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HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territó r io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0289 de 27 de fevereiro de 1984 

O Governador do Territóri o Federal do Amapá,usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decreto- Le i n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
v ista os t e rmos do Oficio número 0592/84 -SEEC, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar os servidores AGUINALDO PEREIRA DA 
SILVA, Agente Adminis t rativo , NEIDE DOS SANTOS SILVA, Pro 
fesso r de Ensino de 19 Grau, JOZIHAR LOPES DOS SANTOS, Pro 
f essor de Ens i no de 19 Grau, IRENE QUEIROZ DE SOUZA, Pro 
fessor de Ens ino de 29 Grau, DEUSOLI NA VILHENA SILVA, Pro 
fessor de Ensino de 19 Grau e RAIMUNDA IRENE TÁVORA DE ~ffiNDON 
ÇA, Professor de Ensino de 19 Grau, t odos lotados na Secre 
taria de Educação e Cultura-SEEC, para sob a Presidênci a do 
pr imei ro, constituírem a Comissão Terri torial de Bolsa de 
Estudos, a partir de 27 de f eve r eiro do corrente ano . 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em cont rár io. 

Pa lác i o do Se t ent r i ão,em Hacapá ,27 de fevere iro de 1984 , 
959 da RepÚblica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0290 de 27 de fevere i ro 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 41 1, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Secretar1o de Educação e Cultura 
Prof . FRANCISCO DE ASSIS GURGEL ~ffiDEIROS 

Secretário de Agricultura 
Dr . LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secre tár i o de Saúde 
Dr. JOSe CABRAL DE CASTRO 

Art . 19 - Colocar à disposição do Gabinete do Governa 
nor-GABI, a pedido, com exercício na Representação do Gover 
no do Território Feder al do Amapá , em Belém-PA, atê ul t e 
r ior deliberação, o servidor ANTONIO CLÁUDIO DO ROSARIO SOU 
ZA, ocupante do emprego de Agente Sanitário Código LT- Nl'l-=:-
805 , Classe "A" , Referênci a NM- 4, da Tabe la Espec i a l de Em 
pregos do Governo deste Territór i o, l otado na Secre t aria de 
Saúde- SESA, excluída a gratificação de localidade e ajuda 
de custo . 

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

Pa lác io do Setentr ião , em Hacapá , 27 de fevereir o de 1984, 
959 da Repúb lica e 419 da Criação do Territór i o Federal do 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MI NI STÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 029 1 de 27 de f evereiro de 1984 

O Governador do Território Federa l do Amapá , usando das 
a tribuições que lhe são conferidas pe:o art i go 18 , ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de j aneiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 5/ 14.7 16/83-SEGUP, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a ROLDÃO BARBOSA DOS SANTOS, ocupan
te do cargo de Agent e de Políc i a , Código PC-405 .B, Classe 
"B" , Referência NM- 25 , (Cadastro n9 02798), do Quadro Perma 
nente do Governo deste Território, lotado na Secretar ia de 

·segurança PÚblica- SEGUP , sei s (06) meses de Licença Espe 
cial, contados no período de 23 de feve re i ro a 22 de agost~ 
de 1984 , nos termos do ar tigo 11 6 , da Lei n9 17 11, de 28 de 
ou tubro de 1952, regulamentado pe lo Decreto n9 38.204, de 03 
de novembro de 1955 , em virtude do refer ido servido r have r 
completado um (01) decênio de efetivá exercício ,compreendi
do no período de 01 de fevereiro de 1974 a 23 de feverei ro 
de 1984 . 
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Art. 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Setentrião,em Macapá, 27 de fevereiro de 1984, 
959 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Territórío Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0292 de 27 de fevereiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ít em li, 
do Decreto- Lei n9 4•11 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Ofício número 0686/84-SEEC , 

- Considerando os termos da cláusula do convênio firm~ 
do em 25 de maio de 1976, ent r e a Universidade Federal do 
Pará-UFPa e o. Governo do Ter ri tório Federal do Amapá-GTFA; 

- Considerando a necessidade e o interesse do Governo 
em dispor de maiores fontes de dados e informações relati 
vos ao ensino Superior no Território, através do NÚcleo de 
Educação em Macapá; 

- Considerando a sua sistemática de acompanhamento e ava 
liação das atividades desenvolvidas através de convênios. -

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar JOÃO LOURENÇO DA SILVA, Chefe da Di 
visão de Aperfeiçoamento e Especialização da SEEC, para · Re 
presentante do Governo do Território Federal do Amapá , jun 
to ao NÚcleo de Educação em Nacapá da Universidade Federal 
do Pará , a quem compete solicitar todas as informaçÕes ne 
cessárias ao melhor desenvolvimento das atividades convenia 
das. 

