que consta do Processo n9 00- 81-07825-HI/DCA/BSB/81, 

RESOLVE: 

Ar t . 19- Retificar o Decre to (P) n9 0700 , de 13 de ou 
tubro de 1981, publicado no Diário Oficial do Terr itório de 
n9 3549, do dia 16 do mesmo mês e ano, que passa a vigorar 
com a seguinte redação. 

- Conceder aposent adoria, nos termos dos artigos 101, 
ítem II I e 165, ítem XX , da Constituição Federal do Brasil , 
com a redação dada pe l a Emenda Constitucional n9 18 , de 
30.06 . 81 , a Ko\RIA NAZARÉ DOS SANTOS BOHFHI, matr ícula n9 
2. 258 . 259, no cargo de Pr ofessor de Ensino de 19 e 29 Graus, 
Código H- 601 . B, Cl asse "B", Re ferência 4 , do Quadro Perma
nente do Governo deste Terr itório, devendo perceber proven
tos cor r espondente da Cl asse "C", Referência 4, de conformi 
dade com o artigo 184 , Ítem I, da citada Lei n9 1711/52 , em 
face do que dispõe a Lei n9 6.70 1, de 24 de outub rode 1979 , 
observado o § 29 do art i go 102, da Constituição Federa l. 

Palácio do Setentrião,em Nacapá,09 de jane iro de 1984, 
959 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~UNISTÉRIO DA AGRICULTURA 

DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO A}~PÁ 

EXTRATO DE I NSTRill!ENTO CONTRATU.\L 

a) ESPÉCIE : Contrato de prestação de serviços, celebra 
do em 19 de janei ro de 1984, entre a Delegac ia Federal de 
Agricultura do Amapá e a Firma JUVENAL CANTO- ARUANA SERVI
ÇOS. 

b) OBJETIVO: Pres tação dos serviços de Limpeza, Conser 
vação e Vigilância, do Prédio sede da De l egacia Federal de 
Agr i cultura do Amapá, em Hacapã , capital do Ter. Feder al do 
Amapá . 

c) LICITAÇÃO ~!PREGADA : Tomada de Preços, processada 
sob o n9 HA-SE~~-04/ 1 2/83 , realizada em 16 de dezembro de 
1983 . 

d) CRÉDITO: Atividade: 1302-040702 14.364- Coordenação 
e Hanute&ção dos Serviços Administrativos - Elemento de Des 
pesa: 3132 - Outros Serv iços e Encargos, or çamento de 1984~ 

e) VALOR INICIAL DO CONTRATO: Cr$- 11 . 617. 794,00 (onze 
mi lhÕes, seiscentos e dezessete mil, se t ecentos e noventa e 
quatro cruzeiros) . 

f) PRAZO : De 19 de janeiro de 1984 a 31 de dezembro de 
1984 . 

g) ASSINATURAS: Joaquim Hatias da Rocha - Delegado Fe
de ral de Agricultura do Amapá e Juvenal Canto - Aruana Ser
viços , firma contratada. 

h) TESTE:IUNHAS: José Farias da Silva e Antonia Dias 
Cruz. 

Hacapá(AP) , 02 de janeiro de 1984 

JOAQUIM ~~TIAS DA ROCHA 
Delegado da DFA/AP 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

PREFEITURA }IUNI CIPAL DE ~~CAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 02/84-PNH. 

O Prefeito Municipa l de Hacapá, capital do Território 
Federal do Amapá, usando das atribuiçÕes que lhe são confe
ridas por lei; 

CONSIDERANDO o que preceitua o art. 16, do Decreto Nu
nicipal n9 65-A/78 , de 10 de março de 1978 . 