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

Palácio do Setentrião ,em Nacapá, 27 de fevereiro de 1984, 
959 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAFÁ 

1 ~ CIRCUNSCRIÇÃO - ~~CAPÁ 

EXPEDIENTE DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 1984 , PARA CIÊNCIA E 
DEVIDAS INTINAÇÕES DAS PARTES 

AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ARRENDAMENTO CUNULADA COM PER 
DAS E DANOS 

Processo Cível n9 13.440 
Autora: I. N. GUIDÃO E CIA. LTDA 
Advogado: Olímpio Falhares Ferreira 
Réus: OTÁVIO BENTES PEREIRA e HAROLDO CABRAL 
Advogado do 19 r éu: Ornar Gonaç,digo ,Gonçalves de Oliveira 
Curador de Ausentes do 29 r éu : Jair José Gouvêa Quintas 
Despacho: "Diga a A. quanto à contestação . Intime-se . Maca 
pá, 17.02 .84- EUL~LIO }W~IZ - Juiz de Direito 

ARROLAMENTO 

Processo Cível n9 14.051 
Autora: NARIA IZABEL PEREIRA DE SOUZA 
Advogado: Cícero Borges Bordalo 
Arrolado: NÃRIO PEREIRA DE SOUZA 
Despacho: Intime-se a Inventariante e seu patrono para cum 
prirem a cota do N. PÚblico em dez (10) dias, pena de ex 
tinção processual. (art. 267 , inciso UI do C.P . C) . Em , 
21.02.84 - JESUS DO NASCIMENTO- Juiz de Direi to". 

EXECUÇÃO 

Processo Cível n9 14. 851 
Autora: FIGUEIREDO .( GUEDES 
Advogada: Harly Calixto Evelim Coelho 
Réu: ANTONIO AUGUSTO DIAS 
Advogado: Antonio Cabral de Castro 
Despacho: "J. Venha a comprovação de que os bens não estão 
onerados . I.Macapá, 17.02.84 - EULB"LIO ~NIZ- Juiz de Dírei
tolt . 

EXECUÇÃO 

Processo Cível n9 15.082 
Autor: BANCO DA M1AZÕNIA S/A - BASA 
Advogado : Manoel Monteiro dos Santos 
Réus: PLATON ENGENHARIA E CO~RCIO LTDA, CLARCK CHARLES PLA 
TON e LEÕNIDAS PLATON 
Despacho: R. A. 1) Comprove o douto patrono do credor o 
cumprimento do art . 56, § 29, da Lei 4215/63. Prazo: dez 
dias . I. Macapá, '09.02 . 84 - EUL~LIO ~NIZ- Juiz de Direito'.' 

EXECUÇÃO 

Processo Cível n9 14.916 
Autora: G. S. ELETRICIDADE LTDA 
Advogado: PAULO ALBERTO DOS SANTOS 
Ré : PLATON ENGENHARIA E COHíRCIO LTDA 
Advogada: Vera de Jesus Pinheiro Correa 
Despacho : "Junte-se. Defiro o pedido, nos termos do reque 
rido. Intimem-se, Em, 20.02.84 - J ESUS DO NASCIMENTO - Jui~ 
de Direito" . 

EXECUÇÃO 

Processo CÍvel n9 13.869 
Autora: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVI~illNTO DA PRODUÇÃO 
MAL - FUNDEPRA/CODEASA 
Advogada: Orgeni Jucá Leite Franco 
Réu: JUVENAL · SALGADO CANTO 

ANI 
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Despacho: "Junte-se. Defiro o pedido, na forma requer ida . 
Intimem-se. Em , 17. 02 . 84 - JESUS DO NASCU!ENTO - Juiz de 
Direito". 

EXECUÇÃO 

Processo Cível n9 14.947 
Autora: DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE LIVROS LTDA 
Advogado: Jonatas Pereira Cardoso 
Ré: HARIA DA CONCEIÇÃO SOARES CASTRO 
Despacho : "J. O gerente da sociedade comercial deve provar 
essa condição por i nstrumer.to de mandado, digo, mandato re 
gis trado em conformidade com o art . 37, III, 49 da Lei n9 
4726, de 13.07.65. A declaração juntada não preenche esses 
r equisitos, como também nãc dá podere s para postular em 
Juízo , e, digo, nem para ccntratar advogado em nome da de 
clarante . Diga a credora em t rê s dias. Publique-se e inti 
mem-se . 16.02.84- EUL~LIO ~~UNIZ - Juiz de Direito. 