DECRETA: 

Art . 19- Ficam reajustados os valores do metro quadra 
do dos ter r enos urbanos do Município de Macapã, para fins 
de obtenção dos Valores Venais e efei t os de Tr ibutação do 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, de conformida
de com a t abela abaixo : 

-
ZONA GRUPO VALORES E~l Cr$ POR W 

1 5 .088 ,00 
2 3.561, 00 

4 3 2. 798 ,00 
4 2. 289 ,00 
5 1. 78 1 ,00 

1 2. 462,00 
2 1. 724 ,00 

3 3 1. 354,00 
4 1.108 ,00 
5 861 ,00 

1 1. 157 ,00 
2 810,00 

2 3 636,00 
4 521 ,00 
5 405 ,00 

1 o 366 ,00 

Art . 29 - Este Decreto ent ra rá em vigor na data de sua 
publicação , revogadas as disposições em contrário. 

CUNPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE- SE 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 9 de janeiro de 1984 

~IURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

FEDERAÇÃO ~~PAENSE DE BASKETBALL 

C. G. C. (HF) N9 05 .985. 312/0001- 15 

NOTA OFICIAL N9 01/84-F.A.B . 

ASSEHBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

No uso da atribuição que me é conferida pelo artigo 5 
do Estatuto da Entidade e , de acordo com as disposições do 
parágrafo 19 e 29 , tenho a honra de convocar os clubes f i
liados, relacionados , em separado , em pleno gozo de seus di 
reitos , para se reunirem em Assembl éia Geral Ordinária , no. 
próximo dia 21 de janeiro em curso, (sábadof, na sede do Co~ 
selho Regional de Desportos do Amapá - CRD-Ap . , situada em 
uma das depedências do Ginásio Avertino Ramos,nesta Cidade , 
às 20 :30 horas , em pr imeira convocação , e , em segunda convo 
cação , meia hora após (2 1 horas ) , como dis põe o art . 8, pa~ 
rágrafo único do Estatu t o da Entidade , para deliberar sobre 
os seguintes a ssuntos de Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 

a) Conhecer o Re l a tório da Diretoria e o Parecer 
Conselho Fi scal sobre o mov i mento Financeiro. 

do 
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b) Eleger o Presidente da Federação Amapaense de Bas -
ketball- FAB e o Vice-Presidente. 

c) Eleger os membros do Conselho Fiscal da 
Amapaense de Basketball e do Tribunal de 
Desportiva. 

Federação 
Justiça 

OBSERVAÇÃO: Somente poderão ser vo t ados os candidatos 
registrados atê às 17:30 horas do di a 17 de 
janeiro de 1984, cujos registros serão en
tregues no protocolo da Federação Amapaen
se de Basketball - FAB. 

IHLSON PONTES DE SENA 
Presidente 

ATA DA REUNIÃO DE ASSE~ffiLBIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSO
CIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~IAPÁ. 