O presente EXPEDI ENTE CO DIA, será afixado no lugar de 
costume e publicado na forrr.a da lei. Dado e passado nesta 
c i dade de Macapá, aos vinte e três dias do m~s de feve re i 
ro do ano de mil novecentos e oitenta e quatro. Eu, Raimun 
da Rosemary Hedeiros de Oliveira, auxiliar judiciário. Eu-;
Di retor de Secretaria da Vara Cível, s ubscrevi. 

VISTO : 
JESUS DO NASCIHENTO 

Juiz de Direi to 
LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 

Diretor de Secretaria da Vara Cível 

HINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

C H A 89 R H 

COHANDO DE FRONTEIRA DO AI·IAPÁ 

39 BATALHÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA 

CmliSSÃO PER}!ANENTE DE LICITAÇÃO 

A V I S O 

TO~!ADA DE PREÇOS N9 002/84 - CL 

O 39 BATALHÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA - 39 BEF , a t ravés 
de sua Comissão Permanente de Licitação, torna públ i co que 
fará realizar na s al a de Licitação do 39 "BEF, localizado à 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd n9 4301, nesta cidade , as 
10 :00 horas do dia 23 de março de 1984 , a TO~!ADA DE PREÇOS 
para construção de "Pistas" para treinament o e ades tramento 
de pessoal mil i tar , composta por diversos obs t áculos a se
r em cons truídos em alvenaria , ferro e madeira , conforme es
pecificações contidas no EDITAL , cuja cópia será entregue 
aos interessados no endereço acima citado, das 09 :00 às 
16:00 Hs dos dias Úteis . 

~1acapá-AP, 23 de fevere iro de 1984 . 

A CO~ISSÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Nos t ermos da l egislação em vigor e instruçÕe s pe l o 
Eg régio Tribunal Superior El~itoral - TSE, ficam convoca -
dos por este Edital, todos os membros do Diretório Regional 
e Delegado do Diretório Hunicipal à Convenção Regional do 
Partido dos Trabalhadores - PT , neste Território , afim de 
que no d·ia 18 de março de 1984, com início às 9:00 hs e en 
cerramento às 17:00 hs , seja instalada Av. Duque de Caxias 
1982, Bai rro Santa Rita , nes ta cidade de Hacapá, a Conven 
ção Regional do Partido dos Trabalhadores - PT, para de libe 
rar sob re a seguinte ordem do dia: 

a ) Eleição por voto direto e secreto dos membros efeti 
vos e sup lent es do Diret ório Regional; 

b) Ele i ção por voto direto e secreto do Del egado e res 
pectivo suplente à Convenção Naciona l 

c ) Eleição por voto direto e secreto dos membros da Co 
missão Executiva Regiónal pe lo Di r etório recém-e l eito . 

Macapá , 27 de Fevereiro de 1984. 

~!ANOEL BRAGA PINTO 
Presidente da Comissão Regional doPT 

PROCURADORIA GERAL 
CONTRATO N9 022/84- PROG. 

TERHO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRM! O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~IAPÁ E A 
FI~!A DUARTECON - DUARTE CONSTRUÇÕES ENGENHARI A E COMeRCIO 
LTDA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Lit~EZA, CONSERVAÇÃO , 
JARDINAGEH E VIGILÃNCIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
DURANTE O EXERC1CIO DE 1984. 

O Governo do Território Federal do Amapá, adiante de 
nominado simplesmente CONTRATANTE , neste ato represent ado 
pelo Excelentíssimo Senhor Governador ANNIBAL BARCELLOS e 
a Firma DUARTECON - DUARTE CONSTRUÇÃO ENGENHARIA E Cot!ÉR 
CIO LTDA , adiante denominada simpl esmente CONTRATADA,neste 
ato representada por seu gerente HENRIQUE DUARTE DA COSTA, 
resolvem de comum acordo f irmar o present e Contrato que 
passa a t er a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRU!EIRA - FUND~IENTO LEGAL: O presente Con 
t rato foi elaborado com fundamento no que dispÕe o art.18-;
item XVII, do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 
combinado com o item li do art. 127, do Decreto- l ei n9 200 , 
de 25 de feve r ei ro de 1967, e tomada de preço n9 01/84- CL, 
de 26 de dezembro de 1984. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O objeto deste Contrato 
é a execução , pe l a CONTRATADA, em regime de prestação de 
serviços de limpeza, conservação, jardinagem e vigilância 
dos prédios da Secretaria de Saúde, conforme a r el ação aba i 
xo: 
Ó1. Secre t aria de Saúde (sede) 
02. Hospi t al Geral 
03 . Naternidade 
04 . Pediatria 
OS . Pronto Socorro 
06 . Pavilhão de Tuberculose 
07 . Necrotério 
08. Pavilhão Hildemar Haia 
09 . Anexo ao Pavi lhão Hildemar Haia 
10 . Gabinete Dentário 
11. CEHE 
12. Laboratório de Saúde PÚblica 
13. Seção de Haterial (29 Pavilhão) 
14. P N S 
15 . Hemocentro 

CLÁUSULA TERCEIRA - NATUREZA DOS SERVIÇOS E FO~!A DE 
EXECUÇÃO: A CONTRATADA compromete-se a desenvolver seus tra 
ba lhos da seguin te forma: 

- Di ar i ament e : 
1.1. vigilância notur na para os dias úteis e nos de 

mais di a s di urna e notu rna. 
1. 2. l avagem geral de paredes de azulejo , escadas,cal 

çadas , sal as , corredores, hall, pias , banheiros,mictórios-;
vasos sanitários, lava tórios , leitos, berços , e t c ... 

1. 3. varrição, espanação e limpeza de salas , corredo 
res , tetos, janel as, hall, persianas, venezianas,capachos-;
tapetes, divisórias, paredes, móveis, equipamentos, apar~ 
l hos , cinze iros, e tc .. 

1.4. recolhimento e t rans portes de lixo das salas, cor 
r edores, banheiros, ces t os de l ixo, quintais e áreas des 
cobertas . 

1 . S. j ardinagem, consistindo em regar jardins,gramas, 
vasos, plantas, etc ... 

- Semestralmente: 
2. 1. enc·eramento de pisos, corredores ,. sal as, banhei 

ros , escadas , hall , etc ... 
2. 2. limpeza de vidraças, cal has, fluorescent es , te 

l as, lâmpadas, paredes, banheiro s , mictórios, etc . ;. 
- Quinzenalmente : 
3.1. limpeza geral e enceramento especial de metais 

das port as , janelas, placas indicat ivas, rodapés com 
material apropriado, enceramento especial de todas as div i 
sór ias de madei ra, lambris , janel as , etc . . . 

, 3.2 . lavagem ge ral interna e externa dos aparelhos de 
iluminação, limpeza de apare lhos de ar condicionado, porta 
toalhas, painé is, lambr is, etc ... 

3 .3. l avagem de móveis de aço ou formi cados com mate 
ria l adequado, desodorização do s vasos sanitários . 

- Hensal ment e : 
4. 1. capinação de jardins , quintais áreas descobertas , 

podagem e adubação dos jardins, va sos, etc . .. 
- Semes tral mente: 
S. 1. dede tizaçào e apl i cação de cupi nicida em t odas 

as áreas das unidades licitadas, de acordo com t écnicas mo 
de rnas . 

CLÁUSULA QUARTA- DOS HATERI AI S E EQUIPAHENTOS : 
6. 1. Os ma t eriais e equipamentos a serem usados na exe . 

cução dos servi ços aqui contratados , serão os que integrai 
a propos t a da CONTRATADA , em quantidade suficiente para a 
perfeita execução dos serviços . 

CLÁUSULA QUI NTA - DO PESSOAL : 
7. 1. A equipe de trabalho deverá se constitu ir de pessoal esp~ 

c ia l i zado e deyi damente habil itado , em número suf iciente ,visando 
maior eficiência e adquaçã·o as peculiaridades de cada unidade. 
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7.2 . O CONTRATANTE estará tota lmente isenta de -- quais 
quer obrigaçÕes sociais , como Seguro contra acidente de tra 
balho , PIS , FGTS, Previdência Social, BNH, etc ... 

7.3. Os trabalhadores da CONTRATADA deve rão apresen 
devidamente limpos , calçados e 

o cartão de identificação da f ir 
tar- se ao l ocal de t rabalho 
uniformizados e portando 
ma . 