No primeiro (19) dia do mês de janeiro do ano de um mil 
novecentos e oitenta e quatro (1984), às 15:00 hs (quinze 
horas), na Sede Social à Av. Paraíba n9 21 1, em Hacapá, Ter 
ritório Federal do Amapá, reuniram-se em Assemb lêia Geral 
Ord inária os Sócios da ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEÍ RA DO TERRI
TÓRIO FEDERAL DO ~Á, para aprec i arem a prestação de con
tas da Diretoria, Rel atór io referente ao Exercíc io de 1983 
e procederem a eleição da nova Diretoria. O Presidente HIT
SUYOSRI SRIBAY~IA inic i ou os trabalhos convi dando para com
porem a mesa a Diretoria Administrativa, NINEKO RAYASRIDA 
o Vice-Presidente RIROHI INOUE e para secretariar a sessão : 
a mim, ~1AKIKO RON~A DUQUE . O Sr Presidente apresentou a se
guir a r enúncia do Diretor Tesoure iro passando a palavra a 
Diretora Adminis t rativa para proceder a prestação de contas 
do exercício de 1983. A Diretora Adm~nistrativa informou 
que por renúncia do Diretor Tesoureir o, fora incumbida pelo 
Presidente da Associação de receber e encaminhar ao Canse -
lho Fi scal a prestação de contas da tesouraria da Associa -
ção o que fo i f e ito encontrando-se tudo em boa ordem fo i 
aprovado pe l o Conselho Fiscal juntamente com o Relatório da 
Diretoria que a seguir o Sr. Presidente apresentará aos as
soc i ados . O Presidente, efetuou a leitura do Rela tório da 
Diretoria e a seguir o Parecer do Conselho Fi scal da Asso -
c i ação Nipo- Brasileira do Terr i tór i o Federal do Amapá que 
aprovou o Relatório da Diretoria , as Contas e Demonstração 
Financeira do exercí ci o de 1983 . O Sr. Presidente disse que 
os referido documentos estavam sobre a mesa à disposição dos 
Associados . _Cumprindo a Ordem do Dia, o Sr . Presidente sol i 
citou aos_ presen:es ~ue apresentassem as Chapas para con~ 
correrem a El eiçao da Diretoria e Conselho Fiscal. O asso -
ciado YASUKI SRIBAY~IA apresentou,por consenso geral, uma 
chapa que não tendo concorrente foi eleita por aclamação 
DIRETORIA : Presidente - HINEKO HAYASHIDA - Bras ile ira casada 
comerciante, CPF : 144.946.632-04, Vice- Pres idente- REIJI 
RONDA - Japonês , casado , agr i cul t or , CPF 076.893 . 042- 00 
Dire t or Administrativo - ~1AKIKO HONDA DUQUE - brasile i ra , 
casada , Agente Administrativo, CPF : 047 .468 . 482- 20 , Diretor 
Tesoureiro - CRIKAHITO FUJISRI~IA - brasi l eiro , casado , Ar
quiteto, CIC : 028 .7 91 .822-04 . CONSELHO FISCAL - HEHBROS EFE 
TIVOS : PRESIDENTE - RIROHI INQUE - Japones, casado, agr i cul 
tor, CPF: 003.205 . 092- 68 , Hembros- TOHIO YOSRIDOHE,j apones 
solteiro, agricultor , CIC : 000 . 917 . 902-49 , Hembros Efet ivos 
TORU ONUKA - brasileiro, casado, comerc iante , CIC: 062 .502 . 
032-49. SUPLENTES : SRIZUKA KA\o/AKAHI , japonesa , viúva , comer 
ciante, CIC : 030.316 . 322-49 ,YASUHIRO SAKAGUCRI, japones , ca 
sado, comerc iante, CPF : 0 13.980 . 672- 72, YASUKI SAlTO, japo~ 
nes , casado, agricultor, CPF : 037.362 .532- 49 . Não havendo 
manifes taçÕes contrárias, eleitos por unan imidade os mem 
bras da Di r e toria e do Conselho Fiscal para o biênio 1984 
1985 foram a seguir empossados . Com a pa l avra o Sr. HITSU 
YOSHI SRIBAY~IA, agradeceu a colaboração de todos e se pro -
pÕs a cont i nuar cooperando com a Associação sabendo que não 
haverá so lução de continuidade nos objetivos a que se propõe 
a ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~IAPÁ. 
Continuando passou a pr esidência dos trabalhos para a Presi
dente eleita , ~!INEKO HAYASHIDA que manifestou-se para agra
decer a todos a confiança que lhe está sendo depositada e 
que espera a col aboração de todos a fim de que possa bem ad 
mi nistrar a Entidade , princ ipalmente no propósito maior que 
é a cons trução da nova Sede para o que j á há a l iberação de 
verbas pe l o Governo Japones , já t em á rea para a edificação 
e o Proj eto que tambêm já está pronto , devendo a construção 
ser inic i ada nos próximo s meses . Agradeceu mais uma vez a 
todos os presentes e que depende da colaboração e união de 
todos os associados para o forta l ecimento da Associação a 
fim de que possa cumprir seus obj et ivos e suas finalidades . 
Deixou a palavra livre e como ninguêm se manif es t asse agra
deceu a presença de todos e encerrou a Reunião às 16 :00 hs . 
(dezesse i s hor·as ) convidando os presentes a que permaneces
sem no rec into a fim de participarem do coque t el de confra
ternização . E, para constar , eu, r!AKIKO HONDA DUQUE , secre-

tária da reunião , lavrei a present e a t a que lida e ap rovada 
foi firmada por quem de direito . Hacapá , 19 de j ane i ro de 
1984 a a) r1AKIKO RONDA DUQUE, HINEKO HAYASRIDA, HITSUYOSHI 
SRIBAY~IA, RIROHI INOUE, RE IJ I RONDA , CRIKAHITO FUJISRUIA , 
TOMIO YOSRIDOME , TORU ONUKA , SRIZUKA KAI~AKAHI , YASURIRO SA
KAGUCRI e YASUKI SAlTO . 