CLÁUSULA SEXTA - DA FI SCALIZAÇÃO: A fiscal ização dos 
serviços será feita pel a DAA Seção de Serviços Gerais da 
SESA, que deverá apresenta r mensalmente relatório circuns 
tanciado à Secretaria de Administração, Divisão de propios 
públicos, das atividades da CONTRATADA, podendo inclusive 
exigi r o afastamento de qualquer empregado ou preposto que 
não mereça confiança ou embargue a fiscalização , ou se con 
duza de modo inconveniente ou incompatíve l com o exercíci o 
das funções que lhe forem atribuídas, sem exclui r a f i sca 
l ização indireta dos dir et ores , superiores e chefes de se 
ção de cada prédi o determinar à CONTRATADA a antecipar ou 
repetir, toda vez que se f izer necessário,os serviços cons 
tantes das es pecificações . 

CLÁUSULA S~TIMA : O prazo para execução dos serv iços 
acima especificados será de um (01) ano, com início a partir 
de 01 de janeiro de 1984 e término em 31 de dezembr o de mes 
mo ano, podendo se r prorrogado se assim convier às partes 
contratantes . 

CLÁUSULA OITA~ - VALOR DO CONTP~TO - PAGAMENTO E DOTA 
ÇÃO : Pe l a e~ecução ·dos ser vi ços ora contratados , o CONTRA= 
TANTE pagara a CONTRATADA mensalmente a importância de Cr$: 
21 . 857.624 , 00 (vinte e hum mi lhÕes, oi t ocentos e cinquenta 
e se t e mil e seiscentos e vi nte e quatro cruzeiros) e anual 
mente a importância de Cr$: 262 .291. 488 , 00 - (duzentos e 
sessenta e dois mi lhÕes , duzento e noventa e hum mil quatro 
centos e oitenta e oito cruzeiros), cuja primeira e a segun 
da parce la será paga até trinta (30) e sessenta (60) dias 
~e s~ec tivamente após o iní cio dos trabal hos; a 3~ ~arcela 
sera adiantada a Firma para fim de aquisição de equi pamento 
e as demais par cela de trinta (30) em trinta (30) dias su
cessivamente, sendo que as despesas decorrentes deste Con
trato correrão à Conta do F.P.E, programa 13754284.379 , Na
tureza da Despesa 3.1. 3. 2.00, sendo que neste atoeocasião, 
na da ta de assinatura deste instrumento será empenhado so
mente o valor de Cr$: 109.28~. 120,00 (cento e nove milhÕes 
duzentos e oitenta e oito mil e cento e vinte cr uzeiro) con 
forme Nota de Empenho n9 370 , emit i da em 23 de janeiro de 
1984, o restante para a tingir o valor t otal será empenhado 
e pago poster iormente. 

CLÁUSULA NONA - ONUS E ENCARGOS : Todas as despesas do 
presente Contrato, necessários à execução dos trabal hos , sa 
lários dos empregados ou quaisquer out ros encargos f i carão 
exclus ivamente à conta da CONTRATADA que assumirá inte ira 
responsabilidade por seus empregados , quando em serviço ,bem 
como todos os encargos sociais e trabalhistas . 

CLÁUSULA DftCIMA - DOS DANOS : Quaisquer danos ou prejuí 
zos causados por empregados da CONTRATADA ao patrimônio do 
CONTRATANTE, e que acarretam respon~abilidade civi l , serão 
de int ei ra responsabilidade da CONTRATADA e automaticamente 
descontados quando de seu pagamento . 

CLÁUSULA D-eCIMA - PRU1EIRA - DAS MULTAS; A CONTRATADA 
fica sujei ta à mu lta de 0,037. (zero vír gul a três por cento) 
sobre o valor do Contrato quando os serviços não forem exe
cutados de acordo com o dispos to nas cláusulas ·primeira e 
segunda deste ins trumento. 

SUB-CLÁUSULA ÚNICA - DE RECOLHI~lliNTO : A multa imposta 
pe lo CONTRATANTE será deduzida do pagamento mensal do mês 
da inf ração . 

CLÁUSULA D-ecn1A SEGUNDA - RESCISÕES E SANÇÕES: 
POR ACORDO - este Contrato poderá ser r escindido por 

mútuo acordo dos Contra t antes, atendida a. conveniência dos 
serviços, recebendo a CONTRATADA o valor dos ser vi ços execu 
t ados . -

POR INICIATIVA DO CONTRATANTE : O CONTRATANTE terá di
reito de rescindir o pr esente Contrato independente de ação, 
notificação ou interpelação judicial, quando a CONTRATADA: 

a) for desidiosa no cumprimento das suas obrigações 
Contratua is. 

b) transferir , no todo ou em par te , os serviços sem pr!:_ 
via autorização do CONTRATANTE; 

c) ficar evidenciada pel a fiscalização sua i ncapacida
de na execução do serviço; 

d) falir, entrar em concordata ou di ssolver a f i rma. 
CLÁUSULA DI!.CIMA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO : O preço acei 

to e estipulado na Cláusula prÕpr ia é fixo e irreajustável~ 
excet o se na vigência do Cont rato, ocorrer aumento geral de 
sal ários dos empregados da CONTRATADA, por fo r ça de decisão 
governamental ou judicial, podendo o reajustamento ser con
cedido, pel o coef i ci ent e que f or fixado pelo Poder Executi
vo , de acordo com o artigo 29 da Lei n9 6.205, de 29 de 
abril de 1975, a part i r da data em que entrar em vi gor o re 
ferido aumento . 

SUB- CLÁUSULA ÚN ICA: Reaj ustado o valor do Contrato e 
liberado o pagamento com base nos novos valores a CONTRATA
DA fica obrigada a comprovar , perante a fiscaliz ação do 
DAA- SeÇão de Serviços Gerais da SESA, a anot ação do novo va 
lor salarial nas car'te iras de trabalho de seus empregados ~ 
mediante a apresentação das folhas de pagamento , a partir 
do mês em que o reajuste houver sido concedido . 

CLÁUSULA DÉCI~1A QUARTA - DA VIGÊNCIA: O presente Con -
trato entrará em vigo r a partir de 01 de janeir o de 1984 . 

CLÁUSULA DÉCI~1A QUINTA: Fica sem efeito o Termo de Con 
t rato n9 03/84- PROG. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: Para dirimir todas as 
questões decorrentes da execução deste Contrato fica eleito 
o Foro de Hacapá , Capital do Território Federal do Amapá. 

E, por es t arem justos e contratados , declaram ambas as 
partes aceitar as disposições estabel ecidas nas cláusulas do 
presente Contrato f i rmando- os em cinco (OS) vias de igual 
t eor · e forma, na presença de duas (02) testemunhas abaixo as 
s inadas. 

Macapá, 29 de fevereiro de 1984 . 
ANNI BAL BARCELLOS 

= Contratante 

HENRIQUE DUARTE DA COSTA 
Contrat ada 

TESTE~IDNHAS: Bernardino Hendes dos Sant os 
Heire Jane Honteiro 

TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ S/A- TELEAMAPÁ 

EHPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS 

CGC-~fF NR. 05.965 .421/0001 - 70 

AVI SO AOS AC IONISTAS 

TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ S/A- TELEA}1APÁ na 
vista no Artigo 133 da Lei n9 6.404 de 15. 12.l6 , 
que se acham à disposição dos Senhor es Acionistas 
mentes que se refere o citado Artigo . 

Macapá- AP, 23 de fevereiro de 1984. 

DÁRIO ALFREDO PINHEI RO 
Presidente 

CARTORIO DE REGI STRO PÚBLICO 

PROCLA}1AS DE CASA}lliNTO 

forma pr~ 
comunica 

os doeu -

O Oficia ~ do R:gistro Civil desta Comarca de ~1acapá , Ter, 
Fed. do Amapa , Repub lica Federativa do Brasil, faz saber 
que pretendem se casar : SABINO DE SOUSA CARDOSO FILHO e CLAU 
DIA BARBOSA DA SILVA. 

Ele é fi l ho de Sabino Pinheiro Cardoso e de Ar l i nda de 
Sousa Cardoso. 

El a é fi lha de Antonio Pereira da Silva e de 
Barbosa da Silva . 

Josepha 

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

Macapá, 29 de fevereiro de 1984. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevent e Autorizada 

PROCLA}1AS DE CASA}lliNTO 

.. o.oficial do Regist:o Civi l da Comarca de Hacapá, Ter
r ttor to Federal do Amapa, Repúbl i ca Federativa do Bras il 
faz saber que pret endem casar : FULG~NCIO JOSg DE ANDRADE 
FILHO e ~IA LÚCIA ROSIGUES DE , digo, ~IA LOCIA RODRI
GUES DE OLIVEIRA, 

El e é filho de Fulgêncio José de Andrade e dé Luiz a 
Coêlho de Andrade (fa l ecida) . 

Ela é filha de Levindo Pinto de Ol iveira e de Maria 
Raimunda Rodrigues . 

de 
Quem souber de qualque r impedimento lega l que os i niba 

casar , um com o outro , acuse- o na forma da Lei. 

Macapã, 17 de janeiro de 1984 . 

ZUlLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autori zada 


	