DECLARAMOS SER ESTA A CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO 
PRÓPRIO . 

Nacapá, 5 de Janeiro de 1984 . 

LIVRO 

~IAKIKO RONDA DUQUE 
Secre tária 

HINEKO HAYASRIDA 
Presidente 

PROCURADORI A GERAL 

TEimO ADITIVO 

PRU!EIRO ( 19) TERHO ADITIVO AO CONV~NIO N9 040/83- PROG, 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~IAPÁ E 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ~IACAPÁ, PARA OS FI NS NELE DECLARA
DOS. 

O Governo do Terr i tório Federa l do Amapá, nes t e ato re 
presentado pel o s eu Governador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS~ 
daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e a Prefei
tura Municipal de Hacapá, doravante denominada simplesmente 
PREFEITURA, neste a to represent ada pelo s<!u Pr efeito Huni ci 
pal, Senhor }IDRILO AGOSTINHO PINHEIRO, resolvem de comum a~ 
corda, firmar o pr esente Termo Adit i vo , consoante as cláusu 
las que seguem : 

CLÁUSULA PRI}lliiRA: Pe l o presente Termo Aditivo e de 
acordo-com o disposto na Cláusula Terceira, item I , l etra 
"a", do Convênio ora aditado, o GOVERNO l i bera em favor da 
PREFEITURA a importânc_i a de Cr $: 2. 200 . 000 ,00 (dois milhÕes 
e duzentos mil cruzei ros) que corr erá à conta do Fundo de 
Par t ic i pação dos Estados, Distr i to Federal e Territórios 
programa 084 31884 . 768, Natureza da Despesa 3 . 1 .3 . 2. 00, con
soante Nota de Empenho n9 10278 , emi tida em 20 . 12. 83 . 

CLÁUSULA SEGUNDA : O recurso des t i nado pe l o present e 
Termo Aditivo, será liberado de uma só parcela , apos a assi 
natura e p11blicação deste instrumento no Diário Oficial des 
te Território. 

CLÁUSULA TERCEI&\: Fica prorrogada a vigênc ia do Convê 
nio ora aditado, pelo prazo de sessent a (60) dias a partir 
de sua assinatura . 

CLÁUSULA QUARTA: Pe rmanecem inalteradas a:s demais cláu 
sulas e cond i çoes pactuadas no ins trumento principal, ora 
adi tado . 

E, por estarem j ustos e convencionados , assinam o pre
sente instrumento em cinco (05) vias de i gua l teor e f orma , 
para o mesmo f im de direi to , na presença de duas (02) teste 
munhas. 

Nacapã, 26 de dezembro dé 1983. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~IDRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito 

TESTHIDNHAS : Bernardino Hendes dos Santos 
Heire Jane Monteiro 

PROCURADORIA GERAL 

TEimO ADITIVO 

PRIHEIRO (19) TEm!O ADITIVO AO CONV~NION9 043/83-PROG , 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~IAPÁ E 
A CO~WANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ~IAPÁ , PARA FINS NELE DECLA 
RADOS . 

O Governo do Território Federa l do Amapá, nes t e ato re 
presentado pelo seu Governador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS 
doravante denominado simplesmente GOVERNO, e a Companhia de 
Água e Esgoto do Amapá. representada pelo seu Di retor - Pres i 
dent e , Senhor JOSÉ r!ARIA PAPALBO PAES , daqui em diant e den~ 
minada s implesmente CAESA, r e solvem de comum acordo cele~ 
b•ar o pre sente Termo Aditivo , consoante as Cláusulas e con 
diçoes seguintes : 
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CLÁUSULA PRI~ffiiRA : O presente Termo Aditivo tem por ob 
jetivo pror rogar a vigênci a do Convênio n9 043/83- PROG pelÕ 
prazo de 240 dias . 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demai s Cláu 
sulas e cond ições do Convênio ora aditado. 

E, por es t arem de acordo , foi firmado o present e Ter mo 
Aditivo, em cinco (05) vias de igual t eor e forma , par a o 
mesmo f im de direito , que vai assinado pelas partes e teste 
munhas abaixo nomeadas . 

Macapá , 30 de dezembro de 1983 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JOS~ MARIA PAPALM PAES 
Diretor - Pr~sí d~n tP 

TESTEMUNHAS: Nargarete Sant ana dos Santos 
Bernardino Mendes do s Santos 

HINIST~RIO DO EXERCITO 

C M A - 8? R M 

COl1ANDO DE FRONTEIRA DO ~!APÁ 

39 BATALHÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA 

COHISSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO 

TOMADA DE PREÇOS N9 00 I /84 - CL 

O 39 BATALHÃO ESPECIAL DE FRONTEI RA - 39 BEF , através 
de sua Comissão Permanente de Licitação , torna públ ico que 
fará r ealizar na Sala de LicitaçÕes do 39 BEF , l ocalizado à 
Av . Padre Júlio Maria Lombaerd n9 4301, nes ta cidade, às 
10 : 00 Hs do dia 31 de janeiro de 1984, a TOMADA DE PREÇOS 
para construção de "Pistas" para treinamento e ades t ramento 
de pessoal militar, composta por diver sos obstáculos a se
rem construídos em alvenaria, fer r o e madeira, conforme es
pecificações contidas no EDITAL, cuja cópia será ent regue 
aos interessados no ender eço acima citado , das 09:00 às 
16: 00 Hs dos dias úteis . 

Macapá-AP, 04 de janeiro de 1984 . 

A COHISSÃO 

HI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~!APÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPART~ffiNTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA NQ 001/84 - DETRAN-AP . 

E}ffiNTA: DETERMINAR a apreensão da Car teira Nacional de 
Habilitação n9 003508436 e Prontuário n9 139072497 , Catego 
ria A3C, expedida por este DETRAN- Ap, em nome de FERNANDO 
ALVES OLIVEIRA, e o suspender do di reito de dirigir veícul os 
automotores pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias a contar da data da retenção da Car teira Nacional de 
Habiii tação, pe l as razões que espec i f i ca . 

O Bacharel FRANCISCO DE ASSIS }ffiNEZES , Diretor do Depa~ 
tamenl u de Tcâ11siLu do Ten:itÓt:io Fedet:al do Amapá , no uso 
de suas atribuições l egais, 

CONSIDERANDO que FERNANDO ALVES OLIVEIRA, portador da 
Cartei ra Nacional de Habil itação acima ementada , no dia 22 de 
dezembro de 1983, por vol ta das 13:30 horas , quando tra~ega
va pela av. Marcilio Dias , sent ido les t e/oeste em sua mao de 
direção, dirigindo o caminhão basculante placa EA: 1 085-AP,a~ 
ultrapassar o centro do cruzamento formado pela CLtada aven~ 
da e a rua Gal . Rondon, co lidiu com s ua parte anterior , con
tra a l ateral esquerda do ciclista JOS~ ALUIZIO LOPES MONTE! 
RO, pa raense, solteiro, com 17 anos de idade, que trafegava 
pela referida rua , sentido norte/sul, 

CONSIDERANDO, o que consta no Laudo Pericial B n9 278/ 
83-DPT , datado de 28 de dezembro de 1983, 

CONSIDERANDO o que consta do Laudo de Exame de Corpo D! 
lito, regis trado em 22 de dezembro/83 no Livro XXVII , fls . 
126-v , 

CONSIDERANDO, a i nda , o Laudo de Exame, r egistrado 
dia 25 de dezembro/83 do Servi ço Méd i co Legal - DPT, 

RESOLVE : 

no 

I - DETERMINAR a apreensao, com fundamento nos artigos 
36, inciso IV e 199, i nciso XIV, primeira parte, do Decre to 
62. 127/68 (RCNT), da Car teira Nac ional de Habilitação n9 
003508436 , Prontuário nQ 13972497, Categoria A3C , expedi da 
por este DETRAN- AP, em nome de FERNANDO ALVES OLIVEIRA, poE 
tador da Carteira de Identidade n9 8 . 782- AP . 

II - SUSPENDER, com respaldo no art igo 199, inciso XIV, 
prime i ra parte, c /c §§ 19 e 29 do Decre to 62 .1 27/68 (RCNT) , 
pelo prazo de 3b5 (trezentos e sessent a e cinco) dias a con
tar da efetiva data da retenção da CNH do condutor FERNANDO 
ALVES OLIVEIRA , do direito de dir igir veículos automotoresde 
qualquer categoria, com a adve;tência de que se transgredir 
a presen t e determinação , terá cassada a Car tei ra Naciona l de 
Habili tação , nos termos do artigo 200 inciso I do supracita
do dip l oma legal . 

III - DETERHINAR à Divi são de Registro e Habilitação des 
te órgão , a cobr ança das multas por infringir os artigos 175~ 
i nciso I e XVI e 181 inciso IV do Regulamento do Código Na -
cional de Trânsito . E ainda que faça a necessária anotação 
desta pena l idade no pron t uário do refer i do condutor em obe -
diênci a ao que dispõe o art . 169 do Dec . 62 . 127/68 (RCNT) . 

I V - Notifique- se ao DENATRAN, CONTRAN e DETRANs dos de 
mais Estados e CONTETRANs dos Territórios, em v i rtude àe que 
dispõem os artigos 30 inciso II e 169 do Regulamento do Códi 
go Nacional de Trânsito . 

V - Dê- se Ciência ao Inf rator, Publique- se e Cumpra- se . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPART~ffiNTO DE TRANSITO, em }~
capá, 09 de janeiro de 1984 . 

Bel . FRANCI SCO DE ASSIS }ffiNEZES 
Diretor do DETRAN - AP 

CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS 

PROCL~~S DE CAS~NTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de }lacapá , Ter
r itório Federal do Amapá, RepÚblica Federat i va do Brasil , 
faz saber que pretendem casar : Hill!BERTO PEREIRA GÓES e MARIA 
DO SOCORRO AMARAL VALE . 

El e é fi l ho de Hilário Pereira Góes e de Maria Analzira 
Góes Pere ira. 

Ela é filha de Forbino Pereira do Val e e de Benevenuta 
Amaral do Vale . 

Quem souber de qua l quer imped imento legal que os i niba 
de casar , um com nout ro , acuse- o na forma da Lei . 

Macapá , 10 de Janeiro de 1984 . 

ZUÍLA J UCÁ DE JUCÁ ARAUJO 
Escrevent e Autor i zada 

ASTER-AP - Associação de Assistência Técnica e Extensão Ru
ral do T. Federal do Amapá 

I nscriçio no C. G. C. (M. F. ) 05.979. 190/0001- 54 

EDITAL relativo a Recrut ament o e Seleção de Técnicos em 
Agropecuár i a N9 001/84-SE 

AVISO 

A Associaçio de Assistência Técnica e EJÇ.tensão Rural do 
Territór io Federal do Amapá (ASTER-AP), visando o pr eenchi
mento de vagas no seu Quadro de Pessoa l , comunica que , no 
período de 12 a 18 do corrent e , es t arão abertas as matrícu
l as par a Técnico em Agropecuária de ní vel médio , conforme 
EDITAL n9 001/84- SE , afixado na Portaria do Escritório Cen
tral , à Av. Cora de Carvalho , n9 120 . 

Para melhores esclarec imentos , os interessados deverão 
dirigir-se ao NÚc l eo de Recur sos Humanos da Entidade , no en 
dereço acima mencionado . 

Macapá, 11 de janeiro de 1984. 

A COMISSÃO 
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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 reafrrrnamos nossa confiança em nós mesmos. 

EM 84,CONFIANCA,TRABALHO E EXPORTAÇÃO. 

Pág.6 


	

